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Inzerce

Hrál	 v	 doprovodné	 kapele	 Karla	 Gotta,	 Hele-
ny	 Vondráčkové	 nebo	 třeba	 Michala	 Davida.		
Nyní	usedá	za	bubny	v	uskupení,	které	dopro-
vází	 Leonu	Machálkovou.	 Už	 zanedlouho	 tak	
hudebník	 Josef	 Cigánek	 předvede	 své	 umění	
v	 rodných	 Bučovicích:	 v	 sobotu	 19.	 května	
na	XIX.	zámeckém	koštu	vín.
	 Právě	 tam	 známá	 česká	 zpěvačka	
vystoupí	 jako	 speciální	 host.	 „Hrát	 v	 rodném	
městě	pro	mě	bude	zážitek,	moc	se	na	to	těším.	
Nevystupoval	 jsem	 tam	určitě	 víc	než	dvacet	
let,“	vzpomínal	bubeník,	který	nyní	 žije	v	Kro-
měříži.	„Do	Bučovic	se	ale	vracím	rád,	ačkoliv	
málo,	mám	tam	rodiče,“	dodal	Cigánek,	bratr	
ředitelky	 Základní	 umělecké	 školy	Arthura	Ni-
kische	v	Bučovicích	Dagmar	Klementové.	
	 Hrát	 s	 Leonou	 Machálkovou	 je	 pro	
něj	podle	jeho	slov	radost.	„Patří	mezi	známé	
zpěvačky,	 a	 také	 proto,	 že	mám	 v	 kapele	 ka-
marády,	 se	 kterými	 jsem	 projezdil	 kus	 světa,“	

upřesnil	hudebník,	který	za	bubny	poprvé	use-
dl	ve	čtyřech	letech.
	 Program	 koštu	 vín,	 který	 potrvá	
od	deseti	hodin	dopoledne	do	osmi	hodin	ve-
čer,	ovšem	nenabídne	jen	Leonu	Machálkovou.	
Návštěvníci	akce	se	můžou	těšit	na	vystoupení	

dětského	 folklorního	 souboru	 Křižanovánek,	
jehož	členové	se	představí	za	doprovodu	cim-
bálové	 kapely	 CimBaHo	 ze	 Základní	 umělec-
ké	 školy	 Arthura	 Nikische	 Bučovice,	 přijede	
i	 cimbálovka	 Hudci	 z	 Kyjova	 a	 kapela	 Mládí	
z	Čejče.	Po	loňské	odmlce	se	hosté	můžou	těšit	
i	na	folklorní	soubor	Dunajec	z	Olomouce.
	 Hlavní	 roli	 nicméně	 sehraje	 víno.	
Jeho	příznivci	budou	vybírat	z	několika	stovek	
vzorků.	„Náš	košt	jich	už	tradičně	nabízí	zhruba	
osm	stovek,“	konstatoval	pořadatel	akce,	před-
seda	 Sdružení	 zámeckých	 vinařů	 Bučovicka	
Aleš	Navrátil.	Kolik	 vzorků	košt	nabídne	 letos,	
to	bude	podle	jeho	slov	jasné	týden	před	akcí.	
„11.	května	se	od	půl	páté	odpoledne	uskuteč-
ní	degustace.	Při	ní	také	vybereme	ta	nejlepší	
vína,	která	získají	ocenění,“	doplnil	Navrátil.

Martina Hašková

Zámecký košt nabídne stovky druhů vín, cimbál a pop v podání Leony Machálkové

Josef Cigánek. Foto: archiv J. Cigánka

Město	Bučovice,	Klub	seniorů	Přístav	a	Státní	zámek	Bučovice
pořádají

v neděli 17. června od 14 hodin
na	nádvoří	zámku

Zámecké kloboukové odpoledne
Stylová	hudba

Přehlídky	klobouků
Hudební	a	taneční	vystoupení

Workshop	a	soutěže	pro	děti	i	dospělé
Fotokoutek
Občerstvení	

Vstupné	dobrovolné
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Slovo starosty

Dvě	na	území	Bučovic,	po	jedné	v	každé	ze	
čtyř	místních	částí.	Při	příležitosti	letošního	
stého	výročí	vzniku	Československa	vedení	
města	slavnostně	vysadilo	v	neděli	22.	dub-
na	v	šesti	lokalitách	lípy	svobody.	
	 Ve	svém	úvodním	proslovu	u	nově	
vysazeného	 stromu	 na	 náměstí	 Vítězství	
starosta	města	 Jiří	Horák	poukázal	na	 sym-
boliku	akce.	 „Stejně	 jako	 je	potřeba	 starat	

se	o	tuto	lípu,	musí	se	pečovat	o	samotnou	
společnost.	 Podněcovat	 k	 růstu	 to	 dobré,	
prospěšné,	a	stranit	se	a	varovat	toho	špat-
ného.	To	už	však	za	nás	neudělají	naši	před-
kové,	ale	je	to	úkol	pro	každého	z	nás.	Je	to	
úkol	pro	každý	den.	Je	to	úkol	na	celý	život.	
Kořeny	 této	 lípy	 ať	 nám	 připomínají	 koře-
ny	a	dobré	tradice	naší	vlasti	a	její	budoucí	
košatá	koruna	klid	a	mír,	které	chceme	pro	

naši	zemi,“	pronesl	na	místě	bučovický	sta-
rosta.	
	 Kromě	 náměstí	 Vítězství	 nově	
krášlí	lípa	svobody	také	prostranství	u	bučo-
vických	základních	škol,	Marečkovo	náměstí	
v	Černčíně,	křižovatku	Urbáškovy	a	Rybnič-
né	ulice	ve	Vícemilicích,	místo	u	památníku	
padlých	 v	 Kloboučkách	 a	 lokalitu	 ve	 Žlebu	
v	Marefích.																																															(mig)

Bučovice nově zdobí šest lip svobody

Vážení	spoluobčané,	
dovolte	 mi,	 abych	
vás	 po	 měsíci	 opět	
oslovil	 a	 informoval	
o	 aktuálním	 dění	
v	našem	městě.	Ten-
tokrát	 musím	 bohu-
žel	 začít	 nepříjem-
nou	událostí,	kterou	
zřejmě	 řada	 z	 vás	

již	 zaznamenala.	 Doposud	 neznámí	 pacha-
telé	pomocí	 hořlavé	 látky	nevratně	poničili	
na	několika	místech	tobogán	na	bučovickém	
koupališti	 s	 tím,	 že	 škoda	 přesahuje	 jeden	
milion	korun.	Tobogán	máme	naštěstí,	jakož-
to	majetek	města,	pojištěn,	což	nám	umoří	
velkou	 část	 škody.	Opravy	 ale	 budou	 zdlou-
havé,	je	totiž	před	začátkem	sezony,	a	z	toho	
důvodu	 mají	 firmy	 zabývající	 se	 konstrukcí	
podobných	 prvků	 plné	 ruce	 práce.	 Oprava	
se	tak	může	protáhnout	na	několik	týdnů	až	
měsíců.	Je	vážně	smutné	a	zarážející,	že	ně-

kteří	lidé	podniknou	něco	podobného,	čímž	
dosáhnou	pouze	toho,	že	pokazí	mnoha	dě-
tem	 zahájení	 koupací	 sezony.	 Tento	 trestný	
čin	samozřejmě	šetří	Policie	České	republiky	
a	 chtěl	 bych	 vás	 tímto	 požádat,	 abyste	 se	
v	 případě,	 že	 máte	 jakékoliv	 informace	 ve-
doucí	 k	 dopadení	 pachatele,	 obrátili	 na	 po-
licii	ČR	nebo	na	město	Bučovice.				
	 Co	se	týče	investičních	akcí	ve	měs-
tě,	dokončujeme	projekty	a	výběrová	řízení	
na	dodavatele	několika	připravovaných	akcí.	
Během	měsíce	by	se	mělo	konečně	začít	s	re-
kontrukcí	na	hřbitově,	která	se	oddálila	kvůli	
zdlouhavým	 projekčním	 pracím.	 Taktéž	 do-
končujeme	projekt	na	demolici	budovy	býva-
lé	sýpky	a	příslušné	opěrné	stěny	a	pokraču-
jeme	v	projektových	přípravách	na	demolici	
první	části	bývalých	UP	závodů.	Po	více	než	
roce	 výkupů	 pozemků	 jsme	 konečně	 začali	
pracovat	 na	 propojení	 lokality	 bučovických	
rybníčků	a	vícemilického	biocentra.	V	první	
fázi	zde	vznikne	polní	cesta,	linoucí	se	kolem	

Litavy,	v	druhé	pak	zpevněný	povrch	pro	pěší	
a	cyklisty.			
	 Na	 Den	 Země	 potom	 proběhlo	
slavnostní	 vysazení	 lip	 svobody,	na	náměstí	
Vítězství,	na	školách	a	ve	všech	místních	čás-
tech,	jež	mají	připomínat	sté	výročí	založení	
naší	samostatné	republiky	(viz	text	níže).	Na-
vazujeme	tak	na	naše	předky,	kteří	zde	stej-
ným	způsobem	oslavili	vznik	Československa	
před	 sto	 lety.	 Jedná	 se	 o	 první	 ze	 vzpomín-
kových	akci	tohoto	významného	výročí	s	tím,	
že	další	oslavy	připomínající	 zrození	naší	 re-
publiky	budou	postupně	probíhat	do	konce	
letošního	roku.	
	 Na	 závěr	 mi	 dovolte,	 abych	 vám	
popřál	příjemné	prožití	pěkných	jarních	dnů	
a	milovníky	vína	pozval	na	XIX.	ochutnávku,	
kterou	ve	spolupráci	s	městem	pořádá	Sdru-
žení	zámeckých	vinařů	Bučovicka.

Jiří Horák
starosta 
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Město Bučovice

Nejstarší členové by utahali kdejakého mlaďocha, říká předseda bučovických turistů

Historie	organizované	turistiky	v	Bučovicích	
sahá	na	začátek	20.	století,	kdy	zejména	díky	
učitelům	 bučovického	 gymnázia	 vznikl	 pů-
vodní	Klub	turistů	Noha.	Samostatný	odbor	
Klubu	 československých	 turistů	 pak	 v	 Bučo-
vicích	vznikl	v	roce	1933.	Místní	organizace	
v	 čele	 se	 současným	 předsedou	 Romanem	
Volkem	tak	letos	oficiálně	slaví	85.	výročí.
Připravujete k tomuto polokulatému jubi-
leu nějakou speciální akci?
V	 letošním	 roce	 si	 především,	 kromě	 100.	
výročí	vzniku	republiky,	Klub	českých	turistů	
(KČT)	 jako	takový	připomíná	130	 let	od	své-
ho	založení.	Hlavní	oslavy	se	uskuteční	v	Pra-
ze	od	8.	do	11.	června	a	na	tuto	akci	pořádají	
bučovičtí	turisté	autobusový	zájezd	(kdo	má	
zájem,	 ještě	 jsou	 volná	místa).	 Takže	 slavit	
budeme,	dalo	by	se	říct,	tři	výročí	dohroma-
dy.	Co	se	týče	dárku,	už	v	lednu	si	na	výroč-
ní	schůzi	bučovičtí	turisté	nadělili	ke	dvěma	
stuhám	za	uspořádání	Prvního	jarního	výšla-
pu	2016	–	s	MND	ze	Ždánic	do	Bučovic	a	DP	
Za	 posledním	 puchýřem	 2017	 slavnostní	
spolkový	prapor.
Loni v Bučovicích turisté zakončovali sezo-
nu a třídenní program do města přilákal 
téměř 1 500 lidí. Jak náročné bylo zorgani-
zovat ho? 
Přípravy	 na	 akci	 Za	 posledním	 puchýřem	
jsme	 začali	 už	 na	 jaře	 2015,	 kdy	 jsme	 mu-
seli,	 jak	by	 řekl	klasik,	 rekognoskovat	 terén.	
Tedy	 zjistit,	 zda	 vůbec	 naše	 město	 a	 okolí	
zvládne	 takovou	akci	pojmout.	V	momentě,	
kdy	jsme	dospěli	k	závěru,	že	ano,	bylo	ještě	
potřeba	si	 říci,	 zda	 takovou	akci	 zvládne	KT	
Noha	po	organizační	 stránce,	 a	 to	 zejména	
co	do	počtu	pořadatelů,	kteří	 jsou	k	zajiště-
ní	potřeba.	 I	zde	 jsme	si	odpověděli	kladně	
a	 podali	 si	 přihlášku.	 Jakmile	 ji	 vedení	 KČT	
schválilo,	 rozjel	 se	 nám	 nebývalý	 kolotoč.	
Na	 některé	 z	 fází	 přípravy	 nebo	 průběhu	
Puchýře	 se	 podílelo	 celkem	 devětašedesát	
pořadatelů	a	dohromady	věnovali	akci	1	296	
dobrovolnických	hodin	 svého	volného	 času.	
V	tomto	nejsou	započteny	hodiny,	které	pří-
pravou	strávil	přípravný	výbor.	Mně	osobně	
stál	 Puchýř	 téměř	 veškerý	 volný	 čas	 za	 po-
slední	dva	roky.
Máte alespoň přibližnou představu o tom, 
kolik kilometrů jste nachodil za dobu svého 
členství? 
Všechny	drobné	vycházky	spočítané	nemám,	
takže	k	dnešnímu	datu	ani	přibližné	číslo	ne-
odhadnu.	O	něco	 lepší	 je	 situace	 s	dálkový-
mi	trasami,	tedy	s	těmi	od	třiceti	kilometrů.	
V	 této	 chvíli	 mám	 dokončených	 89	 stovek	
(a	 jestli	 vše	 vyjde	 podle	 plánu,	 tak	 v	 době	
vydání	už	 to	bude	kulatých	devadesát),	 což	

ale	v	porovnání	s	pravidelnými	účastníky	sto-
kilometrových	pochodů	není	nijak	 závratné	
číslo.	Padesátek	by	mohlo	být	kolem	sto	dva-
ceti	či	 sto	 třiceti,	 takže	celkově	už	 se	může	
součet	blížit	hranici	osmnácti	tisíc	kilometrů.	
Ale	bez	těch	krátkých	tras,	ty	fakt	nepočítám.	
Která akce KT Noha je podle vás nejnároč-
nější? Kterou naopak zvládnou i malé děti? 
Nejnáročnější	 je	bezesporu	 listopadová	Vře-
sovická	 stovka,	 a	 to	 i	 přesto,	 že	 s	 ohledem	
na	 počasí	 tohoto	 období	 nemá	 celých	 sto	
kilometrů.	 Rodiče	 s	 dětmi	 najdou	 vhodné	
trasy	 na	 zbylých	 dvou	 bučovických	 pocho-
dech	 –	 únorovém	 Pochodu	 Dlouhého,	 Širo-
kého	a	Bystrozrakého	nebo	zářijové	Bučovic-
ké	padesátce,	na	které	jsou	i	cyklotrasy.	Děti	
by	bez	problému	také	měly	zvládnout	různé	
další	vycházky	během	roku,	 jejichž	délka	se	
pohybuje	 kolem	 patnácti	 kilometrů,	 napří-
klad	Mikulášský	pochod.

Mluvíme o dětech. Jaká ale je věková struk-
tura KT Noha? 
Nejstarším	 členům	už	 je	 přes	 osmdesát	 let,	
ale	svou	aktivitou	a	elánem	by	utahali	kdeja-
kého	mlaďocha.	Běžně	se	účastní	brigád,	po-
chodů	 i	 zájezdů.	 Individuálně	 pak	 s	 cestov-
kami	 vyjíždí	 i	 na	 další	 akce	 po	 celé	 Evropě,	
třeba	 týdenní	 přejezdy	 kolmo	 napříč	 vybra-
nou	zemí.	Takto	aktivní	(a	starší)	jsou	ovšem	
i	 členové	 v	 jiných	 odborech.	 Pravidelná	 tu-
ristika	prostě	udržuje	tělo	jak	ve	fyzické,	tak	
i	v	mentální	kondici.	Co	se	však	týče	celkové	
věkové	struktury	KČT,	tak	jsou	všechny	věko-
vé	 kategorie	 rovnoměrně	 vyváženy	 zhruba	
na	třetiny.

Na Bučovicku se také staráte o značení turi-
stických tras. Můžete tuto činnost klubu víc 
přiblížit? 
Značení	turistických	tras	se	objevuje	už	v	prv-
ních	stanovách	Klubu	českých	turistů	z	roku	
1888.	 První	 česká	 značená	 trasa	 pochází	
z	 roku	 1889,	 kdy	 první	 značkaři	 11.	 května	
vyznačili	 červenou	 barvou	 cestu	 ze	 Štěcho-
vic	ke	Svatojánským	proudům.	Taktéž	členo-
vé	 původního	 Klubu	Noha	 vyznačili	 ve	 Ždá-
nickém	 lese	 desítky	 kilometrů	 stezek,	 byť	
svým	svébytným	stylem.	Ve	třicátých	letech	
dosahovaly	délky	kolem	dvou	set	kilometrů.	
V	současnosti	 je	v	České	republice	přes	čty-
řicet	 tisíc	 kilometrů	 značených	 pěších	 tras,	
takže	až	se	je	někomu	podaří	všechny	projít,	
může	o	sobě	hrdě	prohlásit,	že	obešel	Zemi	
po	rovníku.	Obnova	značení	se	provádí	v	tří-
letých	cyklech	–	každý	rok	se	obnoví	třetina	
značených	 tras	 tak,	 aby	 se	 za	 tři	 roky	 znač-
kaři	vrátili	zpět	„na	začátek“.	V	okolí	Bučovic	
a	 Ždánického	 lesa	 se	 každoročně	 obnovuje	
kolem	 padesát	 kilometrů	 značených	 tras,	
v	celém	vyškovském	okrese	pak	přes	sto	ki-
lometrů.	K	tomu	je	potřeba	připočíst	údržbu	
směrovníků,	 map	 a	 taktéž	 lávek	 ve	 správě	
KČT.
Může trasy značit každý člen klubu? 
Značkařská	 činnost	 je	 z	 pohledu	 Klubu	 čes-
kých	 turistů	 činností	 odbornou,	 nelze	 ji	
vykonávat	 bez	 zvláštního	 zaškolení.	 Proto	
ani	nelze	očekávat,	 že	 se	do	 značení	 zapojí	
všichni	 členové.	Navíc	 by	 pak	 práce	 ani	 ne-
šla	rozdělit.	Situace	byla	spíš	opačná,	dlouhé	
roky	 stála	 veškerá	 obnova	 na	 Svatoplukovi	
Gambovi	 mladším	 a	 dvou	 třech	 pomocní-
cích.	Až	loni	se	nám	podařilo	získat	tři	nové	
zájemce	o	značení,	takže	se	podíl	kilometrů	
na	 jednoho	 značkaře	 snížil.	 Značkařská	 prá-
ce	 totiž	 není	 jenom	 malování	 značek.	 Aby	
značka	 turistům	 správně	 sloužila,	 musí	 být	
především	dobře	vidět.	Což	v	lesích,	ale	pře-
devším	na	mezích	a	kolem	polních	cest	zna-
mená	vysekání	nepřeberného	množství	větví,	
keřů	či	kopřiv,	které	by	jinak	turistům	bránily	
ve	výhledu.
Jak moc je taková činnost nákladná?
Každoročně	 si	 obnova	 značení	 v	 naší	 zemi	
vyžádá	 výdaje	 dosahující	 téměř	 šestnáct	
milionů	 korun,	 které	 jsou	 kryty	 zejména	
dotacemi	 z	 ministerstva	 pro	 místní	 rozvoj,	
krajských	 rozpočtů	 a	 příspěvku	od	 státního	
podniku	Lesy	ČR.	A	to	se	bavíme	jen	o	mate-
riálových	nákladech	a	výdajích	na	cestovné,	
neboť	 značkaři	 pracují	 bez	 nároku	 na	 od-
měnu.	 Bez	 této	 významné	pomoci	 bychom	
u	nás	určitě	neměli	tak	kvalitní	značení	jaké	
máme.	Takže	kromě	značkařů	na	všech	úrov-
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Město Bučovice

Křesťanské	 centrum	 Naděje	 Bučovice-Více-
milice	 uspořádalo	 22.	 března	 ve	 spolupráci	
s	 německou	 humanitární	 organizací	 Nehe-
mia	již	popáté	akci	pro	děti	s	názvem	Zářící	
oči.	Cílem	projektu	je	připravit	pro	děti	krát-
ký	 zábavný	 program	 a	 obdarovat	 je	 něčím,	
co	rozzáří	jejich	oči.	
	 Dárečky	připravily	německé	 rodiny.	
Dostaly	návod,	co	má	dárek	obsahovat,	vše	
pěkně	 zabalily	 a	 poslaly	 do	 centrály	 Nehe-
mie.	 Následně	 tým	 mladých	 lidí	 všechno	
naložil	 a	 přijel	 i	 do	 Bučovic	 (akci	 jsme	 též	

pořádali	 ve	 Vyškově,	 Ivanovicích	 na	 Hané	
a	na	dalších	místech).	
	 Není	 snad	 nic	 krásnějšího	 než	 vi-
dět	 děti	 s	 úsměvem	na	 rtech	 i	 očích.	 Akce	
se	 podařila,	 tváře	 dětí	 se	 opravdu	 rozzářily	
úsměvem.	 Díky	 tomuto	 projektu,	 na	 němž	
úzce	spolupracoval	také	sociální	odbor	měs-
ta	Bučovice,	 jsme	rozdali	okolo	250	balíčků.	
Jsme	velmi	vděčni	za	tuto	spolupráci…

za KC Naděje Bučovice
pastor Jiří Pospíšil

Tváře dětí se rozzářily díky dárkům od německých rodin

ních	KČT	 jsou	za	 to	vděční	určitě	 i	obyčejní	
turisté	a	výletníci.	A	na	doplnění	ještě	jedna	
statistika:	turistické	značení	přináší	dle	něko-
lika	odborných	studií	státnímu	rozpočtu	pět	
miliard	korun	 ročně.	Každoroční	návratnost	
investice	 do	 tohoto	 projektu	 se	 tedy	 pohy-
buje	na	úrovni	300x	vyšší	než	původně	vyna-
ložené	peníze.
Co byste na turistice vyzdvihl?	
Skrze	 celou	 společnost	 dnes	 zaznívá,	 jak	
málo	 se	 hýbeme.	 A	 to	 zejména	 děti,	 které	
tráví	nad	displeji	mobilů	a	počítačů	celé	ho-
diny.	Ale	copak	lze	takové	děti	jen	tak	z	pla-
cu	 zavést	do	některého	 sportovního	oddílu,	
kde	je	už	od	počátku	kladen	důraz	na	určitou	

výkonnost,	mezi	 vrstevníky,	 kteří	 se	 sportu	
věnují	 pravidelně?	 Troufám	 si	 tvrdit,	 že	 jen	
málokomu	se	podaří	do	takového	kolektivu	
zapadnout.	Naproti	tomu	turistika	ve	všech	
svých	 podobách	 nabízí	 nenáročnou	 formu	
pohybu,	a	pokud	někdo	chce,	není	problém	
i	zde	zvolit	některou	z	výkonnostních	forem.	
O	 tom,	 že	 kromě	pohybové	 aktivity	 je	 s	 tu-
ristikou	 pevně	 spjato	 také	 poznávání	 okolí,	
ať	 už	 přírody,	 historických	 i	 současných	 či	
kulturních	 reálií,	 není	 sporu.	 Očekávám,	 že	
se	však	brzy	do	popředí	dostane	i	další	důle-
žitá	 stránka	 turistiky,	 a	 to	 stránka	 společen-
ská	–	jako	protiváha	takzvaným	sociálním	sí-
tím,	přes	které	si	dnes	většina	lidí	vyměňuje	

vzkazy,	 protože	 na	 setkání	 nemá	 čas.	 Úzce	
s	tím	souvisí	další	 charakter	 turistiky,	a	tím	
je	 prohlubování	 mezigenerační	 spolupráce	
a	 sounáležitosti.	 Turistika	 také	 vede	 k	 to-
leranci,	 součástí	 klubu	 je	 i	 sekce	 zdravotně	
hendikepovaných	turistů	a	sám	KČT	spravuje,	
to	znamená	zřídil,	vyznačil	a	nadále	udržuje,	
několik	značených	tras	pro	vozíčkáře.	Zdravé	
lidi	tak	nutí	k	zamyšlení,	že	ne	všichni	to	mají	
v	 životě	 jednoduché.	 Zdravotně	 postižené	
naopak	může	ochránit	 před	hrozbou	určité	
izolace	a	přinést	jim	nové	impulzy.	Turistika	
je	prostě	aktivita	pro	všechny.

Martina Hašková

Bučovické pálení čarodějnic v obrazech
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Město Bučovice

Zničený	tobogán	a	vodní	skluzavka.	Problém,	
který	 krátce	před	 zahájením	 sezony	 řeší	 ve-
dení	bučovického	koupaliště	ve	sportovním	
areálu	 Hájek.	 Neznámého	 vandala	 či	 skupi-
nu	pachatelů,	kteří	trestný	čin	spáchali,	nyní	
hledá	policie.	„Někdo	dosud	neznámou	hoř-
lavou	látkou	poškodil	koryto	tobogánu	a	vod-
ní	skluzavku.	Případem	se	zabývají	bučovičtí	
policisté	pro	trestný	čin	poškození	cizí	věci,“	
informovala	vyškovská	policejní	mluvčí	Alice	
Musilová.
	 Pokud	 její	 kolegové	 pachatele	 do-
padnou,	hrozí	mu	až	rok	za	mřížemi.	
	 Vedení	 koupaliště	 škodu	 předběž-
ně	 vyčíslilo	 na	 necelého	 půl	milionu	 korun.	

Ve	 finále	 je	 víc	 než	 dvojnásobná.	 „Tobogán	
je	 poškozený	 v	 celé	 délce	 padesáti	 metrů,	
škoda	 tak	 dosáhla	 jednoho	milionu	 a	 dvou	
set	 padesáti	 tisíc	 korun.	 Částka	 za	 běžný	
metr	 tobogánu	 včetně	 demontáže,	 montá-
že	a	dopravy	je	dvacet	tisíc	korun	bez	daně,“	
upřesnil	vedoucí	Sportovních	zařízení	města	
Bučovice	Jaroslav	Hrabovský.	
	 Jestli	bude	atrakce	v	provozu	do	za-
čátku	sezony	koupaliště,	nebylo	v	době	uzá-
věrky	 Bučovických	 novin	 jasné.	 „Čekáme	
na	 příjezd	 technika	 z	 dodavatelské	 firmy.	
Uvidíme,	jak	dopadne	jednání,“	sdělil	vedou-
cí	sportovních	zařízení.	

(mig)

Neznámý vandal zničil tobogán na koupališti. Škoda? Přes milion korun

Představitelé Bučovic pietním aktem připomněli výročí osvobození města

Před	třiasedmdesáti	lety,	27.	dubna	1945,	se	
k	 Bučovicím	 směrem	 od	 Slavkova	 přiblížila	
180.	 střelecká	 divize	 II.	 ukrajinského	 fron-
tu	 Rudé	 armády,	 aby	 se	 tam	 střetla	 s	 oku-
pačními	 jednotkami	 německé	 branné	moci.	
Po	dvoudenních	bojích,	při	kterých	zahynulo	
pět	 osvoboditelů:	 kapitán	 Bělačkov,	 vojíni	
Gajdinko,	 Gartmenson,	 Gorodnik	 a	 Simo-

něnko,	 bylo	 naše	město	 osvobozeno	 a	 tím	
pro	něj	skončila	druhá	světová	válka.	
	 Den	osvobození	Bučovic	si	poslední	
dubnový	pátek	připomněli	 také	představite-
lé	města,	 a	 to	 při	 pietním	aktu	na	 náměstí	
Svobody	 a	 na	městském	 hřbitově.	 „Z	 dneš-
ního	 pohledu	 se	 nám	mohou	 zdát	 události,	
které	se	zde	tehdy	odehrály,	velmi	vzdálené.	

Jako	by	 se	nás	 ani	 netýkaly.	 Pravdou	 je	 ale	
opak.	 Před	 třiasedmdesáti	 lety	 byla	 totiž	
v	Evropě	definitivně	poražena	nacistická	ma-
šinérie.	Boj,	který	s	ní	svedla	koalice	spojen-
ců,	pak	nebyl	pouze	bojem	za	svobodu,	ale	
i	zápasem	o	samotné	základy	naší	evropské	
civilizace,“	 pronesl	 starosta	 Bučovic	 Jiří	 Ho-
rák.																																																																		(mig)
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Anotace knih na květen

Rodák	 z	 Nové	 Říše	 na	 Jindřichohradecku	
(*25.	 12.	 1882)	 vystudoval	 reálku	 v	 Telči	
a	 jako	 přípravu	 na	 pedagogickou	 dráhu	 vy-
studoval	matematiku,	deskriptivní	geometrii,	
tělesnou	výchovu	a	těsnopis	na	Karlově	uni-
verzitě	 a	 Vysokém	 učení	 technickém	 v	 Pra-
ze.	 Své	 první	 učitelské	 místo	 přijal	 v	 roce	
1905	na	reálce	na	pražském	Žižkově,	odkud	
po	 dvou	 letech	 přestoupil,	 už	 jako	 řádný	
profesor,	 do	 Bučovic.	 Od	 samého	 počátku	
se	mladý	 profesor	 Suchan	 výrazně	 věnoval	
mládeži	 i	mimo	 vyučování,	 pěstoval	 s	 nimi	
turistiku	a	angažoval	se	při	zřizování	městské	
plovárny.
	 Pět	 let	 po	 jeho	 nástupu	 došlo	
v	 roce	 1912	 ve	 škole	 k	 významné	 změně:	

na	základě	žádosti	města	byla	dosavadní	re-
álka	Výnosem	Zemského	výboru	Markrabství	
Moravského	přeměněna	na	reálné	gymnázi-
um.	 Do	 celkem	 neznámého	 provinciálního	
městečka,	 bez	 předchozích	 tradic,	 bez	 kul-
turního	a	vědeckého	zázemí	se	kvalitní	a	zku-
šení	 pedagogové	 zpočátku	 vůbec	 nehrnuli.	
Ústav	proto	ve	svých	počátcích	využíval	i	ne-
příliš	angažované	suplenty.	Avšak	po	zhruba	
deseti	letech	se	profesorský	sbor	začal	stabi-
lizovat,	 když	právě	Karel	 Suchan	 stál	 na	po-
čátku	 vlny	 příchodů	 kvalitních	 profesorů,	
jako	 byli	 Fabián	 Slabý	 (1908),	 Josef	 Křibek	
a	 František	 Neuwirth	 (oba	 1913),	 Antonín	
Souček,	 František	Vavroušek,	 Rudolf	 Plachý,	
Jan	Húsek,	Jan	Úlehla	a	další.
	 Po	získání	československé	samostat-
nosti	a	penzionování	prorakousky	cítícího	ře-
ditele	Kopeckého	byl	jmenován	v	roce	1921	
prvním	 českým	 ředitelem	 ústavu.	 Ten	 však	
už	byl	(opět	na	žádost	obce)	k	datu	1.	ledna	
1921	 přejmenován	 na	 Státní	 reálné	 gymná-
zium,	 čímž	 se	 (nyní	 už	městu)	Bučovicím	fi-
nančně	značně	ulevilo.	Také	profesorský	sbor	
získal,	 neboť	 všichni	 byli	 převzati	 do	 státní	
služby,	 tedy	 (jak	 se	 tehdy	 říkalo)	 pracovali	
„pod	penzí“.	Město	po	zahlazení	nedostatků	
způsobených	 válečným	 nedostakem	 finan-
cí	 i	materiálu	a	pod	novým	vedením	začalo	
vzkvétat.	 Pod	 Suchanovým	 vedením	 vzkvé-
tal	 i	 „jeho“	 ústav,	 takže	 na	 konci	 jeho	 ředi-
telské	 mise	 (v	 roce	 1939)	 byly	 odstraněny	
nejen	bariéry,	které	znemožňovaly	studium	
dívkám,	ale	rostl	i	celkový	počet	studentů	až	
na	 634	 dívek	 a	 chlapců	 (1939).	 Podíl	 dívek	
přitom	dosáhl	 celé	 třetiny	celkového	počtu	
studentů.	 Ředitel	 Karel	 Suchan	 plánovitě	
pokračoval	 ve	 zkvalitňování	 sboru,	 který	 se	
rozrostl	o	tak	významné	osobnosti,	jako	byli	

Jan	Štěpánek,	Alois	Klouda,	Jindřiška	Poráko-
vá,	malíř	František	Srp,	Ing.	Josef	Kos,	Dr.	Vik-
tor	Šauer,	Milada	Navrátilová,	k	nimž	časem	
přibyli	někdejší	 abiturienti,	např.	 Josef	Pala-
tin,	 Ladislav	 Polouček,	 František	 Kratochvíl,	
Jaroslav	 Zeman	 a	 další.	 Zpěv	 svěřil	 řediteli	
kůru	Aloisi	 Šlesingerovi,	později	 Josefu	Cen-
kovi	 a	 výuku	náboženství	 P.	 Inocenci	Neuži-
lovi.	Pro	Bučovice	byl	významný	společenský	
přínos	 pedagogického	 sboru	 té	 doby	 jistě	
také	Suchanovou	zásluhou.	On	sám	nejenže	
přijal	místo	v	místním	zastupitelstvu,	ale	byl	
činný	 v	 předsednictvu	 městské	 spořitelny	
i	 ve	 sportu.	 Vykonal	 mnoho	 osvětové	 prá-
ce	 ve	 prospěch	 Sokola,	 pro	 založení	 Česko-
slovenského	 červeného	 kříže,	 sportovního	
oddílu	 tehdejšího	 SK	 Bučovice,	 vybudování	
tenisových	dvorců	v	zahradě	gymnázia	apod.	
Po	 svém	 penzionování	 se	 stal	 dlouholetým	
objektivním	a	zaníceným	kronikářem	města.	
Také	 jeho	 podřízení	 se	 veřejně	 angažovali	 –	

Jan	Chvojka	v	zastupitestvu,	jiní	v	řadě	míst-
ních	 spolků,	 v	 kultuře	 (studentský	 orchestr,	
ochotníci,	 loutkové	 divadlo),	 sportu	 (Sokol,	
turistický	 spolek	Noha),	 ve	 sboru	 dobrovol-
ných	hasičů	(vzdělavatelem	a	funkcionářem	Ředitel gymnázia Karel Suchan

Kronikář Karel Suchan

Karel Suchan 

Osobnosti Bučovic

Muž a žena – Michal Viewegh
Nejznámější	český	spisovatel	se	ve	dvou	no-
velách	vrací	k	tomu,	co	na	něm	jeho	čtenáři	
oceňují	 nejvíce.	 Svůj	 humorně	 ironický	 po-
hled	 na	 vztahy	mezi	muži	 a	 ženami	 propůj-
čuje	 v	 novele	 Family	 Frost	 zkrachovalému	
restauratérovi,	 který	 si	 z	 nutnosti	 a	 trochu	
i	na	truc	pronajme	mrazící	vůz	známé	firmy	
a	 živí	 se	 jako	 řidič.	 Během	 několika	 dní	 se	
jeho	zbabraný	život	dostane	do	spirály	udá-
lostí,	které	 skončí	až	na	 svatbě	 jeho	bývalé	
manželky	 (která	 si	 bere	 jeho	 bývalého	 spo-
lečníka).	Vincent	se	potká	i	s	otcem,	kterého	

nikdy	 předtím	 neviděl,	 a	 setkání	 proběhne	
vpravdě	nečekaným	způsobem.	Druhá	nove-
la,	Čarodějka	z	Křemelky,	si	pohrává	s	mírně	
fantastickým	námětem.	Krásná	Dominika	má	
celý	život	smůlu	na	muže	a	svou	přitažlivost	
považuje	 spíš	 za	 prokletí.	 Jako	 dar	 naopak	
chápe	svou	schopnost	číst	lidem	myšlenky.

Běh života s úsměvem – Zuzana Součková
Život	 je	 cesta	 protkaná	 příběhy.	 Veselými,	
smutnými	i	úplně	obyčejnými.	Autorka	s	hu-
morem,	nadsázkou	a	nadhledem	popisuje	ži-
votní	pouť	od	dětských	krůčků	po	kroky	zralé	

ženy.	V	knize	se	tak	setkáváme	se	situacemi,	
které	prožívá	každý	z	nás.

Melodie stále zní – Mary Higgins Clark
Když	 bytová	 architektka	 Elanie	 dostane	 po-
zvání	do	domu	manželky	neblaze	proslulého	
finančníka,	který	zmizel	 i	 s	pětimiliardovým	
fondem,	tuší,	že	něco	nehraje.	Dojímá	ji	víra	
paní	Bennettové	v	manželovu	nevinu,	ale	ne-
uvědomuje	si,	že	čím	víc	se	s	rodinou	sbližu-
je,	tím	většímu	riziku	vystavuje	jak	sebe,	tak	
svou	čtyřletou	dcerku.
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Napsali jste nám

V souvislosti s opožděným, ale o to rych-
lejším nástupem jara vás chceme, vážení 
čtenáři, informovat o tom, jak předcházet 
požárům.
O	ohni	se	říká,	že	je	dobrý	sluha,	ale	zlý	pán.	
Toto	 rčení	 je	 bezesporu	 pravdivé.	 Většina	
požárů	 vzniká	 zejména	 lidskou	 nedbalostí,	
porušováním	požárně	bezpečnostních	před-
pisů	a	nesprávnou	manipulací	 s	 otevřeným	
ohněm.	
	 Požáry	jsou	historicky	jednou	z	nej-
častějších	mimořádných	událostí,	často	s	vel-
mi	ničivými	dopady	na	životy	osob,	majetek	
a	životní	prostředí.	V	mnoha	případech	však	
lze	 vznik	 požáru	 minimalizovat	 vhodnými	
preventivními	opatřeními.	V	této	kapitole	se	
dozvíte,	jaké	bývají	nejčastější	příčiny	požárů	
v	přírodě.	
RIZIKA POŽÁRU V PŘÍRODĚ
Za	 jakých	 podmínek	 je	 možné	 rozdělávat	
oheň	v	přírodě	a	kdo	má	povinnost	nahlásit	
pálení	rostlinného	odpadu?
	 Za	požárem	v	přírodě	stojí	většinou	
jeden	ze	dvou	viníků	–	člověk,	nebo	příroda.	
V	prvním	případě	se	jedná	o	úmyslné	zapále-

ní,	nedbalost	při	zacházení	s	ohněm,	odhoze-
ní	nedopalku	cigarety	nebo	používání	techni-
ky,	např.	kombajnu.	Ve	druhém	případě	jde	
o	zásah	bleskem,	nebo	samovznícení.
BEZPEČNÉ ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ V PŘÍRODĚ
Chcete-li	 si	 ve	 zdraví	užít	příjemné	opékání	
špekáčků,	 stačí	 dodržet	 základní	 pravidla,	
aby	se	ze	zábavy	nestala	tragédie.
	 V	první	řadě	pamatujte,	že	v	lese	lze	
rozdělávat	oheň	jen	na	vyhrazených	místech	
a	kouření	je	zcela	zakázáno.	Místo	pro	ohni-
ště	by	mělo	být	vzdáleno	nejméně	padesát	
metrů	 od	 okraje	 lesa	 a	 v	 dostatečné	 vzdá-
lenosti	od	budov	a	všech	dalších	hořlavých	
věcí	(stoh,	suché	listí,	kořeny	stromů,	větve	
apod.).	Při	 rozdělávání	ohně	v	přírodě	ohni-
ště	bezpečně	oddělte	od	okolního	prostředí	
–	 např.	 obložením	 kameny,	 obsypáním	 pís-
kem,	 vyhloubením	 zeminy	 apod.	 V	 případě	
větších	 ohňů	 je	 vhodné	 ohniště	 oddělit	 až	
metr	 širokým	pruhem,	 který	 bude	 zbavený	
veškerých	hořlavin.
	 K	 zapálení	 nebo	 udržování	 ohně	
v	 žádném	případě	nepoužívejte	vysoce	hoř-
lavé	 látky	 jako	benzín,	naftu	či	 líh.	Oheň	se	

velmi	 snadno	 může	 vymknout	 kontrole	
a	může	 způsobit	 i	 vážné	 popáleniny.	 Navíc	
podle	 zákona	 o	 ochraně	 ovzduší	 v	 otevře-
ných	ohništích	nelze	(pod	hrozbou	vysokých	
pokut)	spalovat	žádné	chemické	látky	(např.	
plasty,	 pneumatiky).	 Za	 silného	 větru	 nebo	
v	období	extrémního	sucha	v	přírodě	nebo	
na	 volném	 prostranství	 oheň	 vůbec	 neroz-
dělávejte.	 V	 období	 zvýšeného	 nebezpečí	
požárů	může	hejtman	kraje	vyhláškou	zcela	
zakázat	rozdělávání	ohňů.															
	 Nachystejte	 si	 předem	 dostatek	
vody	 (popř.	písek,	hlínu),	kdyby	se	oheň	vy-
mykal	 kontrole.	 Nejlepší	 je	 umístit	 ohniště	
v	blízkosti	vodního	zdroje.
	 Oheň	 nenechávejte	 ani	 chvíli	 bez	
dozoru,	 neroznášejte	 jej	 po	 okolí	 a	 nikdy	
do	 něj	 nevhazujte	 výbušné	 předměty.	 Děti	
by	neměly	být	u	ohniště	ponechány	bez	do-
zoru	dospělé	osoby.
	 Místo	 opusťte	 jen	 tehdy,	 až	 je	 oh-
niště	řádně	uhašeno.	Nejlepší	je	ohniště	po-
řádně	prolít	vodou,	popřípadě	zasypat	zemi-
nou.	Při	vašem	odchodu	se	z	ohniště	nesmí	
kouřit	a	popel	i	půda	pod	ohništěm	musí	být	

Jak předcházet požárům

Osobnosti Bučovic

byl	 A.	 Souček)	 –	 natolik,	 že	 zcela	 občansky	
splynuli	s	místními	rodáky.	Závěr	jeho	práce	
v	čele	gymnázia	však	byl	zkalen	předčasným	
penzionování	v	roce	1939.	Zdá	se,	že	k	němu	
napomohly	jeho	vlastenecky	laděné	projevy	
k	 Mnichovu	 a	 abdikaci	 prezidenta	 Beneše.	
Aby	 Jobovým	 zprávám	 spojeným	 s	 dobou	
protektorátu	 nebyl	 konec,	 v	 prosinci	 1939	
byl	 po	 listopadových	 událostech	 na	 vyso-
kých	školách	zatčen	jeho	syn	Karel	a	vězněn	
v	koncentračním	táboře	Oranienburg.	Ztýrá-
ný	 nejtěžší	možnou	 prací,	 s	 nedostatečnou	
stravou,	 mnohahodinovým	 stáním	 na	 ape-
lech	jen	v	plátěných	mundurech,	za	každého	
počasí,	 se	v	 srpnu	1940	na	pokraji	 sil	 vrátil	
domů.	
	 Když	 po	 osvobození	 roku	 1945	
nastal	 nedostatek	 vyučujících,	 přihlásil	 se	
na	výzvu	ministra	školství	opět	k	činné	služ-
bě.	 Hned	 od	 počátku	 musel	 spolu	 s	 ostat-
ními	 „dobrovolníky“	 (Fr.	 Neuwirth,	 Milada	
Navrátilová	 a	 další)	 napravovat,	 co	 válečné	
roky	pokazily.	Vlivem	válečných	přerušování	
výuky,	 totálním	 nasazením	 na	 práci	 někte-
rých	z	nich,	ztrátou	perspektivy,	poklesla	jak	
náročnost	 profesorů,	 tak	 studijní	 angažova-
nost	studentů.	Znovu	aktivovaní	profesoři	se	

však	 s	 takovým	 stavem	 nehodlali	 smiřovat,	
pracovali	jako	„za	stara“,	důsledně	a	zásado-
vě.	 Jejich	všestranné	nasazení	 však	nemělo	
mít	dlouhé	trvání.	Přišel	únor	1948	a	museli	
školu	opět,	zase	z	politických	důvodů,	opus-
tit	podruhé.	Karel	Suchan	definitivně.
	 Přes	 zklamání	 způsobené	 neúctou	
k	 jeho	 práci	 a	 výsledkům	 přijal	 jmenování	
kronikářem	města,	kterým	jej	pověřila	měst-
ská	 rada.	 V	 roce	 1952	 zpracoval	 městskou	
kroniku	 za	 období	 od	 vzniku	 protektorátu	
do	 konce	 roku	 1945,	 se	 zpětnou	 platností.	
Jeho	předchůdce	Ferdinand	Pacák	 totiž	mu-
sel	tu	předchozí	dne	29.	listopadu	1940	ode-
vzdat.	Nadále	si	však	o	vlastní	újmě	vedl	po-
známky,	jen	v	sešitku.	I	to	však	27.	prosince	
1942	skončilo,	když	Pacáka	nečekaně	zaskoči-
la	smrt.	Poté	Karel	Suchan	vedl	kroniku	velmi	
poctivě	a	v	rámci	možností	daných	změnou	
režimu	 nestranně,	 za	 období	 od	 roku	 1952	
do	 konce	 roku	1968.	 Když	 však	po	nechval-
ně	známých	událostech,	jejichž	50.	výročí	si	
budeme	v	srpnu	připomínat,	cítil,	že	nebude	
schopen	ustát	normalizační	tlaky,	využil	čás-
tečné	ztráty	zraku	a	vedení	kroniky	se	vzdal.	
	 Profesor	a	emeritní	ředitel	zdejšího	
gymnázia	 byl	 vynikající	 didaktik	 i	 metodik,	

byl	 náročný	 a	 nesmlouvavý,	 a	 proto	mimo-
řádně	pedagogicky	 úspěšný	 nejen	 jako	 pro-
fesor,	ale	i	jako	ředitel	ústavu.	Řada	jeho	žáků,	
kteří	dosáhli	vysokého	společenského	posta-
vení,	 připomeňme	 alespoň	 Rudolfa	 Firkuš-
ného	a	Miroslava	Doležala,	na	jeho	cílevědo-
mou	důslednost	a	metody	s	úctou	a	uznáním	
v	jubilejních	sbornících	vzpomínala.	Dovolte	
také	mně	malou	 vzpomínku	na	pana	profe-
sora:	v	letech	1964	a	1965	jsem	při	dálkovém	
studiu	při	zaměstnání	byl	nucen	zápasit	s	vy-
sokoškolskou	matematikou.	Ještě	dnes	vzpo-
mínám,	 s	 jakou	bravurou	mne	 (to	mu	bylo	
83	 let)	metodicky	vedl,	 že	 jsem	nakonec	 ty	
derivace	a	integrální	počet,	student	přírodo-
vědně	zaměřený,	pochopil	a	zvládl	i	já.	Ještě	
dnes	 před	 jménem	 Karla	 Suchana	 s	 úctou	
smekám.	 Pan	 profesor	 v	 Bučovicích	 dožil	
požehnaných	a	 zasloužených	89	 let,	 zemřel	
8.	března	1971.	Od	Bučovic	by	si	jistě	zaslou-
žil	úctu	a	respekt	morálním	oceněním,	když	
se	přes	veškeré	nesporné	zásluhy,	za	svého	
života	dočkal	víc	projevů	neúcty	a	neomale-
nosti,	než	uznání.

Miloslav Michalčík
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Pomalu	se	pro	mne	blíží	 závěrečná	 fáze	pří-
pravy	 koncertu	 Národního	 festivalu	 nepro-
fesionálních	 komorních	 orchestrů	 –	 akce,	
která	 se	 stala	 nedílnou	 součástí	 kulturního	
života	 Bučovic.	 Nedělám	 to	 příliš	 často,	 pa-
třím	k	těm,	kteří	se	víc	dívají	před	sebe,	než	
se	 ohlíží	 po	 vykonané	 cestě,	 ale	 tentokrát	
jsem	 si	 uvědomil	 při	 pohledu	 na	 kalendář	

jednu	 ne	 úplně	 zanedbatelnou	 skutečnost	
–	 v	 letošním	 roce	 to	 bude	 právě	 dvacet	 let	
od	prvního	koncertu	v	Dlouhém	sále	zámku	
Bučovice.
	 V	době,	kdy	byl	kastelánem	Petr	Fe-
dor	 (kastelánem	od	 roku	 1996,	 v	 současné	
době	generální	kastelán	zámků	České	repub-
liky),	 byla	 ve	 větší	 míře	 rozběhnuta	 rekon-

strukce	 budovy	 zámku.	 Část	 střechy,	 elekt-
roinstalace	a	Dlouhý	sál	jako	první	z	větších	
místností	objektu.
	 Moje	 kontakty	 s	 Petrem	 (velmi	
rychle	 jsme	 se	 spřátelili)	 se	 datovaly	 prak-
ticky	od	jeho	příchodu	na	zámek.	V	té	době	
o	své	„místo	na	slunci“	usiloval	rok	existující	
Kyjovský	 komorní	 orchestr.	 V	 paměti	 mám	

Dvacet let koncertů v Dlouhém sále zámku Bučovice

Dobrovolní hasiči oslavili výročí republiky dnem otevřených dveří, rozdali i ocenění

chladné.	 Pamatujte,	 že	 i	 ve	 zdánlivě	 vyhas-
lém	 ohništi	 se	mohou	 skrývat	 žhavé	 uhlíky,	
poryv	větru	je	znovu	rozdmýchá	a	oheň	roz-
nese	do	okolí.
VYPALOVÁNÍ TRÁVY
S	 příchodem	 jara	 někteří	 zahrádkáři	 místo	
pracnějšího,	 zato	 však	 ekologičtějšího	 vy-
hrabání	 staré	 trávy	 a	 jejího	 kompostování	
volí	 jednodušší	 vypalování.	Nejenže	 je	 toto	
počínání	nebezpečné,	ale	poškozuje	i	faunu,	
flóru	a	znečišťuje	ovzduší.	Většina	lidí	nebez-
pečí,	 které	 vypalování	 představuje,	 značně	
podceňuje.	 Věří,	 že	 mají	 oheň	 pod	 kontro-
lou	a	nemůže	se	nic	stát.	Na	tento	omyl	 již	
doplatila	spousta	lidí	(zvláště	seniorů),	kteří	
při	 vypalování	 zemřeli	 nebo	 utrpěli	 vážná	

zranění.	Hrozí	zde	velké	nebezpečí,	že	dojde	
k	rychlému	a	nekontrolovatelnému	rozšíření	
požáru	i	na	další	porost	nebo	objekty.	Oheň	
se	při	dobrých	podmínkách	dokáže	šířit	 tak	
rychle,	 že	 lidé	 nemají	 často	 nejmenší	 šanci	
na	danou	situaci	adekvátně	zareagovat.
PÁLENÍ ROSTLINNÉHO ODPADU
Mnozí	 lidé	 často	 také	 pálí	 na	 svých	 zahra-
dách	 rostlinný	 odpad.	 Toto	 pálení	 není	 za-
kázáno	zákonem,	ale	je	třeba	se	informovat	
na	 obecním	 úřadě	 (popř.	 na	 internetových	
stránkách),	 kdy	 je	 pálení	 obecní	 vyhláškou	
povoleno.	 Při	 pálení	 rostlinného	 odpadu	
vždy	 dodržujte	 zásady	 bezpečného	 rozdělá-
vání	ohně	(viz	výše).	Hasičský	záchranný	sbor	
má	 na	 svých	 webových	 stránkách	 jednodu-

chý	 návod,	 jak	 oznámit	 pálení	 na	 operační	
středisko,	aby	se	k	vám	zbytečně	nesjeli	ha-
sičské	vozy.	Odkaz	je	uveden	níže	pod	tímto	
článkem.
	 V	příštím	čísle	se	mimo	jiné	dozvíte,	
jaké	 bývají	 nejčastější	 příčiny	 požárů	 v	 do-
mácnosti.	
	 Odkaz	na	hlášení	pálení	na	operač-
ní	středisko	HZS	JmK:	
http://paleni.firebrno.cz/

Zdroj:
www.firebrno.cz

http://krizport.firebrno.cz/navody/predcha-
zeni-pozarum

Poslední	 dubnový	 den	 pomoc	 při	 zabezpe-
čování	pálení	čarodějnic	a	hned	nato	v	pátek	
den	otevřených	dveří	při	příležitosti	100	let	
od	 vzniku	 republiky,	 který	 se	 uskutečnil	
v	bučovické	hasičské	zbrojnici.	I	to	v	uplynu-
lých	 dnech	 zaměstnalo	 dobrovolné	 hasiče	
z	Bučovic.
	 Při	 příležitosti	 oslav	 stého	 výročí	

vzniku	 Československa	 se	 rozhodli	 ocenit	
tyto	 členy:	bratra	 Františka	Horáka	 stužkou	
za	 70	 let	 hasičem	 a	 medailí	 za	 mimořád-
né	 zásluhy,	 bratra	Viléma	 Stuchlíka	medailí	
za	mimořádné	zásluhy	a	bratra	Jana	Přikryla	
řádem	svatého	Floriána.	
	 Co	 se	 týká	 dalších	 akcí	 dobrovol-
ných	hasičů	v	uplynulém	měsíci,	21.	dubna	

se	konala	soutěž	osmiček	v	Kozlanech,	útok	
na	cíl.	O	pět	dní	později,	26.	dubna,	pak	vy-
razili	do	Oslavan	u	Brna	do	lanového	centra,		
kde	si	vyzkoušeli	lezení	po	lanech	ve	výškách	
a	šplhání.	

Jaroslav Procházka
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Pěkné	jarní	počasí	zve	k	procházkám.	Člověk	
musí	žasnout	a	obdivovat,	 jak	z	 toho	pusté-
ho	 povrchu	 vyráží	 tisíce	 výhonků,	 aby	 po-
stupně	 tu	nevýraznou	 šeď	přeměnily	na	 ze-
lenou	a	pestře	barevnou	záplavu,	která	 tak	
skvěle	odbourává	 jarní	 únavu	 i	 nám,	 lidem.	
O	to	smutněji	působí	kontrast	křehké	drobné	
fialky,	která	se	snaží	protáhnout	svůj	kvítek	
kolem	 plechovky	 od	 piva	 či	 energetického	
nápoje	nebo	rozbitými	střepy	láhve	od	vína.	
Ani	 v	 zimě	 to	není	 nic	 extra,	 ale	na	 jaře	 to	
přímo	bije	do	očí.
	 Proto	 se	 náš	 spolek	maminek,	 kte-
ré	se	schází	v	rámci	Mimi	klubu	Knoflíček	při	
Křesťanském	 centru	 Naděje	 Bučovice-Více-
milice,	 rozhodl,	 že	 s	tím	něco	udělá.	Vybra-
ly	 jsme	 si	 lokalitu,	 kterou	 často	 chodíváme	
na	procházky	 v	 obou	 směrech,	 což	 je	 okolí	
sochy	 svatého	 Jana	 Nepomuckého,	 takzva-
ný	Svaťák.	 Je	 to	 kopeček	na	 silnici	 spojující	
Nevojice	 a	 Vícemilice.	 Místo	 je	 to	 pěkné,	
bohužel	 asi	 strašně	 vzdálené	 od	 odpad-
kových	 košů.	 Jinak	 si	 neumíme	 vysvětlit	 tu	

spoustu	 odpadů,	 které	 se	 tam	neustále	 ob-
jevují	a	hromadí.	A	 jsou	to	kolikrát	kuriózní	
předměty.	 A	 rychlost,	 kterou	 tam	 přibývají,	
je	také	zarážející.	Vloni	na	podzim	jsme	totiž	
onen	kopeček	už	jednou	uklízely.	Tehdy	tam	
bylo	 hodně	 kelímků	 od	 jogurtové	 zmrzliny.	
Je	smutné,	když	si	koupíte	zdravou	zmrzlinu	
z	ovoce,	které	roste	v	přírodě,	a	obal	od	ní	
klidně	vyhodíte	cestou	do	jiného	kousku	pří-
rody.
	 12.	dubna	 jsme	se	 tedy	sešly	v	po-

čtu	pěti	maminek,	šesti	malých	dětí	a	dvou	
přihlížejících	 batolat,	 uvázaných	 na	 mamin-
kách,	 vykasaly	 si	 rukávy,	 navlékly	 gumové	
rukavice,	 dětem	 reflexní	 vesty	 a	 vyrazily	
na	 sběr.	 Výsledek	 posuďte	 sami.	 Za	 necelé	
dvě	hodiny	jsme	nasbíraly	společně	s	dětmi	
tři	plné	a	jeden	do	tří	čtvrtin	naplněný	pytel.	
Chtěla	bych	touto	cestou	poděkovat	 i	bučo-
vickým	 technickým	 službám	 za	 dodání	 pev-
ných	pytlů	a	odvoz	sesbíraného	materiálu.
	 Za	 nás	 všechny	 a	 hlavně	 za	 naše	
děti,	 které	 se	 opravdu	 snažily,	 bychom	 vás,	
naše	spoluobčany,	chtěly	porosit,	abyste	se	
chovali	k	přírodě	tak,	abychom	neměly	příště	
co	uklízet.	Myslíme	si,	že	odpadkových	košů	
je	dostatek	a	pokud	jste	si	něco	k	pití	nebo	
snědku	 někam	 donesli,	 tak	 prázdný	 obal	
zvládnete	 odnést	 a	 vyhodit	 do	 některého	
z	nich.	Děkujeme.

Za Mimi klubu Knoflíček 
Věrka Macourková

Maminky s dětmi navlékly rukavice a uklidily Svaťák

dva	momenty	 z	doby,	kdy	 jsem	přišel	 s	my-
šlenkou	zahrát	komorní	hudbu	v	Bučovicích.	
Tím	prvním	je	reakce	Petra	Fedora:	„No	to	by	
bylo	výborné.	Já	budu	moc	rád,	když	zámek	
začne	žít.	Na	co	by	tu	jinak	byl?“.	Druhým	byly	
ne	právě	ojedinělé	názory	obyvatel	Bučovic:	
„No	ty	jsi	se	zbláznil!	Na	tuhle	hudbu	ti	nikdo	
nepřijde,	nemáš	šanci.“.	Vsadil	jsem	na	první	
variantu,	a	tak	se	v	květnu	1996	a	následující	
rok	uskutečnil	koncert	na	nádvoří.
	 Koncerty	pod	širým	nebem	nejsou	
pro	komorní	orchestry	 ideální	 varianta.	Vel-
mi	riskantní	je	venkovní	akustika.	Ale	arkády	
zámku	 udělaly	 své	 a	 zhruba	 čtyřicet	 poslu-
chačů	stojících	na	ochozech	si	mohlo	hudbu	
Myslivečka,	Beethovena,	Bendy	 i	některých	
moderních	 autorů	 vychutnat.	 Druhé	 nebez-
pečí	může	znamenat	počasí.	 Sluncem	 i	deš-
těm	trpí	nástroje,	vítr	si	zahrává	s	notami	...
	 Ukončená	 hlavní	 etapa	 rekonstruk-
ce	Dlouhého	 sálu	 v	 roce	1998	 (chyběla	 jen	
oprava	 podlah)	 tak	 znamenala	 novou	 pří-
ležitost.	 Přiznám	 se,	 že	 jsem	 byl	 velmi	 pře-
kvapen	 výbornou	 akustikou	 prostoru.	 Bylo	
jasno	 –	 koncerty	 budou	 v	 interiéru.	 A	 tak	
si	 komorní	 hudba	 začala	 prošlapávat	 cestu	
k	dalším	a	dalším	posluchačů.	A	současně	byl	
k	dispozici	prostor	pro	další	a	další	hudební-
ky.	A	také,	z	čeho	mám	osobně	velkou	radost,	
pro	 další	 hudební	 obory	 –	 taneční	 hudba,	
jazz,	 folk	 i	 folklór.	 Ani	 nádvoří	 nepřestalo	
sloužit	 kultuře.	 Nemohu	 jmenovat	 všechny,	
tak	snad	jen	ty	nejvýznamnější:	koncerty	fes-

tivalu	Concentus	Moraviae	s	Barbarou	Maria	
Willi	a	dalšími,	Janáčkovo	kvarteto,	Bob	Frýdl	
a	další	písničkáři,	Marie	Rottrová	atd.,	atd.
	 Také	náš	komorní	orchestr	připravil	
příležitost	 k	 prezentaci	 dalších	 neprofesio-
nálních	 komorních	 těles.	 Od	 roku	 2003	 se	
pravidelně	 v	 Dlouhém	 sále	 konají	 koncerty	
národního	 festivalu	 neprofesionálních	 ko-

morních	 a	 symfonických	 těles.	 A	 tak	 bučo-
vická	veřejnost	mohla	vidět	a	slyšet	soubory	
z	Kralup	nad	Vltavou,	Prahy,	Mladé	Boleslavi,	
Zlína,	Olomouce,	 Kopřivnice,	Nového	 Jičína	
a	dalších	míst.	V	roce	2011	hostil	Dlouhý	sál	
zasedání	 pracovní	 skupiny	Ministerstva	 kul-
tury	ČR	k	roku	dobrovolnictví.
	 Velkým	příznivcem	 takzvané	vážné	
hudby	 byl	 doktor	 Miroslav	 Klement.	 Bylo	
mi	 velkým	 potěšením,	 když	 přišel	 na	 naši	
zkoušku	 a	 poděkoval	mi	 za	 práci	 se	 soubo-

rem	i	práci	na	poli	propagace	tohoto	žánru	
v	Bučovicích.	A	byl	 jsem	potěšen,	že	se	stal	
také	 věrným	 fanouškem	 orchestru	 a	 pravi-
delně	 navštěvoval	 naše	 koncerty.	 Na	 jeho	
popud	 se	 orchestr	 přejmenoval	 na	 Komor-
ní	 orchestr	 Arthura	 Nikische.	 Sám	 se	 také	
stal	nositelem	a	spolurealizátorem	festivalu	
Bučovický	podzim,	který	já	osobně	považuji	
za	dosavadní	 završení	cesty	komorní	hudby	
k	posluchačům	v	Bučovicích.
	 Protože	 není	 možné	 popsat	 všech-
no	a	o	všech,	je	nezbytné	povídání	nějak	za-
končit.	Jak?	Přesvědčením,	že	to	bylo	dobré	
rozhodnutí	 a	 „jít	 do	 toho“.	 Také	bych	 chtěl	
příležitost	 využít	 k	 pozvánce	 všech	 poslu-
chačů,	 kteří	mají	 rádi	 komorní	 hudbu	 v	 po-
dání	neprofesionálů.	Udělejte	si	čas	v	sobotu	
2.	června,	kdy	se	od	17:30	hodin	bude	konat	
další	 koncert	 národního	 festivalu	 se	 zajíma-
vými	hosty	Komorního	orchestru	Arthura	Ni-
kische.
	 A	 úplně	 na	 závěr:	 Děkuji	 za	 pod-
poru	 vedení	města,	 kterou	máme	od	 zvole-
ní	Radovana	Válka	 starostou.	Děkuji	 i	 všem	
ostatním,	 kteří	 nás	 jakýmkoliv	 způsobem	
podpořili	 a	podporují.	Děkuji	 všem,	 kteří	 si	
chodí	na	naše	koncerty	pro	radost	z	naší	prá-
ce.

Jan Sáraz  
umělecký vedoucí Komorního orchestru 

Arthura Nikische



 • BUČOVICKÉ NOVINY • 11květen 2018

Základní umělecká škola

Příležitost	 vystoupit	 v	 Besedním	 domě	
v	 Brně	 letos	 dostal	 pěvecký	 sbor	 Colori	 ze	
Základní	 umělecké	 školy	 Arthura	 Nikische	
Bučovice.	 A	 to	 v	 rámci	 projektu	 ZUŠ	OPEN,	
do	kterého	se	zapojil.		
	 Získal	 pozvání	 na	 Májový	 koncert,	
na	 němž	 zapěje	 s	 Mladými	 brněnskými	
symfoniky.	 „Ty	 diriguje	 Gabriela	 Tardonová	
a	Tomáš	Krejčí.	Díky	nadaci	a	podpoře	Mag-
dalény	Kožené,	která	akci	ZUŠ	OPEN	vymys-

lela,	můžeme	my	-	základní	umělecké	školy	
-	ukázat	napříč	naší	vlastí,	jak	krásné	a	důleži-
té	hodnoty	tyto	organizace	předávají	našim	
dětem	 a	mladé	 generaci,“	 uvedla	 ředitelka	
bučovické	 základní	 umělecké	 školy	 Dagmar	
Klementová.
	 Koncert	 se	 uskuteční	 29.	 května	
v	19	hodin.	„Všechny	srdečně	zveme,“	doda-
la	Klementová.

(mig)

Sbor Colori rozezní brněnský Besední dům. V rámci akce ZUŠ OPEN

V	minulém	čísle	Bučovických	novin	jsem	psa-
la	o	 žácích,	 kteří	 postoupili	 v	 letošních	 sou-
těžích	do	krajského	kola.	A	dnes	se	můžete	
podívat,	jak	skvěle	reprezentovali	naši	školu	
i	město	Bučovice.
	 Do	 ústředního	 kola	 postoupila	 se	
zobcovou	flétnou	Viktorie	Kozánková,	které	
budeme	 držet	 pěsti,	 aby	 se	 jí	 dobře	 hrálo	
a	hlavně	aby	si	výlet	do	Prahy	náležitě	užila.
	 Tímto	 ještě	 děkuji	 vyučujícím	
za	svědomitou	přípravu	žáků,	korepetitorům	
za	klavírní	doprovod	a	rodičům	za	vstřícnost	
a	podporu.	
Další	výsledky:	Dominika	Chvátalová	ve	hře	

na	 příčnou	 flétnu	 (1.	místo),	 Tomáš	 Zbytek	
ve	 hře	 na	 saxofon	 (1.	 místo),	 Lenka	 Vráno-
vá	 ve	hře	na	 saxofon	 (2.	místo),	 v	 sólovém	
zpěvu	Giulia	Azzarone	(3.	místo),	Jolana	Hon-
záková	 (1.	místo),	 Karel	Vojtěch	Pogštefl	 (1.	
místo),	Aneta	Křemečková	(2.	místo),	Vilém	
Rybnikář	 (2.	 místo),	 Ladislav	 Knap	 (2.	 mís-
to),	pěvecké	duo	J.	Honzáková,	K.	V.	Pogštefl	
(1.	místo),	kvartet	A.	Sedláčková,	L.	Hasalová,	
T.	Fojtů,	A.	Koudelková	(2.	místo).

Dagmar Klementová
ředitelka školy

Veliký úspěch žáků Základní umělecké školy Arthura Nikische v letošních soutěžích

Jedna	rodina	z	Bučovic	a	dalších	čtyřiadvacet	
z	 okresu	 Vyškov	 dostalo	 finanční	 podporu	
od	 nadace	 Dobrý	 anděl,	 která	 pomáhá	 ro-
dinám,	v	nichž	se	dítě	potýká	s	vážným	one-
mocněním.	Díky	každoměsíčním	příspěvkům	
dárců	 –	 Dobrých	 andělů	 –	mohou	 všechny	
těžkosti	 zvládat	 lépe	 alespoň	 po	 finanční	
stránce.	 Pomozte	 najít	 další	 rodiny,	 které	
tuto	podporu	potřebují!	
	 „Dětí	 s	vážným	 onemocněním,	 je-
jichž	rodiny	by	potřebovaly	finanční	podporu,	
je	mnohem	více.	Rodiče	často	neví,	že	u	nás	
mohou	 o	 příspěvek	 požádat.	 Naší	 snahou	
je,	 aby	 se	 tato	 informace	 co	 nejvíce	 rozšíři-
la,“	říká	Petr	Sýkora,	spoluzakladatel	nadace	
Dobrý	anděl.	 „Některým	rodinám	poradí	 lé-
kaři	či	sociální	pracovníci	přímo	v	nemocnici,	
jiným	pomoc	doporučí	 pacientské	 organiza-

ce.	K	mnohým	z	nich	se	ani	přesto	tato	infor-
mace	nedostane,“	dodává.	
	 Komu	 nadace	 pomáhá?	 Dobří	 an-
dělé	 pravidelně	 každý	 měsíc	 podporují	 ro-
diny	s	nezaopatřenými	dětmi,	které	zasáhlo	
vážné	onemocnění.	Typicky	se	jedná	o:	
•	 onkologické	onemocnění,	
•	 selhání	ledvin	či	jater,	
•	 vážné	metabolické	poruchy,	
•	 nemoc	motýlích	křídel,	
•	 další	těžká	kombinovaná	postižení.	
	 Za	šest	let	fungování	nadace	podpo-
řili	dárci	více	než	pět	tisíc	rodin	z	celé	České	
republiky.	 Kromě	dětských	 pacientů	 podpo-
rují	 také	 rodiny	s	dětmi,	v	nichž	onemocněl	
rakovinou	jeden	z	rodičů.	
	 Jak	 můžete	 pomoci	 právě	 vy?	 Po-
kud	máte	ve	svém	okolí	rodinu	s	takto	vážně	

nemocným	dítětem,	neváhejte	jí	pomoc	na-
dace	doporučit.	Kontakt	je	velmi	jednoduchý	
–	stačí	zavolat	nebo	napsat	e-mail	a	pracovní-
ci	již	zajistí	vše	potřebné.	Důležité	je	nebát	se	
ozvat,	Dobří	andělé	rodinám	rádi	pomohou.	
	 Staňte	se	i	vy	Dobrými	anděly!	Sta-
čí	 krátká	 registrace	 na	 www.dobryandel.cz	
a	 můžete	 začít	 přispívat.	 Vaše	 finanční	 po-
moc	bude	rodinám	odeslána	do	posledního	
haléře.	Díky	svému	Andělskému	účtu	si	navíc	
můžete	přečíst	konkrétní	příběhy	rodin,	kte-
rým	pomáháte.	

Pomozte rodinám s vážně nemocnými dětmi 

Napsali jste nám



• BUČOVICKÉ NOVINY •12 květen 2018

Školství

Na	 ZŠ	 Bučovice	 711	 skončila	 27.	 března	
poslední	 lekce	 dalšího	 ročníku	 edukativně	
stimulačních	 skupinek,	 které	 jsou	 u	 rodičů	
a	 jejich	 dětí	 velmi	 oblíbené	 (viz	 fotogalerie	
na	webových	stránkách	naší	školy).
	 Rodiče	 zde	 získali	 velké	 množství	
námětů	pro	práci	s	dítětem.	Mohli	ho	sledo-
vat,	 jak	 spolupracuje	 s	ostatními	 vrstevníky	
při	různých	činnostech	a	při	práci	s	učitelkou.	

Vytvořili	 si	 i	 reálnější	 náhled	 na	 schopnosti	
svého	dítěte.	
	 Ráda	bych	poděkovala	všem	učitel-
kám	1.	stupně,	které	se	na	zdárném	průběhu	
edukativně	stimulačních	skupinek	podílely.	
Dětem	pak	 přeji	 radostné	 a	 úspěšné	 vykro-
čení	do	první	třídy.	

Růžena Pospíšilová

Edukativně stimulační skupinky: Rodiče sledovali, jak děti spolupracují s vrstevníky

Vyzkoušet	 si	 vodní	 pólo	 pod	 vedením	 zku-
šeného	 trenéra	 Josefa	Beránka	 z	Brna	měli	
možnost	vybraní	žáci	4.	a	5.	ročníku	ZŠ	711.	
Přestože	se	o	vodním	pólu	traduje,	že	 je	to	
jeden	z	nejdrsnějších	kolektivních	sportů,	zá-
jem	 o	 toto	 sportovní	 zpestření	 výuky	měly	
překvapivě	spíše	dívky.	Čtrnáct	dětí	se	nejpr-
ve	seznámilo	s	pravidly	a	předvedlo	své	pla-
vecké	dovednosti.	Poté	se	naučily	pohybovat	
s	míčem	a	přihrávat	si.	Bílé	a	modré	čepičky,	
které	 se	 zavazují	 pod	 krkem	 a	 jsou	 opatře-
ny	číslem,	rozdělily	hráče	do	dvou	družstev	
a	začalo	se	hrát.	A	tady	jsou	postřehy	někte-
rých	hráčů:
	 Monika	 Leahová	 (5.A):	 „Bylo	 to	
super,	mohli	 jsme	potápět	soupeře.	Bylo	to	
stejné	 jako	 fotbal,	 až	 na	 to,	 že	 se	 to	 chytá	
do	rukou	a	nekope	se	do	toho.“
	 Jaroslav	 Grussmann	 (5.B):	 „Vodní	
pólo	bylo	super.	Skoro	jsem	se	utopil,	ale	to	

mi	 nevadilo.	Užil	 jsem	 si	 to	 a	 chtěl	 bych	 si	
zahrát	i	příště.“
	 Nela	 Doupovcová	 (4.A):	 „Nikdy	
jsem	vodní	pólo	nehrála,	ale	bylo	to	moc	su-
per.	Dala	jsem	tři	góly	a	byla	jsem	překvape-
ná.	Nejlepší	hra	v	bazéně.“
	 Tomáš	Palkovič	(5.A):	„Hra	byla	cel-
kem	dobrá,	akorát	rozhodčí	pořád	zastavoval	
hru	a	křičel	na	nás.“
	 Lukáš	 Macourek	 (4.A):	 „Byl	 jsem	
náhradník,	ale	dost	jsem	si	zahrál.	Měli	jsme	
dobrou	 brankařku	 a	 také	 srandovní	 čepice.	
Chci	jít	i	příště.“
	 Dan	Goliáš	(5.A):	„Bylo	to	super,	ale	
nebyly	vyrovnané	týmy.“
	 Jan	 Jeřábek	 (4.A):	 „Bylo	 to	 super,	
udržel	 jsem	 se	 dobře	 nad	 vodou,	 dal	 jsem	
několik	 gólů	a	dobře	 jsme	 si	nahrávali.	 Byli	
jsme	super	tým.	Vodní	pólo	je	super.“
	 Marcela	 Košťálová	 (5.A):	 „Bylo	 to	

fajn.	Dostala	jsem	několikrát	míč,	ale	ne	a	ne	
dát	góla!!“
	 Eliška	 Hubíková	 (4.A):	 „Vodní	 pólo	
jsem	hrála	poprvé	a	myslím	si,	 že	 je	 to	nej-
lepší	vodní	hra.“
	 Michaela	 Synková	 (4.A):	 „Jednou	
jsem	si	 lokla,	ale	stejně	mě	to	bavilo.	Voda	
byla	trošku	studená.“

Olga Stavělíková

Žáci ZŠ 711 vyzkoušeli vodní pólo. Nejlepší hra v bazénu, hodnotili

Základní umělecká škola

V	Domě	dětí	a	mládeže	Bučovice	se	19.	dub-
na	 uskutečnilo	 okrskové	 kolo	 XXX.	 ročníku	
pěvecké	soutěže	lidových	písní	Zazpívej,	sla-
víčku.	Vítězové	jednotlivých	kategorií	jsou:
I.	kategorie	(1.	až	3.	třída)	–	1.	místo	Dominik	
Křížka,	 ZŠ	 a	MŠ	Brankovice,	 2.	místo	Adéla	
Štefková,	ZŠ	a	MŠ	Brankovice,	3.	místo	Klára	
Gottvaldová,	 ZŠ	 Bučovice	 711;	 II.	 kategorie	
–	 (4.	 a	 5.	 třída),	 1.	místo	Barbora	Paulíková,	
ZŠ	a	MŠ	Brankovice,	2.	místo	Anna	Křížková,	
ZŠ	a	MŠ	Brankovice,	 3.	místo	Teodor	Nedo-
klanov,	ZŠ	Bučovice	710;	III.	kategorie	(6.	až	
9.	třída)	–	1.	místo	Kateřina	Jakabová,	Gym-
názium	 a	 OA	 Bučovice,	 2.	 místo	 Klára	 Pau-
líková,	 ZŠ	 a	MŠ	 Brankovice,	 3.	místo	 Vilém	
Rybníkář,	ZŠ	a	MŠ	Brankovice;	 IV.	kategorie	
(dueta)	–	1.	místo	Kateřina	Jakabová	a	Kristý-
na	Mrázková,	Gymnázium	a	OA	Bučovice,	2.	
místo	Kristýna	Mrázková	a	Markéta	Mrázko-

vá,	Gymnázium	a	OA	Bučovice,	ZŠ	Bučovice	
710,	3.	místo	Klára	Paulíková	a	Barbora	Paulí-
ková,	ZŠ	a	MŠ	Brankovice.
	 Všem	dětem,	rodičům	a	vyučujícím	
děkujeme	za	účast	a	přípravu.	Umístněným	
jednotlivcům	i	duetům	gratulujeme	a	těšíme	
se	na	setkání	v	okresním	kole	soutěže,	které	
se	bude	konat	10.	května	v	sále	Katolického	
domu	v	Bučovicích	od	10:00	hodin.	Do	okres-
ního	 kola	 postupují	 všichni	 výše	 jmenovaní	
a	 soutěžit	 budou	 spolu	 s	 vítězi	 okrskových	
kol	ze	Slavkova	u	Brna	a	Vyškova.																																										
	 Tímto	 srdečně	 zveme	 i	 širokou	 ve-
řejnost,	aby	si	přišla	poslechnout	pěknou	 li-
dovou	písničku.

Organizoval: 
Pavel Pospíchal

Lenka Rešková, ředitelka DDM Bučovice

XXX. ročník pěvecké soutěže lidových písní Zazpívej, slavíčku má vítěze
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Rekordních	 123	 soutěžících	 se	 zapojilo	
do	 okresního	 kola	 OVOV,	 tedy	 odznaku	
všestrannosti	 olympijských	 vítězů,	 kte-
ré	 27.	 března	 uspořádala	 ZŠ	 Bučovice	 711.	
OVOV	 je	 soutěž	 podněcující	 děti,	 aby	 neu-
stále	zlepšovaly	své	sportovní	výkony,	a	pro	
ty,	kteří	nejsou	sportovně	založení,	aby	měli	
chuť	 se	 hýbat.	 Za	 vznikem	 tohoto	 projek-
tu	stojí	dva	zlatí	desetibojaři	Robert	Změlík	
a	Roman	Šebrle.	Bylo	zvoleno	deset	silových,	
vytrvalostních	a	obratnostních	disciplín	a	dle	
výkonů	byla	vytvořena	bodovací	tabulka.	
	 Pro	 okresní	 kolo	 bylo	 stejně	 jako	
v	minulých	letech	zvoleno	pět	disciplín,	tedy	
kliky	 za	 dvě	 minuty,	 skoky	 přes	 švihadlo	
čtyřmi	způsoby	za	dvě	minuty,	hod	medicin-
balem,	 trojskok	 z	místa	 a	 driblink	 s	 basket-
balovým	míčem	v	pohybu	dvě	minuty	 (s	al-
ternativou	plavání).	
	 Do	 soutěže	 se	 přihlásilo	 devět	
škol	 –	 domácí	 ZŠ	 710,	 ZŠ	 711,	 Gymnázium	
a	Obchodní	 akademie	 Bučovice,	 ZŠ	 Komen-
ského	 Slavkov	 u	 Brna,	 ZŠ	 Rousínov,	 Gym-
názium	 a	 SOŠZE	 Vyškov,	 ZŠ	 Tyršova	 Vyškov,	
ZŠ	Morávkova	Vyškov	a	ZŠ	Letní	Pole	Vyškov.	
	 Osmičlenná	 družstva	 tvořená	 čtyř-
mi	 hochy	 a	 čtyřmi	 dívkami	 (roč.	 narození	
2004	–	2006)	bojovala	o	postup	do	krajského	
kola,	které	se	bude	konat	v	květnu	pod	širým	
nebem	v	Brně.	 Při	 této	hojné	účasti	mohly	
do	kraje	postoupit	družstva	dvě.	Do	soutěže	
jednotlivců	se	mohly	zapojit	děti	od	roku	na-
rození	2008	do	roku	2003.	Každý	ročník	tvo-
řil	 samostatnou	 kategorii,	 rozdělenou	 ještě	
na	 dívky	 a	 hochy.	 I	 jednotlivci	 samozřejmě	
soutěžili	o	postup	do	krajského	kola.
	 Nováčkem	 a	 současně	 hned	 vítě-
zem	se	stalo	Gymnázium	Vyškov,	na	2.	místě	
a	 rovněž	 také	 postupujícím	 se	 stala	 ZŠ	 Tyr-
šova	 Vyškov.	 Následující	 pořadí:	 3.	 ZŠ	 Ko-
menského,	4.	ZŠ	Morávkova,	5.	ZŠ	Rousínov,	
6.	Gymnázium	Bučovice,	7.	ZŠ	Bučovice	710	

a	8.	ZŠ	Bučovice	711.	Přestože	se	pořádající	
škole	v	bitvě	družstev	příliš	nedařilo,	 zazna-
menala	dílčí	úspěchy	v	jednotlivcích.	Natálie	
Křížková	–	2.	místo,	Adriana	Minaříková	–	3.	
místo	a	Josef	Kučera	–	3.	místo.	
	 Během	 dopoledne	 bylo	 možno	
zhlédnout	 a	 obdivovat	 řadu	 skvělých	 výko-
nů,	např.	v	trojskoku	excelovali	Adam	Zeman	
(ZŠ	 Komenského	 Slavkov)	 výkonem	 9,95	m	
a	Natálie	Křížková	(ZŠ	Bučovice	711)	–	7,21m,	
ve	 švihadle	 předvedli	 mimořádné	 výkony	
Nováková	 (Gym.	 Vyškov)	 –	 320	 přeskoků	
a	 Surák	 (ZŠ	 Tyršova)	 –	 257,	 Vintera	 (Gym.	

Vyškov)	udělal	během	dvou	minut	103	kliků,	
Zemanová	(Gym.	Vyškov)	97,	Jan	Jakub	Čáp	
(Gym.	Vyškov)	poslal	dvoukilový	medicinbal	
do	 vzdálenosti	 18,70	metrů	 a	 Lacinová	 (ZŠ	
Kom.	Slavkov)	12,20	metrů.	
	 Celou	výsledkovou	listinu	a	fotogra-
fie	z	tohoto	sportovního	dopoledne	si	může-
te	prohlédnout	na	webových	stánkách	naší	
školy	(www.bucovice711.cz).

Olga Stavělíková

Kliky, hod medicimbalem i driblink. Sportovci předvedli svoji všestrannost

Při	příležitosti	Dne	učitelů	28.	března	udělil	
ministr	školství	Robert	Plaga	Medaile	MŠMT	
1.	 a	 2.	 stupně	 čtyřiceti	 pedagogům	 z	 celé	
České	republiky.	
	 Za	 příkladnou	 pedagogickou	 čin-
nost	 obdržela	 nejvyšší	 resortní	 vyznamená-
ní,	 tedy	Medaili	1.	stupně,	 i	bývalá	učitelka	
Gymnázia	Bučovice	Emilie	Kostrbová.
	 Ve	 školství	 působila	 pětatřicet	 let,	
z	 toho	 třiatřicet	 let	 na	 bučovickém	 gymná-
ziu	jako	vyučující	českého	jazyka	a	dějepisu.	
Vykonávala	 funkci	 výchovné	 poradkyně,	 or-

ganizovala	 zájezdy	 do	 brněnských	 divadel,	
olympiády	z	češtiny	a	soutěž	Mladý	historik.	
Za	práci	se	studenty	na	přípravě	Slavkovské-
ho	mementa	obdržela	vyznamenání	od	Čes-
koslovenské	 obce	 legionářské.	 V	 roce	 2008	
byla	 svými	 studenty	 nominována	 a	 s	 jejich	
pomocí	získala	titul	nejoblíbenějšího	učitele	
ČR	–	Zlatý	Ámos.
	 Od	roku	2016	je	v	důchodu	a	věnu-
je	se	hlavně	svým	vnoučatům.

Marta Srnová

Bývalá učitelka bučovického gymnázia získala cenu za příkladnou pedagogickou činnost
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V	hale	základní	školy	v	Bučovicích	se	31.	břez-
na	uskutečnil	 21.	 ročník	 turnaje	 ve	 stolním	
tenise	mužů	O	 Velikonočního	 beránka.	 Kro-
mě	 účasti	 domácích	 pořádajících	 TJ	 Sokol	
Bučovice	 v	 počtu	 pět	 hráčů	 se	 turnaje	 zú-
častnili	 hráči	 ze	 čtyřiadvaceti	 oddílů	 všech	
čtyř	moravských	krajů	a	dva	hráči	slovenské	
národnosti.
	 Celkem	 se	 turnaje	 zúčastnilo	 šede-
sát	hráčů	ze	čtyř	sokolských	žup,	ve	skupině	
„elite“	osmadvacet	hráčů	a	ve	skupině	„regi-
on“	dvaatřicet	hráčů.
		 Po	nástupu	a	 losování	 se	hrálo	po-
prvé	 v	 historii	 beránka	 ve	 skupinách	 „elite“	
a	„region“.	Změna	byla	provedena	z	důvodu	
velkých	 rozdílů	 ve	 výkonnosti	 hráčů,	 proto-
že	 se	 potkávali	 hráči	 od	 3.	 ligy	 po	 nejnižší	
regionální	soutěž.	Skupina	„elite“	pro	hráče	
kraje	až	po	3.	ligu	(4	stupně	soutěží)	a	soutěž	
„region“	(až	pět	stupňů	soutěží).	Nejprve	se	
hrálo	skupinovým	systémem	na	osmi	stolech	
Poté	postoupili	nejlepší	hráči	z	každé	skupiny	
do	„pavouka“,	kde	se	hrálo	vyřazovacím	sys-
témem	na	tři	vítězné	sety.	
	 Z	domácích	hráčů	mezi	 šestnáctku	
nejlepších	 postoupil	Michal	 Spirit	 a	Martin	
Bil.
	 Konečné	výsledky	„elite“:	1.	Zdeněk	
Daněk	ml.,	TTC	Komořany;	2.	Juraj	Mikuš,	TJ	
Brno	-	Bystrc;	3.	Martin	Vlach,	SK	Přerov;	4.	
Pavel	Beránek,	MS	Brno.
	 Konečné	 výsledky	 „region“:	 1.	 Vla-

dislav	 Reška	 st.,	 TJ	 Hoštice-Heroltice;	 2.	 Lu-
boš	Mišejka,	S.	Rebešovice;	3.	Josef	Matějka,	
S.	Rebešovice;	4.	 Zdeněk	Maděrič,	 S.	Hodo-
nín.	
	 Dne	 7.	 dubna	 se	 v	 hale	 Základní	
školy	 710	 v	 Bučovicích	 uskutečnil	 jubilej-
ní	 10.	 ročník	 turnaje	 ve	 stolním	 tenise	 žen	
Bučovická	čarodějka.	
	 Celkem	 se	 turnaje	 zúčastnilo	 re-
kordních	dvaatřicet	hráček.
	 Ty	 byly	 po	 prezentaci	 rozděleny	
na	tři	kategorie,	a	to	na	hráčky	hrající	závod-
ně,	kategorii	amatérek	do	15	let	a	amatérky	
18+.
	 Dané	kategorie	hráček	poté	losova-
ly	 o	 umístění	 ve	 skupinách	 po	 5	 až	 6	 hráč-
kách.	 Ve	 skupinách	 se	 účastnice	 „popraly“	
o	umístění	v	dané	skupině	a	po	dohrání	sku-
pin	postoupily	čtyři	nejúspěšnější	do	pavou-
ka	dané	kategorie.
	 V	 nejprestižnější	 kategorii	 profi	 se	
poprvé	 za	 deset	 let	 podařilo	 vyhrát	 hráčce	
domácího	oddílu	Marii	Holíčkové,	která	v	na-
pínavém	finále	v	pět	setech	porazila	vítězku	
posledních	 čtyř	 ročníků	 Alenu	 Hudcovou	
z	Rousínovce.	Neméně	zajímavý	a	vyrovnaný	
boj	o	třetí	místo	odehrály	Monika	Šnajdrová	
z	SKST	Hodonín	s	Michaelou	Markovou	z	Bo-
šovic.	Další	výsledky	„amatérek“	v	tabulkách.
	 Konečné	 výsledky	 –	 neregistrované	
hráčky	18+:	1.	Alexandra	Fuxová,	Hostěnice;	
2.	Markéta	Holešínská,	Vracov;	3.	Jana	Orosz	

Vránová,	 Bučovice;	 4.	 Gabriela	 Kutilová	 st.,	
Snovídky.
	 Konečné	výsledky	–	neregistrované	
hráčky	do	patnácti	let:	1.	Lucie	Křetínská,	KST	
Vyškov;	2.	Pavla	Hutáková,	Klobouky	u	Brna;	
3.	Eliška	Virecová,	Prace;	4.	Ema	Bedřichová,	
Klobouky	u	Brna.
	 Členové	 oddílu	 stolního	 tenisu	 dě-
kují	 za	 podporu	 a	 finanční	 pomoc	 výboru	
TJ	Sokol	Bučovice,	MÚ	Bučovice,	výboru	so-
kolské	župy	Dr.	Jindry	Vaníčka	a	firmě	ARTIN		
z	Brna.	
	 Dále	 děkujeme	 subjektům,	 které	
věnovaly	 věcné	 ceny	 do	 soutěže:	 bučovic-
kým	 firmám	 JKZ,	 Pegas,	 Zdeza,	Malbacolor,	
Svoboda	 –	 stavby,	 potraviny	 Jana	 Drlíková,	
železářství	 Kvapil,	 lékárna	 u	 zámku,	 droge-
rie	Jirková,	včelařství	Sedláček,	firmám	z	Vy-
škova,	a	to	Jimi	electronic	solutions	a	firmě	
Fritzmeier,	 pražské	 firmě	 Sportspin	 a	 dále	
Láďovi	 Kachlíkovi,	Milanu	Nezdařilovi,	 Fran-
tišku	Doležalovi,	oběma	 ředitelům	škol	710	
a	711	i	veškerým	oddílům	sportujícím	v	hale.	
	 Po	 těchto	 turnajích	 výbor	 oddílu	
vyhlásil	 „oddílovou	 dovolenou“	 a	 opět	 se	
potkáme	v	 září	 na	 trénincích	do	nové	 sezo-
ny	 2018/2019,	 která	 začíná	 říjnem	 a	 končí	
v	dubnu.
	 Výsledky	 uplynulé	 sezony	 najdete	
na	 našich	 stránkách	 www.pinec.bucovice.
sweb.cz

(bim)

Velikonoční beránek, Bučovická čarodějka: Stolní tenisté ukončili sezonu

Školství

Zápis dětí do mateřské 
školy Bučovice pro školní 
rok 2018/2019 proběhne 
ve dvou etapách v úterý 
15. května v 9:00 (I. etapa) 
a ve 14:00 (II. etapa) v budo-
vě Mateřské školy Sovětská 
931.
Vezměte	s	sebou:
•	 vyplněnou	 žádost	
o	 přijetí	 dítěte	 do	 Mateřské	
školy	Bučovice
•	 	rodný	list	dítěte
•	 občanský	 průkaz	 zákonného	 zá-
stupce	dítěte
Tiskopis	 žádost	 o	 přijetí	 dítěte	 do	 MŠ	
Bučovice	si	můžete	vyzvednout:
•	 	 na	www.msbucovice.cz

•	 	 ve	všech	třídách	Mateřské	školy	
Bučovice

•	 	 na	 podatelně	Městského	 úřadu	
Bučovice

Kritéria	 pro	 přijímání	 dětí	 do	Mateřské	
školy	Bučovice	na	školní	rok	2018/2019:	
v	případě	vyššího	počtu	 žádostí	 o	přije-

tí	 k	 předškolnímu	 vzdělávání,	
než	 které	 je	 mateřská	 škola	
oprávněna	 přijmout,	 ředitel-
ka	školy	stanovila	kritéria	pro	
bodové	vyhodnocení	žádostí.
Stanovení	 výsledného	 pořadí	
žádosti:
•	 Žádosti	budou	 seřazeny	
podle	 počtu	 získaných	 bodů,	
od	nejvyššího	k	nejnižšímu.
•	 Žádosti	 se	 shodným	 po-

čtem	 bodů	 budou	 dále	 seřazeny	 podle	
data	 narození	 dětí,	 a	 to	 od	 nejstaršího	
po	nejmladší.	
	 Pravidla	 a	 podmínky	 přijetí	 dí-
těte	do	MŠ	Bučovice	jsou	blíže	uvedeny	
na	www.msbucovice.cz.

Mateřská škola zve k zápisu. Uskuteční se ve dvou etapách
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V	neděli	25.	března	oddíl	volejbalu	TJ	Sokol	
Bučovice	uspořádal	45.	ročník	Jarního	turna-
je	ve	volejbale	mužů.	Tento	turnaj	je	přímým	
pokračováním	tradičního	Májového	turnaje,	
který	 byl	 v	 uplynulých	 letech	 nedílnou	 sou-
částí	 koloritu	 prvomájových	 oslav	 v	 našem	
městě.	Ale	časy	se	mění	a	v	důsledku	dřívěj-
šího	zahájení	mistrovských	soutěží	jsme	byli	
nuceni	 přesunout	 i	 termín	 tohoto	 turnaje	
na	dřívější	dobu.	
	 Letošního	 turnaje	 se	 zúčastnila	
čtyři	 družstva:	 Sokol	Marefy,	 Tatran	 Hrušky,	
Rousínov	 a	 domácí	 B	 družstvo.	 Turnaj	 za-
hájil	 starosta	 TJ	 Sokol	Bučovice	Petr	Hanák.	
Zápasy	turnaje	se	hrály	na	dva	vítězné	sety.	
V	 prvním	 utkání	 nedali	 domácí	 šanci	 druž-
stvu	Maref	 a	 hladce	 zvítězili	 2:0.	 V	 dalším	
utkání	 překvapivě	 Hrušky	 podlehly	 Rousí-
novu,	který	přijel	pouze	v	pěti	a	vypomohlo	

mu	 domácí	 družstvo	 zapůjčením	 jednoho	
hráče.	Ve	 třetím	utkání	Marefy	hladce	pod-
lehly	 Hruškám	 2:0.	 V	 utkání	 neporažených	
družstev	domácí	sokoli	vzdorovali	Rousínovu,	
ale	odešli	poražení	2:1.	Marefy	pokračovaly	
v	 nevýrazných	 výkonech	 a	 ve	 svém	 posled-
ním	utkání	odešly	hladce	poraženy	mladým	
družstvem	 Rousínova,	 které	 se	 tak	 stalo	 ví-
tězem	 turnaje.	V	posledním	utkáním	 	mezi	
Bučovicemi	 a	 Hruškami	 se	 hrálo	 o	 druhou	
příčku,	kterou	vybojovali	domácí	borci	v	po-
měru	2:1.	Turnaj	 tak	byl	pro	družstva	 zdaři-
lou	přípravou	na	mistrovské	boje	v	okresním	
přeboru.
	 Za	TJ	Sokol	Bučovice	hráli:	Libor	Pro-
cházka,	Radek	Černý,	Dušan	Buriánek,	Ondra	
Buriánek,	Marián	Polák,	Tomáš	Kurfiřt	a	Petr	
Skokan.	
	 Výsledky:	 Bučovice	 –	 Marefy	 2:0,	

Hrušky	–	Rousínov	0:2,	Marefy	–	Hrušky	2:0,	
Rousínov	–	Bučovice	2:1,	Marefy	–	Rousínov	
0:2,
Bučovice	–	Hrušky	2:1.
	 Pořadí:	1.	Rousínov	6:1	(8),	2.	Sokol	
Bučovice	B	5:3	(6),	3.	Tatran	Hrušky	3:4	(4),	
4.		Sokol	Marefy	0:6	(0).																Jan Forejtek

45. ročník Jarního turnaje ve volejbale mužů vyhrálo mladé družstvo Rousínova

Dne	14.	dubna	se	konal	v	hale	Sokola	Brno	I	
přebor	ČOS	Moravy	ve	sportovní	gymnasti-
ce	žáků.	V	kategorii	nejmladších	žáků	těsně	
zvítězil	 David	 Šindelka	 z	 Moravské	 Slavie	
Brno	 o	 jedinou	 desetinu	 před	 oddílovým	
kolegou	 Janem	 Bartošovským	 a	 před	 tře-
tím	 Samuelem	 Spazierem	 z	 pořádajícího	
klubu.	Bučovičtí	závodníci	Dominik	Horváth	
a	 Pavel	 Fryč	 se	 seřadili	 na	 16.	 a	 17.	místě	
a	v	družstvech	vybojovali	sedmé	místo.
	 Závod	 mladších	 žáků	 s	 bodovým	
náskokem	 ovládl	 Tomáš	 Kalinič	 ze	 Sokola	
Brno	 I	 před	Milanem	 Jarošem	a	 Tomášem	
Vaculíkem	 (oba	 Sokol	 Zlín).	 Skvělé	 páté	
místo	 obsadil	 Roman	 Zachrla	 z	 Bučovic	

a	 na	 velmi	 dobrém	 sedmém	místě	 skončil	
Jiří	Hůrka.	V	konečném	součtu	potom	druž-
stvo	mladších	 žáků	 obsadilo	 lichotivé	 třetí	
místo	za	závodníky	ze	Zlína	a	Sokola	Brno	I.
	 Další	medailovou	radost	přinesl	zá-
vod	starších	žáků,	kde	na	bronzový	stupínek	
po	sečtení	výsledků	vystoupil	Jakub	Stavělík,	
a	připsal	si	tak	další	cenný	kov	do	svojí	sbír-
ky.
	 Stejnou	 sobotu	 sbírala	 závodní	
zkušenosti	 také	 děvčata	 v	 rámci	 závodu	
Mimi	 Prostějov	 a	memoriálu	Milana	 Vacu-
líka	 v	 Prostějově.	 V	 kategorii	 2008–2009	
zvítězila	 Lenka	 Machytková	 (GK	 Šumperk)	
před	 Terezou	 Gřešíčkovou	 (TJ	 Prostějov)	 a		

Lindou	Gálovou	 (Sokol	 Brno	 I).	 Zuzana	Ne-
bojsová	 z	Bučovic	 se	objevila	na	dvaatřicá-
tém	místě.
	 Závod	 dívek	 2006–2007	 zcela	
ovládly	 gymnastky	 z	GK	 Šumperk,	 které	 si	
zabraly	celý	stupeň	vítězů	jen	pro	sebe.	Klá-
ra	Hrabovská	skončila	na	12.	místě	a	Katka	
Duráková	byla	patnáctá.	Nutno	podotknout,	
že	 konkurence	 na	 závodu	měla	 parametry	
mistrovství	republiky,	a	pro	naše	děvčata	se	
tak	skutečně	jednalo	 jen	o	test,	ve	kterém	
se	dívky	rozhodně	neztratily,	a	dokázaly	se	
vklínit	mezi	závodnice	z	oddílů	vrcholového	
sportu.

Petr Stavělík

Gymnasté dovezli dva bronzy z přeboru ČOS Moravy

Blahopřání

Dne	10.	června	se	dožívá	kulatého	jubilea	paní	doktorka	Dagmar	
Procházková	–	vedoucí	Klubu	seniorů	Přístav	Bučovice.	Do	dalších	
let	 jí	přejeme	hodně	zdraví,	štěstí,	pohody	a	ať	 jí	vydrží	ten	elán	
a	 trpělivost,	 kterou	s	námi	má.	Těšíme	se	 ještě	na	mnoho	 jejích	
zajímavých	nápadů.

členové Klubu seniorů Přístav
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Klub seniorů Přístav

Na	 Zelený	 čtvrtek	 se	 v	 Kyjově	 uskutečnil	
koncert	 pěveckého	 sboru	 Carmina	 vocum	
a	Kyjovského	komorního	orchestru	s	hostem	
Václavem	 Hudečkem,	 na	 který	 se	 vypravili	
i	členové	Klubu	seniorů	Přístav.
	 Na	programu	byly	dvě	skladby	G.	F.	
Händela	a	Vivaldiho	Čtvero	ročních	období.
Úvodní	 skladbu	 přednesl	 za	 doprovodu	 or-
chestru	 třicetičlenný	 pěvecký	 sbor	 a	 my	
Bučováci	 jsme	 opět	 mohli	 jen	 vzpomínat	
na	 někdejší	 slávu	 pěveckého	 sboru	 Hvězda	
a	obdivovat	profesionální	 výkon	kyjovských	
amatérských	zpěváků.	
	 A	pak	už	 jsme	na	pódiu	potleskem	
přivítali	 očekávanou	 hvězdu	 večera.	 Čtvero	
ročních	období	 je	krásné	vždycky,	ale	s	Vác-
lavem	Hudečkem	zvlášť.	A	zase	nezbývá	než	
obdivovat	 amatérský	 kyjovský	orchestr,	 kte-
rý	byl	Mistrovi	rovnocenným	partnerem.
	 Poslední	skladbu	přednesl	pěvecký	
sbor	a	po	jejím	skončení	se	na	pódium	vrátil	
Václav	Hudeček	s	přídavkem.	K	našemu	pře-
kvapení	dirigent	oznámil,	že	Mistr	bude	hrát	
druhé	housle,	 zatímco	prvních	 se	ujme	prv-

ní	houslista	orchestru.	Sám	Václav	Hudeček	
nám	pak	vtipně	vysvětlil,	že	on	v	této	skladbě	
hrával	 jako	mladík	vždycky	druhé	housle	se	
slavnými	houslisty,	a	 tak	už	se	part	prvních	
houslí	 neučil	 a	přenechává	 jej	 svým	žákům.	
A	právě	první	houslista	kyjovského	orchestru	
je	 jedním	 z	 absolventů	 Hudečkova	 luhačo-
vického	houslového	kurzu.	A	jak	se	osvědčil?	
Od	 Václava	 Hudečka	 se	 výborný	 výkon	 už	
předem	očekává,	 ale	 tak	perfektní	přednes	
jeho	 žáka	 byl	 pro	 všechny	 příjemným	 pře-
kvapením.	Bylo	vidět	i	slyšet,	že	žák	a	učitel	
si	 skvěle	 rozumějí,	 a	 jejich	 jiskření	 při	 této	
skladbě	z	pódia	přímo	sálalo.
	 Byl	to	krásný	koncert.	Ne,	jinak.	Byl	
by	to	opravdu	krásný	koncert	a	úžasný	záži-
tek,	nebýt	mnoha	rušivých	elementů	–	kašel	
posluchačů,	 kteří	 nestačili	 doléčit	 chřipku,	
ale	 nechtěli	 si	 Václava	Hudečka	 nechat	 ujít,	
svítící	mobil	dámy	v	řadě	vpravo	přede	mnou	
(po	celou	dobu	pilně	posílala	sms,	projížděla	
Facebook	 a	 listovala	 mnoha	 internetovými	
stránkami,	 pravděpodobně	 velmi	 vytížená	
podnikatelka	 na	 to	 patrně	 během	 dne	 ne-

měla	čas),	blesky	fotoaparátů	a	mobilů,	ale	
především	mnoho	nepoučených	posluchačů,	
kteří	koncert	klasické	hudby	navštívili	asi	po-
prvé	a	opakovaně	se	snažili	 ty	poučené	roz-
tleskat	 mezi	 jednotlivými	 větami,	 přestože	
museli	 vidět	 shovívavé	 úsměvy	 hudebníků	
obracejících	 stránky	 notového	 zápisu	 před	
další	částí	skladby	a	zdvižené	ruce	dirigenta	
(co	si	asi	v	té	chvíli	říkal?).	Bohužel	si	ze	školy	
nepamatovali	 (nebo	 jim	 nikdo	 nikdy	 neře-
kl),	že	mezi	skladbami	se	nadšení	potleskem	
projevuje,	 ovšem	mezi	 jednotlivými	 větami	
jedné	skladby	nikoliv.	Záhadou	také	zůstává	
štěbetání	 ptáků,	 které	 se	 linulo	 z	 reprobe-
den	 nad	 pódiem	 během	 průvodního	 slova	
Václava	Hudečka.
	 A	takový	to	mohl	být	krásný	kon-
cert…	 	 	 	 	

(dp)
P.	S.	Nakonec	ale	musím	po	pravdě	přiznat,	
že	 jsem	zažila	 i	horší	chování	–	na	koncertě	
v	 nejmenovaném	 městě	 si	 posluchači	 bě-
hem	koncertu	hlasitě	sdělovali	dojmy…

Jak jsem si neužila krásný koncert

V	 dubnu	 uspořádal	 Klub	 seniorů	 Přístav	
(KSP)	dlouho	očekávaný	aprílový	bál.	A	aby	
to	byl	pravý	apríl,	konal	se	v	pátek	třinácté-
ho.	Nepověrčiví	členové	klubu	a	hosté	z	Vyš-
kova,	Dražovic	a	Kozlan	zaplnili	sál	Katolické-
ho	domu	do	posledního	místa.
	 Bál	 začal	 předtančením	 žákyň	 ta-
nečního	 oboru	 Základní	 umělecké	 školy	
Arthura	Nikische	Bučovice	pod	vedením	uči-
telky	Aleny	Plškové.	Po	úvodní	taneční	sérii	
kapely	 Mira	 band	 předvedly	 svou	 choreo-
grafii	 členky	kroužku	 country	 tanců,	 kterou	
nacvičily	 s	 vedoucí	 kroužku	 Ludmilou	 Ha-
salovou.	 Dalším	 zpestřením	 programu	 bylo	
vystoupení	 zpěváka	 Romana	 Svobody	 z	 Ko-
ryčan	za	doprovodu	učitelky	Moniky	Selucké	
a	také	čtyři	skladby	kroužku	Zpívánky	(první	
byla	doplněna	mazurkou	 tanečníků,	posled-
ní	pak	hádankou	pro	posluchače).	Nechybě-
la	 ani	 lízátková	 volenka	 a	 bohatá	 tombola.	
Na	závěr	losování	bylo	možné	vyhrát	i	někte-
rou	 z	 aprílových	 cen	 (např.	 sadu	 volebních	
lístků	z	minulých	voleb,	úkol	zazpívat	písnič-
ku	nebo	hlavní	cenu	–	možnost	věnovat	KSP	
sponzorský	dar).
	 KSP	 děkuje	 účinkujícím,	 zaměst-
nancům	restaurace	Litovel,	kteří	se	postarali	

o	občerstvení,	Katolickému	domu	za	poskyt-
nutí	 sálu,	 sponzorům	 tomboly	 (těmi	 byli	
členové	 KSP	 i	 hosté,	 dále	 Město	 Bučovice,	
Cukrárna	 Korábová,	 EJA	 květinové	 studio,	
Domácí	 potřeby	 Kvapil,	 Galanterie	 Procház-

ková,	 Papírnictví	 Selingerová,	 Potraviny	
a	 oděvy	 Irena	 Zábršová)	 a	 všem	 návštěvní-
kům	zdařilé	akce.

(dp)

Na aprílovém bále Klubu seniorů Přístav lidé vyhráli i sadu starých volebních lístků
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Inzerce a pozvánky

Koupím pěknou chalupu – rodinný dům 

do 45 km od Brna. Tel.: 732 907 439

Společenská kronika

Dne	8.	května	oslaví	50	let	společného	života	manželé	Josef	a	Miroslava	Fackovi	z	Klobouček.	

Do	dalších	let	jim	hodně	zdraví,	lásky,	pohody	a	společně	strávených	krásných	chvil	v	rodin-

ném	kruhu	přejí	dcera	a	synové	s	rodinami	a	vnoučata	Lenka,	Jirka,	Pavel,	Michal,	Anna,	Vojta	

a	Natálka.
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       Milé děti, s koncem dubna přiletěly od Petrových kamenů čarodějnice. A tím jsme se rozloučili s aprílovým 
počasím. Vše kolem pučí a rozkvétá, žížalky kypří půdu a květinky voní. 

2. Na jaře vylézají žížaly, přiřaďte 
    ke každé správný stín.

1. NAJDI 10 ROZDÍLŮ MEZI OBRÁZKY:

Odpovědi z Dětské 
stránky najdete na str. 19. 

3. ROHOVÁ LUŠŤOVKA: Jednou z prvních jarních 
                                       květin je _ _ _ _ _ _ _ .

předložka

citoslovce syčení

násep

mořská vydra

TAJENKA

potřísnit slinami
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Inzerce a pozvánky 

Vinařství Ing. KRČMAŘ Vlastimil
nabízí odrůdová vína z vlastních vinic 

v Marefích u Bučovic (ve svém rodišti) a ve Ždánicích.

Celkem můžete ochutnat a zakoupit 
10 bílých a 5 červených odrůdových vín.

Na degustaci nebo na posezení u skleničky vína či dohodnuté akci 
se předem tel. objednejte na číslech: 606 652 939

 nebo 739 090 832,
 popř. e-mailem: krcmaring@seznam.cz

Podrobné informace o vinařství naleznete 
na www.vinar-krcmar.webnode.cz.

Těšíme se na setkání u nás ve Ždánicích na Hrubé straně čp. 95.
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Bližší informace 
najdete v brzské 
době na oficiálních 
webových strán-
kách města Bučo-
vice nebo na Face-
booku.
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Najdete	nás	také	
na	Facebooku	
Město	Bučovice
	/oficiální	stránka/

	@iBucovice


