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REDAKČNÍ
SLOUPEK

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
příroda nezahálí, ani my nezahálíme 

a  snažíme se co nejrychleji dokončit 
projekty s  podporou Evropské unie. 
Čekáme na schválení projektu z MMR 
na Multifunkční hřiště ve vnitrobloku 
základní školy a rekonstrukci ulice Tyr-
šova (u fary).

Právě probíhá přestavba bývalé 
knihovny na komunitní centrum na 
Fügnerově nábřeží. Na tento projekt 
čerpáme dotaci od MAS Moravský kras 
z.s. Vzniknout by zde mělo nové soci-
ální zařízení, zázemí pro spolky a jejich 
činnost. Zachována bude také velká 
zahrada. 

Pořád hledáme financování pro pro-
jekt „Lávka přes řeku Svitavu“. Územní 
a stavební povolení máme. Bohužel byl 
bez náhrady zrušen námi zamýšlený 
dotační titul. Snažíme se najít jiné řešení 
v  rámci vybudování cyklostezky podél 
tratě… Uvidíme.

Započala také stavba sociálních bytů 
na ulici Husova. Z dotačního programu 
zde vybudujeme 6 sociálních bytů, 
které budou sloužit hlavně našim spo-
luobčanům.

Chystá se také spuštění minibusové 
linky v Bílovicích nad Svitavou. Nyní se 
vypracovává projekt zastávek a čeká se 
na odsouhlasení PČR a silničního správ-
ního úřadu. Poté vše předáme DPMB, 
který autobusovou linku zřídí.

Jsem rád, že jste si zvykli na farmářské 
trhy a bílovické kino „Cinema nad Svita-
vou“, obě akce jsou hodně navštěvova-
né, a to mě velmi těší, protože je vidět, 
že jdeme správným směrem.

Dále pokračují jednání ohledně vybu-
dování cyklostezky podél vlakové tratě 
od lávky do Anenského údolí. Nyní zjiš-
ťujeme ve spolupráci s Jihomoravským 
krajem, jaké jsou možnosti a za jakých 

podmínek by SŽDC a  Povodí Moravy 
souhlasilo se stavbou.

Naší trvalou snahou je podporovat 
různé aktivity v obci. Chystáme mnoho 
zajímavých kulturních a  sportovních 
akcí. Dík za pomoc při jejich organizaci 
patří všem aktivním občanům, členům 
komisí a  spolků. Bez vás bychom to 
rozhodně nezvládli. Vše můžete sle-
dovat na našem obecním facebooku 
a webových stránkách obce. 

Věřím, že vás zaujme mnoho dalších 
zajímavých akcí a článků, které najdete 
v tomto Bílovickém zpravodaji.

Závěrem přeji všem krásné léto plné 
odpočinku a pohody.

MIROSLAV BOHÁČEK 

Držíte v rukou výjimečné číslo v tom 
duchu, že nebude mít slovo šéfredak-
tora. S Marií Štefanidesovou jsme se 
museli na tomto postu rozloučit. Super-
vizi jsem si vzala na starosti výjimečně 
já, za pomoc při organizaci čísla děkuji 
všem z redakce a speciálně paní Olze 
Uhrové, která přislíbila účast ve stavu 
nouze. 

Tématem čísla je Gastronomie, širo-
ký pojem, který lze uchopit z mnoha 
stran. Podívali jsme se tedy na místní 
podniky nabízející nějaké občerstvení, 
zabrousili jsme do historie, udělali 
rozhovor s panem Imrýškem, kulinářský 
tón má i dětská sekce, která se stane 
standardní součástí Zpravodaje ….

Další číslo bude věnované fotografiím 
– tedy Bílovicím ve fotografii…

Doufám, že se Vám číslo bude líbit 
a zároveň opět vyzývám schopné lidi, 
kteří ještě mají nějaký čas, který by 
chtěli věnovat Bílovicím ve smyslu 
přípravy Zpravodaje, prosím ozvěte se 
nám na mail zpravodaj@bilovicens.cz.

VENDULA BARTÁKOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ 
MEDIÁLNÍ KOMISE RADY OBCE 

UPOZORNĚNÍ: Pokud nemáte e-mail, 
příspěvky do zpravodaje je možné 
dodat ve výjimečných případech i přes 
podatelnu OÚ, v tom případě je ale 
nutné na sebe zanechat kontakt.

Čtvrtletník vydává Zastupitelstvo obce
Bílovice nad Svitavou pod ev.č. MK ČR E 20441. 
Redakce: Vendula Bartáková, Jan Horáček, 
Lenka Šeráková, Jana Skládanková, David  
Winter, Karla Hrabalová, Martin Šerák, Jan Lata
Sazba a grafika: David Winter, dwgd.cz
E-mail: zpravodaj@bilovicens.cz
Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o.
Uzávěrka příštího čísla je 20. 8. 2019
Toto číslo 2/2019 vyšlo 12. 6. 2019
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
BÍLOVICE NAD SVITAVOU

ZPRÁVA
JEDNÁNÍ | 20. 02. 2019

Rada obce schválila
 » podání žádostí o  dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje na akce:
• 7. ročník Bílovická křižovatka ve výši 

20.000 Kč,
• 30. Silvestrovský běh do schodů, 

Bílovice nad Svitavou 2019 ve výši 
150.000 Kč,

• Obměna vybavení JSDH Bílovice nad 
Svitavou ve výši 129.801 Kč,

 » doporučení zastupitelstvu obce na 
směnu pozemku p.č. 954/10 o výměře 
261 m2 ve vlastnictví obce nacházející 
se v areálu společnosti Grimaldi, spol. 
s.r.o. za část pozemku p.č. 954/6 ve 
stejné výměře,

 » smlouvy o  právu stavby obce na po-
zemcích soukromých vlastníků: jedná 
se o čtyři smlouvy při budování „Oprava 
komunikace Tyršova“ u fary.

JEDNÁNÍ | 06. 03. 2019
Rada obce schválila

 » objednání oprav místních komunikací od 
firmy REACOM s.r.o. technologií EKV-SS 
do výše § 2212 ve schváleném rozpočtu 
obce na rok 2019 (max. 800 tisíc vč. 
DPH),

 » doporučení ZO schválit Smlouvu o dílo 
č. 6/2019/D se společností IZOLSERVIS 
s.r.o. IČ: 44016832 na základě výběro-
vého řízení na zbudování Komunitního 
centra Bílovice n.S. za cenu 4.842.776 
Kč bez DPH,

 » doporučení ZO schválit Smlouvu o dílo 
7/2019/D na základě skončeného výbě-
rového řízení se společností AQUA-GAS 
s.r.o. IČ: 2551317 na stavbu Sociální 
bydlení za cenu 14.380.676 Kč bez DPH,

 » uzavření Příkazní smlouvy č. DOO2883, 
naše č. 1/1019/P, na dotační manage-

ment na projekt s názvem „Sociální by-
dlení Blovice nad Svitavou, s RENARDS 
s.r.o, cena 100.000 Kč bez DPH,

 » oslovit firmu TRUVIA s.r.o., Tehykon s.r.o. 
a f.o. Kočíř Libor k předložení nabídky 
na dodávku služeb „TDI a  BOZP“ při 
výstavbě Sociální bydlení v období 04-
12/2019 a Komunitní centrum v období 
04-09/2019 v rozsahu 1 kontrolní den/
týden + 1x kontrola stavby/týden,

 » souhlas s  umístěním klimatizace do 
prostor haly pro veřejnost pošty, Žiž-
kova 998, veškeré náklady na instalaci 
klimatizace budou hrazeny ze strany 
nájemce, tj. České pošty s.p.,

 » objednání aktualizace Povodňového 
plánu obce Bílovice nad Svitavou u spo-
lečnosti ENVIPARTNER, s.r.o.,

 » program zasedání zastupitelstva obce, 
které se bude konat v pondělí 18. 3. 2019,

 » objednání tabule Studánka Lišky Bys-
troušky za cenu cca 7.000 Kč dle 
nabídky.

JEDNÁNÍ | 20. 03. 2019
Rada obce schválila

 » předloženou projektovou dokumentaci 
na stavbu „Oprava komunikace v ulici 
Tyršova“ vyhotovenou Ing. Zbořilem,

 » vedení objízdné trasy na staveniště RD 
na p.č. 438/31, k.ú. Bílovice nad Svitavou 
dle přílohy,

 » souhlas se změnou účelu poskytnutých 
provozních finančních prostředků pro 
ZŠ Bílovice ve výši 100.000 Kč a jejich 
převedení do fondu investic.

JEDNÁNÍ | 03. 04. 2019
Rada obce schválila

 » Smlouvu o dílo 9/2019/D na nátěr dře-
věných prvků v podkroví bytového domu 
Lesní 707. Cena díla: 68.530 Kč,
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 » firmu TEYKON Brno, s.r.o., jako dodava-
tele služeb „Technický dozor investora 
a BOZP“ na stavbu „Sociální bydlení Bílo-
vice n.S.“ a „Komunitní centrum Bílovice 
n.S.“ dle nabídky,

 » stavbu „Kanalizační splaškové přípojky 
k RD Hradisko 660“, p.č. 1271, dle před-
ložené projektové dokumentace.

JEDNÁNÍ | 17. 04. 2019
Rada obce schválila

 » výzvu k  podání nabídky v  režimu za-
kázky malého rozsahu na služby „Zpra-
cování projektové dokumentace DUR 
a  DSP, vč. výkazu výměr a  rozpočtu 
akce „Komunikace Spojařů Bílovice nad 
Svitavou“,

 » omezení provozu vozidel na ul. Komen-
ského v termínu 05-06/2019. S navrže-
ným materiálem ev. mapkou musí být se-
známeno co nejvíce obyvatel (bydlícím 
na ul. Komenského vhodit do schránek, 
zveřejnit na webu, FB, škola, nástěnka 
u školy, e-maily rodičům apod.),

 » rozšíření kamerového systému před 
obecním úřadem dle nabídky firmy Da-
macom za cenu 76.656 Kč,

 » záměr stavby RD Havlíčkova 243, Bílo-
vice nad Svitavou na p.č. 227 a 932/2,

 » záměr stavby „Rodinný dům na pozemku 
p.č. 480/171“,

 » Smlouvu o dílo 10/2019/D na zpraco-
vání projektové dokumentace pro spo-
lečné územní a stavební řízení na akci 
„VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ – BÍLOVICE 
NAD SVITAVOU“, zhotovitel Architekti 
A90 s.r.o.,cena je 95.680 Kč bez DPH,

 » Smlouvu na projektovou dokumentaci 
na výstavbu úsekového měření na ulici 
Obřanská, zhotovitel: CAMEA, spol..r.o., 
Cena celkem bez DPH 79.000 Kč,

 » sazebník úhrad za poskytování informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb.

JEDNÁNÍ | 30. 04. 2019
Rada obce schválila

 » smlouvu o spolupořadatelství 17. roč-
níku mezinárodního festivalu outdo-
orových filmů 2019 s OUTDOOR films 
s.r.o., termín: 8.–10. 11. 2019, za cenu 
20.000 Kč,

 » doporučení ZO na prodej obecního 
pozemku p.č.958/8, odděleného z p.č. 
958/3 dle přiloženého GP za cenu 
46.000 Kč (tj. 500 Kč/m2) dle znalec-
kého posudku 1314-33/2019,

 » cenovou nabídku Nabídka na vypra-
cování projektové dokumentace pro 
stavbu „Bílovice nad Svitavou, veřejné 
osvětlení ul. Obřanská“ za cenu 31.500 
Kč předloženou firmou Pavel Tóth.

JEDNÁNÍ | 15. 05. 2019
Rada obce schválila

 » Smlouvu o dílo č.11/2019/D na zpraco-
vání Územní studie MLÝNSKÝ OSTROV 
aneb Bílovice na Svitavě, se společností 
P.P. Architects s.r.o. v  souladu s usne-
sením č. 5, ZO 18/2014-2018, za cenu 
370 000 Kč bez DPH,

 » připojení splaškové kanalizační přípojky 
pro rodinný dům č.p. 402 v ulici Fügne-
rovo nábřeží,

 » připojení splaškové kanalizační přípojky 
pro rodinný dům č.p. 838 v ulici Dob-
rovského,

 » stavbu „Řícmanice - vodovod, doplnění“ 
dle předložené projektové dokumenta-
ce. Investor DSO Vodovody a kanalizace 
Bílovicko.

Rada obce vzala na vědomí
 » informaci ředitelky o provozu v Mateř-
ské školy Bílovice nad Svitavou v době 
prázdnin od 1. 7. do 30. 8. 2019 a o uza-
vření MŠ od 15. 7. do 16. 8.2019,

 » informaci, že na základě výzvy na zpra-
cování projektové dokumentace na 
stavbu „Komunikace Spojařů Bílovice 
nad Svitavou“ se v termínu nikdo z oslo-
vených projektantů nepřihlásil.

ZPRACOVAL MARTIN VOZKA 

Od vydání minulého zpravodaje pro-
běhlo jedno veřejné zasedání, a  to 
hned dne 18.3.2019. Je to sice už doce-
la dávno, ale možná vás přesto budou 
zajímat některé postřehy z  jednání, 
které se do oficiálního zápisu nehodí.

Byl projednán nově upravený jednací 
řád zastupitelstva obce, který vznikl na 
základě iniciativy kontrolního výboru. 
Občanům je zpřístupněný na webových 
stránkách obce.

Místostarosta upozorňoval občany, 
že den po zasedání (tj. 19.3.2019) měly 
proběhnout sondážní vrty u tělesa drážní 
trati, aby Správa železniční dopravní cesty 
získala podklady k projektu nového pod-
chodu pod tratí.

Informoval také, že provozovně České 
pošty povolila obec instalaci klimatizace, 
za podmínek, že náklady na ni uhradí 
pošta.

Projekt Sociální bydlení Bílovice 
nad Svitavou dospívá k realizační fázi. 

CO V ZÁPISE NEBYLO
POSTŘEHY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ANEB
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V době konání zasedání už bylo ukončeno 
výběrové řízení dodavatele, zvítězila firma 
AQUA - GAS, s.r.o. (IČ: 25513117) s nabíd-
kou ceny 14.380.676 Kč.

(V době uzávěrky tohoto čísla Bílovic-
kého zpravodaje už probíhá demolice 
bývalého klubu důchodců na Husově ulici, 
a místo něho brzy začne růst nová budova 
se sociálními byty.)

Podobně pro komunitní centrum, které 
vznikne namísto bývalé knihovny, už byl 
schválen projekt a přistupuje se k dalším 



12.6. – 19:00 Workshop „Umíte se 
správně hádat?“ – RC Žirafa

13.6. – 14.00-18.00 farmářské trhy, 
Těsnohlídkovo náměstí

15.6. – 19.00 Divadlo Bota – představe-
ní Návštěvní den – Kulturní sál

16.6. Farní pouť do Olešnice (Slavnost 
Nejsvětější Trojice), odjezd z Bílovic 
v 8:00

17.6. – 18.00 Zasedání zastupitelstva 
obce, Kulturní sál

18.6. Pasování předškoláků – MŠ 
Bílovice

23.6. – 10:00 Seminář „Těhotenstvím 
v pohodě“ – RC Žirafa

23.6. – 14:00 Workshop „Jak cvičit 
v těhotenství“ – RC Žirafa

7.9. – 8:00 až 12:00 Bílovický ble-
šák – Těsnohlídkovo náměstí

8.9. Rozloučení s  prázdninami – Di-
vadlo „Jak šlo vejce na vandr“ (hraje 
divadelní společnost Koňmo) + kejklíř-
ské vystoupení – hřiště za Sokolovnou 
(čas začátku bude upřesněn)

16.9. –18:00 Zasedání zastupitelstva 
obce, Kulturní sál

21.9. Zažít Bílovice jinak (Sousedské 
slavnosti), časově bude upřesněno

22. 9. – 18:30 Koncert – Eva Henycho-
vá a Slávek Klecandr – bílovický kostel

5.10. cca 10:00 (bude upřesněno) Di-
vadlo „O  pračlovíčkovi“ (hraje Di-
vadlo Tramtarie) – Kulturní sál Obecní 
hospody
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CO SE 
BUDE 
DÍT?

krokům. Výběrové řízení vyhrála firma 
ISOLSERVIS, s cenou 4.842.776 Kč.

Stále u výběrových řízení platí pravi-
dlo, že se musí vybírat podle nejnižší ceny, 
pokud nejde o cenu mimořádně nízkou.

Byla uzavřena smlouva o financování 
z Fondu obnovy státní infrastruktury pro 
rok 2019, která umožní vybudování zálivů 
pro autobusy na zastávkách U cihelny 
a Obřanská, a vybudování chodníku na 
ulici Havlíčkova. Z celkových nákladů ve 
výši 8.028.965 Kč včetně DPH uhradí 
státní fond 62 % a zbytek zaplatí obec.

Dále se projednávalo budování tlako-
vé kanalizace na ulici Havlíčkova, kon-
krétně v kopci nad parketárnou. Všichni 
občané v té oblasti budou smluvně zava-
zováni, že se na své náklady zbudovanou 
přípojkou do této kanalizace připojí, a to 
do 3 měsíců po její kolaudaci.

Vzor smlouvy se nepodařilo připravit 
na zasedání tak, aby se s ním zastupitelé 
stihli seznámit a schválit ho, bude tedy 
schvalován na nejbližším dalším veřejném 
zasedání.

Bod Různé byl tentokrát poměrně 
obsáhlý. Nejprve starosta informoval 
o termínech farmářských trhů (poslední 
před prázdninami bude 13. 6.).

Pozval také občany k účasti na jarním 
úklidu (měl proběhnout 6. 4.) a k návštěvě 
dalšího ročníku Bílovické křižovatky (koná 
se 8.  6. 2019, vystoupí Xindl X, DIZZY, 
Děda Mládek Illegal Band aj.).

Na březen 2019 bylo ohlášeno spuštění 
nových webových stránek obce a souvi-
sející mobilní aplikace.

Připravený je také Portál občana, na 
němž občané najdou formuláře, které 
pak předvyplněné mohou přinést na úřad. 
Pokud mají vlastní elektronický podpis 
nebo datovou schránku, mohou formulář 
prostřednictvím portálu i oficiálně podat.

Dále starosta informoval o průběhu 
jednání k  lince minibusu v  Bílovicích. 
Byly projednány návrhy na přidání dalších 

průjezdních bodů. Bohužel, Hradisko nebo 
Mladova nelze podle názoru DPMB mini-
busem obsloužit. Ulice Husova a Dobrov-
ského jen za podmínky zákazu parkování 
v některých částech ulice Husova.

Minibus by měl ráno svážet hlavně děti 
do školy (posílené spoje), během dopoled-
ne a odpoledne ho budou využívat všichni 
občané, odpoledne zase mohou využít 
hlavně děti (posílené spoje), ale samozřej-
mě i všichni další občané, až do večera.

Návrh jízdního řádu zpracovává DPMB 
tak, aby měl určitou návaznost na ostatní 
linky vedené přes Bílovice.

Nový web obce bude umět do mobilní 
aplikace stahovat aktuální dopravní in-
formace.

Zahájení provozu by mělo být možné 
očekávat v květnu nebo červnu 2019.

Místostarosta informoval o  změně 
v  záměru vybudování parkovacího 
domu u  nádraží. Došlo k  seškrtání do-
tačních titulů, takže namísto parkovacího 
domu se 136 místy uvažuje obec alespoň 
o novém parkovišti se 70 místy. Do pro-
jektu žádá obec o umístění či zachování 
maximálního možného množství zeleně, 
která bude poskytovat stín.

Zastupitelka L. Prudíková informovala 
o výsledku ankety, kterou podle rozhod-
nutí z minulého zasedání uspořádala mezi 
občany Polanky. Anketa se týkala osudu 
dětského hřiště nad garážemi. Podle jejího 
tvrzení roznesla 398 anketních lístků, ze 
kterých se zpět vrátilo 93. Z  nich bylo 
14 pro zachování stávajícího hřiště pro 
nejmenší děti a 79 pro nové multifunkční 
hřiště.

Do bodu Diskuse se nikdo nezapojil.
Místostarosta ještě na závěr informo-

val, že od května 2019 do konce školního 
roku bude zahájen pilotní projekt týkající 
se omezení ranního provozu na ulici Ko-
menského vždy od 7:30 do 8:00. Ulice by 
měla být v tento čas úplně uzavřena, bude 
povolen pouze neodkladný vjezd a výjezd 
zde bydlícím občanům. Rodiče mají vozit 
děti po silnici kolem řeky k tunýlku, odkud 
už můžou bezpečně do školy dojít pěšky.

Pokud se opatření osvědčí, bude od září 
zase znova zavedeno.

ZPRACOVALA J. SKLÁDANKOVÁ 

Hledáme nutně dům, opravy a rek., 
nevadí. (nebráníme se pozemku) 

 T: 732 219 013

Chatu nebo chalupu/hledám. 
 T: 604 126 970

řádková inzerce
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VÝPIS USNESENÍ

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, ověřovatele a  určilo 
zapisovatelku, místostarosta přečetl 
zprávu o činnosti rady obce.

ZO vydalo nový jednací řád Zastu-
pitelstva obce Bílovice nad Svitavou, 
v němž se stanoví podrobnosti o jednání 
zastupitelstva obce. Jednací řád Zastu-
pitelstva obce Bílovice nad Svitavou je 
přílohou zápisu č. 3.

ZO schválilo zhotovitele stavby na 
akci Sociální bydlení v  Bílovicích nad 

Svitavou, a to společnost AQUA - GAS, 
s.r.o, a  zhotovitele stavby na akci Ko-
munitní centrum Bílovice nad Svitavou 
- společnost Izolservis, spol. s r.o. Na-
bídky těchto firem byly nejvýhodnější 
dle hodnotícího kritéria, ekonomické 
výhodnosti nabídky. K tomu byly schvá-
leny příslušné smlouvy o dílo.

ZO schválilo smlouvu o  poskytnu-
tí finančních prostředků z  rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury 
na rok 2019 na akci „Bezpečnostní 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zveřejněny jsou zkrácené a upravené verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů v platném znění.

opatření pro chodce v  Bílovicích nad 
Svitavou“ ve výši 4.654.000,00 Kč, 
která odpovídá 62,55 % souhrnu cel-
kových uznatelných nákladů stavební 
části akce, které činí 7.440.356,12 Kč 
vč. DPH, po odečtu neuznatelných 
nákladů uvedených v Příloze č. 2 této 
smlouvy ve výši 588.608,88 Kč vč. DPH 
z  předpokládané celkové ceny akce 
8.028.965,00 Kč vč. DPH, vyplývající 
ze smlouvy o dílo se zhotovitelem VS-
-build, s .r. o., ze dne 29. 10. 2018.

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 
1/2019.

Starosta informoval o  výstavbě 
tlakové kanalizace na ulici Havlíčkova, 
tento bod jednání zůstal bez usnesení 
a překládá se na další jednání ZO.

Dále starosta informoval občany 
o připravovaných akcích, farmářské trhy, 
festival Bílovická křižovatka, nový web 
obce, mobilní aplikace, portál občana.

ZPRACOVALA VENDULA BARTÁKOVÁ 

KONANÉHO DNE 18. 3. 2019, ZÁPIS Č. 2/2018-2022

Od začátku roku se můžete ve vy-
sílání bílovického televizního studia 
setkávat s novým pořadem s názvem 
Bílovický měsíčník. Za jeho tvorbou stojí 
dva nadějní mladí autoři Matouš Jan 
Novotný a Ondřej Imrýšek.

Bílovický měsíčník je pravidelný 
pořad, jehož cílem je v průřezu zpětně 
informovat o zajímavých akcích, které 
se v Bílovicích udály v uplynulém měsíci, 
plus něco navíc. Kromě samotné zpra-
vodajské části je totiž snahou autorů 
v každém díle představit jednu z bílo-
vických institucí. Mezi jinými jste mohli 
doposud vidět velmi poutavé reportáže 
o bílovickém polesí, o Sokole, ale také 
třeba o bílovické údržbě obce. V jed-
nom z dalších vydání se můžete těšit 
například na reportáž o  přípravě ZŠ 
Bílovice nad Svitavou na nový školní rok.

Kromě již zmíněného vysílání na 
kabelové televizi můžete Bílovický mě-
síčník najít také na platformě YouTube.

Bezpečná a nově vybavená dětská hři-
ště, celodenní výlety, sbírky - to vše pro 
Vás dělá Komise pro rodinu a děti.

Komise pro rodinu a děti, v čele s Lenkou 
Prudíkovou, ani v  jarních měsících vůbec 
nezahálí a pokračuje v načatých projektech. 
V Trávníkách probíhá instalace nových hra-
cích prvků, na Polance jsou nově oplocená 
hřiště a posezení. Například to u komína.

V současné době probíhá sbírka pono-
žek pro dětský domov Chovánek v Brně 
Bystrci, které můžete odevzdávat v lékár-
ně, knihovně či RC Žirafa.

Proběhl výlet do ZOO Jihlava, o který 
byl velký zájem. Pokud jste se na tento 
výlet nestihli včas přihlásit, tak si jistě ne-
nechte ujít další plánovaný výlet na pod-
zim. Komise jistě zase vybere zajímavou 
lokalitu. Budeme se těšit na Vaši účast.

KARLA HRABALOVÁ 

A CO  
NAŠE DĚTI?

Děkujeme za zachování vaší dosavadní 
přízně a těšíme se na setkání s vámi na 
některé z budoucích akcí, kde budeme ti, 
jež tam pobíhají s kamerou a mikrofonem 
v „dresech“ s logem TVB.

RADEK SZABÓ,  
ŠÉFREDAKTOR BÍLOVICKÉ TELEVIZE 

BÍLOVICKÝ MĚSÍČNÍK
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V červnu 2015 jsme slavnostně otvírali 
nový přestupní terminál IDS. Cílem tohoto 
projektu byla oprava silnice od sokolovny 
k  nádraží, točna autobusů, oprava Ko-
menského od tunýlku k nádražní budově 
a  v  neposlední řadě i  vytvoření necelé 
padesátky nových parkovacích míst. Jsme 
rádi, že stavba slouží svému účelu. Par-
kování pod nádražím se těší tak velkému 
zájmu, že v pracovních dnech jsou místa 
prakticky ze sta procent využita. Obliba 
modelu dopravy Park and Ride (P+R), tedy 
dojet na záchytné parkoviště a  dál do 
města pokračovat hromadnou dopravou, 
je v  Bílovicích dána skvělým vlakovým 
i autobusovým spojením.

V  okamžiku, kdy byl v  rámci fondů 
Evropské unie vypsán dotačního titul na 
výstavbu záchytných parkovišť P+R, jsme 
neváhali a  pustili se do příprav. Areál 
dnešních stavebnin, navazující na terminál 
IDS, je na daný projekt ideálním místem. 
Náš původní záměr výstavby parkovací-
ho domu se bohužel stal, s ohledem na 
obrovské technické problémy a vysokou 
cenu, nereálným. Konečnou verzí je tak 
přízemní parkoviště pro 68 osobních aut, 
10 motocyklů a 26 jízdních kol. Parkoviště 
je pojato jako otevřený prostor členěný 
zelení s  asfaltovou komunikací a  vlastní 
stání z distanční dlažby, která umožňuje 

vsakování dešťové vody. Vjezd je umožněn 
pouze s  parkovacím lístkem. Poplatek 
bude minimální (10–20 Kč/24 hodin), na-
opak dlouhodobé stání nad 24 hodin bude 
násobně dražší, neboť zde nechceme mít 
odstavné parkoviště vraků aut. Částečně 
dojde také k úpravě břehu řeky. Areál bude 
střežen kamerovým systémem. Celková 
cena včetně projekce nepřesáhne 23 mil. 
vč. DPH.

Projekt jsme úspěšně obhájili před 
komisí Brněnské metropolitní oblasti ITI 
a  byla nám schválena dotace ve výši 
90  % uznatelných výdajů. Zbylých 10 % 
ceny bychom měli hradit z rozpočtu obce. 
Vedeme jednání s městem Brnem i o jeho 
příspěvku. Máme příslib, že magistrát by 
byl ochoten naši spoluúčast uhradit. Čeká-
me na její vyčíslení dle finálního rozpočtu. 
Realizaci P+R plánujeme v roce 2020.

Uvedený projekt je jedním z  kroků, 
kterými se snažíme řešit dopravní situ-
aci v  obci. Aktuálně zkoušíme uzavírku 
ulice Komenského ve dnech školní výuky 
v době od 7:30 do 8 hodin. V tuto dobu 
projede kolem školy více jak 100 auto-
mobilů, kterými rodiče přivážejí děti až 
před školu. Nabídli jsme jim možnost 
nechat vystupovat děti z  aut u  tunýlku 
u nádraží, či před obecním úřadem. Rodiče 
všech školáků tak mají jistotu, že jejich 

děti nejsou ohrožovány v bezprostředním 
okolí školy množstvím aut. Celou situaci 
s uzavírkou vyhodnotíme během prázdnin 
a rozhodneme se, zda osadit z obou stran 
ulice zákazovou značku s dodatkovou ta-
bulkou její platnosti, která bude schválena 
dopravní policií.

Dále jednáme s dopravní policií a Do-
pravním podnikem města Brna o konkrétní 
poloze zastávek minibusu na schválených 
trasách. Tato místa musí posoudit a schvá-
lit hlavně policie. S ohledem na zákonné 
lhůty jednotlivých povolení nedokážeme 
říci, kdy obdržíme jejich souhlas, ale z naší 
strany pro to děláme maximum. Do léta 
bude dokončen záliv a zastávka autobusu 
na Nivách, která tak bude další alternati-
vou pro cestu dětí do/ze školy využitím 
autobusu č.75. Druhý záliv pro autobus 
se začne letos stavět u hřbitova ve směru 
od Brna. Dokončeny budou i chodníky na 
úseku od staré hrušky k benzínové pumpě 
a prodloužení chodníku na Havlíčkové.

Konečně jsme získali souhlas Policie 
ČR s úsekovým měřením rychlosti na ulici 
Obřanská v části od hřbitova zhruba po kři-
žovatku u staré hrušky. Aktuálně je připra-
vován stavební projekt a smlouva s městem 
Šlapanice, které bude případné přestupky 
za překročení rychlosti pokutovat.

Nejen výše uvedenými kroky se snažíme 
dopravu v  obci usměrňovat. Nabízíme 
alternativy či varianty jak pro automobily, 
tak pro chodce. Hlavní snahou je zvýšení 
bezpečnosti chodců (především našich 
dětí). Samozřejmě záleží hlavně na nás 
občanech, zda budeme tato omezení 
respektovat a alternativy využívat, a tím 
dopravní situaci v obci společně zlepšovat.

MARTIN VOZKA 

ZMĚNY A PLÁNY
V DOPRAVĚ A DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTUŘE V BÍLOVICÍCH

Vizualizace modelu Park and Ride 
(P+R) u přestupního terminálu IDS

Aktuální stav pozemků na  
místě plánovaného parkoviště.



Tragický odchod sbormistra a  regen-
schoriho Bronislava Tomáše v  roce 2017 
zanechal těleso bez vedení. Sbor bez 
sbormistra, to je jako letoun bez pilota. 
A  tak „pohrobci“ (na prstech ruky byste 

je mohli spočítat) hledali, hledali, až našli. 
V  roce 2018 se stal sbormistrem pietně 
přejmenovaného sboru David Kříž. Režisér, 
zpěvák, pedagog, autor i autorita. Nyněj-
ších 25 členů smíšeného pěveckého sboru 

„BRONISLAV“ řídí se svým neskutečným 
charismatem, úsměvem, neutuchajícím 
humorem a  nekompromisní precizností. 
Na středeční zkoušky v Alfě se těší žáci, 
studenti, maminky, tatínkové, babičky i dě-
dečkové (tedy stávající složení Bronislava). 
A nejen na zkoušky (veřejné i neveřejné). 
Za uplynulý rok má sbor za sebou desítky 
veřejných vystoupení. Při oslavách svátků 
a výročí. Samostatně, nebo spolu s dalšími 
tělesy (Cantamus, Sušil, Bystrouška). V sá-
lech, na zámku, v kostele, pod širým nebem, 
v  jeskyni. V  Bílovicích, Brně, Rousínově, 
Letovicích, Josefově, Blansku. Se sólisty 
– zpěváky, instrumentalisty. Repertoár: 
lidové písně, Janáček, jazz, etno, středověk, 
latinské chorály, muzikál.

Nejbližší akce: 2. 6. Bílovice, 30. 6. Býčí 
Skála. Těšíme se!

ZA BRONISLAV DAVID ČUMPELÍK 
www.facebook.com/sps.bronislav

Kynologický klub Svitava byl založen 
21.  10. 2013, první výcvik se uskutečnil 
vzhledem k nastávajícímu zimnímu počasí 
a administrativě až 8. 3. 2014.

Dne 13.  4. 2019 jsme na „cvičáku“ 
zavzpomínali se zakládajícími členy, 
současnými členy, přáteli KK Svitava 
i pozvanými hosty na první výcvikový den. 
Začínali jsme na jen částečně oploceném 
pozemku, bez zázemí pro psovody, bez 
překážek pro výcvik psů, na naprosto 
prázdném pozemku. Za pomoci Obecního 
úřadu Bílovice jsme získali do konce roku 
2014 z Polanky malý srub určený k likvida-
ci, nám slouží dodnes, a bylo dokončeno 
oplocení – cca 20m.

Dále nám již pomáhali naši přátelé svou 
prací i sponzorskými dary. Na vybavenosti 
současného cvičáku se podílel OÚ v po-
sledních třech letech dotacemi, ale velkou 

měrou přispěla činnost našich členů, kteří 
odpracovali desítky brigádnických hodin.

Náš KK se věnuje výcviku psů všech 
plemen, včetně kříženců od štěňat až po 
psy s  náročnými zkouškami i  nejvyšších 
stupňů dle Národního i  Mezinárodního 
zkušebního řádu. Dělat zkoušky není 
povinností, ale převážná většina našich 

KDYŽ SE ŘEKNE „BRONISLAV“

ŠESTILETÁ PRÁCE
KYNOLOGICKÝ KLUB SVITAVA

členů je úspěšně zvládá. Zkoušky děláme 
pravidelně 3x v roce - na jaře, na podzim 
a na Letních výcvikových táborech. Naše 
poslední zkoušky se konaly 18.  5. 2019, 
všech 8 psovodů je úspěšně zvládlo.

Cvičíme ve středu od 16.30 hod. v ob-
dobí od března do konce října, v sobotu 
cvičíme od 14.30 hod. Velmi rádi přivítáme 
nové členy z Bílovic.

Více informací můžete najít na našich 
stránkách: www.kksvitava.estranky.cz

MARIE LÁZNIČKOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ  
A VÝCVIKÁŘKA KK SVITAVA 
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O rodinném centru Žirafa toho už bylo 
v  Bílovickém zpravodaji řečeno docela 
dost. Dovolte mi tedy pro dnešek malé 
zamyšlení nad problémem, který trápí 
naše centrum víc a víc. Tím tématem, které 
se čím dál častěji skloňuje v  kuloárech 
neziskových organizací jako je ta naše, je 
dobrovolnictví.

Už mnohokrát a  při nejrůznějších pří-
ležitostech jsme se snažili ozřejmit ve-
řejnosti princip fungování našeho centra. 
Na našem webu, na stránkách zpravoda-
je i při osobním kontaktu s našimi klienty 

neustále zdůrazňujeme, že jsme nezis-
kovka, která je závislá na finančních pro-
středcích z  účelových dotací, určených 
většinou na pořádání kurzů a  akcí pro 
rodinu. A zejména a především, že to dě-
láme zadarmo a z  lásky k věci. Problém 
je, že dobrovolníků, kteří to cítí podobně 
a pomáhají udržet naše rodinné centrum 
v  chodu, každým rokem ubývá. A  naše 
Žirafa začíná pomalu, ale jistě klopýtat, 
protože začínají chybět lidi, kteří by podali 
pomocnou ruku a společně s námi táhli tu 
kárku oblíbených dětských dní, karnevalů 
a lampionových průvodů.

Opravdu jsou nenávratně pryč ty doby, 
kdy se parta mladých rodin domluvila 
a spravila pro děti průlezky na dětském 
hřišti? Kdy se společnými silami uspořá-
dal dětský den svépomocí, na kterém se 
v závěru opékaly buřty a měli jsme u toho 
dobrý pocit, že se něco povedlo a  děti 
jsou spokojené?

Vše tomu bohužel nasvědčuje a zkuše-
nosti z jiných rodinných center napovídají, 
že pomyslný pes není zakopaný pouze 
u  nás v  Bílovicích. A  tak se sama sebe 
ptám, kde se stala ta změna, kdy nastala 

ta doba, kdy už je málokdo ochotný urvat 
si kus svého soukromého času na akce ko-
munitního charakteru a dobrovolnictví se 
pomalu stává slovem, které mizí z našeho 
slovníku a z našeho života?

Ano, je hektická doba, kdy týdny letí tak 
rychle, že pondělí v podstatě střídá další 
pondělí. Jsme všichni rádi, že si o víkendu 
můžeme odfouknout, chvíli se věnovat jen 
sami sobě nebo rodině. Kde ještě brát čas 
na stavění skákacích hradů nebo chystá-
ní výzdoby na karneval? Jenže když ho 
nemáme my, rodiče dětí, tak kdo jiný ho 
má pro naše děti mít? A kde toho jiného 

máme hledat? Jak se říká, zdroje nejsou 
nevyčerpatelné a v tomto směru se zdá, že 
Žirafa sahá až na pomyslné dno. Pořád se 
najdou stálice, dobrovolníci tělem i duší, 
kteří nám pomáhají držet ten náš moloch 
v chodu, a za to jim patří náš upřímný dík. 
Ale jsou to většinou stále ti stejní, a tak 
i těm už leckdy dochází energie. Čas od 
času se objeví nějaký nový pomocník, a my 
si každého takového velmi vážíme. Ale je 
jich čím dál míň a přestává to stačit.

Úpadek dobrovolnictví a  snahy zapojit 
se do veřejného života však zcela zjevně 
netrápí jen Žirafu. Stačí se přijít podívat 
na každoroční brigády na dětských hři-
štích u  nás v  Bílovicích. Například letos 
na brigádu na Trávníkách nepřišel téměř 
nikdo. A lavičky tam nakonec natírala jedna 
ochotná maminka z Polanky. Smutné, že? 
Přitom když jdete okolo hřiště, bývá ob-
vykle plné dětského smíchu. Rodiče tedy 
zjevně oceňují, že mají v Bílovicích hned 
několik dětských hřišť, kam s dětmi mohou 
ve volných chvílích zajít. Ale co se týče po-
třebné údržby, tak nějak panuje všeobecný 
názor „ať se obec postará“… Ale jsou to 
přece naše děti, pro které chceme kousek 
toho klidného a bezpečného prostoru, kde 
se mohou vyřádit, a nás koneckonců nechat 
na lavičce chvíli v klidu odpočinout.

Vrátím-li se však zpátky k Žirafě, jako 
největší problém poslední doby se ukazují 
být jednorázové akce. Dětskými návštěv-
níky poměrně oblíbené Dny Země, karne-
valy a Dětské dny. Čím dál neodbytněji 
začínají chybět pomocné ruce na stavění 
trampolín, plíce na nafukování karneva-
lových balonků a pozorné oči na pomoc 
u  dětských disciplín. Jenže bez nich se 
tyto akce neobejdou. Protože na co je po-
třeba dvacet párů rukou, na to jich sedm 
prostě nestačí. Nechceme-li tedy s těmito 
pěknými tradičními aktivitami pro děti 
skončit, bez vaší pomoci se neobejdeme.

Znovu tedy prosíme všechny, kterým 
není osud Žirafy a zejména jednorázových 
akcí pro děti lhostejný, přijďte mezi nás. 
Budeme vděční za každou, byť sebemenší 
pomoc. Co za to můžeme slíbit? Jen dobrý 
pocit. Snad se mezi námi ještě najde ně-
kdo, komu jako odměna bude stačit. My 
v Žirafě v to upřímně doufáme.

IVANA NOVOTNÁ , PŘEDSEDKYNĚ  
RODINNÉHO CENTRA ŽIRAFA 

DOBROVOLNÍCI
ALFA A OMEGA NAŠÍ ŽIRAFY
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Vážení čtenáři Bílovického zpravodaje, 
dnes Vás chci seznámit s  tím, co jsme 
společně prožívali.

Začali jsme spolupracovat s  Místními 
akčními skupinami Bobrava a Slavkovské 
bojiště, které jsou vedeny pod záštitou Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a  financovány z  EU. V  praxi to pro nás 
znamenalo přísun finančních prostředků 
pro děti a pedagogické zaměstnance na 
tyto aktivity:

 » pro pedagogy z  různých MŠ bylo or-
ganizováno společné setkání v  rámci 
vzdělávání v  oblasti Šlapanic s  cílem 
sdílení příkladů dobré praxe v předškol-
ním vzdělávání a vyslechnutí přednášky 
o sociálně právní ochraně dětí a využívání 
spolupráce Poradenského centra peda-
gogicko – psychologické poradny v Brně

 » pro paní učitelky z MŠ Bílovice nad Svi-
tavou se konal workshop, kde se pod 

vedením odborníků seznámily s dětským 
nářadím – jeho bezpečnostními pravidly 
a materiálem balzou, cílem bylo sezná-
mení s jednoduchými technickými čin-
nostmi a jejich zavedení do pracovních 
aktivit předškoláků

 » také do naší MŠ přijeli tito odborníci 
a  za pomoci pedagogů postupně se 
všemi nejstaršími dětmi vyráběli z balzy 
lodičky a  využívali k  tomu pilky, šrou-
bováky, vrtačky (veškeré metodické 

materiály, pomůcky i nářadí jsme získali 
zdarma i na další období)

 » pro předškoláky byl připraven polodenní 
výlet do Domu přírody v Moravském kra-
su, zúčastnili se naučného ekologického 
programu s názvem Jaro plné zázraků.
Stali jsme se úspěšnými žadateli Ope-

račního programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání, Výzva č. 02_18_063 pro Šablony 
II od 1. 1. 2019 pod názvem Nové šablony 

pro MŠ Bílovice nad Svitavou. Finanční 
prostředky z EU budou využity pro děti 
a proškolení pedagogů MŠ.

Zapojili jsme se do projektu Celé 
Česko čte dětem, a pravidelně ve všech 
třídách před odpoledním odpočinkem 
jsme předčítali pohádky a  jiné příběhy, 
které pomáhaly rozvíjet u dětí nejen čte-
nářskou pregramotnost, ale také sociální 
dovednosti. Ve třídách jsme postupně 
zřidili čtenářské koutky pro děti. Chceme, 
aby kniha byla pro ně kdykoliv dostupná, 
stala se součástí her, byla inspirací a aby 
se s  ní chlapci a  děvčata učili správně 
zacházet. Sledujeme knižní novinky, kte-
rými vybavujeme knihovničky. V MŠ jsme 
pravidelně organizovali prodejní výstavy 
knih a pracovních sešitů pro předškoláky.

Také jsme nezapomínali na logopedic-
kou prevenci a paní učitelky připravovaly 
jazykové chvilky. Učili jsme děti aktivně 
a  přirozeně navázat řečový kontakt 
s ostatními kamarády i dospělými, pojme-
novat známé předměty a činnosti, rozvíjet 
slovní zásobu, zdokonalovat správnou 
výslovnost a hlasitost i tempo řeči, dlou-
hodobě spolupracujeme se speciálním 
pedagogem – logopedem.

Je toho mnoho, v čem se snažíme děti 
rozvíjet, ale nezapomínáme na přípravu 
dalších zajímavých aktivit pro kluky a hol-
čičky, a těmi například byly:
 » divadelní představení v  MŠ – Tetiny 
v kuchyni

 » divadelní představení v  MŠ s  prvky 
první pomoci – Jak sněhuláček ošetřoval 
medvídka

 » naučný program se studentkami zubní-
ho lékařství v MŠ – O červíkovi v zubu

 » návštěva předškoláků v místní základní 
škole

 » loutková pohádka v MŠ – O Jasánkovi
 » návštěva Obecní hospody v Bílovicích 
nad Svitavou – výroba velikonočních 
kuřátek za pomoci členek Chráněné 
dílny Brno

 » hudební vystoupení členů skupiny Muzi-
caAnimae v MŠ – pohádka o Smolíčkovi

 » polodenní výlet do ZOO Brno
 » zahradní slavnost v MŠ – Mína jede na 
prázdniny

 » večerní program pro předškoláky s pře-
spáním v MŠ do dalšího dne

 » kroužek anglického jazyka pro nejstarší 
děti, který byl jako nadstandardní aktivi-

VE DRUHÉ POLOVINĚ ŠKOLNÍHO ROKU 2018–2019

CO SE DĚJE 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
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ta hrazen z financí od rodičů a byl dob-
rovolný, děti měly speciálního lektora.
Pro rodiče jsme v  druhém pololetí 

školního roku připravili například tyto 
společné akce:
 » třídní besídky s ukázkami toho, co se 
děti v MŠ během školního roku naučily

 » pokračování v edukativně – stimulačních 
skupinkách s předškoláky

 » zahradní slavnost v  MŠ – dopolední 
program na rozloučenou s předškoláky.

Co se týká spolupráce s ostatními or-
ganizacemi, chci poděkovat vedení místní 
základní školy za spolupráci, protože jsme 
mohli s chlapci a děvčaty po celý školní 
rok navštěvovat malou tělocvičnu. Dík 
patří také vedení místní knihovny, kam 
děti pravidelně docházely a byly sezna-
movány s  prostředím i  knihami. Vážíme 
si i  spolupráce s  místní pekárnou, kde 
byly děti na exkurzi. Výborná spolupráce 
byla s ortoptickou ambulancí, která nám 
u  předem přihlášených dětí provedla 
screeningové vyšetření zraku, dík patří 
i dětským pedagogicko – psychologickým 
poradnám, se kterými spolupracujeme, 
vážíme si přípravy a  organizace akce 
členkami Chráněné dílny Brno.

Na závěr děkuji našemu zřizovateli za 
pomoc a spolupráci.

I  do budoucna je naším záměrem za-
bezpečovat uspokojování přirozených 
potřeb dítěte a  rozvíjet jeho osobnost. 
Podílet se na jeho zdravém citovém, rozu-

movém a tělesném rozvoji a na osvojování 
základních pravidel chování, životních 
hodnot a  mezilidských vztahů. Vytvářet 
základní předpoklady pro pokračování ve 
vzdělávání.

JAK DOPADL ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU NA 
ŠKOLNÍ ROK 2019–2020

Ve dnech 2.–3. května 2019 rodiče s dět-
mi navštívili naši mateřskou školu a celkem 
odevzdali 50 formulářů – Žádostí o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Máme celkem 6 celodenních tříd 
v budově na ulici S. K. Neumanna, kam 
dochází děti různého věku od 3 do 

6–7 let. I když nám v září odejde velká 
skupina nejstarších dětí do základní ško-
ly, nemůžeme v současné době uspokojit 
všechny malé zájemce (při přijímání jsem 
postupovala podle předem zveřejněných 
kritérií). Pokud se případně ještě uvolní 
další místa v  MŠ, nabídnu je dětem 
v letním období nebo i v průběhu nového 
školního roku.

Co by mělo tříleté dítě umět při ná-
stupu do mateřské školy:
Hygiena – umýt si ruce mýdlem a samo se 

utřít, používat kapesník a vysmrkat se, 
samostatně používat toaletu.

Oblékání – obléknout se a  svléknout 
s  malou dopomocí dospělého, obou-
vat a  vyzouvat si boty, složit si svoje 
oblečení.

Stolování – pít z  hrnku nebo skleničky, 
držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět 
u stolu.

Komunikace – říci, co chce a potřebuje, 
postupně se odloučit od rodičů.

Jiné dovednosti – zvládat chůzi po scho-
dech, chodit za ruku po chodníku a ujít 
kratší vzdálenost (cca 30 minut).

Všem dětem odcházejícím po letních 
prázdninách do základní školy přejeme 
radostný přestup, hodně kamarádů kolem 
sebe, a my se už těšíme na nové ratolesti, 
které přivítáme 2. září 2019 v naší školičce.

Za Mateřskou školu v  Bílovicích nad 
Svitavou

JIŘINA ŠUBRTOVÁ, ŘEDITELKA MŠ 



Náš spolek MANERE v  říjnu loňského 
roku započal 41. rok své nepřetržité čin-
nosti. Jsme společenství pro děti a mládež 
a  věnujeme se aktivitám v  přírodě, se 
snahou o podporu přirozeného způsobu 
života. Pojmenování MANERE jsme za-
čali používat při jednom vysokohorském 
putování a  pochází z  latinského přísloví 
„Manere in montibus“, volně přeloženo 
„Zůstávej v  horách, na výšinách du-
cha“. Naše první klubovny byly v  Brně 
– Jundrově, v  roce 2005 jsme přesídlili 

do Bílovic nad Svitavou. Z  historických 
důvodů máme právní subjektivitu od roku 
1991, z  právního hlediska patříme mezi 
nestátní neziskové organizace (zapsaný 
spolek). Naše činnost má řadu společ-
ných myšlenkových a organizačních prvků 
s českým skautingem.

ODDÍL JAKO ŽIVOTNÍ STYL
V dnešním článku bych rád oslovil rodi-

če dětí, kteří nemají svoji zkušenost s od-
díly našeho typu, a přece tuší, že pro život 
jejich dětí by to mohla být dobrá volba. 
Oddílů pro děti, které se věnují aktivitám 
v  přírodě (a  nezáleží na tom, zda jim 
říkáme skautské, turistické, tábornické, 
outdoorové či jinak) je v České republice 
celá řada. Jejich zřizovací organizace 
jsou nejčastěji s  celostátní působností 
(Junák – český skaut, ATOM – Asociace 

turistických oddílů mládeže, Liga lesní 
moudrosti, Česká tábornická unie, Pio-
nýr), ale také existuje celá řada spolků 
malých – mezi ně patříme i my. Kdysi se 
mi zdálo podstatné, do jaké organizace 
který oddíl patří, dnes to ale vidím jinak. 
Za klíčové považuji tým lidí, který oddíl 
vede. Ten navazuje na předchozí a tvoří 
další tradici oddílu, jeho vnitřní klima, má 
svoji vizi o cílech a vytváří cesty, jak se 
k nim přiblížit. Dobrý oddíl je především 
o budování přátelských a zdravých vzta-
hů ve skupině a vytváření podmínek pro 
osobní růst každého jejího člena, který 
je spojený s  překonáváním překážek, 
k čemuž přírodní prostředí vytváří ideální 
podmínky. Je to životní styl. Patřit do 
oddílu vyžaduje aktivitu a  pravidelnou 
účast na jeho činnosti. Odměnou jsou pak 
společně prožitá dobrodružství a zážitky, 
výrazný posun v odolnosti a schopnosti 
samostatného jednání a  pro život zís-
kané důležité sociální dovednosti, např. 
schopnost mluvit a  umět naslouchat, 
spolupracovat s  jinými, být schopný se 
o sebe postarat, postavit se na vlastní 
nohy. A především být obohacen o ka-
marádství, z  nichž se mnohá stanou 
přátelstvím na celý život.

OSVĚDČENÝ ZPŮSOB ORGANIZACE
Často mají tyto oddíly podobný, léty 

osvědčený způsob své vnitřní organiza-
ce. Základem je družina, chlapecká nebo 
dívčí, která mívá 6-10 členů a vlastně se 
tím snaží přiblížit neformální dětské partě. 
O  družinu se stará její rádce (vedoucí), 
většinou starší 15 let. Několik družin pak 
tvoří oddíl, který vede a za jeho činnost 
a bezpečnost dětí odpovídá společně se 
svým zástupcem vedoucí oddílu, star-
ší 18 let. Běžná činnost se pak skládá 
z  pravidelných schůzek družin jednou 
týdně, doplněných jednou měsíčně spo-
lečnou schůzkou celého oddílu. Výpravy 
jednodenní nebo víkendové se pořádají 
zpravidla minimálně jednou za měsíc, 

doba školních prázdnin je příležitostí i na 
delší výpravy. Důležitou součástí života 
každého oddílu je pak letní dvou nebo 
třítýdenní tábor.

JAK ZAČÍT
Pokud jako rodiče uvažujete o tom, že 

byste rádi podpořili účast Vašeho dítěte 
v některém oddíle výše popsaného typu, 
není nic jednoduššího. V Bílovicích jsme 
tři organizace, které se této činnosti 
věnují – Manere, skauti a  Liga lesní 
moudrosti. V  době internetu není zís-
kání informací o těchto oddílech žádný 
problém, poptejte se také na zkušenosti 
svých známých. Důležitým momentem 
je samozřejmě aktuální členské složení 
vyhlédnutého oddílu, aby Vaše dítě v něm 
mělo šanci najít své kamarády. A pak už 
stačí být připraven svému dítěti poskyt-
nout podporu, kdyby jeho vůle potřebná 
pro pravidelnou činnost začala trochu 
polevovat. Výsledek se za několik let 
určitě dostaví!

NĚCO MÁLO O NÁS
Oddíly MANERE za dobu jeho existen-

ce prošlo několik stovek dětí a dospíva-
jících, v  sedmi generacích. V  současné 
době máme padesátku dětí ve dvou 
oddílech (pro mladší ve věku 6–9 let 
a pro starší 10–15 let), každý oddíl má tři 
družiny. O oddíly se stará tým 13 rádců 
a  vedoucích. Aktivity v přírodě, kterým 
se věnujeme, tvoří především táboření, 
pěší turistika, vodácké sjíždění řek, do-
plňkově pak cykloturistika a lyžování na 
běžkách. Starší členové se také věnují 
základům lezení a vysokohorské turistice. 
To vše se snahou o porozumění přírodě, 
která je neoddělitelnou součástí celé 
naší činnosti. Čas potřebný pro účast na 
běžné činnosti zahrnuje jednou týdně 
družinovou schůzku v naší klubovně nebo 
v přírodě, zpravidla jednou měsíčně vý-
pravu (jedno nebo vícedenní) a v létě letní 
tábor. Starší členové pak mívají program 
časově trochu náročnější. Více informací 
o nás, včetně kontaktů můžete získat na 
našich webových stránkách www.mane-
re.cz, a to v jeho veřejně přístupné části.

Na závěrečném táborovém ohni našeho 
prvního tábora v Beskydech v roce 1979 
jeden starší táborník přednesl svoji báseň, 

12
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To, že se v liščím království stále něco 
děje, už určitě dávno víte. Čtěte dále, ať 
zjistíte, co konkrétně se stalo za uplynulé 
měsíce.

Velká změna nastala v personálním ob-
sazení kanceláře. Markéta Kryslová (Liška) 
se co nevidět bude věnovat aktivitám 
pro svou vlastní ratolest, a tak se můžete 
setkávat hned se dvěma novými tvářemi 
(mimo již známou nejen kulinářku Markétu 
Šenkovou:)). Na akci „Liška nikdy nespí“ 
jste měli možnost potkat obě dvě, ale jen 
pro připomenutí:
Pavla Šarmanová, manažer volného času a zod-
povědná osoba pro propagaci

„Rozhodla jsem se pro Lužánky díky 
vlastním dětem, které mi otočily svět vzhů-
ru nohama. Volnou tvorbu jsem po studiu 

výtvarných škol pověsila na hřebík a makala 
jsem o 106 v reklamních agenturách.

Chtěla bych Lužánkám pomoci, být 
vidět i slyšet. Mou osobní výzvou je najít 
cestu, jak komunikovat s veřejností (bavit 
i  šokovat) pomocí netradičních médií. 
Velkou inspirací i  porotou mi jsou děti 
samotné.“
Dagmar Volnohradská, vedoucí pracoviště

„Na poli volnočasové pedagogiky 
se pohybuji deset let a  každé setkání 
s účastníky kurzu/kroužku/táboru je pro 
mě velkou inspirací, radostí i  motivací, 
kam dále posunout sebe i  druhé. Jsem 
ráda součástí „lužáneckého kolosu“, chci 
podporovat smysluplné trávení volného 
času tady v Bílovicích a vést Lišku k novým 
obzorům. Pocházím ze Šumperka a  asi 

právě odtud mám lásku k horám, sportu, 
cestování. Mimo to se rovněž věnuji lek-
torství angličtiny a  češtiny pro cizince. 
Těším se na vás.“

Kroužky jsme úspěšně ukončili a připra-
vujeme se na sezónu příměstských táborů. 

Řada z nich je již zcela zaplněna, ale pár 
míst se na některých ještě najde, takže 
rozhodně neotálejte dlouho. Během léta 
budou mít děti možnost sestříhat film, 
o něco více prozkoumat hlubiny techniky, 
užít papír či látku v  ještě nevšednějších 
výrobcích, objevit svět Froda Pytlíka či 
Julese Verna, nakouknout pod pokličku 
zvířecích tajemství, protančit, provýleto-
vat či „provařit“ celý týden.

Možná někteří z vás již postřehli, že se 
na terase občas něco tvoří a vyrábí. Ano, již 
brzy se vám otevře nový venkovní prostor, 
jenž lze mimo naše aktivity využít také při 
čekání na vaše dítko či příjemné zklidnění 
v hektickém dni. Pokud byste měli doma ně-
jakou venkovní květinovou nádheru větších 
rozměrů, které už nestačí vaše prostory, 
rádi jí na terase najdeme místo.

Z  nových kroužků pro vás chystáme 
například šití. Možná máte doma také 
oblečení, doplňky či celé kostýmy, které 
zůstávají nevyužité, ale vyhodit by je 
byla škoda. Přesně to jsou kousky pro náš 

kouzelný šatník. Zejména bychom uvítali 
tematicky laděné kostýmy skřetů, víl...

Těšíme se na setkání s vámi, dětmi i na 
jakékoliv podněty. Krásný začátek léta 
přeje tým Lišky.

PAVLA ŠARMANOVÁ 

LIŠČÍ NOVINKY

kterou pro tuto příležitost složil. Možná 
je trochu naivní, ale určitě byla upřímným 
vyjádřením pocitů mladého člověka, je 
v  ní už skryto ono Manere, které nás 
provází. Přepsal jsem ji pro Vás z  naší 
nejstarší kroniky, doufám, že nebudete 
přísnými soudci.

NA ROZLOUČENOU
Zdálo se to dlouhé a bylo to tak krátké,
někdy snad bývají vzpomínky vratké,
jindy nám zalezou do rozcuchaných vlasů.
Nebylo tu jen slunce a nebe barvy lnu,
i tak buďte sbohem těch jednadvacet dnů.

Na botách jehličí a nohavice z rosy,
někdy i radost s sebou smutek nosí.
Stany ty zmizí a vlajky se spustí,
to, co jsme získali, nás snad už neopustí.
Ta chuť jít dál do deště a do sloty,
mít bolavé nohy a sešlapané boty,
dát druhému víc, než si bereš sám.

Třem týdnům jsme už sbohem dali,
necháme tedy smutek stranou,
táboru řeknem za rok nashledanou.

RENÉ RETEK, VEDOUCÍ
ZAPSANÉHO SPOLKU MANERE 
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V  deseti letech jsem byl účastníkem 
výše uvedeného srazu v roce 1959 s tu-
ristickým oddílem TJ Sokol Bílovice nad 
Svitavou. Toto putování trvalo 4 dny. První 
den příjezd do Banské Bystrice s návště-
vou filmu Rikša v amfiteátru se širokoúhlým 
plátnem, nocleh v místní tělocvičně. Druhý 
den příjezd a příchod do Doliny, stavění 
stanů pod vedením bratra Arnošta Sedlá-
ka, výcvik, jak si udělat z obyčejné deky 
spacák, účast na soutěžích, např. přetaho-
vání lanem (tam jsme prohráli se silnějšími 
soupeři). V noci byla veliká bouře, my jsme 
ji přečkali v suchém stavu, protože jsme na 
to byli cvičení v turistickém oddíle. Třetí 
den pochod na „Srdíčko“, jízda sedačkou 
na Chopok, několik zastávek kvůli velkému 
větru. Následně túra pokračovala na Ďum-
bier přes chatu Slovenského národního 
povstání (SNP), příchod na sraz. Večer na 
rozloučenou s názvem „Zapalte ohně na 
horách“, sedmimetrové vatry, které hořely, 
ozářily celou plochu našeho stanového 
městečka. Když vatry pohasínaly, účastnící 
SNP – partyzáni – vyprávěli autentické 
příběhy z války. Ráno Sraz v Bystré končí 
a jdeme pěšky k „Srdíčku“, lanovkou přes 
Chopok do Jasné Doliny. Ocitáme se u Vr-
bického plesa, někteří odvážlivci se kou-
pou, voda je velice studená. Pokračujeme 
Jasnou do „Demänovskej jeskyně“, s men-
ším zážitkem. Když jsme byli asi v  půli 
prohlídky, chtělo se mně... Až průvodkyně 
zhasla u jednoho jezírka reflektory, v jezír-
ku začala bublat vodička. Protože v tom 
prostoru – dómu – byla výborná akustika, 
celá výprava slyšela moje počínání. V naší 
skupině jsem byl nejmladší, to bylo dů-
vodem, že jsem dostával tzv. „deku“, to 
znamenalo, že v mém případě byla na mě 
hozena deka a celá skupina mých soudců 
mě „povalchovala“. Těch dek jsem za celý 
výlet dostal asi 9.

Pod Demänovskou jeskyní, kterou mimo 
jiné objevil i  bílovický občan František 
Koudelka, vytéká říčka, která má teplotu 

asi 7 stupňů. Narážíme na kemp se stany 
s konstrukcí, majitel nám ukazuje, v kte-
rých stanech budeme spát, nám se to 
nelíbí. Majitel nám ukazuje i tábořiště, kde 
stavíme stany. Za chvíli se na ohništi vaří, 
co komu zbylo. Moc toho nebylo. Jdeme 
s hlídačem, který nás má na starosti a zná 
místní skály, na jednu z vyhlídek, ze které 
je vidět i Liptovský Mikuláš. Tam půjdeme 
druhý den na vlak. Na vyhlídce kolem nás 
prolétl orel v tak malé vzdálenosti, až to 
bylo k  neuvěření. Po vycházce šup do 
říčky, koupání v  proudech, chvilku ven, 
chvilku do vody. No zkrátka byli jsme od 

řeky, voda nám nedělala potíže. Nastal 
večer, po honu se počítají zajíci. Vaří se 
poslední zásoby, legrace u ohně a začíná 
počítání těch nejstarších v naší skupině, 
kolik jsem vlastně dostal výše zmiňova-
ných dek. Vyšlo jich 9. Musím předeslat, 
že to nebyla žádná šikana. Hodili na mě 

deku, a kdo měl ruce, kdo měl nohy, ten 
mě „valchoval“. Až je to přestalo bavit, 
tak toho nechali. Chvíli byl u ohně klid, já 
vyučen našimi hrami „na četníky, na zlodě-
je“, když stráně u bílovické školy byly naše 
Eldorádo, jsem se od ohně vypařil jako 
pára. Nikdo si mě nevšiml, odešel jsem 
asi 60 m, v přítmí jsem narazil na malou 
mez, zalehl jsem a  pozoroval náš oheň. 
Unavený po celodenním pochodu jsem za 
chvíli usnul. Zima a zářivá noc s hvězdami 
mě asi za dvě hodiny vzbudily. Probraný ze 
spánku, přicházím ke skomírajícímu ohni, 
kde už nikdo nebyl. Za chvíli přišel jeden 

z  nás. „Kdes byl? Všichni tě hledáme!“, 
skály byly blízko, měli o mě strach. Ráno 
jsem musel ukázat, kde jsem ležel. Byl 
tam ještě vyležený pelíšek, blízko něj rostl 
vysoký bodlák – můj ochránce. Po něm 
jsem zdědil přezdívku.

FRANTIŠEK KALOD 

60. VÝROČÍ SRAZU TURISTŮ
NA SLOVENSKU V BYSTRÉ DOLINĚ



 

Zájemci o bílovickou historii mají jedi-
nečnou šanci rozšířit svoji knihovničku 
o další titul. Péčí našeho bývalého faráře 
Jaroslava Filky vyšly dokumenty místní 
Kostelní jednoty, tedy spolku, který měl 
zásadní podíl na vybudování kostela 
sv. Cyrila a Metoděje a byl jeho vlastní-
kem až do nuceného rozpuštění jednoty 
v  roce 1951. Hlavním těžištěm knihy je 
přepis kroniky Kostelní jednoty z let 1896 
až 1948, která zachycuje zápisy ze schůzí 
výboru i valných hromad. Dále jsou otiště-
ny stanovy Kostelní jednoty a vybrané do-
kumenty vztahující se k likvidaci jednoty 
na počátku 50. let, včetně seznamu jejích 
tehdejších členů, pro které se mnohdy 
jednalo o skvrnu na dobovém kádrovém 
profilu. Zařazena je též zasvěcená před-
mluva editora celého díla.

Z  předkládaných dobových materiálů 
plasticky vystupují starosti a  radosti 
tehdejších bílovických katolíků. Podrobně 
jsou popisovány počátky Kostelní jed-
noty, shromažďování prostředků, úvahy 
o plánovaném vzhledu kostela, slavnostní 
zahájení stavby i peripetie s jejím průbě-
hem včetně soudního sporu se stavitelem. 
Jednota své dílo však zdaleka neskončila 
posvěcením chrámu roku 1913, ale jako 
majitelka nesla břemeno jeho údržby.

Po první světové válce a nepříliš vstříc-
ném poměru nové republiky ke katolické 
církvi bylo otázkou, jak s  chrámem 
naložit. Místní lichtenštejnské panství 
bylo zkonfiskováno, čímž ze scény zmi-
zel zamýšlený patronátní pán kostela, 
který přispěl největší částkou na jeho 
stavbu. Biskupství se zdráhalo chrám 
převzít, neboť neexistovala majetková 
základna pro jeho provoz. Nadarmo též 
vyšly snahy o převzetí kostela některým 
řeholním řádem, jednání se starobrněn-
skými augustiniány ani (v  té době na 
Vranově sídlícími) salvatoriány nepřinesla 
zamýšlený efekt. Kostelní jednota se 
současně zdráhala předat chrám obci, 

neboť se obávala toho, že v  případě 
„nepřátelské“ odluky církve od státu by 
si mohla užívání kostela nárokovat nově 
vzniklá Československá církev, jejímž 
bílovickým představitelem byl tehdejší 
starosta Anděloslav Olejníček.

Kostel tedy zůstal na bedrech jednoty, 
která se tohoto úkolu se ctí zhostila, 
a ještě zvládala roku 1930 vystavět obydlí 
pro duchovního správce. Dluhy za tuto 
stavbu plně uhradila až v roce 1944, tedy 
rok před poničením kostela, ke kterému 
došlo při osvobozování obce. Poté, co se 

podařilo roku 1948 kostel zrenovovat, se 
chopili moci komunisté a rozvoj farnosti 
byl na více než čtyřicet let utlumen. Zá-
sluhou faráře Vojtěcha Hebelky se však 
podařilo převést kostel do vlastnictví 
nově vzniklé místní farnosti. Z dnešního 
pohledu nelze než obdivovat vytrvalost 
našich předků, třebaže se ve svém úsilí 
střetávali se značnými překážkami a mu-
seli řešit vzájemné konflikty, které jsou 
v kronice dosti otevřeně popisovány.

Z  kroniky si lze udělat plastický ob-
rázek o  tehdejším náboženském životě 

v  Bílovicích. Na poutě se chodilo do 
Křtin, Vranova a  k  nyní pozapomenuté 
kapli sv. Antonína na hranicích Králova 
Pole a  Lesné. Velkou slávou byl svátek 
Božího těla, při kterém se v obci stavěly 
na čtyřech místech oltáře, přičemž pro 
hospodáře bylo velkou ctí mít oltář před 
svým domem. Již tehdy zaznívaly stíž-
nosti na hlučné děti v kostele a mládeži 
se zapovídalo chodit na kůr neb tam dělá 
při mši neplechu.

Zajímavé je též porovnání rozdílných 
stylů protokolace schůzí podle osobností 
zapisovatelů. Prvním byl tehdejší řídící 
učitel Josef Tepera, který se vyznačo-
val slavnostním až patetickým slohem. 
V  letech 1920 až 1928 pořizoval zápisy 
tehdejší duchovní správce Alois Povolný, 
jehož styl byl ostrý, místy až bojovný. Po 
bouřlivém konfliktu mezi ním a Kostelní 
jednotou se ujal funkce zapisovatele 
František Hýzl, s jehož věcnými a výstiž-
nými formulacemi se setkáváme až do 
roku 1946.

Vydaná kniha je cenným příspěvkem 
k poznání historie naší obce. Je vhodné 
připomenout, že Jaroslav Filka se rovněž 
zasloužil o vydání Obřanské farní kroniky 
(2013), jež obsahuje řadu zajímavých 
údajů o  Bílovicích, a  připravil sborník 
ke stoletému výročí posvěcení kostela 
sv. Cyrila a Metoděje (2014). Právě vyda-
ná kniha tak dotváří pomyslný trojlístek, 
který věnoval ke zmapování bílovické 
minulosti, přičemž tento poslední lístek 
je o  to cennější, že v  editorském díle 
vytrvale pokračoval i po svém přeložení 
do Kuřimi. Stejně jako jeho předchozí 
publikace vyšla i tato v brněnském nakla-
datelství Ph.Dr. Ivo Sperát, má 232 stran 
a stojí 235 Kč. K dostání je v kostele nebo 
knihovně. Vzhledem k nižšímu nákladu je 
vhodné s koupí neotálet.

JAN LATA 
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KNIHA KOSTELNÍ JEDNOTA
V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU
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Národní divadlo Brno uvedlo hru popi-
sující životní osudy Rudolfa Těsnohlídka 
Mne blesk se dotekl, která měla premiéru 
dne 23.  3. 2019 v  Redutě. Na základě 
podrobného studia Těsnohlídkova života 
a díla ji sepsala oceňovaná dvojice auto-
rek: režisérka Zoja Mikotová a scénáristka 
a  dramaturgyně Iva Klestilová. Hra nás 
provází celým Těsnohlídkovým životem od 
jeho dětství až po sebevraždu v brněnské 
redakci Lidových novin, a to dynamickým 
a strhujícím způsobem. Od samého počát-

ku hry je přítomno celoživotní Těsnohlídko-
vo trauma z rodinného původu (rasův syn), 
jeho duševní nevyrovnanost a  fascinace 
smrtí, kterou byl uhranut již jako chlapec, 
když se nedokázal vrhnout na pomoc 
topícímu spolužákovi. Těsnohlídka skvěle 
ztvárnil Dušan Hřebíček, zbylých devět 
herců na sebe bralo dvě i tři různé role, 
podle etap Těsnohlídkova života, přičemž 
je namístě vyzdvihnout Martu Zaoralovou, 
která étericky a osudově ztvárnila první 
Těsnohlídkovu choť „Kaju“, a naopak živo-
čišné pojetí Eleny Trčkové, která zvládla 
hned tři role, a to Boženy Hodačové (Ne-
umanové), druhé Těsnohlídkovy ženy Anny 
Kutilové a Lišky Bystroušky.

S těmito dvěma herečkami jsou spojeny 
dva vrcholy hry. Tím prvním je tragická sva-

tební cesta do Norska, při které Kaja umírá 
ranou z vlastního revolveru. Hra nechává 
okolnosti její smrti nedořečené, třebaže 
se autorky spíše přiklání k  variantě, že 
šlo o dobrovolné rozhodnutí. Těsnohlídek 
naopak trval na verzi o nehodě, jeho výpo-
vědi o tragédii však byly značně rozporné. 
Po návratu z  Norska Těsnohlídek prchá 
z Prahy do Brna a zcela přetrhává vztahy 
s rodinou své zesnulé ženy (po níž dědil), 
třebaže ho její prarodiče prosí o předání 
památky na vnučku...

Druhé dějství začíná příchodem do 
Brna, kde po krátké peripetii získává práci 
v Lidových novinách, v nichž působí dva-
cet let a které jsou spojeny se vznikem 
jeho zdaleka nejznámějšího díla, Lišky 
Bystroušky. Po vylíčení vzniku díla je do-
prostřed činohry zničehonic vložena část 
Janáčkovy stejnojmenné opery s  nároč-
nými party, které dokázali činoherní herci 
nejen vtipně odehrát, ale zejména vyzpí-
vat. Celou hrou prostupuje řada nejen 
tragických, ale i velmi vtipných momentů, 
přičemž právě scéna, při které Bystrouška 
doběhne namyšleného a hloupého kohou-
ta, je patrně nejpovedenější. Za zmínku 
též stojí navazující ztvárnění soudniček, 
jež Těsnohlídka rovněž proslavily, a který 
v nich (patrně jako první) literárně zachytil 

brněnský hantec. Právě tato scéna mistr-
ně kombinuje oba póly hry: Z legračního 
handrkování postaviček brněnské plotny 
a líčení komických deliktů se přesouváme 
k  předvedení hrůzných zločinů (kterými 
reportované trestní kauzy ve své podstatě 
byly) a končí chaotickým zmatením jazyků 
atakujícím Těsnohlídkovu zmučenou mysl.

Mnoho údajů z Těsnohlídkova života, jež 
jsou čtenářům našeho zpravodaje až no-
toricky známé (pomník, angažmá v Sokole, 
Liduška, vánoční strom, dětský domov 
Dagmar), nejsou ve hře zmíněny buď vů-
bec, anebo jen jednou větou, zajímavé je 
naopak připomenutí Těsnohlídkova poslání 
jako válečného reportéra v První balkánské 
válce nebo jeho objevení Eskymo Welzla 
(výborný David Kaloč). Po scéně s  ním 
již nečekaně zazní výstřel v  redakci. Je 
zarážející, že Těsnohlídek zvolil odchod 
ze života ve chvíli, kdy konečně našel 
rodinné zázemí ve své třetí ženě Olze 
a  byl úspěšným spisovatelem a  respek-
tovaným redaktorem. Dohnaly jej běsy, 
které ho pronásledovaly celý život a které 
pramenily spíše z jeho nitra než z nepřízně 
osudu. Hra má přes svoji délku mimořádně 
svižné tempo a může oslovit jak zájemce 
o Těsnohlídkovo dílo, tak diváky, kteří jeho 
osudy blíže neznají.

Za zmínku též stojí programová brožur-
ka, v níž je uveřejněno několik zajímavých 
materiálů včetně dosud nepublikované 
rozsáhlé vzpomínky Těsnohlídkova syna 
Milana Navrátila na tatínka a  dětství 
v Bílovicích, jejíž rukopis byl dlouhá léta 
uložen v místní knihovně a byl přepsán zá-
sluhou Zdeňka Mrkose. Zarážející byl nízký 
zájem o tuto výjimečnou hru, již při první 
repríze bylo hlediště sálu poloprázdné. 
Bílovčákům proto nelze než doporučit její 
návštěvu co nejdříve po zahájení podzimní 
divadelní sezóny, jelikož nelze vyloučit 
brzké stažení hry z repertoáru, třebaže by 
si takový osud jistě nezasloužila.

JAN LATA 

ŽIVOT RUDOLFA TĚSNOHLÍDKA
NA DIVADELNÍCH PRKNECH

Photo by Donald Tong from Pexels
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Téma tohoto čísla věnujeme gastro-
nomii, potažmo podnikům nabízejícím 
občerstvení, avšak když se více zamy-
slíme, zjistíme, že to vlastně není jen 
jídlo a pití, kvůli čemu do těchto zařízení 
zavítáme. Ano, když jsme někde na vý-
letě, jde primárně o to se dobře najíst, 
vychutnat si atmosféru místa. Hledáme 
dobré pivo, vyhlášené speciality, podnik, 

který má dobré hodnocení či doporu-
čení. Pokud jsme ale doma, ve vlastní 
obci, využíváme hospody, restaurace, 
cukrárny a kavárny většinou hlavně ke 
společenským účelům – setkání s přáteli, 
pracovní schůzky, obchodní jednání, 
svatby, pohřby, promoce, oslavy… Gast-
ronomické podniky nejsou jen o jídle, ale 
hlavně o lidech a přístupu. 

Jak začínají naše děti se dozvíme 
v článku o Kulinářích z Lišky, co a proč se 
jí v Bílovické škole přiblíží vedoucí školního 
stravování, s panem Imrýškem v rozhovoru 
probereme, co dělá dobrý podnik dobrým 
podnikem, zabrousíme do historie a samo-
zřejmě si zrekapitulujeme, jaká zařízení lze 
v Bílovicích navštívit.

VENDULA BARTÁKOVÁ 

ALFA GALERIE
Galerii Alfa najdete v nejvyšším patře 

nákupního střediska přímo naproti obec-
ního úřadu.

Provozovatelem je paní Kamila Dohnalo-
vá, kterou všichni znají jako „paní Kamilu“. 

Otevřeno je celoročně od pondělí do 
pátku od 15:00 do 20:00.

Kapacita při akcích galerie je až 40 míst. 
K posezení nabízí přibližně 20 pohodlných 
křesílek a  zajímavých židlí. Jelikož nejde 
o běžnou vinárnu či kavárnu, ale o prodejní 
galerii, je prostředí umělecky útulné, vy-

zdobené starým restaurovaným nábytkem, 
vitrážemi, keramikou, obrazy, šperky, výtvo-
ry kovářů a jinými uměleckými předměty.

K pití lze vybírat z širokého sortimentu 
sudových vín, lahvové pivo, limonádu, čaj 
nebo kávu. K jídlu potom brambůrky, tyč-
ky, oříšky a při objednaných akcích třeba 
i chlebíčky, obložené mísy apod.

Galerie je příjemným místem k  pose-
zení u hudby, která je zde produkována 
pravidelně v rámci hudebního klubu Alfa, 
kdy jednou měsíčně hrají „Alfáci“. Další hu-
dební akce tu probíhají celkem pravidelně 
a můžete se o nich dozvědět z plakátků 
vyvěšovaných po obci. Posedět se v galerii 
dá ale i při pracovní schůzce, na objednané 
oslavě narozenin, nebo můžete pobýt je-
nom tak, a sledovat její prosklenou stěnou 
překrásné západy slunce ozařující Polanku, 
Mladova, areál bývalého mlýna…

JAN HORÁČEK 
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JAKÉ RESTAURACE U NÁS NAJDETE 
A JAKÁ JE JEJICH HISTORIE?

BÍLOVICE
A GASTRONOMIE

TÉMA
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RESTAURACE POD 
STAROU HRUŠKOU

Restaurace se nachází na ulici Obřan-
ská, kousek od památné hrušky, odkud 
plyne i její název. Hospůdku s rustikálním 
interiérem má současný majitel v nájmu 
již 8 let a nabízí posezení pro 50 osob. 
Je zde i  salónek pro 20 osob, kde se 
konají menší společenské akce. V letních 
měsících je k dispozici i zastřešená za-
hrádka pro 40 osob s dětským koutkem. 
V  zimě pak v  interiéru oceníte stylový 
krb. Výhodou je i velké parkoviště hned 
za hospodou.

Otevřeno je sedm dní v týdnu od 11 do  
23 hodin. Jídelní lístek restaurace je zamě-
řen na pokrmy tradiční české i mezinárodní 
kuchyně, jako jsou steaky, gnocchi, saláty 
nebo speciality jako pečená kolena, žeb-
ra nebo tatarák. Ve všední dny můžete 
ochutnat polední menu složené ze tří jídel. 
V rámci sortimentu nápojů vám může na-
bídnout česká vína a na čepu má Plzeňský 
Prazdroj a Velkopopovický Kozel.

Za zmínku jistě stojí, že původně na 
tomto místě stával dům, ve kterém doží-
val u své příbuzné páter Zouhar, který je 
i v Bílovicích pohřben. Tuto skutečnost při-
pomínají různé části původního vybavení, 
jako například dřevěné klekátko.

DAVID WINTER 

BÍLOVICKÁ 
CUKRÁRNA

Bílovickou cukrárnu najdete přímo na 
náměstí naproti pekárně. 

Je otevřená od roku 2013 a  jejím stá-
vajícím provozovatelem a majitelem jsou 
manželé Dana a Michal Čevelovi. Provoz 
je celoroční, s příjemnou otevírací dobou. 
Ve všední dny od 7:30 do 18:00, v sobotu 
od 9:00 do 18:00 a v neděli od 10:00 do 
18:00 hod.

Vnitřní prostory pojmou k posezení až 
24 hostů a  venkovní cca 14. Příjemnou 
rodinnou atmosféru cukrárny doplňuje 
vzduch prosycený vůněmi z  právě se 
pečícího cukroví.

Ve výběru cukrovinek zde najdete 
opravdu vše. Jak klasické zákusky, dortíky, 
tak i jiné sladkosti, a dokonce i bezlepkové 

zákusky a pečivo. Káva, čaj a další nealko-
holické nápoje jsou samozřejmostí. Prostě 
cukrárna se vším všudy. Cukroví se zde 
peče i na objednávky – hlavně na svatby 
a  na vánoční svátky. Speciální přípravu 
cukrovinek má cukrárna např. v  období 
zápisu dětí do školy, kdy rozšiřuje množ-
ství pečeného sortimentu, aby se dostalo 
opravdu na všechny.

KARLA HRABALOVÁ 

CHALOUPKA 
U KOMÍNA

Chaloupku u komína najdeme na vrcholu 
ulice Kollárovy, v těsné blízkosti cihlové-
ho komína na Polance. Provozovatelem 
i majitelem je od roku 1990 pan Zdeněk 
Mazanec.

Provozována je celoročně, a  kromě 
pondělků, je otevřená denně od 16:00 do 
22:00. O víkendech potom od 14:30.

Kapacita hospůdky je 22 míst k sezení 
na zahrádce a 18 ve vnitřních prostorách. 
Při různých akcích lze ale u pití i postávat.

K pití si lze objednat čepované pivo, 
víno a nealkoholické nápoje. K  jídlu na-
bízí pan Mazanec například nakládaný 
hermelín, pánský pudink nebo grilovanou 
klobásu.

Kromě běžného posezení u piva, jako za-
končení dlouhého dne, zajišťuje hospůdka 
i občerstvení a prostor pro svatby, oslavy, 

setkání a další společenské akce, včetně 
grilování nebo opékání prasete.

Hospůdka je navíc i místem turistických 
značek.

OLGA UHROVÁ 

VÝLETNÍ RESTAURACE 
SOKOLOVNA

Budovu, kde je umístěna Výletní restau-
race Sokolovna, vlastní Sokol, provozova-
telem restaurace je pan Veselý. Ten nám 
nechtěl osobně sdělit žádné informace, 
nicméně na webu se lze dozvědět, že 
restaurace nabízí prostory pro 50 až 
100 osob, samostatný salonek, kde jsou 
připravená místa pro dalších 10–20 osob. 
V  letních měsících je navíc k  dispozici 
posezení na venkovní zahrádce s dětským 
koutkem a otevřen malý srub. Restaurace 
je v provozu každý den od 11 do cca 22 ho-
din (v pátek do 23:00, v neděli do 20:00). 
Můžete si dát teplá jídla, pivo i  nealko. 
Restaurace je hojně navštěvována hlavně 
cyklisty v letních měsících a o víkendech.

VENDULA BARTÁKOVÁ 

RESTAURACE 
U ŠEVČÍKŮ

Restaurace U Ševčíků má dlouhou histo-
rii a pan Ševčík tam bydlel v prvním patře 
až do své ne příliš dávné smrti. Budova 
s  restaurací má nového majitele, který 
chystá přestavbu budovy na konkrétní 
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účel. Ten bohužel neznáme. Nynější provo-
zovatel je Markéta Zemanová, která vede 
restauraci již patnáct let, dříve ji vedla 
spolu s podnikatelským společníkem.

Otevírací doba je celoroční, pondělí 
až neděle od 10:00 do 21:30, v pátek do 
23:00. V  restauraci jsou dvě místnosti 
pro hosty, první je vstupní místnost 
s barem a  výčepem, druhá je úzký sa-
lónek. Salónek býval nekuřácký, dokud 
bylo povolené kouření v  restauračních 
zařízeních. K restauraci patří ještě velký 
(taneční) sál, který je využíván jen na 
velké soukromé oslavy, protože nebyl 
mnoho desítek let rekonstruován. Z toho 
důvodu paní Markéta neorganizuje pro 
hosty akce, např. víkendy zaměřené na 
jednu surovinu. V  dávné minulosti byl 
tento sál často využíván na veřejné, 
nejen taneční akce. Za průjezdem také 
zahrádka pro hosty, která sousedí s ha-
sičskou zbrojnicí.

Restaurace nabízí tři druhy piv – 10° 
Chotěboř, 11° Kozel a 12° Radegast, dále 
také čepovanou limonádu, jejíž druh je 
čas od času změněn (nyní bezinková). 
Nechybí široká škála teplých nápojů, 
včetně horké čokolády. Sortiment jídel 
nabízejí obvyklý ve většině restaurací 
– od smažáku přes svíčkovou po saláty. 
Mezi specialitami podniku je velmi oblíbe-
ná Pochoutka bílovických hasičů, což jsou 
pikantní vepřové nudličky s červenými fa-
zolemi, podávané s bramboráčky. Druhou 
oblíbenou specialitou je Ševčíkův guláš 
zdobený volským okem, klobásou a kře-
nem, podávaný s houskovým knedlíkem.

V pátek 25. května paní Markéta přece 
jen akci pro veřejnost udělala. Uspořádala 
veřejné opékání špekáčků, po zjištění 
velké obliby opékání u restaurace Panská 
lícha, kterou také provozuje. Místo ohniš-
tě si nechala hasiči připravit dva, zhruba 
metr vysoké a dobře vyschlé, kmeny stro-
mu. Do nich vyřezali motorovou pilou dva 
svislé řezy do pravého úhlu, které končily 
jen pár decimetrů nad zemí. Připravené 
kmeny snadno zapálila pomocí tekutého 
podpalovače. Při tomto ohni nepadá 
žádný popel okolo ani nic neodletuje 
a oheň dává dobrý žár na opékání (nejen) 
špekáčků. Špekáčky byly k dispozici volně 
na stole spolu s chlebem a hořčicí. Cena 
za špekáček byla dobrovolná.

MARTIN ŠERÁK 

HOSPŮDKA NA 
OSTRŮVKU POD 
LÍPOU A HOSPŮDKA 
NAPROTI „PŘES 
CESTU“

Hospůdka Na Ostrůvku pod Lípou 
se nachází ve střední části Bílovic, na 
ostrůvku, který zde vytváří řeka Svitava 
a mlýnský náhon. Její poloha přímo svádí 
k zastavení a relaxaci. Venkovní prostory 
zde nabízí až 80 míst k sezení. V současné 
době ji vlastní pan Jirgala a provozuje pan 
Pavel Brůs. Ten si také před rokem pronajal 

od stejného majitele i  prostory bývalé 
cukrárny přímo naproti přes cestu, a nyní 
má i tam hospůdku. Tato „hospůdka přes 
cestu“ je vlastně přidruženou provozovnou 
Ostrůvku. Ostrůvek slouží převážně v let-
ních měsících, protože posezení je tam 
pouze ve venkovních prostorách. Pevná 
hospůdka přes cestu, která ve vnitřních 
prostorách pojme až 50 hostů, slouží 
převážně v  zimních měsících nebo při 
chladném, deštivém počasí, takže je za-
jištěn vlastně celoroční provoz. Otevírací 
doba je ve všední dny od 15 do 22 hodin 
a  o  víkendu od 12 do 22 hodin. Někdy 
i déle, podle zájmu. Obě provozovny nabízí 
stejný sortiment, nicméně jiné zážitky. 
Zatím co venku na Ostrůvku se můžete 

kochat pohledem na řeku Svitavu a blízký 
parčík, ve vnitřních prostorách hospůdky 
přes cestu se rázem ocitnete v době první 
republiky. A kochat se můžete taktéž a ne-
jen krásnými obrazy a prvorepublikovým 
vybavením. Ocitla jsem se zde v  době 
konání MS v  hokeji. Připravené plátno 
naznačuje, že se zde promítají sportovní 
přenosy. V rohu je rozvinutá vlajka České 
republiky pro podporu našeho reprezen-
tačního týmu a celou příjemnou atmosféru 
doplňuje (hlavně pro milovníky historie) 
určitá nostalgie. Mimo to je zde možné 
zahrát si šipky anebo stolní fotbálek, který 
tady měl už i svůj turnaj.

Sice vám tady nenabídnou espresso, ale 
zato vám doslova profesionálně načepují 
prvotřídní pivo, nebo chlazenou limonádu.

Když říkám prvotřídní pivo, tak to mys-
lím doslova. Hospůdka na Ostrůvku i přes 
cestu se totiž specializuje na čepování 
kvalitního piva. Čepují zde např. Plzeň, 
Radegast, Morava, Slavkov a Lucky Bastard.

Paní Nossová, která zde obsluhuje, je 
kvalifikovanou silou vystudovanou v obo-
ru, a dokonce vyhrála již 2× cenu Brněnské 
hladinky. Stará se pečlivě nejen o hosty ale 
i o pípy, aby mělo pivo stále požadovanou 
kvalitu. Kromě nápojů je možnost si ob-
jednat něco malého na zub, jako je třeba 
chléb s  tvarůžkem, karbanátky, zauzené 
cigáro, nivové koule atd. Nevaří se tu, ale 
na Ostrůvku se plánuje v létě grilování.

KARLA HRABALOVÁ 
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OBECNÍ HOSPODA
Obecní hospodu najdete snad v každé 

obci, pokud má dostatek obyvatel na uži-
vení. Nejinak je tomu i v Bílovicích. Obecní 
hospoda zde má velkou tradici. Původně 
byla na jiném místě, se stavbou trati se ocit-
la na místě nynějším. Poslední rekonstrukce 
části vnitřních i venkovních prostor proběhla 
spolu s výstavbou nového obecního úřadu. 
Obecní hospodu vlastní obec, provozuje ji 
momentálně AJU Progress CZ spol s  r.o., 
pan Urban. Otevírací doba je celoroční, 
mimo pondělí, vždy od 11:00 do 22:00, 
v pátek do půlnoci, v sobotu do 23:00. Přes 
léto funguje i venkovní výčep s obsluhou, 
jinak je možno si občerstvení donést na za-
hrádku bez obsluhy. Uvnitř je v přední části 
u výčepu cca 30 míst, vzadu zhruba 40, je 

možno si zde zahrát šipky a posedět u krbu. 
Venku je 10 stolů s lavicemi. Specialitou jsou 
pivní týdny, hodně se čepuje Poutník a Lob-
kowicz, kuchař doporučuje žebra a křídla. 

Na zahrádce Obecní hospody se běžně 
v létě pořádají také kulturní akce, bývá tu 
pěkná atmosféra.

VENDULA BARTÁKOVÁ 

Hospody a  hostince vždycky byly 
jednak centry kultury a  informací, ale 
i  orientačními body nejenom naší obce. 
Ne vždy se ale jmenovaly stejně, jako 
je tomu dnes. Někdy se používalo hned 
několik názvů dohromady (třeba dnes 
„Na Ostrůvku“ i „Cukrárna Svitava“), jindy 
zase striktně jenom jeden (typicky podle 
jména provozovatele, výčepního nebo 
majitele). Níže přikládáme seznam vybra-
ných bílovických hospod se všemi jejich 
názvy, které se nám podařilo dohledat 

s  alespoň přibližnou dobou, kdy se tak 
dané hospodě říkalo. Určitě nejde o kom-
pletní seznam. Spíše o seznam písemně 
doložených názvů. Typicky tak v seznamu 
chybí například názvy podle některých 
provozovatelů (výčepních). Pamětníci tak 
jistě vzpomenou, kdy v Kulturním domě 
stávali za výčepem zaměstnanci Jednoty 
výčepní "Hara", „Pneumatika“, „Joffrey 
s Angelikou“ nebo třeba „Párátko“. Přesto 
se tak neříkalo celé hospodě.

MRHOLA 

HOSPODY A HOSTINCE
„U KOHO“ SE V MINULOSTI PILO A JEDLO

Obecní hospoda č.p. 46 (1846–2019)*
NÁZEV KDY

U bažanta
U starosty
U Taranzů
Hostinec v dědině
U Svobodů
Restaurace Tetauer
U Nečasů
Kulturní dům
Obecní hospoda

1846–?
1891–1902
1891–1902
1900
1902–1928

30. léta
Za totality
 – dosud

Na Ostrůvku č.p. 31 (1872?–2019)
NÁZEV KDY

Hospoda Petlachova
Hostinec u mlýna
Hotel Janák
U Grässlerů
U Měcháčků
U Kvapilů
Cukrárna a kavárna 
Svitava
Hospoda Na Ostrůvku

1891–1902
1900
1897–1946
1925
1920–1922
30. léta–1946
90. léta–2018

2019

U Ševčíků č.p. 210 (1905-2019)
NÁZEV KDY

U Prachařů
U Ševčíků

1905–1925
1926–dosud

*S názvy dnešní Obecní hospody to zdaleka není 
tak jednoduché. Hospoda v „těchto místech“ totiž 
byla zřízena už roku 1709. Sídlila ale v jiné budově, 
která musela ustoupit železniční trati. Výčep byl 
tedy posunut do budovy vedlejší, do té doby panské 
myslivny (odtud zřejmě název „U bažanta“). Obecní 
Hospoda tak, jak ji známe dnes, je tedy stará „pou-
ze“ necelých 200 let. Více o ní napsal pan Bořivoj 
Nejezchleb v obecním zpravodaji v dubnu 2000.

"Obecní hospoda" ještě v podobě bývalé 
myslivny. Foto z obecního archivu
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Mohli bychom si myslet, že s narůstajícím 
letopočtem je vše větší, lepší, výkonnější… 
Ale je tomu opravdu tak? Jakkoli dnes mají 
Bílovice mnohem více obyvatel než ve 
třicátých letech minulého století, v někte-
rých aspektech máme přeci jenom stále co 
dohánět. Přikládáme seznam živnostníků, 
provozujících hostince a hotely v Bílovicích 
v roce 1933, tedy na vrcholu své slávy, kdy 
vznikl pojem „Bílovice - vzdušné lázně“.

Namísto šesti zrušených restaurací přitom 
přibyly: Alfa galerie, prodejní stánek s vínem 
v oblasti Na Nivách, restaurace Chaloupka 
u komína, a když bychom se chtěli třicátým 
letům vyrovnat, tak ještě předzahrádka DaD 

živnostník adresa dnes jako

Kříž Richard Komenského 314 zrušena, naposledy jako hostinec  
U lišky Bystroušky

Pochop František Husova 3 zrušena

Nečas Karel Palackého 46 Obecní hospoda

Potravní spolek Husova 148 zrušena

Restaurace v Sokolovně 372 Výletní restaurace Sokolovna

Restaurace v zotavovně 408 zrušena

Luska Adolf Komenského 287 zrušena

Letní obecní restaurace v údolí 
Palackého zrušena

Ševčík Václav Komenského 210 Restaurace U Ševčíků

Janák Jan Fűgnerovo nábřeží 31 Občerstvení na Ostrůvku pod lípou

POHOSTINSTVÍ V BÍLOVICÍCH
TÉMĚŘ PŘED STOLETÍM

potravin na ulici Havlíčkova a pivní posezení 
na benzínové pumpě a v nádražní čekárně… 
Uf, tak nakonec bychom to horko těžko 
nějak dohromady dali, ale „zlatý věk“ pro 
výletní restaurace a hospody přeci jenom 
neprožíváme… MRHOLA 

POČÁTKY
Hospoda Petlachova, U Havlásků, U Mě-

cháčků, hotel Janák, hostinec U Kvapilů, 
cukrárna a kavárna Svitava a mnoho jiných 
názvů měl v minulosti dům číslo 31. Dnes 
je v něm v zimních měsících kavárna a cuk-
rárna a v letních hospůdka Na Ostrůvku. 
Přitom jde o  bývalý zájezdní hostinec. 
Honosnou velkou budovu s  průjezdným 
dvorem, kde vedle vozků dostávali najíst 
a napít i  jejich koně a kde v prvním pa-
tře bývaly pokoje k  pronájmu. Také jde 
o  jednu z  prvních písemně doložených 
a  s  malou přetržkou stále fungujících 
hospod v  Bílovicích. Nejstarší je dnešní 
obecní hospoda (1846). Kavárna v Hotelu 
Janák je s letopočtem 1872 hned druhá.

Prvního majitele tohoto domu a  záro-
veň přesné určení, že jde o tuto budovu 
můžeme s  jistotou stanovit bohužel až 
od zavedení číslování domů roku 1776. 
Tehdy dům patřil Jakubu Blažíkovi (ne 

Blažkovi, jak udává ve své publikaci Kozlík) 
a jeho manželce Rozině, rozené Kalodové. 
Jakub Blažík je v  oficiálních záznamech 
veden jako čtvrtláník a hostinskou činnost 
v  domě tehdy ještě s  největší pravdě-
podobností neprovozoval. Dům držel on 
a po něm i jeho syn, udáván jako domkař, 
a to až téměř do poloviny devatenáctého 
století.

Dalšími majiteli domu byli Antonín Srba, 
čtvrtláník z Obřan s manželkou Františkou 
Olejníčkovou. Těm se na domě narodilo 
v letech 1844–1859 celkem těžko uvěřitel-
ných deset dětí. Syn Antonín v roce 1855.

Toho udává Bořivoj Nejezchleb jako 
dalšího majitele s manželkou Františkou, 
rozenou Malíkovou z  Březiny. Lehkým 
nedorozuměním je, že sám je už uváděn 
jako zahradník z Bílovic, ne tedy z Obřan, 
odkud pocházel jeho otec. Na čísle 31 se 
jim narodily celkem tři děti, a to v letech 
1868, 1869 a 1872. Dům je ale v matrikách 

udáván jako rodný i  rodičům jiných pří-
jmení, a to jedním zápisem (Mullerovi) už 
od roku 1840. Další potom od roku 1860. 
Postupně Melusinovi, Macháčkovi, Provaz-
níkovi, Skopalové a mnozí další, povětšinou 
v rychlém, ročním, sledu po sobě, někteří 
z nich opakovaně. (Vzpomínáte na pana 
Jana Grona? Psali jsme o něm v červno-
vém čísle 2017. V dubnu roku 1887 se mu 
bratr narodil právě v „hotelu Janák“, vedle 
rodného domu jeho maminky. Bohužel do-
spělosti se nedožil.) K zamyšlení je i to, že 
téměř nikdo z rodičů zde narozených dětí 
nebyl více než jednu generaci původem 
z Bílovic. Je tedy možné, že už tehdy šlo 
o ubytovací zařízení? V  tom případě by 
Procházkou udávaný rok zřízení hostince 
1872 či Nejezchlebem 1873 mohl být 
posunut ještě o  minimálně 13 let více 
do minulosti (možná i  třicet) a  rok 1872 
by byl jenom datem, kdy tato již dlouho 
provozovaná činnost byla oficiálně přijata. 

POLOZAPOMENUTÝ HOSTINEC
HOSPODA SE ZAHRÁDKOU NA OSTRŮVKU
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Smysl by dávala i úvaha, že Antonín Srba 
(z  Obřan) budovu jako hostinec začal 
používat možná dokonce před narozením 
prvního dítěte (1840), nejpozději pak ale 
po narození posledního (1860) a jeho syn 
(Srba z Bílovic) v podnikání jen pokračoval.

Za velmi zajímavý zápis v matrice naro-
zených potom můžeme považovat záznam 
z 9. 3. roku 1876, kdy se na domě číslo 31 
narodil Aloisi Farlíkovi ze Křtin a Františce 
Binderové z Proseče syn Rudolf. Alois Far-
lík je v tomto zápise uváděn jako „pachtýř“ 
(dnes bychom řekli nájemce/provozova-
tel) hospody v Bílovicích. Jako nepravdě-
podobné se mi jeví, že by hostinský bydlel 
v jiném než ve svém hostinci. Proto právě 
tento je prvním zápisem o hostinském na 
domu číslo 31. Lze předpokládat, že hos-
podu měl v pronájmu právě od Antonína 
Srby z Bílovic.

Tomu roku 1881 ve svých 53 letech 
zemřela manželka Františka. Dva roky na 
to, se mu s Amálií Prokopovou z Němčic 
narodilo čtvrté dítě. V tomto případě, na 
rozdíl od tří předchozích, je veden ne jako 
zahradník, ale jako hospodský.

Pan Josef Pokora zmiňuje potom v roce 
1891 název této provozovny jako hospodu 
Petlachovu.

Šest let poté, roku 1897 už můžeme 
zjistit nejenom provozovatele, ale i nové 
majitele. Jan a  Filoména Janákovi toho 
roku požádali o povolení k výstavbě patra 
na staré budově (přilehlá budova č.p. 86) 
a v roce 1908 o povolení k celkové adap-
taci objektu. Tehdy vznikla budova hotelu 

tak, jak ji známe dnes. Po nich také nesl 
hotel dlouhá desetiletí své jméno (v dneš-
ní době už z  opadané omítky bohužel 
zůstala pouze část „HOTEL“). Jejich syn, 
Josef Janák pak rozšířil výčep i na proti-
lehlý ostrůvek, kde zřídil i taneční parket. 

V  obci byli ale Janákovi aktivní i  jinak. 
Stojí za připomenutí, že bývalé Sokolské 
koupaliště „Ve volšičkách“ bylo v roce 1906 
zbudováno právě na Janákově louce. Jan 
Janák byl roku 1922 zvolen předsedou 
Kostelní jednoty a od roku 1925 byl jejím 
čestným členem. Stavbu bílovického hřbi-
tova a chrámu sv. Cyrila a Metoděje však 
podporoval i finančně.

Další zmínku v literatuře o tomto hos-
tinci můžeme najít v publikaci pana Josefa 
Kozlíka z  roku 1900. Ten v  tomto roce 

zmiňuje v  Bílovicích pouhé tři hostince. 
Hostinec v  dědině (dnešní Obecní hos-
poda), Hostinec za mlýnem (dnes byste 
v tomto domě na Fűgnerově nábřeží č. 83 
bývalou hospodu nejspíš nepoznali) a prá-
vě Kavárnu a cukrárnu Svitava (tehdy jako 
Hostinec u mlýna).

Po smrti Josefa Janáka roku 1929 pak 
vedli hostinec postupně Metoděj Koutný 
a Valtr Kvapil.

CENTRUM SPORTU?
Ne, že by se bílovičtí sportovci ne-

scházeli i jinde, ale řekněme, že hospodě 
na čísle 31 se rozhodně nevyhýbali. Dle 
Procházky byla právě zde 17.  2. 1895 
konána ustavující schůze TJ Sokol a  ve 
dvacátých letech se v hospodě scházeli 
i  Orli. U  Kvapilů se scházela také DTJ 
(Dělnická tělovýchovná jednota – patřila 
pod Sociální demokracii) a FDTJ po pře-
vzetí komunisty (obdobná tělovýchovná 
jednota, založená Komunistickou stranou 
jako její odštěpení).

VÁLEČNÁ A POVÁLEČNÁ LÉTA
V  době předválečné, válečné a  chvíli 

i poválečné provozovali hostinec Kvapilovi. 
Před válkou byla hospoda velmi oblíbe-
ná. Jedna ze dvou, které měly kulečník, 
ale i  pravidelnou „živou hudbu“. Stejně, 
jako i  v  jiných hospodách po Bílovicích, 
i u Kvapilů visela za války cedule říkající, že 
„politické hovory jsou zakázány“. I přesto 
k nim ale určitě docházelo.

Na konci války byla v hotelu kuchyně 
pro důstojníky Rudé armády. Od té přišel 

Hotel Janák před rokem 1897 ještě jako 
přízemní budova. Foto z obecního archivu

Hotel Janák nejspíše druhá čtvrtina  
20. století. Foto z obecního archivu
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požadavek na výpomoc od místních při 
škrábání brambor. Kdekdo asi počítal 
s tím, že na pomoc s vařením budou chodit 
bílovické dívky a ženy. Ty se ale z pocho-
pitelných důvodů sovětských vojáků bály, 
a tak chodili škrábat brambory místní kluci, 
jak vzpomíná pan Bořivoj Nejezchleb (me-
dailonek o tomto bílovickém pedagogovi 
a kronikáři vyšel v prosincovém čísle 2017), 
který se toho osobně jako třináctiletý 
účastnil.

Kromě již zmíněných pozitiv odebírali 
Kvapilovi také dobré víno, na které všichni 
rádi chodili a které si kupovali i domů, na 
oslavy, nebo jako poděkování za služby 
lékařům, právníkům apod. Někdy ve druhé 
polovině války, možná ze strachu z rabují-
cích vojáků, ať už kterékoli strany, zazdili 
víno ve sklepě za falešnou zeď, a od té 
doby už „nebylo“. Pro nikoho. O tom, že 
víno je ve skutečnosti schované ale někdo 
vědět musel. Jinak je těžko vysvětlitelné, 
že po osvobození Bílovic šli vojáci tak říka-
jíc „najisto“. Tak dlouho hledali a poklepem 
na zdi zkoušeli, až víno objevili a „zabavili“. 
Pamětníci vzpomínají, že 1. května 1945 se 
z hostince nosilo víno ve kbelících. Neje-

nom důstojníkům, nebo prostým vojákům 
na přilepšenou v opevněných hnízdech na 
Polanku a do Trávníků, ale kdekdo z Bílov-
čáků i k sobě domů.

Aby byly bezpečně uschovány, byla do 
sálu ke Kvapilům přestěhována za války 
také skříň s  nástroji Tamburašů (v  Bílo-
vicích velmi populární orchestr - v Knize 
o Bílovicích je na straně 201 jejich fotka 
a krátký popis). Stejně jako víno, zmizely 
v květnu 1945 i nástroje z vylomené skříně. 
Tamburašský soubor, kdysi tak oblíbený, 
už se z této rány nevzpamatoval.

Dle vyprávění mohla právě tato situa-
ce s dobrým vínem, které najednou pro 
nikoho „nebylo“, za pokles oblíbenosti 
hospody v poválečných letech, který vedl 
k jejímu uzavření. Jako hostinský na čísle 
31 je ale Valter Kvapil veden ještě v roce 
1947. Tento seznam však vznikl až ve druhé 
polovině roku 1948. K uzavření restaurace 
tedy muselo dojít až někdy po tomto roce.

Z  hostince se poté staly provizorní 
sklady Adamovských strojíren a  v  roce 
1951 potom první školní jídelna spojená 
s družinou. Ta fungovala až do otevření 
nové školní jídelny v devadesátých letech. 

V letech šedesátých byla ale budova kvůli 
výměně oken základní školy využívána 
i  jinak. Dvě místnosti byly školní třídou 
a  jiná i  ředitelnou. V  sedmdesátých až 
osmdesátých letech, před vybudováním 
samostatné budovy, sloužila i jako knihov-
na. Jako kavárna a hospoda byla (znovu)
otevřena až relativně nedávno. V součas-
né době vlastní budovu i s Kavárnou pan 
Bořivoj Jirgala. Provozovatelem je pan 
Pavel Brůs, který provozuje jak zděnou 
budovu, tak výčep na ostrůvku.

JAN HORÁČEK 

Prameny:
Aulehlová Lucie, Historie obce Bílovice nad Svita-

vou, 2008
Kala Alois, Seznam obchodníků 1948
Kozík Josef, Výletní místo Bílovice u Brna, Josef 

Kozlík, 1900
Nejezchleb Bořivoj, V té bílovské hospodě. Za sto-

lem. Nalívat se bude(m) Hostinec na Fűgnerově 
nábřeží – článek v obecním zpravodaji, Bořivoj 
Nejezchleb, 2000

Pokora Josef, Vzpomínka na Bílovice nad Svitavou, 
cca 1940

Procházka Miloslav, Výletní Bílovice nad Svitavou, 
1988

Sirná Dominika, Bílovice nad Svitavou mezi lety 
1890–1940: podoba obce a její vliv na umělec-
kou tvorbu – bakalářská práce, 2012

Jiří je obchodní a marketingový manažer 
s  25letou praxí ve vrcholovém manage-
mentu mezinárodních firem nápojového 
průmyslu. Jako obchodní a marketingový 
ředitel strávil 16 let budováním mezi-
národní společnosti z  lokální moravské 
firmy Starobrno, která se stala součástí 
světového lídra, společnosti Heineken. 
Ke Starobrnu tak postupně přibývaly 
další značky jako Hostan, Zlatý Bažant, 
Krušovice, Zlatopramen, Březňák, Louny, 
až po zmiňovaný Heineken. Později jako 
marketingový, obchodní a  generální 
ředitel vedl úspěšně změny obchodního 
kurzu v  největší tuzemské společnosti 
lihovarnického průmyslu v České republice 
a na Slovensku.

Ať už jde o pivo, nebo destiláty, jsou 
to produkty, které cílí na zákazníky v gas-
tronomii. Jiří mimo jiné vedl obchodní 
týmy pro gastronomii a vytvářel podporu 
hostinským pro jejich podnikání. O gas-
tronomii toho ví hodně, a  tak jsme mu 
položili pár otázek.

Začneme přízemně: co jíte a pijete nejraději? 
Kde (typ podniku)? Máte rád českou kuchyni?
Mám rád všechno . Vždycky jsem se 

smál, jak to řešily modelky: “…já si dám 
dvě tabulky čokolády a přiberu dvě kila” 
a najednou jsem zjistil, že to tak skoro 
opravdu funguje. I  když, kdo by balil 
zbytek čokolády zpátky do toho aloba-
lu, když je tak dobrá, že jo. Ale pokud 

mám být konkrétní, tak grilovačky masa 
a zeleniny a zeleninové saláty, dobré víno 
a sýry. Na víno jdu tam, kde je největší 
výběr, takže rovnou k vinařovi nebo do 
dobré vinotéky. Dnes už jsou takové 
provozy, kde je velký výběr a nabídnou 
vám i sýry, sušená masa, olivy… no prostě 
samé dobroty. Česká kuchyně je u nás 
oblíbená – svíčková, vrabec, kulajda, 
zelňačka. Děti nám rostou jako z vody, na 
otázku: „Jak se máš?“ nejčastěji slyším: 
“Mám hlad”, takže se u nás celkem dost 
vaří. Když jím venku, tak vyhledávám 
většinou to, co doma člověk tak často 
nedělá, a to je třeba asijská kuchyně, na 
které miluju čerstvost a pestrost surovin 
a rozmanitost chutí a vůní.

Jaké jídlo byste si nikdy nedal, co nesnášíte?
Co bych si nikdy nedal? To se 

dá těžko říct, asi každá potravinářská 
surovina se dá zpracovat tak, aby vám 
chutnala. Asi bych se vyhýbal tomu, co je 
potenciálně risk pro vaše zdraví. Japon-
skou specialitu připravovanou z jedovaté 

ZÁKAZNÍK PŘICHÁZÍ
PRO KOUSEK RADOSTI A DOBRÉHO POCITU
ROZHOVOR S JIŘÍM IMRÝŠKEM
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ryby takifugu, nebo rum, ve kterém byl 
naložen admirál Nelson při transportu do 
vlasti, či samohonku z filmu “Život vojáka 
Čonkina” bych patrně zdvořile odmítnul.

Vaříte? Rád? Co?
U  nás doma vaří všichni, protože 

hlad je nejlepší kuchař. Dcera už asi od 6 
let navštěvuje bílovickou školu vaření, ze 
které jsme nadšeni, a ve dvanácti třeba 

sama upeče a krásně nazdobí dort. Syn 
zase už od školky provozoval na chalu-
pě přes léto výčep a  gril a  obsluhoval 
všechny návštěvy, měl takovou domácí 
hospodu. Dnes je to tak, že když se 
stane, že se se ženou vrátíme z práce až 
pozdě večer, tak už je uvařeno a děti po 
večeři. Já vařím od studií, bydlel jsem na 
podnájmu a nebavilo mě chodit do men-
zy, takže to začalo vepřovkou 100× jinak. 
Vařím takové ty chlapské věci, hlavně 
maso a zelenina, aby to jedli všichni, tak 
chilli přidávám až na talíř, mám jich asi 
14 druhů. Udělám klidně i  tu svíčkovou 
nebo srnčí guláš.

Sledujete pořady s tématem vaření (Master-
chef, Pohlreich, klasické vaření s  někým 

atd.)?
Na televizi jsem nikdy moc času neměl. 

Dokonce jsme řadu let ani televizi v obý-

váku neměli. Razil jsem přesvědčeni, že 
do obýváku si lidi sednou proto, aby si 
spolu popovídali. Už jsem ale slevil. Po-
řady se Zdeňkem Pohlreichem mám rád, 
zastávám názor, že se jim podařilo popu-
larizovat v Česku gastronomii. I když se 
jedná o osvědčený televizní koncept, tak 
v podání Zdeňka to bylo hodně autentic-
ké a věřím, že se to zasloužilo o pozitivní 
změnu. Zákazníci si začali věcí kolem 

kuchyně víc všímat a zvýšili své nároky, 
provozovatelé měli srovnání a  inspiraci, 
a myslím, že to mohlo i  některé mladé 
lidi ovlivnit ve volbě povolání.

Jak vnímáte dnešní českou gastronomickou 
scénu? Naše národní jídla, restaurace, 

známé šéfkuchaře... Jak si stojíme meziná-
rodně? Posunuli jsme se někam od revoluce? 
Odkud a kam?

Ono se u nás vždycky povídá, jak se 
co změnilo od revoluce. Pravda je, že 
vrcholným zážitkem byl pro nás tehdy 
smažák s hranolkama na dělňáku za se-
dum, protože školy vařily podle norem, 
tedy zdravě, ale ne moc chutně. Když 
se podíváme mimo instituce, do klasické 
gastronomie, tak se úroveň určitě hodně 
zvedla. Gastronomie už není klasifiková-
na systémem cenových úrovní jedna až 
čtyři s  určitou úrovní servisu, rozvinula 

se pestrost a  rozmanitost. Máme tady 
kluby, kam se chodí za zábavou, bary za 
požitkem, puby, kde dominuje setkávání 
s přáteli u piva, restaurace typu “ta naše 
hospoda, tady se nejlíp najíte”, vyšší gast-
ronomii, vesnické výčepy, sport bary, zóny 
rychlého občerstvení a  do toho všeho 
se prolínají různé styly národních ku-
chyní a gastronomických konceptů. Díky 
internetu žijeme v  propojeném světě, 
také více cestujeme a nové zkušenosti, 
novinky a trendy se tak přenáší mnohem 
rychleji. Národní tým kuchařů a cukrářů 
boduje úspěšně na mezinárodních sou-
těžích, loni přivezl zlato ze Singapuru.

Jak moc záleží na managementu gastropodniku 
(velký/malý), personálu (obsluze, kuchařích)?

Zkusím svůj pohled vysvětlit na pří-
kladu školního stravování, když už jsem 
to zmínil… Rozmohl se takový nešvar 
v  takzvané institucionální gastronomii, 
a tím jsou výběrová řízení na dodavatele 
surovin. Soutěží se většinou jen na cenu, 
výsledkem jsou nekvalitní suroviny, vaří 
se toho hodně, a protože to nechutná, 
tak se toho i hodně vyhazuje. Proto pak 
potěší takové ostrůvky, kde se to i s těmi 
svazujícími pravidly dělá tak, že dětem 
chutná, jako třeba v  bílovické školce, 
která byla chutnou kuchyní vyhlášená. 

Před týdnem jsem se bavil s  jednou 
paní kuchařkou na jihu Moravy, že vaří 
zhruba pro 150 dětí, ale nejen že neku-
pují už oškrabané brambory, protože jsou 
chemicky ošetřené disiřičitanem drasel-
ným, aby neztratily barvu, ale dokonce že 
škrabou ručně, protože dětem brambory 
z jejich automatické škrabky nechutnaly: 
“Za dvě hodinky těch 150 porcí máme ve 
dvou hotové”. Nechtěl bych to dělat a je 
hezké slyšet, že někomu na zákazníkovi 
záleží, i když jsou to malí špunti.

Co dělá dobrý podnik dobrým podnikem?
Dobrý podnik a na čem záleží? Pod-

nikání v  gastronomii není jednoduché. 
Musíte umět odhadnout své „publikum” 
a strefit se do jeho potřeb. Existuje něco, 
čemu říkáme pracovním slangem „nasávací 
oblast“. To je většinou okolí, ze kterého se 
rekrutují vaši štamgasti. Pokud jde o jídlo, 
je to i pár kilometrů v dosahu autem či 
taxi, pokud jde o alkoholické nápoje, je to 
v komfortním dosahu pěší chůze. 
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Několikatisícové sídliště nebo blok bu-
dov plný kanceláří tak budou mít slušný 
potenciál, ale jiného zákazníka s  jinou 
potřebou. V  tom prvním případě půjde 
nejčastěji o posezení u piva s přáteli, ve 
druhém o kvalitní obědová menu, večerní 
obchodní večeře nebo míchané koktejly 
ve stylovém baru. Když tohle správně 
nastavíte, tak je to první předpoklad 
k úspěchu. A pak je to mnoho a mnoho 
dalších věcí a  každodenní tvrdá práce 
a péče o hosta, jeho spokojenost a nad-
šení. A když se netrefíte, musíte korigo-
vat. I s tím konceptem se můžete splést. 

Před pár lety jsme dělali pilotní projekt, 
který měl být základem pro řetězec fren-
čízových restaurací. Pronajali jsme atrak-
tivní prostory na hlavním náměstí jednoho 
krajského města, vytvořili jsme atraktivní 
koncept s velkým centrálním barem, vyš-
ším posezením stolů napojených kolmo na 
bar, samovýčepy, které v té době teprve 
začínaly, kolejnicemi, po kterých vám přijel 
pekáč s jídlem, boxy po obvodu pro sou-
kromí menších skupinek. Jídelní lístek byl 
atraktivní, kuchyň vybavena nejmodernější 
technikou, personál plně obsazen a koučo-
ván zkušenými supervizory. Výsledek se 
však nedostavil, protože se podnik vy-
profiloval jako pivní bar, kde bylo v pátek 
i sobotu plno až po střechu ale nikdo si 
nedával jídlo. Drahá kuchyň i s kuchařem 
tam byla úplně k ničemu. A to se prostě 
stane a musíte to nějak řešit. 

Dobrý podnik dělá dobrým podnikem 
to, že v něm dostanete to, co očekáváte, 
a ještě vás potěší nějaká maličkost. Dnes 
si můžete připravit cokoliv doma, ven 
jdete většinou za zážitkem. Proto klíčem 
k  úspěchu je profesionální a  příjemný 
personál. Ten může majitelům vydělat 
krásné peníze, nebo prodělat kalhoty. 
Pokud už při objednávání vidíte jak moc 
to toho člověka, co vás obsluhuje, ne-
baví a obtěžuje, patrně tam nepůjdete 
minimálně tak dlouho, na jak dlouho 
odhadnete, že bude majitelům trvat se 
s tímto personálem rozloučit.

Co si myslíte o bílovických gastro podnicích? 
Navštěvujete je?

Podnikání v gastronomii na vesnici je 
náročné a  štěstěna vrtkavá. Ve velkém 
městě je pravidelný příliv náhodných zá-
kazníků, plno turistů a lidí, co přijíždí za 

prací a za zábavou a jsou ochotní utrácet. 
Na vesnici je to holt mnohem těžší, vašimi 
hosty jsou většinou jen místní. Nikdo tu 
neočekává vysokou gastronomii, když se 
vám ale něco nepovede, tak si to pár lidi 
řekne, podělí se o názor s přáteli, a na-
jednou máte vymalováno, lokál prázdný. 
Proto nikdy lokální hostince nekomentuju 
a beru je takové, jaké jsou, se vším všudy. 
Vím, jaká je to každodenní řehole. Mám 
k tomu respekt. 

Mohu vám ale prozradit, kam rád zajdu. 
Když jsem se před 25 lety nastěhoval do 
Bílovic, pod domem jsme měli Chaloupku 
u  komína. Pivo tam bylo jako křen díky 
péči hostinského, který věděl, že nejlepší 
je chladit cely sud v chladicí místnosti, 
mít co nejkratší vedení od sudu do pípy, 
že se sudem se před jeho naražením 
nesmí aspoň 24 hodin hýbat a další zá-
sady, jejichž dodržování má zásadní vliv 
na kvalitu piva ve sklenici. Zažili jsme tu 
spoustu srandy, a i když už to mám teď 
víc z ruky, tak sem rád zajdu. Navíc je to 
typ hospody, kterých je už u nás poskrov-
nu, z  doby, kdy se opravdu chodilo za 
pivem a za hostinským. V pracovním žar-
gonu takovým provozům říkáme “hospoda 
s ksichtem”. Výčepní je zároveň majitel, se 
svým autentickým přístupem. Tady platí 
to, co se říká, že hospodu dělá hostinský. 

Mám blízko ke “Hrušce” a  pivo už tu 
umí taky správně načepovat. Pokud jde 
o polední jídlo, myslím, že chutnou ku-
chyni nabízí všechny restaurace, co vaří, 
od Sokolovny přes Obecní, U Ševčíků až 
po Hrušku a nabídku mají srozumitelně 
prezentovanou na webu. Říkáme tomu 
funkční gastronomie. “Mám hlad, dostanu 
dobré jídlo za dobré peníze, a zase bě-
žím”. Zážitkovou gastronomii na slavnost-
ní večeři by tu asi nikdo nehledal, to už je 
potřeba zajet do Brna. A to je právě ten 
kámen úrazu. Kdyby to město nebylo tak 
lehce dostupné, tak by tu patrně byla po-
ptávka po večerní gastronomii nebo i po 
nějaké příjemné vinárně. A jsme u toho, 
slepice nebo vejce? Obecně by všem 
podnikům od Aše po Bumbálku prospěl 
čistý vzduch. Když po hodince posezení 
cítíte, že máte oblečení nasáklé vůní 
fritovacího oleje, tak to není to, co bu-
dete vyhledávat. Čistě vymalovat se dá, 
funkční vzduchotechnika stojí ale hodně 
peněz a restaurace na ni musí vydělat.

V meziválečně době měly Bílovice desítky hos-
pod, několik hotelů... dnes je to v podstatě 

bída... proč? Co by se mělo zlepšit? Co by se 
mělo nabídnout?

Pokud si správně vybavuju historii, tak 
bílovické restaurace, kavárny a cukrárny 
zažívaly rozkvět za první republiky. Tehdy 
byly Bílovice pro Brňany výletní destinací. 
V roce 1940 se postavila brněnská přehra-
da, a zájem se přesunul tam. No a dnes, 
dnes je fenoménem jižní Morava s vinař-
skou turistikou, takže spousta výletníků 
míří na jih. I tak si myslím, že cyklostezka 
přinese slušný příliv cykloturistů. Ti využijí 
k občerstvení Sokolovnu a dál do obce už 
tolik nejedou.

Máte na závěr nějaký zaručený recept na 
úspěch?

Vrcholový manažer je něco jako vrcho-
lový sportovec. Když se jím chcete stát, 
tak v sobě musíte mít spoustu vlastností, 
mezi které patří odpovědnost, vytrvalost, 
soutěživost a touha vítězit. Musíte získat 
znalost oboru a vidět dopředu, formulovat 
vizi, mít schopnost sestavit dobrý tým, 
vytvořit nabídky, které budou zákazníci 
chtít. A  schopnosti dodávat majitelům 
výsledky a uspokojivé zhodnocení jejich 
investic. A  když to chcete dělat nejlíp 
na celém světě, tak je to hodně náročný 
adrenalinový běh.

Na to, aby se z vás stali umělci, nemusí-
te vytesat sochu z 10 tun mramoru. Proto 
mě baví prostředí gastronomie. Když při-
jdu do italské restaurace a průhledem do 
kuchyně vidím kuchaře s obličejem těsně 
nad deskou a nesmírným soustředěním na 
to, jak krájí rajče, tak je to koncert a vidím 
zápal a vášeň. A řeknete si „vždyť on je-
nom krájí rajče“. Ale JAK to rajče krájí…. 
a o to jde! Když mi v kavárně udělá děvče 
kapučino s krásnou kytičkou na voňavé vy-
šlehané pěně, usmívá se u toho a tuším, že 
by to celé zvládla i se zavázanýma očima, 
tak vidím profesionála, který miluje svoji 
práci a ví, proč za ním zákazník přichází. 
Ten si totiž přichází právě pro tento kou-
sek radosti a  dobrého pocitu. Mám rád 
profesionály a  lidi, co dělají svoji práci 
s  nadšením a  zápalem, jako by ji chtěli 
dělat nejlíp na světe, a  takové lidi dnes 
v gastronomii najdete.

PTALA SE VENDULA BARTÁKOVÁ 



Školní stravování je služba organizovaná 
státem, ten obědy dotuje a  stanovuje 
tedy poměrně přesná pravidla. Obecné 
zmínky najdeme ve školském zákoně 
561/2004 a ve vyhlášce o školním stra-
vování 107/2005. Zde je také stanoveno 
finanční rozmezí na nákup potravin dle 
věku strávníka. Tento finanční limit se 
sleduje v měsíčním zhodnocení.

Potraviny si platí strávníci v plné výši, 
ostatní náklady týkající se provozu zaří-
zení a  platů zaměstnanců jsou hrazeny 
státem. Dotované školní stravování je 
možné poskytnout pouze tehdy, jestliže 
splňuje další požadavky stanovené touto 
vyhláškou. Tato pravidla se týkají i výde-
je jídel při onemocnění dítěte, nevaření 
o prázdninách či odmítnutí naložit oběd 
do skleněných nádob, což rodiče často 
považuji za zlou vůli kuchařek nebo jejich 
lenost. To se ale nezakládá na pravdě. 
Školský zákon umožňuje odebírat doto-
vané školní obědy pouze v době školního 
vyučování a  jen tehdy, je-li dítě vyučo-
vání přítomno. Za vyučování se považují 
také školní výlety, soutěže a  podobné 
akce. Jestliže dítě onemocní, může za 

dotovanou cenu zakoupit pouze oběd 
v první den nemoci, pak již ne. Nic však 
rodičům nebrání v  tom, aby v  takových 
případech dítěti zakoupili oběd za plnou 
(nedotovanou) cenu. Skleněné nádoby či 
jinak hygienicky závadné jídlonosiče řeší 
již zmíněná vyhláška 137/2004.

Další předpis, který výrazně koriguje 
provoz jídelny, je vyhláška 137/2004 
obsahující hygienická pravidla, jimiž se 
jídelna musí řídit. Pravidla jsou často 
tak přísná, že omezují či přímo zakazují 
přípravu určitých jídel. Příprava školních 
obědů je služba poskytovaná hromadně, 
kde není prostor pro uspokojení různých 
individuálních potřeb.

Stát školní obědy dotuje, a  proto má 
právo určovat, jak tyto obědy mají vypadat. 
Ve vyhlášce, dnes již značně zastaralé, je 
vymezen tzv. spotřební koš potravin. Je to 
deset komodit, které je nutno hlídat, aby 
byl splněn požadavek výživových hodnot 
pro různé kategorie strávníků. Dodržování 
tohoto spotřebního koše je vždy předmě-
tem všech kontrol, nelze jej ignorovat, a ne-
lze tedy brát zřetel na některé individuální 
požadavky strávníků. Dodržet v  dnešní 

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Z POHLEDU VEDOUCÍHO STRAVOVÁNÍ

době neúměrného zdražování potravin 
požadavky výživových hodnot a  zároveň 
dodržet stanovený finanční limit, to bývá 
pro nás, pracovníky jídelny, tvrdý oříšek.

Doporučující normy pro školní stravování 
(např. maximálně dvě sladká jídla měsíčně, 
dvakrát měsíčně ryby, čtyřikrát měsíčně 
zeleninové bezmasé jídlo, dva dny po sobě 
by neměla být stejná příloha, polévka by 
měla být odlišného typu než hlavní jídlo, 
polévky preferovat převážně zeleninové 
atd.) přinášejí pracovníkům kuchyně ne-
malou práci: dodržet požadovaná kritéria 
a vymyslet jídelníček.

V jídelnách přibývá dětských strávníků, 
kteří vyžadují stravu dietní, vegetari-
ánskou, veganskou. Na přípravu těchto 
druhů jídel nemají podle legislativy právní 
nárok. Příprava speciálních dietních jídel 
vyžaduje odborné znalosti ze zdravotnic-
ké školy a proškolenou pracovní sílu, která 
v naší jídelně není. Kuchařka, která bude 
vařit taková jídla bez patřičného zdravot-
nického vzdělání, podstupuje velké riziko. 
Proto v naší jídelně „dietky“ či jiné indivi-
duální požadavky neakceptujeme. Tyto 
případy proto řešíme tak, že rodiče dietní 
stravu připraví doma, do jídelny ji donesou 
a  personál oběd pouze ohřeje a  naser-
víruje. K  tomuto kroku lze přistoupit za 
předpokladu převzetí plné zodpovědnosti 
rodičů za přinesenou stravu.

Za ŠJ při ZŠ Bílovice nad Svitavou
JAN KOLÁŘ, 

VEDOUCÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

zase o  kousek dál. Hotové dobroty si 
většinou děti odnesou domů – protože 
tohle musí vidět a ochutnat i rodiče!

Každoročně pořádáme i  kulinářskou 
soutěž, kde si týmy kamarádů nebo dítě 
s rodičem připraví doma dobrotu na dané 
téma a na akci „Liška nikdy nespí“ poro-
ta ohodnotí ty nejlepší a  nejchutnější. 
Děkujeme všem letošním zúčastněným 
17 týmům!

Těšíme se na příští školní rok, že si opět 
pěkně “zavaříme”.

Dobrou chuť!
MARKÉTA ŠENKOVÁ 

BÍLOVIČTÍ KULINÁŘI
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Máme velkou radost, že mezi nejoblí-
benější liškovské kroužky patří po zumbě 
i kroužek vaření „Kulináři“, který probíhá 
v  kuchyňce ZŠ. Po velkém zájmu jsme 
přidali další, již třetí skupinu malých 
kuchtíků. Dvě party mladších dětí tvoří 
jednodušší recepty, které se dají zvlád-
nout během hodiny a půl, a se staršími, 
které mají za sebou již několikátý rok 
vaření, se setkáváme v Kulinářském klubu 
jednou za 14 dní. Připravujeme recepty 
nejen z  české kuchyně, ale i  spoustu 
světových dobrot, které děti milují. Mezi 

největší favority patří pizza, palačinky 
a hamburgery. V klubu jsme zvládli i ho-
vězí svíčkovou a domácí knedlík. Skvěle si 
to užíváme od úplného začátku – příprava 
těsta, čištění a krájení zeleniny (zvláště 
cibule je oblíbená ) až po míchání, smaže-
ní a finální úpravu. Bohužel nám nakonec 
zbývá i úklid – ale věřte, za malou odměnu 
se děti pravidelně dohadují, kdo jde dnes 
na nádobí.

Občas se taky něco připeče, přesolí 
nebo vysype, ale to jsou právě ty malé 
zkušenosti, které nás v životě posunou 
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Ahoj kamarádi, blíží se čas prázdnin 
a s ním i  cestování. Někdo jezdí na do-
volenou k moři, jiný rád chodí po horách 
nebo objevuje krásy České republiky. Atlas 
a mapu světa můžete znát ze školky nebo 
školy a docela možná ji máte i doma. Už 
jste ale někdy viděli Atlas jídla? Naklada-
telství Pikola jeden takový vydalo. 

Honza bydlí v Bílovicích nad Svitavou 
a  ze všeho nejraději má zmrzlinu. Chtěl 
by vám představit svoje kamarády, kteří 
bydlí na různých místech po světě. Jeho 
kamarádi mají svá oblíbená jídla, typická 
pro jejich zemi. Pojďte s námi na malou 
cestu kolem světa, plnou vůní, barev 
a dobrého jídla  

(Vyhledej v atlasu a do každého rámeč-
ku dokresli státní vlajku. Popros o pomoc 
rodiče nebo sourozence.)

HONZA
ČESKÁ REPUBLIKA 

Bydlí v Bílovicích nad Svitavou, mluví 
česky a říká „AHOJ“. Zmrzlinu si koupí za 
koruny v místní cukrárně. 

V České republice je tradičním jídlem 
svíčková s knedlíky, guláš nebo vepřové 
se zelím. Dospělí nejčastěji pijí víno nebo 
pivo, děti jablečný mošt. Za speciality 
můžeme považovat Trdelník, Valašské 
frgály (takové veeeliké koláče) nebo 
(tuze smradlavé, ale dobré) Olomoucké 

tvarůžky. V  Bílovicích se peče výborný 
a vyhlášený Bílovický chléb. 

Víš že… ne všude ve světě mají chle-
ba tak, jak ho známe my? Ten může 
mít různé podoby – africké kukuřičné 
placky, mexické tortilly, americký 
toustový chléb, židovské macesy, pita 
arabský chléb, Indický chléb čápátí 
a  naan. Určitě některé z  nich znáš 
nebo jsi je už jedl.

MARIE-CLAIRE
KANADA

Bydlí v Montrealu, mluví francouzsky 
a  říká „SALUT!“ [Saly]. Nanuka si koupí 
za dolary. 

Může si také dát tradiční eskymáckou 
zmrzlinu z Aljašky – Akutaq. Nám by ale 
asi nechutnala, není totiž vůbec smeta-
nová. Je ze sobího tuku, oleje z  tuleňů, 
čerstvého sněhu a  bobulí. O  něco lepší 
bude určitě koláč z  bobulí Saskaton. 
Ten se jí s kopečkem vanilkové zmrzliny 
a  šlehačkou. Klasickou pochoutkou je 
pak uzená ryba – Smoked Goldeye nebo 
Montréal hot dog, což je bageta s klobá-
sou, cibulí, zelím a hořčicí. Marie má ale 
nejraději lívance s javorovým sirupem, 
který můžete koupit i v České republice. 

Víš, že… původně pocházel  hot 
dog  z  Německa, kde se jmenoval 
"frankfurter" podle města Frankfurt 
v  Německu. První "frankfurtery" se 
začaly prodávat v USA v šedesátých 
letech 18. století. Američané jim říkali 
dachshund sausages (jezevčičí párky). 
A jezevčík je pes s protáhlým tělem 
původně z Německa.

Tip pro rodiče: www.tasteatlas.com

LALEH
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Bydlí v Abú Dhabí, mluví arabsky a říká 
„MARHABAN“ [Marr-ha-ba]. Bonbony si 
koupí za dirhany. 

Laleh pochází z muslimské rodiny a když 
jde ven, dá si na hlavu šátek. Na oběd 
mívají nejčastěji Saleeg, tradiční rýžový 
pokrm složený ze smetanové, kašovité 
rýže a pečeným kuřetem. Když jsou osla-
vy, udělá její maminka Luqaimat – dezert 
skládající se ze smažených kuliček polité 
datlovým sirupem nebo medem. Laleh má 
ráda Sahlep, což je hustý, horký nápoj 
z kořene orchideje, mléka a skořice. 

Víš, že… z této oblasti můžeš znát 
třeba Hummus – neboj se, název 

VŠECHNY CHUTĚ SVĚTA
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sice vypadá odpudivě, ale jedná se 
o pomazánku z tahini sezamové pasty 
a  cizrny. Je moc zdravá a  výborně 
chutná s čerstvou zeleninou. Je jedno-
duchá na přípravu. Zkus si ho s rodiči 
připravit. Budeš na to potřebovat: 
1 konzervu cizrny, trochu Tahini pasty, 
2 lžičku oliv. oleje, trochu česneku, 
římského kmínu, soli a  pepře. Vše 
rozmixuj dohladka a dochuť kořením 
a solí. Nezapomeň na štávu z citronu.

TAMIKO 
JAPONSKO

Bydlí v  Tokiu, mluví japonsky a  říká 
„KONNICHI HA“ [Kon-nýn-či-va]. Sorbet 
[šerbet] z  citrónu a  zázvoru si koupí za 
jeny. 

Na cestě po Japonsku nás všude přivítají 
miskou rýže. Ta se tu totiž pěstuje a  je 
základem japonské kuchyně. Japonská 
rýže se ale od té naší liší. Má kulatá, krátká 

zrnka a po uvaření lepí. To proto, že se z ní 
připravují nejrůznější pokrmy rozmanitých 
tvarů a  Japonci je jedí hůlkami. Tamiko 
má nejraději sushi. Je to kousek avokáda 
nebo syrové ryby, obalené v rýži a mořské 
řase. Namáčí se v tradiční sojové omáčce. 
Časté jsou i  pokrmy s  tenkými nudlemi 
a  pálivými omáčkami. Můžete se s  nimi 
setkat v obchodě, stejně jako s čínským 
zelím, wasabi křenem nebo bambusovými 
výhonky. Tamiko si občas dopřeje sladkosti 
wagaši – často připravené z rýže a sladké 
pasty z fazolí. 

Víš, že… rýže dříve sloužila jako pla-
tidlo? Rýže má svůj velký význam do 
dnes. Pěstuje se dokonce v zahradách 
císařského paláce v Tokiu.

PŘIPRAVILA LENKA ŠERÁKOVÁ 

PRACOVNÍ LIST – VŠECHNY CHUTĚ SVĚTA
HONZÍKOVI, MAREI-CLAIRE, LALEH A TAMIKO PŘIŘAĎ JEJICH NÁRODNÍ JÍDLA. SPOJIT JE MŮŽEŠ 

ČÁROU A POTÉ VŠE VYBARVIT. POVÍDEJ SI S RODIČI O TOM, CO DOMA RÁDI JÍTE.



Tento díl rubriky Žijí mezi námi jsme se 
rozhodli věnovat netradičně ne jedné, ale 
hned dvěma osobám. V radioorientačním 
běhu (zkráceně ROB), odkud je spousta 
z nás zná, se totiž angažují oba. Co oba, 
vlastně celá rodina…

Narodili se v Brně. Jiří v roce 1959, Iva 
v roce 1965. Jiří vystudoval elektrotech-
nickou fakultu VUT v Brně a  Trenérskou 
školu Fakulty tělesné výchovy a sportu UK 
v Praze, Iva agronomickou fakultu MZLU 
v  Brně. Mají dvě dcery, Zuzanu (1989) 
a Michaelu (1992) - o Míše jste se mohli 
dočíst ve Zpravodaji 2/2018. V profesním 
životě mají firmu na výrobu speciálních 
elektronických zařízení, která vyrábí 
jednak orientační a  informační systémy 
pro nevidomé, jednak široký sortiment 
zařízení pro sportovce i organizátory ROB, 
používaný ve více než čtyřiceti zemích 
světa! Mezi jejich koníčky patří kromě 
orientačních sportů i  další outdoorové 
aktivity jako jsou hory a cestování obecně, 
horská kola, běžky, ale i  zahrádka nebo 
hudba a divadlo…

K ROB se Jiří Mareček dostal přes ra-
diotechniku a  amatérské vysílání někdy 
ve 12-14 letech, k tomu se přidalo nadšení 
pro outdoorové a orientační aktivity. V 16 
letech si s  kamarády organizovali sami 
tréninky ROB (v Brně tehdy nebyl oddíl 
ROB) a asi tři roky nato (v roce 1982) za-

ložili při Krajském domě pionýrů a mládeže 
Sportovní základnu talentované mládeže 
ROB Brno. Od té doby byly „hony na liš-
ku“ hned veselejší. Měli vlastní základnu, 
prostředky, chuť do práce, a zájemci z řad 
dětí se začali rojit. A výsledky na sebe ne-
nechaly dlouho čekat. Už na podzim toho 
roku přivezli první medaile z mistrovství 
republiky a od té doby počty závodníků 
i úspěchy neustále rostly.

Nedlouho poté se seznámil se svou 
budoucí ženou. Jak sami říkají, ostatní lidé 
chodí na rande. Oni na něj běhali… V roce 
1987 se přestěhovali do Bílovic, které si na 
první pohled zamilovali a dodnes považují 
za ideální místo pro spokojený život: pří-
roda a lesy (a mapy pro OB) všude kolem, 
hodní a přátelští lidé, velké město, které 
nepřekáží, ale přitom je na dosah nejenom 
autem, ale i vlakem či pěšky… Spolu s nimi 
se do Bílovic přestěhovalo i sídlo oddílu 
ROB čítajícího tehdy okolo 200 členů.

S revolucí však přišel nejenom v oblasti 
radioorientačního sportu lehký útlum. 
Nové ekonomické a společenské podmín-
ky nepřežila řada malých oddílů (ostatně 
ani řada celých sportovních odvětví).

V  devadesátých letech Jiří zastával 
funkci šéftrenéra státní reprezentace ČR 
v ROB a pod jeho vedením se čeští závod-
níci vypracovali mezi absolutní světovou 
špičku, kde setrvávají dodnes. SZTM ROB 

Brno se přeměnila na SK RADIOSPORT 
Bílovice nad Svitavou a  v  roce 1997 se 
znovu naplno rozběhla činnost oddílu 
specializovaná na práci s dětmi a mládeží. 
Nyní však již jádro mladých závodníků 
tvořily děti z Bílovic nad Svitavou.

V současnosti jsou manželé Marečkovi 
nejen vedoucími jednoho z největších od-
dílů ROB na světě, čítajícího přibližně 170 
členů, ale také stále aktivními a úspěšnými 
závodníky, organizátory a rozhodčími. Jiří 
je zároveň předsedou sekce ROB Meziná-
rodní Radioamatérské unie IARU.

Toho všeho dosáhli díky svému zapálení 
pro věc, píli, ale i díky velké podpoře vel-
kého počtu přátel a příznivců ROB. Mezi 
tyto podporovatele patřili a  patří mimo 
jiných všichni bývalí i  současní zástupci 
a  zastupitelé obce, čehož jsou si man-
želé Marečkovi vědomi a jsou za to velmi 
vděční. Díky tomu všemu jsou Bílovice nad 
Svitavou ve světě ROB „pojem“.

JAN HORÁČEK 

ŽIJÍ MEZI NÁMI

BĚHAJÍCÍ MANŽELÉ
JIŘÍ A IVA MAREČKOVI

I když mladý, taktéž si zaslouží místo 
v této rubrice. Už od mala vyrůstal u nás 
v Bílovicích nad Svitavou, kde i absolvo-
val základní školu a  stále tu mezi námi 
žije. Pro navazující studium si zvolil SZŠ 
a VOŠZ Merhautova, Brno 15, kde studuje 
obor Masér sportovní a rekondiční. Mimo 

několika ocenění ředitelky školy dokázal 
reprezentovat školu a porazit výběr čes-
kých i  zahraničních masérů na prestižní 
celorepublikové soutěži „Zlatý masér“, 
s celkovým umístěním na bronzové příčce.

Své znalosti, dovednosti a kurzy využívá 
při masážích nejen rodiny, ale i sousedů 

a  všech, kdo potřebují. Sám se k  této 
skutečnosti vyjadřuje slovy, že se mu 
podařilo spojit práci i hobby dohromady. 
Párkrát byl již zmiňován v novinách (např. 
Severník, Deník).

Nyní, ve svých 19 letech, se začal věno-
vat downhillu (rychlá jízda na kole těžkým 
terénem), ale můžete ho potkat i v okolí 
Bílovic, neboť se rád čas od času projde 
v našich lesích.

VENDULA BARTÁKOVÁ 
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Se zájmem jsem si v Bílovickém zpravo-
daji č. 4 přečetla článek Liška Bystrouška, 
mistryně skrytých narážek. Zprvu jsem se 
domnívala, že autor, pan Jan Lata, napsal 
článek jako humorné vyprávění, posléze 
jsem zjistila, že vše je míněno vážně. 
S názorem pana Jana Laty nesouhlasím.

Knihu Liška Bystrouška jsem četla nesčet-
někrát (mám vydání z r. 1943 s ilustracemi 
St. Lolka), ale nikdy mě nenapadlo, abych 
v ní hledala (a nacházela) „protikatolický 
osten“, který pan Lata tak důkladně rozebírá. 
Dodnes je to pro mě příběh, kde se svět lidí 
prolíná se světem zvířat a naopak, zvířata 
mají dobré i  špatné vlastnosti lidí. Těsno-

hlídek má velké porozumění pro drobné lidi 
i s jejich chybičkami. Takoví jsou i tři přátelé, 
kteří se scházejí v Páskově hospodě – re-
vírník Bartoš, pan farář a pan rechtor (řídící 
učitel). Všichni mají lidské slabosti, které 
jim nic neupírají na čtenářově sympatii (viz 
Rudolf Těsnohlídek, autor Josef Hrabák, vyd. 
nakladatelství Melantrich v r. 1982). Když už 
se pan Lata do takové kritiky pustil a označil 
Těsnohlídkův humor za zemitý, ulepený až 
trapný, pak je s podivem, že v článku uvádí 
jen „útoky“ proti katolíkům, avšak zdařile po-
míjí Těsnohlídkovy „šlehy“ na adresu učitele 
„rechtora“ (např. cesta z hostince u Pásků 
str. 87-96), a revírníka Bartoše (např. výprask 

psa Lapáka str. 108-112, omylem zastřelené 
prase str. 124-135).

Na okraj dodávám, že Těsnohlídkovo 
vyprávění zaujalo hudebního skladatele 
Leoše Janáčka natolik, že se rozhodl je 
zhudebnit jako operu; bylo mu tenkrát 
67 let. Pracoval na svém díle v  letech 
1921-1924, premiéru měly Příhody lišky 
Bystroušky v Brně 6. listopadu roku 1924 
v režii Oty Zítka. Janáček zvolil text přímo 
z Lidových novin. Opera měla velký ohlas 
a dodnes patří k nejoblíbenějším Janáčko-
vým dílům, pro své originální pojetí prošla 
všemi předními evropskými scénami (viz 
Rudolf Těsnohlídek, autor Josef Hrabák, 
vyd. r. 1982). Bohužel již nežije pan Jan 
Racek, profesor brněnské JAMU, který by 
ke zmíněné opeře mohl říci mnohem víc.

Ovšem nebyl to jen Těsnohlídek, který 
se zabýval humorným vyprávěním o svých 
spoluobčanech. Ernest Claes ve své kni-
ze Veselí občané Sichemští (vyd. 1946) 
o darebovi Bělohřívkovi vylíčil s laskavým 

JEŠTĚ JEDNOU
LIŠKA BYSTROUŠKA

MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ 2019
Mezigenerační setkávání nejsou 

ojedinělou akcí, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Školky, školy, dokonce i obce 
se napříč celou Českou republikou zapojují 
do kontaktu se staršími občany. Přestože 
zde máme pro seniory nejrůznější akce, 
toto setkání mi zde chybělo. Babičky 

a dědečkové v rodinách bohužel už léta 
nefungují tak, jak bývalo dříve zvykem. 
A  to přesto, že historicky se vztah dětí 
a  seniorů osvědčil jako oboustranně 
velmi přínosný. V  některých rodinách 
jsou prarodiče příliš mladí, ještě chodí 
do práce a vnoučatům se věnují jen výji-
mečně. Nebo, na druhé straně, a to je ten 
smutnější případ, už prostě nejsou, nebo 
bydlí daleko. V každém případě se často 
kontakty dětí a seniorů omezují na krátké 
rodinné návštěvy, především v  případě 
seniorů žijících v domovech pro seniory. 
Většinu času tak tráví senioři i  děti ve 
věkově vymezených zařízeních, lze říci 
v generační izolaci mezi svými vrstevníky.

Po zdařilé akci Vánoční zpívání v Do-
mově domácí péče (dále jen „DDP“), vznikl 
nápad zrealizovat podobnou akci pro 
seniory i na jaře. Cílem bylo vytvořit pro 
děti a seniory prostor pro nové společné 
zážitky. Mezigenerační setkání jsou vý-
zvou pro všechny.

Komunikaci, nejen mezi generacemi, 
považuji za velmi důležitou, zvláště dnes 

v  době informačních technologií, kdy 
většina lidí (dětí, pracujících) je neustále 
v on-line světě. A právě pro ně je výzvou 
odložit mobil, tablet, počítač a povídat si 
a být tady a teď. Pro starší seniory, kteří 
mnohdy technologie nevyužívají, je výzvou 
naopak možnost porozumět dnešnímu 
světu.

První Mezigenerační setkání proběhlo 
21. května 2019 v odpoledních hodinách. 
Počasí nám nakonec přálo, a  tak jsme 
mohli k akci využít krásný park u nádra-
ží. Ten jsme zvolili především pro jeho 
dostupnost nejen seniorům z  DDP, ale 
i kvůli dětem. Dobrovolníci vyzdobili park 
veselými barvami, připravili občerstvení 
a místa k sezení. Děti z místní mateřské 
školy připravily pásmo písniček a taneční 
vystoupení. S  pomocí svých učitelek 
vyrobily krásné papírové květiny, které 
potěšily nejen seniory. Grafička Jana 
Appelová se opět postarala o překrásná 
památečná přání. Společně s dámami ze 
sboru Bronislav jsme si zanotovali lidové 
písně. Pod vedením paní Hanky Kuncové 
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a její fenky Viky proběhla canisterapie. Ta 
měla velký úspěch jak u seniorů, tak u těch 
nejmenších. Děti se mohly vyřádit při vý-
tvarné technice – squirtpainting, neboli 
stříkání barev na velký formát. Společně 
jsme si v kruhu zahráli mezigenerační hry 
a otiskli na památku svoje dlaně na plakát. 
Ten můžete vidět v RC Žirafa. Ještě jednou 
děkuji všem, kteří se na akci jakkoliv podí-

leli. Především chci poděkovat za podporu 
RC Žirafa – Šárce Kučerové, a také vedení 
obce, které nám vyšlo vstříc.

Akce měla pozitivní ohlasy, našla se 
i zájemkyně o předčítání knih v DDP. Na 
Facebooku vznikla skupina – Dobrovol-
níci Bílovice nad Svitavou. Tímto bych 
chtěla vyzvat všechny, kteří by měli 
chuť zpestřit seniorům program častěji. 

Základní myšlenkou je podpora senio-
rů na základě osobních a  přátelských 
vztahů s dobrovolníky. Dobrovolníci tak 
pomáhají seniorům překonávat pocity 
osamělosti, zbytečnosti a marnosti. Náplň 
dobrovolnické činnosti je dána především 
zdravotním stavem a možnostmi seniora. 
Zpravidla jde vždy o rozhovor, v němž dob-
rovolník vyzdvihuje a podtrhává pozitivní 
stránky života a obrací pozornost seniora 
k hezkým vzpomínkám a příjemným zážit-
kům. Při návštěvách u těchto lidí je možné 
předčítat, hrát společenské hry, společně 
zpívat, luštit křížovky, něco vyrábět, tréno-
vat paměť, procvičovat jemnou motoriku, 
doprovázet seniora na procházce atd.

K dobrovolnictví můžeme přizvat i děti 
a dospívající. Věřím, že tak měníme jejich 
pohled na svět, na lidi kolem nich. Že bu-
dou vstřícnější, chápavější, tolerantnější. 
Laskavější a vnímavější. A také zvídavější. 
Že pochopí – jak senioři, tak děti – že 
svět není černobílý. Že má mnoho barev, 
podob, tváří, vůní a chutí. A že je krásné jej 
poznávat v jeho celistvosti. I s těmi kazy 
a nedostatky, které přináší buďto neohra-
banost mládí nebo nemohoucnost stáří.

ZA DOBROVOLNÍKY LENKA ŠERÁKOVÁ 

humorem život belgických sedláků a také 
drobné libůsty a radosti pana faráře Cam-
pense. Znalci české literatury určitě vzpo-
menou knihu Jana Drdy Městečko na dlani 
(ve skutečnosti město Příbram) a postavu 
faráře Volmana a nelze pominout notoric-
ky známého zhýralého feldkuráta Katze 
z Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka.

Humor podstatně drsnějšího zrna je 
v  knize Gabriela Chevalliera Zvonokosy. 
Nebudu zacházet do podrobností o ko-
nání faráře Calaby, jeho kolegy faráře Ko-
nitruda a zvonokoských občanů. Při čtení 
knihy jsem se velmi bavila (až na chvíli, 
kdy zemře chudák Vincek) a nenapadlo by 
mě, že bych mohla posuzovat představi-
tele církve v souvislosti s tímto literárním 
dílem. Nikdy jsem se nesetkala s názorem, 
že děj knihy lze dávat do souvislosti se 
skutečnými představiteli církve. I  proto 
mě názory pana Laty mírně řečeno udivily.

Naprosto nevkusný je závěr článku 
o  tragickém osudu první Těsnohlídkovy 

manželky Kaji – Jindry Kopecké i o dobro-
volném odchodu Těsnohlídka a jeho třetí 
ženy Olgy z tohoto světa. Soudit takový 
čin nepřísluší žádnému člověku, soud nad 
takový skutkem ponechejme vyšší bytosti.

Pro mne je to Bůh.
ALEXANDRA VEČEŘOVÁ 

 Vážená paní Večeřová,
děkuji Vám za polemiku s mým článkem.
K Vaší polemice bych chtěl jen uvést, 

že Těsnohlídek je jistě ironický na všech-
ny strany, ale katolíkům po mém soudu 
věnoval zvláštní „péči“ vysoce převyšující 
myslivce či učitele. Navíc je velmi konkrét-
ní (hostinec u Měcháčků, Leopold Fritz). 
Kdyby karikovaného kněze obdařil jiným 
jménem, než které nesl reálný bílovický du-
chovní správce Alois Povolný (a psal např. 
o panáčku Antonínovi), pak bych takové 
vylíčení považoval za jednu ze směšných 
literárních postav kněze, kterých byla 
v literatuře celá řada, jak ve své polemice 

správně uvádíte. Ale Těsnohlídek psal 
o panáčku Aloisovi, který cvičil s mladými 
katolíky hru „Na statku a v chaloupce“, kte-
rou v roce 1919 v Bílovicích prokazatelně 
katolíci hráli (viz Lata, J. Orel v Bílovicích 
nad Svitavou, in Kostel sv. Cyrila a Meto-
děje v Bílovicích nad Svitavou, Brno 2014, 
s. 89). A k tomu dodá historku, jak přitom 
panáčka Aloise nařkli z „obtěžkání“ Mařen-
ky. To je po mém soudu nízký a nevkusný 
humor, který v  meziválečných Bílovicích 
jistě udělal mnoho zlé krve. Na faktu, že 
Liška Bystrouška se díky Janáčkovu zhu-
debnění stala světoznámou, to nic nemění.

Na závěr článku cituji hodnocení Těs-
nohlídka z pera Jana Rybáře, jeho vzpo-
mínky lze najít na webu bílovické farnosti 
v  sekci „knihovnička“. A  sám uvádím, že 
jde o ostrá slova, která však svědčí o tom, 
jak byl meziválečnými bílovickými katolíky 
vnímán.

S uctivým pozdravem
JAN LATA 
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Jarní běh 13. dubna letošního roku, který 
pořádal oddíl atletiky TJ Sokol Bílovice nad 
Svitavou, byl opět zahajovacím závodem 
Zajícovy ligy. Zajícova liga (dále jen ZL) 
volně navazuje na dávný Okresní přebor 
v  atletice oddílů z  okresu Brno-venkov. 
Téměř každý oddíl, který se ZL účastní, 
pořádá jeden ze závodů v  místě svého 
působení. Místní oddíl atletiky pořádal 
první závod ZL podruhé. Pořadatelé věděli, 
že přijede mnoho atletů, tak oslovili matky 
mladých atletů, stejně jako pravidelné 
pomocníky, aby jim s organizací pomohli.

Předpověď nebyla na sobotu moc pří-
větivá, ale pořadatelé věřili, že jejich ob-
jednávka běžeckého počasí bude splněna. 
Při začátku registrace byly 3° C a trenérů 
s atlety moc nepřicházelo. Ovšem po půl 
deváté začala vznikat fronta u registrace, 
jak trenéři potvrzovali či rušili účast svých 
předem přihlášených atletů. Zároveň 
s  nimi se přicházeli registrovat atleti, 
často jejich rodiče, kteří nebyli předem 
přihlášeni na stránkách Bílovických běhů 
behy.bilovice.info. Kvůli návalu trenérů na 
poslední chvíli vyrazili pořadatelé ze so-
kolovny na místo startu závodu s mírným 
zpožděním. Start závodu byl na začátku 
lesní cesty nad lesním rybníčkem za stu-
dánkou Leoše Janáčka v Palackého údolí. 
Dětí i dospělých tam bylo poměrně hodně.

Závod zahájila kategorie předškoláků, 
která jediná neměla stejný start i cíl. Děti 

běžely jen zhruba 150 metrů po cestě. 
Z  Bílovic běžel jen tříletý Vojtěch Oplt. 
Hned po doběhnutí závodníků, odevzdání 
startovních čísel a opsání časů ze stopek 
byla svolána megafonem další kategorie, 
které začali organizátoři rozdávat čísla, 
jakmile všichni přišli. Další kategorie už bě-
haly po vyznačených trasách značených 
barevnými fáborky v délkách od 360 m 
pro mini-přípravku po 1840 m pro dorost 
a ženy, muže.

V  některých kategoriích, hlavně těch 
nejmladších, bylo trochu náročnější srov-
nat mladé natěšené atlety za startovní 
čarou, když se všichni nevlezli do první 
řady. Oproti Vánočnímu běhu tu v příprav-
kových kategoriích měli samostatné starty 
dívky a chlapci, kvůli jejich vyšším počtům 
a kvůli samostatnému hodnocení v rámci 
ZL. Organizátoři se snažili startovat ka-
tegorie krátce za sebou, aby nevznikalo 
zpoždění proti časovému plánu.

Krátce po doběhnutí starší přípravky byl 
uspořádán první medailový ceremoniál, při 
kterém dostali medaile, diplomy a tašky 
závodníci v kategoriích od předškoláků po 
starší mini přípravku. Ocenění závodníci 
dostali v  tašce praktické i zábavné věci 
darované sponzory. Závod pokračoval zá-
vodem mladších žákyň a dalších kategorií, 
až po starší žáky. Před druhým ceremoni-
álem byl odstartován závod dorostenek 
a dorostenců, které čekal dvakrát dlouhý 

okruh (1840 m). Diplomy, medaile a ceny 
byly předány nejrychlejším z  kategorií 
mladší žákyně až starší žáci. Dorostenecké 
kategorie doběhly po ceremoniálu. Jejich 
společný start pomohl smazat časové 
manko, takže ženy a  muži odstartovali 
téměř podle plánu. Na ženy čekaly tři a na 
muže čtyři dlouhé okruhy, tedy pět a půl 
kilometru a sedm a čtvrt kilometru.

Jarního běhu se zúčastnil druhý nejvyšší 
počet běžců v  historii závodu. Celkem 
startovalo dvě stě patnáct běžců. Čty-
řicet osm atletů bylo z Bílovic, z toho tři 
nečlenové TJ Sokol Bílovice nad Svitavou. 
Medaili získali: 1. Jan Kotyza, 2. Natálie 
Lišková, 2. Jakub Okáč a 3. Daniel Cornejo 
[Kornecho], 3. Linda Dokoupilová, 1. Hana 
Kielarová a 2. Eliška Mezerová, 2. Tatiana 
Saviola a 3. Martin Šerák.

Závod organizovali ředitel závodu Luděk 
Šerák, otec i syn Igorové Cívkovi, Kateři-
na Lišková (trenérka), Martin Šerák, Jiří 
Morávek a Renata Hermanová (trenérka). 
Organizátoři děkují všem pomocníkům 
z řad rodičů a přátel, bez kterých by závod 
nemohl proběhnout. Děkují i sponzorům: 
obchod SANASPORT, čerpací stanice 
FORS, stolařství Nábytek s  duší, firma 
Trusted Network Solution, potraviny Lef-
ner, výroba ponožek MiPoN ve Sloupu, po-
tisk textilu T-shock.eu, firma PRIMIS, EXPI 
Studio, tiskárna Quatro Print a jednotlivci.

MARTIN ŠERÁK 

Jarní běh
PŘIVEDL DO LESA DĚTI I DOSPĚLÉ


