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Vernisáž k výstavě obrazů a kočárků na zámku

Mezinárodní hudební festival Haná v Tovačově
Pálení čarodějnic 2013

Úvodník
Astronomické léto začalo letos 21. června. Venku to sice zatím
tak nevypadá, opravdu letních dnů bylo zatím pramálo. S nadcházejícím červencem neočekáváme jen příchod letních teplot, ale hlavně začínající prázdniny a čas dovolených, na který
se většina jistě těší. Ať už vyrazíte za odpočinkem kamkoliv,
nezapomeňte si na cestu přibalit i třetí číslo Kamelotu. Určitě
v něm najdete něco, co vás zaujme. Na své si jistě přijdou i ti,
kteří letos nikam o prázdninách nevyrazí. Inspirací, ale jistě
i zajímavým čtením mohou být články některých našich přispěvatelů, které jsou zaměřeny na turistiku nebo na zážitky
z cest a výletů. A pokud se vám čtení omrzí, vyrazte třeba na
koncert, do letního kina na zámku nebo na hudební festival
Tovačovský portál.
Pěkné léto s řadou pozitivních zážitků vám přeje za celou redakční radu
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Informace z Městského úřadu
Výroční ceny města Tovačova za rok 2013 – výzva občanům
Rada města Tovačova schválila na svém zasedání dne 12.
6. 2013 podmínky pro udělení Výročních cen města za rok
2013. Uděleny budou celkem tři, a to v následujících kategoriích:
• za přínos v oblasti rozvoje sportu a zájmové tělesné výchovy,
• za přínos v oblasti rozvoje kultury,
• za přínos v oblasti rozvoje zájmové činnosti.
Zdvořile žádáme občany, zájmové spolky, firmy a případné
další subjekty, aby své návrhy předložili písemně a to nejpoz-

ději do 30. 8. 2013 na sekretariát starosty města.
Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno a příjmení nominovaného (občan města Tovačova),
• oblast, do které je návrh směřován,
• stručné zdůvodnění návrhu,
• jméno a příjmení navrhovatele,
• podpis navrhovatele.
Rada města Tovačova předem děkuje všem občanům za jejich doručené návrhy.

Nařízení č. 1/2013 - TRŽNÍ ŘÁD
Rada města se na svém zasedání dne 12.6.2013, usnesením č.
629/41-13 usnesla vydat na základě § 18 odst. 1 a odst. 3
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
§ 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení.
Čl. 1
Účel nařízení
Toto nařízení stanoví podmínky podomního prodeje ve městě
Tovačov.
Čl. 2
Základní pojmy
„Podomním prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb bez předchozí objednávky, případně i
pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou prodejci provozovány obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo veřejného prostranství, jakož i objektů sloužících k rekreaci.“
Čl. 3
Podomní prodej
Podomní prodej je na území města Tovačov zakázán.

Čl. 4
Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městský úřad
Tovačov prostřednictvím pověřených zaměstnanců.
Čl. 5
Sankce
(1) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu[1] uložena pokuta až do výše 200.000 Kč.
(2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu[2] uložena pokuta do výše 30.000 Kč.
Čl. 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Mgr. Bc. Leon Bouchal v.r.
Marek Svoboda v.r.
starosta
mistostarosta
--------------------------------------------------------------------[1] § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů
[2] § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Informace pro občany

Město Tovačov oznamuje, že od 1. 7. 2013 zahajuje svou činnost ve
zdravotním středisku v Tovačově oční optik.
Ordinovat bude každé pondělí.
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ZŠ a MŠ Tovačov
Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Školákům započaly vytoužené prázdniny, proto přináším blok citátů (v odlehčeném i vážnějším duchu) věnovaný vzdělávání. Tak
ať patří tyto prázdniny, děvčata a chlapci, k těm nejlepším z řady skvělých...
Mgr. Jitka Pěchová
Ať už říkají cokoliv, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky.
E. Bass
Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.
Autor neznámý
Učení ve spánku – to není nic nového. Tak tomu bylo vždy, pokud si pamatuji na svá školní léta.
Peter Sellers
Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.
Autor neznámý
Byl jsem od počátku zázračným dítětem. Všichni o mně už od dětství říkali, že to bude hotový zázrak, stane-li se ze mě něco.
Paul Cézanne
Nezáleží jen na rodičích a vychovatelích, ale na celé obci, jak se dítě vyvíjí.
Platon
Ve škole života nejsou prázdniny.
Nápis na nákladním voze

MŠ Tovačov
Exkurze u hasičů
Na hasičskou zbrojnici v Tovačově se
začátkem května přišly podívat děti
z mateřské školy. Tato exkurze je pro
děti vždy velkým zážitkem. Každý si
mohl prohlédnout hasičská auta, navléknout si nehořlavou kombinézu
s helmou, prohlédnout si různé přístroje,
které umožní hasičům vyprostit napří-
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klad člověka z havarovaného auta, sednout si do záchranného člunu a podobně. Samozřejmě nechybělo ani stříkání
z hadice a spuštění houkaček. Děkujeme
tímto p. Petru Majarovi, který pro nás
tento program se spoustou zajímavého
povídání o práci hasičů připravil.
Bc. Barbora Složilová, MŠ Tovačov
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Atletika v mateřské škole
V pondělí 6. května se 14 předškoláků ze třídy Sluníček a Koťátek zúčastnilo okresních atletických závodů v Přerově. Celkem
závodilo 10 mateřských škol z Přerova a okolí, a to v disciplínách běh na 20 metrů, hod míčkem a skok do dálky. Naše
školka měla v závodech velký úspěch, děti se celkem šestkrát
umístily na stupních vítězů:
skok dívky - Terezka Hrdiborská (Sluníčka) - 1.místo
skok chlapci - Aleš Rozehnal (Sluníčka) - 1.místo
běh chlapci - Lukáš Miler (Sluníčka) - 1.místo
- David Macourek (Sluníčka) - 2.místo
hod dívky - Kristýnka Klimešová (Sluníčka) - 3.místo
hod chlapci - Michal Horný (Sluníčka) - 3.místo
Všechny naše malé sportovce moc chválíme. Děti se už těší
a pilně trénují na další atletickou olympiádu, kterou tentokrát
pořádá Mateřská škola v Troubkách, a to 21. května.
Bc. Barbora Složilová
MŠ Tovačov
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ZŠ Tovačov
Zájezd žáků naší školy do jižní Anglie
Počátkem školního roku mi vždycky chodí nabídky cestovních kanceláří na zájezdy škol do zahraničí. Před lety jsem jeden
zájezd nabídla žactvu, ale zájem nebyl valný – nedosáhl ani potřebného minima 10
lidí. Nicméně v tomto školním roce jsem
se rozhodla to znovu zkusit, protože v nabídce CK Školní zájezdy se mi zdál jeden
zájezd jak zajímavý, tak cenově dostupný.
K mému překvapení byl zájem žáků velký
– přihlásilo se jich třicet a dvě maminky.
Na to, že naše škola má na druhém stupni, kterého se nabídka týkala, 110 žáků, je
to opravdu hodně.
Vyrazili jsme v pondělí 8. dubna v plném
počtu a za pěkného slunečného počasí,
což bylo s podivem, jelikož týden předtím
ještě bylo po kotníky sněhu.
Nejprve jsme se zastavili pro ostatní
účastníky zájezdu, studenty z Moravského Krumlova, tam ještě místy sníh ležel,
a potom hurá do zahraničí. Cesta vedla
přes Německo, Belgii a Francii. V Calais
jsme se nalodili na trajekt a těšili se na
slibovaný pohled na bílé útesy v Doveru.
Na pobřeží jsme však dorazili o půl páté
ráno a to je trochu brzy na to, aby bylo v
dubnu světlo. Dover jsme tedy projeli za
hluboké tmy a těšili se na Brighton. Tam
jsme se radostně po dlouhé cestě vyhrnuli
na oblázkovou pláž. Přivítal nás chladný
větřík a mrholení a nelitovali jsme, že

pohled na část Královského pavilónu
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pobřeží v Brightonu
jsme se oblékli docela teple.
Namířili jsme si to k první atrakci našeho
zájezdu - k Sealife Centre. Je to muzeum
mořského života, vystavující v akváriích
nejrůznější mořské živočichy. Některé z
nich si smíte i opatrně pohladit, jiné můžete pozorovat jak v tunelu, kde plavou
nad vámi a po stranách, tak při pohledu
shora. Můžete se dívat do očí žralokům,
obdivovat mořské koníky nebo vás pobaví chobotnice, která si hraje s houpacím
koníkem.
Ze Sealife Center jsme vyrazili do brightonských uliček a po chvilce určené na
nákupy jsme pospíchali k zámku zvané-

mu Royal Pavilion, postavenému Jiřím
IV. Zámek je inspirován indickou a čínskou kulturou a je přepychově vyzdoben.
Potom naše kroky vedly na Brighton Pier
– brightonské molo, plné atrakcí a stánků
s občerstvením. Mezitím se ukázalo sluníčko, což byl povel pro přítomné Brity,
aby se svlékli do triček a ramínkových
halenek, a my jsme shodili aspoň bundy,
případně čepice.
Pak už nás čekala cesta na ubytování ve
městečku Southend-on-Sea.
Ráno jsme vyrazili do Chichesteru, proslulého katedrálou, a podívat jsme se měli
i do muzea v přírodě, ale neuvěřitelná dopravní zácpa, ve které jsme uvízli téměř
na 4 hodiny, vyřadila tento bod z programu. Jeli jsme tedy rovnou do Portsmouth.
Při příjezdu do tohoto známého přístavu
jsme se dozvěděli, že lodě, které teď vidíme kotvit na vodě, bývají při odlivu zcela
na suchu, protože příliv a odliv je tam velmi rozsáhlý. Po nezbytném rozchodu nás
v Portsmouth čekala prohlídka lodě HMS
Victory. Admirál Nelson se na ní zúčastnil bitvy o Trafalgar a také na ní zahynul.
Loď byla krásná a výborně udržovaná, jen
jsme si museli dávat pozor, abychom se
nepraštili do hlavy, jelikož všechny vchody byly dělány na lidi vysoké metr a půl.
Prošli jsme také dvě námořní muzea. Žáci
si mohli leccos vyzkoušet, například jak je
těžké ve dvou na lanech vyzvednout kládu, uvázat podle návodu různé typy uzlů,
někteří si vyplnili interaktivní kvizy, týkající se námořnictví a bitvy u Trafalgaru.
Třetí den pobytu byl věnován Londýnu.
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Nastoupili jsme na metro na zastávce
North Greenwich, která je v těsné blízkosti známé stavby Millenium Dome.
Metra jsme si užili docela hodně, řekla
bych, že na cestování po Londýně je to
ten nejvýhodnější dopravní prostředek.
Nejprve jsme si prohlédli Westminsterský palác a opatství a pak už jsme jeli do
stanice Baker Street (je stylově vyzdobená kachličkami s hlavou Sherlocka Holmese) a zamířili jsme do Muzea madam
Tussaudové. Tam si každý prohlédl a vyfotil svoje oblíbené postavy a hrdiny, ať
už z reálného života nebo ty filmové. Na
konci prohlídky na každého návštěvníka
čekají dvě příjemné záležitosti – první je
projížďka stylizovaným taxíkem, který
vás proveze přehlídkou britské historie,
druhá je návštěva 4 D kina, kde si užijete boj padouchů a hrdinů o Londýn. Po
krátkém rozchodu věnovanému nákupu
suvenýrů jsme si prohlédli Trafalgarské
náměstí. Kromě toho, že jsou na něm fontány a socha admirála Nelsona, umístěná
na tak vysokém sloupu, že nemáte možnost si jej pořádně prohlédnout, stojí za
zmínku podstavec, na kterém bývá vystaveno umělecké dílo současného umělce.
V době naší návštěvy na něm vystavovali
sochu chlapce na houpacím koni, před-

královská rodina

naše výprava před lodí Victory v Portsmouth
tím to byla třeba plastika lodě HMS Victory ve skleněné láhvi.
Poslední atrakcí, která nás čekala, bylo
London Eye – obří ruské kolo. Vedla k
němu neskutečná fronta, ale postupovala
velice rychle. Před nástupem do kabinek
musíte projít kontrolou, že nemáte nic
ostrého ani jinak nebezpečného a pak už
můžete za jízdy, naštěstí velmi pomalé,
nastoupit. Naskytne se vám úžasný pohled na Westminster a nábřeží Temže, v
blízkosti London Eye vystupují nejrůz-

nější umělci – my jsme viděli například
přízemní akrobaty.
Londýnským okem jsme se s Londýnem
rozloučili a namířili jsme zpět do vlasti,
obohaceni o nové zážitky a poznatky.
Eva Macháčková, vedoucí zájezdu
Další fotografie jsou ke zhlednutí na webových stránkách školy: www.zstovacov.cz
Autoři fotografií: A. Borková, P. Bílek, E.
Macháčková, R. Skoupil

kabinka Londýnského oka

Exkurze do Prahy – 8.A
Dne 7. května se žáci 8.A zúčastnili výletu do hlavního města Prahy.
Společně s p. uč. Macháčkovou a p.
uč. Ticháčkovou jsme se vydali na
celodenní výlet.
Náš výlet začal na přerovském vlakovém nádraží. Vlakem jsme jeli tři
hodiny a na hlavní vlakové nádraží
v Praze jsme dorazili v 9:00 hod.
Naše cesta vedla skrz Václavské ná-
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městí a okolo Národního divadla,
pak na rozhlednu na Petříně. Bohužel jsme museli jít pěšky, jelikož
jsme měli takovou smůlu, že všichni
návštěvníci se rozhodli jet lanovkou
právě v tu dobu, kdy jsme dorazili.
Paní učitelka Ticháčková proto rozhodla, že půjdeme pěšky. V té době
všem přejel pot po zádech, jelikož se
nikomu do toho šíleného kopce jít
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nechtělo. Nakonec po pár fotografiích
u některých soch našich významných
básníků a spisovatelů jsme dorazili na
vrchol. Samozřejmě utahaní a zpocení
jsme byli rádi, že už je to za námi. Jako
první jsme navštívili zrcadlový labyrint,
kde jsme se nasmáli našim vybouleným
břichům, roztáhlým hlavám a velkým
nohám. Potom se ještě všichni účastnící
rozhodli, že si na samotnou rozhlednu
vylezou.
Pak jsme si odpočinuli, abychom nabrali nové síly. Při sestupu z Petřína už

všichni byli nadšenější, že už
jdou konečně z kopce a ne naopak.
Dalším navštíveným místem
bylo Staroměstské náměstí,
kde jsme počkali do 15:00 hod
na orloj. Dále jsme se přesunuli do areálu Pražského hradu,
kde jsme navštívili Zlatou uličku a její zajímavosti, jako byla
např. hladomorna s různými
mučicími nástroji a další zajímavosti.
Potom jsme dostali malý kvíz,
který jsme si po skupinkách vypracovali, a přesunuli jsme se na Malou Stranu, kde jsme mohli vidět např. dům U
Dvou slunců. U Karlova mostu jsme
dostali rozchod a za půl hodinky se sešli na druhé straně. Domluvili jsme se,
že se sejdeme na Václavském náměstí.
Paní učitelky nám ukázaly cestu, a tak
se všichni rozeběhli. Nakonec však většina celý rozchod strávila odpočinkem
vsedě, protože snad každého už bolely
nohy po té celodenní turistice.

Jako skupina jsme se po hodině vydali
zpět na vlakové nádraží, kde jsme ještě
dostali krátký rozchod na koupi občerstvení. Už jsme si jen počkali na vlak,
který nás zaveze domů. Za 3 hodinky
jsme byli zpět doma a autobus nás odvezl z Přerova do Tovačova, popř. Lobodic či Oplocan. Celý výlet jsem si užila
a myslím, že jsem nebyla sama. Byl to
velice příjemný zážitek a děkuji paním
učitelkám za snahu a trpělivost, kterou
s námi měly. :)
Hana Minaříková, 8.A

Dětský den
1. června měly svátek všechny děti. Jako každý rok jsme tento
den slavili i ve škole.
V pátek 31. května kolem osmé hodiny se všechny třídy shromáždily ve sportovní hale. My, deváťáci, jsme se na tento den
pilně připravovali. Nacvičovali jsme především v našem volném čase. Neobešlo se to však bez hádek a vyřvaných hlasivek. Dokonce i slzy tekly. Nakonec jsme to ale vše zvládli a
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předvedli jsme vám, co v nás je. Myslíme si, že jste byli s naším programem velice spokojeni, a doufáme, že jsme pobavili
všechny věkové kategorie. Od školkáčků, přes učitelský sbor,
až po pana starostu. Pro školku a první stupeň ZŠ jsme si po
vystoupení připravili soutěže o ceny. Věřím, že jste si to všichni
užili a správně náš svátek oslavili!
Magdalena Mertová, 9.třída
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Školení první pomoci
Školení první pomoci ČČK (Českého
červeného kříže) jsme zahájili odjezdem z Tovačova v 7:35 hod. do Přerova. Po krátké cestě autobusem jsme
zamířili ke břehu řeky Bečvy, kde sídlí
ČČK. Zde jsme zhlédli videoukázky, na
kterých byly zachyceny různé typy poranění lidského těla, a následně jsme si
ukázali, jak tato poranění ošetřit v pra-

xi. Vyzkoušeli jsme si například šátkový závěs, pacičku, obvázání končetiny
sterilním obvazem, použití vakuové a
fixační dlahy a jiné další praktiky. Na
cvičné figuríně jsme si ve dvojicích vyzkoušeli resuscitaci, která se zahajuje 30
stlačeními hrudníku, a poté následují 2
vdechy. Každý z nás si zkusil stlačování hrudníku i vdechování, před kterým

jsme byli poučeni o tom, že se nejprve
musí zkontrolovat ústní dutina a vytáhnout jazyk, až poté se zakloní hlava a
může se začít resuscitovat. Zpět do Tovačova jsme se vrátili okolo 12. hodiny.
Školení bylo velmi poučné, jelikož jsme
se dozvěděli mnoho nových věcí, které
v životě určitě zúročíme.
Michaela Partyková, 8.B

Den jazyků
V posledních dnech se široká veřejnost
prostřednictvím médií dozvěděla, že ministerstvo školství zavádí od nového školního roku povinnou výuku dalšího cizího
jazyka pro žáky 2. stupně.
Na naší škole se výuka dalšího cizího jazyka realizuje pro žáky 7. až 9. tříd již několik let. Nabídka cizích jazyků je pestrá:
žáci si mohou vybrat německý, ruský nebo
francouzský jazyk.
Letošní deváťáci se od 7. třídy učili ruský
a francouzský jazyk a své tříleté jazykové
zápolení zakončili v pátek 14. 6. jednodenním projektem nazvaným Den jazyků.
Den jazyků žáci zahájili vyvěšením státních vlajek, které si sami vyrobili, a poslechem státních hymen – francouzské a
ruské. Poté následovaly žáky předem připravené prezentace o
Francii a Rusku. Kromě základních informací se žáci také dozvěděli o významných
místech a pamětihodnostech daných zemí
a blíže se seznámili s hlavními městy států
– s Paříží a Moskvou. Všechny informace pak využili při tvorbě koláží o Francii
a Rusku.
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Úsměvnou formou pak probíhal úkol
„uhodni slovíčka“ – ruštináři francouzská
a francouzštináři ruská – a rovněž výuka
známé písně Bratře Kubo v ruštině a francouzštině.
Celý projekt pak zakončilo vystoupení
obou jazykových skupin. Žáci francouzského jazyka nacvičili krátké divadelní
pásmo o životě francouzské hrdinky Johanky z Arku ve francouzštině a žáci ruského jazyka pak bravurně ztvárnili pohádku Boudo, budko, kdo v tobě přebývá
v ruštině.
I ve školní jídelně se paní kuchařky připojily ke Dni jazyků obědem s typickými
jídly těchto států. Za moskevský boršč a
francouzské palačinky s ovocem jim patří
velký dík.
Celý den jazyků se nesl v zábavném duchu a žáci si ho příjemně užili.
Mgr. Jitka Lehká, Mgr. Jana Ticháčková

Povedený úkol
Abychom neměli výuku vždy založenou
jen na učebnicích a pracovních listech,
tak si ji někdy zpestříme úkoly, kde spojujeme naučené pojmy s tím, co již dávno známe a máme rádi – např.
s pohádkami. Jeden z úkolů zněl: vyber
si nejméně deset vyjmenovaných slov a
vymysli na ně nějakou pohádku nebo
příběh. A takhle se
to povedlo žákyni
3. A třídy Michaele
Macourkové, 9 let:
Mgr. František
Štěpánek
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O princezně
Žila byla jedna princezna a ta nebyla pyšná. Jednoho dne šla k mlynáři
se podívat, jestli pracuje. Princezna přišla a řekla: ,,Mlynáři, pracuješ
dobře, dej nám do tohoto pytle mouku.“ Princezna šla domů. Jak došla domů, vzala si koně, kterého má moc ráda, protože má totiž velký
pysk. Jela na koni, jela za hory. Jednou narazila na jeskyni, vjela do ní i
s koněm a uviděla, jak se v dálce něco třpytí. Šla za tím třpytem a lekla
se, protože na ni z dálky vyletěli netopýři. Šla dál a narazila na slepýše a
vzala ho do ruky. Pohladila ho a řekla: „ Ty jsi krásný, pojeď se mnou.“
Jenomže tam byla stěna, ale kůň měl silná kopyta. Tak prorazil stěnu a
šli dál. Narazili na to, co se třpytilo – byl to kouzelný pyl. Vzali pyl a jeli
zpátky do zámku. Uviděli spoustu pýru. Posypali ho pylem a on zmizel.
Přijeli do zámku a tam se čepýřil kohout. Zajela k mlynářovi a ten jim
řekl: „ Bohužel, mouku již nemám, ale mám kohouta.“ Princezna vzala
pyl a posypala jím vše okolo. Jela domů a tam žila šťastně až do smrti.
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Pernštejni ve škole
Ve středu 15. května k nám do tovačovské školy zavítala po několikaleté odmlce skupina historického šermu Pernštejni. Tuto
skupinu tvoří několik mladých nadšenců, kteří se snaží poutavým
a originálním způsobem přiblížit školákům zajímavé kapitoly z
české a světové historie. Každé jejich představení je pojato tak, že
mluvené slovo Pernštejnů je prokládáno scénkami nebo ukázkami válečného umění. Žáci mají možnost být samotnými aktéry
scének, mohou se na chvíli stát rytíři či válečníky.
Letošní představení nazvané „Jak se žilo na přemyslovském dvoře“ mělo za cíl nastínit žákům 6. a 7. ročníku atmosféru formování
českého knížectví a nelehké počátky vlády prvních Přemyslovců.
Žáci mohli sledovat v „přímém přenosu“ zavraždění knížete Vác-

lava ve Staré Boleslavi; poznali, že bylo snadné díky svatému Václavovi založit biskupství v Praze, a naopak jak složitá mohla být
otázka nástupnictví, když uchazečů o knížecí trůn bylo několik.
Někteří žáci se dokonce zúčastnili po boku knížete Břetislava
únosu sličné Jitky z pečlivě střeženého kláštera a přihlíželi raně
středověkému vojenskému klání.
Po představení si žáci mohli prohlédnout středověkou výstroj a
výzbroj tehdejších válečníků.
Velkou pozornost žáků budily hlavně drátěná košile, vážící přes
10 kg, a různé druhy kopí.
Celé představení se neslo v zábavném duchu a naplnilo tak známé
rčení „škola hrou“.
Ráda bych jménem všech zúčastněných žáků poděkovala Okrašlovacímu spolku tovačovskému za finanční dar 2000 Kč, který
zčásti pokryl finanční náklady na představení.
Mgr. Jitka Lehká

Plavecký výcvik třeťáků
Každou středu jdeme do školy, kde máme
první vyučovací hodinu matematiku, při
které čekáme na příjezd autobusu, který
nás zaveze na bazén. Potom jdeme do
šaten, ve kterých se převlékneme do plavek, a následně jdeme do sprch, ve kterých se osvěžíme. Pak si jdeme sednout
na lavičky, kde si nás vyzvedne plavec-

ký instruktor. Následně se rozcvičíme a
potom jdeme plavat různými styly jako
například kraul, znak a prsa. Během této
výuky máme i chvíli volno pro navštívení
parní komory. Není to však povinné. Pak
si párkrát skočíme ze skokánků a máme
plavecké volno. Můžeme si hrát, potápět
se a skákat. Na konec se osprchujeme,

Od dubna nám začal místo hodin tělocviku plavecký výcvik.
Máme ho vždy ve středu. Jdeme normálně do školy a učíme se
první hodinu. Asi pět minut před zvoněním si vytáhneme svačiny a svačíme. Kdo je po svačině, jde do šatny a převlíkáme se.
Kdo je oblečený, tak se řadí u dveří a čeká na autobus. Všichni
jdeme do autobusu a jedeme asi patnáct kilometrů do Přerova.
Jak dojedeme na místo, tak jdeme dovnitř. Tam se rozdělíme na
holky a kluky a takhle jdeme do šaten. V šatnách si dáme oblečení do skříněk a jdeme do sprch. Po osprchování jdeme na bazén a pak čekáme na oranžových a modrých lavičkách. Až bude
čas, přijdou si pro nás plavčice od tří družstev: plavci 1, plavci 2
a neplavci. U plavců 2 vlezeme do bazénu, kopeme, potápíme
se, dýcháme do vody, ručkujeme na druhou stranu bazénu nebo
plaveme, co chceme. Jednou jsme měli dvě desky, po nich jsme
utíkali, plaveme i s destičkami a nohama jsme dělali kraulové
nohy. V půlce vyučování jsme šli do páry na deset minut. Jak
jsme vyšli, tak jsme se museli osprchovat a vrátili jsme se na bazén. Potom jsme šli skákat, pak jsme si vzali destičky a plavali
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usušíme a převlékneme zpět do oblečení.
Následuje chvilka volna, ve které si můžeme koupit nějakou sladkost v bufetu,
který je u vyskleného výhledu na celý bazén. Potom nás autobus odveze do školy,
kde máme ještě jednu hodinu hudební
výchovy.
Kroupa Kryštof

jsme prsové nohy. Plavali jsme a plavali, až nakonec jsme měli
volnou zábavu. Pak přišlo to nejhorší: sušení vlasů. Jak jsme si
je všechny holky usušily, tak přifrčel autobus a jeli jsme všichni
zpátky do školy.
Kateřina Lehká
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Beseda s panem Aloisem Čelechovským
Ve čtvrtek 30.5.2013 se uskutečnila beseda žáků sedmých tříd s doktorem A. Čelechovským. Beseda byla na téma „Bezobratlí živočichové regionu Tovačovska“.
Přednášející žákům přiblížil problémy s
hmyzem v domácnosti, v zahradách, parcích, sadech a loukách. Upozornil žáky na
některý nebezpečný hmyz a dal i rady, jak
se v přírodě chovat.
Zajímavé byly nejen ukázky hmyzu a bezobratlých živočichů na prezentaci, ale také
živé exempláře, které si pan Čelechovský
přinesl. Beseda byla zajímavá a určitě při-

blížila žákům učivo o organismech v okolí
lidských sídlišť.
p.uč.Vladimíra Vránová
A ještě jednou slovy sedmáků
Dne 30. května jsme se zúčastnili přírodopisné přednášky pana Čelechovského.
Přednáška byla zaměřena na hmyz Tovačova a okolí. Bylo to příjemné zpestření
dne a dovoluji si napsat, že jsme se dozvěděli i zajímavé věci o hmyzu z našeho
okolí.
Michaela Křepelková, 7.B

išaj lipový při rozmnožování

Kroužek tenisu
Do kroužku tenisu se na začátku školního roku přihlásilo hodně
žáků, proto jsou rozděleni do čtyř skupin. Jako první hrají prvňáčci (celkem 7). Všichni patří mezi začátečníky, učí se správně
držet raketu, postoj k úderu a trénují základní údery. Po nich
nastupují druháci a třeťáci (13), z nichž někteří začínají s tenisem a někteří už jsou mírně pokročilí.
Do naší, třetí skupiny, nás nechodí mnoho, je nás 8 z druhého
stupně. Na začátku se rozehrajeme, pilujeme údery (forhendy,
bekhendy), vyzkoušíme si podání a smeče. Po rozehrání s panem učitelem P. Velickým většinou pokračujeme tréninkem
výměn ve dvojici (jeden na jednoho). Poté přichází na řadu soutěž – voleje na síti, podání, nebo počet výměn přes síť, za kte-

rou dostáváme body do celoročního žebříčku. Pan učitel zapíše
body a poté hrajeme buď dvouhry, nebo čtyřhry na zkrácený
set. Obvykle hrají starší a mladší proti sobě tak, aby byla hra co
nejvíce vyrovnaná. Hrajeme každý pátek ve sportovní hale, za
pěkného počasí na tenisovém kurtu (letos zatím pouze jednou).
Přes zimu jsme občas využili tělocvičnu, pokud se ve sportovní
hale konaly plesy. Tělocvična je sice prostorově malá, ale aspoň
na trénink volejů (u starších) a úderů (u menších) dostačující.
Do čtvrté skupiny chodí každé pondělí čtvrťáci a páťáci (10),
většina z nich už hraje tenis druhým rokem, tak patří mezi mírně pokročilé.
Daniel Pasz, 9.A

Letem světem naší družinou
Končí další školní rok a my se můžeme jen ohlídnout za
vším, co nám tento rok přinesl.
Bylo toho opravdu hodně, plno různých soutěží, výletů a her.
Připomeneme jen ty největší akce: návštěva divadla v Prostějově , Halloween, mikulášská nadílka, vánoční návštěva v
zámku Náměštˇ na Hané, ples ŠD, masopustní průvod po naší
škole .
Byli jsme se podívat v ZUŠ, kde nás provedla paní učitelka
Rábová. Celý rok chodíme průběžně do dětské knihovny u
nás ve škole. Úspěšně spolupracujeme s paní Pazderovou.
Letos jsme vyráběli a vynášeli SMRTKU k řece Moravě. Hledali jsme poklad na velkém hřišti. Každý rok jezdíme v dubnu na návštěvu do ŠD v Troubkách.
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Letos jsme společně opékali buřty, soutěžili a hráli si na zahradě.
Zdařilou akcí byl plánovaný cyklistický výlet do Lobodic. Počasí
bylo deštivé .
Doslova jsme se modlili, jen ať nám neprší. Výlet vyšel úžasně .
Navštívili jsem průlezky a obchod a rodinu Baďurových. Občerstvení bylo nachystáno, děti hledaly poklad a plnily plno úkolů,
které si pro ně připravila maminka Baďurová. Za vše velké díky.
18. 6. jedeme na výlet do ZOO LEŠNÁ. Ještě nás čeká jedna z
velkých akcí na závěr. Chystáme pro děti odměnu v podobě spaní v ŠD. Letos to bude netradičně v pracovní dny. Ráno se děti
probudí do nového dne, posnídají a půjdou do svých tříd pracovat. Tímto se rozloučíme se školním rokem 2012 - 2013.
Krásné prázdniny všem přejí vychovatelky ŠD.

A na závěr pár perliček našich žáků
7.tř. – Jaký způsob tepelného zpracování potravin je nejméně zdravý?
6.tř. – Co musím udělat jako první, když objevím zraněného?
6.tř. – Jak ošetříš odřeninu?

Flirtování.
Zistit esi déchá.
Vydezikencifikuji a zalepím.
Marcela Haraštová

Putování k soutoku
Dne 27. dubna 2013 pořádali členové KRPŠ výpravu k soutoku
Moravy s Bečvou.
Bylo nám opravdu přáno - počasí ideální, jak se na takovou
dlouhou „túru“ patří, nálada všech účastníků také. Jediné, co
nám „dospělým“ vadilo, že jsme při tak „náročné cestě“ nenarazili na žádnou hospůdku s občerstvením. Bylo hezké pobavit
se cestou se sousedy a také s kamarády, kdy jsme snad stihli probrat vše, na co jindy nezbývá čas.
Jediné, co mě mrzí a v každé obci je to asi stejné, že se těchto akcí
účastní pořád jen jedni a ti stejní lidé, rodiny, známí.
Pár dnů poté jsem se při rozhovoru s dětmi, které se účastnily
tohoto výletu, dozvěděl, že výšlap se jim velmi líbil, ale že je moc
bolely nohy! Ale i o tom výlety také jsou. Proto určitě uvítáme další návrhy na obdobné výlety od všech, kteří mají chuť se
takových akcí zúčastnit, mají chuť poznat okolí svého bydliště
nebo se jen tak chtějí projít po místech, která jsou jim důvěrně
známá.
Takže – kam to bude příště? Podíváme se po stopách bitvy v
roce 1866, zajdeme do Zástudánčí seznámit se s břehulemi
hnízdícími na Moravě, obejdeme Dombas, projdeme se úvo-
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zem do Ivaně nebo úplně někam jinam?
Budu moc rád za každý námět, nápad či upozornění na místo,
kam by mohly naše kroky příště směřovat.
A pojďte všichni na malý výlet s námi!
S přáním krásných cest a výletů po okolí Tovačova
Zbyněk Opatrný, předseda KRPŠ
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Ohlédnutí za činností zámeckého kroužku…
Rok se s rokem sešel a skupina dětí zámeckého kroužku pracující pod záštitou společnosti Tovačovský zámek, o. p. s., uzavírá první rok své činnosti zaměřené na
poznávání historie zámku i zajímavých
míst regionu. A čemu se chlapci a děvčata věnovali? Nahlíželi do starých listin
a pamětních knih vztahujících se k Tovačovu, do práce městského kronikáře je
zasvětila beseda s p. Indrákem, na schůzkách – kromě zábavných společenských
her, výtvarné práce, poslechu pověstí,
studia literatury - se blíže seznamovali s
některými kapitolami z historie zámku,
absolvovali komentované prohlídky po
městě i na zámku, některé děti se mnou
spolupracovaly např. při přípravě vánoční
přílohy Tovačovského kamelotu.
S prací kroužku se konečně mohla seznámit i veřejnost, neboť jsme pro návštěvníky víkendové akce Vánoce na zámku
v prosinci 2012 v rytířském sále zahráli
úryvek rakovnické vánoční hry. Na Mezinárodní den dětí, tj. 1. června 2013,

členové kroužku připravili ke klasickým
prohlídkám netradiční zábavné aktivity pro dětské i dospělé návštěvníky a na
chvíli se stali „malými“ kolegy „ velkých“
průvodců. Přípravu soutěžních úkolů

brali velmi zodpovědně (poděkování patří i obětavým rodičům, kteří pomohli) s
cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku.
A dařilo se jim? To vyhodnotili samotní
návštěvníci, kteří aktivity absolvovali:

Ocenění návštěvníků Den dětí

P.S. Nyní máte možnost i vy, čtenáři Tovačovského kamelotu, si vyzkoušet, zda-li byste uspěli. Otázky číslo 1 - 5 zpracoval Ondra Bartoň pro stanoviště v zámecké kapli, otázkami č. 6 - 8 „ potrápil“ hosty Leo Nemrava na schodišti
Vídeňského křídla :
1. Komu byla zasvěcena kaple, která je součástí zámku?
2. Zámecká kaple byla postavena na přání Vratislava z
Pernštejna pro španělskou šlechtičnu Marii Maxmilianu
Maringue de Lara. Jaký byl mezi nimi příbuzenský stav?
3. Jaký hudební nástroj je v kapli umístěn?
4. Jak se říká soše Panny Marie s malým Ježíšem v náručí?
5. Jak je zámecká kaple vysoká?
6. Kdo nechal přistavět Vídeňské křídlo na zámku?
7. Kde ještě můžeme schody z Vídeňského křídla najít?
8. Jaká pověst se váže ke zlatému lustru v zeleném salonku?
Zabodovali jste ve všech odpovědích? Pak je to velmi slušný
výsledek. A pokud ne, nezoufejte. Zařaďte do programu
návštěvu zámku a chybějící znalosti si můžete doplnit.
Mgr. Jitka Pěchová

Chvíle maximálního soustředění při
plnění úkolu
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Ve Vídeňském křídle se plnily vědomostní otázky

A úspěšným se v zámecké kapli rozdávali do pamětních listů smajlíci

S úsměvem jde všechno líp....
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Jarní hudební zážitky
Kvetazaj/V květnu a červnu jsem měla
možnost účastnit se několika koncertů
převážně vážné hudby. U všech koncertů
bylo jedním z organizátorů město Tovačov, i když ne všechny byly „odehrány“
v Tovačově. Všechny ale byly neobyčejným zážitkem, proto se chci s vámi o
ně podělit. Předesílám, že jsou to moje
osobní postřehy, proto se nemusí shodovat s názory jiných zúčastněných a
rovněž mohou být místy emocionálně
zabarvené. Živé koncerty a produkce
patří totiž podle mě k těm nejlepším zážitkům.
První koncert – nazvaný Galavečer zorganizovala Jitka Bláhová v barokním
kostele Očištění panny Marie v Dubu
nad Moravou. Koncert se konal pod záštitou starosty města Tovačova – Leona
Bouchala a měl navázat na loňský první
ročník Galavečera, který se konal k připomenutí smutného patnáctého výročí
povodní v Troubkách.
Tento koncert měl už od začátku velmi
výjimečnou atmosféru, kterou svým
kultivovaným a příjemným projevem
navodila právě sama organizátorka – Jitka Bláhová. Uvedla hlavního účinkujícího Jaroslava Svěceného a koncert mohl
začít. První část odehrál Jar. Svěcený na
kůru v doprovodu varhan. Druhá část
pak patřila skupině SMS*, kde Svěcený
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spolupracuje se sopranistkou Markétou
Mátlovou a Jiřím Škorpíkem.
V první, řekněme v klasické, části koncertu zazněly skladby známých autorů
i improvizace. Díky výborné akustice
dubského kostela, které jistě pomohlo i
profesionální nazvučení, si každý mohl
plně koncert vychutnat i bez „pohledu“
na houslového virtuóza – Jar. Svěceného.
Změna nastala v druhé části koncertu,
kdy Jaroslav Svěcený sestoupil z kůru
a předstoupil před publikum s Markétou Mátlovou a Jiřím Škorpíkem. Jejich
trio SMS* uvedla mladá a velmi milá
sopranistka Markéta asi takto: „SMS*
znamená zkratku pro seskupení nás
tří interpretů, a sice počáteční písmena našich příjmení – Svěcený/Mátlová/
Škorpík a také vysvětluje náš specifický
hudební styl, který nazýváme „Special
Music Style“. Těžko se to popisuje – uvidíte sami…“ Dodala bych jen, že jsme
opravdu viděli (až čučeli) nebo spíš slyšeli nebo nejspíš obojí. Ve zkratce lze
tento hudební speciální styl vysvětlit
jako inspiraci v klasické hudbě, která je
proměněna různými aranžemi do novodobého pojetí. Opravdu se to dost těžko
vysvětluje a prezentuje slovy. Zatímco
první část koncertu jsem se při poslechu
houslí a varhan věnovala rozjímání nad
vrcholným barokem a obdivnému vní-

mání genia loci, který dubský kostel nese
už několik staletí, druhá část mě zvedala
z lavice, zvýšila mi hladinu pozitivního
adrenalinu, možná i tlaku a interpretace
„klasiků“ vážné hudby se mi zdála zcela
neuvěřitelná. Nikdy by mě nenapadlo,
že vysoký tón houslí může doplnit nádherný tenký soprán, aniž by to působilo
rušivě, že k hraní mnohdy stačí jen vlastní tělo a vydávání specifických zvuků. V
moderní hudbě budiž – to beru, ale při
interpretaci vážné hudby je to opravdu
něco nového, jiného, převratného, neopakovatelného, epochálního (alespoň z
mého pohledu). A to v žádném směru
nepřeháním.
V kostele v Dubu vystoupili s výborným
houslistou Jar. Svěceným nejen bezchybně zpívající sopranistka Markéta Mátlová
a Jiří Škorpík, který je duchovním otcem
skupiny 4TET, zpívá, hraje na perkuse a
klarinet, je skvělým instrumentalistou a
kdybych měla vyjmenovat, čím vším je
Jiří Škorpík výjimečný a na čem všem
se podílí, popsala bych mnoho stránek.
Proto to shrnu do jedné věty – o jeho
talentu, nadání a nápadech není pochyb,
také další muzikanti – Matěj Freml (kytara), Ivan Vokáč (violoncello) a Tomáš
Brožek (perkuse).
Z mého pohledu byl Galavečer opravdu
nezapomenutelný.
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Další hudební zážitky mi poskytl Druhý
ročník mezinárodního hudebního festivalu Haná. Festival se pomalu ale jistě
začíná dostávat do povědomí a jeho druhý ročník si našel své posluchače i v našem městě. V jeho rámci se u nás konaly
dva koncerty. Ten první v rytířském sále
v neděli 26. května a druhý ve čtvrtek 30.
května v koncertním sále ZUŠ.
Koncert v zámecké kapli provázela mírná komplikace, kterou ale ředitel festivalu Tomáš Františ nakonec vyřešil adekvátní náhradou. Švýcarskému souboru
Ensemblu Ő bylo ze zdravotních důvodů vystoupení znemožněno. Festivalový
tým ovšem získal pro tento koncert náhradní soubor Prague Modern. Koncert
byl jedinečným zážitkem. Soudobá vážná hudba zde byla prezentována hned ve
třech sálech tovačovského zámku. Interiéry byly nasvíceny a posluchači se mohli
pohybovat po všech prostorách. Pokud
bych měla sdělit nějaký svůj postřeh k
soudobé vážné hudbě, musím říct, že jí
příliš nerozumím a přišlo mi velmi trefné přirovnání jedné posluchačky, která
mi při odchodu sdělila, že to na ni bylo
příliš avandgardní. Na mě bohužel také.
K tomuto hudebnímu stylu jsem bohužel zatím nedospěla….
Naproti tomu byl druhý koncert festivalu,
který se konal v sále ZUŠ, naprosto feno-
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menální (zde opět cituji slova nejmenované posluchačky, se kterou souhlasím).
Interpretem zde byl Martin Kasík aneb
třicetisedmiletý klavírní génius, který se
hře na piano věnuje od svých čtyř let. Vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a získal řadu ocenění u nás i ve světě.
Od roku 2009 vyučuje na pražské konzervatoři a jako pedagog působí rovněž
na Akademii múzických umění v Praze.
V Tovačově na jeho klavírním recitálu zazněly skladby Clauda Debussyho, Franze
Liszta a Modesta Petroviče Musorgského.
To, že byl koncert nevšedním zážitkem,
dokazuje i fakt, že Martin Kasík třikrát
přidával. Jedním z přídavků byla Toccatta
od Klementa Slavického, rodáka z Tovačova. Výkon Martina Kasíka byl strhující. Chvílemi jsem měla pocit, že se mu
povedlo piano „rozpohybovat“. Je málo
umělců, kterým se podaří svou vášnivost
a impulsivnost předat posluchačům. Pokud se to zdaří, je zážitek z koncertu vždy
velmi intenzivní. Martinu Kasíkovi se to
povedlo a nejen já jsem po koncertě měla
pocit, že jsem se setkala opravdu s klavírním mistrem.
Ze zcela jiného soudku byl poslední koncert, o kterém chci napsat. Jednalo se o
koncert dětí ZUŠ, který se konal v neděli
23. června. Soubory Muzika a Muzička,
čítající asi dvacet dětí, nacvičily pod ve-

dením Ivany Galetové operku Jaroslava
Uhlíře a Zdeňka Svěráka „Šípková Růženka“ a předvedly ji v rytířském sále
tovačovského zámku. Krásné písničky,
překvapivé výkony (herecké i hudební)
malých i větších zpěváků a zpěvaček navodily příjemnou atmosféru a pomohly alespoň na chviličku proměnit část
zámeckých prostor v pohádku. Oproti
předchozím koncertům to byl zcela jiný
zážitek. Nebyl ale o nic horší, naopak byl
velmi milý a pozitivně mě naladil. A o to
přesně jde. I když vaše zážitky nebudou
výhradně hudební, přeji vám, aby byly
vždy pozitivní….
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Tovačovská madona se vrací
Neděle 2. června 2013 se jistě zapíše do
historie nejen naši farnosti, ale i celého
našeho Tovačova, neboť se mezi nás vrací
více než po sedmnácti letech naše Tovačovská madona. Ne sice ve svém originále, ale v replice, kterou vytvořil student
posledního ročníku zdejší řezbářské školy
pan Jaroslav Ošťádal ml. z Laškova .
Tovačovská madona je jedna z pamětihodností nejen Tovačova, ale celého našeho regionu. Přestože dosud není jasný její
původ a neví se ani, odkud se do Tovačova dostala, našla již svoje bezpečné místo
v dějinách českého umění středověku.
Patří jen k několika zachovalým plastikám druhé poloviny XIV. století. Umění
té doby velmi často zachycovalo, ať již na
plátně nebo ve dřevě, stojící Pannu Marii
s Ježíškem, Madonu. Podle Dr. Alberta
Kutala z roku 1938 je jisté, že obdobné
sošky v našich zemích z té doby zůstaly
jen čtyři. Vedle Tovačovské madony to
dále byla madona jihlavského soukromého majetku, madona krajinského muzea
v Bojkovicích a madona kostela sv. Jakuba
v Jihlavě. Nepátral jsem po tom, zda tento
údaj je v současné době ještě platný.
Na výrobu sochy bylo vybráno lipové dřevo a škola popisuje pracovní postup následovně. Pro správné zhotovení repliky byly
vytvořeny papírové šablony. Pro zhotovení
bloku a lepší manipulaci bylo připraveno 6
ks spárovek. Na ty se pak přenesly šablony,
které byly oříznuté na pásové pile a slepené ve velkém lisu. Pak byly překresleny
detailní tvary celé figury (ruce, hlava atd.).
Začalo se opracovávat. Nejprve hrubým
osekáním celé sochy velkým řezbářským
dlátem, čímž se docílilo prvotní zakulacení
sochy. Dále bylo pokračováno v řezbě od
nejhlubších míst (záhyby na draperii, oděv

Číslo 2/2013

atd.). Řezba byla prováděna po celém obvodu sochy. Po tomto hrubém opracování
byly vyznačeny hlavní linie. Celá práce na
soše byla prováděna podle fotodokumentace. Po vymodelování obličeje a rukou
došlo k vybroušení smirkovým papírem,
potom k tmelení, očištění od všeho, co
tam nepatří. A nakonec došlo k nanesení
dvou vrstev. Ve finále byla socha napuštěna syntetickou barvou Alkyton ve zlatém
odstínu.
A původ originálu sochy? Jistě to nebyl dar Ctibora Tovačovského, protože
ten byl vychován kališnickými kněžími.
Možná, že sochu dal převést do Tovačova známý mecenáš a milovník umění a
cestovatel Amand Antonín Petřvaldský
(1722 – 1762). Mohl sochu totiž získat
někde v Čechách, kam nejdříve pronikla
z Francie gotická kultura. Je také možnost, že se madona dostala do Tovačova
za třicetileté války, kdy v roce 1642 se
rozložil švédský generál Torstenson ve
střední Moravě. Švédové ji mohli dovést
jako kořist a prodat tovačovským židům,
kteří ji dále výhodně prodali vrchnosti. V
archivních materiálech jsem se ještě dočetl o další možnosti původu. Socha prý
stála původně v malé dnes již neexistující
kapličce směrem na Věrovany? Možná
byla darována jako svatební dar některé
komtesce z rodu Künburků? Možná??
Možností by se jistě našlo daleko více, ale
bádání v tomto směru nechám historikům.
Samotná socha v originále prošla několika restaurátorskými opravami. Předpokládá se, že byla socha původně barevně polychromovaná a později zlacena s
křídovým podkladem. Při restaurování
v roce 1961, které prováděli restaurátoři

Karel Kotrba a Heřman Kotrba z Brna,
byla socha Madony nejen ošetřena proti
červotočům a pro zpevnění dřeva, ale i
podrobena průzkumu po existenci dřívějších úprav. V roce 2000 reprezentovala
Tovačovská madona také naše město na
výstavě „Moravští Lucemburkové“.
Na popud o.p.s. Tovačovský zámek a po
dohodě se zdejším panem farářem P. Josefem Svobodou byla ujednána možnost
sbírky na zhotovení repliky této sochy.
Sbírka byla vyhlášena při každoroční vycházce Tovačovem v r. 2011. Bylo jednáno se zdejší řezbářskou školou a také dohodnuto, že to škola pro Tovačov udělá.
Čas utíkal a konečně jsme se dočkali toho,
že replika byla dokončena a také předána.
Zatímco škola pracovala na soše, uvedená
o.p.s Tovačovský zámek i farnost dávala
dohromady finanční prostředky. Za zhotovení repliky požadovala škola částku
25.000,-Kč s tím, že je to pro Tovačov.
Na sbírce se pak podíleli:
Město Tovačov částkou
5.000,- Kč
Výtěžek z farního plesu
5.255,- Kč
Sbírkou na vycházce 14. 5. 2011
1.985,- Kč
Sbírkami v zámku při o.p.s.
2.500,- Kč
Žáci ve škole v Dubě na Moravě
900,- Kč
Zemědělec pan Venclík
1.000,- Kč
Osmdesátníci při srazu
v r. 2011
90,- Kč
Farnici naši farnosti
7.370,- Kč
Socha madony je tedy zase mezi námi.
Může nám připomínat zbožnost našich
předků. Ať pohled na sochu, která byla
v uvedenou neděli požehnána, ať nám
pomůže k utvrzování víry a to nejen nám
farníkům, ale i turistům, kteří navštíví náš
farní kostel.
Ant. Indrák

strana 17

Tovačovský kamelot

Myšlenka arcibiskupské cyklostezky žije
V loňském roce se město Kojetín neúspěšně ucházelo o dotaci z Regionálního
operačního programu Střední Morava na výstavbu cyklostezky s pracovním názvem „Arcibiskupská cyklostezka“. Myšlenka na její zbudování ovšem nezapadla
a hledají se další možnosti jejího financování.
Původním záměrem bylo propojit dvě arcibiskupská města – Kroměříž a Olomouc
(odtud pochází i pracovní název Arcibiskupská cyklostezka), v současné době se
spíše zaměřujeme na využití stávající již částečně vyznačené cyklotrasy 5040, která
by dostala nový povrch a vedla z Kojetína přes Uhřičice, Lobodice do Tovačova,
kde by se napojila na cyklostezku Bečva. Cyklostezka Bečva, někdy také nazývána jako první cyklodálnice C1, vede od pramenů Bečvy až po její soutok s řekou
Moravou a měří 160 km. Obě tyto cyklostezky, Bečva i Arcibiskupská, mají stejnou
filosofii – obě vedou podél vodních toků, Bečvy resp. Moravy.
V závěru měsíce května si starostové a místostarostové obcí a měst, na jejichž katastru by měla Arcibiskupská cyklostezka vést, trasu této cyklostezky projeli na kolech
a domluvili se na dalším společném postupu. Byla vytvořena Dohoda o spolupráci
na přípravě cyklistické stezky, po jejím schválení ve všech zastupitelstvech partnerských obcí bude vypracována studie a zahájena jednání o možnostech financování
její výstavby. Jako nejvíce pravděpodobná se jeví možnost dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury se spoluúčastí zainteresovaných obcí a měst.
Ilona Kapounová

Nová tvář autobusové zastávky
Snad všichni, co denně čekáte na autobus
nebo občas jen přes autobusové nádraží procházíte, jste si v minulých dnech
všimli, že se autobusová zastávka mění
z nudné bílé a umazané na barevnou a
veselou. Výmalbu pomocí fasádních barev a graffiti sprejů realizují žáci 2. stupně ZŠ Tovačov pod vedením vyučující
Petry Nemravové. Barevná výmalba je
fáze první, následovat bude umístění

mapy města s ozdobným rámem, mříže na dveřích a oknech budou osazeny
OSB deskami. Zde budou přemístěny
postupně jízdní řády a propagační materiály města a zámku. Zmizí tak kovová
modrá tabule z prvního nástupiště. Nápis TOVAČOV se dočká nového nátěru,
a pokud finance dovolí, možná přibydou
i nové lavičky a odpadkový koš. V plánu je i montáž kamery, která bude celý

prostor monitorovat. Tato akce je hrazena z rozpočtu města, z celkové částky 20
000,- Kč je prozatím vyčerpána polovina.
Konečné resumé i s fotografiemi připravíme do příštího vydání Tovačovského
kamelotu. Všem, kdo se na organizaci
a následné realizaci podíleli, bych tímto
ráda poděkovala za spolupráci.
Petra Hirschová

Sport
Hasičské střípky
Sobota 11. května 2013 v Tovačově patřila hasičům. V prostorách zámeckého areálu se uskutečnil již pátý ročník hasičské
soutěže Železný hasič, kterou pořádá SDH Tovačov ve spolupráci s HZS ÚO Přerov a městem Tovačov.
Soutěžící stejně jako v předchozích letech absolvovali různé
překážky v zámeckém parku a závěrem je čekal výstup do zámecké věže. Vše absolvovali s dýchací technikou.
Návštěvníci, kteří přišli do zámeckého parku i přes nepřízeň
počasí, mohli nejenom podpořit soutěžící, ale také si prohlédnout hasičskou techniku.
A jak vše dopadlo? Celkem na start nastoupilo 33 soutěžících.
Soutěž dokončilo 32, jeden soutěžící byl diskvalifikován. Na
prvním místě se tak umístil Jan Haderka (SDH Hulín s dosaženým časem 1:35,17), místo druhé obsadil Pavel Řezníček
(SDH Velký Ořechov, 1:41,54) a na místě třetím se umístil Jan
Hynek (SDH Bělkovice-Lašťany, 1:45,65). Nejstarším soutěží-
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cím byl Pavel Haderka (*1959) z Hulína s časem 2:32,79.
A jak se umístili tovačovští hasiči? Na 12. místě se umístil s
časem 1:57,45 Ivo Kolda a na místě 32. s časem 3:25,75 Marek
Tomášek.
A teď nabízím malé porovnání vítězů všech ročníků:
2009 – Aleš Navrátil (SDH Olšovec s časem 1:45 min)

2010 - Milan Pařil (SDH Nevcehle s časem 1:36,70)
2011- Petr Majar (SDH Tovačov s časem 1:45:84)
2012 Jan Haderka (SDH Hulín s časem 1:42,03)
2013 - Jan Haderka (SDH Hulín s časem 1:35,17)
Velké poděkování patří všem sponzorům a lidem, kteří jakkoli
přispěli k zdárnému průběhu hasičské soutěže.
Mgr. Antonín Havlin

Gymnastika
V sobotu dne 8. 6. 2013 se v Přerově konala gymnastická
soutěž, kterou pořádalo Středisko volného času Atlas a BioS
Přerov ve spolupráci s firmou Draps, s.r.o., zabývající se výrobou sportovního oblečení. Zúčastnily se jí žákyně 3. třídy
ZŠ Tovačov Michaela Macourková a
Bára Zavadilová
(roč. 2004). Soutěž probíhala ve čtyřech disciplínách (přeskok,
hrazda, kladina a akrobacie) a pěti věkových kategoriích. Míša
Macourková obsadila 2. místo v akrobacii, 2. místo v přeskoku, 5. místo na kladině a 6. místo na hrazdě. Celkovým součtem bodů pak stanula na 3. bronzové příčce v gymnastickém
čtyřboji IV. kategorie (roč. 2004, 2003 a 2002).
Míšu Macourkovou a Báru Zavadilovou můžeme kromě účinkování ve skladbě „ Bambitky“ s TJ Sokol Tovačov vídat také
v pódiových skladbách Střediska volného času Atlas a BioS
Přerov.
Se skladbou „Zahrada“, se letos zúčastnily hned několika soutěží a získaly tato ocenění:
2. místo O pohár města Kunštátu,
2. místo Dance evolution Přerov.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších nejen sportovních
úspěchů!
Renáta Macourková

Z činnosti Sdružení kynologů v Tovačově
Školení výcvikářů, Holešov, 2.3.2013
V sobotu 2. března 2013 v klubovně Kynologického klubu
Holešov proběhlo školení výcvikářů. Přednášel pan Strach a
z našeho klubu se ho zúčastnila Šárka Schejbalová a Marcela Coufalíková. Celkem se zde sešlo přes 20 psovodů, vesměs
začínajících výcvikářů. Pan Strach tomu přizpůsobil obsah
školení. Podal nám spoustu užitečných informací a rad a to
takovou veselou formou, že všichni účastníci se shodli, že tak
zábavně pojaté školení ještě neabsolvovali.

Číslo 2/2013

Zimní závod, Přerov, 9.3.2013
Zimního závodu v Přerově se zúčastnili dva psovodi z KK Tovačov: Marcela Coufalíková s borderkami Bartem a Berrym a
Romana Indráková s briardem Navajo. Závod posuzoval pan
Mnich a soutěžilo se ve dvou kategoriích: podle ZZO a podle
ZVV1. Podle ZZO soutěžilo 13 psů a z nich Bart se umístil
na prvním místě a Berry na 7. Nevydařilo se úplně přivolání, aport a chůze nebyla úplně perfektní. Bart ztratil dva body:
jeden za předbíhání při chůzi a druhý za zvednutý zadek po
odhození aportu. Romana s Navajem soutěžila podle ZVV1. V
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této kategorii soutěžilo šest psů a Navajo až na nějaké ty chybičky nasbíral třetí nejvyšší počet bodů.

Seminář "Motivace a pozornost", Psí hrátky, Olomouc,
16.3.2013
Po čase zase zavítala Marcela Coufalíková na seminář pořádaný děvčaty Urbáškovými. Od minule se přejmenovaly z Kirican na Psí hrátky. Tentokrát se všem věnovala Verča a probíralo se, jak vylepšit přivolání, jak nácvik přivolání ztěžovat, jak si
hafču rozehrát, jak to udělat, kdyby preferoval nějakou hračku
a jinou by nechtěl, aby si s ní přesto začal hrát. Dále se všichni
mohli dozvědět, jak zrychlit psa, čili jak mu zvýšit drive.
Na konec měla být řeč o relaxaci, ale ta se nestihla. Škoda.
Školení kladečů stop, Holešov, 17.3.2013
V neděli 17. března 2013 se zúčastnily tři členky našeho kynologického klubu Coufalíková Marcela, Koutná Helena a Smolová Marcela v KK Holešov školení pro kladeče stop. Školil pan
Milan Oliva, vynikající dlouholetý kynolog, rozhodčí a úspěšný reprezentant. Předal všem účastníkům spoustu informací
a rad ohledně nádherné a těžké kynologické disciplíny, stop.
Zkoušky IPO v KK Tovačov, 23.3.2013
V sobotu 23.3. proběhly v KK Tovačov zkoušky IPO. Rozhodčí byl pan Josef Surovec. Z domovského kynologického klubu
Tovačov nastoupilo šest psů. Paní Koutná složila stopařskou
zkoušku FPr2 s bouvierem Ambrou, Marcela Coufalíková složila poslušnost UPr1 s border kolií Bartem a zkoušku vyhledávání předmětů StPr1 s druhou borderkou Berrym, Romana
Indráková složila s briardem Navajem také poslušnost UPr1
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a Marcela Smolová zvládla na výbornou vyhledávací zkoušku
StPr1 s oběma svými borderkami Darssy i Koffee. Celkem nastoupilo devět psů, bohužel dva psi zkoušku BH nesložili. Jednalo se jako naschvál o psovody, kteří k nám přijeli až z Prahy a
Brna! Škoda! Ale příště se to už určitě podaří! Třetí pes na BH,
neboli vstupní zkoušku pro IPO, mladý německý ovčák paní
Králíkové z Kojetína, zkoušku složil.
FPr1 87 (100) Helena Koutná a bouvier Ambra
UPr1 96 (100) Marcela Coufalíková a border kolie Bart
UPr1 72 (100) Romana Indráková a briard Navajo
StPr1 96 (100): Marcela Smolová a border kolie Koffee
StPr1 96 (100): Marcela Coufalíková a border kolie Berry
StPr1 97 (100): Marcela Smolová a border kolie Darssy
BH
56 (60): Jaroslava Králíková a NO Zygery (není členkou KK Tovačov)
Zkoušky IPO, KK Olomouc-Neředín, 30.3.2013
V sobotu 30. března úspěšně složila Marcela Coufalíková v
kynologickém klubu Olomouc - Neředín další dvě zkoušky se
svými borderkami. S Bartem zkoušku UPr2 a s Berrym StPr2.
Rozhodčím byl pan Miroslav Vávra.
1. Morava DiscDog Distance, 6.-7.4.2013
Pavel Coufalík se o víkendu zúčastnil prvních frisbee distančních závodů s Berrym, které pořádaly v Tovačově Psí hrátky
Olomouc. V sobotu soutěžili v disciplínách Super MiniDistance a DogDartbee a umístili se celkově na 22. místě ze 32 startujících. V neděli se potom soutěžilo v disciplínách Quadruped
a TimeTrial. Přesný výsledek zatím neznáme, jelikož jsme před
vyhlášením odešli do tepla. Počasí moc jarní nebylo. Sluníčko
sice vykouklo, ale jen párkrát a tak na krátko, že jsme se ani od
něj neměli šanci ohřát.
Myslím si, že kluci zabojovali moc pěkně. Byly to jejich úplně první dogfrisbee závody a s počasím se toho nacvičit až
tak moc nedalo. Za měsíc si to Berruš s Pavlem zopakuje na
Key DiscDog Freestyle, které bude opět v Tovačově, a to první
květnový víkend.
Nácvik slaňování se psem, Stránská skála, Brno, 6.4.2013
Dvě členky KK Tovačov Marcela Coufalíková a Marcela Smolová se zúčastnily nácviku slaňování s lezeckým instruktorem
Radkem Lienerthem (www.climbingschool.cz) na Stránské
skále v Brně. Byl to parádní zážitek pro všechny zúčastněné.
Slaňovaly jsme poprvé v životě a bylo to moc fajn. Slanily jsme
dvakrát bez psa a potřetí i se psem. Se psem to bylo výrazně
těžší, zřejmě proto, že člověk má jinde těžiště, síly
působí jinak a ve výsledku
je to celé fyzicky náročnější.
První obavy, jestli je to
dobrý nápad lézt z takové vysoké skály, se celkem
rychle rozplynuly a všechny sestupy se nám moc líbily. Marcela Coufalíková
nacvičovala s borderákem
Bartem a Marcela Smolová
měla sebou borderku Darssy. Celou akci si užili jak
psovodi, tak jejich psi :-)
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Seminář Výcvik pozitivním upevňováním, RNDr. František
Šusta, Brno, 14.4.2013
Tohle byl třetí seminář Marcely Coufalíkové o metodě pozitivního upevňování s RNDr. Františkem Šustou, trenérem zvířat
v pražské ZOO. Tentokrát jsme se za ním vydaly s Marcelou
Smolovou, další členkou KK Tovačov, do Brna na akademickou půdu veteriny.
František Šusta se perfektně připravil, první i druhou část semináře měl ještě vychytanější a doplněnější - třeba o nová videa a častěji se srovnávalo s výcvikem u psů. Taky výrazněji
padlo to, že výcvik psů je přece jen specifický oproti nedomestikovaným živočichům.
Tím, že to byla třetí účast na první základní části semináře a
druhá na podrobnější a hlubší části semináře, stihala si Marcela Coufalíková tentokrát zapisovat už i vše potřebné.
Seminář byl poctivý i v tom, kolik hodin pan Šusta přednášel.
Začínalo se v 10 hodin a končilo se až téměř v 19 hod. Celkem
na veterině v Brně strávili všichni 10 hodin!
Účastníci dostali opět CD s hrou na klikr trénink.
Pochytaly jsme další detaily metody pozitivního upevňování a
teď už jen vše správně používat a uplatňovat v praxi :-D

Zkouška UPr2, Bystrovany, 1.5.2013
Romana Indráková, členka našeho KK, se svým briardem Navajem složili 1.5.2013 v Bystrovanech úspěšně zkoušku UPr2.
Obdrželi 81 bodů. Jedná se o poslušnost podle zkoušky IPO2.

Členská schůze a brigáda v KK Tovačov, 20.4.2013
V sobotu 20. dubna od 8 do 12 hod proběhla na cvičišti brigáda, kterou zakončila členská schůze. Sešel se vcelku pěkný
počet lidiček - 14, kteří se společně vrhli do přípravy cvičební
plochy k jejímu srovnávání a rozšíření. Členy našeho klubu
podpořili i jejich rodinní příslušníci. Vyřezaly se náletové dřeviny, vyčistila se plocha od nepořádku, kamenů, větví a očistila se betonová plocha pod původní klubovnou pro budoucí
místo pro nácvik "nepříjemných materiálů". Plocha byla takto
vyčištěna a připravena až po mlýnský náhon. Bude to krásný
velký cvičák!

Zkouška plošného vyhledávání RH-FL A, Šumperk,
11.5.2013
V sobotu 11.5.2013 se konaly zkoušky záchranných psů v blízkosti Šumperku a v Koutech nad Desnou. Zkoušky pořádala
ZKO Hanušovice s Pepou Bartošem, rozhodčím byl pan Karel
Pavlík. Zkoušky stupně A v plošném vyhledávání se zúčastnil
borderák Bart od Dupíků s psovodem Marcelou Coufalíkovou. První část speciálních pachových prací v Třemešku vedle
Šumperku zvládl Bart naprosto bravurně. Ve zhruba polovičním čase našel obě osoby a dostal 192 bodů (200).
Poslušnost a dovednost probíhala v Koutech nad Desnou a
tam se některé cviky ne zcela vydařily (ve většině případů vinou paničky), a tak dostal Bart 76 bodů (100). Zkoušku RH-FL
A složil s celkovým počtem 268 bodů (300) se známkou dobrá.

Mezinárodní zkoušky IRO, Brno, 27.-28.4.2013
O víkendu 27.- 28.dubna 2013 se zúčastnila Marcela Coufalíková s borderákem Berrym (Bubastis Bryce Dream of joy) mezinárodních zkoušek záchranných psů IRO v Brně. Berry zde
úspěšně složil zkoušku v plošném vyhledávání osob RH-FL A
a obdržel celkem 278 (300) bodů se známkou sehr gut (velmi
dobře). Poslušnost měl ještě těsně před koncem zkoušek nejlepší ze všech s počtem 96 (100) bodů. Je možné, že ho ještě
někdo překonal - výsledky ještě nejsou zveřejněny. A speciál
- neboli plošné vyhledání - měl nejlepší ve své kategorii, tedy
v plošných áčkách.
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Key Disc Dog Freestyle, Tovačov, 4.-5.2013
Pavel Coufalík, člen KK Tovačov, se zúčastnil frisbee závodů
Key Disc Dog Freestyle s Berrym, který se konal opět první
víkend v květnu v Tovačově na fotbalovém hřišti. Byly to jejich
druhé letošní dogfrisbee závody, ale tentokrát to nedopadlo
moc dobře: první kolo SPTF propásnul, aspoň na druhé disciplíně si to vylepšil. Pouze o jedno místo se neprobojovali do
další kvalifikace. Další kolo SPTF dopadlo zase špatně.
Celkový výsledek je následující:
SuperPro Toss & Fetch, 1. kolo: 48. (ze 48)
SuperPro Toss & Fetch, 2. kolo: 47. (ze 48)
SuperPro Toss & Fetch, finále: 48. (ze 48)
Night Time trial: 17. (z 24) Do finále postupovalo 16 závodníků. To je škoda. Unikla Pavlovi účast ve finále jen o vlásek.
Snad jestli někdy půjdou na nějaké třetí závody, už se bude
dařit lépe.

Zkouška sutinového vyhledávání RH-T A, Vlkoš, 19.5.2013
V neděli 19.5.2013 probíhaly ve Vlkoši zkoušky sutinového
vyhledávání podle mezinárodního zkušebního řádu IRO. Rozhodčím byl pan Pavel Šabacký. Marcela Coufalíková s Barťou
i Berruš nastupovala na áčkovou úroveň a byla hodně nejistá,
jak to dopadne, jelikož se hledalo v objektu bývalé sýpky za
Tovačovem a v zemědělské hale plné technologií. Průduchů
tam bylo dost a zrovna dobře nazkoušené tyto terény se psy
neměla.
Začínalo se ve Vlkoši na cvičáku poslušností a dovedností.
Berruš šlapal parádně, jen druhou distanci poletl, zbytek už
odběhal dobře. Klasicky pak nejhůře byla hodnocená chůze.
Ale i tak dostal Berry nádherných 92 bodů.
Barťa ztratil nejvíc bodů na distancích, jelikož ty se vůbec nepovedly a pak další pohroma byla, že se nám kluk začal nudit
na dlouhodobém odložení, takže si tam po nějakém čase sedl,
pak vstal, pak zase sedl, pak zase vstal. Jelikož odložení je celé
za 20 bodů, ztráta byla značná. Dále dostali ještě nějaký ten
bodík dolů za lávku na sudech, protože Barťa nečekal a valil dopředu. Oba kluci pak dostali body dolů za překusování
aportu. Bart si na poslušnosti vysloužil tedy 80 bodíků.
Na speciály se všichni přesunuli za Tovačov do objektu bývalého JZD. Berry šel jako první. Dostal na hledání starou sýpku.
Prvního figuranta v díře označil hned po vběhnutí do prostoru
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a druhého po chviličce po vypuštění do dalšího směru. Když to
měl tak rychlé, tak dostali za úkol cvičně prohledat ještě zbylou část sýpky. Vše se panu rozhodčímu tak líbilo, že Berrušce
dal plných 200 bodů!!! Úžasný :-)
Bart šel asi jako pátý pes a dostal k prohledání druhou halu
s různými technologiemi. Hned po vpuštění do terénu našel
prvního figuranta a krásně ho označil. Pak byl vyslán dál do
haly a Barťa doběhl snad jen 4-5 metrů a začal štěkat do takové
prohlubně. Paničce přišlo, že tak štěká z rozrušení z hledání,
takže nález nehlásila. Bylo to navíc tak strašně blízko... Bart
si to tedy ještě oběhl, znovu přišel k díře a začal znovu štěkat
a tentokrát to štěkání bylo jasné značení nalezené osoby, takže panička ohlásila nález. Pan rozhodčí chtěl potom také ještě
cvičně prohledat zbylý prostor a ohodnotil Barťu nádhenými
194 body. Ztrátu mu způsobila panička tím, že Barťu nechala si
osobu ověřit tím oběhnutím. Nevadí. Hledal moc moc hezky!
Ve výsledném hodnocení dostal Berry 292 bodů a známku výborně, Barťa dosta 274 bodů a známku velmi dobře. Nádhera!
Gratulujeme!
Obedience tábor s Varvarou Bolshakovou, Krkonoše, 22.24.5.2013
Dvě členky KK Tovačov, Marcela Coufalíková s Marcelou
Smolovou se zúčastnily obedience tábora se špičkou v této
disciplíně, s Ruskou Varvarou Bolshakovou. Marcela Coufalíková cvičila pod jejím vedením s Bartem, Marcela Smolová
se zúčastnila jako divák. Cvičilo celkem 14 psů rozdělených do
dvou skupin. Na cvičících psech se mohli všichni účastníci dozvědět, jak různé cviky se psem nacvičovat, jak je vylepšovat,
jak je mít zkrátka dokonalé. Varvara byla jedinečná v tom, jak
rychle dokázala číst psy a hned na míru každému poradit, co
udělat, aby výsledek byl dokonalejší. Obě Marcely si přivezly
hromadu zápisků se spostou rad, jak na to. Byl to naprosto výjimečný tábor s nejbohatšími poznatky o výcviku psů.

poslušnosti. Také děti si mohly vyzkoušet, jak se psem cvičit.
Ukázka se dětem i rodičům líbila. Tak třeba zase někdy příště
:-)
Postřehy z obedience tábora s Varvarou Bolshakovou, Tovačov, 12.6.2013
Ve středu 12. června se uskutečnil v klubobně KK Tovačov
vzdělávací večer, kde Marcela Coufalíková seznámila členy
klubu, ale i další zájemce, s poznatky z obedience tábora s
Varvarou Bolshakovou, kterého se zúčastnila. Povykládala o
tom, co všechno se na táboře cvičilo, jak bylo Varvarou hodnoceno provedení cviků a jak následně Varvara řešila nedostatky. Účastníci se tak seznámili s chybami, které se vyskytují
při provádění cviků a také s metodikami, jak se pak chyby napravují. Také se ale všichni dozvěděli, jak je možné různé cviky
nacvičovat jinými metodami a jak je dál ještě vylepšovat, aby
byly zkrátka perfektní.
Celodenní seminář "Agrese mezi psy", Brno, 15.6.2013
Marcela Coufalíková s Marcelou Smolovou se zúčastnily v
Brně celodenního semináře "Agrese mezi psy", kterým účastníky provázela Lenka Blachová ze Psí školy Berenika a Magda
Šimečková z Koiry, obě z Ostravy.
Děvčata měla připravenou prezentaci vždy se stručným shrnutím probírané problematiky, k ní názorné fotografie a videa. K tomu všemu sdělily všem posluchačům velkou spoustu informací. Účastníci se dozvěděli, jak se naučit "číst" psy,
jak dál tyto informace zpracovávat, co to je agrese, jaké má
formy, projevy, jak agresi řešit a kdy a za jakých podmínek ji
řešit a hlavně také, jak ji neřešit a jak ve psu agresi nevypěstovat.
Tento seminář nás zase posunul o kus dopředu a rozšířil naše
kynologické obzory. Všem pejskařům takový seminář vřele
doporučujeme.
Za KK Marcela Coufalíková

Den dětí, Kralice na Hané, 31.5.2013
V pátek 31.5.2013 vystoupila Marcela Coufalíková se svými
borderkami Bartem a Berrym na dětském dni v Kralicích na
Hané, kde předvedla ukázky dogfrisbee, psích triků a cviků
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Bambitky z Tovačova
Bambitky jsou osmi až desetiletá děvčata, která letos nacvičila skladbu pod
názvem Tajemství staré bambitky. Premiéra vystoupení proběhla na Sportovním plese TJ Sokol Tovačov, dále pak
na Dětských šibřinkách ve sportovní
hale. V sobotu 23. března jsme se zúčastnili přehlídky pódiových skladeb
ČASPV v Oseku nad Bečvou a postoupili na krajské kolo této soutěže, které

se konalo 7. dubna v Olomouci. Naše
vystoupení dále mohli zhlédnout diváci v Lobodicích na Šibřinkách, v Citově
na Sportovním plese, na hodových slavnostech v Ivani nebo v zámeckém parku
Tovačov u příležitosti Pálení čarodějnic
a Oslav květnového vítězství. Na závěr
letošní sezony jsme si užili atmosféru
taneční soutěže Dance evolution. Ta
proběhla v sobotu 25. května v teniso-

vé hale TJ Spartak Přerov a jejími organizátory jsou Středisko volného času
Atlas a BioS Přerov. Ani zde jsme se
nelekli konkurence dívek z větších měst
celé Moravy a přivezli si odtud pohár
za 3. místo v dětské kategorii SHOW
DANCE. Děkujeme všem za projevenou podporu.
Mgr. Ivana Zavadilová
a Mgr. Ivana Smolková

zleva:
Hana, Petr a Pavlíček
Cetkovští
Jitka, Martin a Martínek
Lehcí
Ivana, Jiří a Barunka
Zavadilovi,
Ivana, Marek a Viktorka
Smolkovi
Eva a Martin Komínkovi
a Natálka Šparlínková
Petr, Pavla a Beátka
Vránovi
Renata, Radek a Michalka Macourkovi

TANČÍ CELÁ RODINA V O2 ARENĚ
Skladba Tančí celá rodina reprezentovala 1. června 2013 TJ
Sokol Tovačov na celorepublikové přehlídce pohybových
skladeb pod názvem „Česko se hýbe, cvičí a tančí“. Skladba
byla vybrána jako jedna z dvaceti pohybových skladeb České
asociace sportu pro všechny z celé republiky. Přehlídky se zúčastnilo více jak 100 pohybových skladeb. Vystupovaly v průběhu celého dne v blocích podle organizací. Své zastoupení
kromě ČASPV měla i Česká asociace školních sportovních
klubů a Česká obec sokolská.
Měli jsme velkou radost, že byla vybrána zrovna naše sklad-
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ba, a to zejména pro její nápaditost, originalitu a jedineční
složení. V Praze vystoupilo 7 rodin se svými dětmi, celkem
21 cvičenců. Vystoupení v O2 Areně byl pro nás velký zážitek.
Vystoupení Tančí celá rodina v O2 Areně je možné zhlédnout na www.tjsokoltovacov.cz a společný klip všech vystupujících, který byl natáčen v průběhu přehlídky pro televizi
ČT4 Sport, na www.ceskosehybe.cz.
Děkujeme za podporu TJ Sokol Tovačov.
Mgr. Ivana Smolková a Mgr. Ivana Zavadilová
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Turistika
NARODOWY PARK GORY STOLOWYJE A ADRŠPAŠSKO –
BROUMOVSKÉ SKÁLY
Motto: „Chce-li se člověk o dovolené
dozvědět, jak se dostane od jedné horské
boudy k druhé, stačí, když vytáhne turistickou speciálku a posadí se na nejbližší
pařez.“
(Hanzelka/Zikmund)
Klub poutníků, o. s., nabízí každým
rokem i několikadenní turistické zájezdy. Letošní „jarní turistika“ byla
naplánována do polského národního
parku Gory Stolowyje a do Adršpašsko
– Broumovských skal v termínu od 30.
dubna do 5. května. Ubytování bylo zajištěno v krásném a útulném areálu Horalka ve Sněžném v Orlických horách.
Odtud jsme každý den podnikali své
turistické výpravy.
Stolové hory, známé pod názvem Hejšovina (polsky Góry Stolowe), se nachází převážnou částí na území Polska,
jsou z větší části zalesněné a jsou jedinými stolovými horami v Polsku. Na
české území zasahují jen okrajovými
výběžky a z hlediska ochrany přírody
spadá tato část do Chráněné krajinné
oblasti Broumovsko. Nejvyšším vrcholem je Velká Hejšovina (polsky Szczeliniec Wielki - čti: ščeliněc vjelki) ) s 919
m n m. A právě tam vedla naše cesta
první den.
Svátek práce, den volna, počasí, že by
„psa nevyhnali“. Nicméně podle pravidla: „není špatného počasí, je jen
špatně oblečený turista“ jsme se vůbec
nezalekli dlouhodobé předpovědi o
deštivém počasí a celí natěšení se vydali vstříc novým zážitkům. Autobus
nás zavezl do Polského Karlówa. Tady
jsme vystoupali na již zmíněný nejvyšší
vrchol Stolových hor a prošli se na protáhlém temeni hory, kde se na území asi
25 ha nacházejí pískovcové skalní útvary (skalní bludiště). Na severní straně
byla v roce 1846 vybudována turistická chata v tyrolském stylu. Na západní straně masívu se nachází postranní
vrchol Malá Hejšovina (895 m). Ten
je pro turistiku nepřístupný z důvodu
ochrany hnízdišť ohrožených ptačích
druhů. Vstup do skalního bludiště je
zpoplatněn 6 Zl (asi 40,- Kč). Odtud
jsme po červené turistické značce za-
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mířili zpět přes Karlówa a kolem vrcholu Skalniak (915 m) do Blednych skal.
Tady se přímo na polsko-české hranici
ve výšce 852 m n. m. na ploše 21 ha
rozprostírá labyrint rozsedlin o hloubce 6-11 metrů v mohutných skalních
blocích, které jsou ve spodních částech
vyklenuty. Těmito průchody prochází
částečně zpevněná zjednosměrkovaná
turistická trasa kolem nejzajímavějších
skalních útvarů s názvy jako Kuchnia,
Stolowy Glaz, Okret, Kasa, Dwunozny
Grzyb nebo symbolu celého bludiště
Kurzi Stopky. Toto skalní bludiště je
taktéž zpoplatněno, ale stojí bezesporu
za zhlédnutí. U skalního bludiště jsme
odbočili na modrou značku, po které
jsme došli do Machova (v ČR) k busu.
Trasa měla cca 19 km.
Druhý den jsme se opět za deště a zamračené oblohy vydali do Polska, kde
nás autobus vysadil u Lesne igly kousek od Karlówa. Odtud jsme po zelené
značce obešli skalní masiv Radkowska
Stražnica a došli k rozcestníku s modrou značkou. Tady jsme odbočili doprava a dále po modré jsme šli kolem
Slonecnych skal a Skalnych wrot až po
rozcestník se žlutou značkou. Kolem
dalších skalních masivů jsme obešli
pomyslnou „osmičku“ a vrátili se na
žlutou značku a po modré kolem Bialych Skal došli do cíle k parkovišti busu.
Biale Skaly se nacházejí asi 7 km za
hranicemi (turistický přechod Machovská Lhota), mezi polským Karlowem a
Batorowem, v nadmořské výšce kolem
800 metrů. Někdy se jim také říká Bílý
kámen nebo Bílé stěny díky světlému
zabarvení pískovce. Dosahují výšky 20
až 30 metrů a jsou rozprostřeny v délce
přibližně jednoho kilometru. Vznikly
dlouhodobým působením erozních sil,
zvláště vody. Skalní útvary tvoří stěny a
věže, některé mají vlastní názvy.
Třetí den budík zazvonil v obvyklý čas
a my, vědomi si toho, že nás čeká výlet do přírody namísto šichty v práci,
jsme vstali o poznání svižněji. Byť jsme
předešlý den ušli 21 km. Do nachystaných batohů jsme doplnili poslední
nezbytnosti, pláštěnku dali nahoru,
protože předpověď opět nezněla slibně, a vyrazili busem směr Teplice nad

Metují. Dnes jsme měli ale na výběr.
Odpočinkový den v Adršpašsko – teplických skalách a procházka skalními
městy nebo lehčí túra přes horu Ostaš
do osady Skály. A protože jsme se nechtěli o svůj volný čas dělit s návštěvníky z Polska, kterých zamířilo do „Ádru“
několik autobusů, tak si naše skupina
vybrala klid a pohodu a ničím a nikým
nerušený výšlap do skalního bludiště na
horu Ostaš. Hora je lemována strmými
skalními útvary o výšce až 40 metrů,
dosahuje výšky 700 m n.m. a velikosti
plošiny 500 x 400 metrů. Na východní
straně vrcholové části se vytvořilo malé
skalní město Horní labyrint s pojmenovanými skalními útvary jako Zbrojnoš,
Medvědi, Mohyla smrti a Žába. Polickým zlomem je hora rozdělena na dvě
oblasti. Spodní část - Dolní labyrint
(Kočičí skály) je oproti horní části o
100 metrů níže. Součástí tohoto skalního města je i 30 metrů dlouhá puklina
Sluj českých bratří. Z Ostaše jsme šli po
modré turistické značce až do osady
Skály a ušli 13 km.
Čtvrtý den nás opět probudila zamračená obloha a zahradní deštík, ale ….
my se nevzdávali naděje, že přece jen
vysvitne sluníčko . Autobus nás zavezl nad Hlavňov k chatě Hvězda. Krásná
dřevěná chata stojí na okraji pískovcových skal Broumovských stěn. Novostavba chaty byla posvěcena o pouti
5. srpna 1855. Sloužila jako hostinec a
sídlo hajného hvězdeckého klášterního
polesí. Celá roubená stavba na kamenné podezdívce byla kdysi pobita břidlicí, uvnitř byl působivý, zejména dřevem
obložený prostor velkého sálu. Interiér
chaty a její okolí bylo poškozeno „moderními“ účelovými úpravami ve druhé
pol. 20. stol. Z Hvězdy jsme se vydali
po červené značce napříč Broumovskými stěnami. Broumovské stěny jsou
oblíbeny díky svým skalním útvarům,
roklím, vyhlídkám a klidu. V roce 1956
byl tento pískovcový reliéf, rozkládající
se na 638 ha, vyhlášen národní přírodní
rezervací.
Oblast je velmi rozsáhlá a je tvořena krásnými exempláři pískovcových
skal, hlubokými roklemi, soutěskami,
krásnými vyhlídkovými místy a boha-
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tými lesy. Cestou jsme sešli do Kovářovy rokle. Kovářova rokle je jeden ze
skalních kaňonů na jihozápadní straně
Broumovských stěn, dlouhý asi 1 km a
hluboký přes 60 metrů. Kaňonem protéká Hlavňovský potok, který místy
mizí v suťových jeskyních až 10 metrů
pod dnem kaňonu. V rokli je několik
jeskyní, z nich některé jsou přístupné
(Kovárna, Myší díra, Mariánská jeskyně). Nad roklí se nalézá vyhlídka Skalní
divadlo. Stále po červené jsme došli na
Supí hnízdo (702 m) a Modrý kámen (
685 m) až na rozcestník se žlutou. Odtud přes Velkou kupu (708 m) a Korunu
(769 m) jsme došli až do Bočanova k
busu. Trasa měřila 18 km a dnešní den
se počasí konečně umoudřilo, vykouklo sluníčko a ukázala se nám konečně i
modrá obloha.
Den pátý byl dnem balení a návratu
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domů. Ale co by to bylo za turisty, kdyby si i poslední den něco „nenašlápli“. A
co by to byl za výlet, kdybychom hned
na začátku nevytáhli pršipláště. Bus nás
vysadil v sedle Šerlich a odtud jsme šli
cca 14 km po červené značce hřebenem
Orlických hor do Mezivrší. Šerlich je
hora v Orlických horách (výška 1027
m) a zároveň hojně navštěvovaný turistický cíl, a to díky blízké Masarykově
chatě postavené roku 1925 a také díky
tomu, že přes vrchol vede Jiráskova cesta, hlavní hřebenová trasa Orlických
hor. Trasa vedla přes vrchol U Kunštátské kaple (výška 1041 m). To je vrchol
v Orlických horách, 3 km západně od
Orlického Záhoří, pojmenovaný podle
barokní Kunštátské kaple Navštívení
panny Marie, postavené roku 1760 pro
dřevorubce, kteří tehdy v Orlických
horách těžili dřevo pro výdřevu do

kutnohorských dolů a do tavicích pecí
místních skláren. Kaple stojí v sedle
mezi vyšším severozápadním a nižším
jihovýchodním vrcholem hory. Přírodní památka U Kunštátské kaple má rozlohu necelé 3 ha. Předmětem ochrany
je rašeliniště, tvořené jezírky v porostu
rašelinné smrčiny. Cenné je zejména
z floristického hlediska, vytvořilo se
zde mechové a bylinné patro se zvláště
chráněnými druhy typickými pro společenstva rašelinišť.
Pět dní turistiky, pět dní poznávání, 85
pěších kilometrů. Ošlehaní deštěm a
větrem, namožené svaly a bolavá kolena. To vše ale při dobré organizaci a s
výbornou partou stejně naladěných lidí.
Jak bylo napsáno hned v úvodu, držte se
i vy hesla „není špatného počasí, je jen
špatně oblečený turista“ a uvidíte, že i
cesta může být cíl…….
Markéta Hajduková
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1. MORAVSKÉ PUTOVÁNÍ
Moravská putování pořádá již několik
let CA Blaho, o. s. Jde o jednodenní turistické akce po významných a krásných
místech Moravy. V letošním devátém
ročníku je naplánováno šest Moravských
putování, a to:
13. 04. 2013 Hlína – Ivančice – Dolní
Kounice (délka trasy 15 km)
11. 05. 2013 Budislav – Toulavcovy Maštale – Nové Hrady u Skutče
(délka trasy 15 km)
15. 06. 2013 Petrovy Boudy – Biskupská
Kopa – Zlaté Hory (délka
trasy 15 km)
07. 09. 2013 Podhradí (zříc.hradu Vikštejn) – Hradec nad Moravicí (délka trasy 15 km)
05. 10. 2013 Údolí Jihlavy – Pustý Mlýn
- Mohelno (délka trasy 15
km)
09. 11. 2013 Valašská Bystřice – Díly –
Hutisko Solanec (délka trasy 10 km), možnost jít přes
Tanečnici (16 km)
Moravského putování se může zúčastnit každý, kdo se řádně a včas přihlásí.
Každý, kdo se zúčastní minimálně čtyř
turistických vycházek, obdrží diplom.
V ceně je zahrnuta doprava a turistický
záznamník, který obsahuje popis trasy
se všemi zajímavostmi, na které můžete
během cesty narazit.
Letošní 1. moravské putování se uskutečnilo v sobotu 13. dubna. Autobus nás
dovezl do obce Hlína u Ivančic. Hlína je
malá obec na vrcholové části Hlínské vrchoviny v nadmořské výšce 451 m, má
126 domů, ve kterých žije 269 obyvatel.
Hlína je velmi starou osadou, o čemž
svědčí i archeologické vykopávky. A
právě v Hlíně stávala nejstarší rozhledna na jižní Moravě. Byla postavena roku
1910, měla dvě vyhlídkové plošiny a byla
17 m vysoká. Zbořena byla v roce 1938.
Nynější rozhledna, která je pojmenována po ivančickém rodákovi Vladimíru
Menšíkovi, byla postavena téměř po sto
letech, v roce 2006. Je 22 m vysoká a na
vyhlídkový ochoz nás dovede 96 schodů.
Zajímavostí je, že se několikrát do roka
naskýtá návštěvníkům rozhledny možnost vidět Alpy, a to zejména v zimních
měsících, kdy se prudce střídají teplotní
rozdíly. K vidění jsou dva vrcholy v pohoří Totes Gebirge – Mrtvé hory, asi 40
km před známým ledovcem Dachstein.
Vzdálenost je úctyhodná -asi 240 km.
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Jedná se o vrcholy Groos Priel 2523 m a
Rabestein 2100 m. Druhé pohoří, které
je z Hlíny vidět, je Schneeberg – Sněžná
hora s nejvyšším vrcholem Klosterwapen 2076 m.
Po prohlídce rozhledny jsme se vydali
po modré značce do Ivančic. Trasa byla
nenáročná, vhodná i pro rodiny s malými dětmi a důchodce. Místy nám pouze znepříjemňovalo pochod rozměklé
podloží, kaluže a bláto. Ivančice nás ale
přivítaly v celé své kráse prosvětlené
sluníčkem a cukrárna na náměstí výbornou kávou a zákuskem . Městečko, které vzniklo na soutoku řek Jihlavy,
Rokotné a Oslavy, je poprvé připomínáno roku 1221. Jsou zde zachovány
zbytky městského opevnění z 15. – 16.
století. Gotický hrad byl přestavěn na
renesanční zámek, kde se nyní nachází městské muzeum. Na náměstí stojí
mariánské sousoší z roku 1726 a kašna
z roku 1609. Nejstarší stavbou je románský kostel. Nad městem se nachází
novogotická poutní kaple sv. Jakuba a
u ní křížová cesta. Tou jsme sešli právě
do Ivančic. Východně od města se nachází návrší Réna. Tam vedly naše další
kroky. Na pravém břehu řeky Jihlavy
se na tomto návrší nachází pozůstatky
pravěkého a velkomoravského hradiště,
na výběžku je přírodní divadlo z roku
1959 a 4 m vysoká železobetonová rozhledna Alfonse Muchy z roku 1930, zrekonstruovaná v roce 2001. Odtud jsme
po červené značce zamířili k obci Nové
Bránice.
Cesta vedla lesem k řece Jihlavě, ke
které jsme scházeli
kolem Ivančického
viaduktu. Ten dodnes
slouží jako učebnice
mostního stavitelství.
Most byl vybudován
jako spojka 373,5 m
dlouhého údolí, které
překonává ve výšce
42 m nad hladinou
řeky. Za zmínku stojí informace o stavbě mostu: „Unikátní
bylo nejen konstrukční řešení mostu, ale
i jeho samotná realizace. Nosník byl
postupně sestavován
na hrušovanské stra-

ně a za pomocí jednoduchých válečků
a kladkostrojů pomalu nasouván nad
údolí. Celou operaci provedlo pouhých
30 dělníků za neuvěřitelných 154 dní.
Stavbu provedla v letech 1868 - 1870
francouzská firma Cail & comp. Spotřebováno bylo 1238 tun svářkového železa
a 206 tun litiny. Náklady představovaly
asi 755 000 zlatých. Zatěžovací zkouška proběhla 20. srpna 1870, kdy most
vyhověl projektovanému zatížení 7,551
t/m. Poté byla uspořádána dle tehdejších zvyklostí vrchním inženýrem Pischofem týden trvající hostina s hudbou
a tancem.“ (http://spz.logout.cz/infra/
ivandu.html). Most sloužil pravidelnému provozu s minimálními opravami
až do roku 1978. Od 1. 1. 1979 je ve
správě Brněnského technického muzea
a stává se technickou památkou. V současné době je větší část mostu rozebrána a je zachováno pouze torzo původní
mostní konstrukce. Pohled na něj je
však obdivuhodný.
Kolem řeky Jihlavy jsme došli po červené značce do Nových Bránic. Jedná se o
vinařskou obec ve Znojemské vinařské
podoblasti. Od severního a jihovýchodního okraje obce se rozkládají vinice a
ovocné sady. První písemná zmínka o
obci je z roku 1306 a byla majetkem nedalekého kláštera Rosa Coeli v Dolních
Kounicích. Přes Nové Bránice vede značená trasa cyklostezky a červená turistická značka. Červená značka tvoří okruh
vedoucí po levém a pravém břehu řeky
Jihlavy a spojuje Ivančice a Dolní Kounice.
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A to už nám zbýval jen kousek a
přes vinice jsme došli až do Dolních Kounic. Na kraji obce jsme
narazili na rozsáhlý židovský
hřbitov ze 17. století. Hřbitov je
ohrazen masivní kamennou zdí.
Nachází se zde v nepravidelných
řadách asi 1500 náhrobků. Řada
z nich pochází z období baroka
a klasicismu, nejnovější většinou
z leštěné žuly se nalézají v horní části hřbitova a jsou nejlépe
zachovalé. Nejstarší náhrobek,
který se dal určit je z roku 1688.
Je zde pochován i známý rabín
Heinrich Flesch. Silnou židovskou menšinu v obci dokládá i
jedna z nejstarších synagog na
Moravě, postavena v letech 1652
– 1656. Obnovena byla roku
2004.
Další naší zastávkou byla zřícenina ženského kláštera Rosa
Coeli (Růže nebeská). Patří mezi
nejvýznamnější kulturní památky zdejšího regionu. Klášter byl
vypálen za husitských válek a z

rozlehlého kláštera zůstalo dochováno pouze jeho torzo. Nad
klášterem se pak nachází monumentální renesanční zámek,
který byl původně postaven jako
hrad určený k ochraně kláštera.
Vysoko nad městem najdeme i
barokní poutní kapli sv. Antonína Paduánského a Floriána z
roku 1757 a u ní křížovou cestu
z roku 1899.
Letošní 1. moravské putování
bylo opět důkazem toho, že se
na našem území nachází spousta
zajímavých a krásných míst, které stojí za zhlédnutí. Doufám, že
aspoň takovéto malé přiblížení
našeho jednodenního putování
navnadí další občany k tomu,
aby se i oni přidali k objevování
zajímavých zákoutí nejen Moravy. Snad Vám tímto dáváme i
malý tip na výlet do míst, která
stojí za zhlédnutí a jsou pozoruhodná svými pamětihodnostmi
a přírodními zajímavostmi.
Markéta Hajduková

3. MORAVSKÉ PUTOVÁNÍ
V sobotu 15. 06. 2013 pořádala Cestovní agentura Blaho, o. s.,
letošní v pořadí již třetí moravské putování. Tentokrát jsme se
vydali směr Jeseníky, konkrétně do Zlatých Hor.
Autobus nás dovezl na rozcestí Petrovy boudy (706 m), na hranici mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Petrovy
boudy zde ovšem již nestojí, v roce 1996 vyhořely. Odtud jsme
po žluté značce šli přes Hälnelovo rozcestí, kde jsme odbočili
na modrou značku, až na rozhlednu Kaiser Franz Josef Warte
na Biskupské kupě (890,6 m. n. m).
Kamenná 18 m vysoká rozhledna byla postavena v roce 1898
německým turistickým spolkem MSSGV (Der Mährisch-Schlesische Sudetengebirgsverein) u příležitosti 50. let panování císaře Františka Josefa l. Stojí na místě dřevené vyhlídkové
věže z roku 1890, v níž byla v roce 1896 zřízena první poštovna
na území Moravy. Poštovna je nejvýše položenou poštovnou
na Moravě a Slezsku (nejvyšší je na Sněžce) a vznikla ještě v
době existence dřevěné rozhledny, tzv. „ PYRAMIDE“ stojící v
letech 1890 – 1896. Je tedy původem starší než současná rozhledna, která je ovšem první zděnou a tudíž nejstarší rozhlednou v Jeseníkách. A jsou tady k dispozici nejkrásnější turistická razítka, která zaručeně potěší duši všech sběratelů. V tomto
případě se již dá hovořit přímo o jakési vzácné monotématické
sbírce. Je jich dvacet jedna, všechna jsou pečlivě umělecky propracovaná a mají zajímavou tématiku. Některá razítka se vážou k výročím, např. k prvnímu letu člověka z Biskupské kupy,
postavení rozhledny v roce 1898 či uložení základního kamene
při stavbě budoucí horské chaty. Z rozhledny můžeme vidět
Hrubý Jeseník, Králický Sněžník, Rychlebské hory, Krkonoše,
polské Stolové a Soví hory, Středoevropskou nížinu v Polsku a
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za dobrého počasí i Moravskoslezské Beskydy a snad i Vysoké
Tatry, do nichž je to odtud vzdušnou čarou "jen" 205 km. Od
3. srpna 1996 po opravě městem Zlaté Hory je rozhledna opět
zpřístupněna veřejnosti. V blízkosti věže je hraniční přechod
na turistické stezce.
Z Biskupské kupy jsme po zelené značce šli přes Hoffmanovu
lavičku a kolem kaple sv. Rocha do Zlatých Hor. Kaple svatého Rocha byla postavena na vrchu nad městem Zlaté Hory
v době třicetileté války. Tu také připomíná pamětní deska u
vchodu do kaple. Při jedné z prusko-rakouských bitev zasáhla
kapli dělová koule, která dodnes visí u sakristie. Zlaté Hory
(německy Zuckmantel) jsou slezské město ležící na severovýchodě okresu Jeseník při hranicích s Polskem na Zlatém
potoce. Historie města i jeho okolí je od svých počátků spjata
se zlatem a hornickou činností. K nejvýznamnějšímu podnikání se ke konci 19. stol. zařadilo lázeňství a služby spojené
s turistikou. Schweinburgovo sanatorium bylo vyhledávaným
léčebným ústavem a zdejší kraj známým turistickým a poutním místem. Samotné historické centrum města je chráněnou
městskou památkovou zónou s řadou kvalitních renesančních
a barokních domů a církevních staveb. Město Zlaté Hory je
také vlastníkem lyžařského areálu Příčná. Nadmořská výška
samotné sjezdovky je 670 m.n. Pro milovníky lyžování několik
důležitých informací: součástí lyžařského areálu je 4-sedačková lanová dráha Doppelmayer, která je vybavena rozběhovým
pásem a její přepravní kapacita je 2 400 osob/hodinu . Délka
sjezdovky je 1 300 m.
Sanatorium Edel, které se ve Zlatých Horách nachází, je soukromá dětská léčebna respiračních nemocí se speleoterapií.
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Základem speleoterapie je využívání mikroklimatu podzemního prostředí (zpravidla krasové jeskyně) a sanatorium má k
dispozici cca 1600 m podzemních chodeb ve zrekonstruovaném důlním díle 7 km od areálu. Počátky lázeňství ve Zlatých
Horách sahají do druhé poloviny 19. století, kdy byl místním
rodákem při pokusech s borovým jehličím objeven roztok,
využívaný k léčbě různých nemocí. Z jeho léčebny se později staly městské lázně. V roce 1879 vzniklo vodoléčebné lesní
sanatorium.
Od rozcestníku Zlaté Hory – bus jsme se dále vydali po Zlatohorské naučné stezce. Zlatohorská hornická naučná stezka
(ZHNS) prochází nejvýznamnějšími hornickými památkami
u Zlatých Hor, z nichž bylo 10 vyhlášeno za kulturní památky.
Na jednotlivých zastaveních se seznámíte s příklady těžby sedimentů i primárních rud a jejich úpravou, od nejstarších až
po novodobá díla. Tato stezka začíná i končí u informačního
centra ve Zlatých Horách. Celková délka je 16 km. Výškový
rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem je 545 m a stezka
má 15 stanovišť. Cestou jsme
se zastavili a zhlédli zříceninu hradu Edelštejn. Přesnou
dobu, kdy byl hrad postaven,
neznáme. Dřívější dějepisci
se domnívají, že Edelštejn byl
postaven biskupy na ochranu vznikajících osad, které
zde zakládali, tedy i Zlatých
Hor a především zlatých
dolů (odtud také jeho jméno
,,Ušlechtilý kámen“). Jeho
dobu vzniku kladou kolem
roku 1222. Jiní jsou přesvědčeni, že hrad byl postaven
českým králem Přemyslem
Otakarem II. (1253 - 1278),
známým zakladatelem měst
a hradů. Nyní je toto místo

opuštěno, je zarostlé lesem a vyzděna a opravena byla pouze
jedna věž a vybudována přístupová stezka k hradu.
Celou Zlatohorskou hornickou naučnou stezku jsme však neprošli, naše putování končilo v městské části podlesí u poutního místa Panny Marie Pomocné, které se nalézá ve výšce 725
m v lesích Příčné hory. Kostel byl postaven na místě dřevěné
kapličky k poctě Panny Marie a roku 1841 byl vysvěcen. Za
totalitního režimu byl kostel z důvodu rozvíjející se důlní činnosti srovnán se zemí a v roce 1995 byl díky darům věřících
- od nás i ze zahraničí - znovu vybudován a probuzen k životu.
V sobotu 22. 9. 2013 se toto poutní místo stane místem střetnutí poutníků z Polska, Německa a celé naší vlasti na tradiční
Pouti národů.
Třetím moravským putováním jsme si opět připomenuli a
ukázali, že na Moravě lze nalézt nejen krásnou přírodu, hrady a zámky, ale i místa připomínající multikulturní minulost
českých zemí.
Markéta Hajduková

Pozvánky

Pozvánka na Tovačovský portál
15. ročník Tovačovského portálu se v letošním roce rozprostře do dvou prázdninových
dnů. V pátek večer se představí liberecká formace Disneyband na nádvoří zámku a po
ní se návštěvníci mohou těšit na divadelní hru „Zkrocení zlé ženy“ v podání tovačovského dobrovolného divadla DDT. V sobotu se představí hudební skupiny, které v minulých ročnících vybrali díky svému hlasování sami posluchači. Těšit se můžete např.
na skupiny Bezefšeho, Epy de Mii, Lístek, Šantré, Jauvajs, Bejlí aj.
za festivalovou dramaturgii Arana Nosálová
Tovačovský portál podporuje Olomoucký kraj.
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Národní divadlo moravskoslezské Ostrava

Divadlo Jiřího Myrona
Út 15. 10. Ryuichi Sakamoto

Poslední samuraj

18.30 h

Holdujete tanečnímu či bojovému umění? S obojím se shledáte v této pozoruhodné baletní inscenaci.
Milostné vzplanuti mořeplavce k japonské aristokratce.
Napínavý a dojemný příběh o dobrodružstvích mořeplavce
Adamse a jeho lásce k japonské aristokratce Sakuře v Japonsku
na počátku 17. století. Divokost a krásu samurajů, jejich bojové
techniky a magické rituály v kontrastu s civilizovaným životem
u dvora japonského císaře převedou do baletní řeči kanadský
choreograf Eric Trottier a šéf ostravského baletu Igor Vejsada. Příběh je volně inspirován knižním bestsellerem Shogun
a jeho filmovou verzí Poslední samuraj. Velkolepá podívaná s

hudbou japonského skladatele a hudebníka Ryuichiho Sakamota, držitele Oscara, Zlatého glóbu a Ceny Grammy za hudbu k filmu Poslední císař.
Lucie Skálová získala za roli Sakury v této inscenaci cenu Thálie 2012.
Vstupenky v divadle Jiřího Myrona NDM v Ostravě jsou rezervovány do přízemí v ceně 200, 220, 240 a 280 Kč a na balkon za 280 Kč. Seniorům a studentům je poskytována sleva
50%. Záloha na dopravu je 170,-Kč na osobu. Autobus odjíždí
2 hodiny před začátkem představení z autobusové zastávky na
Zvolenově.
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.
V Tovačově 1. června 2013
Mgr. Břetislav Lalinský

Kulturní a sportovní akce v Tovačově – červen, červenec, srpen 2013
Datum
29.6.2013
sobota
13.7.2013
sobota
13.7.2013
sobota
19.7.2013
pátek
17.8.2013
sobota
24.8.2013
sobota
30.8.2013
pátek

Čas

Název akce

Místo konání

20.00 hod.

Noční prohlídky

Zámek Tovačov

10.30 hod.

Vycházka po bojišti 1866

18.00 hod.

Radosti a strasti zámků, violoncellový koncert

21.00 hod.

Rozpuštěný a vypuštěný, letní kino

14.00 hod.

Tovačovský portál

20.00 hod.

Srpnová noc

Myslivecký areál

MS Haná Tovačov

18.00 hod.

Noční čtení na zámku

Zámek Tovačov

Tovačovský zámek o.p.s.
Město Tovačov

Číslo 2/2013

Autobusovém nádraží, naučná stezka
1866
Zámek Tovačov, rytířský sál
Nádvoří zámku Tovačov
Zámecký park Tovačov

Pořadatel
Tovačovský zámek o.p.s.
Město Tovačov
Město Tovačov
Komitét 1866
Město Tovačov
Město Tovačov
Město Tovačov
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Pozvánka na letní koncert do rytířského sálu
Kvetazaj/V sobotu 13. července se v 18 hodin v rytířském sále
zámku uskuteční violoncellový koncert Jana Škrdlíka nazvaný
RADOSTI A STRASTI ZÁMKŮ. V programu zazní následující
skladby:
Johann Sebastian Bach
5 barokních dvorských tanců s preludiem
VI. suita D dur BWV 1012 pro violoncello sólo
Preludium
Allemande
Courante
Sarabanda
Gavotte I. a II.
Gigue
Miloš Štědroň
Meditace na bitvu u Slavkova s multimediálním doprovodem
AUSTERLITZ
Claude Debussy
Pohádka v zámecké zahradě s multimediálním doprovodem
Sonáta pro violoncello
Prologue Lent
Sérénade et Final Modérément animé. Final Animé
Jan Škrdlík pochází z hudební rodiny. Studoval u Jana Hališky
na ostravské konzervatoři, dále u Bedřicha Havlíka na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, u Luise Clareta v Barceloně a pak soukromě u Daniela Veise v Praze. Obdržel prémii
Českého hudebního fondu za propagaci českých děl v zahraničí
a jiná ocenění.
Počet koncertů, na kterých se měli se hrou Jana Škrdlíka možnost seznámit posluchači tří kontinentů, dosahuje čtyřciferného
čísla. Logickým doplňkem této koncertní činnosti je pak i spolu-
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práce s televizí a rozhlasem včetně
nahrávek pro violoncello a symfonický orchestr. V oblasti sólové hry
také nahrál pro přední vydavatelství řadu CD se skladbami prakticky všech stylových období. Jeho
CD Bachových suit bylo vybráno v
roce 2003 japonskou firmou Geocities mezi deseti tituly reprezentujícími českou interpretační tvorbu.
V roce 2008 se stal spolutvůrcem
prvního videoklipu v oblasti instrumentální klasické hudby v dějinách a průkopníkem multimediálního koncertování, kdy k živé
koncertní produkci je paralelně promítán film Claude Debussy
- Sonate pour violoncelle et piano, ke kterému postupně přibývají další snímky.
V letech 1997 až 2009 vyučoval na brněnské konzervatoři. Svou
zahraniční pedagogickou činnost zahájil v roce 2003, když se
ujal vedení violoncellových interpretačních kurzů v jihošpanělské Murcii. Od roku 2004 spoluorganizuje a vede interpretační
kurzy v Opočně. Podílí se na mnoha dalších aktivitách.
V hodnocení Škrdlíkovy hry se shodují kritiky z různých částí
Evropy. Weidener Tagesblatt vyzdvihuje jeho zřetelné a jisté vedení tónů i v těch nejzáludnějších partiích kompozice. Holandský Haarlemse Dagblad o něm napsal: Vyniká zvukovou malebností a tónovou plasticitou. Časopis Harmonie zase v recenzi
jeho profilového CD píše o ušlechtilém tónu a kvalitní technické
připravenosti. V roce 2005 největší dva deníky v Miami přirovnaly Jana Škrdlíka k Lynnu Harrellovi a jeho vystoupení na Festivalu Miami označily za senzaci. Umělecký záběr Jana Škrdlíka
sahá od autentických dobových stylů až po tradiční českou romantickou a neoromantickou expresivní školu.
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Ze svatováclavského hodového programu aneb na
co se letos můžete těšit…
V letošním roce proběhnou hodové oslavy v trošku jiném
duchu, než jsme zvyklí. Městu Tovačov se podařilo získat
nemalou dotaci od Olomouckého kraje, proto bude hodový
program bohatší a proběhne po oba dny svatováclavského víkendu. Program sestavuje postupně komise pro sport, kulturu,
mládež a cestovní ruch. Už dnes vás ale můžeme alespoň částečně naladit, na co se můžete těšit a co byste si neměli nechat
ujít. Časový plán bude ještě upřesněn.

Další důležitou činností je sběr materiálu jak písňového, tak
i zvykoslovného a zejména tanečního. Snaha o zmapování
posledního ze jmenovaných okruhů vyústila ve vydání videokazety Lidové tance ze Svatobořic-Mistřína, kde je zachyceno
dvacet čtyři tanců a chlapeckých her.
Se sběrem materiálu souvisí také obnova a údržba tradičních
krojových součástí. Ke svým vystoupením používá Slovácký
krúžek varianty parádního, letního-dožínkového nebo pracovního kroje.

Hodový program:
sobota 28.9.2013
Varmužova cimbálová muzika s folklórním souborem Svatobořice-Mistřín
Arrhythmia Přerov, violonccelový kvintet
Smokie Revival, Suzie Quatro, Tina Turner revival
Ina Urbanová § Hany Bany
Neděle 29.9.2013
Věrovanka s hanáckým souborem Hatě
Leopardi Lipník nad Bečvou
Rangers
Pavel Novák ml.
Soubor Svatobořice – Mistřín
V malebné části jihovýchodní Moravy nazývané kyjovské Dolňácko se nachází obec Svatobořice-Mistřín. V širokém okolí je
známá nejen svými výbornými víny, ale zejména zachovalou
lidovou kulturou.
Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín je sdružením tanečníků,
muzikantů a zpěváků, kteří se snaží o uchování kulturního dědictví předešlých generací a jeho předávání dalším pokračovatelům. Dnešní asi 50-ti členná základna souboru je už několikátou generací, která od roku 1947, kdy byl Slovácký krúžek
založen, souborem prošla.
Z celoročního obyčejového cyklu světské i duchovní povahy
se Slovácký krúžek věnuje především zvykům obchůzkového
charakteru, jako jsou koleda, velikonoční obchůzka, nebo fašank. Velkou slavností jsou tradiční hody s věncem, pořádané
každoročně v polovině měsíce listopadu, ve výročí vysvěcení
místního kostela.

Číslo 2/2013

Varmužova cimbálová muzika
Varmužova cimbálová muzika byla založena roku 1964 a je
dnes pro svou muzikalitu vysoce oceňována doma i v cizině.
Zúčastnila se mnoha mezinárodních festivalů a soutěží v Evropě i Americe a získala hodně cen. Během dlouhé historie této
rodinné kapely se zde vystřídala řada muzikantů.

Arrhythmia
Skupina ARRHYTHMIA je z Přerova a tvoří ji 5 členů - Břetislav Vybíral, Ondřej Kratochvíl, Lukáš Man, Martin Přemyslovský (violoncella), Radek Hrůza (bicí).
V tomto složení společně hrají od roku 2011 a během svého
úspěšného působení se stali pro svou jedinečnost stálicí na
místní hudební scéně.
Hrají především cello metal, rock a vlastní úpravy známých
melodií. Netradiční pojetí těchto žánrů dostane publikum
vždy do varu.
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Ina Urbanová & HANY BANY 2013
Rocková zpěvačka INA URBANOVÁ – jeden z nejvýraznějších ženských rockových hlasů v České republice. V minulosti
známá coby leader rock-metalové formace INA & RING, dříve
ještě jako Jiřina Urbanová vystupovala jako sólistka Radio bandu Praha Felixe Slováčka či v popovém seskupení SATURN. V
současné době byla Ina k vidění kromě své domovské kapely
také v muzikálech HAIR, Tajemství Daniela Landy, Jack Rozparovač nebo ve vedlejší roli filmu Kvaska.
V Tovačově se INA Urbanová představí s kapelou SMOKIE revival Praha. V jejím podání uvidíme a uslyšíme dvě legendární
dračice – Suzi Quatro a Tinu Turner revival.

Plavci
Oblíbená česká skupina Plavci, věnující se stylu folk a country,
oslavila 48 let své existence. První sestava se sešla v roce 1964
a tvořili ji Milan Dufek, Antonín Hájek, Mirek Řihošek, Jan
Vančura a Jiří Veisser. O rok později pětice odehrála svůj první
koncert, za pivo a párek. O další dva roky později se zúčastnili
festivalu Porta a hned první vítězství. Svou první desku vydali
v roce 1968 u firmy Panton a již v roce 1970 měli na svém kontě první prodaný milion desek v Československu.
Jako jedni z mála jezdili do zahraničí, a to do exotické Jižní
Ameriky, na Kubu; v roce 1988 měli 14 koncertů v Sao Paulu.
Na konci roku 1989 postihla kapelu osudová rána. Po těžké
nemoci zemřel kapelník tehdy stále ještě „Plavců“ Antonín
Hájek. V roce 1990 se skupina vrátila k původnímu názvu
Rangers. V devadesátých letech koncertovali po USA, Kanadě
a Austrálii a obdrželi ocenění za prodané desky. V roce 2005
tragicky zahynul druhý ze zakládajících členů Milan Dufek.
Zpěvák Honza Vančura pokračuje v koncertování s Plavci s
tradičním repertoárem, na který jsou diváci této slavné skupiny zvyklí. Letošní rok navíc představí na koncertech také své
excelentní spoluhráče: jedním z nich je uznávaný harmonikář
a zpěvák Mário Bihári, dále Jakub Racek, vítěz řady evropských
kytarových soutěží, či výjimečný kontrabasista Lukáš Pelc.
Od začátku února 2013, po sedmileté spolupráci, přestává se
skupinou „Rangers-Plavci“ vystupovat Honza Vančura. Kapela pokračuje ve složení:
- Iva Hajnová (zpěv),
- Max Presser (zpěv, mandolina, housle, foukací harmonika,
kytara),
- Karel Macálka (zpěv,kytary),
- Franta Goliš Drápal (zpěv, kontrabas),
- Mirek Řihošek (banjo,kytara)
Mezi nejznámější písně patří: Zvedněte kotvy, 500 mil, Teče
voda, Rákosí, Pole s bavlnou, Láska je věc kouzelná, Vysočina,
Orchidej a další.
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Věrovanka
Kapela navazuje na tradici místního muzicírování, jehož kořeny sahají hluboko do Rakousko – Uherska. V části obce Věrovany – v Rakodavech – po několik desetiletí působila pověstná
„Rakodavská kapela“, bez níž se neobešla žádná pořádná tancovačka, křtiny, svatba nebo poslední rozloučení. Šprýmaři o
ní vyprávěli, že - co prý nezahrála, zazpívala a co nezazpívala,
tak to bravurně zapískala. Kapela byla velmi oblíbená a dodnes
se na ni v celém okolí s úsměvem vzpomíná.
Ve 40. letech věrovanské muzicírování postavil na odbornou
úroveň rodák ze slovácké Stupavy, varhaník a učitel hudby Jan
Uhlíř, který zde založil a vedl dechovku. Jan Uhlíř se velmi zasloužil o region jako hudební pedagog a vychoval mnoho velmi úspěšných profesionálních muzikantů. Jeho dechovka měla
vyšší odbornou úroveň oproti vzpomínané rakodavské a o jeho
záslužnou činnost projevila zájem i japonská televize. Členové
Uhlířovy dechovky však nebyli žádní suchaři a smyslem pro
humor se plně vyrovnali již vzpomínané kapele rakodavské.
Po Janu Uhlířovi se vedení kapely ujal jeho syn Jiří Uhlíř, člen
Moravské filharmonie v Olomouci. Oba jsou (mimo jiné) i autory místní hymny s výmluvným názvem Věrovany, Věrovany,
rodná moje vesnice…Nyní tuto kapelu, již s oficiálním názvem
VĚROVANKA, vede jako kapelník vnuk Jana a syn Jiřího Uhlíře, jménem a příjmením též Jiří Uhlíř.
Soubor pořádá mezinárodní hudební festival nazvaný "Hanácké
kvítek". To, že hudební prezentace Dechové kapely Věrovanka se
neomezuje jen na oblast Moravy, dosvědčuje také např. úspěšné zajištění kulturních programů při prezentaci regionu Střední
Moravy ve Vídni, Maďarské Pézci a na Staroměstském náměstí
v Praze. Popř. i přijaté pozvání na festivaly a přehlídky pořádané
ve Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku a Chorvatsku.
Zatím nejcennějšími, ale také nejnáročnějšími "trofejemi" jsou
získání 1. místa v kategorii střední třídy na Druhém mistrovství Evropy dechových kapel konaném v Nizozemském městě
Veenendaal v roce 2002 a získání zlatého pásma na Mezinárodní soutěži Zlatá křídlovka Hodonín 2006.
Svou hudební inspiraci kapela nachází nejen v tradicích hanáckého kraje, ale i v českých a moravských lidových písních a v písních
populárních. O tom se můžete přesvědčit na vydaných hudebních
nosičích „Vítejte na Hané“, „Aj, Hanačko!“ a „Ty Kojecky Hatě“.
Příjemnou atmosféru s mladou svěží dechovkou můžete tedy
prožít právě ve společnosti Dechové kapely Věrovanka z Věrovan.

Pavel Novák
Pavla Nováka ml. netřeba sáhodlouze představovat. Místní publikum dobře zná písně jeho otce, a i když se Pavel Novák ml. věnuje novým projektům a vytváří nové programy nejen pro děti,
do jeho repertoáru stále patří písně otce Pavla – Pihovatá holka,
Nádherná láska nebo Malinká, které publikum vždy rádo slyší.
za KK, Květa Zajícová
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Vítání dětí
V sobotu 6. dubna 2013 bylo do svazku města Tovačova přivítáno 10 dětí – sedm děvčat a tři chlapci.

Dominik Dvoršťák

Dominika Arnoštová

Šárka Kiššová

Zlata Zbožínková

Amélie Slouková

Jiří Horák

Anna Vojtášková

Klára Kuchařová

Zdeněk Cetkovský

Pantoflíčky, pantoflíčky,
copak je to za střevíčky,
tak malinký zlatý kvítek
neobul by ani skřítek.

Berenika Kožuchová
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Pantoflíčky ze zlatého,
ach, ty nejsou pro každého,
ty nosí jen krásné víly,
aby si v nich zatančily.
Číslo 2/2013

