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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
skončilo velice teplé léto, které si naše 

děti užily na koupalištích v bazénech a pří-
městských táborech. 

Koncem června jsme se také rozloučili 
s našimi žáky 9. tříd, kteří se rozutekli na 
střední školy a gymnázia. 1. září započal 
opět nový školní rok, ve kterém nám usedlo 
do lavic 74 prvňáčků.

Také jsme dokončili projekt přestupní 
uzel „Terminál IDS JMK“ v Bílovicích nad 
Svitavou a dne 12. 6. 2015 jsme slavnostně 
přestřihli pásku a tím oficiálně terminál 
otevřeli. 

Dále jsme dokončili projekt rekonstruk-
ce základní školy, kde jsme vybudovali 
v budově bývalého obecního úřadu tři 
nové třídy s šatnami, sociálním zařízením 
a kabinety.

Slavnostní otevření rozšířené Základní 
školy Bílovice nad Svitavou se uskutečnilo 
dne 31. 8. 2015 za účasti senátora Ing. 
Stanislava Juránka, ředitele stavební firmy 
Cergomont Ing. Josefa Vrby, jednatelky 
společnosti Truvia, s.r.o. která zajišťovala 
technický dozor Ing. Marcely Pavlíčkové 
a ředitele Základní školy Bílovice nad Svi-
tavou Mgr. Libora Žandy. Základní škola 
byla dokončena bez vážných problémů 

a všichni zúčastnění a hosté měli možnost 
si prohlédnout nově vybudované prostory. 
Děkuji za účast zastupitelům a učitelům, 
kteří se této slavnosti zúčastnili. 

Dále probíhá akce „Revitalizace středu 
obce“, kde je v současné době již dokon-
čena hrubá stavba. Nyní probíhají veškeré 
dodavatelské práce a doufáme, že smluvní 
termín k předání stavby, který je naplánován 
na přelom listopadu a prosince, bude splněn.

Opravujeme kulturní sál v Obecní hos-
podě, kde jsme vysoutěžili nová okna 
a dělící dveře, které oddělují kulturní sál 
od salonku. Dále máme v plánu v kulturním 
sále vyměnit stávající osvětlení, provést 
rekonstrukci podlahy a vymalovat.

I přes podepsané prohlášení hasičů, 
že nebudou požadovat novou hasičskou 
zbrojnici po dobu 10 let z důvodů pořízení 
nového hasičského auta za 5 000 000 Kč 
(1 000 000 Kč dotace z Jihomoravského 
kraje), se povedlo podat žádost o dotaci na 
Jihomoravský kraj, na rekonstrukci hasič-
ské zbrojnice. Byla nám přidělena dotace 
ve výši 350 000 Kč. Z této dotace budou 
pořízena vstupní vrata a bude odstraněna 
nerovnost u vjezdu do hasičky.

Chystáme také Vánoční jarmark, který 
proběhne v termínu 11.–12. 12. 2015 na 

Milí Bílovčáci, sousedé, prázdniny utekly jako voda  
a už abychom znovu zajeli do vyjetých kolejí denní ru-
tiny práce, školy a běžných povinností. Hledání tématu 
tohoto čísla nebylo nejjednodušší záležitostí. Přesto 
nám bylo trochu nápomocno jedno zajímavé výročí.

Nikdo z nás jistě nepochybuje, že střed Země 
prochází právě Bílovicemi a že z okolních obcí jsou 
právě Bílovice tou nejvýznamnější. Taktéž její občané 
zcela nepochybně patří mezi ty nejbystřejší a ve všech 
směrech úžasné. V tomto případě však přeci jenom 
překonali sami sebe. Jakkoli bývá zvykem stavět pomní-
ky až po bitvách, první světová válka teprve začínala, 
a přesto se již v hlavách bílovických občanů začala 
rodit myšlenka na pomník padlým. Těm, kteří ještě ani 
nepadli a nikdo nemohl tušit, nevrátí-li se ve zdraví 
domů. V roce 1915 u nás na ostrůvku tento pomník 
opravdu vyrostl… Jako první na kontinentu, a zřejmě 
tedy i na celém světě! Že mi nevěříte a že si vymýšlím? 
No… vymýšlím…, ale jenom trochu… Nejenom o tomto 
pomníku se budete moci dočíst na stránkách tohoto 
čísla. A jelikož pomník vznikl pod taktovkou bílovického 
Sokola, rozhodla se redakce pojmout celé toto číslo 
jako Sokolské. Téma je to nadmíru obsáhlé a vydalo 
by na celou knihu (a ne jednu). I přesto jsme se do 
něho pustili s odhodláním připravit pro vás něco extra. 
Díky přátelům regionální vlastivědy se nám to povedlo, 
a proto se v tomto čísle budete moci mimo čtyř nových 
rozhovorů s bývalými starosty Sokola, které jsme pro 
vás udělali, dočíst i zcela nové objevy na poli regionální 
historie, které dosud publikovány nebyly.

Jakkoli celé prázdniny vypadaly jako klidné období, 
na poslední chvíli jsme v redakci zaznamenali enormní 
zájem o místo k publikování článků, co všechno dělaly 
naše děti o prázdninách. Zkrátka Bílovice jako by byly 
přímo stvořené pro vychovávání potomků.

A že si nejde nevšimnout rekonstrukce náměstí 
naproti obchodního domu? A co že se stalo se starým 
obecním úřadem? I o tom se v tomto čísle dočtete.

Za celou redakci přeji čtenářům příjemné čtení, 
šťastné vykročení do práce či nového školního roku 
a úsměv na rtech!

Jan Horáček, šéfredaktor
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA

stejném místě jako minulých letech, tedy 
u současného vánočního stromu na bu-
doucím náměstí. Srdečně Vás všechny 
zvu na rozsvícení stávajícího vánočního 
stromu.

Připravujeme, ve spolupráci s městem 
Brnem, předání vánočního Těsnohlídkova 
stromu, které proběhne dne 19. 11. 2015 
v 16:00 hodin u myslivny Lišky Bystroušky. 

JEDNÁNÍ | 10. 06. 2015
Rada obce schválila

• Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Bílovice nad Svitavou 
č. 11/2015/DS pro rok 2015 ve výši 
20 000 Kč, příjemce dotace Liga 
lesní moudrosti – kmen Stopaři.

• Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Bílovice nad Svitavou 
č. 12/2015/DS pro rok 2015 ve výši 
40 000 Kč, příjemce dotace SK Ra-
diosport z.s. Bílovice nad Svitavou.

• Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Bílovice nad Svitavou 
č. 13/2015/DS pro rok 2015 ve výši 
14 000 Kč, příjemce dotace Junák 
– Český Skaut, Brno.

• protokol o přezkoumání hospodaření 
obce a doporučuje zastupitelstvu 
jeho schválení.

• nové nájemce malometrážního bytu 
č. 208 a 209 o velikosti 1 + KK v DPS.

• účetní závěrku  Základní školy 
a Mateřské školy Bílovice nad Svi-
tavou sestavenou ke 31. 12. 2014.

• přijetí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje ve výši 65 000 Kč 
na akci festival v rámci projektu 
Bílovická křižovatka 2015.

• plat statutárnímu zástupci ředitele 
Základní školy Bílovice nad Svitavou, 
příspěvková organizace od 1. 7. 2015.

Rada obce bere na vědomí
• informaci statutárního zástupce ředitele 

Základní školy Bílovice nad Svitavou 
Mgr. Libora Žandy o přijatých opatře-
ních ve věci šetření stížnosti ČSI.

JEDNÁNÍ | 24. 06. 2015
Rada obce schválila

• nájemní smlouvu o nájmu pozemku 
p.č. 1212/23 k.ú. Bílovice nad Svitavou, 
o výměře 440 m2, od Správy železniční 
dopravní cesty pro potřeby přesunutého 
ekodvora.

• Kupní smlouvu na prodej traktoru Zetor 
z majetku obce, za cenu 195 500 Kč.

• v souladu s § 30 odst. 4 zák. č. 
250/2000 Sb., převod 282 600 Kč 
z rezervního fondu ZŠ Bílovice do fondu 
investic. Částka bude použita na rekon-
strukci podlah školní kuchyně.

• Kupní smlouvu, prodávající: Sdružení Bo-
rešová-sítě o.s., kupující: Obec Bílovice 
nad Svitavou. Předmětem koupě je ka-
nalizační stoka splašková, vodovodní řád 
a kanalizační stoka dešťová a vsakování.

Rada obce nesouhlasí
• se zřízením obecní cesty k chatám v Do-

licích ve směru od sídliště Nivy. Chaty 
jsou přístupné ve směru od fotbalového 
hřiště. Žadatelka při zřizování trvalého 
pobytu na své chatě si jistě byla vědo-

ma, kam se stěhuje a kde si zřizuje 
trvalý pobyt. Případné zřízení cesty 
by jednak bylo pro obec značně fi-
nančně náročné jak na vybudování, 
tak na údržbu. Obec v dané lokalitě 
nemá žádný vhodný pozemek na 
zbudování cesty a využít žadatelkou 
navrhovaný institut vyvlastnění je 
dle našeho názoru s ohledem na 
platnou legislativu nemožné.

Rada obce bere na vědomí
• oznámení ředitelky Mateřské ško-

ly Bílovice nad Svitavou, že od 
1. 9. 2015 do 30. 6. 2015 se mění 
výše úplaty za předškolní vzdělávání 
v MŠ Bílovice nad Svitavou z 370 Kč 
na 378 Kč měsíčně na 1 dítě.

JEDNÁNÍ | 08. 07. 2015
Rada obce neschvaluje

• předloženou úpravu rozpočtu 
vypracovanou velitelem jednotky 
p. Benaříkem pro JSDH Bílovice 
nad Svitavou, vzhledem k tomu, 
že do současné doby není známa 
předpokládaná realizační cena vý-
měny vrat v hasičce.

• žádost o oplocení pozemku p.č. 
436 v Katastrálním území Bílovice.

Rada obce schválila
• cenovou nabídku služeb skupiny 

RENARDS DOTAČNÍ, s.r.o. pro 
Obec Bílovice nad Svitavou k pro-
jektu „VYBUDOVÁNÍ SBĚRNÉHO 
DVORA“ v obci.

• kupní smlouvu č.9/2015 o prodeji 
pozemku p.č. 1181/190 o výměře 
22 m2, na ulici Prostřední.

• kupní smlouvu č.11/2015 o prodeji 
pozemku p.č. 331/13 o výměře 
122 m2, na ulici S.K. Neumanna.
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Vážení spoluobčané, všechny Vás zvu na 
tuto tradiční slavnost.

V letošním roce, na podzim, si připome-
neme další významné datum pro naši obec 
a to 100. výročí postavení prvního pomníku 
ve střední Evropě obětem 1. světové války, 
který se nachází u nás na ostrůvku. Během 
letních měsíců byla provedena jeho oprava 
pod odborným dohledem Památkového 

ústavu ČR, tak abychom mohli 10. 10. 2015 
důstojně oslavit toto výročí. Kulturní komise 
rady obce již připravuje finální program 
oslav, který se co nejdříve dozvíte z plakátů, 
facebooku a webových stránek obce.

Rád bych Vám popřál příjemné prožití 
letošního podzimu, pevné zdraví a osobní 
pohodu. 

Miroslav Boháček 



• Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Bílovice nad 
Svitavou č. 14/2015/DS pro rok 
2015 ve výši 20 000 Kč, příjemce 
dotace Živá tradice pro Bílovice.

• předloženou nabídkou FIO banky 
na umístění bankomatu ve středu 
obce.

JEDNÁNÍ | 22. 07. 2015
Rada obce schválila

• smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje 
č. 030716/15/OKH na výměnu 
vrat vč. stavebních úprav hasičské 
zbrojnice ve výši 350 tis. Kč.

• smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje 
č. 30041/15/OŽP na rozvoj vol-
nočasových aktivit mládeže v ZŠ 
– včelařství, ve výši 20 tis.Kč.

• Smlouvu o dílo se společností 
Vegacom a.s., na akci překládka 
kabelů O2 v rámci stavby „Revi-
talizace středu obce Bílovice nad 
Svitavou“.

• text dohody o členství v JSDH 
Bílovice nad Svitavou.

JEDNÁNÍ | 12. 08. 2015
Rada obce schválila

• smlouvu o výpůjčce č. 15/ 
556/5084 Předmět výpůjčky: 
Obec přenechává Dopravnímu 
podniku města Brna „sociální 
zázemí“ včetně základního vyba-
vení do dočasného bezplatného 
užívání.

• Smlouvu o právu provést stavbu 
mezi Obcí Bílovice nad Svitavou 
jako „vlastník pozemků“ a Sdru-
žením Borešová –sítě o.s. jako 
„stavebník“, s názvem : „Výstavba 
IS a komunikace – SO 101 Komu-
nikace“.

• licenční smlouvu o veřejném 
provozování mezi OSA a obcí ve 
výši 3 229 Kč na akci Bílovická 
křižovatka.

• cenovou nabídku pro Obec Bílovi-
ce nad Svitavou, firmy RENARDS 
DOTAČNÍ, s.r.o, na projekt Odka-
nalizování ulice Havlíčkova.

Martin Vozka 

jednání Zastupitelstva 
obce Bílovice nad Svitavou 

VÝPISY Z USNESENÍ

ZÁPIS Č. 5/2014-2018 
ZE DNE 11. 06. 2015 

Zveřejňujeme zkrácenou a upravenou 
verzi dokumentu pro dodržení přiměřenos-
ti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění.

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, volební komise, ověřo-
vatele a určilo zapisovatelku, místostarosta 
přečetl zprávu o činnosti rady obce.

ZO vydalo změnu č. 1 územního plánu 
Bílovice nad Svitavou, který byl schválen 
usnesením Zastupitelstva obce Bílovice nad 
Svitavou dne 16. 12. 2009. Dále schválilo 
předložený návrh Zprávy o uplatňování 
územního plánu v souladu s § 55 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon).

ZO schválilo zprávu o přezkumu hospo-
daření obce Bílovice nad Svitavou za rok 
2014 a závěrečný účet obce, zprávu audi-
tora za rok 2014, a vyjádřilo souhlas s ce-
loročním hospodařením, a to bez výhrad.

ZO schválilo účetní závěrku obce 
Bílovice nad Svitavou sestavenou k roz-
vahovému dni 31. 12. 2014. Schvalovaná 
účetní závěrka poskytuje v rozsahu sku-
tečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky 
č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a finanční situace obce 
Bílovice nad Svitavou.

ZO schválilo Rozpočtové opatření 
č. 3/2015.

ZO schválilo: 
a) Koupi oddělené části pozemku p.č. 

438/10, nově nazvané jako p.č. 438/24 
o celkové výměře 5 m2 a koupi oddě-
lené části pozemku p.č. 438/15, nově 
nazvané jako p.č. 438/23 o celkové vý-
měře 41 m2, vše k.ú i obec Bílovice nad 
Svitavou. Kupní cena 1 Kč a schválilo 
i tomuto vázanou kupní smlouvu.

b) Koupi oddělené části pozemku p.č. 
417/4 nově nazvané jako 417/8 o cel-
kové výměře 58 m2 a koupi oddělené 

části pozemku p.č. 417/5, nově nazvané 
jako p.č. 417/7 o celkové výměře 53 m2. 
Kupní cena 1 Kč. Schválilo i tomuto 
vázanou kupní smlouvu.

c) Koupi oddělené části pozemku p.č. 
417/1, nově nazvané jako p.č. 417/9 
o celkové výměře 40 m2. Kupní cena 
1 Kč. Schválilo i tomuto vázanou kupní 
smlouvu.

d) Koupi oddělené části pozemku p.č. 
416/1, nově nazvané jako p.č. 416/4 
o celkové výměře 26 m2 a koupi odděle-
né části pozemku 416/2, nově nazvané 
jako p.č. 416/3 o výměře 27 m2. Kupní 
cena 1 Kč. Schválilo i tomuto vázanou 
kupní smlouvu.

e) Koupi oddělené části pozemku p.č. 
414/1, nově nazvané jako p.č. 414/9 
o celkové výměře 23 m2. Kupní cena 
1Kč. Schválilo i tomuto vázanou kupní 
smlouvu.

f) Koupi oddělené části pozemku p.č. 
414/2, nově nazvané jako p.č. 414/10 
o celkové výměře 48 m2. Prodávající 
A.L., bytem Bílovice nad Svitavou. Kupní 
cena 1 Kč. Schválilo i tomuto vázanou 
kupní smlouvu.

g) Koupi oddělené části pozemku p.č. 
414/3, nově nazvané jako p.č. 414/11 
o celkové výměře 35 m2. Kupní cena 
1 Kč. Schválilo i tomuto vázanou kupní 
smlouvu.
ZO schválilo:

a) Prodej oddělené části pozemku p.č. 
286/17, nově nazvané jako p.č. 286/23 
o výměře 6 m², k. ú. i obec Bílovice nad 
Svitavou. Prodávající Obec Bílovice nad 
Svitavou, kupující Ing. M.S., CSc., Praha 
a Mgr. B.S., MBA., Brno. Kupní cena 
500 Kč za 1 m², celková kupní cena 
3 000 Kč.

b) Prodej oddělené části pozemku p.č. 
331/11, nově nazvané jako p.č. 331/13 
o výměře 122 m²,  k. ú. i obec Bílovice 
nad Svitavou. Prodávající Obec Bílovi-
ce nad Svitavou, kupující manželé H. 
a M.K., Bílovice nad Svitavou. Kupní 
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cena 300 Kč za 1 m², celková kupní 
cena 36 600 Kč.

c) Prodej pozemku p.č. 1181/90, o cel-
kové  výměře 22 m²,  k. ú. i obec 
Bílovice nad Svitavou. Prodávající 
Obec Bílovice nad Svitavou, kupu-
jící pan  J.Č., Bílovice nad Svitavou. 
Kupní cena 400 Kč za 1 m², celková 
kupní cena 8 800 Kč.
ZO poskytlo dotaci SVČ Lužánky – pra-

coviště Liška, Sídlo: Žižkova 600, Bílovice 
nad Svitavou 664 01, IČ: 00401803, ve 
výši 70 000 Kč a schválilo uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace z rozpočtu obce.

ZO rozhodlo o připojení se k založení 
Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, 
schválilo stanovy svazku a schválilo 
smlouvu o zřízení svazku.

ZO vydalo Obecně závaznou vy-
hlášku č. 1/2015 k regulaci pohybu koní 
na území obce Bílovice nad Svitavou.

ZO schválilo koupi vodních děl: 
a) SO 301 splaškové kanalizace pro 

veřejnou potřebu – stoka napojená 
na stávající splaškovou kanalizaci 
pro veřejnou potřebu DN 300 v ul. 
U Hrušek, SO 303 vodovodu pro 
veřejnou potřebu, umístěná na po-
zemcích p.č. 450/58, 450/2, 438/10 
(pk 417/2), 438/1 (pk 417/2), 417/5, 
417/4, 417/1, 416/2, 416/1, 414/1, 
414/2, 414/3 v k.ú. a obci Bílovice 
nad Svitavou.

b) SO 303 Vodovodní řad pro veřejnou 
potřebu – vodovod napojený na 
stávající vodovodní řad pro veřejnou 
potřebu DN80 v ul. U Hrušek a DN 
150 v ul. Ke Třešním, umístěný na 
pozemcích p.č. 450/153,450/5, 
450/58, 450/2, 438/10 (pk417/2), 
438/1 (pk417/2), 417/5, 417/4, 417/1, 
416/2, 416/1, 414/1, 414/2, 414/3 
v k.ú. a obci Bílovice nad Svitavou.

c) SO 302 Kanalizační stoka dešťová 
a vsakování o průměru DN 300 mm 
napojená do nově navrhované zasa-
kovací studny na pozemku p.č. 450/2 
v k.ú. a obci Bílovice nad Svitavou.

To vše za cenu kupní 1 000 Kč 
splatnou do 30 dnů od uzavření kupní 
smlouvy, od prodávajícího Sdružení 
Borešová-sítě o.s. a uložilo starostovi 
obce vypracovat návrh smlouvy.

Vendula Bartáková 

V úterý 1. září začal další školní rok. 
Pro naši školu i pro mě je to rok mírně 
přelomový. Posledních pět let je ve zna-
mení růstu počtu dětí a letošní nový školní 
rok není výjimkou. Opět jsme otevřeli tři 
paralelní první třídy. Rostoucí počet dětí 
a tříd se negativně odrazil na prostorových 
možnostech školy. Kapacity školy byly 
v loňském školním roce zcela naplněny, 
spíše přeplněny. Žáci museli jako kmenové 

třídy využívat i odborné učebny a učitelé 
se doslova mačkali v kabinetech.

Jsem velmi rád, že vedení obce proved-
lo přestavbu bývalého obecního úřadu pro 
potřeby školy. Vznikly tři krásné prostorné 
třídy a množství dalších místností, které 
budeme využívat jako kabinety, učebnu 
keramiky, učebnu výtvarné výchovy, 
hudebnu, knihovnu s čítárnou pro děti 
a archiv.

Rozšíření
ZÁKLADNÍ ŠKOLY



Rád bych využil možnosti a poděkoval 
vedení obce, že rozšířila naši školu o krás-
nou budovu. Jsem si vědom, že přestavba 
vedení obce velmi časově a administrativ-
ně zatěžovala, ale výsledek opravdu stojí 
za to.

Libor Žanda 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Projekt s názvem „Rozšíření infra-

struktury pro vzdělávání v Bílovicích nad 
Svitavou“, započal již v březnu 2013. Ná-
sledně jsme museli absolvovat celý dotační 
a realizační proces, tedy od podání žádosti 
o dotaci přes výběr dodavatele až po dozor 
stavby. V létě 2014 byla stavba zahájena 
I. etapou. Tato stavební část se realizovala 
ve stávající budově ZŠ.

Druhá etapa započala letos, tedy v roce 
2015, konkrétně 4. 5. 2015, kdy jsme mu-
seli opustit stávající budovu obecního úřa-
du, přestěhovat se do provizorních prostor 

a uvolnit budovu pro stavbu II. etapy. Rea-
lizací tohoto projektu došlo ke zkvalitnění 
výukového prostředí, modernizaci učeben 
i tělocvičny. Kapacitně se budova rozšířila 
o 124 dětí. Dne 31. 8. 2015 proběhlo slav-
nostní otevření symbolickým přestřižením 
pásky a předáním nových učeben a prostor 
základní škole. Malé slavnosti se zúčastnil 
pan senátor Stanislav Juránek, náměstek 

hejtmana Jihomoravského kraje, vedení 
školy, vedení obce, zástupci spolupracují-
cích firem, zastupitelé obce, učitelé a další 
hosté. Projekt byl realizován v nabídkové 
ceně 6 211 566 Kč.

Věříme, že nové moderní prostředí při-
spěje ke kvalitnímu vzdělávání bílovických 
dětí.

Ida Kárná 

Jako každoročně, i letos 1. září, 
přišli zasednout do školních lavic noví 
prvňáčci. Počasí jim přálo, a tak si svůj 
slavnostní den užili ve znamení sluníč-
ka. Letos, stejně jako v loňském roce, 
se otevřely tři první třídy celkem pro 
74 žáků. Oproti minulým rokům, kdy 
přivítání prvňáčků bylo malou slav-
ností v obřadní síni obecního úřadu, 
letos, díky výstavbě nové obřadní síně, 
byla nutná změna. Starosta obce, pan 
Miroslav Boháček, společně s vede-
ním školy přivítal děti a jejich rodiče 
v jednotlivých prvních třídách.  Popřál 
dětem, aby se jim v nové škole líbilo, 
do školy se těšily a na vysvědčení měly 
samé jedničky. V upomínku na tento 
slavnostní den předal „prvňáčkům“ 
drobné dárky pro radost i pro stu-
dium. Snahou vedení obce je dopřát 
dětem i rodičům příjemný pocit z této 
slavnostní chvíle a předat dárky, které 
uvážlivě vybíráme, aby děti potěšily 
a byly účelné.

Ida Kárná 
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prvňáčci
Letošní

Na naší škole bude ve školním roce 
2015/2016 již čtvrtým rokem působit 
sociální pedagog. V září roku 2012 se 
naší škole podařilo zapojit do projektu 
Katedry sociální pedagogiky Pedago-
gické fakulty MU v Brně - Implemen-
tace profese sociálního pedagoga do 
škol, a s naší školou začal úzce spolu-
pracovat student sociální pedagogiky 
Radim Kubík. S žáky i učiteli navázal 
brzy přátelský vztah a jeho účast ve 
vyučování se stala vítaným přínosem 
nejen při řešení již vyvstalých problé-
mů v třídním kolektivu, ale zejména 
při tvorbě a realizaci preventivních 
programů ve třídách (šikana/kyber-
šikana, látkové i nelátkové závislosti). 
Ve spolupráci, zejména s třídními 
učiteli, tak reaguje na aktuální dění ve 
třídě a vybrané aktivity přizpůsobuje 
individuálně jednotlivým třídním kolek-
tivům dle potřeby. V rámci třídnických 
hodin se u žáků, společně s přítomným 

na naší škole
SOCIÁLNÍ PEDAGOG
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třídním učitelem, snaží posilovat po-
cit sounáležitosti s ostatními jedinci 
ve třídě, a budovat tak dobré klima 
ve  třídním kolektivu. Sociální pedagog 
se též podílí na přípravě projektového 
vyučování na škole (Den proti drogám, 
Den zdraví, Den slušného chování, 
Bezpečný pohyb v kyberprostoru, 
apod.). Dále se podílí na přípravě a re-
alizaci zážitkových či volnočasových 
aktivit a vícedenních školních akcí 
(např. škola v přírodě, sportovní kurz, 
lyžařský kurz, adaptační kurz).

Po ukončení projektu PedF (prosinec 
2014) hledala naše škola další mož-
nosti, jak sociálního pedagoga na škole 
dále zafinancovat. Řešení se naskytlo 
díky projektu „Sociální pedagog do 
školy a podpora rozvoje preventivních 
kompetencí pedagogického sboru“. 
Díky financím z tohoto projektu se nám 
podařilo udržet pozici sociálního peda-
goga na škole pro další kalendářní rok. 
Sociálním pedagogem zůstává i nadále 
Mgr. Radim Kubík.

Petra Glosová, 
Radim Kubík 

Kalendář 
akcí
10. 10. v 15:00 – Vzpomínkový akt 

na ostrůvku ke 100 let pomníku 
padlým 1. světové války. K tomuto 
významnému výročí budou navíc 
pořádány doprovodné akce.

11. 10. v 17:00 – Bílovická vokál-
párty - místo konání bude upřesně-
no, vystoupí skupiny Mošny, DNA, 
Black Uganda Choir

Každý poslední pátek v mě-
síci v 17:00 v prostorách obecní 
knihovny setkání přátel regionální 
vlastivědy

BRNĚNSKÉ 
VÁNOCE 
2015 opět 
ozdobí strom 
z Bílovic n. S.

Přestože si právě plnými doušky vychut-
náváme babí léto, nejkouzelnější období roku 
- advent a Vánoce - se nezadržitelně blíží. 
A podle tradice, Bílovice nad Svitavou opět 
darují a vypraví jeden strom z lesů z okolí 
obce městu Brnu. Slavnostní rozloučení se 
stromem se uskuteční ve čtvrtek 19. listopa-
du v 16 hodin u Myslivny lišky Bystroušky. 
Samotné vánoční trhy na náměstí Svobody, 
které bude zdobit právě strom z Bílovic nad 
Svitavou, začínají v pátek 27. listopadu. 

Brněnské Vánoce 2015 budou oficiálně 
zahájeny v 17 hodin rozsvícením vánočního 
stromu. U něho se bude konat charitativní 
sbírka Českého červeného kříže pro opuš-
těné a potřebné děti. Pokračuje tak tradice, 
která byla založena Rudolfem Těsnohlídkem, 
spisovatelem a autorem Lišky Bystroušky. 
V srdci Brna, na náměstí Svobody a v Rad-
nické ulici kolem Staré radnice, vyroste 
kouzelné městečko tradičních dřevěných 
stánků. V těch si budou moci návštěvníci 
koupit kvalitní řemeslné výrobky, tradiční 
betlémy a keramiku, a potěšit tak své blízké 
hodnotnými a originálními vánočními dár-
ky. Nabídku doplní stánky s občerstvením, 
z nichž se bude vinout vůně tradičního 
vánočního cukroví, regionálních specialit 
a hřejivých kořeněných nápojů. Vedle 
adventního rozjímání připravilo Turistické 
informační centrum města Brna také kul-
turní a zábavný program, na své si přijdou 
dospělí i děti. 

Gabriela Peringerová  

Výzva
Další číslo Bílovického zpravo-

daje bude mít jako hlavní téma 
ŘEMESLA V BÍLOVICÍCH NAD 
SVITAVOU. Konkrétně se budeme 
věnovat kovářům a dle možností 
možná i dalším řemeslům. Napří-
klad pekařům, stolařům, případně 
jiným. Prosíme všechny čtenáře, 
kteří by měli nějaký příspěvek 
(fotku, článek, příběh, dokument…), 
aby se ozvali redakční radě na  
e-mailovou adresu zpravodaj@bilo-
vice-nad-svitavou.cz, nebo osobně 
někomu z redakční rady.

red 

Hledám pro rodinu manažera s fi-
nanční hotovostí bydlení v  rodin-
ném domě se zahradou v Bílovicích 
nad Svitavou a pro klientku chatu 
v této oblasti. Další klienti s vyře-
šeným financováním hledají bydlení 
v bytě 2+kk, 3+kk s balkonem. 
Nabídněte - děkujeme. 
Telefon: 603 823 843. 
REALANDIA ...reality nás baví.

řádková inzerce
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Neznalost 
neomlouvá

Na popud spoluobčana redakční rada 
připomíná všem čtenářům zpravodaje 
Obecně závaznou vyhlášku obce Bílo-
vice nad Svitavou č. 1/2008. Obzvláště 
pak její články 7 a 8.

Čl. 7, odst. 1) V době nočního klidu 
a v neděli  po celý den je zakázáno 
obtěžovat občany nadměrným hlukem 
způsobeným produkcí hudby, používá-
ním strojů a zařízení sloužících k řezání 
dřeva, sekání trávy a jiných podobných 
strojů a zařízení, vydávajících hluk 
slyšitelný na dalších než sousedních 
pozemcích.

Čl. 8, odst. 1) Za účelem ochrany 
ovzduší v obci je dovoleno spalovat 
suchý rostlinný materiál v otevřených 
ohništích pouze v pátek od 12.00 do 
19.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 13.00 
hodin. Ukončením spalování se rozumí 
uhašení ohně tak, aby nedýmil.

Chceme-li v Bílovicích v poklidu žít, 
buďme k ostatním ohleduplní. Hluk 
a kouř obtěžuje!

Jan Horáček 
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Založení Sokola v Bílovicích nad Svi-
tavou stalo se v roce 1894 a první valná 
hromada se uskutečnila 17. února 1895. 
První výbor sestával ze starosty Josefa 
Kozlíka, náměstka Františka Dohnala, 
náčelníka Josefa Pokory a členů výboru 
Josefa Tepery, Jana Janáka, Alberta 
Kokrdy, Josefa Svobody, Františka 

bílovičtí učitelé Josef Kozlík a Josef 
Tepera, olympionička Božena Kalová, 
spisovatel Rudolf Těsnohlídek nebo 
architekt Jan Flora, autor sanatoria 
v Jevíčku a mnohých jiných známých 
budov.

Jan Horáček 

Vacka a Viléma Matouška. Náhradníky byli 
Jakub Taranza a Jan Olejníček. Přehližiteli 
účtů A. Havlásek a H. Olejníček. Vyslanci 
do župy byli Josef Pokora a Albert Kokrda. 
Toliko k „otcům zakladatelům“. 

Za zmínku jistě stojí, že činovníky Sokola 
byli, ať už ve funkcích náčelníků, náčelnic, 
vzdělavatelů či jednatelů, také lidé jako 

více než stoletá tradice
Bílovický Sokol

STAROSTY SOKOLA 
V NÁSLEDUJÍCÍCH  
LETECH AŽ DO DNEŠNÍCH 
DNŮ BYLI TITO PŘEDNÍ 
SOKOLOVÉ BÍLOVIČTÍ:

1895-1897 Kozlík Josef
1898-1900 Šurý František
1901-1903 Tepera Josef
1904 Potlach V.
1905-1912 Olejníček B.
1913 Olejníček A.
1914 Matějíček F.
1915 Špatný Antonín
1916-1918 Švehla K. st.
1919-1920 Matějíček F.
1921-1924 Pokora Josef
1925-1932 Kartous Jan
1933-1935 Syrovátko K.
1936-1941 Polák Václav
1941-1944 (Sokol zrušen)
1945-1947 Kartous Jan
1948-1950 Kotol Antonín
1951-1956 Sedlák Arnošt
1957-1960 Kotol Antonín
1961-1962 Hencl Vladimír
1963-1966 Novotný Antonín
1967-1968 Hencl Vladimír
1969-1970 Polák Augustýn
1971-1974 Hencl Vladimír
1975-1980 Jelínek Miloš
1980-1990 Trávníček Miroslav
1990-2009 Jandová Milada
2010-2015 Pošmůrný Petr

Společně s kolegou z redakční rady Martinem Šerákem 
jsme si domluvili schůzku se současným starostou 
TJ Sokol Bílovice nad Svitavou Petrem Pošmůrným 
a položili jsme mu pár otázek.

Jak jste se dostal k Sokolu?
K Sokolu jsem se dostal přes sport 

a samozřejmě mi nejsou cizí ani hodnoty 
Sokola, takže jsem se v něm tak trochu 
našel. Od roku 1992 jsem byl členem České 
obce sokolské, Tělocvičné jednoty Sokol 
Černá Pole, kde jsem hrál převážně florbal. 
V Bílovicích jsem začal působit jako trenér 
florbalu od roku 2005 a od roku 2007 
jsem se stal členem výboru Sokola Bílovice 
nad Svitavou. Od roku 2010 jsem starosta 
Sokola Bílovice nad Svitavou.

Jaká je náplň starosty, co všech-
no to obnáší? 

Tak především je to řízení financování, 
které zabere většinu mého času a je velmi 
důležité se této části starostování Sokola 
pečlivě věnovat, abychom zajistili spor-

tovcům i do budoucna zázemí pro trénink 
a cvičení. Bez peněz dnes bohužel nic 
nejde. Musíme zajistit provoz sokolovny, 
údržbu všeho vybavení, jakožto i ostatních 
sportovišť. Také potřebujeme finance na 
pořádání různých sportovních a společen-
ských akcí. Dále se zabývám pořádáním 
pravidelných schůzek výboru, kde probí-
ráme a schvalujeme veškeré záležitosti 
bílovického Sokola.

Rád se také účastním různých akcí Soko-
la. Většinou je pomáhám přímo organizovat 
nebo se podílím na jejich zprostředkování 
nebo přípravě. Jsou to většinou opakující 
se akce, takže tým už má rozvržené úkoly 
a pracuje jako hodinky.

Také se stále v trenérské činnosti věnuji 
florbalu, dobrovolně se účastním brigád, 
například při opravách sportovišť apod. 
Také mám funkci praporečníka na ofici-
álních akcích. Jsem nositelem i župního 
praporu. Dále se věnuji celkem pravidelně 
jednáním s obcí a s ostatními úřady. Kaž- 
doročně pak připravuji účetní podklady 

TJ Sokol Bílovice nad Svitavou

ROZHOVOR
se současným starostou



Oddíly 
a sporty  
v TJ Sokol
ODDÍL ATLETIKY 
(účastní se soutěží)
tréninky: úterý 16.30–18.00, 

pátek 16.30–18.00 – hřiště, 
sokolovna

telefon: 606 132 450  
(Bc. Kateřina Lišková)

e-mail: lika@volny.cz  
(Bc. Kateřina Lišková)

web: atletika-bilovice.webnode.cz

ODDÍL KOPANÉ 
(účastní se soutěží)
tréninky: fotbalová školička: čtvrtek 

17.00–18.00 – fotbalové hřiště
přípravka: pondělí 16.00–17.00 

– fot. hřiště/sokolovna (změna 
duben a říjen)

žáci: středa 16.00–17.30 – fot-
balové hřiště/sokolovna (změna 
duben a říjen)

dorost: čtvrtek 18.00–20.00 
– fotbalové hřiště/sokolovna 
(změna duben a říjen)

muži: středa 18.00–20.00 – fot-
balové hřiště (duben–říjen) 
čtvrtek 18.00–20.00 – sokolov-
na (říjen–duben)

telefon: 724 231 129  
(Jitka Krejčířová),  
732 271 565 (Pavel Krejčíř)

e-mail:  
fotbal.bilovicensv@seznam.cz

web:  
fotbalbilovicensv-cz.webnode.cz

ODDÍL STOLNÍHO TENISU 
(účastní se soutěží)
tréninky: středa 18.00–21.00 (ja-

ro-podzim)/19.30–22.00 (zima) 
– sokolovna 
pátek 18.00–21.00 (také je to čas 
soutěžních zápasů) – sokolovna

telefon: 720 756 754 (Jan Kozák)
e-mail:  

stolni.tenis.bilovice@seznam.cz
web: www.bilovice.info/pingpong/
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pro účetnictví, které posléze předávám 
na zpracování externí účetní firmě. Těch 
činností je mnoho, ale tyto jsou tak ty 
nejzákladnější.

Mluvil jste hodně o důležitosti 
řízení financování Sokola. 

Většina lidí asi neví, kde získává-
te finance. Mohl byste to trochu 
rozvést? 

Ano, to není nic tajného. Financování 
bílovické TJ Sokol (případně celé orga-
nizace Sokol) jde hlavně z dotací České 
obce sokolské, případně přímo z Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Nezanedbatelnou část tvoří také dotace 
od Obce Bílovice nad Svitavou a například 
na opravu sokolovny jsme získali dotaci 
z Jihomoravského kraje. 

Větší část financí máme především 
z pronájmu restaurace Sokolovna a pří-
spěvků členů Sokola. (Příspěvky se platí 

Jako starosta máte určitě doma 
sokolský stejnokroj. Používáte 

jej? Kdy a kde?
Ano, doma mám dva historické kroje, 

které si oblékám na společenské oficiální 
akce Sokola, například na 150. Všesokol-
ský slet, který proběhl v roce v roce 2012 
v Praze, župní slavnostní akce, apod. Jsem 
moc rád a hrdý, že Sokolský kroj vlastním. 
Má pro mne nejen historickou hodnotu.

Většina lidí, kteří nejsou členy 
Sokola, toho moc neví o jeho 

hierarchii. Mohl byste nám stručně 
popsat organizační strukturu?

Asi nemá smysl popisovat celou organi-
zační strukturu Sokola, ale základní členění 
jednoty je starosta, místostarosta (Petr 
Marvan), jednatel (Jitka Krejčířová), hospo-
dář (Zdena Vítová) a volní členové výboru 
(Pavla Doležalová, Roman Procházka, Petr 
Uličný). Všichni členové jsou rozděleni do 

1x ročně: děti do 18 let 100 Kč, dospělí 
od 18 do 65 let 500 Kč, od 65 let výše 
100 Kč.)

Částečně „těžíme“ i z pronájmu spor-
tovišť a pořádání společenských akcí. 
Nesmím zapomenout ani na dary sponzorů 
a třeba i pronájem reklamních ploch. Snad 
jsem na nic nezapomněl. Fakt je, že tímto 
vším sotva pokryjeme náklady, takže se dá 
říci, že „Je to tak – tak“.

oddílu všestrannosti a do sportovních od-
dílů. Sportovní oddíly jsou atletika, kopaná, 
stolní tenis a tenis. Do všestrannosti u nás 
patří cvičení žactva, cvičení žen, florbal 
žactva, florbal žen a nohejbal (dospělí). 
V současné době má TJ Sokol Bílovice nad 
Svitavou celkem 233 členů.

Každá jednota patří do sokolské župy, 
která je nadřazenou organizační jednot-
kou pro jednotlivé sokolské jednoty. My 

Petr Pošmůrný,  
foto z vlastního archivu.
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patříme do župy Dr. Jindry Vaníčka, která 
má svou kancelář v Brně – Židenicích. Do 
stejné župy patří Řícmanice, Babice nad 
Svitavou, Adamov, velká část Brna a další 
obce okolo Brna. 

Zmínil jste, že Sokol má pro Vás 
své hodnoty např. hesla „Ve 

zdravém těle zdravý duch“ nebo 
„Kupředu, zpátky ni krok“. Mají 
pořád svou váhu jako kdysi?

Ctím je a vážím si jich. Sokol je založen 
hodně na dobrovolnosti. To mluví za vše.

Sokol, to není jen sport, ale 
i spousta společenských akcí.

Ano snažíme se a každoročně pořádáme 
např. Sokolské hody, které letos proběhnou 
19. září 2015, a Sokolský ples, který bývá 
poslední lednovou sobotu. Dále oddíl kopa-
né pořádá Vinobraní (druhá sobota v říjnu) 
a Maškarní bál (druhá sobota v únoru). 
Také se účastníme všesokolských sletů 
(1x za 6 let velký v Praze a každé 3 roky 
malý krajský mezi-slet v Brně) případně 

dalších podobných akcí. Také podporujeme 
akce jako jsou Dětský karneval, Dětský 
den, Pozor, jedu!!!, Bílovická křižovatka 
a další akce.

Co Vás osobně ohledně Sokola 
trápí nejvíce?

Je to především nedostatek financí. 
Nemůžeme si dovolit lépe vybavit sporto-
viště. Výrazné snížení dotací jednotlivým 
jednotám totiž souvisí se ztrátou příjmů 
ČOS z hospodaření Sazky, a. s., kde měl 
Sokol 13,5% podíl (druhý největší akcio-
nář). Od chvíle, kdy se Sazka, a. s. dostala 
v roce 2011 do problémů, především kvůli 
investicím do Sazka Arény, přišla organi-
zace Sokola přibližně o 80 až 100 milionů 
korun ročně v příjmech. My máme štěstí, 
že nám náklady na provoz z velké části 
pokrývá provoz restaurace.

Dalším problémem je, že bílovické 
spolky nevlastní nemovitosti, které užívají, 
a TJ Sokol je vlastní, ale oni dostávají 
více peněz, i když nemusí investovat do 
jejich údržby.

Také nás trápí nedostatek trenérů, 
protože trenérství se v Sokole zakládá na 
dobrovolnosti, takže není placené. Dále 
nám chybí větší podpora a lepší propagace, 
a s nimi související menší zájem mládeže. 
Těžko konkurujeme počítačové době a ur-
čité pohodlnosti mládeže této doby.

Jaké je stáří členů bílovické 
jednoty? 

Nejmladší jsou děti na hranici první třídy 
ZŠ, které chodí hlavně do cvičení žactva, 
do atletiky a do kopané. Obecně je asi 
nejvíce zastoupeno mladší žactvo, protože 
u staršího žactva se stává, že si nachází 
jiné zájmy nebo začne trénovat profe-
sionálněji v Brně. Dospělí členové jsou 
hlavně mezi muži v kopané a ve stolním 
tenise, ženy jsou ve cvičení žen a florbalu 
a v nohejbalu je to namíchané. Nejstarším 
členem je bratr Vladimír Hencl, který má 
letos 93 roků.

Karla Hrabalová,  
Martin Šerák 

Vladimír Hencl byl starostou Sokola v letech 1961–
1962, 1967–1968 a 1971–1974. Zeptali jsme se ho tedy 
na pár věcí z historie.

Dobrý den, pane Hencle. Na 
úvod mi dovolte otázku z tro-

chu nesokolského soudku. Vy jste 
rodilý bílovčák?

Nene. Pocházím z východních Čech. 
S rodiči jsme prošli Slovenskem a odtud 
jsme se v okamžiku zřízení protektorátu 
dostali sem do Bílovic, kde otec našel 
tento byt (ve vile Anna. Pozn. redakce.) 
a od té doby jsem tady v tomto domě. To 
mi bylo 17. Na Slovensku jsem dělal sep-
timu gymnázia, které jsem musel dokončit 
tady a pak ještě dva roky strojnický kurz 

v Brně, než jsme byli celá třída odveleni 
k Vídni na nucené práce. Tu fabriku zničili 
v roce 1942. Pak jsem byl tři nebo čtyři 
roky zaměstnaný v Praze, načež jsem 
se v roce 1950 vrátil sem a nastoupil 
do zaměstnání, kde jsem vydržel až do 
důchodu v roce 1982. Mým zaměstnáním 
bylo patentář.

A jak jste se dostal k Sokolu?
No jak jsem se dostal k Sokolu. 

To bylo přibližně v roce 1950, když jsme 
se dali tady s kamarádem skoro stejně 
starým na tenis. Ten tady tehdy začínal, 
stavěly se kurty. Byla to záležitost celé 
obce. To dělala spousta starých sokolů, 
které jsem znal. Slavná jména, která dnes 

NĚKOLIKRÁT 
STAROSTOU
Rozhovor s Vladimírem Henclem

již nikomu nic neřeknou… Ruta, Havlíček, 
Polák… Tím jsem se dostal nějak do čin-
nosti, dostal jsem se do výboru, načež 
mě v roce, nevím už, kdy to bylo (1961. 
Pozn. redakce.), zvolili na výroční schůzi 
starostou.



Oddíly 
a sporty  
v TJ Sokol
ODDÍL TENISU 
(účastní se soutěží)
tréninky: tenisové hřiště (jaro–

podzim), sokolovna ve středu 
17.30–19.30 (v zimě)

telefon: 608 959 004,  
545 227 175 (Petr Opletal),  
603 402 925 (Petr Marvan)

e-mail: guor@centrum.cz
web: binastenis.webnode.cz

CVIČENÍ ŽACTVA
tréninky: čtvrtek 17.00–18.00 – 

sokolovna
telefon: 603 266 186 

(Pavla Doležalová)
e-mail: dolezalovapavla@seznam.cz

CVIČENÍ ŽEN
tréninky: pondělí 19.00–20.00 – 

sokolovna nebo dle domluvy
telefon: 737 585 990  

(Libuše Šenková)

FLORBAL ŽÁKŮ 
(účastní se soutěží)
tréninky: mladší žáci: středa 

16.00–17.00 – sokolovna 
starší žáci: pondělí 17.00–18.00 – 

sokolovna
telefon: 739 462 734  

(Petr Pošmůrný)
e-mail: petr.posmurny@seznam.cz

FLORBAL ŽEN
tréninky: neděle 18.00–19.00 

(zima) / 19.00–20.00  
(jaro–podzim) – sokolovna

telefon: 775 228 677  
(MUDr. Vendula Bartáková)

e-mail: amice@seznam.cz

NOHEJBAL
tréninky: 
telefon: 603 266 186  

(Pavla Doležalová)
e-mail: dolezalovapavla@seznam.cz

11

A proč právě Vás? Jaké jste 
k tomu měl předpoklady?

No, proč právě mě?... (Chvíle vzpo-
mínání.) Už vím jak to bylo! Já jsem byl 
politickým kompromisem, protože moji 
rodiče byli v komunistické straně, no 
a oni předpokládali, protože to bylo v době 
socialismu, že by bylo dobré, aby tam byl 
někdo, kdo má s režimem něco společné-
ho, ale není tak úplně „režimista“, abych 
tak řekl. Takže mě zvolili lidé, kteří mě tam 
ne úplně rádi viděli, ale považovali to za 
jakousi úlitbu době, protože vysloveného 
straníka nechtěli – starší lidé byli úplně 
jiného ražení. Byl jsem tedy zvolen jako 
někdo, kdo bude tolerován jak těmi, tak těmi 
druhými. (Smích.) No a to se pak opakovalo 
i v dalších obdobích.

A jak to tedy bylo s tou Vaší opa-
kovanou volbou?

No poprvé jsem byl zvolen v roce 
1961. Na tři roky mě potom vystřídal 
pan Novotný. Velký sokol, podílel se na 
té výroční brožurce (80 let TJ Sokol 
Bílovice n. Svit. Pozn. redakce.). Potom 
zvolili zase mě. No a pak přišel rok 1968. 
To mě okamžitě svrhli, protože jsem byl 
jako kandidát strany z nouze vzat. Místo 
mě zvolili nového starostu. Tím se stal 
pan Polák, to byl starý tvrdý sokol, ale 
rozumný. On byl sice socialista, ale nebyl 
komunista. No ale proč ho nezvolili místo 
mě už napoprvé?... (Chvíle přemýšlení.) 
On byl myslím někde na kraji či na okrese, 
tak nemohl být starostou od začátku. Asi 
musel být trochu prorežimní. V duchu ho 
ale všichni brali jako starého národního 
sokola… Netrvalo to dlouho a přišel za 
mnou a řekl mi: „Poď se mnou do výbo-
ru, nebo oni mě tam za chvíli sežerou 
samotnýho.“ To tehdy vznikla taková 
skupina aktivistů, kteří převzali moc. Jak 
se to obrátilo, tak se to vrátilo do starých 
kolejí a zase zvolili mě, až to takto přešlo 
plynule do sametové revoluce.

Pro Vás osobně byl Sokol spíše 
sportovní, nebo kulturní orga- 

nizací?
Do Sokola jsem se dostal přes sport. 

A i tehdy - sport je sport, ale byly kulturní 
akce. Hody, plesy, divadlo. To vedla rodina 
Kalova, ti byli nositeli tohoto divadelního 
břemene. Ale určitě spíš ten sport.

Co ve Vaší době znamenal So-
kol?

No, řekl bych, že to byla reprezentace 
starých názorů a myšlenek. Sokoli byli 
všichni vlastenci a sportovci. Sport se 
rozmáhal, ačkoli cvičení jako prostná byla 
na ústupu.

Stalo se za Vašeho starostování 
něco významného?

Nene, to asi ne. Nic převratného jsem 
nevymyslel. (Smích.) Spíš šlo o to postarat 
se, aby to všechno fungovalo. Udržovat 
sokolovnu, hřiště, tenisové kurty… Na těch 
jsem strávil polovinu života, poněvadž ono, 
co si budeme nalhávat, starosta vždycky 
zařizoval skoro všechno.

Máte sokolský kroj?
Ne, nemám. Já ho ani nikdy ne-

nosil. Tady ho sice nosil kdekdo, zejména 
ženy, ale já takový nikdy nebyl.

Jak to tehdy bylo se sporty? Při-
byly od té doby nějaké, nebo se 

spíš ztratily?
No jak to bylo se sporty… za sporty asi 

k žádné významné změně nedošlo. Co se 
změnilo, tak byla turistická základna v Tatrách, 
která byla mnoho let. Ta už dnes není, z ně-
jakých provozních důvodů. Tedy turistická 
základna byla silná. Fotbal, ten se hraje pořád, 
tělovýchova, o té moc nevím. Ta je dnes spíše 
starobylá. Hokej, ten už se nehraje, nemá to 
kdo vést. Jinak mě nic moc nenapadá.

Napadá mě ještě jedna otáz-
ka. Všiml jsem si, že většina 

ze „starších bílovčáků“ se zdraví 
slovem „nazdar“. Ne „ahoj“ nebo 
„čau“ nebo „pozdrav pánbůh“… 
Jak je možné, že se to komunistům 
nepodařilo vymýtit?

No samozřejmě. Já každému říkám na-
zdar. Těch starých už sice moc není, ale 
se všemi o generaci mladšími se zdravíme 
nazdar. Sokol tady měl vždycky silnou zá-
kladnu. Bílovice byly takové hnízdo sokolské, 
pravověrné, výrazné. Alespoň já to tak beru. 
Nebyl jsem sice v Sokolu, když byl mladý, ale 
vždycky se tady něco dělo kolem sokolovny 
a mám dojem, že tady kdekdo byl sokol.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví.
Jan Horáček 
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Miroslav Trávníček byl starostou Sokola v letech 1980-
1990. Položili jsme mu tedy pár otázek.

Dobrý den, pane Trávníčku. 
Vzhledem k tomu, že tento 

rozhovor děláme ve Vašem domě 
v Babicích, dovolte mi na úvod 
tuto otázku. Jste rodilý bílovčák?

Ne. Já jsem se narodil tady v Babi-
cích. V Bílovicích jsme postavili bytovku 
(u hřbitova) v sedmdesátých letech. 
Tady v Babicích ještě žili rodiče, tak jsme 
se s ženou přestěhovali do Bílovic, blíž 
k Brnu. V Bílovicích taky pořád bydlíme. 
Tady jsme jenom na chalupě.

A jak jste se dostal k Sokolu?
Já jsem dělal do fotbalu, takže to 

bylo všechno přes fotbal. Tehdy se stavěly 
kabiny na hřišti, tak aby na to šly finance, 
musel být někdo ve výboru, tak jsem byl 
ve výboru s Milošem (Miloš Jelínek – 

SOKOL JSEM 
VEDL RÁD

V OBNOVENÉM 
SOKOLE

Rozhovor s Miroslavem Trávníčkem

Rozhovor s Miladou Jandovou

bývalý starosta Sokola. Pozn. redakce.). 
No, a když potom odešel, náhodou chtěli 
mladého člověka, tak mě zvolili starostou. 
Tedy já jsem si toho starostování moc 
neužil, jenom rok. Ale i tak.

Teď tomu nerozumím. Vždyť 
starostou jste byl deset let…

Nene. Já jsem byl předseda. To až 
po roce 1989 se to přejmenovalo na 
starostu.

A proč zvolili právě Vás? Jaké 
jste k tomu měl předpoklady?

Ona o to nebyla nějak zvlášť tlačenice. 
Spíš naopak… Moc zájem o to nebyl.

Pro Vás osobně byl Sokol spíše 
sportovní, nebo kulturní or-

ganizací?
Obojí. Tam se hrály divadla. Ještě i za 

mé éry bylo několik divadel. To vedla paní 

Kalová s manželem. Kino tam bylo, hody. 
Byla to určitě i kultura.

Stalo se za Vašeho starostování 
něco významného?

Spíš jsem to jen vedl. Nebyla v tom žád-
ná politika. Sokol byl čistej. Politika nebyla 
podstatná. Podstatné bylo sehnat peníze. Na 
dostavbu sokolovny, přísálí, parkety, odře-
vění. I když k jedné významné věci došlo. 
Hospoda spadala pod Jednotu. Jednota byla 
nájemcem hospody a platila Sokolu nájemné, 
v tom devadesátém roku tam byl Ruda Trnka 
nájemcem. Hostinský par excellence. No 

Vzpomíná Milada Jandová, bývalá starostka TJ Sokol 
Bílovice nad Svitavou, která je ještě členkou Kontrolní 
komise župy Dr. Jindry Vaníčka.

Paní Jandová, vím, že jste dlou-
holetou členkou místního So-

kola, v jehož rámci jsme si začali ty-
kat již před mnoha lety. Mohu vám 
tedy tykat i při tomto rozhovoru?

Ano, Martine, přece si nebudeme vykat.

Začnu tedy na počátku. Jak a kdy 
ses dostala k Sokolu, Milado?

Již v dětství, když jsem začínala chodit 
na základní školu, především díky rodičům, 
kteří byli členy Sokola.

Patříš mezi bílovické rodáky, 
Milado?

Ano, jsem bílovická rodačka, když pomi-
nu samotné narození v brněnské porodnici.

A chodívala jsi na sokolské hody 
v Bílovicích?

Ano, byla jsem za stárku (v kroji) ka-
ždý rok, když jsem mohla. Chodila jsem 

nejen za svobodna, ale i po svatbě jako 
vdaná žena.

Na sokolské hody se u nás cho-
dívá v kyjovském kroji, ale co 

sokolský kroj?
Mám svůj sokolský kroj, který používám 

na významné sokolské akce, jako jsou na-
příklad valné hromady naší župy Dr. Jindry 
Vaníčka, vzpomínkové akce, kde zastupuji 
Sokol, všesokolské slety a další. Ženský 
sokolský kroj tvoří bílá košile, červená 
kravata či šátek s trikolórovými proužky, 
béžová sukně a sako.

Na jakou sokolskou událost 
nejvíce vzpomínáš, Milado?

Určitě je to poslední všesokolský slet po 
druhé světové válce v Praze v roce 1948. 
Účastnila jsem se ho spolu s dalšími bílo-
vickými sokolkami a sokoly.
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a my jsme zvýšili nájem. Ta Jednota platila 
25 000 za rok a já jsem s Rudem domluvil 
50. No a pak se to pomalu zvyšovalo. Nevím, 
kolik to dneska je. Ale Trnka tehdy viděl, že na 
tom pořád ještě vydělá, tak jsme to domluvili. 
To byla jedna z mála hospod, která byla. 
Obecní se nějak spravovala, nádražní nebyla. 
Takže to byla velká věc za mého starostování. 
Byly peníze…

Napadá mě další otázka. Když 
jste byl starostou v roce 1989, 

bylo to v Sokolu nějak znát, ať už 
před převratem, při něm, nebo 
potom?

No tam se potom objevili lidi, kteří byli 
„unešeni dobou“. Ti tam nebyli vidět sto 
let a najednou přišli… Jinak politika vidět 
nebyla. Tam šlo o budování. Budovaly se 
kurty, kabiny pro fotbalisty, opravovala se 
sokolovna. Jandová tomu potom dala novou 
fasádu a okna, ale na to už byly nějak pe-
níze. Za mě se to dělalo všechno brigádně.

A když tak koukám na ten rozpis 
starostů Sokola. Vy jste toho už 

chtěl nechat, nebo paní Jandová 
chtěla být starostkou místo Vás? 
Jak t o tehdy bylo?

Paní Jandová byla hodně aktivní. Dlou-
ho nic nedělala, ale pak se to, jak se říká, 

zvrtlo. Sokol do té doby fungoval bez řečí, 
no ale pak, když se volil nový starosta, tak 
já jsem hlasoval pro ni. Bylo mi hloupé 
volit sám sebe. To se přeci nedělá. A nikdy 
se to nedělalo… No a ona vyhrála o jeden 
jediný hlas.

Máte sokolský kroj?
Nemám. Ani jsem nikdy neměl. 

Jenom jako děcko. Ještě mám někde 
fotku…

Jak to tehdy bylo se sporty? Při-
byly od té doby nějaké, nebo se 

spíš ztratily?
No nějaký velký rozdíl nevidím. Jezdilo 

se do Tater. Byla tam ta turistická základna. 
Tam byl předseda Radek Polák. Tam každý 
rok jezdilo několik turnusů. Pak po převratu 
začali všichni jezdit k moři, a tak to nějak 
upadlo. To upadlo za paní Jandové. Ale 
dlouhého trvání to nemělo. Do Tater už se 
nikomu nechtělo.

No a chvíli byl pod Sokolem i orientační 
běh. Ten už je teďka samostatný.

Vidíte nějaký rozdíl mezi So-
kolem tehdy a Sokolem nyní?

Za mě se dělalo všechno brigádně. 
Zdeněk Prudek například. To byl úžasný 
člověk. Staral se o jednatelskou činnost. 

Třeba brigáda na pekárně. Tam se Zdeněk 
nějak přetáhl a už se z toho zdravotně 
nedostal. Šlo se do toho tehdy tak nějak 
srdcem. Všichni pracovali. Dnes mi přijde, 
že je to všechno o penězích. Co bylo hodin 
odpracovaných na Sokolovně, na fotba-
lovém hřišti. Dneska se všechny ty věci 
platí. Tehdy se to dělalo brigádně. Přijde 
mi, že tehdy když bylo něco potřeba, tak 
si každý řekl „jsem sokol, je to moje po-
vinnost“ a šel na brigádu, protože nebyl 
tehdy tak dotovaný. Bylo míň peněz, ale 
víc srdce, víc nadšení.

Vy jste vlastně byl starostou/
předsedou za doby komuni-

smu. Komu patřila sokolovna? 
A po převratu, když se Sokol stal 
nezávislou organizací nespadající 
pod stát?

No sokolovna patřila Sokolu. Ten sice 
spadal pod ČSTV, ale třeba pronajímate-
lem hospody v sokolovně byl Sokol, takže 
sokolovna musela patřit Sokolu. Nenapadá 
mě a neslyšel jsem, že by patřila někomu 
jinému. A stejně tak po převratu. sokolovna 
byla Sokolů.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví.
Jan Horáček 

Jaký byl slet v takovém politic-
ky přelomovém roce, když byl 

ještě prezidentem Edvard Beneš?
Všichni sokolové tehdy dávali najevo 

velkou podporu prezidentu Edvardu 
Benešovi, protože si nepřáli, aby vládu 
převzali komunističtí politici. My jsme se 
tehdy rozhodli vyrobit si transparenty, 
které poneseme a budeme tak vyjadřovat 
podporu E. Benešovi a nejen jemu. Se-
hnala jsem si papíry a začala psát jedno 
heslo či slogan za druhým, jak mne napa-
daly. Když jsem řekla ostatním sokolkám, 
aby se k mně přidaly, tak mi odpověděly: 
„To je blbý. My nevíme, o co jde? Nám 
se nechce...“ Takže jsem tvořila v naší 
skupině transparenty jen já.

Pak přišel den „D“, kdy se konal hlavní 
program všesokolského sletu s velkým 
průvodem přes Prahu. Na trase průvodu 
ženy z mnoha oken pověsily velké povlaky 

(na postele či peřiny), aby byla vidět jejich 
podpora všesokolskému sletu a celému 
Sokolu, místo vyvěšování malých vlaječek, 
šátků a podobně.

V jedné ulici jsme procházeli kolem ko-
lem postávajících žen, sokolek, a sokolové 
před námi jim říkali, ať se k nám přidají. 
Ony jim jen odpovídaly: „Jdete na nás 
příliš rychle.“ Zkusila jsem je tedy oslovit 
i já, když jsem byla u nich, a zeptala se 
jich při té příležitosti: „A máte také hes-
la?“ Ukázala jsem jim přitom naše (moje) 
hesla a ony na ně odvětily: „Ty mají hlavu 
a patu.“ V té souvislosti vzniklo další heslo 
„Pojďte s námi v jednom šiku a nestůjte 
na chodníku.“

Slyšel jsem o nějakém vašem 
zážitku s policistou (tehdy to 

ještě nebyl příslušník Veřejné bez-
pečnosti) od potomků pamětníků 

toho sletu. Co se tehdy přihodilo, 
Milado?

Jak šel sokolský průvod, tak byli na růz-
ných místech postaveni policisté, pravdě-
podobně, aby hlídali, jestli se nezačnou dít 
nějaké násilnosti nebo něco protistátního. 
Na jednom místě jsem uviděla mladého 
policistu, který vypadal, že s námi sokoly 
sympatizuje.

Oslovila jsem ho tedy a zeptala se: 
„Poslouchejte, proč vy nejdete s námi do 
průvodu?“

Policista: „Dyť by mě vyhodili.“ (myšleno 
sokolové z průvodu)

Milada: „Já můžu jít s kým chcu.“
Policista se tedy přidal a zahákl se k mě 

rukou (loktem). Já jsem poté vytáhla a za-
čala provolávat jedno z hesel.

Policista: „Paní, vy jdete za svým cílem. 
A mám taky volat vaše hesla?“

Milada: „Ano, můžete.“



Policista: „Vy máte dobrý hesla. Takový 
(z)dravý. Sokoli jsou takoví zvláštní – si 
dělají to, co chtějí.“

Průvod pokračoval a jsem si s „policaj-
tem“ mezi vyvoláváním hesel občas poví-
dala. Když jsme se přiblížili strahovskému 
stadionu, tak jsem mu řekla: „Jsem ráda, 
že jste šel se mnou.“ Také jsem se ho 
zeptala na účel jejich přítomnosti kolem 
průvodu. On mi odpověděl: „Dostali jsme 
od ‚šéfa‘ za úkol kontrolovat a zjišťovat, 
co za lidi se pohybuje kolem vašeho 
průvodu.“

Poté jsem mu ještě doporučila, kam si 
má jít sednout na strahovském stadionu, 
aby měl co nejlepší výhled na sletová cvi-
čení. On mi poděkoval za možnost účastnit 
se sokolského průvodu a zeptal, jestli by 
mohl příští rok zase jít se mnou :-).

Tak na takový zážitek se, Milado, 
opravdu nezapomíná. Ještě 

si na něco v souvislosti se sletem 
vzpomínáš?

Ano, například na to, že mi později sokol-
ky několikrát volaly nebo mi osobně říkaly, 
abych jim půjčila svá hesla ze sletu. Nikdy 
jsem hesla nepůjčila nikomu a jim jsem 
odpověděla: „Mohly jste si udělat svoje.“

To nepřišlo samo s sebou (myšleny ty 
hesla). Hesla jsou taková, že opakovaně 

(stále) fungují v podobném duchu i v dalších 
dobách.

A teď něco z jiného soudku. 
Vzpomínáš si nějaký nesokol-

ský zážitek, ať z doby dávné, nebo 
nedávné?

Já mám ráda letadla. Ráda je pozoruji 
ze své zahrady, když je jasná obloha, a ně-
které si mohu sledovat poměrně detailně. 
Hlavně vrtulníky, které létají nad Hradiskem 
relativně nízko.

Před pár roky tu na Hradisku jednou 
„zastavilo“ letadlo (vrtulník). – Umývám 
takhle okna v obýváku a najednou vidím 
přistávat letadlo. Vyběhl z něho doktor 
a ptal se mne, kolik má zaplatit za přistání. 
Doktor: „Za naše přistání byste mohla 
dostat zaplaceno.“ Milada: „Já su ráda, 
že jste tady. Mám ráda letadla.“ Doktor: 
„A kávu byste nám prosím mohla udělat? 
Milada: „Jasně, bez problémů.“ Doktor: 
„A kolik za ni chcete?“ Milada: „Nic“. 
(s úsměvem)

Tak jsem doktorovi a zdravotnickým 
bratrům z vrtulníku přinesla kávu. Něja-
kou dobu tu pobyli a hlídali si přitom čas. 
Během popíjení kávy jsem se dozvěděla, 
že jde o veřejné cvičení integrovaného 
záchranného systému Jihomoravského 
kraje. „A byla by tady káva vždycky?“, 

zeptal se ten doktor před odletem, na což 
jsem odpověděla, že ano.

Děkuji ti Milado za zajímavý 
rozhovor o událostech dáv-

ných i nedávných. Měj se hezky 
a buď fit.

Před odchodem mi zapůjčila sešit se 
svými hesly z všesokolského sletu 1948. 
Několik jich uvedu jako příklady invence, 
podpory E. Beneše, i propagace Bílovic:
• Beneš musí do hradu, nechcem žádnou 

náhradu.
• My chceme na sletě prezidenta Bene-

še. („Oni“ nedovolili Benešovi se sletu 
účastnit.)

• Slet se nám líbí, někdo nám chybí. (na-
rážka na chybějícího Beneše)

• Chtěli jsme na sletě vidět presidenta 
Beneše, neviděli, nevadí, národ ho však 
nezradí.

• Ať žije bratr Beneš a sestra Hana (man-
želé Benešovi a sokolské oslovení)

• My jsme děti z Hané a patříme Haně.
• Celý svět to vidí, kde je vůle lidí.
• Nedáme si diktovati, koho máme mi-

lovati.
• Že nás bude stále více, slibují vám nad 

Svitavou Bílovice.
• Sokolské šiky, štít republiky.

Martin Šerák 

Jednou z nejslavnějších členek místního 
Sokola je bezpochyby paní Božena Kalová, 
za svobodna Dobešová. V internetové 
encyklopedii Wikipedie o ní můžeme číst 
pouze strohá fakta – narodila se ve Sto-
chově 2. 10. 1914, zemřela v Bílovicích  
28. 11. 1990. Byla držitelkou stříbrné 
medaile v soutěži sportovní gymnastiky 
družstev žen z LOH 1936 v Berlíně. Ani 
při dalším prohledávání internetu se nedá 
vypátrat o mnoho více. V nejnovější knize 
o Bílovicích (Kapitoly z historie obce Bí-
lovice nad Svitavou) můžeme najít čtyři 
odstavce věnované jejímu životu a činnosti 

v obci. Krátce shrneme, že po již zmíně-
ném úspěchu na LOH v Berlíně získala 
také zlatou medaili jako členka vítězného 
družstva ČOS na mistrovství světa v roce 
1938 v Praze. Po válce v roce 1947 zís-
kala na mistrovství republiky ve sportovní 
gymnastice žen 1. místo ze 114 závodnic. 
V témže roce si vybojovala účast na „Sletu 
amerického sokolstva do Chicaga“. Zájezd 
se konal na pozvání amerického sokolstva, 
cesta z Anglie lodí do New Yorku trvala 
5 dní. Tříměsíční turné bylo náročné – 
cvičilo se ve 21 městech USA a cestovalo 
se vlakem, navíc družstvu mužů ještě ženy 

Kvůli mamince 
stavěl v Bílovicích rychlík
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Rozhovor se synem olympioničky Boženy 
Kalové-Dobešové, panem Vladislavem Kalou

Božena Kalová v civilu,  
foto archiv V. Kaly.



žehlily košile. Příprava na LOH v Londýně 
v roce 1948 se Boženě Kalové nevydařila. 
Pád z kladiny a zranění udělalo konec 
nadějím. V roce 1949 se však dokázala 
zase vrátit k vrcholovému sportu - získala 
2. místo na mistrovství republiky a zvítězila 
v mezinárodních závodech Českosloven-
sko - Bulharsko. V 35 letech ukončila zá-
vodní kariéru. V roce 1974 jí byl udělen Řád 
za zásluhy a rozvoj československé tělový-
chovy a v roce 1988 získala z rozhodnutí 
Mezinárodního olympijského výboru právo 
nosit olympijský odznak, který obdržela 
z rukou předsedy MOV J. A. Smaranche.

Po celou dobu svého života byla Božena 
členkou Sokola v Bílovicích, kde působila 
ve funkci náčelnice a cvičitelky. Celý život 
se také věnovala kulturní činnosti. Byla he-
rečka, zpěvačka, tanečnice, choreografka, 
za okupace i loutkoherec. Kulturní akce 
režíroval její pozdější manžel Bohuslav 
Kala. Za celý svůj život vytvořila 50 diva-
delních postav, připravila na 15 silvestrov-
ských večerů, účinkovala v představeních 
s Kašpárkem pro děti… To vše plně při 
zaměstnání – byla vyučená modistka, šila 
klobouky a později prodávala v pánské 
galanterii.

V Bílovicích stále žije syn Boženy Kalové, 
pan Vladislav Kala, kterého jsme vyzpoví-
dali. Hlavní téma rozhovoru se jevilo jasné 
– jaká byla Božena Kalová jako maminka.

Na úvod jsme si přečetli úryvek v nové 
knize, který byl panem Kalou poupraven, 
doplněn a dovysvětlen (viz výše).

Jaké bylo dětství Vaší maminky?
V roce 1922 se její rodina přestě-

hovala - kvůli přeložení jejího otce četníka 
– z Oslavan do Bílovic. Brzy poté došlo 
k oficiální rozluce mezi jejími rodiči - ten-
krát se říkalo „od stolu a lože“. Její matka 
(babička p. Kaly), aby uživila děti, si pořídila 
živnostenský list a provozovala obchod 
v domě rodiny Svobodových na Fügnerově 
nábřeží č.p. 32, vedle vrat dnešní cukrárny 
Svitava. Z těžké práce však onemocněla 
tuberkulózou a musela odejít do léčebny. 
V té době byli jejím dětem (tj. Boženě 
a staršímu bratru Pepkovi) ustanoveni 
poručníci, kteří na ně dohlíželi, ale děti 
mohly zůstat spolu v matčině domku (bylo 
jim v té době 11 a 14 let). Pro Boženu byla 
určena poručnicí prababička paní učitelky 
Ivy Eberhardové, paní Josefa Trnková 

a Pepkovi byl poručníkem četnický stráž-
mistr František Pudil. Maminka Boženy se 
po vyléčení vrátila a začala pracovat jako 
kuchařka v rodině Ing. Arnolda Zlámala 
a Jana Julinka (v domě, kde je dnes obecní 
knihovna), kde měla současně možnost vařit 
i pro své děti, a kde se našlo pochopení i pro 
pozdější Boženiny sportovní výkony - pořá-
dali jí dokonce oslavy významných vítězství.

A ještě taková perlička – v roce 1936, 
1938 a 1947, jak při odjezdu, tak při návratu 
ze sportovních akcí, kvůli ní zastavil rychlík 
Brno - Praha speciálně na nádraží v Bí-
lovicích. Při návratu ji pak vítali sokolové 
i další občané Bílovic a nesli ji z nádraží 
na ramenou.

Jak se maminka seznámila s Va-
ším otcem?

Znali se od dětství, otec prý kvůli 
mamince vstoupil do Sokola. Brali se 
v listopadu 1939. Otec, povoláním pánský 
kadeřník, se angažoval jako režisér diva-
delních představení, ve kterých maminka 
účinkovala. Přestože neměl hudební 
nadání, režíroval i řadu hudebních před-
stavení, protože dokázal zajistit spolupráci 
hudebních odborníků při jejich přípravě. 
V letech 1935 až 1953 byl často hned po 
práci v sokolovně.

Já jsem se narodil v říjnu 1940 a už 
v prosinci maminka stála na jevišti a zpíva-
la v představení „Ta naše písnička česká“. 
Uměla velmi dobře zpívat, měla rozsah tři 
oktávy. A nechyběl jí ani herecký talent. 

Bavily ji také taneční šlágry, tancem účin-
kovala i veřejně, například na akcích, kte-
rými si Sokol zlepšoval rozpočet. Zpívala 
repertoár Inky Zemánkové a pro vystou-
pení dokázala převzít i její styl oblékání.

V divadelní práci pokračovala i po na-
rození mého bratra v září roku 1953, na 
Silvestra už zase stála na jevišti (přehled 
představení, ve kterých účinkovala a která 
má pan Kala sepsaná, zabere hustými řád-
ky celou A4 stránku - pozn. red.). V někte-
rých letech nastudovali i dvě představení. 
Jako herečka naposledy vystoupila v roce 
1972 ve hře Smrt na samotě. Poslední 
divadlo, na kterém se podílela, bylo v roce 
1981. Šlo o představení pro děti „Strašidlo 
Bublifuk“ a Božena ho režírovala.

Kdy jste si poprvé uvědomil 
maminčinu popularitu?

Nejdříve jsem zaregistroval její divadel-
ní aktivity – chodila o přestávkách před-
stavení domů nalíčená, dívat se, jestli už 
spím. Od 4 let jsem už také s maminkou 
chodil do cvičení, které měla s děvčaty, 
a nějaký čas jsem s nimi i cvičil. Po válce 
už jsem cvičil s hochy. Přestože válka 
přerušila možnosti sportovních soutěží, 
Božena stále trénovala a po válce v roce 
1946 už se mnou jela do Prahy, navště-
vovala sportovní přátele a zjišťovala 
možnosti přípravy na další olympiádu, 
to už jsem si uvědomil, že maminka je 
významnou osobou. Viděl jsem samozřej-
mě, jak ji lidé vítali při návratu ze zájezdu 
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Božena Kalová cvičí na kladině 
bez kladiny, foto archiv V. Kaly.
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v Americe - a dokonce jsem jí sám chystal 
slavnostní večeři.

Z dětství neznám pohádky, ale zato jsem 
vyrostl na divadelních hrách, které se u nás 
doma zkoušely.

Maminka se po válce účastnila řady 
kulturních akcí, například účinkovala na 
třech silvestrech pořádaných v Luhačovi-
cích, kde také dělali zábavný program na 
mlynářském kongresu, nebo se souborem 
hrávali v Rousínově. Prožíval jsem její di-
vadelní i sportovní život spolu s ní.

Maminka se také ráda hezky a moderně 
oblékala – jako hvězdy. Naučila se šít 
u paní Korabečné, která ji naučila práci 
s materiály a látkami. Šila si pak prakticky 
všechno kromě těžkých kabátů.

Jak otec snášel matčiny úspěchy?
Otec prohlašoval, že si vzal sportov-

kyni s kuchařkou - tím myslel Boženinu 
matku, svou tchyni Annu Dobešovou. 
Maminka sama moc ráda nevařila, to za-

jišťovala její matka a později pak také já, 
mě to bavilo.

Jaké bylo v rodině politické 
smýšlení?

Otec měl nejblíže k socanům – tehdy 
národní socialisté, matka byla bezpartijní. 
Velký význam pro ni měla sportovní přátel-
ství, mnohá z nich přetrvávala celý život.

Přesvědčovali komunisté po 
převratu maminku k nějaké 

spolupráci?
Nepřesvědčovali, jen ji vytěsnili z funkcí 

v Sokole a do roku 1957 nebyla v jeho ve-
dení. V té době (v 50. letech) hrála tenis, 
vedla tenisovou školu a dělala správce 
tenisových kurtů.

Jak vypadala Vaše puberta v pa-
desátých letech?

Byl jsem hubatý už před pubertou… 
v pubertě jsem si nenechal nic líbit. Pů-

vodně jsem chtěl pracovat v zemědělství 
nebo zahradnictví, to mě bavilo, i doma 
jsem měl „malé hospodářství“, ale pod-
mínky v té době určené pro tento obor 
mi nevyhovovaly (byla nutnost napřed jít 
na dva roky do praxe, čímž vědomosti ze 
školy vyblednou, a pak při pokračování 
studia schází). Nebylo mi dovoleno jít na 
devítiletku, takže jsem se nakonec vyučil 
na kadeřníka (pan Kala měl v tomto oboru 
úspěch, získal i řadu cen v oborových sou-
těžích – pozn. red.). Jinak jsem rekreačně 
sportoval a hrál divadlo – jako maminka 
a řada členů rodiny Kalovy.

Kdybyste si mohl vybrat jiné 
dětství, měnil byste?

Stran maminky bych neměnil, u otce 
jisté výhrady mám, ale nechci je rozvádět… 
Mrzí mě jen, že jsem nemohl studovat to, 
co jsem chtěl.

Ptaly se Jana Skládanková  
a Vendula Bartáková 

Sokol vznikl jako první česká tělocvičná 
organizace v Rakousku-Uhersku v době 
šedesátých let 19. století z iniciativy dr. 
Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Mezi symboly, které si při vzniku zvolili 
a které Sokol doposud reprezentují, patří 
vedle sokolského kroje, hesel jako třeba 
„Tužme se!“, pozdravu „Nazdar!“, tykání 
a oslovování „bratře, sestro“ a všude 
přítomného letícího sokola i prapor. 
A právě sokolskému praporu bych se ráda 
věnovala v tomto článku trochu podrobněji. 
Prapor se skládá z dřevěné žerdi, kovové 
hlavy a samotného těla praporu vyrobe-
ného např. z kvalitního saténu či sametu. 
Prapory jednotlivých žup a jednot se od 
sebe navzájem liší, i když základní znaky 
mají většinou stejné nebo podobné. Vůbec 
první sokolský prapor namaloval Josef 
Mánes a při jeho rozvinutí 1. června 1862 
se stala matkou praporu Karolina Světlá.

Abych získala nějaké informace o bí-
lovickém praporu, kterých bohužel není 
v povědomí lidí mnoho, oslovila jsem pana 
Ladislava Kalu a pana Zdeňka Mrkose, 
oba znalce bílovické historie, aby mi s tím 

SOKOLSKÝ PRAPOR
pomohli. Oba pánové mají připraveno plno 
dokumentace a poznámek, takže si je ani 
nestíhám zapisovat.

Mám tu čest na vlastní oči prapor vidět, 
sáhnout si na něj a pro účely tohoto článku 

si jej i vyfotografovat. Protože jde o takovou 
vzácnost, neřeknu Vám, kde je bezpečně 
uložen.

Dozvídám se, že bílovický prapor vznikl 
v roce 1910. Byl ručně vyšit sestrami Ber- 
tou Florovou a Marií Teperovou a paní Marií 
Švehlovou a byl věnován Sokolu Bílovice 
nad Svitavou při slavnosti udělení praporu 

Rubová strana 
sokolského praporu
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dne 4. 9. 1910. K praporu je i stuha s věno-
váním ze stejného roku. Stuh k praporu je 
více, vztahují se většinou k velmi význam-
ným událostem. Jednu z nich vyšily a vě-
novaly v roce 1947 sestry Helena Uhrová 
(rozená Daňková) a Božena Kalová a paní 
Marie Doležalová (rozená Popelková). 
Prapor má něco ke třem metrům na výšku, 
jeho žerď vyrobil místní stolař Tomanec. 
Hlavu praporu tvoří kovový znak Sokola, 
ale dozvídám se, že je možné, že dříve 
tam byl sokol s rozvinutými křídly. Tělo 
praporu má na rubové straně na bílém 
podkladu červeně vyšitý název bílovic-
kého Sokola, na líci je pak na červeném 
podkladu s bílým lemováním letící sokol 
s činkou v pařátech a zlatě vyšité jedno 
ze základních hesel Sokola „Kupředu, zpět 
ni krok“. Symbolika zanesená do praporu 

zachycuje jedinečnou historii a tradice 
nejen bílovického Sokola.

Uvědomuji si, že takový ručně vyšívaný 
prapor má velkou historickou hodnotu, 
zásadním způsobem podtrhuje majestát 
Sokola a připomíná význam jeho vzniku. 
Jsem hrdá na to, že naši předkové doká-
zali takovou vzácnost po tolik let uchovat. 
Zvláště ve válečném období, ale i v jinak 
politicky nestabilní době. V době druhé 
světové války byly spolky a jejich symboly 
hromadně ničeny. Dne 8. října 1941 byl 
oficiálně zrušen i Sokol. V Bílovicích nad 
Svitavou naštěstí včas varovali členy Sokola 
místní četníci. Tak se stalo, že nejcennější 
věci byly samotnými členy Sokola včas 
rozebrány a uschovány v jejich soukromí, 
aby nedošlo k jejich zničení gestapem. Pra-
por, o kterém je řeč, byl v úschově u paní 

Ludmily Daňkové - Kalové v prádelníku, 
zabalen v hedvábném papíře. Další cenné 
věci a archiválie měli např. Miloš Procházka, 
Amálka Pařízková (rozená Špatná), Václav 
Polák (starosta Sokola, který za svoji od-
bojovou činnost zaplatil životem) a další. 
Vrátili je do Sokola po skončení války, ale 
po celou dobu trvání války na sebe tímto 
vzali velkou zodpovědnost, riskovali tím 
doslova život a mnohdy nejen svůj, ale 
i celé rodiny. Těmto osobám patří velký 
dík. Prapor i všechny zachráněné věci se 
staly mostem, který přenáší odkaz Sokola 
z minulosti do budoucnosti. Bílovický prapor 
tak nadále reprezentuje společenství Sokola 
při oficiálních akcích a hraje důležitou roli 
i v samotné historii obce.

Dlouholetým praporečníkem Sokola byl 
pan František Olejníček, zvaný Voleňa. 
Současným praporečníkem je starosta 
Sokola Bílovice nad Svitavou pan Petr 
Pošmůrný.

Je nutno říci, že ne všechny věci se 
dochovaly. Z dobových fotografií víme, že 
prapory byly celkem tři. O osudu dalších 
dvou z nich se však nic neví. Máme jen 
dobové fotografie -ze kterých se dá usu-
zovat na jejich existenci. Jeden pruhovaný 
trojbarevný (větší), v barvách slovanských 
a druhý menší, červený s ornamenty po 
stranách - dorostenecký, k tomu se do-
chovala jen stuha z roku 1927. V případě, 
že máte nějaké informace o těchto dvou 
praporech, budeme moc rádi, když nám je 
poskytnete. Obracet se můžete na redakci 
zpravodaje nebo přímo na starostu Sokola 
Bílovice nad Svitavou.

Karla Hrabalová 

Menší dorostenecký  
prapor, kolem r. 1928.

Okolnosti stavby mohyly – pomníku 
obětem I.  světové války na bílovickém 
Ostrůvku, byly popsány R. Těsnohlídkem 
v jeho projevu, předneseném 12.1.1919 na 
valné hromadě místní TJ Sokol.  Jeho text 
byl potom několikrát otištěný v různých pu-

blikacích a naposledy z něho bylo citováno 
v knize Bílovice n. Sv. (2012). Další, dosud 
nezveřejněné podrobnosti jsme se dozvě-
děli v sokolském archivu, v dobových zá-
pisech Vzdělávacího a zábavního kroužku 
TJ Sokol. Zásadní informace, kterou R. T. 

neuvedl, je ta, že stavbu mohyly on původ-
ně navrhl jako poctu k 500letému výročí 
smrti Mistra J. Husa. Teprve v polovině 
roku 1915, pod tlakem krutých válečných 
událostí, organizátoři svoji motivaci změnili 
na poctu obětem tehdejší Velké války, nejen 
svých bratří sokolů, ale všech spoluobčanů.

Až nedávno se dostal na veřejnost 
podrobný popis této sokolské akce z pera 
Bohuslava Tepery, syna tehdejšího ředi-
tele zdejší školy. Originální (nedatovaný) 
text opatruje paní Jiřina Melicharová – je 
totiž také památkou na členy její rodiny 

padlým na ostrůvku
MOHYLA 
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– Švehlovy, kteří byli klíčovými aktéry.  
Zveřejnění tohoto popisu tištěnou formou 
je tedy premiéra a z historického hlediska 
neobyčejně zajímavá událost.

V měsíci květnu 1915 byli jsme návštěvou 
u p. Karla Švehly, krejčího: red. L.N., R. Těsno-
hlídek, syn pokl. Č-M. Záložny Alois Lutanský 
a já. Scházívali jsme se v dílně p. Švehly 
k debatám o situacích světové války a velmi 
probíráván osud národa a vlasti. I o legii 
v Rusku měli jsme tehdy již nejasné zprávy 
– dík p. R. Těsnohlídkovi.

V květnu jednoho dne vzpomínali jsme, že 
za několik dní již připadne 500leté výročí M. 
J. Husi. Přemýšleli jsme, jakým způsobem by 
měl býti tento historický rok oslaven. Nikoho 
nebylo doma, Sokol pracoval svými několika 
členy a dorostu jen tajně, okázalých slavností 
býti nemohlo.

Tu p. Těsnohlídek navrhl /:reprezentovali 
jsme vlastně: = starý pan Švehla, jeho synové 
Karel a Ruda, red. Těsnohlídek a já = celého 
Sokola a směle možno nazvati tyto naše 
besedy schůzemi výboru:/ aby postaven byl 
pomník, jednoduchý, prostý – jako památka 
na hroznou smrt našeho největšího muže.

Souhlasili všichni s jeho návrhem, prode-
batovali jsme věc ihned na místě do detailu, 
bylo záhodno získati třech důležitých věcí:

1. peněz
2. místo pro pomník
3. návrh pomníku

A věc nejdůležitější: 
4. Povolení úřadu a získání stavitele

Usnesli jsme se: 1. peníze – získati dary 
bílovického občanstva, což si vzal na starost 
p. red. Těsnohlídek. Dorostenky a členky So-
kola vydaly se v příštích měsících žebrotou 
po vesnici. Kolik celkem vybraly, nevím, ale 
mám ve svých zápiscích poznamenáno: 
„naše finance vzkvétají, už jsme sehnali 
678 Kč". Peníz jistě na tu dobu ohromný – 
neuvěřitelný.

 2. místo pro pomník – R. Těsnohlídek, br. 
Ant. Špatný a já – běhali jsme několik dní 
po Bílovicích a sháněli příhodné místo. Čtyři 
místa připadala v úvahu: 1. Ostrůvek 2. Roh 
Hradiska a Palackého údolí 3. Na dloužku 
proti nádraží a 4. konečně br. Špatný nabízel 
místo na svém pozemku před domem, na 
okraji stráně u silnice. Z těchto vybrán ostrů-
vek. Hradisko bylo příliš nákladné – pro práce 
ve skále. Nad Loužkem bylo by nutno žádati 
velkostatek Adamov o povolení a u bratra 
Špatného nevyhovovalo: blízko stráně nebylo 
možno stavěti pro nebezpečí spodní vody 
a sesutí a dále od silnice by pomník zanikal. 
Ostrůvek byl pozemkem obecním a můj otec 
byl pověřen, aby žádost jednoty obecnímu 
výboru přednesl. Stalo se tak a v nejbližší 
schůzi „ostrůvek byl náš“.

 3. Návrh pomníku nakreslil jsem sám – 
a byl členy tichého našeho kroužku přijat. Měl 
tutéž podobu jako dnes – jen na jehlanu na 
přední stěně měl býti v trnité koruně kalich, 
pod ním letopočet 1415 – 1915 a doleji vytesán 
nápis „Tělocvičná jednota Sokol“. Nahoře jeh-
lan měl býti ukončen kovovým odlitkem sokola 
sedícího na hnízdě a chránícího rozpjatými 
perutěmi svá mláďáta: symbol našeho boje…

4. Bylo nutno získati stavitele: p. Leopold Fric 
nemohl přijíti v úvahu pro jeho náboženské 
smyšlení, a proto byl vyhlédnut p. Karel Kučera 
z Obřan, známý svým pokrokovým smýšlením.

Byl jsem pověřen získati jeho podpis na 
můj návrh a předložiti jej polit. úřadu ke 
schválení. Ale dříve než se tak stalo, byli jsme 
z informovaných míst varováni, poněvadž 
podobný čin nejen že nebude schválen, ale 
určitě bude míti za následek pronásledování 
Sokola i celé obce rakouskými úřady.

Nebylo možno tedy podnik uskutečnit. Ale 
vybrané již peníze neměl kdo u sebe podr-
žet. Vždyť celá akce děla se bez jakéhokoliv 
schválení a povolení.

Po velkých debatách usnesl se náš málo-
členný kroužek na tom, aby z pomníku M. J. 
Husi stal se pomník padlých občanů ve svě-
tové válce. A tak během noci vše se obrátilo. 
Nakreslil jsem nový návrh, zmizel kalich, 
trnitá koruna, letopočet 1415 – 1915 a na jeho 
místo přišla tabulka nynějšího tvaru a nápisu.

Pracovalo se hned veseleji, v této formě 
mohli jsme získávati podporu i od Němců – 
jako Zeigla, Butschowitzera, Julinků,Zlámalů, 
Kubasků atd. A rovněž poznamenáno, že 
přispěli slušnými obnosy.

To bylo již začátkem července. Vrátil se 
z Poličky nynější akademický malíř Franta 
Koudelka, jeho bratranec Kartouz z Brna, 
posluchač práv Lepař a práce šla nyní rych-
lejším tempem. Franta Koudelka namaloval 
veliký reklamní plakát, uspořádán „Večer 
letních hostí“ s výtěžkem pro stavbu pomníku, 
p. Fric přijal podnikatelství stavby, zapůj-
čil ochotně lešení a jiné zednické potřeby 
p. Staňkovi, který se uvolil za pár haléřů a za 
naší pomoci dáti se do díla.

Materiál: kámen a cement! Vybraný peníz 
vyrostl, zdá se mi, již na 1280 Kč, stačil na 
zaplacení práce p. Staňka a na cement. Ká-
men daroval částečně p. V. Sklenář a větším 
dílem vybrali jsme řečiště Svitavy na Šišové, 
u Skalky a balvany po cestě k Adamovu. 

Nejstarší dochovaná fotografie 
pomníku z roku 1920

Bílovičtí Sokoli roku 1909. Autor textu je zcela vpravo dole jako 
12letý žák a 3. řada shora 3. zleva je vousatý „otec“ Josef Tepera.
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Povozy dali ochotně bílovičtí sedláci – ale 
poněvadž byla doba žní, jen večer jsme mohli 
zajeti pro nasbírané kameny – a za to ve dne 
pomáhali na polích. Cement z Maloměřic 
vozil p. Svoboda /:Kristián:/ a povozníci ze 
mlýna.

Pomník rostl.
Bratr Hrůza a Kratochvil zaopatřili si 

materiál a pracovali po večerech na plůtku 
kolem pomníku. Nebyli s prací hotovi, když 
došlo k odevzdání pomníku veřejnosti.

Poslední neděli v září 1915 uspořádána 
tichá a dojemná akce předání pomníku ve-
řejnosti, ochraně občanstva.

Žádost o povolení nesl jsem osobně okresní 
správě politické /:tehdy okresnímu hejtman-

ství:/. Ale nepochodil jsem. Žádost byla mi 
ihned vrácena s podotknutím, že musí býti 
doložena doslovným textem programu.

Nezbylo než se podrobiti: Můj otec měl 
míti řeč, nacvičoval též ženské sbory. Rychle 
napsán kratičký proslov, obrána píseň „Kde 
domov můj“, „Anděl lásky svaté vlá“, „Svatý 
Václave“ a „Ty hvězdo míru svatá“.

Z otcova projevu škrtnuto několik vět /:kte-
ré ovšem byly při slavnosti samé řečeny:/ 
a škrtnuta píseň „Kde domov můj“. Pamatuji 
jako dnes, že přes text bylo červeně napsáno 
německy „drzost“. Proč obstála píseň „Svatý 
Václave…?“. Snad proto, že bylo u ní pozna-
menáno, že je to píseň kostelní…..

Přišel den předání pomníku veřejnosti. 
Pršelo tehdy a kalná Svitava tekla ko-
lem. Shromáždilo se mnoho lidí a přišli 
i z Řicmanic a Kanic. Průvod však nebyl 
dovolen.

Po písni „Anděl lásky svaté vlá“, pronesl 
můj otec řeč, která končila slovy: “ … a vás, 
chlapci, neprobudí již jásavý zpěv skřivánka 
– ani jarního větru vání…“

Lidé plakali, i děvčata – zpěvačky slzely 
a proto píseň „Svatý Václave“ a „Ty hvězdo 
míru svatá“ dozpívány hlasem chvějícím se 
pláčem.

A když na blízkém Hradisku zazněly tři 
rány jako znamení ukončení slavnosti, shro-
mážděný lid nezadržitelně zapěl mohutně 

píseň „Kde domov můj“ a „bojovní“ Řicmanští 
při odchodu i „Hej Slované“.

A tak pomník určený velikému Čechu 
Husovi přeměnil se v pomník padlých bílovic-
kých občanů. Vyrostl z jejich peněz, z jejich 
dobré vůle, z jejich mozolů a z lásky k vlasti.

A budiž poznamenáno, že byla to sestra 
Lidka Šurých /:nyní Švehlová:/, že první 
na svátky svatých položila k pomníku kytici 
v upomínku smrti svého muže Franty Do-
hnala – a tento čin byl podnětem, aby vždy 
první dni listopadové octly se u pomníku kytice 
podzimních květů a zažehnuty byly svíce na 
paměť věrnou těch, kteří nedočkali se svobody 
národa a zemřeli v boji bratrovražedném!

Bohuš Tepera

Tepera Bohuš (tak se podepisoval), ještě 
v tom roce 1915 jako 18letý odešel do války, 
v r. 1917 v Rusku vstoupil do čs. legií. Válku 
přežil, ale jeho další osud zatím neznáme.

Rudolf Těsnohlídek, dlouholetý vzděla-
vatel Sokola, v r. 1917 taky jednatel TJ, do 
války neodešel, ale pro svoje spoluobčany 
a hlavně děti, udělal v té těžké době obrov-
ský kus práce. Tato jeho záslužná činnost 
není dosud doceněna, poněkud zastíněná 
Bystrouškou a Vánočním stromem.

Ale to už je jiná kapitola, ke které se jistě 
někdy vrátíme.

Zdeněk Mrkos 

Je XV. Všesokolský slet, rok 2012 - vyvr-
cholení oslav 150. výročí založení Sokola.

Stojím na značce v první řadě velkého 
pražského stadionu Eden a mám trému. 
Jak jinak sice tu se mnou stojí ve stejných 
úborech další stovky, spíše tisíce cvičenek, 
přesto jsme každá z jiného kouta republiky 
a ani se neznáme. Každou chvíli nám začne 
hrát hudba a my společně předvedeme 
divákům skladbu, kterou jsme poctivě celý 
rok ve svých jednotách nacvičovaly. 

Cvičím a nevnímám ze svého okolí téměř 
nic, jen hudbu, a pohyby mi jdou nějak 
automaticky. Jsem jako v tranzu. Chci 
říct, že je to pro mě velmi emotivní zážitek 
umocněný tím, že nás cvičí tolik. 

Konečně mi to dává nějaký smysl. Done-
dávna jsem cvičila jen s malou skupinkou 
cvičenek z bílovického Sokola a nedokázala 
si ledacos spojit, některé obrazce prostě 
vynikají až teď v tom davu. Jsem jak malá 
holka a prožívám to všemi smysly. I když 

jsem jen malá tečka v tom množství cvi-
čících žen, a vím, že to umím, přesto cítím 
velkou odpovědnost, nepokazit to a být 
prostě perfektní. Je to nádherné. Červená 
se střídá s bílou, k tomu zamáváme šálou… 
Dojímá mě to. 

Byla to snad jen chvilka a máme to za 
sebou. Jdeme do šaten a za námi už na 
plochu stadionu nabíhají na značky další 
a další cvičenci. Padá ze mě tréma, je mi 
nádherně. Povedlo se nám to. Jsem na 
sebe hrdá, všechno jsem zacvičila správně. 
Jdeme fandit ostatním. Z Prahy odjede-
me s kopou nových nezapomenutelných 
zážitků. 

Dodnes nadskočím pokaždé, když zazní 
známá úvodní melodie k filmu Zdivočelá 
země, a já se jakoby vrátím v čase a jsem 
zase připravená na značce cvičit skladbu 
zvanou Kontrasty. S obdivem vzhlížím ke 
všem, kteří tvoří choreografii skladeb, kteří 

Aneb jak společně se mnou členky 
Sokola z Bílovic zavzpomínaly  
na slety a Spartakiády

NA ZNAČKY!
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nacvičují skladby a tyto velké akce pořádají. 
Je za tím spousta práce a odhodlání. Jsem 
ráda, že jsem se mohla zúčastnit. 

Našla jsem si díky tomu i hodně přátel, 
a abych Vám nepsala jen o sobě a o tom, 
co jsem prožila v Praze já (Karla Hrabalová 
autorka tohoto článku a členka Sokola), 
oslovila jsem dvě členky Sokola, které se 
mnou zavzpomínaly na léta, kdy ony už 
cvičily spartakiádní skladby a já jsem ještě 
byla na houbách.

Podíváme se na ty vzpomínky pohledem 
Olgy Uhrové a Jany Bednaříkové, členek 
Sokola od dětských let, i na vzpomínky 
z historie Sokola. 

Olga Uhrová chodila jako malá holka do 
tělocvičny 2x týdně, tehdy to bylo běžné, 
každá složka (mladší žačky, starší žačky, 
dorostenky, ženy, mladší žáci, starší žáci 
dorostenci, muži) měla ve cvičebním 
rozvrhu 2x týdně 1 hodinu. Vzpomíná, jak 
vedoucí – sestra Zdeňka Dvořáková někdy 
vedla cvičení sama a zvládla náplň hodiny, 
i když se běžně scházelo kolem 40 děvčat.

Vyzdvihuje jména cvičitelek, které v urči-
té časové posloupnosti cvičení vedly a ve-
dou – Zdeňka Dvořáková, Věra Křipačová, 
Božena Kalová, Jana Zmeškalová, Květa 
Slaná, Věra Přidalová, Miluše Tutková, 
Libuše Šenková, Pavla Doležalová. Cvi-
čitelé Antonín Dvořák, František Písařík, 
Bohumír Bednařík, Petr Adamec, Radek 
Prudek. Výše uvedení jsou jen cvičitelé 
a trenéři z doby, kdy chodila do sokolov-
ny cvičit. Někteří z nich už jsou bohužel 
v sokolském nebi.

V současné době cvičí už jen poslední 
dvě jmenované cvičitelky.

Chodit do Sokola, to nebylo jen cvičení 
v tělocvičně – rozcvička a pak v druž-
stvech na nářadí, ale i atletické disciplíny na 
hřišti. Sestra Boža Kalová vedla družstvo 
sportovní gymnastiky, které se úspěšně 
zúčastňovalo různých soutěží. V padesá-
tých letech minulého století reprezentovalo 
Sokol Bílovice mužstvo hokejistů a druž-
stvo žen hrálo 2. ligu v České házené. 
Bohatou činnost vyvíjel turistický oddíl, 
který každoročně během školních prázdnin 
provozoval turistickou základnu na Sloven-
sku – místo základny se několikrát změnilo, 
prvním místem byl Studený Potok, poslední 
v Roháčích pod Osobitou, mezi tím např. 
Tatranská Lomnica nebo Tatranské Mat-
liare u Starého Smokovce. Na základně 
trávilo dovolenou množství milovníků hor 
nejen z Bílovic nad Svitavou, každý týdenní 
turnus byl obsazen. Vedoucí turnusů byli 
i zkušení průvodci pro horské túry. 

Kulturní akce, které přetrvávají dosud – 
tradiční sokolský ples, sportovní karneval, 
dětský karneval, Václavské hody, vinobraní 

- bývaly vždy hojně navštěvovány. Sokol-
ské plesy se vždy konaly v sále bohatě 
vyzdobeném, na zahájení plesu byla nacvi-
čena polonéza, dámy musely mít plesové 
(nejlépe dlouhé) šaty. V krojích na hody 
chodívali i starší členové a členky a sa-
mozřejmě vždy tančili Moravskou besedu, 
která je nedílnou součástí programu hodů.

Divadelní odbor Sokola nacvičoval něko-
lik divadelních představení za rok, jeviště 
bylo vybaveno potřebným osvětlením, re-
flektory, zvukovou technikou, divadelním 
šatníkem, kulisami a dalšími rekvizitami.

To vše už je dnes zašlá sláva.
Jako dorostenka cvičila Olga poprvé 

v Praze na Strahově v roce 1960 skladbu 
v modrých úborech s bílou obručí. Její 
pocity byly stejné jako ty moje. Přidává 
ještě skutečnost, že čekání na seřadišti 
před nástupem na plochu stadionu není 
někdy vůbec příjemné – někdy je horko, 
jindy i prší a čeká se dlouho. Ale nástup 
„bránou borců“, postupné zaplňování plo-
chy a samotné cvičení s krásnou hudbou 
je opravdu vzrušující pocit. Ty nádherné 
prožitky vedou nad těmi méně příjemnými 
a do nácviku na další slety se jde znovu. 
Tehdy se spartakiádní skladby nacvičovaly 
v Sokole i ve školních hodinách tělesné 
výchovy. O účast na spartakiádě v Praze 
na Strahově byl tehdy mezi cvičenci, ze-
jména cvičenkami, velký zájem. Muselo být 
prováděno vyřazování – výběr cvičenek, 
nemohly jet všechny z celé Českosloven-
ské republiky, i když plocha na Strahově 
pojala asi 15 tisíc cvičenců či cvičenek. 

V roce 1975 cvičila Olga se svou tříle-
tou dcerkou Bronislavou skladbu rodičů 
s dětmi, která byla v programu novinkou. 
S touto skladbou se zúčastnily okrskového 

Veřejné cvičení  
v Bílovicích roku 1975.

Cvičenky skladby  
Kontrasty, rok 2012.
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cvičení a veřejného cvičení v Bílovicích. Za 
10 let pak se dcera Bronislava zúčastnila 
cvičení známé skladby Poupata na hudbu 
Michala Davida. Z Bílovic jezdilo vždy větší 
množství cvičenek a cvičenců – žactvo, 
dorost i dospělí, zejména v době první 
republiky, ale i na spartakiády. Týden 
v Praze znamená ubytování někde ve 
škole, většinou vlastní nafukovací lehátka, 
přesný harmonogram cvičení jednotlivých 
skladeb, čas vyhrazený na snídaně, obědy, 
večeře. Volný čas se využívá většinou na 
prohlídku Prahy, vedení Sokola zajistilo 
cvičencům i divadelní představení.

Do Sokola chodila od dětských let i Jana 
Bednaříková. V roce 1975 cvičila skladbu 
pro starší žákyně, kterou nacvičovala Jana 

Zmeškalová. Výpravy do Prahy se však 
nemohla zúčastnit, protože byla vybrána 
reprezentovat ZŠ na mezinárodním táboře 
v Polsku. Bylo jí to líto, a tak alespoň byla 
děvčatům zamávat u vlaku. Vzpomíná 
na to, jaké náčiní a úbory měly pro svou 
skladbu a na různé okresní a krajské 
spartakiády, kde cvičily. Do sokola chodila 
později i s dcerou Martinou do cvičení pro 
rodiče a děti.

Po Sametové revoluci v roce 1989 došlo 
k obnovení České obce sokolské a organi-
zace Sokol a s tím k obnově všesokolských 
sletů, jejich číslování navázalo na slety od 
začátku sokolského hnutí. V roce 2006 
se konal XIV. Všesokolský slet, na který 
nacvičily bílovické ženy skladbu Jariny 

Žitné a Ireny Drábkové s názvem Zpěv 
naděje pod vedení Olgy Uhrové. K nacvi-
čování dalších skladeb – rodičů s dětmi, 
žaček, žáků, dorostu, mužů a dalších 
se nenašli cvičitelé. V jednu červnovou 
sobotu bylo uspořádáno veřejné cvičení 
v Bílovicích za účasti cvičenců z okolních 
tělocvičných jednot. Bohužel bílovické 
ženy svou skladbu velkému počtu diváků 
nemohly předvést, protože brzo po za-
hájení veřejného cvičení přišla intenzívní 
bouřka, která rozehnala diváky, přerušila 
elektrické vedení a cvičební plochu hřiště 
za sokolovnou natolik poznamenala, že se 
nedalo po bouřce v programu veřejného 
cvičení pokračovat.

Dalšího nácviku na slet se chopily opět 
jen ženy a to pro Slet pod Ještědem, šlo 
o skladbu s kužely Malá hezká chvilka 
(autorka Jarina Žitná), o dva roky později 
pak skladbu s míčky Kaleidoskop (autorka 
Marie Frantová) pro Sokolské Brno. Toho 
jsem se účastnila už i já. Nácvik skladby 
Kontrasty na XV. Všesokolský slet vedla 
sestra Marie Pošmůrná, matka současného 
starosty bílovického Sokola a můj zážitek 
z pražského sletu z roku 2012 jsem Vám 
popsala už výše a jsem moc ráda, že tyto 
vzpomínky se svými kolegyněmi ze Sokola 
mám.

Najdou se pro příští slety v Bílovicích 
nové cvičitelky a cvičitelé?

Vezměte své děti od počítačů a dejte jim 
možnost mít stejné a rozhodně nezapome-
nutelné zážitky, jako jsou ty naše. 

Karla Hrabalová, Olga Uhrová 

Skladba Kontrasty,  
Praha 2012.

Přestože je stolní tenis sportem, který 
má ve srovnání s fotbalem, tenisem či atle-
tikou v naší obci kratší tradici, letos uplyne 
od založení oddílu stolního tenisu v Sokole 
Bílovice nad Svitavou již 15 let. Hned od 
svého vzniku, tzn. od sezóny 2000/2001, 
se bílovičtí stolní tenisté účastní soutěží 
České asociace stolního tenisu (ČAST). 
První ročníky odehráli v okresní soutěži 

Brno – venkov a od roku 2007 oddíl přešel 
pod Regionální svaz stolního tenisu Brno 
– město, sdružující kluby z Brna a blízké-
ho okolí. Na konci roku 2013 byl založen 
Brněnský spolek stolního tenisu (BSST), 
který kompletně převzal organizaci brněn-
ských městských soutěží.

Člověkem, kterému patří za rozvoj to-
hoto sportu v Bílovicích asi největší dík, je 

Petr Uličný. Právě Petr společně s Jiřím 
Oplatkem založili s podporou tehdejší sta-
rostky TJ Sokol, paní Milady Jandové, oddíl 
stolního tenisu. K těmto dvěma se brzy 
přidalo několik místních nadšenců a dětí, 
které vedl již dříve Petr Uličný v kroužku 
stolního tenisu při ZŠ v Bílovicích. Petr 
také zastával celých 15 let funkci předse-
dy oddílu. V letošních volbách se rozhodl 
již na další funkční období nekandidovat 
a novým předsedou oddílu byl poté zvolen 
Jan Kozák.

Počet členů v průběhu let neustále 
kolísal. Z původní sestavy vytrvali dodnes 
pouze tři již zmínění hráči, a to jsou Petr 

MÍSTNÍ ODDÍL 
STOLNÍHO TENISU
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Taková byla umístění mladší přípravky, 
starší přípravky a mladších žáků v měst-
ském přeboru Městského fotbalového 
svazu Brno-město v sezoně 2014/2015. 
Tímto se stala uplynulá sezona z hlediska 
našich nejmenších fotbalistů nejúspěšnější 
v historii oddílu.

Mladší přípravka vedená Karlem Vachem 
a Bárou Lebartovou prožila dva naprosto 
odlišné fotbalové ročníky. V prvním většinu 
zápasů prohrála a z vítězství se radovali 
naši nejmenší fotbalisté pouze ve dvou 
zápasech. V té následující čtrnáct zápasů 
vyhrála, dva remizovala a tři prohrála. Zlep-
šení bylo způsobeno hlavně dvěma faktory. 
V první sezoně hráli naši hráči proti o rok 
starším soupeřům, kteří byli jak po fyzické 
tak i po fotbalové stránce zdatnější. Další 
ročník hráli proti stejně starým soupeřům. 

Nejdůležitější byla chuť hráčů zlepšovat své 
fyzické a fotbalové schopnosti. K tomu jim 
pomáhaly výborně připravené a vedené tré-
ninky Karla Vacha ve spolupráci s Michalem 
Šicnerem a Petrem Adamcem.

Starší přípravka obsadila ve dvou po-
sledních ročnících shodně třetí místo za 
B-týmy Sparty a Zbrojovky Brno. Druž-
stvo vedené Milanem Skoupým a Radkem 
Tomanem, které později nahradil Martin 
Tomašov, patří svými výkony mezi nejlepší 
v okolí, díky kolektivnímu pojetí hry. V další 
sezoně budou naši hráči hrát soutěž mlad-
ších žáků pod oddílem SK Slatina B, neboť 

T.J.Sokol Bílovice nad Svitavou-oddíl kopané
PRVNÍ, TŘETÍ A PRVNÍ

Uličný, Jiří Oplatek a Jan Kozák. Postupné 
zvyšování počtu členů, stabilizace kádru 
a skutečnost, že jsme se v rámci letní, 
tedy mimosezónní přípravy více otevřeli 
možnosti tréninku s kvalitními hráči z ji-
ných oddílů, začaly pozvolna přinášet své 
ovoce. Významnou se stala především 
sezóna 2009/2010, v níž bílovičtí stolní 
tenisté nejen poprvé slavili postup z nej-
nižší městské soutěže, ale bylo současně 
založeno i družstvo „B“, které se od ná-
sledujícího ročníku také účastní soutěží 
stolního tenisu. V následujících letech 

slavila obě družstva postupy do vyšších 
soutěží ještě několikrát.

Největší úspěch zaznamenal náš oddíl 
v právě skončené sezóně 2014/2015. 
Družstvo „A“ ve složení Milan Adámek, 
René Muzikář, Jan Kozák a Michal Knotek 
dosáhlo pro bílovický stolní tenis histo-
rického výsledku postupem do brněnské 
městské soutěže (dále jen MS) I. třídy, 
což je 2. nejvyšší soutěž pořádaná BSST. 
Smolný rok naopak prožilo naše druž-
stvo „B“, které po sérii těsných porážek 
bojovalo, bohužel neúspěšně, až do po-

sledního kola o záchranu v MS III. třídy. 
Sestoupilo proto, jak všichni věříme, tak 
pouze na jednu sezónu, do MS IV. třídy.

Naší sportovní ambicí do dalších let je 
zachování MS I. třídy pro družstvo „A“, 
návrat družstva „B“ do MS III. třídy a obno-
vení družstva „C“, které jsme museli vloni 
po dvou sezónách z důvodu odchodu dvou 
jeho hráčů ze soutěží BSST odhlásit. Nejen 
pro jeho fungování rádi uvítáme nové členy 
(nejméně 3) našeho oddílu. Pokud vás 
právě přečtené informace zaujaly, hráváte 
stolní tenis na jakékoliv úrovni a chtěli bys-
te trénovat a hrávat s námi či proti hráčům 
z jiných oddílů, tak přijďte na některý náš 
trénink. Lepší ovšem bude, když se nám 
nejdříve ozvete na níže uvedených kontak-
tech, abyste nechodili tzv. naslepo.

Pro širokou veřejnost pořádáme každý 
rok tradiční Vánoční turnaj ve stolním 
tenise, který se koná v Sokolovně vždy ve 
2. svátek vánoční (26. prosince). Vánoční-
ho turnaje se v posledních ročnících účast-
ní rostoucí počet našich spoluobčanů. Pro 
účastníky je vždy připraveno minimálně 
tekuté občerstvení a hodnotné věcné ceny, 
hlavně od bílovických sponzorů.

Jan Kozák, René Muzikář  
a Martin Šerák 

Členové oddílu  
stolního tenisu

Mladší přípravka



je v Bílovicích nedostatečný počet hráčů 
a družstvo bude doplněno hráči Slatiny. 
Domácí zápasy budou odehrány na našem 
hřišti. Výbor se snažil spojit s nejbližšími 
oddíly v Řícmanicích a Obřanech, ale obě 
jednání skončila neúspěšně. Aby kluci ne-
museli skončit s fotbalem, podařilo se nám 
dojednat spolupráci s SK Slatina, kde už 
v minulosti působilo několik našich žáků.

Nakonec to nejlepší. Mladší žáci a jejich 
trenéři Martin Šenk, Petr Vudka a Luboš 

Kiesel. Družstvo, které během čtyř let, kdy 
dva roky hrálo soutěže starší přípravky 
a dva roky soutěž mladších žáků, třikrát 
obsadilo první místo a jednou druhé. Vý-
borné družstvo s několika „hvězdičkami“, 
vynikající trenéři a v neposlední řadě vý-
borný kolektiv rodičů hráčů. To způsobilo, 
že se o bílovickém fotbale mluví v širokém 
okolí. O hráče je velký zájem a mnozí hrají 
krajské soutěže v brněnských oddílech 
formou hostování nebo na střídavý start. Ti 

nejlepší reprezentují MěFS Brno-město na 
turnajích v Jihomoravském kraji, ale také 
na Slovensku v Bratislavě a Trnavě. Dres 
MěFS nosili: Priessnitz Martin, Švanda 
Jan, Endl Lukáš a Kiesel Lukáš.

Bohužel se nám při přechodu do starších 
žáků nepodařilo dát dohromady potřebný 
počet hráčů, a tak většina hráčů odchází 
na hostování. Věříme, že se jim všem bude 
v novém působišti dařit a jednou se vrátí 
hrát fotbal do Bílovic. S hráči odcházejí 
i trenéři, kterým patří velké poděkování 
za vedení družstva, s nímž strávili takřka 
celé čtyři roky. Vedle mistrovských utká-
ní, venkovních a halových turnajů si pro 
své svěřence připravovali letní a zimní 
soustředění. Martin Šenk působil v oddíle 
od svých dětských let a na sklonku své 
hráčské kariéry začal společně s Jiřím 
Adamcem trénovat fotbalovou školičku. 
V roce 2010 vede starší přípravku a od 
roku 2011 k němu přichází Petr Vudka jako 
druhý trenér a Luboš Kiesel jako kondiční 
trenér. Společnými silami utvořili z chlap-
ců ročníků 2001, 2002 a 2003 nejlepší 
mládežnický kolektiv v Bílovické historii.

Pavel Krejčíř
předseda oddílu kopané 

Starší přípravka

Během letních měsíců se závodníci 
z našeho oddílu zúčastnili celkem dvou 
mezinárodních šampionátů. V obou 
jsme úspěšně reprezentovali nejen Bí-
lovice nad Svitavou, ale hlavně Českou 
republiku.

V červnu se naši čtyři dorostenci 
vydali na Mistrovství Evropy žactva 
a dorostu do městečka Zamośće ve 
východním Polsku utkat se celkem ve 
třech disciplínách (dvoumetr - klasika, 
sprint, osmdesátka - klasika).

V úvodním dvoumetru nejvíce zazářil 
Dominik Šrom, který po sérii onemoc-
nění nabral zpátky fyzičku a elán. Na 

SK RADIOSPORT: 
Sedm mistrů Evropy  
z Bílovic nad Svitavou!

druhém místě se umístil Vojtěch Bžatek, 
takže i stříbrná medaile putovala do Bí-
lovic. Na sprintu nenašel sobě rovného 
soupeře Vilém Hrubý a rozšířil naši sbírku 
o další zlato. Při posledním závodě obsadil 
3. místo Martin Kinc.

Na úspěchy našich dorostenců na-
vázali koncem srpna junioři a dospělí 
členové oddílu na Mistrovství Evropy, 
které se letos konalo v Mariánských 
Lázních. Z SK RADIOSPORT Bílovice 
nad Svitavou se nominovalo celkem 
17 závodníků, kteří reprezentovali čtyři 
různé státy (ČR, Rusko, Velkou Británii 
a Slovensko).
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Samotnému mistrovství předcházel 
krátký tréninkový kemp, který měl zá-
vodníky seznámit s terénem a vysílači. 
Jako domácí jsme měli určitou výhodu, 
protože terény v západních Čechách už 
známe. Na druhou stranu na nás byla 
kladena vysoká očekávání a závodům 
předcházela nervozita.

Mistrovství začalo závodem ve foxo- 
ringu. Přes obtížnost trati hned první 
den do Bílovic putovaly čtyři medaile 
– Petr Hrouda vybojoval zlato, Martin 
Kinc stříbro, Kačka Bžatková a Pavla 
Hažmuková bronz.

Další den se na sprint přijela podívat 
i Česká televize. Sprint je každoročně 
česká královská disciplína a i tentokrát 
byla česká výprava velmi úspěšná. 
Zbyněk Žáček zvítězil, Martin Kinc, 
Antonín Šindelka a Kačka Bžatková 
obsadili 2. místo. 

Ve čtvrtek se bežely elitní kategorie 
MD19-M40 dvoumetr, ostatní osmde-
sátku. Náš trenér Jiří Mareček získal 
stříbrnou medaili v pásmu 3,5 MHz.

V pátek byl odpočinkový den a každý 
nabíral síly na závěrečný závod trochu 
jinak. Závodníci ze zahraničí se vydali 
do Karlových Varů nebo na zámek 
Kynžvart. My jsme den strávili trochu 

pasivněji. Většinou jsme zůstali na hotelu 
a nejdál došli do hotelového bazénu.

Poslední den byla pro elitní kategorie při-
pravená očekávaná klasika na osmdesátce. 
Honza Priessnitz zabojoval a o pár vteřin 
dokázal zvítězit nad konkurentem z Ruska. 
Petr Hrouda si vyběhl stříbro, Jirka Mare-
ček s Lídou Ondrouchovou bronz.

Jak už to bývá, každé mistrovství končí 
závěrečným hamfestem. Dorazili téměř 

všichni, a tak mohl začít večer plný 
dobrého jídla, živé hudby, tance a nava-
zování přátelských vztahů se závodníky 
z jiných zemí. Myslíme, že se nám 
celé mistrovství výsledkově povedlo 
a v týmu vládla příjemná atmosféra 
a dobrá nálada.

Kačka Bžatková  
a Honza Priessnitz 

Děti, které již navštěvovaly, nebo jim 
kamarád doporučil některý z kroužků 
minulého roku, se nemusí bát, že by o něj 
přišly. Pokračujeme ve všech oblíbených 
činnostech od výtvarných přes kulinářské 
až po ty pohybové jako je Zumba, jóga 
nebo TRX cvičení pro všechny věkové 
kategorie. Jediné, co se možná změní, 
je délka a čas jednotlivých kurzů. Změny 
jsou však v tomto případě vždy k lepšímu 
a efektivnějšímu způsobu fungování. Na-
bídku průběžně doplňujeme a nejpozději 
v polovině září ji najdete kompletní na 
stránkách Lišky (www.liska.luzanky.cz).

NOVÉ KROUŽKY NA LIŠCE
Pro ty, kteří by rádi zkusili něco nového, 

máme hned několik netradičních novinek. 
Třeba rybaření s dvoumetrovým rybá-
řem. Rybářem, ne rybou!!! Víme, jak umí 
rybáři přehánět. Určitě nadchne mnohé. 
Speciální kroužek chystáme i pro velké 

Kroužek Věk Den Hodina
Rukodělné čarování – st 6–10 středa 13:45–14:45
Creative handmade 9–13 středa 15:00–16:30
Šikovné tlapky – st 4–6 středa 17:00–18:30
Rukodělné čarování – čt 6–10 čtvrtek 13:45–14:45
Šikovné tlapky – čt 5–8 čtvrtek 17:00–18:30
Barvínek 6–12 pátek 13:00–15:00
Kulináři 6–12 úterý 13:30–15:00
Zumba Kids Jr. (předškoláci) 4–5 pondělí 15:30–16:30
Zumba Kids – po 12–14 pondělí 16:45–17:45
Zumba Kids Jr. – čt 6–8 čtvrtek 16:00–17:00
Zumba Kids – čt 9–11 čtvrtek 17:15–18:15

Centrum Volného
Času LIŠKA



Vzhledem k tomu, že v červenci a srpnu 
probíhaly v Žirafě pouze dva pravidelné 
kurzy pro dospělé, může se na první po-
hled zdát, že léto bylo pro bílovické rodinné 
centrum doslova odpočinkové. Letošní 
prázdniny však byly pro Žirafu plné admi-
nistrativních změn souvisejících s přero-
dem původního občanského sdružení na 
spolek. V souladu s novým občanským 
zákoníkem bylo potřeba upravit stanovy, 
zažádat o zápis do spolkového rejstříku 
a vyřídit další formality související s fungo-
váním spolku. Asi nejpodstatnější změnou, 
která v této souvislosti nastala, je úprava 
názvu. Protože název Rodinné centrum 
Žirafa nebylo možné použít (tento název 
byl již zaevidován jiným spolkem), rozhodli 
jsem se pro název Žirafa Bílovice, z. s. 
(zkratka z. s. = zapsaný spolek). Snad se 
vám nový název bude líbit. Snažili jsme 
se v něm obsáhnout skutečnost, že Žirafa 
k Bílovicím již neodmyslitelně patří.

Přestože na administrativní úrovni 
proběhla v Žirafě řada změn, v běžném 
fungování rodinného centra se nic podstat-
ného nemění a i nadále se vám budeme 
snažit nabízet kurzy a jednorázové akce 
v podobném rozsahu, na který jste zvyklí.

Pravidelné kroužky pro školní rok 
2015/2016 se v Žirafě rozbíhají přibližně 
od poloviny září – podrobné informace 
o cenách, náplni, začátku konkrétních kur-
zů i možnosti přihlášení najdete na našich 
www stránkách (www.zirafa-bilovice.
cz), na facebooku (rodinnecentrumzirafa) 
nebo vám je rádi poskytneme na e-mailové 
adrese: info@zirafa-bilovice.cz.

Kromě pravidelných kurzů se můžete 
těšit také na řadu jednorázových akcí. 
Z těch nejbližších bych ráda upozornila 
na „Podzimní bazárek“ dětského oblečení 
a vybavení, který se bude konat v sobotu 
17. října v sále sokolovny. Ze vzděláva-
cích akcí připravujeme cyklus seminářů 

„Zpět do zaměstnání“, přednášky 
a besedy na téma výchova dětí, zdravá 
výživa či setkání s dětskou lékařkou. 
V programu samozřejmě nebudou 
chybět ani výtvarné dílny a sportovní 
i kulturní akce.

Závěrem bych ráda připomněla, že za 
fungováním bílovické Žirafy je spousta 
dobrovolné práce několika podnikavých 
maminek. Pokud se k nám chcete při-
pojit a podílet se na organizaci a reali-
zaci nejrůznějších akcí, určitě se nám 
ozvěte! A nemusíte být zrovna maminka 
na mateřské, můžete být i táta, nebo 
kdokoli, kdo chce přes Žirafu zrealizovat 
nějaký svůj smysluplný nápad, či jen 
přiložit ruku k dílu. Rádi vás mezi sebou 
přivítáme.

Přeji vám příjemný začátek nového 
školního roku a krásný podzim!

Za Žirafu
Šárka Kučerová 

LÉTO A PODZIM v Žirafě

a malé milovníky koní. Pro nenapravi-
telné dobrodruhy máme klub mladých 
jeskyňářů, který bude pořádat pravidelné 
expedice do tajů Moravského krasu. A ten, 
kdo chce zažít ještě větší dobrodružství 
a nebojí se popustit uzdu své fantazii, se 
může vydat každý týden na neuvěřitelné 
výpravy v kroužcích, pro které je inspirací 

hra Larp, různé deskové hry nebo třeba 
Gamebook. Pro děti, které na našich tá-
borech nadchly bumberbally, je připraven 
kroužek netradičních sportů.

Že jste ještě pořád nenašli nic pro sebe 
nebo pro své dítko? Tak to navštivte náš 
prezentační den, kde si můžete všechny 
kroužky, i ty, které jsme tu nezmínila 
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(a že jich je), vyzkoušet. Konat se bude 
23. 9. 2015 na ZŠ Bílovice nad Svitavou.

LIŠKA NA VÝLETĚ
Kdo by chtěl s Liškou překročit hranice 

Bílovic, může se k nám připojit na pravidel-
ných výletech za nevšedními zážitky. Během 
jednodenních exkurzí navštívíme městskou 
divočinu v Brně, zahradu plnou zázraků 
pod Špilberkem, či podnikneme sladký výlet 
za tajemstvím čokolády. Kromě samotného 
zážitku vás čekají milé průvodkyně a známé 
tváře. Všechny informace se budou aktuálně 
objevovat na www.liska.luzanky.cz/akce

V NOCI SPOLU NA LIŠCE
Během roku prožijeme s menšími i většími 

nejednu skoro probděnou noc plnou zážitků. 
Určitě se objeví zázraky s UV osvětlením, 
promítání netradičních filmů, Zumba párty 
a deskové hry. Nezůstane však jen u toho 
a už teď si pište do diáře první termín, 
v kterém se setkáte s tajemnými příběhy, 
hromskými strašidly, s Liškou a s Adamem.

2. – 3. 10 Noc příběhů a strašidel
Bára Appelová 
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HLEDÁM DŮM/CHATU se 
zahradou ke koupi. Opravy nevadí. 
T: 606 158 288

KOUPÍM BYT, udržovaný nebo 
i vhodný k rek. cca do 60m2. Děkuji. 
T: 737 309 875

řádková inzerce

V červenci navštívili Bílovice naši 
kamarádi z Maďarska. V roce 2014 byly 
děti z folklorního souboru Bystrouška 
v Maďarsku ve městě Kecskemet na 

Vážení čtenáři, doufám, že vás ta úmor-
ná vedra nezničila. Nabízím vám přehled 
nových knih, které si můžete s sebou 
odnést do příjemných prostor vašich bytů, 
na zahrádku nebo ještě na podzimní do-
volenou. Nové tituly naleznete na www.
knihovnabilovice.cz, on-line katalog. Tam 
uvidíte upozornění na novinky v knihovně 
za uplynulé tři měsíce.

Nezapomeňte, že pokud nelze vrátit kni-
hu v termínu, můžete požádat o prodlou-
žení telefonem nebo mailem (702 055 781, 
knihovna@bilovice-nad-svitavou.cz).

Skončila soutěž pro dětské čtenáře, 
která začala loni na podzim. Za každou 
návštěvu knihovny získal malý čtenář jednu 

samolepku na čtenářský průkaz. Nejvíce 
samolepek získala Lucie Hrňová (13), 
Martin Mareš a Jan Kudlička (12), Lucie 
Heřmanová (11) a Natálie Klimošová 
(10). Děkuji za jejich čtenářské úspěchy. 
Jsou pro ně připraveny ceny od našeho 
obecního úřadu.

K nejpilnějším dospělým čtenářům 
v tomto roce patří pan František Švanda 
(129 výpůjček), paní Hana Nováková (93) 
a paní Marcela Kellerová (84).

Nadále každý poslední pátek v měsíci 
se schází v knihovně místní vlastivědný 
klub. Řeší otázky z historie Bílovic. Děkuji 
panu Mrkosovi za organizaci těchto besed. 
Zároveň děkuji i dalším účastníkům, že si 

udělají čas na diskusi a rádi přispějí nebo 
si poslechnou názory ostatních.
A něco pro zasmání – blondýna v knihovně:
Blondýna: Prosím něco na čtení.
Knihovnice: Něco lehkého?
Blondýna: Asi ne, přijela jsem autem!

Marie Nedopilová, knihovnice 

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

festivalu 13. evropské setkání mládeže. 
Ubytování nám zorganizovali v rodinách 
a letos některé děti se svými rodiči přijeli 
na výměnný pobyt do Bílovic.

Prožili  jsme s nimi náročný prázdni-
nový týden plný cestování a poznávání 
krás a okolí. Přijeli v neděli 12. 7. na-
večer a 19. 7. v 9.30 odjeli domů směr 
Kecskemet.

Program byl pro všechny vyčerpávají-
cí, ale nádherný. Viděli Prahu, Brno, Mo-
ravský kras, Vida centrum na výstavišti. 
Koupali se na Riviéře v Brně i v Blansku 
na přehradě. Navštívili naši bílovickou 
školu a prošli se lesem do řícmanického 
arboreta. Setkali se se starostou obce 
panem Miroslavem Boháčkem a pan 
ředitel základní školy Libor Žanda jim 
ukázal naši školu. Vedoucí maďarské 
skupiny při odjezdu poděkoval všem za 
perfektní organizaci týdenního pobytu, 
vlídné přijetí v našich rodinách pro 
27 účastníků a slíbil, že se opět s nimi 
v roce 2016 v Kecskemetu setkáme při 
festivalu s názvem „14. evropské setká-
ní mládeže“. Čtyřletý podepsaný projekt 
bude končit tedy až v roce 2017, kdy se 
opět s maďarskými rodinami uvidíme 
v Bílovicích.

Chtěla bych velmi poděkovat našim 
rodinám, které pomáhaly s týdenním 
programem a měly ubytované děti 
u sebe doma - Čejkovi, Hanušovi, Ho-
rákovi, Lošťákovi.

Bohuslava Hamáková,  
vedoucí folklorního  

souboru Bystrouška 

Týdenní výměnný pobyt 
MAĎARSKÝCH DĚTÍ 
u nás v Bystroušce
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Klára Trenzová
Slaměníkova 1, Brno – Maloměřice, 614 00

gsm: +420 776 790 627 | www.klarisi.cz | klarisi@volny.cz

reality a hypotéky

www.realandia.cz  |  +420 733 467 679  |  info@realandia.cz

zastoupení pro Bílovice nad Svitavou a okolí

Máte zájem nezávazně, zdarma zjistit odhadní cenu Vaší nemovitosti? 
Potřebujete poradit?

Služby pro klienty:
 prodej a pronájem RD, bytů  vyklízecí a stěhovací práce
 finanční poradenství  úklidová činnost   
 stavebně-technické řešení  údržba a servis domácnosti

...reality nás baví.

Od nového roku bude v obci konečně dostupný občany dlouho 
žádaný bankomat. Bude umístěn na novém náměstí ve středu obce 
u boční zdi knihovny a bude fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Obec se dohodla s Fio Bankou, instalaci bankomatu platí obec 
a služba bude obci poskytována zdarma v případě, že za měsíc 
bude uskutečněno nejméně 800 výběrů. Za chybějící výběry 
bude obec doplácet 30 Kč za každý - proto na Vás apelujeme už 
teď – vybírejte. 

Vendula Bartáková 

BANKOMAT




