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Informace z Městského úřadu
Sběr tříděného odpadu - plastů pomocí pytlového sběru.
Město Tovačov připravuje motivační systém sběru tříděného
odpadu – plastů pomocí pytlového sběru.
Co se stane po přihlášení do systému?
Po přihlášení do systému obdržíte 5 plastových žlutých pytlů
a sadu samolepících čárových kódů, které nahrazují Vaše jméno a adresu trvalého bydliště. Tyto kódy nalepíte na plastový
odpadem naplněný a zavázaný pytel a přistavíte ke kontejnerům
nebo k popelnicím na směsný komunální odpad, které se nacházení před domem nebo bytem, kde bydlíte.
Co se stane s nasbíranými žlutými pytli?
Naplněný pytel dáte v den svozu popelnice na směsný komunální odpad vedle těchto popelnic.
Sesbírané pytle budou shromážděny ve
sběrném dvoře, kde ho zváží a čtečkou
bude přečten čárový kód. Hmotnost
a identifikace původce odpadu se převede do elektronické podoby a data se
načtou do softwaru, který výslednou
hmotnost odpadu přičte k Vašemu
jménu. Vy si následně můžete tyto údaje kontrolovat průběžně na webových
stránkách města, které budou pravidelně 1x měsíčně aktualizovány, a vy budete mít tak přehled o množství Vámi
sesbíraného plastu.

Vzhledem k tomu, že původce znečištěného odpadu má uvedeny
svoje nacionále na čárovém kódu, a je tedy snadno identifikovatelný, vystavuje se tak možnému postihu z důvodu porušení OZV.
Co se stane s nasbíranými kilogramy plastů?
Množství plastu se u každého občana zapojeného do systému převede do podoby slevy z poplatku za komunální odpad.
O slevách bude rozhodovat zastupitelstvo města.
Sleva z poplatku za komunální odpad Vám bude odečtena automaticky v lednu následujícího roku.
Předpokládaný termín zahájení pytlového sběru tříděného odpadu – plastů je čtvrté čtvrtletí roku 2013 (př. leden 2014). Další
informace na MÚ Tovačov nebo mistostarosta@tovacov.cz.

Do pytlů nepatří žádný jiný odpad než
plast, nesmí tam být odloženo kamení,
zbytky potravin, tekutiny a podobně.

Tříděný odpad - sdělení

Žluté pytle na plasty (zatím pouze na plastové pet lahve) je možné
si vyzvednout od 23.9.2013 na pokladně MěÚ Tovačov. Pytle budou
k dispozici pouze v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin.
Upozornění
Od 1.1. 2014 dochází ke změně občanského zákona. Veškeré smlouvy, které bude město
Tovačov uzavírat, budou platné pouze v písemné formě. Jiná forma uzavření smluv nebude přípustná.
město Tovačov
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I takovýto obrázek se mnohdy objevuje v našem městě - zátiší u kontajnerů nebo
odložené staré pneumatiky kdekoliv. A přitom by stačilo tak málo – nebýt lhostejný
k prostředí, ve kterém žijeme…
Sběrný dvůr je otevřený každou středu od 14 do 18 hodin a každý lichý týden
v sobotu od 8 do 12 hodin.

ZŠ Tovačov
Povídání o škole
Vážení občané našeho města.
Začíná nový školní rok a to je doba, kdy je
dobré se pochlubit tím, co je v tovačovské
škole nového. Po prázdninách přišli žáci do
trošičku jiné školy. Ne že by byla úplně jiná,
ale máme nové šatny, děvčata mají nová
WC, máme nová okna do ulice Podvalí.
Prostě jako každý rok jsme uchystali něco
nového. Něco, co nám náš pobyt ve škole
zkrášlí a zpříjemní. Vzhledem k tomu, že
občas slýcháme řeči o tom, že je tovačovská škola taková a taková, že se nic neděje
a tak podobně, tak předkládám pár řádek o
našem životě ve škole. Takže posuďte sami,
jestli naši žáci nic nedělají. Během loňského
školního roku jsme absolvovali tolik různých akcí, které jakoby se školou vůbec nesouvisely, ale když se pořádně zamyslíme,
tak všechny akce směřovaly k tomu jedinému. Aby naši žáci získali nové poznatky,
nové dovednosti, aby si o světě kolem sebe
udělali své vlastní mínění. To byly všechny
ty vycházky a exkurze (Praha, Zástudánčí, Planetárium Brno, Skanzen v Rožnově
apod.), soutěže a olympiády (Pythagoriáda, OČj, Dějepisná olympiáda apod.). Loni
v září byli žáci 9. ročníku na exkurzi v Olomouci a na návštěvě Úřadu práce v Přerově,

Číslo 4/2013

děti z MŠ navštívily divadelní představení,
saunovaly se a připravily si program na vítání občánků. V říjnu byli šesťáci v Planetáriu v Brně, žáci 8. a 9. ročníku absolvovali
školní kolo Olympiády v Čj, děti ze ŠD se
setkaly s dětmi z Troubek, ve škole se uskutečnil šachový turnaj žáků. V MŠ jsme měli
velikou podzimní akci Dýňovou slavnost,
která byla přístupná i pro tovačovskou veřejnost. Listopad byl také nabitý: zorganizovali jsme sběr starého papíru, děti ze ŠD
byly v divadle v Prostějově, deváťáci se zúčastnili Burzy středních škol a v Olomouci
programu Hrou proti AIDS, žáci 6.A měli
výuku dějepisu v muzeu v Přerově, čtvrťáci
a páťáci navštívili Planetárium v Brně, zorganizovali jsme Konverzační soutěž v Aj.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou se
naše děti zúčastnily besedy s ilustrátorem
dětských knih. A osmáci s deváťáky potom
školního kola Dějepisné olympiády. V MŠ
se děti podívaly na divadelní představení,
navštívily saunu, sbíraly kaštany pro myslivce, byly na návštěvě ve školní družině
a opět jsme se zúčastnili vítání občánků.
Prosinec vůbec nebyl klidný měsíc, jak by
se slušelo. Spolupodíleli jsme se na prodeji
vánočních hvězd (společně s nadací ŠAN-

CE), pak nás navštívil Mikuláš s čertem
(a to nejen ve ŠD, ale i v MŠ). Žáci 9. ročníku se zúčastnili školního kola chemické
olympiády, šesťáci a sedmáci konverzační
soutěže v Aj, sedmáci byli také ve Skanzenu v Rožnově, prvňáci a druháci na
koncertě v ZUŠ, děti ze ŠD navštívily program Vánoce v Náměšti na Hané. Pro žáky
1. stupně jsme organizovali Vánoční rolničku – soutěž ve zpěvu, pro žáky 2. stupně
školní kolo soutěží Finanční gramotnost
a Sapere. V MŠ proběhly již tradiční besídky pro rodiče - Vánoční zvonění. Leden
nebyl jen ve znamení blížícího se vysvědčení, ale hlavně jsme zorganizovali naši první
TOP akci – již druhý školní ples. Školní ples
byl pořádán ve spolupráci s KRPŠ. Vystoupení našich deváťáků bylo parádní. Všem
se moc líbili. A z ohlasů účastníků plesu
vím, že se ples opravdu vydařil.
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Mimo tuto akci proběhlo školní kolo chemické olympiády (tentokrát teoretická
část), žáci 9.A nás reprezentovali v Přerově
ve vědomostní soutěži Čtyřlístek, žákyně
8.A v okresním kole dějepisné olympiády ( postoupila do krajského kola). V MŠ
se předškoláci zúčastnili besedy o školní
zralosti s Mgr. Sedláčkovou, pořádali jsme
Den otevřených dveří s ukázkou pro rodiče
a předškoláci navštívili 1. třídu a poobědvali ve školní jídelně. V únoru nás žákyně
z 9.A reprezentovala v okresním kole olympiády v Čj (skončila na 8. až 12. místě).
I v okresním kole konverzační soutěže se
naše děvčata neumístila špatně. V soutěži
O nejlepšího chemika regionu jsme skončili opět v první třetině výsledkové listiny
žáků. Pro žáky 2. stupně jsme zorganizovali školní kolo Pythagoriády. Děti ze ŠD
volily svou MISS (i Misáka), byly v divadle
v Prostějově a užily si Masopust. V únoru
v MŠ bylo již tradiční divadelní představení a návštěva sauny (máme každý měsíc),
ale pořádali jsme naši tradiční velkou akci
Dětské šibřinky, které hojně navštěvuje i
veřejnost z širokého okolí. V březnu nás
žákyně a žáci školy zdárně reprezentovali
v okresním kole chemické olympiády, krajském kole soutěže Finanční gramotnost,
v okresním kole soutěže Naší přírodou,
krajském kole Dějepisné olympiády. A žáci
2. stupně soutěžili v celosvětové matematické soutěži Matematický klokan. Děti z MŠ
vynášely Morenu a vhodily ji do Moravy
(ať to jaro konečně přijde), byly na exkurzi
v knihovně a uspořádaly Velikonoční výstavku (společně s rodiči). V měsíci dubnu
jsme uskutečnili naši druhou TOP akci,
a tou byl historicky první zájezd našich
žáků do Anglie. I tato akce byla velmi kladně hodnocena. A co víc, naši žáci (a ovšem
i žákyně) se v Anglii neztratili. Slušně se domluvili a občas také porozuměli tomu, co
jim rodilí Angličané říkali. A to byl také jeden z důvodů, proč jsme do Anglie vyrazili.

Ještě jedna akce se v dubnu uskutečnila.
Tou akcí bylo testování žáků 7. ročníku Stonožka. Naši žáci v tomto testování potvrdili dobrou úroveň znalostí, které získali od
svých vyučujících. Žáci 9. ročníku se v posledním dubnovém týdnu věnovali tématu
holocaustu. Toto téma bylo v měsíci červnu
završeno exkurzí do koncentračního tábora
v Osvětimi. Podobně jako v základní škole
i v MŠ jsme zahájili předplavecký výcvik
v Přerově, navštívili jsme tovačovské hasiče, bravurně jsme zvládli jízdu zručnosti
a pobesedovali jsme s Policií ČR. Na naší
zahradě jsme uspořádali již tradiční brigádu rodičů (rodiče nám natřeli prolézačky
na školní zahradě). Květen nebyl nijak výjimečný. Žáci 8. ročníku si pobesedovali
s kurátorkami z přerovského magistrátu
o trestní zodpovědnosti mladistvých, absolvovali exkurzi do Prahy a kurz první pomoci. Vyvrcholením pro osmáky byly testy
SCIO. Žáci 1. ročníku si poslechli své spolužáky z tovačovské ZUŠ, žáci 4. až 7. ročníku zhlédli vystoupení skupiny Pernštejni,
které bylo zaměřené na vznik počátku českého státu. Sedmáci si vyslechli odbornou
přednášku RNDr. Čelechovského o hmyzu
na Tovačovsku. Děti ze ŠD absolvovaly cyklistický výlet do Lobodic.

Žáci 5. a 9. ročníku se zúčastnili celostátního testování NIQES. Vyvrcholením měsíce května byla naše třetí TOP akce. A tou
byl Dětský den.

Ty ostatní akce: výukový program v ZOO
Lešná pro šesťáky, beseda s Městskou policií Přerov, dopravní soutěž dětí ŠD, zeměpisná exkurze v Praze a přírodovědná
vycházka do Zástudánčí, jsou v porovnání
se zájezdem do Anglie trochu „odstrčené“,
ale pro výuku našich žáků jsou velmi prospěšné a důležité.

strana 4

jejich třídní učitelku při nácviku všechny
nervy, ale to vystoupení bylo opravdu skvělé. V květnu jsme v MŠ uspořádali Den pro
mou maminku (u příležitosti Dne matek),
navštívili jsme tovačovské seniory, byli jsme
na koncertě žáků ZUŠ (a ZUŠku jsme si
i prohlédli), zúčastnili jsme se atletické olympiády v Přerově (a získali jsme 6 medailí)
a také atletické olympiády v Troubkách (odtud jsme si odvezli 7 medailí). Měsíc červen
je měsícem, kdy končí školní rok. Žáci netrpělivě vyhlížejí vysvědčení a hlavně prázdniny. V měsíci červnu jsme zorganizovali sběr
starého papíru, děti MŠ a 1. stupně odjely na
Školu v přírodě. Žáci 9. A byli v Osvětimi,
pro žáky 2. stupně proběhl Sportovní den
a pro všechny žáky od 3. po 9. ročník také
Projektový den, kdy žáci zábavnou formou
(kvízy, doplňovačky apod.) předvedli, co
se během roku naučili. Z dalších akcí bych
zmínil Den jazyků, Malou chemickou olympiádu, šachový turnaj, Řecký den, tenisový turnaj žáků, exkurzi s výukou grafiky
do Olomouce (žáci 7.AB). Vyvrcholením
bylo tradiční slavnostní rozloučení se žáky
9. ročníku na zámku. V MŠ jsme si užili
oslav Dne dětí, podnikli jsme výlet na Bouzov a ZOO Kopeček. Vyvrcholením školního roku byla Zahradní slavnost s diskotékou
Míši Růžičkové a školka v přírodě (Stará Ves
u Rýmařova). A podobně jako se loučí deváťáci se školou, i my z MŠ jsme se rozloučili
se školáky v MŠ a na tovačovském zámku.
Pak už byly jen krásné, ale podle stesků dětí
krátké prázdniny. Podle výčtu akcí se v naší
škole děje opravdu moc. Na letošní školní
rok jsme nachystali podobnou spoustu akcí.
Namátkou zmíním zeměpisnou exkurzi do
Vídně (před Vánocemi), od října se rozběhnou zájmové kroužky, během škol. roku
máme pro děti připraveno opravdu mnoho
akcí. Určitě jste ale v tisku či televizi zaznamenali zmínky o tom, že dochází ve školách
k novinkám, k úpravám vzdělávacích plánů. I my jsme během prázdnin nelenošili
a pracovali jsme na začlenění novinek do našeho školního vzdělávacího programu. Tou
nej… novinkou je další cizí jazyk. My našim
žákům již několik let nabízíme němčinu,
francouzštinu a ruštinu, takže pro nás a naše
žáky to není nic nového. Nejlépe bude, přijdete-li se do naší školy na nás podívat. Jste
všichni srdečně zváni.

Žáci 9. ročníku si pro své mladší spolužáky
připravili zábavný program, kdy se rozloučili s tovačovskou školou, a dále dopoledne
plné her a soutěží. Jejich vystoupení stálo
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Vzdělávací zájezd do Osvětimi a Krakova 2013
Osvětim byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem. První
vězňové sem byli zavlečeni v červnu 1940
a byli využíváni k otrocké práci. V březnu 1941 zde již bylo registrováno více než
10 tisíc vězňů. Osvětimský tábor byl známý
pro svou tvrdost. Symbolem bezohledného
využívání vězňů se staly lékařské pokusy
prováděné na vězních nacistickými lékaři,
např. neblaze proslulým Josefem Mengele.
Tito „lékaři“ experimentovali mj. se sterilizací židovských žen a prováděli pokusy na
dětech, především na dvojčatech. V březnu
1941 poručil Himmler vedle původního
kmenového tábora postavit druhý rozsáhlejší kompex, který byl nazván Osvětim II
– Birkenau (Březinka). Tábor v Birkenau
byl rozdělen do řady podsekcí ohraničených ostnatým drátem nabitým elektřinou.
V jedné z nich byl v letech 1943 - 1944
umístěn tzv. terezínský rodinný tábor. Při
nejvyšším stavu bylo v Birkenau více než
100 tisíc vězňů. V březnu 1942 byl v blízkých Monovicích zřízen tábor Osvětim
III, nazývaný též Buna Monovice, kde si
německá firma I. G. Farben zřídila továrnu na výrobu syntetického kaučuku. Jako

pracovní sílu využívala otrocké práce vězňů. K Osvětimi dále náleželo 45 dalších pobočných táborů, kde byli vězňové nuceni
k otrocké práci - většinou pro německé firmy. Osvětim se stala jedním z táborů, kde
probíhalo masové vyvražďování Židů. První plynová komora byla zřízena v Osvětimi
I. V ní byly v září 1941 poprvé vyzkoušeny
a ověřeny vražedné účinky cyklonu B - látky, která se běžně používala pro deratizaci.
Později byly v Birkenau postaveny čtyři
velké plynové komory, v nichž mohlo být
denně zavražděno na šest tisíc lidí. Plynové
komory byly maskovány jako sprchy, které
měly oběti přesvědčit, že jde o desinfekční
opatření, kterým musejí projít dříve, než
budou posláni na práci v táboře. Od konce března 1942 začaly do Osvětimi proudit
židovské transporty z nacisty ovládaných
zemí. Na základě Himmlerova příkazu
z 29. ledna 1943 bylo do Osvětimi deportováno také zhruba 20 tisíc Romů, kteří většinou zahynuli v plynových komorách. Podle
různých odhadů bylo v Osvětimi zmařeno
1.2 až 1.6 milionu lidských životů. Osvětim
se stala symbolem nacistického „konečného řešení židovské otázky“, symbolem ne-

lidskosti a genocidy.
Ani ten, kdo to místo viděl na vlastní oči,
nedokáže pochopit, jak se tak hrozné věci
mohly stát. Nevím o ničem horším, co by
člověk udělal druhému člověku.
Vidět místa, kde bezdůvodně umíraly tisíce lidí vyčerpáním, hladem, to není jednoduché na psychiku. Ale je potřeba na
krutost 2.světové války nezapomínat. Jsem
moc rád, že jsem se díky psychologickému semináři, hlavně díky paní profesorce
Paškové, dozvěděl o problematice, kterou
jsem předtím znal jen okrajově. Myslím, že
slovy se nedají vyjádřit pocity, které jsme
měli v sobě při prohlídce Osvětimi, alespoň já toho nejsem schopen. Člověku se
honí hlavou různé myšlenky, častokrát si
klade otázku PROČ? a přemýšlí nad, tím,
jak je možné, že člověk je schopen na druhém člověku páchat taková zvěrstva, která
páchali nacisté na Židech. Bylo to nesmírně působivé. Člověk by řekl neuvěřitelné,
bohužel opak je krutou pravdou. Na holocaust se nikdy nesmí zapomenout. Pro mě
to byl obrovský a hluboký zážitek, na který
opravdu nikdy nezapomenu.
Kdo nezažil, nepochopí...

Kdo nezažil, nepochopí …
V úterý 18.června 2013 se deváťáci naší
školy, zájemci z řad rodičů a přátel školy, zúčastnili v rámci projektu Holokaust
vzdělávacího zájezdu do Polska. Dopoledne jsme navštívili koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka.
Po příjezdu do tábora si naše česká skupinka připadala jako v lidském mraveništi.
V moři lidí jsme slyšeli Němce, Angličany,
Japonce, Francouze, Poláky a spousty dalších národů. Nejprve jsme se rozdělili na
dvě skupinky. Naší skupině byla přidělena
polská průvodkyně s dobrou znalostí češtiny. Potom každý účastník zájezdu vyfasoval vysílačku, přes kterou jsme poslouchali její výklad. Jako první nás provedla po

Číslo 4/2013

muzeu (původním koncentračním táboře
K I.), kde jsme zhlédli fotografie, obrázky,
exponáty, zachycující příjezd lidí do tábora
i život vězňů.
Poté jsme se přesunuli do vyhlazovacího tábor Březinka, který se nachází o 3 km dále.
Tady vězni žili v dřevěných boudách, bývalých koňských stájích. Tento tábor byl z větší části v lednu 1945 vypálen, aby nacisté
zakryli stopy hrůzných činů. Přesto zde
zůstala stát hlavní věž, některé bloky mužského a ženského tábora a zbytky komínů.
Překvapilo nás, jak byl tábor obrovský. Pobývalo tu až 100 000 vězňů.
Odpoledne jsme odjeli do Krakova. I když
bylo celý den strašné horko, zvládli jsme

také procházku městem a návštěvu hradu
Wawel.
Co jsme se dověděli o vyhlazovacím táboře
Osvětim?
Osvětim byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem. První
vězňové sem byli zavlečeni v červnu 1940
a byli využíváni k otrocké práci. V březnu
1941 zde již bylo registrováno více než 10
tisíc vězňů. Osvětimský tábor byl známý pro
svou tvrdost. Symbolem bezohledného využívání vězňů se staly lékařské pokusy prováděné na vězních nacistickými lékaři, např.
neblaze proslulým Josefem. Mengele. Tito
„lékaři" experimentovali mj. se sterilizací židovských žen a prováděli pokusy na dětech,
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především na dvojčatech. V březnu 1941
poručil Himmler vedle původního kmenového tábora postavit druhý rozsáhlejší komplex, který byl nazván Osvětim II – Birkenau
(Březinka). Tábor v Birkenau byl rozdělen
do řady podsekcí ohraničených ostnatým
drátem nabitým elektřinou. V jedné z nich
byl v letech 1943 - 1944 umístěn tzv. terezínský rodinný tábor. Při nejvyšším stavu bylo
v Birkenau více než 100 tisíc vězňů. Osvětim se stala jedním z táborů, kde probíhalo
masové vyvražďování Židů. První plynová
komora byla zřízena v Osvětimi I. V ní byly

v září 1941 poprvé vyzkoušeny a ověřeny
vražedné účinky cyklonu B - látky, která se
běžně používala pro deratizaci. Později byly
v Birkenau postaveny čtyři velké plynové komory, v nichž mohlo být denně zavražděno
na šest tisíc lidí. Plynové komory byly maskovány jako sprchy, které měly přesvědčit, že
jde o desinfekční opatření, kterým musejí
projít dříve, než budou posláni na práci v táboře. Od konce března 1942 začaly do Osvětimi proudit židovské transporty z nacisty
ovládaných zemí. Podle různých odhadů
bylo v Osvětimi zmařeno 1,2 až 1,6 milionu
Podzimní prázdniny:
29. – 30. října 2013

Prázdniny
2013/2014

Vánoční prázdniny:
21. prosince 2013 - 5. ledna 2014

lidských životů. Osvětim se stala symbolem
genicidy.
Snad všem zúčastněným žákům zůstal vryt
tento „výlet“ a celý projekt jako memento:
nikdy nepoznat a neprožít takovou hrůzu
a utrpení jako Židé v době 2. světové války.
Touto cestou bych chtěla poděkovat Okrašlovacímu spolku tovačovskému a Klubu
rodičů a přátel školy, jejichž nemalé finanční příspěvky pomohly k částečnému krytí
cestovních nákladů do Osvětimi.
Mgr. Jana Ticháčková
ZŠ a MŠ Tovačov

Jarní prázdniny:
3. - 9. února 2014 Olomouc
17. - 23. února 2014 Prostějov
24. února - 2. března 2014 Přerov
3.- 9. března 2014 Kroměříž

Jednodenní pololetní prázdniny:
31. ledna 2014

Názory čtenářů
Dobrá zpráva a poučení
pro všechny obyvatele Tovačova
Je-li soustavně narušován noční klid v okolí Vašeho domu, tak
Vám nabízím rady a sděluji opatření, jak se proti tomu bránit.
S dotazem, jak v těchto případech postupovat, jsem se obrátil
i na náš městský úřad a po konzultaci s jeho pracovníky Vám
mohu doporučit následující varianty řešení.
Pokud štěkot psa obtěžuje sousedy nad míru přiměřenou poměrům, je možno toto řešit několika způsoby:
- Zavolat Polici ČR, která sepíše zápis a tento zápis odešle
na Magistrát města Přerova k dalšímu řízení o přestupku.
Magistrát města Přerova může za porušování nočního klidu
dle ust. § 47 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, uložit pokutu až do výše 5.000,-- Kč.
- Sousedské spory lze řešit rovněž v rámci občanskoprávního
řízení, podáním žaloby u příslušného soudu, a to dle ustanovení § 127 občanského zákoníku (vlastník nesmí jiného obtěžovat nad míru přiměřenou poměrům nebo vážně
ohrožovat výkon jeho práv, např. obtěžovat hlukem).
- Zvážit, zda se toto jednání nedá charakterizovat jako týrání
zvířete, což je v právních předpisech označeno jako chování
zvířete v nevhodných podmínkách, omezování jeho výživy
(tedy i nedostatek vody) či pohybu. Může jím být i jakékoliv
jiné jednání, které způsobuje utrpení zvířete, záleží vše na
konkrétním posouzení. V případě týrání je možno se obrátit
na veterinární správu, Policii ČR nebo na některé ze sdružení na ochranu zvířat.
Ať již se rozhodnete pro jakýkoliv způsob řešení, bylo by vhodné
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zajistit důkazy, hluk nahrávat, aby byla dokumentována jeho četnost, případně intenzita. Rovněž je vhodné mít to vše potvrzeno
svědkem, ať již se celá věc řeší jako přestupek před přestupkovou
komisí nebo jako sousedský spor u soudu. Při provádění měření
intenzity hlučnosti (zejména v noci) je potřeba se obrátit na Krajskou hygienickou stanici.
Pokud tedy ve Vašem okolí dochází k opakovanému rušení nočního klidu štěkotem psů, doporučuji vlastníka psa písemně upozornit
a vyzvat jej k zajištění nápravy a pokud nebude sjednána nějaká náprava, vše se snažit zdokumentovat a řešit jedním z výše uvedených
způsobů. Za věc odpovídá sice obecně její vlastník, ale určitou odpovědnost nese i ten, kdo umožní užívání věci na svém pozemku.
V případě, že se liší vlastník psa a vlastník pozemku, na kterém se
pes nachází, doporučuji písemně upozornit a vyzvat k nápravě oba.
Za současného právního stavu je pes považován za věc, avšak podle
nového obč. zákoníku, který má vstoupit v platnost od 1.1.2014, a to
konkrétně dle jeho ustanovení § 494 již zvíře není věcí, ale smysly
nadaný tvor, který má zvláštní význam a hodnotu. Ustanovení o věci
se ale na zvíře podpůrně použijí, pokud to neodporuje jejich povaze.
Přirozenou vlastností psa sice je, aby občas štěkal, ale nesmí to
překročit určitou míru přiměřenou poměrům - jinak je to obtěžování a jde o imisi v sousedských vztazích.
Spoluobčané - nic si nenechávám pro sebe a chci se s Vámi o svá
zjištění a znalosti podělit.
Vybíral Vladimír
Názory redakce se nemusí shodovat s názory čtenářů.
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Různé
Autobusová zastávka
- závěrečný účet za vymalování a úpravy
V minulém vydání jsem slíbila, že uveřejníme fotografie a konečný účet za
vymalování a úpravy provedené na autobusové zastávce. Na výmalbu celé zastávky jsme spotřebovali 27 litrů fasádních barev v odstínech žlutá, oranžová,
červená, zelená, modrá, hnědá a černá.
Kromě toho jsme použili 27 speciálních
graffiti sprejů v odstínech bílá, zlatá, žlutá, oranžová, červená, růžová, fialová,

modrá, zelená, hnědá a černá. K tomu
jsme „zničili“ 40 náhradních trysek
a na popisky uvnitř zastávky posloužil
marker černé barvy s hrotem 15 mm.
Kromě barev byla na zastávce i zalaminovaná mapa. Ale zřejmě ji někdo
toužil mít doma i spolu s jednotlivými
díly orámování. Tak ať tomu dotyčnému
slouží, my si tam dáme jinou…
Spolu s dalším materiálem a darem

pro malíře ze základní školy v podobě dortového autobusového nádraží bylo z našeho původního rozpočtu
20 000,- Kč vyčerpáno 12 000,- Kč.
Zbylé finance budou použity na drobné
opravy a údržbu autobusového nádraží.
Všem, kdo se tohoto originálního počinu účastnili, patří ještě jednou velké
díky!!!
Petra Hirschová

Noční prohlídky na zámku a Bohumír Štéger
Bohumír Štéger sice není rodák z Tovačova, přesto jeho jméno zde není neznámou veličinou. Všechny, které zajímá
historie města a cokoliv z ní, na jeho jméno jistojistě narazili.
Pan Štéger se narodil v Kojetíně 26.
srpna 1908. Tam také chodil do obecké školy a poté absolvoval gymnázium
v Kroměříži. Po maturitě začal studovat
na Karlově univerzitě teologii a historii.
Studia však přerušil, vstoupil do státních
služeb a v roce 1931 se oženil. Pracoval
na berním úřadě a po jejich zrušení jako
inspektor kultury v Kojetíně na ONV. Po
zrušení okresu Kojetín věnoval všechny
své síly tovačovskému muzeu a archívu
a stal se jeho správcem.
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Bohumír Štéger patřil ke generaci
mého praděda a i když byli každý jinak
zaměřený, byli dobří přátelé. Proto se
i já dnes mohu pochlubit knihou Zázračná
slunečnice s věnováním jejího autora
– Bohumíra Štégera.
Tu knížku jsem měla
ráda už jako dítě. Pověsti v ní zapsané mi
byly blízké právě tím,
že byly z Hané a některé dokonce přímo
z Tovačova. Tu blízkost
domova, moje kořeny
a rodnou Hanou mi

bude Zázračná slunečnice připomínat
vždycky, a proto po knihách tohoto autora sahám ráda dodnes, ať už se jedná
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o Hanácké pohádky a pověsti, Pověsti
o hradech a zámcích anebo o knihu Kam
až dohlédneš, kterou vydala v roce 2001
jeho dcera Olga Nimmerfrohová. Je nutné jej rovněž připomenout jako autora
brožurky Tovačov 650 let městem.
V letošním roce si připomínáme 105 let
od narození tohoto regionálního spisovatele, správce tovačovského muzea, milovníka a znalce nejen regionální historie,
ale hlavně nezapomenutelného vypravěče. Právě proto byly některé z pověstí připomenuty i na Nočních prohlídkách na
zámku, které už po šestnácté zorganizovala obecně prospěšná společnost Tovačovský zámek. Všichni návštěvníci mohli
tentokrát vidět celkem sedm Štégerových
pověstí – Tvarohovou nevěstu, O dvou

sestrách, Modrovous,
O labuti s červeným
zobákem, O znamení
koně na dolním rynku
v Olomouci, Propadlá
hospoda a O hraběnce na Doloplazích.
O živý obraz a ztvárnění
jmenovaných
pověstí se postarali
členové ochotnických
divadel z Tovačova,
Kojetína nebo Pivína
a ostatní „herci“ z řad
dobrovolníků.
Abyste si i vy, čtenáři Kamelotu, mohli
vychutnat vypravěčský um pana Štégera,
jednu z pověstí otiskujeme i v tomto čís-

le. Najdete ji v knize Kam až dohlédneš,
která je ještě v prodeji.
Kvetazaj

Tvarohová nevěsta
Narodil jsem se právě v onom domě, o kterém bude řeč, u pana
doktora Černého, a proto jsem si vyprávění dobře zapamatoval.
Když jsem vyrostl a naučil se číst staré písmo, poznal jsem, že
jde o příběh téměř skutečný.
Poslechněte si tedy i vy o tvarohové nevěstě.
Byl kdysi na Hané takový zvyk, že před nevěstu kladli při svatební hostině talíře i sklenku vzhůru dnem obráceně, a ona po
celý čas, kdy druzí hodovali, nesměla se jídla ani pití dotknout,
jen druhé musela pobízet, aby si ještě brali. Dělalo se tak proto,
aby se všichni hosté přesvědčili na vlastní oči a doma o tom
vyprávěli, jak šetrnou a přejnou bude mladá hospodyně. I v Kojetíně se ten pradávný zvyk udržoval, jak v měšťanských, tak
i v selských rodinách, až jednou….
Žil člověk, ne hrubě mladý, a bylo mu Jan. Také jeho milá Verunka, dcera z toho domu, již nebyla právě nejmladší, ale její
otec, zámožný člověk, té známosti nepřál a dlouho jim bránil,
aby se vzali. Konečně se na stará kolena umoudřil a pro ty dva
nadešel jejich největší den v životě. Nevěděli, ani nemohli vědět,
že to bude také den nejstrašnější.
Celý dům voněl pečeným masem, máčkami i sladkostmi, až se
sliny sbíhaly! Když už bylo po odprose i po požehnání a mělo se
jet do kostela, využila té chviličky panna Verunka a už pobílu,
v závoji s myrtovým věnečkem ve vlasech, honem do komůrky,
odtud jí zavoněly čerstvé koláčky tvarohové – a ukousla si z jednoho. Tu šel kdosi po schodech a po mázhause (velká síň go-
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tického a renesančního domu), ona narychlo sousto polkla, ale
čerstvý tvaroh jí uvízl v hrdle a ona upadla na zem. Tak ji tam
našli, i lékaře zavolali, ale ten jenom – po marných pokusech
nebohou vzkřísit – řekl: „Pánbůh dal, on také vzal – chvalme
jeho jméno! Nebude svatba, ale pohřeb. Panna nevěsta je mrtvá.
Neplačte!“
Ale sám první klekl a velice plakal. Co teprve rodina? Té hrůzy
a zoufalství?
Ženich už čekal v kostele. Když tam lidé přiběhli a pověděli mu,
co se u Želetavských stalo, bil hlavou o zem a rouhal se pánu-

Číslo 4/2013

Tovačovský kamelot
bohu. Pomáhal mrtvou Verunku odnést do kostnice a zůstal
u ní, nikdo se mu neopovážil bránit. Volal na ni nejkrásnějšími
jmény, ať se probudí jeho kvítečko, jeho slunéčko, hladil a pusenkoval nebohou, až ji shodil z már. Jak Verunka dopadla na
zem, tvaroh jí z hrdla vyskočil a ona ožila. Když však viděla, že
je v kostnici, pomátla se, vytrhla se Janovi a skočila do hřbitovní
studny. Než ji Jan vytáhl, bylo už po ní, tentokrát naopravdu.
Mládenci Janovi se trefovalo moc děvčat i mladých vdov, to že
ho každá litovala a takového věrného manžela si přála, jakým by
byl jistě on. Ale Jan žádnou jinou nechtěl ani vidět a brzy šel do

hrobu za Verunkou. Uložili ho k Verunce, aby aspoň po smrti
byli pohromadě, když jim to nebylo přáno za živa. Po letech ten
hrob vykopali a tělo Verunčino bylo již dávno v prach a popel,
kdežto Janovo bylo celé a neporušené, jako zázrakem. Tož hrob
zahrabali a do rána z něho vyrostla bílá překrásná lilie.
Tehdy znovu ožily vzpomínky na onu nešťastnou svatbu a na ty
dva, co se tolik rádi měli.
A pověst se znovu vypravovala i později, když byl ten starý hřbitov u kostela za veliké cholery zrušen.
Ať je jim tedy země lehkou!

21. vycházka po bojišti u Tovačova
– 13. července 2013
V Tovačově se v sobotu 13. července 2013 konala již po 21. vycházka
po bojišti pořádaná městem Tovačov
a Komitétem 1866. Vedl ji a svým výkladem seznamoval návštěvníky s bojištěm předseda Komitétu 1866 pan Jiří
Jemelka za asistence technického referenta Komitétu 1866 pro oblast Moravy a Slezska Mgr. Jiřího Synka, město
Tovačov bylo reprezentováno starostou
Mgr. Leonem Bouchalem a kastelánkou
tovačovského zámku paní Květou Zajícovou. Vycházka byla zahájena v 10. 30
hod. u kříže u mlýna, kde byl nastíněn
průběh prusko-rakouské války roku
1866 a byla připomenuta památka vojáků padlých v tomto konfliktu a také
významných účastníků vycházek, kteří
nás v minulých letech opustili (R. Pokorný, F. Nemerád, O. Nimmerfrohová, J. Krempl), a na jejich počest byla
vystřelena čestná salva. Poté se všichni
odebrali na hráz Skašovského rybníka
k pomníku neznámého rakouského vojáka a odtud k tovačovskému zámku,
kde byli seznámeni s nově vzniklou
naučnou stezkou na bojišti u Tovačova a také s postojem Sokolstva v roce
1866. Za krásného počasí se pak prošlo
celým Tovačovem až ke kříži na konci
Olomoucké ulice, kde podal J. Jemelka
výklad o organizaci pruské a rakous-
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ké armády. Následující část vycházky
se uskutečnila již v místech nejtěžších
bojů z 15. července 1866. U pomníku
u Bezedného dolu, nacházejícího se
nedaleko několika hromadných hro-

bů obětí bitvy, byl proveden pietní akt
a byl zde položen věnec věnovaný městem Tovačovem. Pan Jemelka seznámil
přítomné s průběhem bojů v těchto
místech a svůj výklad dokončil ještě
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u nedalekého pomníku pruského podplukovníka Behra (jediného pruského pomníku na tomto bojišti). Poté se
všichni přesunuli k centrálnímu pomníku u silnice Tovačov – Dub nad
Moravou, kde byla vycházka přibližně
v 14.30 hod. zakončena poutavým vyprávěním nejen o této monumentální
památce zdejšího bojiště, ale také o dal-

ších pomnících a hrobech z války roku
1866 rozesetých na území celé Moravy
a Slezska. Nakonec byli diváci seznámeni i s historií Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 a jeho posláním. Vycházky se zúčastnilo celkem
60 diváků (mimo jiné i historička PhDr.
Hana Bartková z Prostějova), dobovou
atmosféru dokreslovalo pět příslušní-

ků spolků vojenské historie v uniformách 8. pěšího pluku svobodného pána
Gerstnera (Jan Kosina, Martin Uher),
27. praporu polních myslivců (Jan Juna,
Jan Březina) a 2. dragounského pluku
knížete Windischgrätze (Václav Kosina). Akce se zúčastnilo také celkem
10 členů Komitétu 1866.
Jiří Synek

Co dělají europoslanci o prázdninách
Edvard Kožušník – ještě do nedávna pro
mě úplně neznámé jméno, k jeho zapamatování stačilo jedno setkání a myslím,
že nejsem sama, kdo si právě takto představuje politika.
Někdy v polovině července mi přišel
e-mail asi tohoto znění: „Pan europoslanec Edvard Kožušník plánuje v létě
oběhnout Českou republiku a setkávat
se s občany, podporovateli a zastupiteli. Celkem uběhne 1 300 km za 43 dní,
z toho 2 dny popluje na řece Moravě
z Olomouce do Kojetína. Vyběhnout
plánuje 25. 7. v 10:00 z Bartovic u Ostravy a 31. 7. by měl dorazit ve 14.45
do Tovačova. Prosíme o vytištění této
informace ve vašem zpravodaji.“ Tak
tohle bohužel zajistit nešlo. Tovačovský
kamelot o prázdninách nevychází. I tak
ve mně ale tahle e-mailová informace
vzbudila pozornost a zvědavost. Co je
to za europoslance? A jak to, že nezasedá ve Štrasburku nebo v Bruselu a běhá
tady po Česku a ještě tvrdí, že mu patří
jeho srdce?
Základní informace o europoslanci Edvardu Kožušníkovi šly vyhledat docela
snadno. O tom, že chce oběhnout Českou republiku za téměř 20 dnů s podtitulem „Mé srdce patří Česku“, rovněž.
Ale proč to dělá a co tím sleduje… Na
to Edvard odpovídá na svých stránkách sám: „Protože coby europoslanec
se po celý rok věnuji práci v Bruselu
a ve Štrasburku, nezbývá mi moc času na
potkávání se s občany doma. Rozhodnul
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jsem se proto období letních prázdnin,
kdy Evropský parlament nezasedá, věnovat setkávání s lidmi v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku, svým během chci
propagovat jak zdravý životní styl, tak
i krásy České republiky. V neposlední
řadě bych běh rád využil na podporu
Terezky Zoubkové z Pardubic, která má
dětskou mozkovou obrnu a ke své léčbě
potřebuje speciální zdravotní zvedák.
Nejen že bych chtěl poukázat na souvislosti, které nese život s touto nemocí, ale
také bych rád pomohl se shromážděním
finančních prostředků na pořízení potřebné zdravotní pomůcky. Proto za každý uběhnutý kilometr věnuji na pořízení
zvedáku 50 Kč a budu rád, když v této
pomoci budu následován a budu vděčný za každou korunu, kterou lidé rodině
Zoubkových za tímto účelem věnují.“
Edvard Kožušník připlul a následně přiběhl do Tovačova
ve středu 31. července. Od Markova mostu, kde
vystoupil z kajaku, jej doprovodili na kolech pan
starosta a pan
místostarosta do
zámku, kde ještě
svěže všichni vyběhli na vyhlídkový ochoz Spanilé věže. Setkání
s ním bylo velmi

krátké, ale zároveň velmi příjemné
a podle tiskových zpráv nebylo jediné.
V mnoha regionech se k němu přidávali lidé a běželi s ním, aby podpořili jeho
úmysl, na některých místech mu začali
přezdívat „český Forrest Gump“. Krátká
bilance jeho běhu Českou republikou
by se dala shrnout do jedné věty: Čtyřicet dní běhu, 139 litrů potu, 205 banánů, 230 zastávek, 509 spoluběžců, 4 150
lidí, které potkal, 18 565 m převýšení
zdolal, 1 365 km uběhl a 91 250,- Kč
shromáždil pro Terezku Zoubkovou.
Člověk asi nemůže dělat závěry na základě takového krátkého setkání, na
druhou stranu – první dojem bývá obvykle ten správný a pokud bych se jím
měla řídit, musím konstatovat, že je velká škoda, že takovýchto politiků nemáme u nás více.
Kvetazaj
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Za pokladem Štégerových pověstí
aneb Noční čtení na zámku po páté
Poslední páteční podvečer měsíce srpna roku 2013 se zámecké
nádvoří naplnilo dětskými hlasy. I tento rok pro ně členové o. p.
s. Tovačovský zámek zorganizovali akci plnou zábavy i poučení,
zaměřenou na podporu dětského čtenářství, jejímž spojovacím
prvkem byly v tomto ročníku pověsti Bohumíra Štégera.
Bohatý program nedovolil zahálet. Rodičům doprovázejícím
děti se objevily v tvářích otazníky, když jsme jim oznámili, že
v první části programu se počítá i s jejich účastí a pomocí. Rodinné týmy měly totiž za úkol vyrobit z připravených materiálů a pomůcek pergamen a pečeť zdobenou rytinou slunečnice
- symbolem, který provázel účastníky po celou dobu nočního
čtení. Počáteční rozpaky rychle zmizely a v zámecké pokladně
se rozběhl čilý ruch a shon, mámy s dětmi se sklonily nad stoly,
chopily se štětců, pomáhaly tvarovat pečeť či vyrýt obrysy slunečnice, tátové malovali, autorizovali práce, radili a za chvíli se
objevovaly první společné výrobky. Čas kvapil, a tak bylo nutné se přesunout do zámecké zahrady, v níž divadelní soubor
Větřák z Pivína zahrál pro děti a rodiče představení Lotrando
a Zubejda. Po jeho zhlédnutí si chlapci a děvčata rychle sdělili
bezprostřední dojmy a začali si měřit síly ve sportovních disciplínách (např. překonání vodního příkopu s pomocí lana, najít
správnou cestu bludištěm za světélkujícím mužíčkem, vystavět
tovačovskou věž z papírových kvádrů či šátkový běh dvojic). Za
splnění těchto úkolů soutěžící družstva obdržela „mluvící“ veršované indicie (pro děti je vytvořila p. uč. Petra Nemravová),
které jim předurčovaly náměty výtvarných prací:
Semínka jak od Popelky
schovává si do kabelky
Zvířátka je jedí rády,
poděl se i s kamarády
Jak vypráví písnička
stáčí se do sluníčka
Jméno po něm nosívá,
zázraky kol rozsívá.

Když vydával se v širou dál
nejeden rytíř, snad i král
Možná i se svou princeznou
navštívil krajinu líbeznou
Poctiví lidé, srdeční, milí
na dohled mu tam byli
Z věže zvané Spanilé
široko daleko na míle.

Jedna, dvě, tři, čtyři,
nočním prachem míří
Pětka, šestka, sedmička,
vznešená to panička
Osm, devět, deset zas
volá její smutný hlas
A k nim ještě trojiček
navždy spících dětiček.

Běhá kolem po kraji
mezníky ho deptají
Za mihotání svitu svíce
poposouvá hranic více
Samá jiskra, samý plamen,
koho potká – je s ním amen
Jako živá pochodeň
nosí kámen, než je den.

mecké komnaty vyslechly poučné příběhy postav a postaviček
Štégerových pověstí, ale i životní trampoty současných literárních hrdinů z oblíbených knížek, které si účastnice a účastníci nočního čtení přinesli s sebou .Druhý den se děti pomalu
a loudavě scházely navzdory tomu, že bylo vlahé sobotní ráno
a pocukrovaná vánočka a kakao připravené k snídani na zámeckém nádvoří tak lákavě voněly. Unavené tváře dětí vypovídaly
o tom, že některé z nich čtení pojaly velmi zodpovědně a prožívaly „čtenářskou radost“ téměř až do rána.
První pozdravy, úsměvy. Na nádvoří se začali objevovat rodiče,
kteří si přišli pro své ratolesti. Čekal je však ještě jeden společný

Poznali jste i vy, čtenáři Tovačovského kamelotu, se kterými
pověstmi se děti v průběhu večera seznámily a jaká výtvarná
díla jim v zámeckých místnostech vyrůstala pod rukama? V objemných papírových krabicích skupiny dětí objevily výtvarné
materiály a pomůcky. Pak už zbývalo propojit fantazii a dovednosti rukou s indikovaným osmiverším a na konci výtvarného
tvoření mohly vzniknout a také vznikaly velmi zdařilé výrobky.
Ty pak byly využity jako rekvizity pro improvizovaná minidivadélka, která byla sehrána dětmi pod ztemnělou večerní oblohou
u pernštejnských arkád . Výkony všech malých herců sklidily
po právu opakovaný potlesk. A pak už na kutě! Hygiena, osobní věci, noční úbor, karimatka, spací pytel, baterka, kniha. Zá-
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úkol – dokončit včera započatou pamětní knihu Z pokladnice
Štégerových pověstí, kterou si pak odnesli společně s vlastnoručně zhotoveným výrobkem jako upomínku na život a dílo
B. Štégera a na letošní noční zámecké čtení. A velmi si přejeme, aby si tuto knihu rozšířily o záznam dalších pověstí z dílny
B. Štégera, kterou si přečtou samy nebo společně s rodiči, aby
pak mohly jednou – po čase – stejně jako pan Bohumír Štéger v úvodu Hanáckých pohádek a pověstí (1957) zavzpomínat:
„Nejvíce mi přirozeně utkvěly v paměti pohádky maminčiny.“
Pak by byl cíl naší akce naplněn stoprocentně.
Za organizátorky a organizátory
Mgr. Jitka Pěchová

P.S. 1:
A jak bezprostředně hodnotily akci děti? Jejich odpovědi jsou
zároveň odměnou pro členky a členy o. p. s. Tovačovský zámek
a další dobrovolnice i milým poděkováním za práci a čas věnovaný přípravě a realizaci této akce.

P.S. 2:
Děti, které letošní noční čtení nestihly nebo se nemohly rozhodnout, zda se mají zúčastnit, si mohou vyzkoušet vyluštit
úkoly z letošního ročníku. Ale příští rok už přijďte mezi nás!

2. Bohumír Štéger napsal dětem i dospělým pro potěšení i poučení několik sbírek pověstí. Zde jsou jejich názvy:

1) Jak se vám spaní na zámku líbilo?
2) Co vás nejvíce zaujalo?
3) Přijdete opět příště?
Kuba (11 let):1) Dobrý. 2) Soutěže. 3) Letos tu jsem poprvé. Příští rok přijdu zas.
Lucie (6 let): 1) Dobrý. 2) To jak jsme se houpali na laně.
3) Příští rok? Půjdeme sem příští rok, mami?
Míša (13 let): 1) Úžasný! 2) Čtení večer. 3) Podle toho, jak budu
mít čas.
Terka (13 let): 1) Super. 2) Povídání o knížkách. 3) Jestli půjde
Míša, tak já také.
Kamča (6 let): 1) Dobré. 2) Všecko. 3) Jo.
Anička (8 let): 1) Já nevím. 2) Soutěže. 3) Příští rok i se ségrou.
Anička M. (8 let): 1) Hezký to je, dobrý to je, líbilo se mi to.
2) Líbilo se mi všechno. 3) Jo. Mně se tu líbí každý rok. Jsem tu
podruhé nebo po třetí.
Domča (6 let): 1) Jo, líbilo. 2) Divadlo. Pohádka byla pěkná.
3) Jo.
Barča S. (9 let): 1) Líbilo se mi to. 2) Všechno. 3) Asi taky půjdu.
Terka P.: 1) Jo, líbilo. 2) Hry se mi líbily nejvíc. 3) Jo. Nevím.
Klára Z.(10 let):1) Líbilo se mi to. 2) Soutěže byly srandovní.
Hlavně svazování nohou.3) Přijdu.

1.Bohumír Štéger (1907 – 1985) se narodil v nedalekém městě
(zapiš první písmena slov, která jsou určena obrázky, do rámečků).
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Po stopách rybníkářství na Tovačovsku
Nahlédnutí do historie i současnosti rybníkářství na Tovačovsku, vodní
i suchozemští obyvatelé rybníků, mapky zachycující stav rybníkářské sítě Tovačova a okolí v 17. a 18. století, vzpomínání na časy zašlé i stávající a na lidi
v nich, procházka pod korunami staletých dubů, střípky vzpomínek z mládí
např. na benátské noci na Kolečku, dis-

kuze v zámeckém parku…. To vše uniklo těm, kteří pozvání o.p.s. Tovačovský
zámek na letošní komentovanou prohlídku v cyklu Poznej své město – tentokrát po tovačovských rybnících dne
8. září 2013 nepřijali. Spontánní závěrečné resumé účastníků při vínku jen
dotvořilo příjemnou atmosféru letního
nedělního odpoledne …

Znovu mi tanou na mysli slova Karla
Čapka, že nejkrásnější na světě nejsou
věci, ale okamžiky. I proto se sluší Ing.
V. Velickému za zasvěcený a poutavý
výklad i za příjemně strávený čas poděkovat.
Mgr. Jitka Pěchová

Příměstský tábor 8.7. – 13.7.2013 – Tovačov
I letošní prosluněné prázdniny jsme využili k táborovému
skotačení v prostorách Klubovny pro děti a mládež v Tovačově. K táborovému ohni usedlo celkem 25 dětí a 5 vedoucích.
V průběhu celého týdne děti především sportovaly a poněvadž sluníčko lákalo k vodě, jezdili jsme společně na koupaliště do Kojetína. Zde se děti neskutečně vyřádily a užily
si parná odpoledne a my vedoucí můžeme být spokojeni, že
jsme se ve zdraví a dobré náladě vždy vrátili zpět na základnu.
Ve čtvrtek děti prožily krásné odpoledne v zábavném parku BONGO v Brně. A protože autobus jsme zcela nenaplnili, pozvali jsme na společný výlet i maminky s mladšími
dětmi a atmosféru trampolín a skluzavek jsme plně využili.
V pátek ráno jsme navštívili místní základnu hasičského dobrovolného sboru a s panem Petrem Majarem jsme se seznámili se spoustou zajímavých poznatků. Děti si prohlédly hasičské
obleky k různým druhům zásahů, prošmejdily hasičská auta
a zhlédly malou ukázku znehybnění raněné paní vedoucí Kačky. Moc děkujeme panu Majarovi za vynikající dopoledne!!!!!
Závěr týdne patřil táboráku a noční stezce odvahy. Tentokrát děti
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vedla tajemná světýlka. Nikoho jsme ve tmě neztratili a můžeme
dětem blahopřát, neboť překonaly svůj strach.
Vynikající menu pro nás vždy připravili Marek a Pavel Zavadilovi – v hostinci Na Lapači.
Poděkování patří především vedoucím: Peřinové Jitce, Kyasové
Martině, Kyasové Kateřině a Hýzlu Jakubovi.
Tato akce byla podporována Grantovým programem města Tovačov.
Za Klub dětí a mládeže Kyasová Jarmila, hlavní vedoucí

strana 13

Tovačovský kamelot

Letní tábor Bečvy 2013
Jednou z tradičních akcí Klubu poutníků,
o. s., je letní ozdravný pobyt pro děti. Letošní pátý ročník se uskutečnil v měsíci
červenci a pro jeho uspořádání jsme vybrali rekreační areál Marta na Horní Bečvě, kde je v krásném areálu 9 chatek, dva
sruby a hlavní budova s jídelnou. Zdolat
vlny valašského oceánu se s námi vydalo
42 dětí ve věku 7 – 15 let a o jejich pohodlí se staralo 5 vedoucích, dvě instruktorky
a zdravotní sestřička.
Celý týden nám tentokrát byli inspirací
piráti a pirátská tažení. Cílem celotáborové hry bylo proplout a zdolat všechny
nástrahy moře a v cíli nalézt pirátský poklad. V boji o něj se utkaly čtyři pirátské
týmy. V průběhu celotáborovky děti dokazovaly, jak zdatnými dokáží být, jaké
mají schopnosti a znalosti, jak spolupracují v týmu a jak se dokáží mezi sebou
domluvit a komunikovat. Dokazovaly
svou zručnost při vytváření vorů a vlajek,
batikování trik, učily se základům sebeobrany a zdravovědy a statečně proti sobě
bojovaly jako muž s mužem. Jako správní
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námořníci se několikrát „vycáchaly“ ve
vodě a dokázaly svou odvahu při nočních
hlídkách a spaní pod širákem.
Kromě velké celotáborové hry vedoucí
připravili zajímavý program v oddílech,
kde se hrály drobnější hry a soutěže, ale
také se vyrábělo a vytvářelo (chobotnice
z vlny, přívěsky z FIMO hmoty). Svůj důvtip, znalosti a postřeh dokazovaly děti
při hře Pošťák, sbíraly zlaťáky a učily se
popletené básničky. Za odměnu pak získávaly dřevěné korálky, kterými si zdobily pirátský přívěsek. Večery jsme trávili
s kytarou při táboráku, opékali špekáčky
a zpívali, co to šlo.
V průběhu tábora jsme pro děti připravili také dva výlety. Během prvního výletu
jsme navštívili Pustevny, vyfotili se u sochy Radegasta a po svých přes Martinák
došli kolem přehrady až do naší základny.
Trasa měla neuvěřitelných 20 km a bylo
vidět, že nejen vodou pirát je živ, ale že
dokáže přežít i na souši. Druhý výlet jsme
zahájili návštěvou rozhledny Súkenická
nedaleko Bumbálky, zhlédli pramen Rož-

novské Bečvy a přes Třeštík a Benešky došli opět po svých až do našeho areálu.
Obrovský úspěch měla závěrečná open
air diskotéka. Nechyběl DJ, masky, svítící náramky a spousta hudby a tance tak,
jak to na exotických ostrovech bývá. Piráti našli své poklady, rozdaly se diplomy
a odměny pro vítěze. Cestou domů jsme
se ještě zastavili na hradě Helfštýn a při
loučení v Tovačově jsme si ještě naposledy po oddílech zakřičeli naše bojové
pirátské pokřiky. Loučení bylo dojemné
a slzavé. Za sebe můžu říci, že tento tábor
byl jedním z nej, které jsem měla možnost prožít. Děti byly úžasné a atmosféra
neopakovatelná. Moc děkuji maminkám,
že nám své ratolesti svěřily, a dětem, že
byly takové, jaké byly! A pro ty, kterým
se nechtělo domů: slibuju – přístí rok se
opět uvidíme!
Za krásný a nezapomenutelný týden děkují všem pirátům tety Lenka, Marcela,
Lucka, Andy, Mája, Verča a Honza 
Tety – byly jste skvělé. DÍKY!
Markéta Hajduková
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4. moravské putování
Čtvrté Moravské putování pořádané Cestovní agenturou Blaho,
o.s., se uskutečnilo v sobotu 7. září. Naším cílem byla zřícenina
hradu Vikštejn, procházka kolem Moravice a návštěva zámku
v Hradci nad Moravicí.
Vikštejn se nachází na zalesněném ostrohu nad řekou Moravicí
u obce Radkov nedaleko místní části Vítkova Podhradí v okrese
Opava. Dochovaly se z něj jen mohutné zříceniny, které ukazují
na jeho velikost a výstavnost. Protože se hrad nachází na skalní
vyvýšenině, přístupný je pouze po staré hradní cestě od severu
ze silnice Vítkov – Melč. Na všech ostatních stranách je přístup
velmi srázný.
Důvod pro jeho postavení byl prostý: chránil hranice opavského vévodství a důležitou obchodní stezku. Dějiny hradu jsou
velmi pestré. Obývali ho nejmocnější velmoži Slezska i loupeživí rytíři. Nejvíce hrad poškodila třicetiletá válka, ale i po ní
zůstal hrad obyvatelný. Nyní je zřícenina volně přístupná, avšak
na vlastní nebezpečí. V hradu je velké a dobře zachovalé sklepení. Vikštejn byl považován za nejpevnější hrad na Opavsku a byl
téměř nedobytný. Opuštěn byl v 18. století.
Po prohlídce zříceniny jsme se měli vydat po naučné stezce
Moravice k rozcestníku s červenou značkou, která nás měla dovézt až do Hradce nad Moravicí. Proč si ale cestu lehce nezkrátit
po svahu plném vzrostlých kopřiv s protékajícím potůčkem?
Možná si dnešní turistiku a navštívená místa nebudeme pamatovat, ale na tohle rozhodně nezapomeneme. Obzvláště my, co
jsme právě vyměnili dlouhé kalhoty za krátké  Na červenou
značku jsme ale naštěstí dole narazili, a mohli tak pokračovat
dál kolem řeky Moravice. Ta protéká přírodním parkem, uvnitř
kterého se nacházejí i 3 přírodní rezervace (Kaluža, Valach
a Nové Těchanovice). Kromě těchto přírodních se zde nachá-
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zí i řada kulturních a technických památek. Weishuhnův kanál
je zajímavou technickou památkou, kterou jsme cestou míjeli.
Jedná se vodní náhon, jehož délka má necelé čtyři kilometry.
Byl vybudován jako zdroj levné energie pro papírnu. Výstavba
vodního díla byla schválena v roce 1890 a již v roce 1891 byl
vodní příkop dokončen. Nedaleko Papírenského splavu je vodní tunel, který je dlouhý 45 metrů. Při ústí do Žimrovické papírny je převýšen o 26 m nad řekou Moravicí. V současné době
je toto unikátní vodní dílo pečlivě udržováno. Pozoruhodnost
tohoto díla umocňuje fakt, že kanál je po celé své délce veden ve
svazích zdejších skalnatých kopců a i po mnoha letech je plně
funkční.
Kaňonovité údolí řeky Moravice s jedinečnými meandry představuje význačný geomorfologický jev a rozhodně stojí za
zhlédnutí. Řeka je oblíbená zejména mezi vodáky a trampy.
Cestu si razí úzkým a často skalnatým korytem a sílu jejích vod
krotí četné jezy. V době vodáckých sjezdů je koryto plné vody,
kterou vypouští z přehradní nádrže Kružberk, a plavba na rychlých peřejkách v lesních úsecích a mezi loukami je určitě pěkným zážitkem. Pro vodáky - Rozloučení s řekou Moravicí bude
o víkendu 21. - 22. 9. 2013.
Červená turistická značka pokračuje po úzké pěšině stále podél
pravého břehu řeky. Neustále se vlní (převýšení až 80m), cestou
přeskakujeme kořeny a balvany. Před letním sluncem nás zde
chrání ovšem stín lesa. Kryti stromy a po lesní pěšině jsme došli až do zámeckého parku a k zámku v Hradci nad Moravicí.
Zámek má dvě části, starší tzv. Bílý zámek, ve kterém si lze prohlédnout nádherně zařízené pokoje a přístavbu novogotické
části tzv. Červeného zámku spolu se vstupní branou a Bílou věží
z 19. stol. Červený zámek je účelově využíván pro restaurace,
koncertní sál aj. Státní zámek v Hradci nad Moravicí byl v dubnu 2001 prohlášen národní kulturní památkou.
U zámku naše cesta končila. Odtud jsme se již vraceli busem
domů, v nohách příjemných 17 km. První zářijový víkend nás
mile překvapil ještě letním počasím a po projití trasy Vikštejn
– Hradec nad Moravicí mohu konstatovat, že údolí řeky Moravice patří mezi nejmalebnější na Moravě.
Další Moravské putování s CA Blaho, o.s., se uskuteční v sobotu
5. října, kdy navštívíme údolí řeky Jihlavy.
Markéta Hajduková
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Sport
Benjamínci
BENJAMÍNCI 2013/2014 – roč.2007, 2008, 2009
horní řada zleva: Palčík Zdeněk, Nemrava Radek, Sládeček Dominik, Mouka
Tomáš
dolní řada zleva: Žák Ondřej, Balenčin Petr, Mouka Dominik
Přijďte mezi nás!
Podporovat sportovní a pohybové dovednosti se v dnešní počítačové době
řadí mezi priority č. 1 a my jsme se rozhodli, že podáme pomocnou ruku
všem klukům (i holkám), kteří chtějí a mají zájem sportovat, soutěžit a hrát
si na hřišti a v zimě ve sportovní hale.
Nejmenší družstvo benjamínků ( roč. 2007, 2008, 2009 a ml.) trénuje každý
čtvrtek od 17.00 hod!!!
Družstvo mladší přípravky ( roč. 2005, 2006) trénuje út, st, pá od 16.00 hod.
Starší přípravka ( roč. 2003, 2004, 2005) trénuje po, čt od 17.30 hod.
Kontakt: kyasja@seznam.cz, tel. 734 241 827 www.pripravkatovacov2003.cz

DOKÁZALI JSME TO !!!
Na výroční schůzi oddílu kopané naší
TJ Sokol Tovačov byl zvolen nový výbor
v tomto složení:
Vybíral Vladimír - předseda, Bílý Václav
- sekretář, Kůrka Petr – logistika, zásobování, Prášil Jiří – poradce, a výbor byl
později doplněn o Milana Machálka - pokladníka.
Při novém plánu činnosti byl představen
plán přestavby celého sportovního areálu
„hřiště Pod Břízami“, a to takto:
• přiblížit hrací plochu blíže k hlavní
tribuně,
• vybudovat nový chodník u tribuny,
• vylepšit sedací zařízení u bufetu,
• přemístit střídačky hráčů blíže k hrací
ploše,
• vybudovat novou závlahu celé plochy
na hlavním i vedlejším hřišti,
• instalovat nové branky na hlavním
hřišti, vč. ochranných sítí,
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•

vytvořit znak oddílu a tento vyvěsit
na šatny oddílu.

Nastíněných úkolů bylo mnoho a na tvářích některých účastníků výroční schůze
byl vidět ironický úsměv – jen se chvalte
a uvidíme, co dokážete.
DOKÁZALI JSME TO. Za pomoci mnoha brigádnických akcí jak hráčů, trenérů,
tak fanoušků bylo odpracováno mnoho
a mnoho brigádnických hodin a před zahájením podzimní hrací sezony jsme
hřiště připravili dle našich původních představ.
Poděkování patří Všem, kteří nám
pomáhali, a i těm, kteří nás jen pomlouvali a ruku k dílu nepřiložili.
Alespoň nám při práci nepřekáželi.
Musím také zmínit dobrou spolupráci
s vedením našeho města, s výborem
celé tělovýchovné jednoty a také se
všemi místními sponzory, bez nichž

a jejich materiálové pomoci nemůžeme
takovou přestavbu stadionu provést.
Hřiště je připraveno a nyní záleží na našich sportovcích, zda budou na naše stavitelské úspěchy navazovat, a tímto také
vyzývám naši sportovní veřejnost k větší
účasti na sportovních akcích.
Přikládám pár foto pro lepší názornost,
jaké práce se prováděly.
Za výbor odd. kopané
Vybíral Vladimír - předseda.
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Nordic walking Tovačov
Pěkná akce proběhla v Tovačově 10. 8. 2013. Kurz severské chůze s holemi - tzv. nordic walking - vedla akreditovaná lektorka
z Plumlova paní Lenka Sehnalová. Obsahově byl zaměřen pro
nejširší i nesportující veřejnost. Na začátku jsme byli poučeni
o správné technice chůze, možných chybách a vhodném vybavení. Při správném provedení nordic walking procvičí až 90%
svalů v těle a zároveň o 30% odlehčí zátěž na klouby dolních
končetin. Velmi zajímavá byla např. informace, že klapání holí
na tvrdém povrchu chodníku lze zabránit nasazením gumového chrániče, ale v některých lázních zejména starším klientům toto nedoporučují. Drobné otřesy přenesené přes ruce prý
výborně stimulují tělo a nervový systém. Pokud máte zájem
o podrobnosti - můžete se k nim dostat např. přes blog lektorky:
http://way-you-walk.blog.cz/
Paní lektorka nám zapůjčila správné hole (mají speciální trojúhelníkové poutko). Svižným tempem jsme prošli novou naučnou stezku „ Po stopách bitvy u Tovačova 1866“. Velmi milé
bylo pro nás tovačovské poslouchat překvapení a nadšení přespolních účastníků z přírodních i historických krás Tovačova.
Zdravý pohyb na zdravém vzduchu proběhl za podpory Komise
pro rodinu města Tovačova a pojišťovacího makléře společnosti
Fin Maro, s.r.o.
Marie Trnkalová

Číslo 4/2013
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Pozvánky
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Pozvánka do divadla

Národní divadlo Brno
Janáčkovo divadlo
Pá 24. 1. 2014 Giuseppe Verdi

Sicilské nešpory

18.00 h

Řada Verdiho oper je inspirována skutečnými historickými
událostmi. Mezi ně patří i Sicilské nešpory, které skladatel psal
na objednávku pařížské opery. Autorem libreta je francouzský
dramatik Eugen Scribe, který Verdimu nabídnul starší text hry
Le duc d‘Albe původně určený pro Donizettiho. Verdi trval na
přepracování a jako ústřední bod nové opery bylo vybráno povstání sicilského obyvatelstva proti francouzské nadvládě roku

Přímý přenos Live in HD
z Metropolitní opery v New Yorku
do kina Metropol v Olomouci
So 8. 2. 2014 Antonín Dvořák
Rusalka
18.45 h
Nézet-Séguin / Schenk, Fleming, Magee, Zajick, Beczala, Relyea
Nabízí se nám tak možnost zhlédnout v přímém přenosu
z MET první českou operu. Inscenace Dvořákovy Rusalky je
z roku 1983, kdy Rusalku při premiéře a dalších reprízách zpí-

Český svaz chovatelů – ZO Tovačov
pořádá
Přehlídku drobného domácího
zvířectva, exotického ptactva, křečků,
morčat a jiných domácích mazlíčků,
která se koná dne
29. 9. 2013 od 8.00 hodin
v zámeckém areálu v Tovačově.
Součástí přehlídky je i soutěž pro děti
a mládež o nejkrásnějšího domácího
mazlíčka a nejlepšího mladého chovatele.

1282. Historické události jsou doplněny nezbytnou milostnou
zápletkou. Při komponování díla se Verdi držel zvyklostí velké
francouzské opery, jeho hudba je plná pro něj tolik typického dramatického napětí a působivosti. Na jevišti Národního
divadla Brno zní Sicilské nešpory vůbec poprvé. Inscenace je
dílem polského činoherního, filmového a operního režiséra
Ladislava Adamika. Na toto představení organizuji zájezd již
opakovaně pro velký zájem.
Ceny vstupenek na balkon 300,-Kč do 4. řady a 165,- Kč do
11. a 12. řady.
Slevy na vstupném: studenti 50%, senioři 30%, karta ITIC 50%.
Záloha na dopravu autobusem 160,- Kč na osobu. Autobus odjíždí v 16.15 h z autobusové zastávky v ul. Prostějovská v Tovačově.
vala paní Gabriela Beňačková, autorem pohádkové výpravy je
Otto Schenk. Bude to nesporně velká událost.
Na toto představení se neposkytují žádné slevy, jednotná cena
vstupenky platí pro celé hlediště kina, vstupenka stojí 350,-Kč
(vstupenky jsou rezervovány do střední části hlediště), záloha
na dopravu autobusem 80,-Kč na osobu. Odjezd busu od zdravotního střediska v Tovačově je v 18.00 hodin.
Divadelní zájezd si můžete objednat na internetové adrese
bretislav.lalinsky@post.cz nebo na tel. č. 607 841 450. Při objednávce uvádějte vždy počet vstupenek, požadovanou cenu,
případné slevy. Uzávěrka objednávek na obě představení je
24. listopadu 2013
Mgr. Břetislav Lalinský

Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Tovačov
v rámci okresní zahrádkářské výstavy,
která se koná ve dnech 28. až 29.9.2013 na
zámku v Tovačově,

vyhlašuje soutěž o největší zahradní
dýni a největší jablko.
Hodnocení a vyhlášení pořadí proběhne
v sobotu 28. 9. 2013 přímo na výstavě
na zámku v Tovačově,
kde budou všechny exponáty vystaveny.
Na první tři v každé kategorii čekají věcné
ceny.
www.lesazahrada.cz - sponzor věcných cen

Jindřich Válek
Jednatel ZO ČSCH Tovačov
Číslo 4/2013

výbor ZO ČZS Tovačov
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Koncert na ukončení zámecké sezóny
duo – kytara a příčná flétna
v neděli 20.10.2013
v 15 hodin v Rytířském sále zámku Tovačov
Během koncertu zazní skladby klasické
i současné hudby
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Inzerce
Ročenka tovačovského zámku 2012 v prodeji.
Zakoupit ji můžete na pokladně MěÚ nebo na
zámku.

Mobilní volání bez úvazku, do všech sítí za 1,49 Kč, ve vlastní síti za 0,49 Kč!
Tak to je ve stručnosti nabídka společnosti MITRANET.CZ, která sídlí v Lipníku nad Bečvou a ve městě Tovačově.
S jistotou mohu říci, že je to v této chvíli nejzajímavější nabídka pro nás pro
všechny, kteří voláme méně anebo jsme
nuceni hlídat si výši své měsíční útraty.
Ne všichni z nás mají potřebu volat neomezeně za cca 700 Kč měsíčně s úvazkem 24 měsíců.
Společnost MITRANET.CZ, která
je partnerem virtuálního operátora
99mobile, přináší celkem pět tarifů,
ze kterých si zájemce může vybrat.
(www.mitranet.cz)
Mezi největší výhody u všech tarifů
patří jednoznačně smlouva bez úvazku (výpovědní lhůta je 1 měsíc) a dále
možnost si libovolně a hlavně bezplatně moci měnit tarify tak, že můžete
přecházet bez poplatku z vyššího tarifu
na nižší a samozřejmě i naopak.
Příjemné a jednoduché je také uživatelské prostředí, které nabízí každému
zákazníkovi bezpečný přístup k po-
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drobnému elektronickému vyúčtování
hovorů, textových zpráv SMS, využitých dat – v případě, že si je aktivoval.
Tento přehled je dostupný přes internetový prohlížeč , je neustále aktualizován, takže si prakticky každý může
kdykoliv zkontrolovat aktuální stav
svých spotřebovaných služeb (telefonování, zprávy, data).
Další sympatickou věcí jsou SIM karty,
které se dodávají ve velikosti „Micro“
společně s plastovou redukcí na rozměry Nano i klasickou SIM kartu.
Pro nás zákazníky to znamená, že
v případě, že budu mít nový mobilní
telefon, nemusím už jezdit na pobočku
operátora a objednávat si výměnu své
SIM karty, ani si tuto redukci nemusím
kupovat . U MITRANET.CZ mám tuto
redukci zdarma a automaticky. Redukci, která je univerzální a tudíž vhodná
pro všechny typy mobilních telefonů.
Důležitá a pozitivní je také komunikace jak s 99mobile, tak i s MITRANET.
CZ, kde člověk jedná přímo s člověkem

a nikoliv s telefonní ústřednou, či anonymními operátory.
V případě, že uvažujete o změně mobilního operátora, stojí za to, všimnout si
této nabídky.
Pokud jste ve své podstatě zdrženliví
a nemáte moc rádi změny, tady se bát
nemusíte.
Vyzkoušejte, uvidíte. K ničemu se nezavazujete …
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Koupím staré pohlednice do roku 1950, dále vyznamenání, řády
– i socialistické, tel. 608 420 808.
Redakční rada Tovačovského kamelotu pracuje v tomto složení:

Květa Zajícová, odpovědný redaktor, e-mail: kvetazaj@seznam.cz
Mgr. Jitka Pěchová, redaktor, e-mail: jipekamelot@seznam.cz
Mgr. Jitka Lehká, redaktor
Mgr. Veronika Zavadilová, redaktor
PhDr. Marta Sedlářová, jazykový korektor
Autoři fotografií: Jitka Pěchová, Jiří Jemelka, Markéta Hajduková, Lukáš Sládeček, Petra Sládečková, Marek Svoboda, Petr Vrána, Petr Jehlář,
Petra Hirschová, Jakub Konečný, Jarmila Kyasová, Vl. Vybíral, Marie Trnkalová.
Uzávěrka dalšího čísla bude 8. 11. 2013, příspěvky můžete zasílat elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo je odevzdat na sekretariátě
MěÚ Tovačov nebo vhodit do schránky se štítkem Tovačovský kamelot umístěné v průjezdu radnice. Tovačovský Kamelot zaregistrovaný OÚ
pod číslem PR 48 vydává MěÚ Tovačov, Náměstí 12, vychází 5x ročně v nákladu 350 ks, tisk: Vydavatelství Brázda, Břeclav.
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Autoři maleb na autobusové zastávce

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost.

Karel Čapek

Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli

Helen Keller

Je tisíckrát krásnější dívat se na věci s někým, kdo hned pochopí, s někým, kdo dodá vašemu vjemu nový názor, vzrušení a nadšení.
Richard Aldington
Kdo stále chodí ve šlépějích někoho jiného, nezanechává žádné stopy.
Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být.

R. K. Sprenger
Karel Čapek

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli
A. Einstein
Bez
fantazie
strana
24 nepochopíš ani holá fakta.

André
Brie
Číslo
4/2013

