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Seminář aranžování květin pod taktovkou Slávka Rabušice proběhl na zámku
v Tovačově začátkem září. Účastnilo se
jej asi 50 aranžérů pracujících většinou
na státních hradech a zámcích v pozicích zahradníků, průvodců i kastelánů.
Zámek byl provoněný a zasypaný květinami, které většinu návštěvníků pohladily po duši. Všem čtenářům Kamelotu
dopřáváme ono pohlazení i prostřednictvím přiložených fotografií a přejeme
krásný, barevný a inspirace plný podzim.
red
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Informace z městského úřadu
Město Tovačov

Zastupitelstvo města
schválilo na svém 10. veřejném zasedání konaném dne 20. 6. 2016 následující usnesení
Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních
údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů
jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle
ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na
Městském úřadě Tovačov, kancelář starosty, Náměstí
12, Tovačov.
159/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje kontrolu usnesení z 9. zasedání ZM, které se
konalo dne 21. 3. 2016.
160/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje zprávu o činnosti rady města.
161/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou o činnosti finančního výboru.
162/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje plán činnosti FV na II. pololetí 2016.
163/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou o činnosti kontrolního výboru.
164/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje plán činnosti KV na II. pololetí 2016.
165/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou o kontrole č. 2/2016 a ukládá předsedovi KV
doplnění zprávy o kontrole č.2/2016 a její předložení na
následujícím zasedání ZM.
166/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou o kontrole č. 7/2015 a ukládá předsedovi KV
přepracování zprávy o kontrole č. 7/2015 a její předložení
na následujícím ZM.
167/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou o kontrole č. 8/2015 a ukládá předsedovi KV
přepracování zprávy o kontrole č. 8/2015 a její předložení
na následujícím ZM.
168/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou o kontrole č. 9/2015 a ukládá radě města
projednat návrhy uvedené ve zprávě o kontrole č. 9/2015.
169/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere
na vědomí zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské
školy Tovačov za 2. pololetí školního roku 2015/2016.
170/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova vyhlašuje záměr
na darování částí pozemků parc. č. 2959/3 o výměře cca
116,5 m2, parc. č. 2959/4 o výměře cca 48 m2, parc. č. 3000/1
o výměře cca 205,2 m2, parc. č. 2918/21 o výměře cca 244,6
m2, parc. č. 2919/4 o výměře cca 241,6 m2,
parc. č.
2919/5 o výměře cca 689,2 m2, parc. č. 2929/1 o výměře
cca 1 475,3 m2, parc. č. 2918/30 o výměře cca 18,4 m2, parc.
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č. 2918/33 o výměře cca 14,2 m2, parc. č. 3256/4 o výměře
cca 50,9 m2 v k.ú. Tovačov z důvodu stavby silnice II/435 kř.
II/367 – Tovačov.
171/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje účetní závěrku za rok 2015 na základě předložených výkazů a ostatních materiálů, které podávají věrný
a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
172/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje:
a) závěrečný účet města Tovačov za rok 2015 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města
Tovačov za rok 2015, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
b) zprávu o poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za
rok 2015.
173/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje hospodaření města Tovačov za I. čtvrtletí
2016.
174/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4/2016, 5/2016
a 6/2016.
175/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a neschvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 10.000,-- Kč
za účelem zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí –
dotační titul „Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí
Olomouckého kraje na rok 2016“.
176/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje:
- Poskytnutí dotace na činnost zapsanému spolku
TJ Sokol Tovačov z dotačního programu na rok 2016
výši 100.000,-- Kč.
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Tovačov jako poskytovatelem
a TJ Sokol Tovačov, z.s., jako příjemcem.
177/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje OZV č. 1/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
178/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje OZV č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
179/10 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednaloa
bere na vědomí informace z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., konané dne
13. 5. 2016 v Přerově.
Mgr. Bc. Leon Bouchal v.r., starosta města
Marek Svoboda v.r., místostarosta města
Číslo 4/2016
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Historické okénko
Židovské pohřbívání, tradice a zvyky
Pro události spojené s úmrtím má hebrejština citlivé označení „ciduk ha din“
()צדק דין, dosl. „ospravedlnění soudu“ nebo také „spravedlivý soud ospravedlňuje všecičko na světě“.
Tento výraz nám naznačuje, že jestliže zemřeme a dostaneme se do té jiné
zkušenosti, budeme-li dostatečně připraveni a očištěni, může naši duši Bůh
pochovat a dát jí nový směr. „Duch se
vrátí k Bohu, který jej dal.“ Kaz 12,7.
Úplně nejjednodušeji to vyjadřuje samotný hebrejský výraz pro smrt sám
o sobě – „met“  מת. Pokud tato písmenka obrátíme, vznikne slovo „tam“  תם,
což znamená dokonalost, klid.
Je nezbytné zmínit, že ve všech komunitách se tradice spojené s úkony o péči
zemřelého liší. Existuje však několik
bodů, které jsou pro všechny společné.
Bezprostředně po úmrtí se vylévá voda
ze všech nádob, které byly v tu chvíli
v domě. Důvodem je tradice, která hovoří o andělu smrti. „O andělu smrti se
říká, že je celý poset očima a že v hodině odchodu nemocného stojí nad jeho
poduškou, v ruce tasený meč, na němž
visí kapka žluči. Když jej nemocný spatří, lekne se a otevře ústa a anděl do nich
nechá kapku skanout. Kvůli tomu člověk umírá a kvůli tomu vydává mrtvola
zápach a tvář smrtelně zesiná (AZ 20b).“
Voda se vylévá proto, aby se nikdo náhodou nenapil vody, ve které si anděl
smrti mohl omýt svůj meč.
Mrtvý se nikdy nenechává o samotě,
vždy je zapotřebí, aby u něho někdo
byl. Tento úkol často plnila „chevra kadiša“ ( )חברה קדישאneboli pohřební bratrstvo. Jeho členové se starali o většinu
potřeb a povinností spojených s úmrtím. Jako omývání zemřelého, střežení
mrtvého až do pohřbu, smuteční obřad,
vlastní pohřeb, utěšování truchlících,
ale i navštěvování nemocných. Péče
o mrtvého je označována jako „gmilut
chasadim“, doslova „soucit“. Je to nejvýše ceněný akt milosrdenství, protože jej
provádíme z vlastní iniciativy a z čistých
pohnutek.
Po konstatování smrti jsou mrtvému
zatlačeny oči a pronášejí se první modlitby. Na znamení smutku se provádí
„keria“ ( )קריעהneboli natrhnutí oblečeČíslo 4/2016

ní, které mají pozůstalí na sobě. Keria se
provádí na oblečení, které mají truchlící
právě na sobě, natržením cípu na levé
straně, která je blíže srdci. Jedním z důvodů je napomoci k uvolnění emocí.
Jednu hodinu po okamžiku, kdy nastala
smrt, je zvykem položit tělo na podlahu,
nohama ke dveřím, a pietně je přikrýt.
Při pokládání těla z lůžka na zem zacházíme s mrtvým, jako by spal, dokonce
se vyvaruje zlozvyků, které zesnulého
rušily ze spaní.
Poté dochází k tahaře ()טהרה, tedy
omývání zesnulého. Tělo je položeno na
taharový stůl, na záda, tváří k nebi, končetiny jsou jemně vyrovnány tak, aby
je bylo možno pohodlně očistit a aby
byl co nejsnazší přístup ke všem tělesným záhybům a dutinám. Tvář a cudné
části těla jsou zahaleny rouškami, které
snímáme jen tehdy, kdy přijde řada na
omytí právě těchto tělesných partií. Po
omytí je na znamení respektu opět cudně zahalíme. Tělo se omývá vlažnou vodou předepsaným způsobem. Omývání
se provádí cyklickým pohybem od hlavy přes pravou ruku, bok a nohu a zpět
přes levou část těla opět k hlavě. Poté
je tělo osušeno a postupně oblečeno
do pohřebního roucha z bílého lnu „tachrichin“. Oblečení se nazývá podle
velekněžského roucha, které se skládá

z osmi částí: micnefet (čepec), ktonet
(košilka), michnasajim (kalhoty), chagura (přepásání), kitl (rubáš), talit (modlitební plášť), sovev (plátno, do něhož je
mrtvý nakonec zabalen) a návleky na
chodidla. Tělo je symbolicky posypáno
hlínou ze země Erec Jisrael. Následně
je tělo vloženo do rakve, která je vystlána slámou a plátnem. Poté se pronáší
modlitba za odpuštění, kdy se mluví
i přímo k zemřelému. Rakev je uzavřena, přenesena do márnice a je na ní
postavena svíčka. Plamínek svíčky má
symbolizovat duši, která je podle tradice stále mezi námi.
Již v biblickém textu je dán zákon, že
mrtvý se má pochovávat v den svého
úmrtí Dt 21, 23: „Nenecháš jeho mrtvolu na kůlu přes noc, ale bezpodmínečně
ho pohřbíš týž den“. Jedinou výjimkou
pro důvod odkladu je svěcení dne šabat, či připadne-li den pohřbu na první
den židovského svátku. V praxi se ovšem mnohdy stávala důvodem odkladu
pohřbu i skutečnost, že pozůstalí byli
z daleka, a nestihli by se včas na pohřeb
dostavit.
Po vložení nebožtíka do hrobu je jeho
tělo zasypáno muži, kteří vhazují vždy
po třech lopatkách hlíny, dokud není
celé pokryto souvislou vrstvou. Jako
první přistupují nejbližší příbuzní, poté

dřevěná deska na očistu
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další účastníci pohřbu. Každý lopatku
zdvihne, nechá dopadnout hlínu a po
třech opakováních ji položí. Každý se
k ní sehne sám, nepodává se z ruky do
ruky. Po zasypání hlínou se cituje verš
z Bible (Kaz 12,7): „A prach se vrátí do
země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu,
který jej dal.“ Pronáší se, pokud je to
vhodné, „hesped“ neboli chvála. Řeč na
rozloučenou. Poté se ze hřbitova odchází dvěma řadami, následuje rituální
umytí rukou a pronášejí se požehnání,
např. „kadiš“.
Často se mylně domníváme, že kadiš
je modlitba za zesnulého. Kadiš znamená v hebrejštině posvěcení, je to
jakýsi pokus o posvěcení Božího jména. Tato modlitba v překladu přibližně
zní: „Budiž velebeno a posvěceno Jeho
jméno veliké ve světě, který byl stvořen
podle Jeho vůle. A kéž je Jeho vláda založena za vašeho života a za vašich dnů
a za života celého domu Izraele, brzy a v
krátkém čase“ A řekněte: Amen. Budiž
požehnáno, pochváleno, velebeno,
vyvýšeno, povzneseno, oslaveno, ctěno a opěvováno jméno Svatého, buď
požehnán, nade všechna požehnání
a chvalozpěvy, chvalořečení a konejšení obvyklá v tomto světě! A řekněte:
Amen.“ „To je nejpodstatnější, nejdůležitější část modlitby“. Při odchodu ze
hřbitova se utrhne trs trávy a nechá se
ležet. Při tom se recituje verš „on pamatuje, že jsme prach“. Na cestě domů nastává okamžik, kdy je možno začít utěšovat pozůstalé. Do této doby to nebylo
vhodné.
Smuteční týden se hebrejsky nazývá
„šiva“, což znamená sedm dní smutku.
Šiva je závazná pro všechny pozůstalé.
V tomto týdnu truchlící nevycházejí ze
svého domu, sedí na nízkých stoličkách,
upustí ode všech radostí, mezi něž patří i studium Tóry. Po dobu tohoto týdne se zřeknou i své výdělečné činnosti.
Navštěvují je lidé z obce a vzdálení příbuzní, utěšují je, modlí se s nimi, připravují jim pokrm.
Ti, kteří ztratili rodiče, prodlužují svůj
smutek na období 30 dnů, neboli „šlošim“. V tomto období se vyvarují účasti
na veselých událostech, zábavách, vyhýbají se také pořizování nových věcí
apod. Za rodiče pokračuje ještě plných
12 lunárních měsíců období „mírnějšího smutku“, tzv. „avejlut“. Pozůstalí se již
plně vracejí do běžného života, avšak
nadále denně předkládají kadiš.
Po uplynutí období smutku, respektive
na jarcajt, je zvykem vztyčit na místě
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pohřbu „macevu“ (náhrobek) nebo také
„eben zichron“ (kámen vzpomínek).
Samotnému aktu vsazení se říká „sejmutí závoje“. Jednak závoj zvědavosti,
neboť na macevě se všichni, a hlavně
oba dva andělé konce dní dočtou, jaký
že nebožtík vlastně byl (např. rozdával
milodary, bohabojný, atd.), tak i symbolický smuteční závoj.
V Izraeli je zvykem umisťovat kámen na
hrob naplocho, v diaspoře se naopak
ujala tradice macevy vztyčovat. Macevy
se umisťují do hlavy hrobu, orientace
se ovšem případ od případu liší. Tradice
věří, že ve chvíli příchodu Mesiáše se
každý mrtvý postaví ke svému kameni
vzpomínek tváří k Mesiášovi. Je-li kámen
vzpomínky určen pro oba anděly konce dní, je maceva rubem k Jeruzalému,
aby si andělé mohli připomenout, jak
o mrtvém smýšleli jeho blízcí, a spočítat
donesené kamínky. Měla-li být maceva
určena přímo pro Pomazaného“, je orientována k Jeruzalému lícem.
Na závěr bych ráda odpověděla na dvě
otázky, které mi návštěvníci židovského
hřbitova často pokládali. Proč Židé dávají
na hroby kamínky místo květin? Jedním
z důvodů je spíše filozofická myšlenka,
že tak, jak je kámen věčný, budou věčné
i naše vzpomínky na zemřelého. Hlavní
důvod je ovšem zcela pragmatický. Ve
starověku žili Židé v poušti a zemřelé pohřbívali do písku, proto museli na hrob
navršit kamení, aby vítr písek neodvál.
Z tohoto se dodnes zachoval zvyk pokládat na hrob kamínky. Daleko vtipnější
byla druhá otázka. Proč jsou na tom náhrobku useknuté ruce? Ano, jsou to ruce,
ale opravdu se nejedná o useknuté ruce
trestanců, nýbrž o symbol žehnajících

kohenských rukou. Takový náhrobek
většinou informuje, že ten, kdo je zde
pochován, náležel ke kněžskému kmenu
kohenů.
Mgr. Veronika Truksová
Použitá literatura:
ČERNÁ, Petra: Židovský hřbitov
v Kožlanech, Praha 2009, s.11-22.

kohenské žehnající ruce

zařízení pro spouštění rakve
Číslo 4/2016

Tovačovský kamelot

Historie a proměny mysliveckého domu v Tovačově
Tato, z dnešního hlediska historická
stavba, vznikla před několika staletími
v souvislosti s chovem ryb. Tovačov byl
od nepaměti znám svým rybníkářstvím
a stal se díky přírodním podmínkám
pravou rybářskou baštou Moravy. V dávných dobách, ještě za slavného Ctibora
II. Tovačovského (1438 – 1494), sídlícího
na tovačovském zámku, který byl v letech 1475 – 1492 moravským zemským
hejtmanem, bylo Tovačovsko terénem
plným bažin, vodních toků (mj. Morava
a Bečva) a přirozených močálovitých porostů.
Ctibor Tovačovský se snažil „zlo proměnit v dobro“. Vysušoval močály a zakládal rybníky. V jeho díle pokračoval jeho
nástupce na tovačovském panství Vilém
z Pernštejna – podnikavý národohospodář. Stávající rybníky zdokonaloval a nové
zakládal. Postavil na okraji Tovačova za
mlýnským náhonem rybárnu, zvanou
Haltýře nebo Fischhaus, s přilehlými sádkami, kde měl sídlo pernštejnský fišmistr.
Tehdy bylo v okolí Tovačova deset velkých
a osm menších rybníků v celkové rozloze
800 ha. Největší byl rybník Skašovský –
430 ha. Vilém z Pernštejna byl předvídavý
muž a dobře věděl, proč zakládá a zpevňuje několikakilometrové hráze rybníků
a vysazuje na nich duby, které jsou dodnes němými svědky té doby.
Bohužel za jeho potomků tento rod postupně upadal. Po nich drželi Tovačov
Salmové, dále Petřvaldové a v roce
1763 koupil tovačovské panství hrabě Küenburg. S tímto rodem dohasíná
rybářská sláva Tovačova. Rybníky byly
postupně vypouštěny, nejprve největší –
Skašovský. Zůstaly jen zamokřené plochy.
V dalších letech povolali Küenburgové
z Čech lesníky, kteří zaváděli na tehdejší
dobu moderní kultivaci krajiny - vysazováním a pěstěním lesů a také chovem
a lovem zvěře.
Původní
rybárna
se
proměnila
v Jagerhaus, protože byla určena vrch-

Číslo 4/2016

nosti tovačovského zámku jako sídlo
lesnického personálu. Tak tomu bylo i za
posledních majitelů tovačovského panství Guttmannů, od roku 1887 až do roku
1939, kdy byl nucen tehdejší majitel panství Dr. Vilém Guttmann, který byl židovského původu, emigrovat do Švýcarska.
V období 1. republiky byla myslivost na
tomto panství s několika bažantnicemi
a s vysokými výřady bažantů, zajíců, koroptví, divokých králíků a srnčí zvěře na
mimořádné úrovni.
Zámek s velkostatkem, včetně lesů,
byl jako židovský majetek konfiskován
Německou říší. Až v padesátých letech
minulého století došlo k částečnému obnovení rybníkářství na Tovačovsku a do
budovy se i s rodinou nastěhoval porybný Tomáš Kahoun z Čech.
Samotná budova, ležící u dubových hrází
rybníka Kolečko, byla v průběhu své historie svědkem tehdy častých požárů. V roce
1783 vyhořela velká část města, značně
poškozen byl i zámek. V roce 1808 se však
požár nevyhnul ani budově Haltýřů. Byla
však záhy obnovena, coby potřebné sídlo
lesního personálu.
Myslivecké sdružení Tovačov zakoupilo
tuto budovu i s přilehlými okolními pozemky od města Tovačov v roce 1978,
když se po přestěhování porybného
uvolnily její prostory. Od té doby je budova, včetně ostatních přilehlých hospodářských budov i rozsáhlé zahrady, střediskem dobrovolné práce již několikáté
generace členů MS, zaměřené na chov
a lov zvěře, osvětu myslivosti, ale také na
ochranu životního prostředí, a to nejen
pro zvěř.
Aby mohly tyto budovy sloužit pro praktické účely mysliveckého sdružení, bylo
nutno ihned po jejich získání provést
rozsáhlou přestavbu. Naštěstí jsme měli
v kolektivu členů v té době i Josefa Vránu,
který byl povoláním stavitel. A řada členů
MS byla povoláním řemeslníky, zedníky,
tesaři, elektrikáři, instalatéři, stolaři apod.

A my ostatní jsme zase prováděli ty méně
odborné práce. Věková struktura členů
byla tehdy optimální a především jsme
měli chuť do práce, když se nám podařilo
takovou nemovitost v tak krásném prostředí získat.
Hlavně bylo nutné opravit střechu, okapy
a svody. Následovala potom velmi náročná přestavba celého prvního poschodí
domu, a to z původních několika místností bytového prostoru na velký společenský sál, včetně výměny oken a dveří
v celém objektu. K původní úzké budově
obdélníkového tvaru (viz foto) byla ze severní strany přistavena garáž pro traktor
v přízemí a nad velkou garáží kuchyně se
sociálním zařízením.
V dalších prostorách přízemí byla zřízena
centrální kotelna, dále provozní kuchyně
s vybavením odpovídajícím době rekonstrukce. Dále noclehárna pro případné
hosty MS, tehdy družebního MS Hraničář
Široký Brod v Jeseníkách. Bývalé hospodářské budovy byly přestavěny na zvěřinárnu, skladovací prostory pro krmiva
včetně sena, úpravnu krmiv a na odchovnu bažantů a kachen březňaček. Součástí
byly voliéry pro odchov bažantů v části
zahrady za hospodářskými budovami.
Důležité bylo rovněž v těchto dobách
vybudování přívodu pitné vody z městského vodovodu a nová elektroinstalace.
Náročná byl i nová kanalizace.
V každém roce bylo nutno, a je tomu tak
i doposud, část finančních prostředků
z ročního rozpočtu MS vyčlenit, mimo
ostatní běžná vydání na mysliveckou činnost, na tyto údržbové a stavební práce.
S odstupem téměř 40 let od zakoupení
budovy bylo nutné v období posledních
tří let přikročit k některým dalším náročným pracím.
V roce 2013 byla provedena komplexní
rekonstrukce kuchyně v přízemí, včetně
nové elektroinstalace pro moderní zařízení kuchyně. Kuchyně má rovněž nové
obklady a dlažbu. Celkové náklady činily
52 000 Kč.
V roce 2014 byl v areálu zahrady vybudován nový stálý taneční parket s náročnými výkopovými a stavebními pracemi.
Betonové díly jsme získali jako sponzorský
dar od místní firmy Prefa Topos Tovačov.
V roce 2015 se podařilo realizovat dosud
nejnáročnější rekonstrukci budovy v její
historii. Byla to oprava střechy, nátěry
oken a dveří. Dále oprava a nátěr fasády
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budovy včetně dřevěných dílů na fasádě
a oprava vrat garáže.
Protože budova se nachází v městské
památkové zóně, byla našemu MS poskytnuta městem Tovačov dotace na
opravy budov ve výše uvedené zóně ve
výši 65 000 Kč. Celkové náklady činily
147 000 Kč. Zbývající část byla hrazena
z rozpočtu MS, resp. z finančních rezerv,
vytvářených v rozpočtu pro tyto účely
v minulých letech.
Je potřeba ocenit obětavou práci předsedy MS Jiřího Kohna a finančního hospodáře Jaroslava Nedbala, kteří všechny tyto
organizačně náročné práce zajišťovali.
Poděkování patří rovněž všem ostatním
členům MS, kteří po celou dobu práce
vykonávali.
Ing. Vladimír Velický
snímky archiv autora

Tovačov ve válečném roce 1866 – Obrana města Tovačova
Předvoj rakouské brigády generálmajora
Rothkircha, tvořený 1. a 2. setninou 71.
pěšího pluku pod velením setníka Karla
von Döpfnera a 3. setninou 2. pionýrského praporu, jsme opustili ve svém líčení
v době, kdy se přibližně v 9 hodin dostal
do Tovačova. Těsně za tímto předvojem
vjel do Tovačova i malý trén brigády.
Jakmile zazněly od lesíka severozápadně
od Tovačova první výstřely nastávající bitvy, nařídil setník Döpfner setnině pionýrů, aby obsadila západní východy z města
(ve směru na Hrubčice a Prostějov). Sám
obsadil se svými dvěma setninami pěchoty jižní část města, zvlášť pevně se usadil
v okolí tovačovského zámku a brigádní
trén poslal přes nedaleký most přes mlýnský náhon a dále po silnici do Přerova.
Když se naplno rozhořel boj severně
od města a jednotky generálmajora
Malotkiho se již pevně uchytily na levém
břehu Blaty, byl mezi 9.30 až 10. hodinou vyslán podplukovník Pannewitz
s 10. a 12. setninou 3. východopruského
granátnického pluku č. 4, aby Tovačov
obsadil a zajistil tak volnou cestu pro úder
Hartmannovy jízdní divize na Přerov.
Dvě pruské setniny postupovaly proti
severním a severozápadním východům
z města a setnina pionýrů se před nimi
z jeho západního okraje stáhla až k mostu
přes mlýnský náhon. Zatím celý brigádní trén překročil most a ujížděl směrem
k Přerovu. Setník Döpfner obsadil částí
svého oddílu zámek a nechal most přes
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mlýnský náhon zatarasit narychlo zbudovanými dřevěnými překážkami a připravil
se tak k obraně proti pruskému útoku.
Pruský předvoj tvořený četou 10. setniny
pod velením poručíka Schütze se dostal
zpočátku bez odporu do města. V zápětí
byl posílen další četou ze své setniny vyslanou sem setníkem von Dantzenem.
Obě čety se po zlomení slabého odporu
předsunutých rakouských hlídek dostaly
před zámek, který byl silně obsazen nepřítelem a jehož posádka ho energeticky
bránila. Zde se rozvinula prudká přestřelka, při které byl setník Dantzen lehce zraněn. Až teprve když do boje zasáhla celá
12. setnina, byli obránci zámku donuceni
ho vyklidit a stáhnout se k mlýnskému náhonu. 10. setnina obsadila zámek a zajala
část jeho obránců, kterým se nepodařilo
včas ustoupit.
Další pruský postup však byl zastaven
u mostu přes mlýnský náhon, který byl
statečně bráněn setníkem Döpfnerem,
jehož mužům se podařilo odrazit několik
pruských útoků. Okolo 12. hodiny přikázal generálmajor Malotki veliteli 3. východopruského granátnického pluku č. 4 plukovníku Wedellovi, aby konečně otevřel
cestu pruskému jezdectvu skrz Tovačov,
a ten vyslal dalších pět setnin svého pluku
(6., 7., 8., 9. a 11.) do Tovačova, aby podpořily pruské jednotky, kterým se nedařilo
vytlačit rakouské oddíly z jejich obranných postavení. Tyto posily energicky postupovaly proti pravému křídlu nepřítele

a ohrožovaly tím vážně jeho ústupovou
trasu, takže byl nakonec setník Döpfner
donucen své postavení vyklidit.
V okamžiku, kdy rakouská pěchota opustila most a stahovala se z Tovačova, vyrazila do útoku 4. četa 4. eskadrony poznaňského hulánského pluku č. 10 pod
velením poručíka von Richthofena, která
se připojila k pruské pěchotě. Pruští huláni přejeli most a na volném poli napadli
ustupující rakouskou pěchotu, jíž způsobili citelné ztráty a zajali 1 důstojníka
a 33 mužů. Setník Döpfner se svým divizionem ustoupil k Troubkám pronásledován 12. setninou granátnického pluku č. 4
a hulány. Se zbytky svých jednotek zaujal
nové postavení na mostě přes řeku Bečvu
u Troubek, vážnější odpor však již více
klást nemohl.
V průběhu těchto bojů ztratila 1. setnina
1 vojína padlého a 4 poddůstojníky a 11
vojínů zraněných (z nich 2 později na následky zranění zemřeli), 2. setnina 4 poddůstojníky a 2 vojíny padlé a 2 poddůstojníky a 16 vojínů raněných. Oficiálně vykázané pruské ztráty v tomto boji jsou až
překvapivě nízké. Dějiny granátnického
pluku č. 4 uvádějí, že byl lehce zraněn setník Dantzen a po ošetření zůstal u pluku,
10. setnina měla 3 mrtvé a 5 zraněných.
Z důstojnického sboru divizionu setníka Döpfnera byli od 1. setniny zraněni
podporučík Johann Hron a podporučík
Robert Abele a od 2. setniny její velitel
setník Josef Gröger.
Číslo 4/2016
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Podporučík Abele 27. srpna 1866
v Tovačově na následky svého zranění
jako jediný důstojník 1. divizionu 71. pěšího pluku zemřel. Zajímavé svědectví
o boji u mlýnského náhonu zaznamenal
od své pratety paní Drápalové tovačovský
historik Karel Stéger (1874-1956): „Byla
jsem již vdaná. Bydleli jsme tehdy v úřednickém domě č. 2 v zámku a z okna domu
jsem viděla, jak rakouský důstojník nechtěl
vydat „šablu“ pruskému hulánovi, který ho
ohrožoval. Prajz ve zlosti ho tam na tom
místě na Hradecké hrázi u mlýnské strouhy
probodl pikou s praporečkem. A tak je tam
ten kříž.“ Je tedy velmi pravděpodobné, že
kříž u bývalého mlýna nacházející se dodnes nedaleko od autobusového nádraží
v Tovačově, upomíná právě na osudové
zranění podporučíka Roberta Abeleho.
Jiří Synek, Komitét 1866

Pruští huláni v roce 1866

Rakouský podporučík Robert Abele

Různé
Proč relaxovat s knížkou?
Každodenní život naší společnosti silně
ovlivňují masová média, kterými jsou rozhlas, televize a internet. Dřívější fenomén
tisk se postupně přesouvá do elektronické
podoby, kterou vyhledává stále větší počet
uživatelů internetu. I když široká nabídka
moderních médií z oblasti informovanosti,
vzdělání či zábavy odsouvá klasickou četbu na vedlejší kolej, přesto je ročně vydáváno odhadem kolem 17 000 nových titulů. Konkrétní čísla o knižní produkci v současné době neexistují, údaje vychází z analýzy Národní knihovny v Praze a záznamů
České národní bibliografie. Více než polovinu novinek tvoří knihy přeložené z angličtiny, v menší míře z němčiny, francouzštiny,
češtiny a ostatních jazyků. Některé tituly
vydané v běžných tištěných knihách jsou
nabízeny i v moderní elektronické podobě,
tzv. e-knihách. Ve většině případů se jedná
o bestsellery nebo klasická díla, která jsou
zdarma nebo za poplatek ke stažení z různých webových stránek na internetu.
Několik důvodů, proč číst knihy:
Čtení je příjemné trávení volného času
a pro většinu lidí se stává celoživotní zálibou.
Knihy jsou dostupné všem, ať již prostřednictvím nákupu v knihkupectvích, využíváním služeb veřejných knihoven, nabídkou e-knih na internetu nebo zapůjčením
od přátel a známých.
Číslo 4/2016

Čtení rozšiřuje slovní zásobu, podporuje správné užívání gramatiky, zlepšuje
schopnost soustředění, posiluje paměť
a udržuje mozek v dobré kondici.
Čtení je základem učení a vzdělávání.
Naučná a odborná literatura nabízí nepřeberné množství informací, které si čtením lze v relativně krátké době uložit do
paměti.
Čtení rozvíjí vaši inteligenci a osobnost.
Při rozhovoru ve společnosti o přečtených bestsellerech nebo klasické literatuře budete považováni za zajímavou a sečtělou osobu.
Čtení pozitivně ovlivňuje vaše zdraví.
Redukuje stres, snižuje srdeční frekvenci a uvolňuje napětí ve svalech.
Prostřednictvím čtení se můžete postupně odpoutat od reality a alespoň na chvíli
se zbavit svých psychických a fyzických
problémů.
Čtením knih získáte spoustu praktických
rad z nejrůznějších oborů lidské činnosti,
můžete si podstatně rozšířit vědomosti
ohledně svých zálib a získat i nové informace o dalších zajímavých aktivitách
a činnostech.
Při čtení knihy si vaše fantazie vytvoří
vlastní příběh se svými představiteli, což
nelze při sledování filmu, kde je již vše
dané scénářem a má svoji podobu, se
kterou se vaše představivost nemusí plně
shodovat.

Čtením beletrie a životních příběhů se
prohlubuje vaše empatie ohledně lepšího chápání sebe sama i pocitů ostatních
lidí. Směruje vás k optimističtějšímu postoji k životu, bezkonfliktnímu chování
a vstřícnějšímu jednání se svým okolím.
Čtení knih je cestou budoucích spisovatelů.
Spoustu knih napsali moudří a vzdělaní lidé, kteří se o své myšlenky a zkušenosti rádi podělí se čtenáři, jenž jim
umí naslouchat, a tyto chvíle rozhodně
stojí za ten strávený čas.
Kvalitní literatura vám může pomoci
nalézt cestu k plnohodnotnému prožití svého života.
Po přečtení výše uvedených řádků sáhne mnohý čtenář s ještě větší chutí po
rozečtené knize a naopak ti, kteří dosud
nepochopili, čím může být čtení důležité
v životě člověka, se možná alespoň krátce
zamyslí…
Na čtenáře tovačovské knihovny čekají
nové, zajímavé a lákavé tituly oblíbených
spisovatelů a jejich nabídka s krátkými
anotacemi je k dispozici na webových
stránkách: knihovnatovacov.cz.
Výše uvedený příspěvek si dovolím zakončit konstatováním jedné čtenářky
„i když mám doma vše uklizeno, tak pokud
bych na polici neměla zásobu knížek ke čtení, tak by moje domácnost nebyla kompletní…
Příjemné chvíle s knížkou přeje
Lenka Pazderová
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Fotoreportáž z letního tábora v Podhradí nad Dyjí.
2.7. – 9.7.2016 (foto Markéta Hajduková, http://spolekproaktivity.blogspot.cz/)
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Vysoké Tatry a Slovenský ráj ( 1. – 10. 7. 2016)
Na prvního července jsme se nedočkavě
těšili a to nejen proto, že začínají prázdniny,
ale hlavně proto, že jsme měli naplánovaný zájezd do Vysokých Tater a Slovenského
ráje. V tomto krásném pohoří jsme dlouho
nebyli a někteří už začínali mít tzv. abstinenční příznaky z nedostatku vysokohorského vzduchu. Zájezd byl tedy naplánovaný asi ve správný čas, protože se naplnil
celý autobus nadšených turistů, mezi nimiž
bylo i sedm dětí. V pátek 1. 7. jsme odpoledne vyjeli směr Slovensko, Vysoké Tatry
a kolem desáté večer jsme byli na místě.
Ubytovaní jsme měli zajištěno ve Vrbově
v penzionu Mária nedaleko termálního
koupaliště.
Na první turistický den jsme si vybrali na
rozchození trasu kolem Soliska. Autobus
nás vyvezl na parkoviště na Štrbském plese a odtud jsme šli k vodopádu Skok a dále
pokračovali kolem Kozích ples k Capiemu
plesu a přes sedlo Bystrá lávka, kde se ještě nacházely zbytky sněhu, jsme sestoupili
do Furkutoské doliny a došli k chatě pod
Soliskem, a protože už nebyl čas vyběhnout na Predné Solisko, sjeli jsme lanovkou
do Štrbského plesa. Tato túra byla tak trochu zatěžkávacím testem, aby se zjistilo, jak
je kdo v kondici.
Druhý den jsme měli v plánu vyběhnout
Ostrvu a kolem Batizovského plesa sejít
k Slezskému domu, ale nakonec nás nepříznivé počasí donutilo plány změnit, protože
mírně mrholilo a cíl naší cesty byl zahalen
v mracích. Šli jsme pouze ze Štrbského plesa k Popradskému plesu, které jsme si pěkně obešli dokola, prošli si Symbolický cintorín a pak jsme se vrátili zpět do Štrbského
plesa. Byl to takový odpočinkový den, který nebyl v plánu, ale v horách nejde
nikdy předem určit, jaké si pro nás
příroda nachystá počasí.
Třetí den jsme se vydali do
Slovenského ráje. Autobus nás do-
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vezl do Čingova. Z Čingova jsme šli k rozcestníku Biely potok a dále pokračovali kolem Bieleho potoka k rozcestníku
Velký Kysel – ustie a Sokolí dolina - ustie,
odtud jsme pokračovali Sokolí dolinou
kolem Závojového vodopádu k rozcestníku Biskupské chyžky, pak k rozcestníku
Glac-Malá Polana a své putování ukončili
v Podlesku. Byla to příjemná procházka,
i když pro někoho náročná neustálým šplháním po žebřících, po kterých jsme překonávali převýšení z údolí na vrchol.
Čtvrtý den začínal v Tatranské Lomnici.
Odtud jsme se lanovkou nechali vyvést
ke Skalnatnému plesu. Po malé zastávce na Skalnaté chatě, která patří Lacovi
Kulangovi (Král tatranských nosičů), jsme
vystoupali na Velkou Svišťovku a pak následně sestoupali k Chatě pri Zelenom plese. Zde jsme se rozdělili, někteří sestoupili
přímo do Kežmarských žlabů. Jiní si procházku ještě protáhli výstupem k Bielemu
plesu a kolem chaty Plesnivec sešli do
Kežmarských žlabů.
Pátý den nás zubačka vyvezla ze Starého
Smokovce na Hrebienok a odtud jsme
pokračovali kolem vodopádů Studeného
potoka a
Obrovského vodopádu
k Zámkovského chatě. Od chaty jsme vystoupali Malou Studenou dolinou na
Téryho chatu. Po malém občerstvení na
chatě jsme se stejnou cestou vrátili zpět do
Starého Smokovce.
Šestý den naše kroky směřovali opět do
Slovenského Ráje. Z Podlesku jsme se vydali krásným kaňonem Suchá Belá. Tato
cesta většinou vede po dřevěných lávkách
nebo žebřících kolem vodopádů přímo nahoru. Od rozcestníku Suchá Belá – vrchol

jsme pokračovali směrem na Kláštorisko.
Na Kláštorisku jsme si prohlédli staré hradisko a Symbolický cintorín a pokračovali
Velkým Kyselom zpět do Podlesku.
Sedmý den bylo v plánu překonat sedlo
Polský hrebeň. Zubačkou jsme vyjeli na
Hrebienok a pak už pěšky pokračovali
směrem k Slezskému domu. Odtud jsme šli
Velického dolinou kolem Velického plesa,
Velického vodopádu a Dlhého plesa stále
nahoru na Polský hrebeň. Zde ti zdatnější a rychlejší vyběhli na vrchol Východná
Vysoká. Dále byl menší sestup do Litvorovy
doliny a pak opět šplhání nahoru pomocí stupaček a řetězů do sedla Prielom. Ze
sedla jsme sestupovali Velkou Studenou
dolinou, kolem Zbojnické chaty zpět na
Hrebienok a do Starého Smokovce.
Osmý den byl naplánován výstup na Rysy,
ale počasí nás opět zradilo, a tak jsme vyrazili na druhou stranu do Slovenského ráje.
Autobus nás dovezl do osady Piecky a odtud jsme se vydali roklinou Velký Sokol na
Glac. Velký Sokol je nádherná roklina, která
je ponechaná svému osudu, je zde prováděno co nejméně zásahů, aby se zajistila
schůdnost. Cesta proto byla místy docela
dobrodružná. Po vystoupání na Glac jsme
šli Glackou cestou na Malou Poľanu a odtud sestoupali zpět k autobusu.
Devátý den jsme se sbalili, naložili věci do
autobusu a ten nás po snídani dovezl do
Spiškých Tomášovců a my jsme se vydali na
krátkou procházku prielomom Hornádu.
Nejdříve jsme vystoupali na Tomášovský
výhľad a odtud sešli k Letanovskému mlynu. Od Mlýna jsme pokračovaly po úzkých
cestičkách, žebřících, stupačkách a lanových mostech nad Hornádem směrem na
Podlesok. V Podlesku jsme se rozloučili s horami a rozjeli se k domovu.
Zapsala Romana Vajdová
Foto: Milan Blaho
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Vycházka po bojišti u Tovačova – 150. výročí války roku 1866
Letošní vycházce předcházela v pátek 15. července 2016 mše
svatá sloužená od 18 hodin v kostele sv. Václava za vojáky
padlé v tovačovské srážce roku 1866. Hudební doprovod i proslovy místního faráře P. Františka Urbana byly zaměřeny tak,
aby co nejvíce připomněly 150. výročí tohoto střetu pruského
a rakouského vojska. Písně „Blíž k tobě, Bože můj“ a „Odpočiňte
v pokoji“ byly zahájeny vojenskými signály na trubku, k nimž
se přidaly varhany. Tímto hudebním duetem byl doprovázen
i úvod mše, část před evangeliem, nesení obětních darů, průběh přijímání i závěr mše. Zazněly signály „Den je skončen“,
„Shromáždit na svá místa“, „Pošta“, „Volání k jídlu“ i tradiční
„Večerka“. Pan farář připomněl tovačovské události před 150
lety, tehdejší nešťastný průběh primice P. Josefa Konečného
a v přímluvách spolu s přítomnými poprosil Pána za naši svobodu, za toleranci a snášenlivost mezi lidmi i za věčné odpočinutí obětem války v roce 1866.
Po mši zazněly v koncertní podobě varhan pruské vojenské
pochody „Coburger March“ a „Preussens Gloria“. Pak i s trubkou „Chanson Triste (Slzavá píseň)“ od P. I. Čajkovského a poté
pietní „Pax vobis (Pokoj vám)“ od Julia Fučíka. Závěrem za doprovodu varhan i trubky bylo zpíváno několik slok rakouské
hymny „Zachovej nám Hospodine“ od J. Haydna s českým textem J. Seidla. Na varhany hrál pan Pavel Baďura, na trubku pan
Stanislav Švanda a zpěv obstarala část chrámového sboru při
kostele sv. Václava v Tovačově. Koncert byl odměněn velkým
potleskem a oceněn byl tak i celý důstojný průběh mše svaté,
kterou místní i přespolní účastníci uctili a vzdali poctu všem
padlým.
V sobotu 16. července 2016 se konala již 20. vycházka po bojišti u Tovačova, akce, která je již tradiční součástí kulturního
kalendáře tohoto koutu Hané. Pravidelně každoročně ji pořádá město Tovačov ve spolupráci s Komitétem pro udržování
památek z války roku 1866 a od roku 2000 stojí v čele vycházek
pan Jiří Jemelka z Komitétu 1866.
Té letošní se i přes nebývale chladné počasí zúčastnilo celkem 45 návštěvníků, 8 členů Komitétu 1866 (Jiří Hanuš, Věra
Hladíková, Václav Hradil, Jiří Jemelka, Kateřina Mašková, Jiří
Stískal, Zdeněk Studený, Jiří Synek) a 4 členové spolků vojenské
historie v dobových uniformách – Jan Juna (27. prapor polních
myslivců), Evžen Petřík (Arcibiskupská knížecí garda Kroměříž),
František Sklenář (8. pěší pluk z roku 1849) a Josef Hynek (francouzský 8. řadový pěší pluk). Město Tovačov bylo zastoupeno
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kastelánkou paní Květou Zajícovou. Vycházky se také zúčastnil
současný starosta Dubu nad Moravou Ivo Čečman i minulý starosta pan Jindřich Bartošek. Kromě jiných přišli i stálí příznivci,
92 letý Bohumil Venclík a Ladislav Novák, oba z Tovačova, Petr
Indrák z Klopotovic, Milan Pospíšilík z Prosenic, Vojtěch Chmelař
z Beňova a manželé Hučínovi z Přerova.
Vzhledem ke 150. výročí prusko-rakouské války, které si v letošním roce připomínáme, byl program vycházky značně rozšířen. Po jejím zahájení u bývalého mlýna nedaleko autobusového nádraží byl tovačovským farářem P. Františkem Urbanem
požehnán opravený kříž, který stojí v místech, kde byl smrtelně
zraněn rakouský podporučík Robert Abele.
Poté se všichni přesunuli do tovačovského zámku, kde byla
slavnostně otevřena výstava 150 fotografií dokumentující
vzpomínkové akce a vycházky na Tovačovsku od roku 1993 do
současnosti, kterou ve spolupráci s kastelánkou paní Květou
Zajícovou připravili pánové Jiří Jemelka a Karel Novotný
z Klenovic na Hané. Výstava je provázena půvabnou květinovou výzdobou aranžovanou paní Evou Mézlovou. Výborné
koláčky napečené paní Jaroslavou Raškovou obstarala paní
Květa Zajícová. Ty hned u vstupu rozjasnily líce nejednoho návštěvníka. Výstava vhodně doplňující stálou expozici věnovanou válce roku 1866 bude v arkádovém křídle tovačovského
zámku umístěna do konce turistické sezóny roku 2016.
Od zámku účastníci vycházky směřovali ke kříži na Olomoucké
ulici a odtud k ústřednímu pomníku zdejšího bojiště, kde pokračoval výklad týkající se srážky z 15. července 1866 a památek na Tovačovsku. Zde měli účastníci možnost obohatit své
znalosti zakoupením literatury zaměřené k prusko-rakouské
válce roku 1866 a poznat i tu část publikací, které byly vydány
právě k jejímu 150. výročí. Současně byli seznámeni i se zářijovou rozsáhlejší akcí zaměřenou na letošní historické jubileum.
Závěrečnou tečku tvořila pietní vzpomínka na padlé vojáky, při
němž kytici města Tovačova k ústřednímu pomníku položila
jednatelka Komitétu 1866 paní Věra Hladíková.
Jiří Jemelka a Jiří Synek, Komitét 1866
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Ze sportu
Stolní tenisté Tovačova zahajují sezonu
a jejich cíle se nemění
Uteklo to jako voda. Skončila doba dovolených, začal nový školní rok a minulostí
je také období klidu ve sportovních oddílech. Vzhledem k tomu, že se už pozvolna
blíží začátek mistrovských soutěží, tak se
zákonitě zintenzivnila samotná příprava
na novou sezonu. Jinak tomu není ani
v tovačovském oddíle stolního tenisu.
Klub, který má v Tovačově už více než 50-ti
letou tradici, vstupuje do soutěží předposlední týden v září, kdy budou zahájeny
jak krajské, tak i okresní soutěže.
Posily v jednání, do Tovačova se vrátí
slavné jméno
Stejně jako je tomu ve fotbalových či v hokejových klubech, tak i ve světě stolního
tenisu se jedná před sezonou o přestupech či hostováních. Ani Tovačov nezůstal
v této otázce neaktivní. „Jednání o posilách stále probíhají, ale bohužel zatím
žádný přestup nebyl dotažen do zdárného konce. Nicméně i v letošní sezoně
by měla fungovat spolupráce s mládeží
z Přerova. Prozatím je předběžně domluven se šéftrenérem Přerova a bývalým
reprezentantem p. Zlámalem talentovaný
Bořek Otáhal. Jméno, které v našem oddíle vždy hodně znamenalo. Je to vnuk
největší legendy tovačovského stolního
tenisu Bořivoje Otáhala. Všichni se těšíme
na jeho účast,“ prozradil Jaroslav Pazdera
st., předseda klubu.
Áčko by rádo potrápilo favorizované
celky
A-tým, jenž se už pátým rokem drží v elitní společnosti krajské soutěže 1. třídy,
své sezonní ambice nemění. „Cíle našeho
celku jsou stejné, jako tomu bylo loni,
a to udržení se v soutěži. Chceme se pohybovat v klidných vodách středu tabulky. Zároveň potrápit nebo i odebrat body
favorizovaným týmům, jako je Jeseník,
Bludov, Čechovice, a naplno bodovat proti družstvům Jezernice, Rakova a Bruntálu.
Tato utkání budou pro nás klíčová,“ uvedl
Pazdera st., vedoucí týmu.
Áčko bude nastupovat ve stejné sestavě
jako loni. Kapitána týmu doplní Vlastimil
Otáhal, Zdeněk Palčík, Milan Horák a Josef
Číslo 4/2016

Zavřel mladší. Na záskok jsou připraveni
i hráči z rezervního okresního celku.
Béčko chce hrát klidný střed
B-tým si v loňské sezoně udržel pozici
v okresní soutěži 1. třídy. Družstvo bude
nastupovat ve složení Miroslav Vojtašek,
Martin Ginter, Radek Hrubý, kapitán Pavel
Macháček s možnou výpomocí Zdeňka
Palčíka z áčka a zbylých hráčů z C-týmu.
Meta druhého tovačovského mančaftu je
rovněž postavena na klidném středu tabulky. Vše se bude odvíjet od dostupnosti
klíčových hráčů. Pakliže tento faktor bude
v kladných hodnotách, tak tým může hrát
v první polovině tabulky.
Céčko dostalo druhou šanci, vyhne se
sestupu?
U C-týmu nastal zvrat událostí. Dle původních argumentů z konce loňské sezony měl
tým vzhledem k reorganizaci soutěží (snížení počet družstev v soutěži – pozn.) administrativně sestupovat. Nakonec se tak
nestalo z důvodu nedostatku přihlášek do
původně vznikající okresní soutěže 5. třídy.
Céčko zůstalo v okresní soutěži 2. třídy, ale
jisté je, že bude bojovat o udržení.
„Na nedávné schůzi regionálního svazu
stolního tenisu v Přerově bylo odhlasováno, že reorganizace soutěží proběhne
napevno v nadcházející sezoně,“ potvrdil
Jaroslav Pazdera ml., organizační pracovník klubu a nově také člen Sportovnětechnické komise krajského svazu stolního tenisu.
Céčko tak čeká náročná zkouška, jejíž
výsledek rozhodne o působení týmu
v nadcházející sezoně. Po Pazderovi ml.,
který přestoupil po loňské sezoně do
Buku, převzal pozici vedoucího Jan Malec.
Soupisku týmu dále tvoří Pavel Polčák,
Lubomír Lexmann, Marek Smolka, Jiří
Frehar, Alois Ligurský, Vilém Vilém, David
Smolka, Stanislav Mraček, dále talentovaní mladíci Šimon Frömel či Jan Poisel a vypomoci může Pavel Macháček z B-týmu.
Nové dresy a staronový generální
sponzor
V letošní sezoně všechny tovačovské týmy

nastoupí za stoly už s novými dresy, na
kterých bude čnít i logo nového generálního sponzora klubu, kterým je Betonika
Lobodice. „Tohoto staronového generálního partnera oficiálně představíme na začátku sezony. Již několik sezon nám tato
společnost pomáhala jak finančně, tak
i materiálně, a toho si velmi vážíme,“ zmínil předseda klubu, který zároveň potvrdil,
že na dobré cestě je i slíbená pomoc z firmy Zomaplast Přerov a firma Šumavský
pramen opět nabídla nápoje na celý rok.
„Jsme rádi, že naše město Tovačov nezůstává pozadu a vždy nám vypomáhá na
turnajích. Pevně věříme, že i tato spolupráce bude stále fungovat na tak vynikající úrovni jako dosud,“ doplnil Pazdera st.
Tréninkové jednotky mládeže pokračují
Jako loni, tak i letos se oddíl i ve spolupráci se základní školou bude věnovat
mládeži. Tréninky probíhají pod vedením Miroslava Ženčáka ve spolupráci se
Zdeňkem Palčíkem a Milanem Horákem
vždy ve středu a v pátek. Pakliže máte zájem přihlásit svého potomka do kroužku
stolního tenisu, tak nás kontaktujte na e-mailu jarek.pazdera@centrum.cz a doladíme vše potřebné.
Na programu jsou tradiční turnaje, zvažuje se i nový
Stejně jako je tomu v sezonách předchozích, tak i nyní oddíl naváže dalšími
ročníky na své stabilně pořádané turnaje. „Uskuteční se Memoriály Františka
Přecechtěla a Tomáše Hanečky, Memoriál
Bořivoje Otáhala a chceme realizovat
i druhý ročník turnaje neregistrovaných
hráčů, který měl loni u účastníků velkou
odezvu. Uvažujeme o samostatném turnaji mládeže a o nějaké akci s bývalými
a současnými reprezentanty oddílu,“ dodal závěrem předseda klubu.
Bližší informace o pořádaných akcích
a další zprávy o oddíle najdete na jeho
oficiální webové prezentaci www.pinec-tovacov.estranky.cz
Za oddíl stolního tenisu
Jaroslav Pazdera ml.
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„První pětiletku“odd.jachtingu TJ Sokol splnil
Proč pětiletku? – Mnozí spoluobčané víc
jak šedesátiletí si jistě nostalgicky vzpomenou na „ony slavné pětiletky“, započaté po Vítězném únoru, vždy dobře
naplánované a ještě lépe řádně splněné
podle neomylného vzoru sovětských komunistů. Již si nevzpomínám, kolik jich
bylo, pamatuji se, že po II. světové válce
byl navržen „dvouletý plán“ poválečné
obnovy, no a pak jsem skočil rovnýma nohama rukama do druhé pětiletky. Všechny
pětiletky jsem s dobrým úmyslem i svým
umem plnil tak dlouho, až byly zrušeny,
čehož jsem si nevšiml, ale doufám, že ne
mou vinou. Nicméně v mozkových závitech byť zapomenuty „pětiletky“ zůstaly,
čímž v přípravě tohoto příspěvku našich
jachtařských úspěchů najednou naskočily
a mně se to zalíbilo. Tak, to jen na vysvětlení i poučení mladší generaci, ochuzené
o podílení se na plnění „pětiletých plánů“
ke zkrášlení naší milované vlasti a blahobytu naších občanů.
V roce 2015 si členové odd. jachtingu
TJ Sokol připomněli 30. výročí založení,
k čemuž jsem napsal do Kamelotu příspěvek, takže mnoho sportovních věcí souvisejících taktéž s touto „pětiletkou“ nemusím připomínat – byť se říká „opakování
matka moudrosti“.
Jachtař – závodník, rozhodčí a člen
Krajského svazu jachtingu Luboš Svozil
po zahájení členství v oddíle si postavil
vynikající překližkovou plachetnici lodní třídy Vaurien, na které se ještě dnes
závodí, ale co hlavní, vedl své dvě dcery
Hanku a Marcelu k závodnímu jachtingu.
Jejich úspěchy jsem taktéž minule připomněl. Nicméně dostavil se čas, děvčata se
vdala, přišly děti, čímž také přišel útlum
v závodní činnosti. Potomci jachtařských
otců Luboše Svozila, dcera Hana provdaná Ottová, a Pepy Indráka, vnuci Jirka
a Václav, nejprve závodili na plachetnici
pro žáky lod. třídy Optimist a po dovršení 15 let bylo nutno vyřešit jejich přechod
na dvou posádkovou loď Vaurien. Jirka se
stal kosatníkem u Hanky a Vašek s dalším
juniorem Matějem
Mlčochem tvoří perspektivní posádku
na zakoupeném laminátovém Vaurienu.
Věděli jsme, že nově sestavené posádky
jsou schopny se jachtařsky doplňovat,
a také máme na to, opatřit posádkám kvalitní jachtařskou výstroj. Posádky se začaly
na lodích sehrávat a na posádce Hanka +
Jirka bylo vidět, že to žádá svůj jachtařský čas. V každém sportovním odvětví je
strana 12

zejména při závodech nutno mít taktéž
k umu „sportovní štěstí“.
Jak šly roky PRVNÍ „PĚTILETKY“na
Mistrovství České republiky.
Rok PRVNÍ – 2012 – na Nových Mlýnech
pod Pálavou se jelo MČR a když sdělím, že
to byla „bomba“, neboť nově sestavená
posádka - Hana Ottová a Jiří Indrák – byla
poprvé na stupni vítězů jako TŘETÍ.
Rok DRUHÝ – 2013 – na Velké Dářku na
ČM vrchovině – stvrzuje posádka Hanka
s Jirkou svým umístěním na PRVNÍM místě stoupající jachtařskou úroveň, byť ono
štěstí bylo při nás, neboť na závodu chyběla jedna špičková posádka této lodní
třídy.
Rok TŘETÍ – 2014 – opět na Velkém
Dářku – velmi těžký závod za silného
větru, což na této vodní ploše na vrcholu
Českomoravské vrchovině ve výšce 500m
n.m. není nic výjimečného, přehrada na
toku Sázavy nemá potřebnou hloubku (slouží jako chovný rybník) a dojde-li
k převrhnutí plachetnice, hrozí v některých částech vodní plochy zachycení stěžně do dna, a navíc se při silném větru na
malé hloubce tvoří krátké a vysoké vlny.
Ovšem Hanka s Jirkou bojovali a na stupni vítězů se usmívali z DRUHÉHO místa,
což bylo velmi významné, neboť se na
V. Dářko sjela kompletní závodní špička,
čímž naše posádka potvrdila, že je schopna porazit zkušenější mužské posádky.
Rok ČTVRTÝ – 2015 – jachtaři této lodní
třídy se shodli, že vodní plocha Velkého
Dářka má zaručený vítr, byť chladný
a mnohdy bez slunce. Zase sině foukalo,

naše posádka při tzv. „halze“ přehození
plachty po větru se převrátila, což svědčí
i to, že víc jak polovina plachetnic se převrhla s problémem zapíchnutého stěžně
do dna rybníka. I přes velmi těžký závod
naše posádka nevzdala a po prožitých
těžkostech se stačila do závodu vrátit,
zabojovat a postavit se na stupeň vítězů
jako TŘETÍ.
Rok PÁTÝ – 2016 – za účasti všech nejlepších jachtařů ve svazu jachtingu lodní
třídy Vaurien se posádky sjely opět na
Velkém Dářku (Malé Dářko je cca 2 km
proti proudu řeky Sázavy). Hanka s Jirkou
oblékli opravené suché oděvy a celá rodina Hanka + tři děti, Luboš s manželkou
a Jirka odjeli na Mistrovství ČR. Sjela se
opět kompletní špička této lodní třídy připravena si to rozdat, jak se říká, na „férovku“. Naše posádka Hanka s Jirkou v jedné
rozjížďce připlula o tři minuty po startu,
tuto ztrátu během rozjížďky eliminovala
a již počítala, že na bednu nevystoupí. V
poslední rozjížďce (velmi důležité pro konečné pořadí) si dvě přední lodě hlídaly
své pozice a připravovaly se ve správném
okamžiku vyrazit k cíli. Naše posádka se
nakonec rozhodla nepronásledovat dvě
přední lodě, bojující mezi sebou, a vydala se opačnou stranou k cíli. V tomto
okamžiku se vítr stočil k naší posádce,
která toho ihned využila a druhým bokem se dostala k cíli dřív než dvě první
lodě. S přihlédnutím k vítězství v poslední
rozjížďce naše posádka v závodě zvítězila a Hanka s Jirkou si zaslouženě odvezli
Pohár mistrů ČR v lodní třídě Vaurien
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pro rok 2016. Závodní jachting má přesně zpracovaná „závodní pravidla“, která
se vyhlašují vždy na čtyři roky, a je dáno
zvýhodnění posádek v poslední rozjížďce.
Naše posádka obdržela 12 bodů, druhá 11
a třetí 10, což svědčí o vysoké vyrovnanosti posádek
K tomu si dovolím jen připomenout, že po
závodu přijela Hanka za mnou, vše mně
stručně vyprávěla, ukázala ještě oteklé
ruce od rukávu manžet suchého oděvu,
že již ruce při závodu ani necítila, a povídá: „Já musím za dětmi.“ Šel jsem ji doprovodit a viděl tři děti vykukující nedočkavě
přes sklo auta – „Kde už ta mamka je!!!!“
Co na to říkáte mladé maminky? Já jsem
nebyl schopen slova.
Tak milí čtenáři – to je ta naše první pětiletka, naše jachtařské posádky vstupují
do „pětiletky další“ – bude úspěšná jako ta
první?
Když se nic závažného nestane, věřím naší
mistrovské posádce Hance a Jirkovi, ale
i ostatním dalším třem posádkám reprezentujícím odd.jachtingu TJ Sokol a město Tovačov – dobrý vítr do plachet na
všech českých, moravských i slovenských
vodních plochách.

Ještě trošku polytechnického sdělení.
Plachetnici Vaurien navrhl před šedesáti
lety konstruktér Francouz Jean Jacgues
Herbulot, letos uplynulo 106 let od
jeho narození. V naší republice se první
Vaurieny objevily koncem šedesátých let

minulého století. Velkým propagátorem,
stavitelem i závodníkem této lodní třídy
byl z Hodonína jachtař Jaroslav Trs.
Vlastimil Kohn
předseda odd. jachtingu TJ Sokol Tovačov
Září 2016

Prázdniny malých sporťáků
Mezi dovolenými, výlety, hraním a užíváním si volna nezaháleli ani naši malí
sporťáci. Běhali, jezdili na kole, trénovali
a hlavně závodili. Zúčastnili se cyklozávodů, např. ve Velkých Karlovicích, v Lipníku,
v Mohelnici,…. Z Jevíčka si například
Kubík Hrubý odvezl zlato a Miška Hrubá
stříbro. V lázních Slatinice se pořádal
1. ročník Kosířské špice junior, který byl
pro naši výpravu úspěšný. V kategorii ročníků 2008 – 2009 se Kubík Hrubý umístil
na 1. místě, v kategorii 2010 – 2011 vyhrál
Edik Čechmánek a 6. dojela Miška Hrubá
a v kategorii 2012 a mladší se na 2. místě
umístil Olik Čechmánek.
Z běžeckých závodů se jelo do Grygova
na 1. ročník Podlesácké desítky. Tam si
v těžké konkurenci vyběhli Kubík a Miška
Hrubí bronz a Eda Čechmánek zlato.
Začíná se pátrat i v jiných oborech – a tak
se jelo na triatlon do Majetína, kde menší
děti plní pouze cyklistickou část, či Eda
do Kelče na duatlon, kde získal krásné
zlato.
Opět se závodilo, a i když se vždy nezadařilo a děti se neumístily na bedně, vždy si
závody užily a těší se na další.
Kateřina Hrubá
Číslo 4/2016
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Ukončení sezóny Tovačovské Pomády
Po náročné sezóně naší nejmladší skupiny „Kočky a Bouráci“ následovala vytoužená pauza – prázdniny. Děti si odpočinuly od
náročných tréninků a užívaly si sluníčka a léta.
Na konci července se děti společně s rodiči rozloučili
s „Tovačovskou Pomádou“. Akce se konala na fotbalovém hřišti,
kde Olga Čechmánková připravila pro děti krásný program. Byla
nachystána stanoviště, kde děti plnily úkoly. Na konci celé trasy
na všechny čekal poklad – pamětní medaile.

Plánovalo se i přespání ve stanech, ale bohužel počasí zkřížilo
plány. Většina rodičů s dětmi se večer přesunula domů a jen
pár „odvážných“ přespalo ve fotbalové klubovně. Ráno všichni
s úsměvem vyskočili ze spacáků a rozutekli se. Doufáme, že si
každý jak „rozlučku“, tak celou sezonu s „Pomádou“ užil.
V nové sezóně vítáme všechny děti od 5 – 7 let každé pondělí od
16,00 – 17,00 a čtvrtek od 16,00 – 17,30. Těšíme se na vás!!!
Kateřina Hrubá

Rebelky na plaváčku
Na konci června po ukončení taneční sezóny se
Rebelky ze Sokola Tovačov vypravily na závěrečné
rozloučení se sezonou na Loděnici „Chalupa“.
Heslo letošního Plaváčku bylo: „ Jedno pádlo, druhé
pádlo, ať nám z břicha zmizne sádlo!“
Na loděnici jsme se sešli zhruba kolem druhé hodiny
a po parné cestě na loděnici jsme byli rádi, že se
můžeme ve vodě zchladit. Po chvilce, jak se všichni
zchladili, jsme si postavili stany s pomocí rodičů, ve
kterých spala většinou dvě až čtyři děvčata. Ještě ten
večer jsme měli táborák, kde jsme si při kytaře a zpěvu
opekli špekáčky, potom jsme šli stezku odvahy kolem Dombasu a taky jsme si pořádně užili i večerní
koupání! I když jsme si všechno hodně užívali, tak se
tu přece jeden problém vyskytl. V noci jsme museli jeden stan přesouvat kvůli mraveništi, na kterém jsme
ho postavili. Ještě že jsme měli s sebou tatínka od
Petrušky. Následující den jsme si sbalili stany, karimatky a spacáky a vydali jsme se na surfovacích
prknech a kánoích na Bahňák. Byl to super výlet. Po
příjezdu z projížďky nás čekalo milé překvapení. Byl
to oběd z Pizzerie Ela. Po obědě jsme se rozcházeli
domů. Původně jsme chtěli ukončit Plaváčka heslem:
„Jedno pádlo, druhé pádlo, už nám z břicha zmizlo
sádlo!“ ale po výborné pizze jsme zůstali u hesla starého. Byl to hezký sportovně strávený víkend.
A ještě bych chtěla zmínit , že i když to s námi
neměly naše cvičitelky Ivana Smolková a Hana
Cetkovská vždy lehké , tak tento rok s námi zvládly
SUPROVĚ!!
Rebelka Barča S.
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Pozvánky
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pozvánka na

Tovačovské ráfek
1. ročník závodu horských kol pro všechny
termín: 9. 10. 2016
kde: hřiště Pod Břízami v Tovačově
startovné: 30,trať: tráva, polní cesta

kategorie
ročník
start
délka trasy
odrážedla
2013 a ml.
9,15
100 m
benjaminci kola
2012 a ml.
9,25
500 m
malošci
2011- 2010
9,45
800 m
maloši
2009- 2008
10,05
1 600 m
1. blok vyhlášení výsledků asi 10,30
veloši
2007- 2006
11,00
2 400 m
velkáči
2005- 2004
11,20
3 200 m
experti
2003 -2002
11,40
4 000 m
2. blok vyhlášení vítězů asi 12,00

Přihlášky předem na email: katerinahruba05@seznam.cz a cechmankova.ol@post.
cz do 3. 10. 2016 nebo na místě v den závodu (nejpozději 20 min před startem dané
kategorie).
Upozornění! Bez použití cyklistické přilby se závodník nesmí závodu zúčastnit!!!!
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku
závodníků. Toto účastník stvrzuje svým podpisem na startovní listině.
V případě nepříznivého počasí se závod ruší!!!

Číslo 4/2016
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Pomáháme již více než 15 let
Naše organizace Podané ruce – osobní asistence vznikla v roce 2001,
letos tedy slavíme již 15. výročí. Působíme v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Poskytujeme službu osobní asistence pro lidi
s omezenou soběstačností (ta může být omezena věkem, onemocněním
nebo postižením). Více než stovka osobních asistentů a asistentek naší organizace pomáhá lidem s věcmi, které by zvládali sami, kdyby toho byli
schopni (např. hygiena, stravování, chod domácnosti, doprovod k lékaři, do školy, za kulturou apod.). Klienti díky jejich pomoci mohou zůstat
v domácím prostředí, mohou se více zapojit do běžného života, zůstat
v kontaktu s okolním prostředím. Službu poskytujeme až 24 hodin denně,
7 dní v týdnu, podle potřeby konkrétního klienta a také podle aktuálních
personálních a finančních možností naší organizace.
Pokud má někdo zájem o osobní asistenci, poskytneme mu nejprve veškeré informace, které se službou souvisí,
navštívíme klienta v místě, kde bude asistence probíhat, dohodneme cíle služby, časový průběh a jiné podrobnosti. Službu osobní asistence je možné hradit z příspěvku na péči.
Nakonec pár zajímavých čísel: Za patnáct let pomohly Podané ruce téměř 1900 klientům. V posledních letech
máme ročně průměrně 350 klientů. Deseti klientům poskytujeme službu již více než 13 let, z toho dvěma od
počátku existence naší organizace.
Další informace o naší činnosti a kontakty najdete na našich webových stránkách www.podaneruce.eu. Kontaktní
osoba – Bc. Kateřina Fajstlová, tel. 777 011 745.
Bc. Jana Marková
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Informace pro občany:
Od září bude v Tovačově otevřena pobočka České pojišťovny.
Najdete ji na adrese – Förchtgottova 242
(vedle prodejny „Bylinky“).
Pojišťovací zástupce – Miloslava Rosíková, tel. 737 637 579.

Milí odpad třídící i netřídící občané,
řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory nebo
naopak nešlapání obalů představuje statisícové náklady? Jak je to možné?
Je řada způsobů sběru plastu, např. sběr prostřednictvím veřejných kontejnerů,
sběr do soukromých popelnic přímo od domu nebo pytlový sběr. My použijeme
pro jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž princip platí pro všechny
typy sběrů. Náklady na nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí na jedno obsloužení
pytle nebo nádoby o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz správně
nastaven). Příspěvek od autorizované obalové společnosti činí přibližně 5 Kč za
kg vytříděných plastových obalů. Další a zároveň poslední informací potřebnou pro doplnění mozaiky
je kapacita pytle/nádoby. Do 120 litrové nádoby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných PET lahví nebo
3,5 kg pošlapaných PET lahví.
Hmotnost
1,2 kg nepošlapaných PET
3,5 kg pošlapaných PET

Příjmy
1,2 * 5 = 6 Kč
3,5 * 5 = 17,5 Kč

Náklady
12 Kč
12 Kč

Zisk / Ztráta
6 – 12 = Ztráta – 6 Kč
17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou -6 Kč na pytli/nádobě nebo se ziskem +
5,5 Kč na pytli/nádobě. Záleží jen na tom, zda se šlapou nebo nešlapou obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné další obaly.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat v rámci obce, která ročně předá k recyklaci
40 tun plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců a to už jsou peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se tyto peníze musí vzít z rozpočtu obce/města nebo kvůli tomu podražit na poplatku za odpady,
je to naprosto zbytečné a jde o doslova do vzduchu vyhozené peníze. Pokud nejste z tohoto článku
moudřejší, doporučujeme zhlédnout 3. díl pořadu MOJE ODPADKY na Facebooku nebo na Youtube pod
názvem Statisíce ve vzduchu. Přejeme příjemné sledování a spousty pošlapaných obalů.
S pozdravem Ing. Radek Staňka, pořad MOJE ODPADKY

Tovačovský kamelot 3/2016. Periodický tisk územního samosprávného celku města Tovačova. Vychází: 21. 9. 2016
Vydává Město Tovačov, Náměstí 12, 751 01 Tovačov, IČO: 00302082. Registrováno pod číslem: MK ČR E12650
Redakční rada:
Květa Zajícová (kvetazaj@seznam.cz),
Mgr. Jitka Pěchová (jipekamelot@seznam.cz)
Mgr. Jitka Lehká
Mgr. Veronika Zavadilová
PhDr. Marta Sedlářová
Vychází 5x ročně v nákladu 300 ks, uzávěrka dalšího čísla je: 4. 11. 2016. Příspěvky je možné zasílat elektronicky na uvedené e-mailové adresy
nebo je odevzdat na sekretariátě MěÚ nebo je vhodit do schránky označené štítkem Tovačovský kamelot (v průjezdu radnice)
Tisk: Tiskárna Brázda, provozovna Tyršova 4, Hodonín, 518367450@iol.cz, www.tiskarnabrazda.cz

Číslo 4/2016

strana 27

Vítání občánků
V sobotu 18. června 2016 bylo do svazku města Tovačova
přivítáno 7 dětí, tři chlapci a čtyři děvčata.

Ondřej Mlčůch

Julie Klimešová

Mia Ella Minaříková

Adina Vránová

Vojtěch Borek

Kryštof Balko

Tereza Fábianová

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Děti jsou zrcadla. Jsou-li obklopovány láskou, pak ji také odrážejí. Když kolem nich láska chybí, nemají co odrážet.
Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se tvé děti chovaly k tobě.
Nejsou rodiče ti, kdo rodili, nýbrž ti, kdo krmili a dobru naučili.
Nejdůležitější věcí, kterou může otec udělat pro své děti je, že bude milovat jejich matku.
Když mi bylo čtrnáct, byl můj táta takový ignorant, že jsem ho sotva vystál.
Ale když mi pak bylo jedenadvacet, nestačil jsem se divit, kolik se toho ten stařík za tak krátký čas naučil.
Čím více se nořím do rodičovství, tím více si uvědomuji, že své matce dlužím omluvu.
Dokonalý rodič je člověk, který má vynikající teorii na výchovu, ale žádné dítě nemá.
Každý otec by si měl pamatovat, že jednoho dne bude jeho syn následovat jeho vzor místo jeho rady.

Anthony de Mello
Isokratés
Ruské přísloví
Michal Levin
Mark Twain
Ray Romano
Dave Berry
George Bernard Shaw
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