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Vážení čtenáři,
jako téma tohoto vydání Bílovického 

zpravodaje jsme zvolili Bílovice nad Svi-
tavou ve fotografiích, a to nejen z důvodu 
blížící se uzávěrky naší soutěže. Záměrně 
jsme neurčili tematické zaměření fotogra-
fií. Naopak, nechali jsme na redaktorech 
a přispěvatelích časopisu, aby sami vy-
brali snímky, o kterých si myslí, že věrně 
zachycují rozmanitost a  žánrovou šíři 
života v naší obci, krajinu kolem, historii, 
lidi, kteří v obci žijí i události, které vytváří 

doby zely prázdnotou. Fotografie dokáže 
být účinným prostředkem při vytváření 
celkového obrazu našeho života, tak proč 
toho nevyužít. Naše obec by si určitě za-
sloužila obrazovou publikaci i reprezen-
tativní obrazové prezentace pro turisty 
a návštěvníky přijíždějící do Bílovic. Měly 
by se o nás také víc dozvědět cestovní 
agentury. První krok se odvažujeme učinit 
i v naší redakci vydáním kalendáře pro rok 
2020, ve kterém se objeví nejzdařilejší 
fotografie z  Bílovic a  okolí z  naší foto-
grafické soutěže.

Byli bychom velmi rádi, kdyby se 
uveřejněné fotografie staly pro naše 
čtenáře impulsem a inspirací a oni nám 
poslali fotografie, které se váží k historii 
i současnosti Bílovic a o kterých si myslí, 
že jsou v  něčem unikátní, netradiční 
a  jedinečné. Přejeme vám dobré dny 
a doufáme, že se vám toto mimořádné, 
barevné číslo bude líbit.

PAVEL KOVÁČ, ŠÉFREDAKTOR 

kroniku života obce. Myslíme si, že i když 
fotografii většina z nás považuje za zcela 
všední a samozřejmou věc, stále se jedná 
o úžasný vynález lidstva, který nejlépe 
dokumentuje skutečnost, jací jsme byli 
a jak jsme žili.

Tradiční redakční sloupek je ve sho-
dě se zaměřením tohoto čísla doplněn 
fotografií členů redakční rady, kteří pro 
vás Bílovický zpravodaj připravují. Téma 
Bílovice ve fotografiích jsme nezvolili 
náhodně. Každý z  nás, při zachování 
objektivity, musí uznat, že naše obec 
roste do krásy a  stává se rok od roku 
lepším místem pro spokojený život svých 
občanů, Bílovice nad Svitavou mají stále 
svůj neopakovatelný genius loci. Věří-
me, že společně s  vámi máme stejnou 
ambici. Chceme prezentovat naši obec 
širší veřejnosti, v rámci kraje i republiky. 
Historii nám v  mnohém mohou ostatní 
obce závidět. Jsme na ni právem pyšní, 
ale nechceme připustit, aby stránky naší 

REDAKČNÍ
STROMEK
Nahoře zleva: Karla Hrabalová, Vendula Bartáková, 
David Winter Dole zleva: Jan Lata , Martin Šerák, 
Jana Skládanková, Lenka Šeráková, Pavel Kováč 
a Jan Horáček



SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
skončilo léto, doba prázdnin, dovole-

ných a před námi je poslední nejdůležitější 
část roku. Připravuje se rozpočet obce na 
další rok, dokončují se započaté dotační 
projekty a o některé nové se žádá.

V  průběhu prázdnin jsme nezaháleli 
a podařilo se nastartovat proces územní 
studie našeho Mlýnského ostrova. Do kon-
ce tohoto roku by měli zastupitelé odsou-
hlasit konečnou verzi. Co vše v Mlýnském 
ostrově bude vybudováno, se dozvíte už 
na prosincovém zastupitelstvu.

Dokončuje se také stavba komunitního 
centra, v budově bývalé knihovny, na Füg-
nerově nábřeží a stavba sociálních bytů 
na ulici Husova.

Jako každoročně budeme pro vás při-
pravovat Vánoční jarmark na Těsnohlíd-
kově náměstí, který proběhne v termínu 
6.–7. 12. 2019. Zároveň bych rád vás všech-
ny co nejsrdečněji pozval na společné 
rozsvícení vánočního stromu a  vánoční 
starostenský punč, slavnostní akt pro-
běhne v pátek 6. 12. 2019 v 18:00 hodin.

Ve spolupráci s městem Brnem připra-
vujeme předání vánočního Těsnohlídkova 
stromu u myslivny Lišky Bystroušky, které 
proběhne 23. 11. 2019. Jste srdečně zváni 
na tuto již dlouholetou tradici.

Připravujeme mnoho zajímavých kultur-
ních a sportovních akcí, ve spolupráci s ko-
misemi rady obce, ale zapojujete se i Vvy 
občané Bílovic nad Svitavou. Velice vám 
za to děkuji. Veškeré informace o všech 

akcích hledejte na našich facebookových 
stránkách, webových stránkách – kalendář 
akcí, nebo v mobilní aplikaci.

4. 7. 2019 jsem na Velehradě převzal 
od ministryně Jany Maláčové Diplom pro 
Bílovický zpravodaj za 1. místo v celostát-
ní soutěži „O  nejlepší obecní zpravodaj 
2018". Chtěl bych poděkovat všem členům 
redakční rady Bílovické zpravodaje, ale 
i ostatním, kteří do našeho zpravodaje pra-
videlně přispívají. Je to opět veliký úspěch.

Rád bych všem čtenářům popřál příjem-
né prožití podzimu, pevné zdraví a osobní 
pohodu.

MIROSLAV BOHÁČEK 
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
BÍLOVICE NAD SVITAVOU

ZPRÁVA
JEDNÁNÍ | 29. 05. 2019

Rada obce schválila
 » zřízení přípravné třídy, tzv. nultého 
ročníku v ZŠ,

 » informaci ředitelky mateřské školy o vý-
sledcích zápisu dětí do mateřské školy 
k předškolnímu vzdělávání na školní rok 
2019-2020. Celkem zatím bude přijato 
50 dětí.

 » přijetí dotace ve výši 25.000 Kč z roz-
počtu Jihomoravského kraje na reali-
zaci projektu „30. Silvestrovský běh do 
schodů“,

 » smlouvu o zřízení služebnosti pro stavbu 
pod označením „16010-052562 VPIC_
Bilovice nad Svitavou, Sociální byty“,

 » jednání s dopravním inženýrem: změnu 
organizace dopravy (parkování) v místě 
před sokolovnou, Komenského – uzavír-
ka v 7,30-8,00 v době školní výuky, navi-
gace na budoucí P+R , značka 3,5 t Nivy,

 » záměr stavby „Přístavba a  stavební 
úpravy RD v  Bílovicích nad Svitavou“ 
Komenského 131.

JEDNÁNÍ | 12. 06. 2019
Rada obce schválila

 » stavbu dřevěné terasy jako přístavby 
k rekreační chatě č. ev. 575 na pozemku 
23/1 a 23/3,

 » přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravské-
ho kraje ve výši 102.000 Kč na akci 7. 
ročník Bílovická křižovatka,

 » dodavatele firmu MAŠA-STAVBY s.r.o., 
IČO: 26930668 za cenu 337.296 Kč 
bez DPH, jako nejnižší nabídkovou cenu 
na opravu havarijního stavu veřejného 
osvětlení na ulici S.K. Neumana – Koz-
líkova,

 » hospodářský výsledek společnosti 
Mlýnský ostrov s.r.o. IČ: 27718751 za 

rok 2018 a  souhlasí s  nevyplácením 
nerozděleného zisku za předchozí roky,

 » výstavbu plotu podél chodníku propo-
jujícího ul. Kozlíkovu a  Vodárenskou. 
Stavba bude provedena na pozemcích 
p. č. 390/8 a p. č. 390/6, žadatel bude 
současně i investorem výstavby,

 » žádost ohledně stavu stromů na hraně 
náhonu na ostrůvku. Souhlasí i  s  ná-
hradou výsadby vhodnějšího druhu. 
Dendrologický posudek považujeme za 
nadbytečný, ve shodě na stav stromů. 
Na podzim, v době vegetačního klidu, 
necháme stromy pokácet plně ve shodě 
s vaší žádostí.

Rada obce nesouhlasí
 » s  umístěním mobilního prodejního 
stánku na p. č. 1220/22 Bílovice nad 
Svitavou, za účelem prodeje rychlého 
občerstvení.

JEDNÁNÍ | 26. 06. 2019
Rada obce schválila

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

 » změnu účelu poskytnutých provozních 
finančních prostředků pro ZŠ Bílovice 
ve výši 100.000 Kč a  jejich převedení 
do fondu investic,

 » podnět kulturní komise k situaci knižního 
fondu v  obecní knihovně. Rada obce 
ukládá starostovi požádat Společenské 
a kulturní centrum Kuřim o stanovisko 
k podnětu kulturní komise.

JEDNÁNÍ | 14. 08. 2019
Rada obce schválila

 » Kupní smlouvu č. 2/2019 KS o prodeji 
části pozemku p. č. 948/25 nově nazva-

ný jako p. č. 948/31 o výměře 25 m2, na 
ulici Havlíčkova,

 » Kupní smlouvu č.3/2019/KS o  prodeji 
části pozemku, který vznikne oddělením 
z pozemku p. č. 460/64 nově nazvaný 
jako p. č. 460/79 o výměře 44 m2,

 » Kupní smlouvu č.4/2019/KS o  prodeji 
části pozemku, který vznikne oddělením 
z  pozemku p.č. 958/3 nově nazvaný 
jako p.č. 958/8 o výměře 92 m2, na ulici 
Havlíčkova,

 » objednání zabezpečovacího systému 
pro Komunitní centrum dle předložené 
nabídky firmy Martin Šenk IČ:68035675 
v celkové výši 68.043 Kč bez DPH,

 » záměr stavby „Parkoviště P+R, Bílovice 
nad Svitavou“ dle předložené projektové 
dokumentace pro vydání společného 
povolení, zodpovědný projektant P. P. 
Architects s.r.o.,

 » text Výzvy k podání nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „V 00427 – oprava míst-
ní komunikace ul. Tyršova v obci Bílovice 
nad Svitavou“,

 » trasu vedení vodovodní přípojky k RD čp. 
394 Fügnerovo nábřeží přes pozemky ve 
vlastnictví obce p. č. 916/5, 916/1, za 
podmínky, že cesta a chodníček budou 
uvedeny do původního stavu – zpevně-
ná cesta, vysypaná štěrkem,

 » záměr stavby „Objekt pro rodinnou 
rekreaci č. ev. 6 Bílovice nad Svitavou“ 
na pozemku p. č. 944 st.1018.

Rada obce neschválila
 » žádost o zpevnění veřejného prostoru 
užívaného k parkování vedle bytového 
domu Polanka 629. Obec v  současné 
době připravuje projektovou dokumen-
taci pro výstavbu nové komunikace 
včetně parkovacích stání v této lokalitě.

ZPRACOVAL MARTIN VOZKA 

Hledám byt, opravy nevadí. 
Tel. 731 353 351

Sháníme dům (garáž či park.výhodou). 
T: 737 309 761

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

ZO vzalo na vědomí zprávy finančního 
a kontrolního výboru

ZO schválilo budoucí formu převodu 
spoluvlastnického podílu obce na neby-
tové jednotce v domě č. p. 750 na ulici 
Šebelova.

ZO schválilo prodej oddělené části po-
zemku p. č. 958/3 o celkové výměře 2 229 
m² nově nazvaný jako p.č. 958/8 o výměře 
92 m², na ulici Havlíčkova. Kupní cena je 
stanovena na základě znaleckého posud-
ku ze dne 24. 4. 2019 ve výši 500 Kč/m², 
celková kupní cena činí 46.000 Kč.

ZO schválilo prodej části pozemku, 
který vznikne oddělením z pozemku p. 
č. 948/25 – ostatní plocha o  celkové 
výměře 416 m², nově nazvaný jako p. č. 
948/31 o výměře 25 m² na ulici Havlíčko-
va. Kupní cena je stanovena na základě 
znaleckého posudku ze dne 24. 4. 2019 
ve výši 500 Kč/m², celková kupní cena 
činí 12.500 Kč.

ZO schválilo
 » koupi pozemku p. č. 390/19 ostatní 
plocha, o výměře 103 m². Pozemek vznikl 
oddělením z pozemků p. č. 390/6 a p. 
č. 390/8. Smluvní kupní cena činí 500 
Kč/m², celková kupní cena 51.500 Kč,

 » koupi pozemku p. č. 379/10, ostatní 
plocha o výměře 25 m², pozemku p. č. 
379/11, ostatní plocha o výměře 104 m², 
za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², za 
celkovou kupní cenu 45.150 Kč,

 » koupi pozemku p. č. 322/13, ostatní 
plocha o výměře 113 m², v katastrálním 
území Bílovice nad Svitavou. Pozemek 
vznikl rozdělením původního pozemku 
p. č. 322/13. Obec kupuje za smluvní 

kupní cenu 350 Kč/m² , za celkovou 
kupní cenu 39.550 Kč,

 » koupi pozemku p. č. 378/11, ostatní 
plocha o výměře 13 m² a pozemku p. č. 
378/12, ostatní plocha o výměře 61 m², 
za smluvní kupní cenu 350 Kč/m² , za 
celkovou kupní cenu 25.900 Kč.
Tyto pozemky se nacházejí pod ulicí 

Kozlíkova.
ZO schválilo zprávu o přezkumu hos-

podaření Obce Bílovice nad Svitavou za 
rok 2018.

ZO schválilo závěrečný účet obce za 
rok 2018, zprávu auditora za rok 2018 
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospo-
dařením, a to bez výhrad.

ZO bere na vědomí výsledky prove-
dené fyzické a dokladové inventury za 
rok 2018.

ZO schválilo účetní závěrku obce 
Bílovice nad Svitavou sestavenou k roz-
vahovému dni 31. 12. 2018.

VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zveřejněna je zkrácená a upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přimě-
řenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č . 110/2019 Sb ., 
o zpracování osobních údajů v platném znění .

KONANÉHO DNE 17. 6. 2019, ZÁPIS Č.5/2018-2022

ZO schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 12/2018/D na provedení komplet-
ní projektové přípravy včetně inženýrské 
činnosti pro akci „Zpracování studie, 
projektové dokumentace DUR+DSP, doku-
mentace pro provádění stavby vč. výkazu 
výměr a rozpočtu pro parkovací dům P+R 
Bílovice nad Svitavou“, ze dne 21. 12. 2018 
se společností P. P. Architects s.r.o.

ZO schválilo vzor Smlouvy o připojení 
na kanalizaci na ul. Havlíčkova dle přílohy 
č. 12. Zastupitelstvo obce Bílovice nad 

Svitavou ukládá radě obce Bílovice nad 
Svitavou uzavřít smlouvu s jednotlivými 
vlastníky nemovitostí.

ZO schválilo a  vydává úplné nové 
znění Zřizovací listiny příspěvkové orga-
nizace Základní školy a Mateřské školy 
obce Bílovice nad Svitavou.

ZO schválilo bezúplatný převod 
přeložky vodovodu v  délce 73,11  m 
a prodloužení kanalizace o celkové dél-
ce 66,17 m do vlastnictví dobrovolného 
svazku obcí „Vodovody a  kanalizace 
Bílovicko“.

V bodu Různé místostarosta pozval 
spoluobčany na Letní kino na náměstí, 
a to na pátky 19/7 a 17/8 a poděkoval 
organizátorům filmových projekcí Cinema 
nad Svitavou. Dále poděkoval organi-
zátorům 7. ročníku Bílovické křižovatky 
a konstatoval, že věří, že se líbil.

ZPRACOVALA VENDULA BARTÁKOVÁ 
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Od vydání minulého zpravodaje pro-
běhlo jedno veřejné zasedání, a to dne 
17 . 6 . 2019 . Jednání vedl místostarosta . 
Zmíním se tentokrát jen o  věcech, 
které proběhly v bodu Diskuse .

Občan z lokality Nivy se ptal, jestli 
bude zastupitelstvo aktivně řešit absenci 
dětských hřišť v této lokalitě. Místosta-
rosta odpověděl, že o situaci vědí a na 
26. 6. 2019 je domluveno jednání s novým 
vlastníkem pozemku, na kterém je nynější 
hřiště. Pokud se s ním nedohodnou na 
jeho zachování, obec nemá v oblasti žád-
ný obecní pozemek, který by na hřiště 
mohla upravit.

Pak proběhla výměna názorů mezi 
občanem a místostarostou na téma pů-
vodu, účelu a smyslupnosti chystaného 
pumptrackového hřiště na pozemku 
poblíž benzinky. Občan na závěr znova 
upozornil, že v oblasti Nivy je problém 
s hřištěm pro děti 0 až 10 let.

Jiný občan vznáší připomínku k si-
tuaci na jezu, kde je po deštích nehezká 
obrovská naplavenina. Místostarosta 
slibuje, že požádá obsluhu jezu, aby ji 
odstranila.

Dále se ptá na situaci s  komunikací 
na Fűgnerově nábřeží, kde se provoz 
v místě zúžené silnice ještě zkomplikoval 
stavbou v bývalé knihovně. Upozorňuje, 

že je to tam velmi nebezpečné a  ptá 
se, v  jaké fázi je projekt úpravy. Mís-
tostarosta odpovídá, že neví, v jaké fázi 
projekt v dané chvíli je. Obec má slib od 
Jihomoravského kraje, že jakmile bude 
vydáno stavební povolení na rekonstrukci 
komunikace, začne se s pracemi právě 
na Fűgnerově nábřeží. Obec se snaží 
působit k  urychlení podle všech svých 
možností. Mezi občanem a místostaros-
tou pak proběhla diskuse o  tom, co je 
v moci obce, a co není.

Další občan se ptal, jestli na komu-
nikaci směrem na Adamov je počítáno 
s  chodníčkem. A  upozorňuje, že zeď 
u mlýna hrozí zřícením. Dále si všiml, že 

CO V ZÁPISE NEBYLO
POSTŘEHY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ANEB

Již třetí rok naše mateřská škola 
využívá podpory škol z  evropských 
strukturálních fondů formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony 
pro MŠ a ZŠ I a II.

Cílem prvního projektu s  názvem 
„Šablony pro děti, rodiče i pedagogy 
v  MŠ Bílovice nad Svitavou“, který 
jsme realizovali v roce 2017-2018, bylo 
vzájemné setkávání rodičů dětí s od-
borníky z oboru psychologie, speciální 
pedagogiky a logopedie, osobnostně 
sociální a  profesní rozvoj pedagogů, 
posílení personálního stavu v  MŠ 
a sdílení zkušeností pedagogů z růz-
ných škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv.

Druhý projekt s názvem „Šablony pro 
Mateřskou školu Bílovice nad Svitavou“ 
jsme začali realizovat od ledna 2019 a vy-
brali jsme pro naši školku šablony – Osob-
nostně sociální a profesní rozvoj všech 
pedagogů v  oblasti Čtenářská pregra-
motnost a Matematická pregramotnost. 
Školní asistent, Projektový den mimo školu 
pro usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ 
a Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Ráda bych se zastavila u Projektové-
ho dne. Naplánovali jsme pro nejstarší 
děti cestu do vzdáleného zahradnictví 
Doubravice nad Svitavou. Bylo pro nás za-
jímavé hned z několika důvodů: chovají zde 
pštrosy, zahradnictví je obklopené pěknou 

PROJEKTOVÝ DEN
V DOUBRAVICI NAD SVITAVOU
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potoky při malém stavu vody páchnou fe-
káliemi a ptá se, jestli obec má kontrolu, 
kdo je připojený na kanalizaci, nebo jestli 
může obec kontrolovat kvalitu domácích 
čističek.

Dále tento občan upozornil na stav 
dřevěných sloupů použitých ve vnitřní 
části nově vybudovaného komplexu 
obecního úřadu, knihovny atd., že působí 
více poničené povětrnostními vlivy, než 
by se zdálo přiměřené jejich stáří.

Na závěr svého příspěvku pochválil 
občan přístup paní tajemnice obecního 
úřadu, která mu vyšla vstříc a  aktivně 
a  ochotně zastoupila nepřítomnou ko-
legyni, když potřeboval na úřadě něco 
vyřídit.

Místostarosta na položené dotazy 
odpověděl, že obecní chodník skončí 
u zatáčky, ale zdá se podle předběžných 
jednání, že občané z Mladov ho na své 
náklady protáhnout dál.

Co se týká fekálií v potocích, od roku 
2018 už je platný zákon, který umožňuje 
odboru životního prostředí (Šlapanice) 

ptát se občanů, jak likvidují své odpady, 
pokud nemají napojení na kanalizaci 
(včetně žádání důkazů). Například za 
mlýn musí obec předkládat faktury za 
vývoz septiku. Podle zkušeností z toho, 
co projednává rada obce, soudí, že lidé 
se průběžně na kanalizaci napojují.

Dřevěné sloupy jsou podle místosta-
rosty ošetřené olejem, který vytváří 
jistou patinu, jiné ošetření odborníci 
nedoporučují. Občan k  tomu zmiňuje, 
že zná podobné stavby z ciziny, a tam 
vzhled není tak nejednotně „vyšisovaný“, 
ale patina je jednolitá.

Ke zdi u  mlýna místostarosta říká, 
že vzhledem k očekávané rekonstrukci 
přilehlé komunikace nechce obec inves-
tovat víc, než je zcela nezbytné, doufá, 
že zeď nespadne, než bude vše vyřešeno 
při realizaci projektu komunikace.

Občanka děkuje, že obec buduje nové 
zastávky a  ptá se na možnost zákazu 
aut nad 3,5 tuny v  oblasti Nivy. Mís-
tostarosta říká, že dopravní značení musí 
schvalovat policie, ale že se její umístění 

s  policií už projednává. Občanka také 
navrhuje posunutí značky konce obce dál 
k Brnu, k tomu se místostarosta nemůže 
na místě vyjádřit, žádá občanku, aby do-
taz poslala e-mailem, nebo se zastavila 
osobně na úřadě.

Padl dotaz, zda se plánuje oprava 
opěrné zdi u právě rekonstruované býva-
lé knihovny. Podle odpovědi místostaros-
ty se neplánuje, opět to blokuje čekání 
na rekonstrukci celé silnice.

Zaznělo také upozornění na padající 
kameny ze skály u  sokolovny, zda by 
nešla tato oblast zasíťovat. Místosta-
rosta odpověděl, že je to v kompetenci 
Sokola.

Další občan se zeptal, jestli by se od 
Adamova nedaly na začátku obce udělat 
nějaké zpomalovací prvky. Místostarosta 
slíbil, že prověří možnosti a  děkuje za 
podnět.

Další zasedání je plánováno na 16. 9. 
2019

ZPRACOVALA JANA SKLÁDANKOVÁ 

přírodou, pěstují také květiny a hlavně byli 
ochotní se našim nejmenším věnovat.

Paní učitelky se na projektový den 
předem dobře připravily. Zařadily do 
týdenní výchovně vzdělávací nabídky 
pro děti téma týkající se zahrady, květin, 
zahradníků, pštrosů a děti namotivovaly 
a do dané tématiky vtáhly. V zásobě měly 
hry a pomůcky, aby se nikdo v tento den 
ani chvilku nenudil.

V Doubravici nad Svitavou nás přivítala 
zahradnice p. Kazdová, která s námi prošla 
celý areál, ukázala nám skleníky a vysvětli-
la, jak se množí, přesazují a pěstují květiny. 
Viděli jsme zalévání v novém a starém skle-
níku, systém posunu stolů se sazenicemi 
i stroj na sázení. Děti si pak samy zasadily 
svoji sazeničku do malého květináče, kte-
rou si pak odvezly domů. V zahradnictví 
jsme pozorovali malé jezírko, určovali vodní 
rostliny a živočichy, sledovali kozy a ovce. 
Prohlédli jsme si skleníky s balkónovými 
květinami, trvalkami a bylinkami, které jsme 
rozeznávali podle vůně a rozlišovali jsme 
listnaté a jehličnaté stromy.

U výběhů jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavostí o  životě pštrosů, prohlédli 

si je „naživo“, zjistili, že je více druhů 
těchto velkých ptáků, osahali a potěž-
kali si pštrosí vejce, skořápky, pohladili 
peří. Mezi těmito aktivitami jsme také 
pohladili králíčky a poslechli si papoušky 
Ara. Děti z mé třídy Berušek dostaly 
k dispozici tablet, se kterým fotily, co 
se jim líbilo. Většina fotek se povedla 
a byla jsem překvapená, čeho všeho si 
malí fotografové všimli.

Nakonec jsme my Berušky dostaly 
důležitý úkol, vybrat si nějaké pěkné 
květiny do školky. Které ale vzít? Líbily 
se nám všechny. To jsme ale také zvládli 
a odváželi jsme si trvalky na skalku na 
školní zahradě a krásné muškáty, které 
nám kvetou před vchodem do MŠ.

Spolupráce s odborníky byla přínosná, 
dokázali se dětem přiblížit, zajímavě 
i poutavě a s přihlédnutím k věku dětí 
vše povědět, vysvětlit, ukázat, odpově-
dět na dotazy.

Projektový den splnil naše očekávání 
a  těšíme se na další s  našimi novými 
předškoláky.
ZA MŠ EVA DVOŘÁKOVÁ, TŘÍDA BERUŠKY

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 
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Zářijový článek ve Zpravodaji věnujeme 
obvykle informacím o plánovaném rozvr-
hu v Žirafě pro nový školní rok. Čtenáře 
upozorňujeme na novinky a doporučuje-
me i osvědčené stálice mezi kroužky. Tyto 
základní informace vám podáme i letos, 
i  když stručněji než jindy. A  to hlavně 
proto, abychom i my zařadili ke článku 
více fotografií, které hrají v tomto vydání 
Zpravodaje hlavní roli.

Pravidelné kroužky pro školní rok 
2019/2020 se v  Žirafě rozběhnou 
v druhé polovině září. Rozvrh se budeme 
snažit zachovat obdobný jako v loňském 
školním roce, i když změny mohou kvůli 
časovým možnostem lektorů nastat 
i v průběhu září. Z novinek bych ráda upo-
zornila na Zpívánkový taneček lektorky 
Mirky Šmardové určený rodičům s dětmi 
od 2 do 3 let. Pro velký zájem o kroužek 
Po stopách přírody se tuto aktivitu po-
kusíme zařadit do rozvrhu nově ve dvou 
skupinách. Již v loňském školním roce si 
našly své příznivce Akrobatická jóga 
pro rodiče s dětmi, Beyourselfdancers 
(street dance) či Výtvarný kurz. Ráda 
proto sděluji, že i  tyto loňské novinky 
v  rozvrhu nadále zůstávají. Kompletní 
přehled kroužků pro děti i dospělé – vč. 
podrobných informací o cenách, náplni, 
začátku konkrétních kurzů i  možnosti 
přihlášení – najdete na našich stránkách 
www.zirafa-bilovice.cz, na facebooku, 
na vývěskách v  obci nebo vám je rádi 
poskytneme na e-mailové adrese: info@
zirafa-bilovice.cz.

Kromě pravidelných kurzů se můžete 
během podzimu těšit v  Žirafě také na 
řadu jednorázových akcí. Z těch nejbliž-
ších bych ráda zmínila Bílovický blešák 
(7. 9.), Rozloučení s prázdninami (8. 9., 
divadlo „Jak šlo vejce na vandr“ + kejklíř-
ské vystoupení), pohádku O pračlovíč-

kovi v podání vyhlášeného olomouckého 
divadla Tramtarie (termín je v jednání) či 
oblíbený Podzimní bazárek dětského 
oblečení, vybavení a hraček (termín dola-
ďujeme). Ze vzdělávacích akcí určitě stojí 
za zmínku přednášky na téma výchova 
chlapců (8. 10.) a sourozenci (5. 11.).

Vzhledem k tomu, že je toto vydání 
Zpravodaje věnováno hlavně foto-
grafiím, přemýšleli jsme, jak nejlépe 
ukázat vývoj v Žirafě jejich prostřed-
nictvím . Mohli bychom představit 
všechny organizátory, dobrovolníky 
a nadšence, kteří se za 13 let v Žirafě 
vystřídali a kteří by si to za svou práci 
právem zasloužili . Nebo názorně uká-
zat přehled kroužků a jednorázových 
akcí . Ani na jedno z toho by nám však 
nestačil vyhrazený prostor . Proto jsme 
se rozhodli představit alespoň jednu 

2007 – nultý ročník závodů se pod 
názvem „Klání splašených odrážedel“ 
konal na parkovišti na Polance .

I MALÉ FOTOGRAFICKÉ OHLÉDNUTÍ
ROK V ŽIRAFĚ
NOVÝ ŠKOLNÍ

7. 9. od 8.00 hod – Bílovický blešák

8. 9. od 16.00 hod – Rozloučení 
s prázdninami (pohádka „Jak šlo 
vejce na vandr“ – hraje divadelní 
společnost Koňmo + kejklířské 
vystoupení)

8. 10. v 19.00 hod – Přednáška na 
téma výchova chlapců

Říjen/listopad – Divadlo „O pračlo-
víčkovi“ – termín v jednání

Říjen – Podzimní bazárek – termín 
v jednání

5. 11. v  19.00 hod – Přednáška na 
téma sourozenci

CO SE 
BUDE DÍT 
V ŽIRAFĚ?

z oblíbených akcí – závody „Pozór, 
jedu“ – v průběhu let .
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V letech 2008 až 2010 se závody přesunuly za Myslivnu Lišky Bystroušky (na 
cestu vedoucí směrem na Řícmanice) .

Od roku 2011 probíhají závody ve 
spolupráci s  TJ Sokol Bílovice nad 
Svitavou na hřišti za sokolovnou .

Přeji příjemný začátek školního roku 
i krásný podzim probarvený jako vyda-
řená fotografie.

ŠÁRKA KUČEROVÁ
RC ŽIRAFA 



Do krajiny lesů a  rybníků v  blízkosti 
Sklené nad Oslavou se dočasně vrátila 
mladší doba kamenná. Polovinu měsíce 
srpna zde totiž tábořili členové zapsa-
ného spolku Manere. Inspirací pro naší 
táborovou hru byl příběh Osady Havranů 
podle knihy Eduarda Štorcha. Táborníci 
si vyzkoušeli různé pravěké činnosti, jako 
například šití oděvů, stavbu přístřešků 

OSADA HAVRANŮ
LETNÍ TÁBOR MANERE

a přenocování v nich, zkoušky dospělos-
ti, pečení placek z obilovin, rozdělávání 
ohně bez zápalek, lov „divokých zvířat“ 
a jejich následné upečení na ohni nebo 
jsme vyráběli nádoby z hrnčířské hlíny. In-
spirováni zmíněným příběhem jsme také 
lovili „mloky“, bojovali s  vlky, naháněli 
dobytek a bránili se nepřátelským rodům. 
V poslední etapě jsme pak u hrobu Vrtilky 
nalezli zlaté valouny, za které po noci 
strávené mimo tábor (některým rodům 
zpestřené útokem místních domorodců) 
jsme pak u kupce nakoupili dobytek pro 
vykoupení krásné Veveřice. K táboru sa-
mozřejmě patří i další činnosti – luční hry 
(letos slavil velký úspěch lakros), koupání 
v rybnících, noční hlídky, ranní rozcvičky, 
večerní sněmy s kytarou u ohně, příprava 
dřeva pro táborovou kuchyni nebo zá-
věrečný slavnostní oheň. Popel z tohoto 
ohně byl ještě druhý den teplý, když 

jsme si sbalili své věci a vlakem se vrátili 
k civilizaci.

Dobrý pocit snad narušil pouze hlomoz 
lesních strojů, které okolní smrkové lesy 
pomalu a jistě proměňují v hromady po-
káceného dřeva – ale to je jiný příběh, 
za nímž stojí člověk a jeho špatné hos-
podaření v krajině. Až z našich táborníků 
vyrostou dospělí lidé, kteří při svém 
rozhodování budou považovat zdravou 
krajinu za větší hodnotu než okamžitý 
zisk, můžeme říci: MĚLO TO SMYSL!

RENÉ RETEK, VEDOUCÍ MANERE, Z . S 
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Fotografování je dnes dostupné 
jako nikdy dřív . V nabídce mobilních 
telefonů se výrobci doslova předhá-
nějí, kdo z nich má ve svých produk-
tech zabudován fotoaparát s nejlep-
šími parametry . Samotné focení je 
jednoduché, vše je předpřipravené, 
a tak stačí pouze stisknutí příslušné 
ikony a je hotovo . Fotit dnes může 
opravdu každý . Udělat však dobrou 

fotku zdaleka není tak jednoduché, 
jak se na první pohled zdá . Základní 
zásady pro vznik dobré fotografie 
však zůstávají stále v  platnosti – 
světlo, kompozice a  další . Navíc 
si myslíme, že k tomu, aby mohla 
vzniknout dobrá fotografie, je také 
potřeba velká dávka entuziasmu 
pro činnost, která nás baví a dělá 
nám radost .

Velkým a velmi příjemným překva-
pením pro nás v redakci Bílovické-
ho zpravodaje bylo zjištění, že na 
facebooku vznikla v letošním roce 
skupina lidí fotících převážně Bílovi-
ce, kterou založila paní Lenka Kou-
delková… Ji a pár vybraných členů 
jsme oslovili, aby napsali několik 
řádek o tom, jak se k fotografování 
dostali .
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Kdo mě trochu zná, ví, že moc ráda 
fotím. Jen tak pro sebe, pro radost. Jen-
že v tom byl asi ten háček. Kolik lidí fotí 
jen tak pro sebe a rádi! Proč si navzájem 
neukázat své fotoúlovky, proč se navzá-
jem nepovzbudit? Vždyť sdílená radost 
mnohem víc potěší!

Mnozí z Vás již dříve obohacovali svými 
zdařilými fotografiemi jiné bílovické face-
bookové stránky, avšak jejich fanoušci 
a členové očekávali – jistě po právu – spíše 
informativní příspěvky, a tudíž nebyli zcela 
nadšeni krásou vašeho umění. Tehdy se 
v mé hlavě kupodivu zrodila zcela nová 

myšlenka, jak celosvětově Facebook 
obohatit novou bílovickou skupinou. A tak 
jsem do toho šla.

Nutno říct, že nejsem technický typ. 
Mám mnohem raději tužku a papír než PC. 
Přesto jsem se dala do boje. Nejdřív jsem se 
hrdě půl dne snažila facebookovou stránku 
amatérských fotografů založit zcela samo-
statně. Nešlo to. Nakonec jsem potupně 
žhavila mobil, abych se poradila s dcerou, 
jak to udělat. Ale i snaha se cení…

A tak se přece jen k mému úžasu zrodila 
nová skupina s  názvem Očima amatér-

NEOPAKOVATELNÝ GENIUS LOCI
NAPŘÍČ ČASEM

BÍLOVICE
VE FOTOGRAFIÍCH

TÉMA

BÍLOVICE NAD SVITAVOU OČIMA 
AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ
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ských fotografů Bílovice nad Svitavou 
a okolí. Toto moje dítko přišlo na svět po 
těžkém porodu 3. února 2019 a do dneš-
ního dne má již 127 členů.

Vám všem, kteří přispíváte do této 
skupiny, a tak svými fotografiemi děláte 
druhým radost, i Vám, kteří tyto příspěvky 
sledujete, chci touto cestou poděkovat. 
Je skvělé připomínat si, jak krásnou máme 
obec a jak bohatou máme přírodu kolem 
ní. A pokud máte chuť, přidejte se k nám 
i Vy ostatní. Jste srdečně zváni. Těším se 
na Vás a vím, že nejsem sama.

LENKA KOUDELKOVÁ 

BÍLOVICE 
POHLEDEM OLGY 
ŠTORKOVÉ

Začala jsem fotit hlavně kvůli mému nej-
většímu koníčku, a to je turistika. Samo-
zřejmě fotky nikdy nezachytí skutečnou 
krásu atmosféry jako naše oko, ale je 
to jedna z možností, jak  uchovat  naši 
minulost. Bílovice a  okolí fotím hlavně 
kvůli mým dětem, aby viděly, kde vyrůs-
taly a kde se jejich rodiče náhodně ocitli 
před 4 lety. 

Kolem obce se nachází spousta zákou-
tí, a tak stačí mít oči pořádně otevřené. 
Fotograf nemusí být ani profesionál, ani 

majitel drahého foťáku, stačí mít hlavně 
dobré světlo. 

Svět se mění a Bílovice nejsou výjim-
kou. Ze začátku mě inspirovalo okolí Niv, 
nádherné výhledy na lesy, Brno nebo na 
Hády, ale také západy slunce či lány obi-
lí... Bohužel na Nivách se pozemky zahrad 
a okolí vodárny mění na betonový a ro-
zehřátý satelit, kde člověk přemýšlí, co 
tu pro děti zanecháme. Možná nějaký 
budoucí básník raději napíše knihu Kniha 
sucha, kůrovce a popraskaných polí. 

Poslední dobou raději trávím čas u řeky 
Svitavy, kde je stále co objevovat, od 
Myší díry až po Hamerský mlýn. Bílovice 
jsou nádherné v každém ročním období, 
ale nejraději je mám na podzim, kdy hrají 
všechny barvami. 
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Co se týče staveb, určitě to na fot-
kách sluší našemu kostelíku, ale já mám 
nejraději ulici Husova. Je to slátanina 
starých domečků s novou architekturou, 
propletená s jinými částmi obce schody 
a hlavně zastavení času na zákrutě s ulicí 
Dobrovského (kouřící statek se slepička-
mi na volno, plotem hrnečků a neskuteč-
nou atmosférou, kterou jsem zažívala jako 
dítě u babičky). 

OLGA ŠTORKOVÁ 

HANA RINÁGLOVÁ 
FOTÍ ŽIVÉ 
BÍLOVICE

Paní Hana je rodilá „Bílovčačka“ a naro-
dila se s příjmením Svobodová. V Bílovicích 
žije a žilo více rodin s příjmením Svobo-
da. Těmto Svobodům patřil a patří dům 
s  relativně velkým pozemkem (dvorem) 
na Husové ulici, kde v dobách socialismu 

sídlilo výrobní družstvo DRUKOV, a také 
některé polnosti nad bývalým vojenským 
areálem a nad Borešovou. Paní Hana fo-
tografuje téměř celý život také díky tomu, 
že pracovala jako asistentka (sekretářka) 
Vladimíra Židlického na Střední umělec-
koprůmyslové škole (ŠUŘka) v Brně, dnes 
Střední škola uměleckých řemesel na 
Husové ulici. Vladimír Židlický byl známý 
a uznávaný fotograf, pedagog a typograf.

Hana Rináglová nejraději fotí život 
a proměny Bílovic nad Svitavou. Za prvé 
ji to baví a za druhé prostřednictvím fo-
tografií dává vědět o Bílovicích své sestře 
do Kanady. Zachycuje ráda bující přírodu, 
rostoucí či měnící se stavby a méně už lidi. 
Dříve používala k fotografování takzvané 
kompakty, ale od rozšíření mobilních tele-
fonů se slušnými fotografickými parametry 
používá spíše mobilní telefon.
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Paní Hana vybrala celkem devět foto-
grafií, které mi uložila na flash disk. Měla 
s tím menší potíže, a tak doufám, že foto-
grafie neutrpěly případnou automatickou 
komprimací při přenosu. Nechala na mně, 
abych vybral ty z nich, které otiskneme. 
Vybral jsem fotografii nového srubového 
domu nad cestou vedoucí k Panské líše, 
kterou vyfotografovala od jejich rodinné-
ho sadu. Druhou fotografií je sokolovna 
s pomníkem S. K. Neumanna a vilou nad 
ním v zimním hávu.

MARTIN ŠERÁK 

DAGMAR 
KONEČNÁ 
MÁ RÁDA 
KOMPOZICE

Paní Dagmar Konečná fotí odmalička. Už 
na základní škole dostala od táty poloau-
tomatický ruský fotoaparát, se kterým se 
učila pod jeho vedením fotit. Jejím otcem 
je Karel Kiesel, který mnoho let dělal ka-
meramana Bílovického televizního vysílání 
na naší kabelové televizi. Jak mi řekla, tak 
lásku k fotografování i natáčení videí mají 
v rodině. Mnozí z vás si jistě vzpomenou, 
že Karlovi Kieslovi v posledních letech při 
jeho práci pro BTV s natáčením pomáhal 
i jeho vnuk Jakub Konečný.

Paní Dagmar, prostě naše Dáša, nejra-
ději fotografuje přírodu, ale ne jen oby-
čejnými snímky. Ráda fotografií vytváří 
zajímavé kompozice věcí, staveb, rostlin 
v  popředí s  pozadím. Na každodenní 
fotografování používá relativně obyčejný 
mobilní telefon, ale na připravené focení 
používá digitální zrcadlovku. Téměř kaž-
dou fotografii poté dál upravuje v počí-
tači, dokud s ní není spokojena. Bohužel 
ji před časem postihla technická závada 
pevného disku, při které přišla o mnoho 
svých fotografií. Nemůže nám tak nabíd-
nout podle svého názoru povedené foto-
grafie z minulosti. Od onoho technického 
problému si už kopie fotografií ukládá na 

externí pevný disk. Dobře dělá. Žádná 
digitální média nezaručují uchovatelnost 
obsahu na desítky let.

Vybral jsem relativně detailní fotografii 
splavu, která má v sobě na první pohled 
skvěle zachycenou dynamiku tekoucí vody. 
Naopak stará kovaná branka ke schodišti 
do vily za sokolovnou je statická a my se 
můžeme plně soustředit na umění dávných 
řemeslníků. 

MARTIN ŠERÁK 
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V čem vlastně spočívá kouzlo fotogra-
fie a proč se fotografie stále těší velké 
oblibě? Fotografie je i  v  době všech 
sofistikovaných záznamových zařízení 
zachycujících život kolem nás nenahra-
ditelná a jedinečná. Má totiž schopnost 
zaznamenávat neopakovatelné okamžiky 
událostí kolem nás ve zlomcích sekundy 
tak, jak je nedokáže zachytit naše oko 
a  jak je nedokážeme postřehnout ani 
v obrazech zachycených jinými prostřed-
ky. Mimochodem poeticky zní i samotný 

překlad slova fotografie. Je původem 
z řečtiny a znamená „kreslení světlem“.

Odjakživa se lidé snažili zachytit sku-
tečnost a přenést ji tak do budoucnosti 
pro zachování událostí kolem sebe. Ma-
líři tak měli v minulosti plné ruce práce, 
ale jejich pojetí skutečnosti nebylo 
vždy přesné. K  zachycení skutečného 
obrazu co nejpřesněji pomohl až vynález 
fotografie.

Předcházely mu pokusy chemiků, kteří 
v období 16. – 17. století experimentovali 

s chemikáliemi, které měnily na světle 
svou barvu. Trvalo ještě téměř 100 let, 
než tyto pokusy přinesly první výsledky.

S  opravdu první fotografií přišel 
Francouz Joseph Niepce v roce 1826. 
Jeho fotografie exponovaná osm hodin 
vznikla kreslením slunce (heliografií) 
na cínové desce a dostalo se jí názvu 
Pohled oknem na dvůr. Tento objev 
doslova odstartoval další pokusy 
mnoha dalších vědců, s touhou vyna-
lézt jednodušší, kvalitnější, rychlejší 

a bezpečnější pořízení fotografie. Výčet 
těchto vědců a jejich objevů vedoucích 
k dnešní podobě fotografie by nestačil 
na naše tematické číslo, proto níže 
uvádím odkaz na webové stránky, kde 
tyto informace najdete: https://www.
digimanie.cz/historie-fotoaparatu-a-
-fotografie/1815

Velmi zjednodušeně řečeno to byla 
dlouhá cesta: přes mokrou a  suchou 
techniku, pak téměř po století přešel 
tento vývoj k fotografii na pozitiv, nega-

NAVŽDY UCHOVANÉ VZPOMÍNKY
tiv, kinofilm – zde už se objevila i barva 
a posléze přelomově přechod k digitální 
fotografii.

Dnes už nepotřebujeme chemikálie, 
temné komory ani jiné složité vybavení 
k  vytvoření fotografie. Se současnými 
technologiemi může doslova každý 
fotografovat téměř cokoli, kdekoli a za 
jakýchkoli podmínek.

Stále tu však budou profesionální foto-
grafové, kteří se budou i nadále do hloub-
ky zabývat technikami fotografování, ře-

šením kompozice, uzávěrkou, světelnými 
podmínkami, filtry atd., ale i my ostatní, 
kteří fotíme jen tak pro radost, třeba na 
běžný digitální fotoaparát nebo na mo-
bil. A bude nám stačit, že námi pořízené 
fotografie zachovají naše vzpomínky na 
dovolenou, na děti, když byly malé, na 
nespočet významných událostí, které nás 
v životě potkaly a potkávají.

Přeji vám mnoho takových krásných 
vzpomínek.

KARLA HRABALOVÁ 
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TROCHU HISTORIE
Slovo „dron“ pochází z anglického „dro-

ne“. Toto slovo označuje jakékoli bezpilotní 
letadlo, které je dálkově řízeno nebo se 
řídí předprogramovaným plánem letu. 
První dron „Aerial Target“ byl sestaven 
a  vyzkoušen  roku 1916 v  Anglii. Později 
během obou světových válek docházelo 
k  vývoji nových čistě vojenských dronů. 
S miniaturizací technologií v 80. a 90. le-
tech začal růst zájem o bezpilotní letadla. 
A někdy v  této době byl poprvé použit 
dron na fotografování. Šlo ale o špionážní 
účely, na rozmach civilních dronů jsme si 
museli ještě chvíli počkat.

DRONY DNES
Jak v minulém století i teď jsou drony 

také vojenskou záležitostí. Díky klesající 
ceně jsou ale čím dál více vyhledávány 
i  pro civilní účely. Asi nejčastěji jsou 
drony používány ve filmařském a  tele-
vizním průmyslu. Nabízí totiž možnost 
natáčet z  ptačího pohledu a  možnost 
„volně“ se pohybovat v prostoru. Navíc 
jsou praktičtější a  levnější než použití 
klasického vrtulníku. Dalším velmi se roz-
máhajícím odvětvím dronového průmyslu 
je „rekreační“ létání. V  dnešní době se 
dron dá pořídit za několik stovek korun. 
Díky tomu má prakticky každý možnost 
si dron pořídit a provozovat. Ale jelikož 
na dron do jednoho kilogramu nemusíte 
mít žádný pilotní průkaz ani osvědčení, 
dostanou se i  relativně silné stroje do 
rukou absolutním amatérům. Při neopa-
trném zacházení proto dochází k újmám 
na zdraví i na majetku. Proto každý, kdo 
do ruky vezme dálkové ovládání, by měl 
při pilotování zapojit především selský ro-
zum a předem si něco zjistit o pravidlech 
civilního letectví.

PTAČÍ POHLED LÁKÁ
Mě a mnoho ostatních drony fascinují. 

Uznejte sami, přístroj, který dokáže „vi-

set“ ve vzduchu, fotit a  natáčet videa. 
Dává nám to úplně nové možnosti. Díky 
dronu se dostanete na místa, kam byste 
se normálně nedostali. Musíme ale myslet 
na soukromí a bezpečnost ostatních.

Dron s  úplně základní kamerou i  FPV 
přenosem, přímým přenosem pohledu 
z kamery, se dá dneska pořídit okolo tisíce 
korun. Ovšem kvalita snímků a  videí je 
přímo úměrná pořizovací ceně. V případě 
že vám jde o  kvalitu, a  nejen o  levnou 
zábavu, musíte zamířit do vyšší kategorie. 
Zde pak máte jako u  kteréhokoli jiného 
fotoaparátu na výběr mezi manuálním 

a  automatickým režimem. Já sám jsem 
manuální režim dronu použil pouze jednou. 
Pokud se totiž nedostanete do úplně ex-
trémních světelných podmínek, automat 
si velmi dobře poradí sám. Nejčastěji 
jsou zde využívány bezzrcadlové digitální 
kamery, které jsou pevně připevněny ke 
dronu ramenem zajištujícím mechanickou 
stabilizaci. Pro snadnou manipulaci s po-
řízeným foto materiálem používají výrobci 
paměťové SD karty.

PILOT SPÍŠE SPOLUJEZDCEM
Lidé jsou všemi létajícími objekty přita-

hováni už od pradávna. Měsíc a viditelné 
planety daly vzniknout starověkým bož-
stvům, ptáci byli uctíváni, na nábožen-
ských obrazech jsou mraky nositelem 
boží vůle či svědky zázraků. Nejinak je 
tomu i dnes. Zamyslete se sami, kolikrát 
zvednete hlavu k prolétajícímu letadlu. 
Drony jsou to stejné. Velká většina lidí 
je hypnoticky pozoruje a pilotovi často 

DRONY JAKO FOŤÁKY
DRONY, PRO NĚKTERÉ OTRAVNÉ A HLUČNÉ, 
PRO JINÉ HOBBY NA CELÝ ŽIVOT
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závidí a  obdivují jeho práci. Zde bych 
ale tím obdivem trošku šetřil. S každou 
další generací dronů je čím dál více 
letových operací ovládáno autopilotem 
a  je dostupných více a  více pilotních 
asistentů. Například dron DJI Phantom 
4. S  tímto dronem je téměř nemožné 
havarovat. Jelikož má vepředu, vzadu 
i  dole protinárazové senzory, do stěny 
nenarazíte ani schválně. Bezpečnost 
takového dronu je tedy nepřekonatelná. 
Uvědomme si ale tohle. Byl by člověk po-
užívající plně automatický režim schopen 
bezpečně přistát, pokud by tento systém 
měl výpadek? Odpověď rozhodně není 
jednoznačná. Na druhou stranu jsou ta-
kovéto případy absolutní raritou, protože 
použitá technika je velmi sofistikovaná 
a  spolehlivá. Jinak je létání s  dronem 
docela jednoduchá záležitost. Jde pouze 
o zapojení prostorového vidění a koordi-
nace pohybů joysticku s pohybem dronu.

POHLEDY K NEZAPLACENÍ 
Rozhled z  výšky průměrně 175 cm 

není nic moc. Pro běžné fungování je to 
akorát. Hlava vám nikde nezavazí, vidíte 
i poměrně dobře, kam šlapete. Člověku 
se ale líbí mít rozhled. Nemálo lidí si 
staví domy na nepřístupných horských 
úbočích, šplhají stovky metrů převýšení 
nebo budují rozhledny jen kvůli tomu, 
aby se pokochali výhledem. Dron tento 
problém elegantně řeší. Prostě jen vyle-
títe několik metrů vysoko, téměř kde se 
vám zachce, a můžete se rozhlížet. Je to 
hezká představa, ale nesmíme zapomínat 
na soukromí a bezpečnost ostatních.

LEGISLATIVNÍ LABYRINT
Dostáváme se asi k  jedinému, co je 

brzdou dronové mánie. V České republice 
jsou velmi podivně psané zákony zabýva-
jící se problematikou zařazení dronů do 
civilního letectví. Mnoho z použitých záko-
nů je totiž psaných ještě pro letadla, a tak 
v některých situacích přesně neodpovídají. 
Jednou z mnoha snah zavést pořádek do 
hejn dronů vyskytujících se v našem státě 
je již dlouho očekávaná aplikace od řízení 

leteckého provozu České republiky. Ta by 
měla alespoň zhruba pomoci dispečerům 
určovat, kde a  kolik dronů se pohybuje 
ve vzdušném prostoru. Další docela za-
jímavý projekt je pro změnu od Evropské 
unie. Navrhuje uvést v povinnost mít na 
svém dronu něco, co by se dalo popsat 
jako elektronická poznávací značka. Se 
stoupajícím počtem účastníků leteckého 
provozu by se včasným zásahem dalo 
předejít situaci, kterou bych přirovnal 
k nynějšímu stavu dálnice D-1. Vy můžete 
přispět tím, že budete dodržovat pár důle-
žitých zásad. Základní povinností každého 
pilota je dodržovat bezletové zóny. To jsou 
oblasti, kde se nachází například letiště 
nebo vojenské prostory. Další na co byste 
měli pamatovat při létání, je nepřesáhnout 
nejnižší letovou hladinu civilních letadel. 
Ta se vyskytuje těsně nad 100 metry. 

Nakonec bych vám rád popřál šťastný 
let, ať už na dovolenou nebo s nějakým 
modelem, a připomněl, že ohleduplnost je 
jediná cesta k vzájemnému soužití všech 
na této planetě.

TEXT A FOTO MATOUŠ JAN NOVOTNÝ 
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Už dvakrát organizovala učitelka příro-
dopisu Mgr. Kateřina Musilová fotogra-
fickou soutěž pro žáky naší školy. V roce 
2017 bylo zvoleno téma Krajina za naším 
domem a  o  dva roky později Podoby 

FOTOGRAFIE BÍLOVIC VE ŠKOLNÍ SOUTĚŽI
OČIMA NAŠICH ŽÁKŮ

vody. Žáci vzali sou-
těž velmi zodpověd-
ně a výsledkem byly 
velmi zdařilé snímky. 
Posuďte sami. Všech-
ny zarámované foto-
grafie jsou k vidění na 
chodbách naší školy.
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Odkaz na fotografie uložené v cloudu (např. Úschovna) zasílejte na: 
zpravodaj@bilovice-nad-svitavou.cz, předmět zprávy: FOTOSOUTĚŽ

MEDIÁLNÍ 
KOMISE
VYHLAŠUJE

GRAFICKOU
FOTOSOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFIE BÍLOVIC

Nejlepší fotografie budou zařazeny do kalendáře obce pro rok 
2020, v němž budou prezentováni i vítězové soutěže. Fotografie 
budou také vystaveny na konci roku 2019 v obřadní síni obce.

Fotografie musí znázorňovat místa spjatá s Bílovicemi nad Svitavou – dominanty obce, kostel či 
jiné budovy, lesy, řeku Svitavu a podobně a mohou zachycovat kterékoliv roční období. Z důvodu 
reprodukce ve formatu A2 musi mít fotografie tuto velikost při min. rozlišení 200 DPI (velikost 
5 MB a více). Účastí v soutěži dáváte vyhlašovateli povolení nakládat s fotografiemi ve prospěch 
obce, např. k propagačním účelům. Uzávěrka je 30. 9. 2019 a vyhlášení bude do konce roku.

 CENA fotoaparát Canon EOS 200D + EF-S 18–55mm

 CENA Paměťová karta SanDisk Extreme  CENA Paměťová karta SanDisk Extreme  CENA Paměťová karta SanDisk Extreme
 CENA Externí 1TB disk Maxtor  CENA Externí 500 GB disk WD Elements

POZOR UKONČENÍSOUTĚŽE 30. 9. 2019
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Historii v užším slova smyslu zpravidla 
chápeme jako dějiny lidstva, historie má 
však, jak všichni dobře víme, mnohem širší 
rozsah. Všechno, co se v  našem životě 
i mimo nás stane, začíná mít svou vlastní 
historii, někdy krátce ohraničenou a jindy 
nekončící.

Chceme vám nabídnout několik foto-
grafií, z  nichž většina má sto i  více let 
a které se váží k Bílovicím. Většina z nich 
je uveřejněna vůbec poprvé.

Bílovice nad Svitavou se zejména v prv-
ních třiceti letech minulého století staly 
místem, kde se setkávaly nejvýznamnější 
osobnosti kulturního života Čech a Mo-
ravy (od roku 1918 pak naší nově vzniklé 
republiky). Byli to spisovatelé, básníci, 
novináři, sochaři, malíři, herci, architekti 
i významné osobnosti veřejného života. To, 
čím bylo pro německé kumštýře městečko 
Worpswede nedaleko Brém nebo pro rus-
ké umělce Peredělkino u Moskvy, tím se na 
několik desetiletí staly pro naše kulturní 
velikány Bílovice nad Svitavou.

Vše začalo na sklonku roku 1906, kdy 
se do Bílovic nastěhoval Stanislav Kostka 

Neumann (žil a tvořil zde do roku 1917). 
Pro mnohé našince je stále kontroverzní 
postavou. Byl to zejména jeho osobní 
život v  Bílovicích, který se nesetkával 
s příznivou odezvou ze strany obyvatel. 
Co však tomuto básníkovi nelze upřít, 
je jeho osobní zásluha o  to, že Bílovice 
získaly významné místo na mapě našich 
kulturních dějin. Jeho básnická sbírka Kni-
ha lesů, vod a strání (Mánes, Praha 1914) 
vzdala trvalý hold překrásné krajině v okolí 

naší obce. A byl to právě S. K. Neumann, 
kvůli kterému do Bílovic jezdili významní 
umělci té doby.

1 . Na snímku z  roku 1912 jsou na 
procházce bílovickým lesem zleva S.  K. 
Neumann, Arnošt Heinrich – šéfredaktor 
Lidových novin – a Viktor Dyk – básník

2 . Na druhém snímku je Rudolf Těsno-
hlídek (v Bílovicích žil v letech 1914–1922) 
koupající se ve Svitavě se svojí třetí man-
želkou Olgou Zámečníkovou – Vaseckou 
(na hlavě má koupací čepici) a  se svým 
přítelem Josefem Tesařem (první zleva) 
a jeho ženou. Fotografie byla zřejmě poří-
zena v letech 1924–1927 (není datována). 
V pozadí je viadukt pod nádražím. Pravý 
břeh Svitavy byl v  těchto místech pro 
koupání příznivý.

3 . Na unikátním snímku z roku 1911 vidíme 
mladého Karla Čapka se dvěma neteřemi 
– dcerami sestry Heleny. Prameny uvádí 
Husovu ulici. Oba bratři Čapkové, Karel 
i Josef, jezdili poměrně často na letní byt 
své sestry Heleny Čapkové – Koželuhové, 
která jinak bydlela v Brně. Manžel Heleny 
Čapkové – Koželuhové, JUDr. František 
Koželuh byl jednatelem společnosti Mlýn 
a pila v Bílovicích, rodina sem tedy pat-
řila trochu víc než většina „lufťáků“, kteří 
do Bílovic přijížděli na letní byty. Ve své 
korespondenci s S. K. Neumanem se ne-
tajili, že důvodem jejich návštěv nebyla 
jenom nádherná krajina Bílovic, ale byl to 
především Neumann sám, kterého velmi 
obdivovali. K  zajímavostem patří, že to 
byli právě bratři Čapkové, kteří vyjednali 
S.  K. Neumannovi vydání jeho básnické 
sbírky Kniha lesů, vod a strání v pražském 
uměleckém spolku Mánes. Karel Čapek byl 

HISTORIE BÍLOVIC
VE FOTOGRAFIÍCH
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autorem předmluvy a mimo první vydání se 
součástí sbírky Kniha lesů, vod a strání staly 
neodmyslitelnými ilustrace Josefa Čapka.

4 . Nejstarší fotografií, kterou máme 
k dispozici, je pohlednice z roku 1899, na 
které můžeme vidět bílovické nádraží. Do 
Bílovic u Brna (od roku 1924 Bílovice nad 
Svitavou) začali jezdit výletnici z Brna až 
po zřízení vlakové zastávky v roce 1878. 
Trať Brno – Česká Třebová však byla dána 
do užívání veřejnosti téměř třicet let 
předtím (1849).

5 . V historii naší obce je stále co ob-
jevovat. Nepochybně největší bílovický 
zápis do historie světové fotografie 
udělal Camillo Kallusch a  skupina jeho 

zaměstnanců z  Uliček, kde měla sídlo 
jeho firma. Rodák (1891) z Vítkova u Opa-
vy, vyučený strojní zámečník, vystudoval 
strojní průmyslovku ve Vídni. Poté získá-
val zkušenosti v celé řadě firem. Začínal 
u firmy Bierent v Budišově, pracoval např. 
v  Autozávodech v  Kopřivnici, u  firmy 
Huttig & Ernemann v Jeně, ve Škodových 

závodech i jinde, až nakonec roku 1927 
založil samostatný podnik, Odborný 
závod pro fotografickou kinomechaniku 
v Bílovicích nad Svitavou.

Prostory k  podnikání získal v  Husově 
ulici číslo popisné 224. Ty mu poskytl jeho 
švagr JUDr. František Hlaváč, který zde 
v obci vlastnil 3 domy.

V roce 1933 odprodal Camillo Kallusch 
licenci i  rozpracovanou výrobu zvětšo-
vacích přístrojů do Přerova, kam s  ním 
odešla jeho rodina a  část mechaniků: 
(Hloušek, Zezula, Krapl, Holoubek i učeň 
Šťastný). Ve vznikající firmě Optikotechna 
se Kallusch stal vedoucím mechanických 
dílen. Firmu v  roce 1935 (v  době ohro-
žení republiky) koupila Československá 
Zbrojovka a  v  roce 1946 vznikl národní 
podnik Meopta Přerov s  velmi širokým 
sortimentem výrobků civilních i  vojen-
ských (my si ale také připomeňme slavné 
fotoaparáty Flexaret a  filmové kamery 
Admira). Zvětšovacich přístrojů, z  nichž 
první typ vznikl v Bílovicích nad Svitavou, 
firma vyrobila a prodala do celého světa 
víc jak dva miliony.

NEMĚLI BYCHOM ZAPOMENOUT
Když už jsme u historických fotografií 

Bílovic nad Svitavou, je důležité připome-
nout dva výjimečné muže, kteří se zaslou-
žili mírou vrchovatou o pořizování fotogra-
fií Bílovic a také vyhledávání a získávání 
starých fotografií a pohlednic naší obce. 
Prvním z  nich byl pan Boleslav Zlámal 
(1933–2014), skromný a pracovitý člověk, 
který naprosto propadl kouzlu fotografie 
a  který se zasloužil o  vznik rozsáhlého 
fotoarchivu, v němž shromáždil více než 
10 000 fotografií z období let 1966–2014. 
Fotoarchiv obce doplňoval také o  staré 
fotografie, které si půjčoval a  ofocoval, 
skenery v té době k dispozici ještě nebyly. 
Od roku 1994 k  černobílým fotografiím 
začaly přibývat fotografie barevné.

Podobné vášni byl zcela oddán také 
pan Arnošt Srba (1946–2013), který 
prošel stovky sběratelských burz a usi-
lovně sbíral staré pohlednice Bílovic nad 
Svitavou, tedy z dob, kdy byly Bílovice 
nad Svitavou považovány za Moravské 
Švýcarsko a kdy se do nich jezdilo jako do 
vzdušných lázní. Oba dva se zasloužili, že 
máme historii naší obce zaznamenanou 
také v obrazech.

MRKOV 
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Nejvýznamnějším bílovickým sportovcem 
(resp. sportovkyní) byla patrně Božena 
Kalová Dobešová (1914-1990). Její tatínek 
byl četník a rodina se díky jeho přeřazování 
často stěhovala, Božena se tak narodila 
ve Stochově u Kladna a od roku 1922 žila 
trvale v Bílovicích. Věnovala se sportovní 

NAŠÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
SPORTOVKYNÍ BYLA
BOŽENA KALOVÁ

gymnastice, v roce 1936 vybojovala na Let-
ních olympijských hrách v Berlíně v soutěži 
družstev stříbrnou medaili a  o dva roky 
později v  téže disciplíně na mistrovství 
světa v  Paříži pak medaili zlatou. Výčet 
jejích dalších sportovních úspěchů by byl 
dlouhý. Aktivně závodila až do svých 35 

let a i poté byla činná v bílovickém Sokole, 
a to i v jeho divadelním odboru.

O tom, jaké nadšení musely její úspěchy 
v  Bílovicích vyvolávat, názorně svědčí 
dobový záznam ze sokolské kroniky: 
„Největší chloubou naší jednoty v  roce 
1936 byla sestra Božena Dobešová, která 
svojí pílí a vytrvalostí dosáhla mety nej-
vyšší – vyšinula se z  naší malé jednoty 
mezi cvičenky světové – závodila za celou 
ČOS, za celý národ československý – na 
olympijských hrách v Berlíně dne 12. srpna 
1936. Družstvo ČOS se umístilo na druhém 
místě a získalo stříbrné medaile.“

JL 

Jak se kdysi „dostávaly trafiky“? A jak 
to bylo, hlavně tady u nás, v Bílovicích? 
V dnešní době známe toto slovní spojení 
hlavně z prostředí politiky, kde znamená 
dostat výhodné, a přitom nenáročné místo 
ve veřejné či státní správě. Takzvané „tra-
fikantství“ (z italského traffico-obchod) má 
ale své kořeny v polovině 18. století. Prodej 
tabáku byl tehdy státním monopolem a cí-
sař Josef II. rozhodl o přidělování koncesí 
(povolení) na jeho prodej přednostně vá-

lečným veteránům, invalidům za prokáza-
né služby v boji. Stát tak těmto vojenským 
vysloužilcům poskytoval nejenom jakousi 
hmotnou kompenzaci za utrženou ztrátu, 
ale umožňoval jim tak i  plnohodnotný 
návrat do společnosti. Pojem „trafika“ jako 
malý obchod s tabákem a tiskovinami je 

„DOSTAT VÝHODNOU TRAFIKU“ 

Sestry Ludmila (provdaná Skoupá) a Dagmar 
(provdaná Hájková) s rodiči. Foto z archivu Ludmi-
ly Skoupé.
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od té doby znám v  celé oblasti bývalé 
rakousko-uherské říše a po první světové 
válce se tato praxe, alespoň na nějakou 
dobu, udržela i v nástupnických zemích.

V  samotných Bílovicích byly takovéto 
trafiky minimálně čtyři. Mnohé z nich si při-

tom pamatují i ne zrovna letití pamětníci. 
Ještě v devadesátých letech stála trafika 
v podobě dřevěného domečku na nádraží. 
Další prodejna tabáku a tiskovin se tísnila 
mezi dnešní cukrárnou a prodejnou zeleni-
ny na náměstí, třetí stávala v zatáčce Tyr-

šovy ulice, naproti vjezdu do ulice Husovy 
a čtvrtá na levém břehu Svitavy, u kapličky. 
Ta jediná se do dnešních dnů dochovala, 
stále plní původní účel, a co víc, stále je 
držena a provozována rodinou, které byla 
tato koncese před sto lety udělena!

Koncesi na provozování této trafiky 
získal za zranění utržená v boji pan Jan 
Škaroupka. A  že to nebylo jen nějaké 
škrábnutí… podle vyprávění měl minimál-
ně 19 průstřelů!

Ale hezky od začátku… Pan Jan Ška-
roupka se narodil 16. 5. 1890 v Maloměři-
cích soustružníkovi Františku Škaroupkovi 
a Marii Švábenské. Za ženu si těsně před 
koncem války (22. 10. 1918) vzal Vilemínu, 
rozenou Svobodovou (*19. 5. 1891) z čísla 
34, což je právě ten dům, u kterého trafika 
dodnes stojí. Zděný domeček na prodej 
tabáku a tiskovin pak vystavěl na místě 
dřevěného altánku, přiléhajícího k domu. 
V Bílovicích se jim narodili synové Jan a Ja-
roslav a dcera Ludmila, provdaná Pechová. 
Trafiku provozovali až do padesátých let, 
kdy ji pan Škaroupka kvůli likvidačně na-
staveným pravidlům musel zavřít. Znovu ji 
otevřela paní Ludmila Skoupá, dcera Lud-
mily a Miloše Pechových. Dnes ji provozuje 
její sestra, Dagmar Hájková.

JAN HORÁČEK 

Jan Škaroupka se ženou Vilemínou a dcerou 
Ludmilou. Za povšimnutí stojí smaltované cedule 
po obou stranách dveří. Stejné cedule najdete na 
trafice i dnes. Foto z archivu Ludmily Skoupé.

Stojící Jan Škaroupka v hodnosti Zugsfuhrera 
(četař) rakouskouherské armády. Foto z archivu 
Ludmily Skoupé.

Vilemína Škaroupková (dle prstenů na obou rukách 
již po svatbě) se svou maminkou Marií, rozenou 
Drahovzalovou. V pozadí si můžeme všimnout 
dřevěné konstrukce Altánku, na jehož místě vznikla 
zděná trafika. Foto z archivu Ludmily Skoupé.

Skupinová fotka Jana Škaroupky se spolubojovníky 
na frontě. Foto z archivu Ludmily Skoupé
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Teplé letní dny jsou 
pomalu pryč a  přichází 
podzim. Nemusíme však 
smutnit, protože výle-
ty do přírody nekončí 
a podzimní příroda nám 
ve své pestré paletě na-
bízí spoustu činností. Pro 
malé i pro velké, zkrátka 
pro všechny, kteří rádi 
objevují krásy přírody. 

Předškolní děti 
k  pobytu venku 
namot ivu jeme 
zprav id la  bez 
problémů – pod-
zim láká ke hře 
s  přírodninami, 
skřítky a barvami. 
Problém nastává 
u  dětí, které již 
vlastní mobilní 
telefon nebo trá-

ví rádi čas u  počítače. Mobily, tablety, 
počítače i foťáky však můžeme proměnit 
na nástroje vhodné k objevování příro-
dy. Pojďme se společně podívat na pár 
zajímavých her s variantou pro předškolní 
i školou povinné děti …

 

Co  budeme 
potřebovat: fo-

toaparát, mobil s  foťákem, krabičku 
od sirek, kartičky s  úkoly pro větší děti 
nebo krabičku (např. od taveného sýra, 
čokolády,…) a fotografie z přírody (námi 
vyfocené či vystřižené např. z kalendáře) 
pro mladší děti. 

Jak na to: Tato hra bude vyžadovat 
trochu domácí přípravy, zabaví však děti 
na delší čas. Hra je vhodná na výlety 
či vycházky, kdy nechceme přírodniny 
sbírat (viz článek „Jděte ven“) nebo když 

se nacházíme v chráněné 
krajinné oblasti. 

Do krabičky od sirek 
(nebo jiné velikostně po-
dobné) nastříháme kar-
tičky z  tvrdého papíru. 
Hráči – hledači, hledají 
v okolí věci, které na kar-
tičky napíšeme. Úkoly 

samozřejmě přizpůsobíme věku. Mladší 
školní děti, např. kaštany, kočku, ovce, 
kvetoucí kytku, šípky, dřevěný plot, řeku 
s kachnou, klády dřeva, mraveniště, strom 
se žlutými listy, skálu, bří-
zu, modré auto, studánku 
atd. Starší děti podle 
složitějších kritérií hledají 
např. kaštany v trávě, čer-
nou kočku, sedmikrásku, 
trny, šípky, dřevěný plot 
s hrníčky, mech na kame-
ni, studánku Leoše Ja-
náčka, auto značky Škoda, javor, ploštici, 
smrkovou šišku, krmelec a další. Tyto věci 
však děti nejen nalézají, ale zároveň k do-
kumentaci využijí svoje telefony. Dětem 
předškolního věku opatříme krabičku 
s  fotkami, které pak v  přírodě hledají. 
Společně si můžeme z  nalezených věcí 
vytvořit Deník nálezů, kde si zapíšeme 
čas a  místo a  jiné informace. Nejstarší 
děti také mohou fotografovat v obci pa-
mátky a známá místa dle seznamu. Další 
variantou může být hledání 
a  fotografování neur-
čitých věcí, kdy děti 
musí zapojit svoji 
fantazii. 

LOVCI MRAKŮ
V  předchozí hře 

jsme sbírali kde co. Co si ale udělat sbírku 
mraků? Při tvoření atlasu mraků se příliš 
nenadřete. Můžete vyrazit na piknik, roz-
táhnout deku a sledovat mraky nad sebou. 
Společně s dětmi zapojíme svoji představi-
vost. Co vidíte? Jaké rostliny, zvířata, věci 
plují na obloze? Jeden mrak vypadá jako 
krokodýl, ten druhý zase jako bílý zámek. 
Fantazii se meze nekladou a každý může 

v jednom mraku vidět něco jiného. Vůbec 
nevadí, když se neshodnete. Povídejte si 
a bavte se. Ty nejlepší objevy vyfoťte 

a tak máte základ pro svůj 
osobní atlas mraků. 

Co budete potřebovat: 
foťák, mobil, barevnou 
tiskárnu a  papíry, euro- 
obaly nebo laminovací folii, 
desky na atlas, děrovačku, 
fix na tabuli, hadřík.

Fotky nechejte vytisk-
nout a založte je do euroobalu nebo je 
zalaminujte. Nakonec je vložte do desek, 
které vytvoří vaše fotoalbum mraků. 
Desky mohou děti pomalovat podle své 
fantazie a vytvořit tak originální obal alba. 
A pak už jen hledejte tvary v obrázcích. 
Zapojit se může celá rodina. Pomocí 
fixu na tabuli dodejte mrakům správné 
tvary. „Doodlování“ (čmárání) na mraky 
vám půjde mnohem lépe, než kreslení na 
prázdný papír. Možná vám tak pod rukama 

vznikne zajímavý komiks. Díky 
hadříku můžete kreslit zas 
a znova. Vezměte si svůj 
atlas na cestu vlakem, 
do čekárny u lékaře nebo 
na pláž k moři, nebo ho 
přineste ukázat kamará-

dům do školy. 

 
Tip pro děti 2. stupně ZŠ: https://
globe-czech.cz/portfolio/cz/mraky-
-mracky-mracouny

PRO ZPRAVODAJ NAPSALA, NAKRESLILA 
A TESTOVALA S DĚTMI LENKA ŠERÁKOVÁ 

FOTOGRAFOVÉ V PŘÍRODĚ

HLEDEJ,  
HLEDEJ, HLEDAČI…



V  letošním roce uspořádalo Povodí 
Moravy již XIV. ročník výtvarné a literární 
soutěže Voda štětcem a básní. Téma sou-
těže se vždy týká vody, ale každoročně 
se mění úhel pohledu na vodu, která je 
jednou ze základních podmínek života 
na naší planetě. Téma roku 2019 bylo 
„Neplýtvej vodou“.

ZŠ Bílovice nad Svitavou se soutěže 
účastní již mnoho let. Výtvarná díla našich 
žáků se v minulosti opakovaně umisťovala 
mezi nejlepšími ve své kategorii. Několi-
krát jsme získali i Cenu generálního ředi-
tele Povodí Moravy.

V  tomto roce se soutěže zúčastnilo 
devadesát škol. A v  této opravdu silné 
konkurenci jsme se neztratili. V  oblasti 
Prostorová tvorba – IV. kategorie tvůrčí 
tým našich žákyň z VIII. B, ve složení Lucie 
Havlíčková, Markéta Jonášová a Kateřina 

ÚSPĚCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE
VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Gregůrková, získal I. místo. Svoji práci 
nazvaly „ Neplýtvej vodou a zavírej ko-
houtek“. Fotografie všech vítězných děl 

a  další informace naleznou zájemci na 
webových stránkách Povodí Moravy, s. p. 
http://ftp.pmo.cz/cz/uzitecne/souteze. 

Vítězkám patří veliké poděkování za 
skvělou reprezentaci naší školy i  obce. 
Ocenění si samozřejmě zaslouží i ostatní 
žáci, kteří se svými díly také soutěže 
zúčastnili. 

MGR . MONIKA LACOVÁ 
Vyučující výtvarné výchovy  

ZŠ Bílovice nad Svitavou

Ve školním roce 2019/ 2020 zažijí 
Lesní skřítci osmé léto v Bílovicích 
nad Svitavou . Děti rostou, přichází 
a odchází, mění se i kulisy, ale kon-

cept klubu zůstává stejný – celoroční 
program pro děti předškolního věku 
dle rytmu roku venku v  přírodě 
a v souladu s ní .

Lesní klub Lesní skřítci najdete nyní na 
zahradě v ulici Palackého 181 v těsném 
sousedství vily Anny. Svoji základnu míval 
dlouhá léta v  zahradě na ulici Husova. 
K přesunu na lesnatou stráň Palackého 
ulice došlo loni v létě. Zahrada prochází 
postupnými změnami, na její úpravě se 
podílí rodiče dětí z lesního klubu a tým 
průvodců Lesních skřítků ve svém volném 
čase a dle svých možností.

Lesní skřítky můžete vidět na zahradě 
při hře i společném stolování, potkat je 
můžete na procházkách lesem, u Janáč-
kovy studánky, ale třeba také i na vrbě 
za myslivnou, nebo na bílovických akcích, 
jako například zde u sokolovny při příle-
žitosti Kloboukových slavností.

Rodiče a děti, které láká hra a vzdělá-
vání pod širým nebem, zveme mezi nás. 
Ještě stále máme pár volných míst pro 
tento školní rok.

LESNÍ BÍLOVICE Z . S . 

JSOU S BÍLOVICEMI JIŽ OSMÝM ROKEM
LESNÍ SKŘÍTCI
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Léto nám uteklo a spolu s ním i nevšední 
zážitky z  našich příměstských táborů. 
Pravidelně jsme vás o  nich informovali 
a  fotodokumentovali je na našem face-
booku a z vašich reakcí a zejména z reakcí 
dětí můžeme prázdniny na Lišce shrnout 
do slov „jedinečné, povedené, zábavné, 
dobrodružné, kreativní, kamarádské“. Vel-
kým přínosem jak pro děti, tak instruktory 
byl po celou dobu prostor terasy, který 
jsme využíval nejen na svačinky, ale i další 
dovádění.

Je na čase vzít opět/poprvé školní 
tašku a vrhnout se do nového školního 
roku. A  v  něm má pro vás Liška mimo 
známé oblíbené aktivity připraveno hned 
několik novinek. Tou první je – tematicky 
k tomuto vydání Zpravodaje – Fotokrou-
žek (út 17:45–19:15), který vám v rozho-
voru níže představí jeho lektor Martin 
Vágner. Dalším lákadlem je bezesporu 
Tvořivý svět, který osloví naše nejmenší 
– děti ve věku 2–4 let s jejich rodiči (út 

10:00–11:00) a  poskytne nejedno kre-
ativní dopoledne pro vás a  vaše děti. 
MAnuálně nadaNÍ KutílCI, alias Maníci 
(st 14:00–15:30) vám poodkryjí svět 
dekorativních i praktických vychytávek, 
které se určitě budou hodit každému 
členu domácnosti. Kdo už prošel kolem 
knihovny, nemohl si nevšimnout naší 
krásně ušité Lišky, která reprezentuje naši 
Zašívárnu (st 18:00–20:00), kam jistě 
zavítají mladí nadšenci i švadlenky, které 
mají něco „odšito“. Pokud nevíte, zda vás 

šití „chytne“, přijďte si jej jednorázově 
zkusit v  našem workshopu Zašijte si 
v zašívárně (28. 9. 2019). Vzhledem k vel-
kému úspěchu liškovských Kulinářů jsme 
se rozhodli rozšířit tuto oblast nabídkou 
kroužku Jasně, šéfe (st 16:00–18:00) 
a vychovávat tak více gurmánů a hlavně 
kuchařů, pro které připravit i obtížnější 
pokrm nebude překážkou. Nově také 
otevíráme kurz Keramiky s  Míšou (út 
14:00–15:30). Práce s hlínou rozvíjí jem-

nou motoriku, soustředění, podporuje 
tvořivost a  prostorovou představivost. 
Je zázrak vidět, jak se z hroudy hlíny rodí 
zuřivý dinosaurus, spanilá princezna nebo 
miska vyrobená s láskou pro maminku.

Výhledově se můžete také těšit na 
přespávačky a další akce jak pro děti, tak 
veřejnost.

A v neposlední řadě se na vás těšíme 
21. 9. 2019 na Sousedských slavnostech, 
během kterých budete moct nasát atmo-
sféru našich činností.

DĚLAT FOTKY, NAD 
KTERÝMI SE BUDE 
TAJIT DECH, JE MŮJ 
FOTOGRAFICKÝ SEN
Rozhovor s lektorem fotokroužku  
Martinem Vágnerem

Co tě přivedlo do Lišky a  jak ses vlastně 
dostal k focení?

Do Lišky mě před více jak třemi lety 
přivedly povinnosti obecního kamerama-
na/fotografa. Zpočátku jsem jen zazna-
menával veřejné akce a  vystoupení, ale 
postupem času jsem, jak se říká „nasál 
atmosféru“ a popadla mě chuť se do – teď 
už našeho – kolektivu víc zapojit. Začal 
jsem pro Lišku shánět vybavení, které bylo 
potřeba, hlavně počítačový „hardware“ 
a postupně jsem se zapojoval do aktivit 
s dětmi.

Začátky mé lektorské práce byly nesmě-
lé, občas jsem se objevil na přespávačce 
s dalekohledem a pozorovali jsme s dětmi 
hvězdy a planety, nebo jsem se zapojoval 
do akcí, když vypadl jiný lektor. Nicméně 
už řadu let jsem měl chuť vést kroužek 
technického směru, Liška mi tuto chuť 
umožnila realizovat a od října 2018 vedu 
na Lišce Elektrodílnu.

K  focení, tedy kromě pár cvaknutí tá-
tovým Zenitem v dětství, jsem se dostal 
až když jsem od bratra dostal svůj první 
digitální fotoaparát. Od té doby jsem jich 
už vystřídal dlouhou řadu mnoha značek 
a nafotil mnoho desítek tisíc fotek – těch 
opravdu dobrých je ale jen pár.

LUŽÁNECKÁ 
LIŠKA INFORMUJE
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Jak dlouho fotíš a jaký námět nejčastěji?
Pravidelněji fotím asi patnáct let, a to 

z drtivé většiny digitálními aparáty, ačkoli 
analogových také pár mám a pár desítek 
fotek jejich prostřednictvím také vzniklo.

Co se týče námětu, tak fotím všechno 
od makrofotografie – hmyz, květiny, přes 
krajinu – nejvíce samozřejmě okolí Bílovic, 
živou i neživou přírodu, architekturu, občas 
portréty a zabrousím i do astrofotografie.

Mám rád také „technickou“ fotografii – 
to znamená, když jsou aparát nebo blesk 
řízeny různými čidly. Pomocí této sestavy 
se dá „zmrazit čas“ a vyfotit kapku dopa-
dající do vody nebo rozbíjenou skleničku. 
Stavím a používám i fotopasti, které občas 
umísťuji v okolí Bílovic.

Jakou techniku používáš?
Hlavním pracovním nástrojem je pro 

mě technika firmy Nikon, která tvoří základ 
mého vybavení, ale vlastním a používám 
i  aparáty jiných značek – Sony, Canon 
a  v  poslední době přibyla i  zrcadlovka 
Olympus.

Protože se věnuji elektronice, umím si 
k fototechnice vyrobit i potřebné doplň-
ky – různá světla, čidla, napájecí zdroje 
a podobně. Také některé fotoaparáty jsem 
koupil jako nefunkční a opravil si je.

Na kterou ze svých fotek jsi pyšný, váže se 
na ni nějaký příběh?

Výběr je těžký, povedených fotek mám 
samozřejmě víc, ale pokud jde o příběh, 
vyhrála by asi tahle:

Vyfocená je v  Maďarsku v  přírodním 
parku Hortobagy Nemzeti o čtvrt na šest 
ráno. Byli jsme na zpáteční cestě z  jes-
kyňářské expedice do Rumunska a našli 
jsme ráj přírodního fotografa – uprostřed 
národního parku, daleko od civilizace je 
opravená stará škola, která funguje jako 
ptačí záchranná stanice a kde nás uby-
tovali. Běhali tam po dvoře mladí čápi, 
na hromadě dřeva poskakovalo hejno 
mladých poštolek a  ornitolog co chvíli 
odcházel učit svoje svěřené dravce lovit. 
V  okolí jsou kilometry haťových stezek 
s ptačími pozorovatelnami a samozřejmě 
spousty ptáků: volavky, pochopové, po-
tápky, pelikáni...

Sleduješ tvorbu nějakého fotografa nebo 
inspiruje tě někdo? 

Mezi fotografy mám pár přátel a zají-
mám se o jejich tvorbu, kamarád například 
fotí historizující obrazy a  párkrát jsem 
mu stál i modelem. Před časem měl u nás 
v  Bílovicích výstavu svých prací. Žádný 
konkrétní vzor nemám, sleduji pouze ně-
kolik fotografických skupin na facebooku 
a také do nich občas přispívám.

Účastníš se fotografických soutěží?
Moje první a zatím i poslední veřejná 

soutěž je aktuálně běžící fotosoutěž tady 
v Bílovickém zpravodaji.

Máš nějaký fotografický sen?
Samozřejmě mít ten úplně nejlepší 

aparát. Ale vážně, o drahé technice foto-
grafie není a nemá být, je to jen prostředek 
a nikoli cíl. Můj fotografický sen je – jako 
asi u všech fotografů – dělat fotky, nad 
kterými se bude tajit dech. To je samo-
zřejmě reálné, ale udělat nějakou fotografii 
opravdu „pořádně“ je buďto dílem velké 
náhody, nebo naopak dlouhé přípravy. 
Jen pro ilustraci panoráma Bílovic, které 
je nad Nivami, jsem se snažil vyfotit asi 
dva měsíce, než se sešlo počasí, dohled-
nost, denní doba a  moje přítomnost na 
místě s  vhodnou technikou. Můj sen se 
mi poslední dobou také docela naplňuje, 
když mohu dokumentovat kulturní akce 
se zajímavými lidmi.M
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SBÍRKA PRO 
DĚTSKÉ CENTRUM 
RODINNÉHO TYPU 
CHOVÁNEK

V červnu jsme v Bílovicích nad Svita-
vou uskutečnili sbírku ponožek pro dět-
ské centrum rodinného typu Chovánek 
v Brně. V tomto zařízení pečují o děti, 
jejichž vývoj je narušen nebo ohrožen 
nevhodným domácím prostředím, či jeho 
úplnou absencí. Jedná se o děti rodičů 
v  sociální tísni, rodičů s  různými typy 
závislosti nebo rodičů ve výkonu trestu 
Jsou tu však i děti opuštěné, zanedbané, 
týrané, handicapované, nebo odložené 
na žádost rodičů ze zdravotních a jiných 
rodinných důvodů a děti s perspektivou 
na umístění do náhradní rodinné péče. 

Co tě na práci s dětmi baví?
Baví mě předávat svoje zkušenosti 

a je pro mě uspokojující vidět, s jakou chutí 
se děti – a nejen děti – učí a vstřebávají 
nové zážitky, podněty a znalosti. Baví mě 
se zapojovat do společných aktivit a her 
a hledat nové cesty ke stanoveným cílům 
a vůbec nevadí, že jich občas nedosáhne-
me, protože cesta je naším cílem.

Pro koho je fotokroužek určen?
Fotokroužek je určen pro každého, 

koho baví nebo zajímá focení, ať už je mu 
10 nebo 50 let. Důležitá je pouze chuť 
zkoušet nové věci.

Co by se děti ve fotokroužku měly během 
roku naučit?

Během roku bych chtěl, aby si účastníci 
kroužku osvojili základní ovládání fotoapa-
rátu. Dozví se, co je to expozice, závěrka, 
kompenzace expozice, vyvážení bílé a vy-
zkouší si všechno prakticky. Porozumění 
a  zvládnutí těchto pojmů a  postupů se 
jim bude hodit jak při focení zrcadlovkou, 
kompaktem, tak i s foťákem v telefonu.

Postupně začneme trénovat „fotogra-
fické oko“ a  zase to bude o  tom, že si 
každý vyzkouší, jak na něj působí stejný 

námět vyfocený různým způsobem a pak 
si řekneme, který postup je nejlepší. Zku-
síme si i různé metody svícení, vestavěný 
a externí blesk, reflektor a podobně.

Jaké potřebují vybavení?
Ideální je samozřejmě vlastní di-

gitální fotoaparát. Do začátku zase tak 
nezáleží na tom, jestli to bude zrcadlovka, 
„bezzrcátko“, nebo kompakt, základní 
funkce jsou shodné u všech. Vlastní apa-
rát ale není podmínkou, účastníci mohou 
přijít, i když žádný nevlastní, budu mít pár 
aparátů k zapůjčení.

Můžeme se těšit na nějakou výstavu dět-
ských prací?

Tak to zcela určitě, účastníci si vyzkouší 
i třídění a jednoduché úpravy fotek a také 
jejich tisk na fotopapír. Plánuji nejméně 
dvě výstavky našich prací. O  termínu 
a místě se určitě veřejnost a rodiče včas 
dozví.

Všem děkujeme za uplynulé léto a pře-
jeme klidný vstup do nové roční etapy, ve 
které se na vás moc těšíme.

Za liškovský tým
DAGMAR VOLNOHRADSKÁ 
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Pomoc se poskytuje nepřetržitě dětem od 
narození až do 18 let.

Občané Bílovic nad Svitavou odevzdali 
na sběrná místa kolem 700 krásných 
páru různých ponožek, za které byla ráda 
nejen vedoucí organizace paní Bc. Iva 
Maršálková, které jsme dar předali, ale 
především děti.

„Děkujeme obci Bílovice nad Svitavou, 
ale především všem hodným lidem, díky 
jejich podpoře můžeme pobyt děti u nás 

co nejvíce zpříjemnit. Všech darů si moc 
vážíme.“ Bc. Iva Maršálková.

Naše další sbírka se bude věnovat 
zvířátkům. Bude probíhat v  měsících 
září a  říjen. Všechny dary poputují do 
útulku Tibet Marefy u Bučovic, kde se 
dobrovolně starají o  různá, především 
handicapovaná a nemocná zvířátka.

Za komisi pro děti a rodinu všem moc 
děkuji.

LENKA PRUDÍKOVÁ 
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BRNĚNSKÉ 
PODZEMÍ

Obecní knihovna nabízí pokra-
čování cyklu Brněnské podzemí. 
Poutavé vyprávění Ing. Aleše Svo-
body je doplněno bohatým a velmi 
zajímavým fotomateriálem.

První beseda s názvem Podzemí 
Dominikánské a  Panenské ulice 
se uskuteční 10. září 2019, druhá 
vás seznámí s podzemím Orlí uli-
ce 22. října 2019 a  třetí, poslední 
setkání s  originálním vypravěčem 
p. Svobodou bude 3. prosince 2019. 
Všechny besedy se konají v  aule 
školy, vždy v 17.00 hod. Více podrob-
ností se dozvíte na www.knihovnabi-
lovice.cz nebo přímo v knihovně na 
Těsnohlídkově náměstí a na letácích.

Tyto besedy jsou velkým zážitkem. 
Uslyšíte spoustu zajímavostí nejen 
o podzemí Brna, ale uvidíte také fo-
tografie, které nikde jinde nenajdete.

MARIE NEDOPILOVÁ,  
MGR . LIBOR ŽANDA 

Po svém ustanovení v  roce 2015 orga-
nizovala bílovická pobočka MSKA jednak 
přednášky na různá témata a od roku 2017 
začala pořádat ucelené přednáškové celky. 
V roce 2017/18 se jednalo o cyklus světo-
vých náboženství, na který v roce 2018/19 
navázal cyklus o jednotlivých křesťanských 
církvích, které nám představovali zpravidla 
jejich duchovní včetně dvou biskupů. V ná-
sledujícím „akademickém“ roce proběhne 
cyklus o jednotlivých řeholních řádech, kdy 
nám jejich zakladatele, spiritualitu, historický 
vývoj i současnost představí příslušníci těch-
to řádů. Konkrétní program je uveden níže. 

Z jednorázových akcí pak upozorňujeme 
na přednášku předního českého (ba světo-
vého) biblisty prof. Petra Pokorného, která 
proběhne 18. října na téma Evangelista 
Lukáš a jeho dílo. Na tuto přednášku na-
vážou ekumenické biblické hodiny vedené 
farářem Českobratrské církve evangelické 
Pavlem Kašparem, který se na důchod 
přestěhoval do Bílovic. Pavel Kašpar vede 
od února každé úterý na faře biblické 
hodiny, při kterých postupně probíráme 
Markovo evangelium a  které navštěvují 
příslušníci různých církví i  „hledající“. Po 
úvodní přednášce prof. Pokorného se na 
biblických hodinách zaměříme podrobněji 
právě na Lukáše.

Na listopad ku příležitosti třicátého 
výročí sametové revoluce je předběžně 
domluvena beseda s  ombudsmankou 
a bývalou mluvčí Charty 77 Annou Šaba-
tovou na téma Ženy v disentu.

Nezůstáváme však pouze u přednášek, 
loni v listopadu k nám zavítal talentovaný 
herec Jan Horák se svojí strhující autor-
skou hrou František blázen popisující 
životní pouť Františka z Assisi. Jsme rádi, 
že 29. září k nám opět přijede, tentokrát 
se hrou Tučňáci na arše, která je určena 
v prvé řadě pro děti, ale jistě bude hlu-
bokým zážitkem i pro dospělé. Hraje se 
v kostele od 18 hod. 

Vstupné na všechny akce je dobrovolné, 
přednášky se konají ve farním sále od 18.30 
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hod. Případné změny termínů lze nalézt 
v kalendáři obce či na webových stránkách 
farnosti. Těšíme se na setkání s Vámi.

JAN LATA  

CYKLUS O ŘEHOLNÍCH ŘÁDECH
27. 9. Počátky mnišství a mnišství 

na východě | P. Michal Altrichter, 
SJ, centrum Aletti, Olomouc

25. 10. Benediktýni | Fr. Naum 
Vraspír, OSB, podpřevor rajhradské-
ho opatství

22. 11. Premonstráti | P. Jindřich Zdík 
Zdeněk Charouz, O.Praem, farář ve 
Vladislavi

6. 12. Karmelitáni | P. Pavel Pola, 
OCD, převor kláštera u Pražského 
Jezulátka

17. 1. Františkáni | P. Didak Robert 
Klučka, OFM, kvardián františkán-
ského domu v Husovicích

7. 2. Dominikáni | P. Filip Boháč, OP, 
převor kláštera u sv. Jiljí

13. 3. Pauláni | P. Karel Hanslík, OM, 
korektor paulánského konventu ve 
Vranově

17. 4. Jezuité | P. Vojtěch Suchý, SJ, 
superior brněnské rezidence

15. 5. Salesiáni | P. Zdeněk Jančařík, 
SDB, komunita salesiánů v  Žabo-
vřeskách

PROGRAM REGIONÁLNÍ POBOČKY
MORAVSKO-SLEZSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE

Zdeněk Adler, Ohňostroj



Jsem občasným čtenářem Vašeho zpra-
vodaje, který se mi velice líbí. Lichotí mi, 
když skoro v každém čísle najdu něco o liš-
ce Bystroušce nebo Rudolfu Těsnohlídkovi.

Celá řada význačných literárních kri-
tiků, umělců a  čtenářů považují knihu 
Liška Bystrouška za dílo plné humanity, 
lásky k přírodě, zvířatům a lidem. Není to 
tedy tak, že by se kniha stala oblíbenou 
až po složení opery Leošem Janáčkem. 
Prof. Dušan Jeřábek – literární a hudební 
kritik o Lišce Bystroušce napsal: „Kvality 
díla brzo upoutaly Leoše Janáčka a daly 
mu podnět k  jedné z  jeho stěžejních 
prací, k opeře Příhody lišky Bystroušky.“ 
Že se Bystrouška stala slavnou po celém 
světě, to je nesporně zásluha mistra 
Janáčka.

Literární kritici mnohé Těsnohlídkově 
tvorbě vytýkají. Jednoznačně se však sho-
dují v kladném hodnocení Lišky Bystroušky. 
Mohu jmenovat např. literárního historika 
profesora Josefa Hrabáka (omlouvám se, 
že pro jednoduchost neuvádím u jednot-
livých autorů jejich akademické a vědecké 
hodnosti), profesora hudebních věd Jana 
Racka, literárního historika Jiřího Hájka, 
literárního vědce Bohumila Marčáka.

Spisovatelé Ladislav Řezníček a Miloslav 
Martínek hovoří o jemném humoru Rudolfa 
Těsnohlídka.

Z  umělecké fronty připomínám herce 
Karla Högra, který je znám mistrovským 
předčítáním Bystroušky.

Ctitelem knihy byl i  známý klavírista 
Rudolf Fürkušný. Z vysílání Hlasu Ameriky 
jsme se kdysi dověděli, že jeho manželka 
překládá Lišku Bystroušku do angličtiny. 
S manžely Fürkušnými jsem se setkal při 

udělování čestného doktorátu tomuto 
umělci na JAMU a osobně jsem jim oběma 
poděkoval.

Nyní přichází na scénu zbrusu nový 
„literární kritik“, Jan Lata, který označuje 
Těsnohlídkův humor za nízký a nevkusný.

Liška Bystrouška vyšla v mnoha vydá-
ních, tiskne se a  prodává stále. To mají 
naši čtenáři tak málo vkusu?

Zajímavá je i  recenze pana Laty o di-
vadelní hře Mne blesk se dotekl. Hra, ve 
zkratce, uvádí události z  Těsnohlídkova 
života, které jej při jeho křehké povaze 
nakonec dovedou k  sebevraždě. Ta je 
samozřejmě, jak je všeobecně známo, 
důsledkem depresí, kterými spisovatel 
dlouhodobě trpěl. S autory hry se můžeme 

zamýšlet, čím byly tyto deprese „nastar-
továny“ resp. „přiživovány“.

Zdá se mně, že pan Lata celý smysl hry 
vlastně nepochopil. Dochází k závěru, že 
Těsnohlídka dohnaly k sebevraždě „běsy“. 
Takový pojem lékařská věda nezná.

K poznámce pana Laty o Těsnohlídkově 
dědictví po jeho první manželce „Kaji“ (Jin-
dře Kopecké – Těsnohlídkové) podotýkám, 
že je básník použil k  vybudování jejího 
náhrobku ve Vestnes v Norsku.

Vzpomínky mého otce Milana Navrátila, 
o  kterých je v  Latově článku řeč, jsem 
autorkám hry a dramaturgovi panu Pav-
lu Jurdovi poskytl já. Zveřejnění těchto 
vzpomínek považuji za cenné, protože 
ukazují krásný vztah Rudolfa Těsnohlídka 
s jeho synem.

Pan Jurda mně v rozhovoru o hře mimo 

jiné řekl, že se při její tvorbě velmi snažili, 
aby se někoho nedotkli. To jsme s dalšími 
členy rodiny ocenili.

V této souvislosti ještě děkuji Zdeňku 
Mrkosovi, že uvedené vzpomínky, o jejichž 
existenci jsem vůbec nevěděl, spatřily 
světlo světa.

Tímto článkem nehodlám vyvolat diskusi 
s panem Latou. Nemyslím, že by přinesla 
něco objevného a  užitečného. Tento 
„polemik“ by si zřejmě nechával právo 
posledního slova.

ING . FRANTIŠEK NAVRÁTIL, 
vnuk Rudolfa Těsnohlídka

Vážená redakce, jsem občasným čtenářem Bílovického zpravodaje, který považuji za velmi kvalitní 
a zajímám se o něj i z osobních důvodů . Na jeho stránkách jsem si přečetl některé názory a sou-
dy o mém dědečkovi spisovateli Rudolfu Těsnohlídkovi, které se mi zdají jako neprofesionální, 
odporující skutečnosti a v některých ohledech hraničící s pokusem o dehonestaci mého předka . 
Myslím, že skoro sto let mrtvý básník potřebuje obhajobu, když se sám bránit nemůže . Velmi 
bych ocenil, pokud byste otiskli moji reakci na „úvahy“ pana JUDr . Jana Laty, Ph .D .

S POZDRAVEM ING . FRANTIŠEK NAVRÁTIL

PRŮLOM DO 
LITERÁRNÍ KRITIKY
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www.KarelHynst.cz
tel: 604 533 466
e-mail: karel.hynst@re-max.cz

Realitní makléř pro Bílovice

Ing. Karel Hynšt

placená inzerce

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu  
s  průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího  
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

© MV–generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky 

CHRAŇTE DOMOV I SEBE
Vážení obyvatelé rodinných domů a bytů, 
oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký 
počet požárů v domácnostech, které mají tragické následky. 
Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných 
budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování 
a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru 
nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům nedochá-
zelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodržujte 
toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.
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Šikulkové z.s.www.sikulkove.cz

Děkujeme sponzorům:

řekni to
 tričkem!

Čerpací stanice

Prodej sportovního vybavení a poradenský servis 
při výběru sportovních potřeb „na míru“.

Do podzimní přírody Vás zvou pořadatelé s partnerem

behy.bilovice.infoWeb závodu: 

Sokol Bílovice nad Svitavou,
oddíl atletiky, vás zve na 40.

VÁNOČNÍ BĚH
v sobotu 7. prosince 2019


