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Od nápadu k vítězství
Taneční skupina TéKáčko se v místní sokolovně schází 

již sedmým rokem, cvičí a tančí pouze pro radost a pohyb. 
Veřejně vystupuje jen na akcích, jako jsou plesy, různá 
sportovní odpoledne či sokolská výročí. I když malé slečny 
trénují zatím skoro dva roky, některé rok nebo pár měsíců 
a s tanečními kroky se teprve seznamují, rozhodly jsem 
se „vyletět z hnízda“ a přihlásit TéKáčko na taneční sou-
těž. Vybraly jsme 14 dívek a začaly pilně trénovat. Dva 
měsíce poctivých tréninků rychle utekly a nastal den „D“. 

V brzkých ranních hodinách jsme 21. května 2016 
všichni i s rodiči odjeli společně do Boskovic, kde se 
konala Mezinárodní taneční soutěž Summer dance cup 
2016. U zimního stadionu v Boskovicích proběhla pre-
zentace a o něco později si děvčata sestavu naposled 
vyzkoušela přímo na tanečním parketu. Soutěž byla od-
startována a zatímco některé naše malé tanečnice s úža-
sem sledovaly jiné choreografie a skupiny s pocity stra-
chu a nervozity, jiné se protahovaly, tancovaly nebo se 
rychle ještě česaly. Před naším vystoupením jsme mohly 
zhlédnout již očividně zkušené taneční skupiny z katego-
rie Show dance, Parketové formace, Plesové předtančení 
atd. Jakmile naše taneční kategorie Street dance začala, 
nervozita stoupala s každou další sestavou, která byla 
před námi. My jsme na parket přišly jako čtvrté v pořadí. 

Při vyhlášení jména naší skupiny nastoupilo TéKáčko  
s natěšeným poklusem a úsměvy. Sledoval nás naplněný 
stadion a 5 porotců. S rodiči jsme drželi všechny palce. 
Holky sestavu odtancovaly skvěle a perfektně sehraně. 
I na porotě bylo znát, že se jim to moc líbilo, neboť se 
celou dobu pohupovali do rytmu. Mnozí z nás začali dou-
fat v hezké umístění. Pak následovala několikahodinová 
pauza, než bylo vyhlášení výsledků celé dětské katego-
rie. Venku panovalo krásné teplé počasí, i u stadionu 
(pro velkou účast) probíhala taneční soutěž, a tak jsme 

si čas krátili odpočinkem v trávě, díváním se na ostatní 
taneční skupiny nebo procházkami po hezkém centru  
Boskovic. 

Před začátkem vyhlašování výsledků se plocha sta-
dionu velmi rychle zaplnila všemi tanečníky. Všichni si 
přáli získat pohár a hlavně medaile. Moderátor se po-
stupně dostal až k výsledkům kategorie Street dance, 
tedy k nám. Uši jsme měli napnuté všichni, pěsti zaťaté, 
tep zrychloval. „A nyní zlato!“ vyhlásil radostně do mik-
rofonu moderátor. „Zlato putuje do Sokolnic!“ „Taneční 
skupina TéKáčko, za choreografii First Try a rovných 100 
bodů!“, pokračoval ve vyhlašování. 

Štěstím bez sebe jsme všechny vykřikly tak hlasitě, že 
o nás museli vědět až venku.

Euforie byla úžasná, nepopsatelná. Nastoupeny v řadě 
před všemi jsme byly oceněny pohárem, medailemi, slad-
kostmi a suvenýry.

Domů jsme odjížděli s překrásnými pocity, rodiče byli 
hrdí a nyní všichni pochopili, že to opravdu nějaký ten 
smysl má, nejen se tak pro radost scházet 2× týdně  
v sokolovně. -Za TéKáčko Tereza Koláčná-

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
●  Cenová  nabídka  projektu  –  parkoviště Moravská. 
Firma Prostavby a.s. sdělila, že projekční práce na stavbě 
parkoviště na ulici Moravská budou stát 35.000 Kč + 
DPH a obsahují jednostupňový projekt (DSP), včetně 
položkového rozpočtu. Součástí není inženýrská čin-
nost a zajištění vydání územního a stavebního povolení. 
Ze zaměření je jasné, že parkovací pás se vedle silnice 
nevleze a bylo by nutné na jižní straně vybudovat něja-
kou opěrnou zeď. Firma Prostavby nyní předložila situaci  

s vyznačením možných parkovacích stání (zálivů) na se-
verní straně komunikace v místech, kde je dnes zelený 
pás, včetně vyjádření správce telefonního vedení.
Rada obce schválila vypracovat dokumentaci na 18 par-
kovacích míst na severní straně ulice Moravská.
●  Deska na kříž na ulici Telnická. Zastupitelstvo obce 
schválilo v rozpočtu obce na rok 2016 výrobu a instalaci 
desky na kříž na ulici Telnická. Rada obce odsouhlasila, 
aby výrobu a instalaci desky na kříž na ulici Telnická pro-
vedla firma s:LUKAS.
●  Vítání  občánků. Starosta obce předložil návrh pra-
videl pro poskytování finančního příspěvku nově naroze-
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ným dětem. Předmětem této úpravy je poskytnutí finanč-
ního a věcného daru obcí Sokolnice pro děti narozené 
od roku 2016 a dále, které mají trvalý pobyt v obci So-
kolnice. Výše finančního daru činí 3.000 Kč na 1 dítě. 
Věcným darem je zlatý přívěsek s krabičkou, na které je 
znak obce.
●  Návrh na změnu územního plánu obce. Obec obdr-
žela žádost několika občanů o změnu územního plánu 
obce Sokolnice – změnit pozemky p.č. 2030/1, 2030/2, 
2029 a 2028 v k.ú. Sokolnice (severně od ulice Borky) 
na stavební pozemky pro výstavbu RD. Celková výměra 
10.125 m2. Rada doporučuje zastupitelstvu nepořizovat 
současně se změnou číslo 1 územního plánu i změnu 
číslo 2, tuto změnu projednat samostatně. U zamýšlené 
výstavby RD v tomto místě není žádná dopravní ani tech-
nická infrastruktura.
●  Návrh na finanční spoluúčast obce při turnaji žáků. 
Obec Sokolnice uspořádá ve spolupráci s Tělocvičnou 
jednotou Sokol Sokolnice turnaj mladších žáků v házené 
„O pohár starosty obce Sokolnice“. Tento turnaj se bude 
konat na házenkářském hřišti v neděli 5. června 2016. 
Na turnaji bude hrát pět týmů. Kromě domácích hráčů  
TJ Sokol Sokolnice to bude výběr okresu Brno-venkov, 
dále výběr hráčů Brno-město, tým Moravské Slavie Uher-
ské Hradiště (vítěz podzimní části Zlínské ligy mladších 
žáků) a tým Sokola Žeravice. V rámci turnaje budou 
oceněni naši hráči (mladších a starších žáků) za umís-
tění v Jihomoravské lize házené v soutěžním ročníku 
2015/2016. Rada obce schválila úhradu nákladů spoje-
ných s tímto turnajem ve výši 9.000 Kč. 
●  Obnova  dětského  hřiště  na  ulici  Nová. V době  
minulé bylo na ul. Nová, konkrétně za bytovkami na  
p. č. 1293/1, umístěno dětské hřiště. Ještě dnes jsou zde 
„pozůstatky“ dětských prolézaček a rámu na houpačky. 
Vzhledem k mizivé údržbě je toto hřiště v dezolátním 
stavu a zasloužilo by celkovou obnovu. V současné době 
je ve spádové zástavbě mnoho mladých rodin s dětmi, 
které by toto hřiště mohly využít, neboť všechna ostatní 
funkční dětská hřiště jsou v opačných částech obce. 
Tato lokalita by se opět mohla stát místem pro setkávání 
rodin.
Starosta proto navrhuje, aby došlo k obnově či renovaci 
tohoto hřiště. Byla podána žádost v rámci dotačního pro-
gramu Jihomoravského kraje: „Podpora rodinné politiky 
na úrovni obcí“ pro rok 2016. Bohužel naší žádosti ne-
bylo vyhověno, proto RO schválila obnovu hřiště z pro-
středků obce. 
●  Husar – žádost o povolení Hodové zábavy. Restau-
race U Husara požádala o souhlas s pořádáním Hodové 
zábavy s cimbálovou muzikou v neděli 12. června 2016 
od 19.00 do 24.00 hod. 
Současně s kladným stanoviskem obce obdrželi organi-
zátoři výzvu k zajištění řádné pořadatelské služby nejen  
v místě pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Úspěšnost 
této služby může mít vliv na případné příští povolení ob-
dobné produkce. 
●  Oprava roštu v „horské vpusti“ na ulici Telnická. Ve 
spodní části ulice Telnická je osazena na dešťové kana-
lizaci tzv. „horská vpusť“. Vnitřní rošt je shnilý a je třeba  

vyrobit nový. RO schválila objednat u J. Kratochvíla vý- 
robu a instalaci vnitřního roštu horské vpusti na ulici 
Telnická.
●  Kabelizace NN, VO a MR. Obec obdržela kompletní 
projektovou dokumentaci kabelizace nízkého napětí, ve-
řejného osvětlení a místního rozhlasu v severo-západní 
části naší obce. Rada obce schválila projektovou doku-
mentaci kabelizace nízkého napětí a místního rozhlasu, 
a dále i projektovou dokumentaci veřejného osvětlení  
s tím, že projekt VO bude předán společnosti Comim-
pex k označení bodů veřejného osvětlení, na které by se  
v budoucnu instalovaly kamery. V označených místech 
potom budou použity staticky pevnější sloupy, což bude 
uvedeno v prováděcí projektové dokumentaci.
●  Stavebně technický průzkum bývalého zdravotního 
střediska. Obec obdržela cenovou nabídku od Ing. Du-
šana Šponera na stavebně technický průzkum objektu 
bývalého zdravotního střediska. Součástí průzkumu je 
zjištění způsobu a hloubky založení pomocí kopaných 
sond, zjištění skutečné hmotnostní vlhkosti zdiva v 1. PP 
a 1. NP, zjištění stavu dřevěných stropů, konstrukcí krovů 
a skladby podlah, závěrečná zpráva stavebně technic-
kého průzkumu mimo výše popsaného bude obsahovat  
i fotodokumentaci sond a návrhy opatření.
Obec také obdržela cenovou nabídku od Ing. Víta Kory-
čanského za vypracování statického posudku tohoto ob-
jektu. Obě tyto nabídky byly akceptovány a práce v před-
mětném rozsahu objednány.
●  Pasport místních komunikací. Firma Urbania před-
ložila návrh aktualizovaného pasportu místních komuni-
kací. K samotnému návrhu nejsou připomínky. Nicméně 
by bylo vhodné, aby zastupitelstvo rozhodlo o názvech 
některých ulic mimo obec, aby se na webových strán-
kách (např. mapy.cz) neobjevovaly některé neznámé ná-
zvy a současně se legalizovaly některé názvy užívané, ale 
neschválené.
●  Pasport dopravního značení. Firma Urbania předlo-
žila návrh aktualizovaného pasportu dopravního značení 
na místních komunikacích. Starosta navrhnul, aby ulice 
Na Padělkách nebyla jednosměrná, ale obousměrná  
s vyznačeným parkovacím pruhem. Teoreticky je to 
možné při omezení rychlosti na 30 km/hod. Protijedoucí 
vozidla potom využívají místo k vyhnutí jednotlivé vjezdy 
k domům.
Vzhledem k nejednotnému názoru členů rady bylo dohod-
nuto, že starosta prostřednictvím společnosti URBANIA 
zjistí přesné podmínky, za kterých by mohl obousměrný 
provoz MěÚ Šlapanice povolit, podmínky zašle panu Mif-
kovi a ten provede průzkum mezi občany v ulici Na Paděl-
kách a výsledek sdělí radě obce. Ta se následně k této 
záležitosti vrátí a o návrhu rozhodne.
●  Žádost  o  povolení  pořádání  turnaje  Saňař  Cup 
2016. Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice požádala  
o povolení pořádání jubilejního 25. ročníku turnaje Saňař 
Cup. 
Turnaj se bude konat v termínu 1. 7. 2016–5. 7. 2016  
s následujícím programem: 
pátek 1. 7. 2016 13.00–24.00 hodin  
 Mistrovství Sokolnic 
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sobota 2. 7. 2016  08.00–19.00 hodin  
 Základní část turnaje
 20.00–03.00 hodin  
 Zábava na sokolském hřišti (DJ Boris) 
neděle 3. 7. 2016  08.00–22.00 hodin  
 Základní část turnaje  + veterán cup
 22.00–02.00 hodin  
 Koncert na sokolském hřišti 
 (hrají Projektrock, Kapriola) 
pondělí 4. 7. 2016 08.00–19.00 hodin  
 Základní část turnaje + women cup + 
 exhibiční utkání
 19.30–03.00 hodin  
 Koncert na sokolském hřišti 
 (hrají TheBackwards, Queenmania,  
 Legendy se vrací) 
úterý 5. 7. 2016  08.00–22.00 hodin  
 Vyřazovací část turnaje 
RO schválila uspořádání turnaje Saňař Cup 2016 ve 
dnech 1. července 2016 až 5. července 2016. Sou-
časně s kladným stanoviskem obce obdrží organizátoři 
výzvu k zajištění řádné pořadatelské služby nejen v místě 
pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Úspěšnost této 
služby může mít vliv na případné příští povolení obdobné 

produkce. Současně RO žádá organizátory akce, aby  
v nočních hodinách (mezi 22.00–06.00 hodinou) byl 
hluk z produkce co možná nejvíce ztišen. 
●  Letní koncert vážné hudby. Obec obdržela od pana 
Richarda Janouška podnět na uspořádání 1. ročníku let-
ního koncertu vážné hudby pod názvem „Sokolnice žijí 
hudbou“ v prostorách nádvoří sokolnického zámku. Tento 
by se uskutečnil dne 24. června 2016 a v podání Janáč-
kova kvarteta zazní skladby od Josefa Ignáce Pleyela,  
Vítězslava Nováka a Franze Schuberta. Předpokládané 
náklady na úhradu honoráře vystupujících a propa-
gaci činí 20.000 Kč. Při akci bude vybíráno dobrovolné 
vstupné, jehož výtěžek bude rozdělen na dvě stejné 
části. Jedna je určena pro potřeby Domova pro seniory 
Sokolnice a druhá je určena farnosti na opravu zámecké 
kaple. 
Rada obce tento návrh podpořila a obec uspořádá  
1. ročník letního koncertu vážné hudby pod názvem 
„Sokolnice žijí hudbou“ v pátek 24. června 2016. Dále 
souhlasí, aby na akci bylo vybíráno dobrovolné vstupné, 
jehož výtěžek bude rozdělen na dvě stejné části. Jedna 
bude určena pro potřeby Domova pro seniory Sokolnice 
a druhá pro farnost na opravu zámecké kaple.

-OÚ-

Braň se!
Venku nastalo po dlouhé zimě konečně krásné po-
časí a sluníčko svítí a hřeje. Jsme rádi, že můžeme  
odložit přebytečné svršky a užívat si vytouženého  
tepla. Bohužel umírněnost v oblékání i chování má  
svůj význam. Žena vždy byla, je a bude pro muže  
předmětem zájmu, a to platí v letních měsících dvoj- 
násob. V tuto dobu je dobré mít na zřeteli i svou  
bezpečnost. Je možné někoho vyprovokovat svým  
odvážným oblečením, vyzývavým chováním či flirto- 
váním? To si každá žena musí zodpovědět sama. Je  
dobré si z preventivních důvodů dávat pozor na své cho-
vání a to hlavně ve vztahu k cizím mužům. Oblékat se 
a malovat vždy přiměřeně k příslušné příležitosti. Tyto 
zdánlivé maličkosti mohou ovlivnit vznik reálně nebez-
pečné situace.
Jak předejít přepadení:
• Pozor na své chování, hlavně ve vztahu k neznámým  
mužům.
• Pozorujte své okolí a všímejte si podezřelých osob.
• Věnovat pozornost svému okolí, zvláště ve večerních 
hodinách, všímat si podezřelých zvuků a kroků za vlast-
ními zády, být prostě obezřetné.
• Vyhýbat se odlehlým neosvětleným místům a temným 
průchodům.
• Důležitá je sebekontrola. Oznámit členu rodiny, příteli 
apod. kam odcházím, kudy a s kým. Kde se budu zdržo-
vat a především, kdy se vrátím.
• Pozor na vtáhnutí do vozidla.
• Nosit u sebe na sebeobranu nějaký předmět, kte-
rým můžeme pachatele zdržet, abychom měly čas utéct 
(např. pepřový spray…)

Při volání o pomoc slovo „hoří“ vzbuzuje zvědavost  
i snahu pomoci. Volání „pomoc“ vyvolává v lidech spíše 
pocity nebezpečí a podstoupení určitého rizika a tím spo-
jené bohužel negativní reakce.
Kde může k útoku dojít?
Pozor bychom si měly dávat na odlehlých místech, par-
cích, v podchodech, domech, na ulicích, ve veřejných 
prostranstvích. Pozor také na vstupování do výtahu s ne-
známými osobami. Ve večerních a nočních hodinách by 
se ženy měly pohybovat co nejméně samy. Je zde větší 
riziko anonymity a možnost spáchat protiprávní jednání 
beze svědků.
Co osoba útočníka?
Na vzhled se nelze spoléhat, poněvadž se nemusí co 
do zjevu od ostatních lišit. Ani slušný, umírněný vzhled  
a chování není zárukou bezpečí. Vždy je dobrá přirozená 
nedůvěřivost a naslouchat vnitřnímu hlasu. Při výběru 
obětí nám praxe ukazuje, že zločinci si vybírají oběti, ze 
kterých vyzařuje nejistota, nedostatek sebedůvěry, např. 
chůze je příliš rychlá, či ustrašená. Postava při chůzi vy-
padá nejistě, vnější gestika ukazuje na neautoritativní 
počínání…
Co se týká směru útoku, tak dochází k přepadení ze 
zálohy (nejčastěji zezadu). Pachatel nechce být k oběti 
„tváří v tvář“. Další možnost napadení je např. při auto-
stopu, při doprovodu… nebo za využití lsti. Žena je pod zá-
minkou vlákána na určité místo. Netuší záměr. Nejčastěji 
se uskutečňují přepady ze zálohy.
U sexuálně motivovaných, násilných trestných činů pa-
chatelé nechtějí nic o své oběti vědět. Chtějí ji v pod-
statě použít jako věc a odložit. Jednají sobecky a snaží 
se co nejrychleji dosáhnout svého cíle. Záměrem pacha-
tele je vyvolat úlekovou instinktivní reakci a tím vytvořit  
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krátkodobou ztrátu orientace (zejména prostorové). Pa-
chatel získá oběť pod kontrolu a zaujme vhodnou polohu 
ke znehybnění oběti. Přemůže její obrannou pohybovou 
reakci. Může k tomu použít i nejrůznější zbraně.
Agresivita má ženu ochromit, pokořit a psychicky pod-
lomit natolik, aby nebyla schopná se bránit. Neexistuje 
stoprocentní a univerzální rada, jak se zachovat tak, aby 
zvolený postup vedl k úspěchu. Žena by měla sama po-
soudit, jak na vzniklé reálné nebezpečí reagovat.
Několik rad, jak se útoku bránit:
1. Zklidnit útočníka, přílišné nekladení odporu (přede-

vším vrátit se z úlekové reakce k racionálnímu jed-
nání). Nevyhrožovat, že násilníka nahlásí.

2. Vést vlastní účinnou obranu (účinný a tvrdý obranný 
zásah). Využít vhodného okamžiku, tzn. polohy, vzdá-
lenosti s využitím vhodného pomocného prostředku 
(kabelky, deštník, lak na vlasy, písek…), nestabil-
ního postoje útočníka, odkrytí a útok na bolestivé  
sféry.

Vždy je nejdůležitější zachovat klid a rozvahu. Pro spl-
nění účelu je vyprostit se a utéct do bezpečí. 
V případě přepadení či pokusu se obraťte na linku 158 
nebo  se  dostavte  na  nejbližší  služebnu  policie. Ná-
sledky v případě neohlášení mají velký negativní dopad 
na oběť a hrozí nebezpečí, že se obětí stane někdo další.

-Alena Peterková-

Kalendárium
V rubrice Kalendárium je uveden orientační seznam akcí, 
které se  uskuteční v naší obci v červenci, srpnu a v září. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časovém před-

stihu, proto si pořadatelé akcí vyhrazují právo na změnu. 
O podrobnostech (např. místo konání, začátek) se včas 
informujte také pomocí jiných informačních zdrojů. Za 
pochopení děkuje Komise pro vydávání Sokolnického 
zpravodaje.

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Če
rv

en
ec

  2
01

6

1 Pátek TJ Sokol Sokolnice Saňař cup 2016 Hřiště TJ Sokola 
Sokolnice 13 hodin 8.00 hodin

2 Sobota TJ Sokol Sokolnice Saňař cup 2016 Hřiště TJ Sokola 
Sokolnice 8hodin

3 Neděle TJ Sokol Sokolnice Saňař cup 2016 Hřiště TJ Sokola 
Sokolnice 8 hodin

4 Pondělí TJ Sokol Sokolnice Saňař cup 2016 Hřiště TJ Sokola 
Sokolnice 8 hodin

5 Úterý TJ Sokol Sokolnice Saňař cup 2016 Hřiště TJ Sokola 
Sokolnice 9 hodin

22 Pátek Svaz rybářů 
Sokolnice Noční lov Ostrůvek

23 Sobota Svaz rybářů 
Sokolnice Noční lov Ostrůvek

Sr
pe

n 
 2

01
6

1 Pondělí Rodinné Centrum 
Sokolnice

Příměstský tábor
Indiánské léto Sokolnický zámek 8 hodin 16 hodin

2 Úterý Rodinné Centrum 
Sokolnice

Příměstský tábor
Indiánské léto Sokolnický zámek 8 hodin 16 hodin

3 Středa Rodinné Centrum 
Sokolnice

Příměstský tábor
Indiánské léto Sokolnický zámek 8 hodin 16 hodin

4 Čtvrtek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Příměstský tábor
Indiánské léto Sokolnický zámek 8 hodin 16 hodin

5 Pátek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Příměstský tábor
Indiánské léto Sokolnický zámek 8 hodin 16 hodin

15 Pondělí Rodinné Centrum 
Sokolnice

Druhý příměstský tábor 
Tajemství pravěku Sokolnický zámek 8 hodin 16 hodin

16 Úterý Rodinné Centrum 
Sokolnice

Druhý příměstský tábor 
Tajemství pravěku Sokolnický zámek 8 hodin 16 hodin

17 Středa Rodinné Centrum 
Sokolnice

Druhý příměstský tábor 
Tajemství pravěku Sokolnický zámek 8 hodin 16 hodin

18 Čtvrtek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Druhý příměstský tábor 
Tajemství pravěku Sokolnický zámek 8 hodin 16 hodin

19 Pátek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Druhý příměstský tábor 
Tajemství pravěku Sokolnický zámek 8 hodin 16 hodin

Zá
ří 

 2
01

6 17 Sobota TJ Sokol Sokolnice Cesta za pokladem Hřiště TJ Sokola 
Sokolnice

Soutěžní odpoledne 
s hledáním pokladu pro děti

18 Neděle Kulturní komise při 
Radě obce Sokolnice

Zájezd do termálních  
lázní Györ Maďarsko 6.00 hodin

24 Sobota Kulturní komise při 
Radě obce Sokolnice

Ratibořický zámek, 
Babiččino údolí
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Okénko do mateřské školy
●  V tomto měsíci proběhl v naší MŠ zápis dětí k před-
školnímu vzdělávání na nový školní rok 2016/2017.
●  S dětmi jsme si udělali výlet do sokolnické farmy  
s domácími zvířátky. Ochotně se nás ujala paní Berešová, 
která dětem o zvířátkách pověděla všechno, co je zají-
malo. Děti si mohly zvířátka i pohladit a nakrmit. Na závěr 
výletu jsme si zamlsali na zmrzlině.
●  Všichni předškoláci se zúčastnili výchovně vzdělá-
vacího interaktivního programu s tematikou dopravní 
výchovy BESIP – „Myšák Bertík a pan B“ (bezpečný). 
Zmíněný program proběhl v mateřské škole během 
dopoledne.
●  Neodmítli jsme pozvání školáků z místní ZŠ na vý-
stavu domácích mazlíčků, a tak jsme měli možnost vidět 
různá domácí zvířata, o která naši větší kamarádi doma 
pečují.
●  Nechyběli jsme ani na generální zkoušce „Akademie“ 
sokolnické ZŠ.
●  Oslava svátku dětí MDD proběhla v MŠ formou do-
poledních soutěží, hraní a zábavy na školní zahradě. Pro 
děti jsme nachystaly skákací hrad a nikdo z dětí nevyne-
chal jízdu na dvou krásných koních Markovi a Charizmě. 
Děti byly nadšené z této zábavy, kterou nám nezištně za-
jistila opět paní Berešová se svými chovatelkami.
●  Jednoho rána jsme se vydali na pěší výlet, tentokrát 
do MŠ v Telnici. Počasí nám cestou tam moc nepřálo, 
avšak náladu nám spravila zmrzlina a cestou zpět nás 
sluníčko už důkladně zahřálo.
●  Protože správný učitel se vzdělává celý život, rozhodly 
jsme se tentokrát pro méně častou formu sebevzdělá-
vání, a to tzv. seminář do sborovny. Pozvaly jsme do naší 
MŠ kolegyně z telnické a měnínské mateřské školy na ce-
lodenní sobotní seminář týkající se individualizace v pod-
mínkách předškolního vzdělávání. Lektorkou byla školní 
inspektorka PaedDr. Hana Sedláčková. Setkání přineslo 

všem zúčastněným spoustu užitečných poznatků a dů-
ležitých vědomostí potřebných k práci s předškolními 
dětmi.
●  V jednom červnovém odpoledni se ve školce konala 
schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků s pedagogy ze 
základní školy Sokolnice, na které se rodiče dozvěděli in-
formace vztahující se k docházce do 1. třídy v místní ZŠ.
●  Děti z celé naší školky jely autobusem na dopolední 
výlet do hodonínské ZOO.
●  V druhé polovině června se symbolicky rozloučíme  
s našimi předškoláky přespáním v MŠ. Kromě přespávání 

Vzpomínka
V červnu tohoto roku by se dožil 90 let Prof. Ing. Jiří 

Pospíšil, DrSc. 
„Pan profesor byl vědec, pedagog, lesník a myslivec, 

vzor svých studentů. Po celý život prováděl terénní vě-
decké bádání i praktickou výuku v sokolnické oboře. Zde 
zanechal výsledky své celoživotní práce, a to semenné 
sady jilmu horského a topolu osiky, také porosty dřevin 
atraktivních pro okus zvěří. 

Po jeho smrti v roce 2005 se přistoupilo k ukončení 
činnosti a odstranění zařízení, a to jako zchátralého, 
neodpovídajícího současným předpisům a standardům, 
jako nepotřebného pro další využití. Určené stavby byly 
demolovány, areál vyklizen, upraven, byla provedena 
odborná úprava zeleně – dendrologické sbírky založené 
prof. Pospíšilem. 

Vypěstovaný materiál exotických i domácích dřevin byl 
převezen na jiná střediska školního podniku. I nadále 
bude, podle slov Ing. Pavla Mauera, školní lesní Křtiny  

v sokolnické oboře pokračovat v údržbě předmětného 
areálu, především v parkové úpravě a rozšiřování sbírky 
dřevin. Také se připravuje generální oprava staré hájenky 
se skleníkem.“

...tolik citace ze zpravodaje r. 2007 (Ing. P. Mauer)
Jak už po několikáté jsem se se skupinou seniorek 

1. května vydala na Mohylu Míru. Zkrátily jsme si cestu 
příjemným chládkem přes bažantnici. Jakmile jsme však 
došly k bývalému areálu – kde pracoval již zmíněný prof. 
Pospíšil, byla jsem překvapena stavem tohoto arboreta. 
Plot byl odstraněn, hlavní brána zarostlá křovím. Na jedné 
z trochu přístupných cest hlásala tabulka Vstup zakázán. 
Možná proto, aby lidé nezačali chodit přes tento kdysi 
udržovaný koutek přírody, neničili vzácné stromy a keře  
s láskou vysazované, udržované a obdivované návštěv-
níky tohoto pracoviště. Ještě že zvěř neumí číst a tak jí 
nikdo nemůže zabránit, aby se mohla vesele prohánět  
a okusovat vzácné dřeviny. 

S láskou a nostalgií na Vás, pane profesore, stále  
vzpomínáme…         -Za kolektiv bývalých pracovnic M.M.-
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Akademie
Bylo to moc super. Strašně jsem se 

na akademii těšila. Všechna vystou-
pení byla originální. Ještě na tom ce-
lém vystoupení bylo bezva, že každé 
bylo úplně jiné. Byla tam zumba, zpí-
vání, mažoretky, akrobatika (skákání 
přes bednu), módní přehlídka. Líbilo 
se mi, že z každé třídy někdo vystupo-
val. Všichni, kdo jsme tam byli, jsme 
si to náramně užili. První vystoupení 
bylo ráno pro školu a mateřskou 
školku, potom večer pro rodiče a pra-
rodiče. Bylo to hodně náročné pro 
všechny, i pro děti, které tam vystu-
povaly, i pro učitele. Já jsem měla pět 
vystoupení – zumbu, břišní, bubny  
s třídou, mažoretky a zpívání Na okně 
seděla kočka. Hodně mě to bavilo, 
byla tam sranda. 7. třída měla něco 
strašně super – např. „co dělají holky 
na školních záchodech?“ … „když se 
načančám...“ Je to ta nejlepší akce 
školy! Doufám, že to všechny, co tam 
byli, pobavilo tak jak mě. A to je ode 
mě všechno. Těším se na další tako-
vou akci!         -Bára Machálková, 4. B-

Na akademii bylo suprově. Poba-
vilo mě: hymna, módní přehlídka  
a tak dál. Vystupovala celá škola od 
1. do 9. třídy. Naše 4. B vystupovala 
na zumbu a bubny. 8. a 9. třída měly 
tu nejlepší módní přehlídku na světě. 

Nejlepší byl pan učitel Mariánek 
se salty. Trvalo to, myslím, dvě ho-
diny. Dobré byly bubny a zumba. Na 
bubnech hrály dvoje činelky, 2 dvoj-
bubny, 1 tamburína, rumba koule  
a tak dál. Roztomilá byla Červená kar-
kulka, Šípková Růženka, Šmoulové 
a ten zbytek. A nejlepší na světě byl 
hip-hop.  -Simona Pavlátková, 4. B- 

Já jsem Valinka a tento rok jsem 
poprvé vystupovala na akademii. 
Akademie je taková akce, kde ka-
ždá třída má vystoupení. Předváděli 
tam pohádky, zpívali tam, tancovali, 
a tak dále. Já jsem taky vystupovala. 
Tancovala jsem mažoretky, orientální 
tanec, zumbu a taky jsem hrála na 
drumben, ale ze všeho nejvíc jsem 
měla TRÉMU!!! Ale taky jsem měla 
trochu radost. Dny před akademií 
jsme měli zkoušky a já jsem měla 
TRAPAS, a když řeknu trapas, tak my-
slím moc moc moc moc velký trapas. 
A ten trapas byl ten, že mi spadl vr-
šek od orientu před půlkou školy. Ale 
jinak byla velká sranda. Měli jsme 
plno oblečení, do kterého jsme se 
měli převlíkat. Například, když mám 
za chvíli vystoupení se zumbou, tak 
se převleču do obleku na zumbu. 
Vystupovali jsme ráno i večer. Ráno 
to bylo pro školku a večer pro rodiče. 
Větší trému jsem měla večer, když 
jsme vystupovali pro rodiče. Bylo to 

prostě SUPER! Na všech vystoupe-
ních se mnou byla kamarádka Bára 
a na pár i Verča. Po vystoupení mě 
strašně moc bolela pusa, protože 
jsem se na úplně každém vystoupení 
musela usmívat. Protože úsměv je 
skoro nejhlavnější. No nic, čas běží  
a já budu muset končit.

-Valerie Faltýnková, 4. B-

Školní reportér

Vážený pane starosto, dovolte nám, 
abychom Vás požádali, v rámci na-
šeho školního projektu, kdy se sna-
žíme psát o osobnostech či zajíma-
vých lidech z naší obce, o krátký 
rozhovor pro čtenáře Sokolnického 
zpravodaje. 
Velmi rád s vámi rozhovor udělám, 
přestože si myslím, že jsou v naší 
obci i zajímavější osobnosti… (směje 
se)

nebude chybět opékání špekáčků, vyzkoušení odvahy  
a samozřejmě také aktivity na školní zahradě, které nám 
připraví a zajistí místní dobrovolní hasiči.
●  Na závěr nebude chybět ani pasování předškoláků 
na školní zahradě, rozdání vysvědčení a dárečků na pa-
mátku a prázdniny mohou začít – slunce, voda, výlety  
a spousta krásných zážitků…

Zápis do mateřské školy v Sokolnicích
Během měsíce června 2016 probíhal zápis do naší 

MŠ pro rok 2016/2017. Bylo podáno 42 žádostí o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání. Z toho mohlo být při-
jato pouze 37 dětí, neboť tolik dětí k 1. září 2016 ukončí 
docházku do naší mateřské školy. Ředitelka při rozho-
dování v přijímacím řízení rozhodovala dle stanovených 
kritérií. Mezi hlavní kritéria patřil věk dítěte, dalšími zvý-
hodňujícími kritérii byly trvalé bydliště, zaměstnání obou 
rodičů, způsob docházky a přítomnost staršího souro-
zence v MŠ. Podle výše jmenovaných kritérií není třeba 
postupovat v případě, kdy dítě, jež je účastníkem přijíma-
cího řízení, dovrší v průběhu následujícího školního roku  

6 let a je předškolákem, případně by se jednalo o dítě  
s odkladem školní docházky. Toto je ustanoveno v zákoně 
č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 4, o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon). Dle platných předpisů je nepřípustné klást hlavní 
důraz na trvalé bydliště nebo zaměstnanost maminek.  
V tomto případě by došlo, podle Desatera rovného za-
cházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání vydanému 
ombudsmanem Pavlem Varvařovským, k diskriminaci 
dětí, jež nemají trvalé bydliště v Sokolnicích, nebo k dis-
kriminaci dětí, jejichž matky jsou na mateřské dovolené 
s mladším dítětem. MŠMT doporučilo mateřským školám 
se postupem, uvedeným v tomto dokumentu, řídit.

Kapacita mateřské školy je v současné době 104 dětí, 
poněvadž byla naší MŠ udělena Krajskou hygienickou 
stanicí výjimka na takto zvýšený počet dětí od září 2014, 
a to do 31. srpna 2016. Výjimku již dále nelze prodlužo-
vat ani o ni opětovně žádat. Od 1. září 2016 se tedy vrací 
kapacita MŠ Sokolnice na 100 dětí. V době, kdy jsou 
zmíněné informace uveřejněny ve Zpravodaji, není ještě 
správní řízení (Zápis do MŠ) uzavřeno z důvodu průběhu 
zákonných lhůt. -Jarmila Fialová, ředitelka-
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Když jsme si rozhovor připravovaly, 
zjistily jsme, že jste do funkce na-
stoupil v prosinci roku 2014. Jak 
dlouho už žijete v Sokolnicích a jaké 
bylo vaše předchozí zaměstnání?
Tak v Sokolnicích jsem od roku 
2004. Před tím, než jsem nastoupil 
na pozici starosty, tak jsem vykoná-
val funkci vedoucího referátu soci-
álně-právní ochrany na Úřadě měst-
ské části města Brna, Brno-střed.  
Mimoto jsem byl externím zaměst-
nancem Úřadu pro mezinárodně 
právní ochranu dětí a také jsem 
externě vyučoval na Vyšší odborné 
škole sociálně-právní, předmět Teo-
rie a metody sociální práce. 
Aha, no to ale vůbec nevíme, co by 
takový pracovník mohl dělat. 
Pokusím se vám to vysvětlit, ale to 
bude dlouhý článek (zase se směje). 
Řídil jsem kolektiv zaměstnanců, 
kteří se starali o zajišťování ochrany 
práv a oprávněných zájmů nezleti-
lých dětí. Třeba si představte situaci, 
kdy se rodiče rozcházejí a soud roz-
hoduje, u kterého z nich dítě do bu-
doucna bude. Rodiče si mohou vzít 
právního zástupce, dítě ovšem niko-
liv (třeba jen proto, že je tak malé,  
že neumí ještě ani mluvit). Proto je 
mu ze zákona přidělen právě takový 
pracovník a ten ho u toho soudu za-
stupuje. Já sám jsem měl kupříkladu 
(mimo tyto a ostatní věci) na starost 
zastupovat všechny děti v ČR, které 
byly uneseny z ciziny. 
Co, děti se unášejí z ciziny do ČR?
Ano, a takových případů není zrovna 
málo. Většinou to ovšem bývá jeden 
z rodičů, který se bez souhlasu toho 
druhého rozhodne odjet i s dítětem 
do ČR a soud pak rozhoduje o tom, 
zda se má dítě vrátit do ciziny, kde 
do té doby žilo, nebo zde může zů-
stat. Snažím se vám to vysvětlit 
jednoduše, ovšem tato řízení moc 
jednoduchá nejsou, protože jeden  
z rodičů dělá vše pro to, aby se dítě 
vrátilo a druhý vše pro to, aby se vrá-
tit nemuselo. 

No, to je asi taky zajímavá práce. 
Vraťme se ale k Vašemu starosto-
vání. Co Vás vedlo k tomu stát se 
starostou?
Popravdě jste mě touto otázkou za-
skočily. Přiznám se, že jsem nikdy  
v minulosti nepřemýšlel nad tím, že 
bych se měl stát starostou. Bylo to 
pro mne takové spontánní. Najednou 
nastala tato situace a já jsem sou-
hlasil, že tuto funkci přijmu. Už na 
začátku jsem říkal, že udělám maxi-
mum pro to, aby se lidem v Sokolni-
cích dobře žilo, aby zde byli spokojení 
a neměli potřebu odtud odcházet. Na 
této filozofii nic neměním, ale záro-
veň si uvědomuji, že nikdy se nemů-
žete zavděčit všem. 
Funkce starosty je jistě náročná 
práce. Co se Vám tedy už podařilo  
v Sokolnicích udělat?
No přiznám se, že náročná opravdu 
je. Hlavně ale chci říct, že se nic ne-
podařilo výhradně jenom mně – mně 
samotnému. Je to především výsle-
dek práce kolektivu lidí – rady obce 
a členů zastupitelstva. 
A co se podařilo? To záleží na tom, 
jakým úhlem pohledu se na to každý 
občan dívá. Mrzí mě, že nejenom ně-
kteří občané naší obce, ale Češi vše-
obecně, jsou neustále nespokojení. 
Mám pocit, že se neumějí radovat 
z maličkostí a hledají především to 
špatné. To, co se jednomu může zdát 
jako povedené, druhý nad tím klidně 
mávne rukou nebo to ani nevidí. 
Tak schválně, kolik z vás si všimlo, 
že máme např. zrekonstruovanou 
sochu sv. Jana? Nebo kolik z vás ví, 
že jsme uspořili desítky tisíc korun za 
rok za to, že jsme dodavatele energií 
u všech obecních budov i veřejného 
osvětlení vysoutěžili v aukci? (Přizná-
váme se, že ani jedna.) 
Tak vidíte, ale takových drobností, 
pro mě podstatných, je tu mnohem 
víc. 
Pak jsou tu ty akce, kterých si asi 
všiml každý – zrekonstruovaná bu-
dova S pasáže s novou knihovnou, 

lékárnou, krásnými ordinacemi i cen- 
trální čekárnou. Nebo takové rozsvě-
cování Vánočního stromu, či akce 
naší komunitní školy. Strašně mě 
např. potěšilo, když jsem viděl foto-
grafie z pořádaného kurzu keramiky, 
jaké věkové spektrum lidí si tam na-
šlo cestu, to mi přijde prostě úžasné. 
V posledním období je to např. zave-
dení pytlového sběru plastů. 
Takových věcí je tu víc, ale neustále 
je na čem pracovat!
No a to nás právě zajímá. Jaké plány 
chcete uskutečnit v nejbližší době?
Jé, tak to nevím, kde začít… (smích). 
Třeba minulý týden jsme schválili, 
že každé nově narozené dítě, které 
zde bude žít, od naší obce dostane 
zlatý přívěsek a rodiče tři tisíce ko-
run. Právě vyjednáváme rekonstrukci 
dětského hřiště na Nové ulici, které 
bychom chtěli opravit a vybavit jej 
novými hracími prvky už v průběhu 
těchto prázdnin. Dále budeme re-
alizovat projekt dopravních úprav  
v centru obce, v plánu je výstavba 
cyklostezky ze Sokolnic do Kobylnic, 
chceme též zrenovovat část cesty 
přes zámecký park a vybudovat zde 
osvětlení, očekáváme kabelizaci 
elektrického vedení v části obce  
a s tím spojenou rekonstrukci veřej-
ného osvětlení a místního rozhlasu. 
A třeba právě dnes se snažíme ře-
šit problém s nedostatkem vody ve 
studni na hřbitově. 
Vážený pane starosto, asi bychom 
se mohly ptát na další a další zají-
mavé informace, ale pro tuto chvíli 
děkujeme za Váš rozhovor a prosíme  
o Vaše závěrečné slovo.
I já Vám děkuji. Co říci závěrem? 
Snad jen, že přeji všem občanům 
krásné léto, klidnou a zaslouženou 
dovolenou, dětem nádherné prázd-
niny a aby se všichni dokázali těšit  
z maličkostí a měli neustále úsměv 
na rtech! 
Děkujeme za rozhovor.

-Žaneta Hotová, Vendula Prokešová 
a Tereza Beránková, 8. třída-

Německý partner v naší škole
Vám, kteří sledujete zpravodajství z naší školy, jistě ne-

unikla zmínka o pobytu našich žáků v partnerské škole 
HEMS Darmstadt v Německu a LBS Bregenz v Rakousku. 
Poté, co se nadšení účastníci stáží vrátili domů plni do-

jmů z třítýdenního pobytu, už po týdnu přivítali svoje ně-
mecké partnery v naší škole. Čtrnáct žáků ze školy HEMS 
Darmstadt spolu s učitelem zde prožili tři týdny naplněné 
studiem, prací, kulturou, sportem a dalšími aktivitami.

Po prvním týdnu jsme se jich zeptali na jejich dojmy  
a zde přinášíme některé z nich:
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Divizna velkokvětá
Divizna velkokvětá (Verbascum den-
siflorum) je léčivá rostlina z čeledi 
krtičníkovitých. Doma je v celé Ev-
ropě a nejlépe se jí daří v její střední  
a jižní části. V našich zemích je běž-
nou rostlinou, a to především malým 
nárokům na půdu. Divizna je dvou-
letka, prvním rokem vyraší pouze 
silně ochlupené přízemní listy (nemů-
žete ji zaměnit s jinou bylinou, takže 
pozor při podzimním rytí), druhým 
rokem vyroste ze středu této růžice 
až dvoumetrová lodyha s ochlupe-
nými listy a nádhernými, sytě žlutými 
květy, které na lodyze vykvétají po-
stupně od května až do září. Plody 
divizny jsou tobolky plné semínek. 
Diviznu si můžeme rozmnožit tak, 
že tobolky na podzim usušíme, poté 
podrtíme a tím uvolníme semínka.  

Pozor – semena jsou jedovatá, ob-
sahují rotenon! Semínka prosejeme, 
vložíme na dva měsíce do mrazáku 
a pak do lednice. Brzy na jaře pak 
vyséváme do mělké misky na po-
vrch písčitého substrátu. Vzrostlé 
sazeničky zasadíme na slunné místo  
a o koloběh dalších divizen se už 
postará příroda – budete se divit, 
kde všude vám během let divizna vy-
roste... Květ divizny sbíráme nejlépe 
v červenci a srpnu. Květ ráno vy-
kvete a stejný den večer opadá, sbí-
ráme proto květ průběžně každý den 
kolem poledne za suchého počasí. 
Sbíráme pouze květ bez kalichu tak, 
abychom jej nepomačkali a dobře 
ho usušíme. Pro léčebné účinky se 
používá výhradně květ divizny, a to 
hlavně při průduškových onemocně-
ních a nemocech z nachlazení. Léčí 
kašel a má protizánětlivé účinky,  
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Leon: nejvíce se mi líbily výlety, lezecká stěna a praxe na 
PC-sítích.
Marius: nejvíce se mi líbil den, kdy jsme navštívili Vida! 
park a oběd v brněnském pivovaru.
Alissa: velice se mi líbí, jak je dobře zorganizován pro-
gram. Výukové kurzy mě baví a jsou velmi zajímavé. Také 
rozsáhlý volnočasový program je velmi dobře připraven.
Luc: mně se líbí mnohostranná nabídka volnočasových 
aktivit a zajímavé výlety, především výlet do Moravského 
krasu. V jeskyních na mě udělaly dojem prastaré stalak-
tity a stalagmity.
Paul: nejvíce se mi líbí ochota zdejších lidí. Kromě toho 
je velmi zajímavé se dozvědět, jak a co se čeští žáci učí 
během studia. 
A další názory:
– Češi jsou velmi pohostinní. Máme hodně aktivit, ale 
rád bych více spolupracovat s českými žáky.
– Velmi se mi líbí organizace programu a jeho rozmani-
tost. K mým nejlepším zážitkům patří lezecká stěna, Mo-
ravský kras, prohlídka Brna a volnočasové aktivity.
– Největší dojem na mě udělala návštěva Moravského 
krasu a lezecká stěna mi také udělala velkou radost. 
 – Škoda, že čeští žáci se nepodílejí na našem programu 
jako my na jejich v Německu.
– Mně se líbila a byla pro mě zajímavá prohlídka Sokol-
nic, Brna, máme dost času na sportovní aktivity ve škole. 
Ale sotva se potkáváme s českými partnery.

Ještě jsme dali slovo jejich doprovázejícímu učiteli  
p. Holgerovi Garthemu:

„Žáci partnerských škol z České republiky, Rakouska 
a Německa absolvovali část své přípravy na povolání  
v zahraničí. Budoucí odborníci v oblasti elektrotechniky 
a informačních technologií profitují odborně, kulturně 
i lidsky z výměnných stáží, které jsou podporovány EU. 
V programu v Sokolnicích bych chtěl vyzdvihnout nové 

Energy centrum ve škole. Zde se dozví žáci, jak se dají  
s malými náklady a takzvanými „klimaticky příznivými 
zařízeními získat energie – elektrický proud a teplo ze 
slunce nebo ze země. Velice názorně je zde předvedeno 
použití tepelných čerpadel, spalování biomasy, solárních 
panelů a vodních turbin. Mimoto se žáci naučí techniky 
programování, počítačové sítě, kabelové technologie, 
problematiku silnoproudých zařízeních a transformátorů. 
Výuka zde probíhá díky nejmodernějšímu vybavení na 
velmi vysoké úrovni.“

Kulturní program se žákům velmi líbil, zejména přijetí 
starostou obce Sokolnice a prohlídka obce, Mohyla míru, 
návštěva Brna – labyrintu pod Zelným trhem, náměstí 
Svobody, Vida! parku a dojem na ně udělal oběd v brněn-
ském pivovaru. Také Moravský kras se jim velmi líbil. Jen 
škoda, že studenti nemají větší kontakt s českými žáky  
i ve volném čase. 

V červnu bude působit v naší škole sedm zahraničních 
lektorů, kteří budou naše žáky vyučovat. Pochází z velmi 
exotických koutů světa. Ale o tom zase až příště.
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Desatero bezpečného prožití léta
aneb na co bychom si měli dát z pohledu hasičů pozor

Letní měsíce jsou spolu s jarem dobou, kdy hasiči tra-
dičně likvidují vůbec nejvíce požárů. Červenec a srpen 
jsou rovněž obdobím, kdy mají jednotky požární ochrany 
obvykle nadprůměrný počet technických zásahů – ze-
jména u dopravních nehod, úniků nebezpečných látek, 
ale i práce na vodě, otevírání uzavřených prostor, od-
straňování překážek, likvidace obtížného nebezpečného 
hmyzu apod. 
ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ V PŘÍRODĚ 

V létě mnozí podnikají nejrůznější výlety, pobývají na 
chalupách či chatách, táboří v přírodě apod. Při těchto 
příležitostech se často neobejdeme bez táboráku, grilo-
vání a opékání buřtů. I přitom bychom si měli dávat pozor 
a dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel, 
které chrání nás i okolí. Oheň v přírodě se totiž může ve-
lice snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat 
nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody. Základní 
pravidla: 
●  Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v prvé řadě 
zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno 
nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti 
od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. 
Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhraze-
ných místech! Zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na 
místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na 
strništi. Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech 
stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva 
jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů (minimálně 
100 m), seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv vě-
tru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné 
neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky požárů. Pro 
rozdělávání ohně je naopak ideální hliněný podklad. 
●  Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Při roz-
dělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od 
okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypá-
ním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších 
vater je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, 
který bude zbavený veškerých hořlavin. 

●  K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě 
nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, 
naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole 
a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona 
o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hroz-
bou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. 
●  Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! 
Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla po-
lena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. 
záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř  
a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí. 
●  Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru. 
Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby 
se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště 
v blízkosti vodního zdroje. 
●  Vaše odpovědnost však nekončí okamžikem skon-
čení zábavy. Opustit místo pálení můžete až poté, co oh-
niště důkladně uhasíte – ať již prolitím vodou, nebo za-
sypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit  
a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pama-
tujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou 
skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá  
a oheň roznese do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašo-
vat ohniště, která byla ponechána svému osudu. 
●  Zejména půda v jehličnatém lese je z hlediska mož-
ného vzniku a šíření požáru riziková. Hrabanka tvořená 
zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky  
a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé 
uhašení proto nestačí a ohniště je nutné důkladně prolít 
vodou! 
●  Za silného větru nebo v období extrémního sucha by-
chom oheň v přírodě nebo na volném prostranství neměli 
rozdělávat vůbec. 
●  Pamatujte, že děti by neměly být u ohniště pone-
chány bez dozoru plnoleté osoby. 
●  Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné před-
měty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným 
plynem, munici). Oheň neroznášejte po okolí, např. na 

prospívá činnosti jater, sleziny  
a brzlíku, má močopudné účinky. Pro 
své protizánětlivé účinky se může 
používat i zevně, a to jako obklad 
na oděrky, při revmatických problé-
mech, bércových vředech a hemo-
roidech. I čerstvý list potřený teplým 
olejem můžeme použít jako obklad 
na ranky a otoky.
ČAJ  Z  KVĚTU  DIVIZNY  – zarovna-
nou lžičku sušených květů přelijeme  
300 ml horké vody a necháme 15 mi-
nut vylouhovat. Scedíme přes husté 
sítko, abychom odstranili drobné 
pichlavé chloupky. Pijeme 3× denně, 
sladíme nejlépe medem.

SIRUP  –  do láhve nebo kameni-
nové nádoby vkládáme vrstvy květů 
divizny a prosypáváme je cukrem, 
nejlépe přírodním hnědým. Květy 
přidáváme postupně tak, jak je sbí-
ráme  a zasypeme cukrem. Po na-
plnění lahve několik centimetrů pod 
okraj ji postavíme k oknu na sluníčko  
a obsah každý den lehce promí-
cháme vařečkou, aby květy byly 
ponořené ve šťávě, která vzniká a 
vytlačuje je nahoru. Po nějaké době 
přestanou květy plavat na hladině  
a klesnou na dno. Ještě několik  
dní ponecháme, pak sirup i s květy 
krátce povaříme, přecedíme přes 

plátno, abychom zachytili i pichlavé 
chloupky a uskladníme v vypařených 
lahvičkách. Používáme při průduško-
vém onemocnění, kašli, nachlazení 
aj. 3× denně 1 polévkovou lžíci (děti 
1 čajovou lžičku).
TINKTURA – 50 g sušených květů za-
lijeme 50 g čistého lihu a necháme  
v dobře uzavřené sklenici 14 dnů 
stát na slunečném místě. Potom pře-
filtrujeme. Užíváme 3× denně kávo-
vou lžičku.
OLEJ – čerstvé květy zalijeme olivo-
vým olejem a sklenici postavíme na 
slunné místo a necháme stát.

-Laďa Žilka-
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zapálené větvi. Pamatujte, že oheň a alkohol nepatří  
k sobě. Zvlášť pozor na sezení a hry příliš blízko plamenů, 
stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, 
řas a popálení. 

Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dosta-
tek vody k uhašení, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření. 
Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Válejte 
se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí pří-
stupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, 
nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých 
látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Když 
se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené 
místo ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody  
a vyhledejte odbornou pomoc. 
LESNÍ POŽÁRY

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože  
k nim zpravidla dojde v těžce přístupném terénu, kde 
nelze plně využít hasičskou techniku a jsou zde ztížené 
možnosti zásobování hasební vodou (vodu je třeba do-
pravovat na větší vzdálenosti apod.). Navíc chování ohně 
v lese je nevyzpytatelné – požár se může šířit po povr-
chu/porostem, korunami stromů i pod zemí a podobné 
zásahy jsou mnohdy časově velmi náročné a vyžádají si 
povolání většího množství jednotek požární ochrany. 

V USA, Španělsku či Chorvatsku jsou velká území pravi-
delně ničena rozsáhlými lesními požáry. Stačí však připo-
menout rok 2006 a požár lesa v Národním parku České 
Švýcarsko, kde oheň řádil na 25 ha ve skalnaté a těžko 
přístupné oblasti. S tímto v posledních letech největším 
lesním požárem v ČR bojovalo po dobu plných 7 dní na 
900 profesionálních i dobrovolných hasičů a na hašení 
musely být nasazeny i vrtulníky. Příčinou tohoto požáru 
byl – jak jinak – odhozený nedopalek cigarety. 
GRILOVÁNÍ A PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE 

Stejně jako v případě otevřeného ohně, i při grilování 
bychom si měli dát pozor na vhodné umístění grilu, aby 
odletující jiskry nezapálily okolí.   Poměrně rozšířeným ne-
švarem pak je grilování na balkóně. V grilu bychom měli 
použít jen k tomu určené palivo (určitě ne odpady, benzín 
apod.). Gril musí být stabilní, při jeho převržení totiž hrozí 
popálení. 

Pozor na zacházení s plynovými spotřebiči (např.  
přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vysta-
veny vysokým teplotám a nadměrným tlakům. Např. ply-
nové zapalovače v autě vystaveném vysokým teplotám 
představují doslova časovanou bombu. Plynové spotře-
biče neumísťujte v blízkosti hořlavých látek a zdrojů ho-
ření – nekuřte u nich! Pokud plynový spotřebič (ale i jiný 
přenosný vařič) používáte ve volné přírodě, nesmíte ho 
ani na okamžik pustit z dozoru, nebezpečí hrozí zejména 
při převržení nestabilního spotřebiče. V živé paměti je pří-
pad českého cestovatele, který v Chile kvůli neopatrnosti 
při zacházení s plynovým vařičem zavinil požár národního 
parku. Pozor dejte i na netěsnost tlakové láhve, kdy není 
spotřebič (např. vařič) dostatečně připevněn. Může dojít 
k unikání plynu a v uzavřených prostorách pak hrozí ne-
bezpečí výbuchu. Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani pro-
panbutanové lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod 
úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společ-

ných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení - 
např. ložnici. Propanbutan je totiž těžší než vzduch, v pří-
padě jeho úniku se tak hromadí u země či v prohlubních, 
což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem 
umísťujte ve snadno přístupných a větraných prostorách, 
zamezte ale přístupu dětí. 

A pozor – nejen v zimě se můžete otrávit topidlem. 
Vysoké teploty v létě znamenají zvýšené riziko otravy 
oxidem uhelnatým při nesprávném užívání karmy. Při je-
jím použití je nezbytné mít zajištěnu důkladnou výměnu 
vzduchu v místnosti – větrání např. otvorem ve dveřích. 
Je také potřeba si karmu nechat alespoň jednou za rok 
technikem zkontrolovat. 
NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S BOUŘKAMI 

V létě často podnikáme výlety a může se stát, že nás 
přitom překvapí bouřka. Ve městě se před bleskem mů-
žeme schovat v budově, ale co v přírodě? I když k pří-
mému zásahu člověka bleskem dochází jen zřídka, kon-
čívají podobné případy mnohdy tragicky, a proto je dobré 
chovat se za bouřky rozumně: 
●  Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si 
neplánujte výlety, pokud předpověď hlásí výskyt bouřek. 
●  Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte 
se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, ze-
jména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou 
konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné blesko-
svodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hus-
tém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí. 
●  Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými 
stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v men-
ších staveních bez bleskosvodu (např. staré hájence). 
Velké bezpečí neskýtají ani velká stavení s porušenou 
statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde v pří-
padě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení. 
●  Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu 
v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bez-
prostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elek. 
vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních 
ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu. 
●  Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých 
pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, 
rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve 
skupině. Nejbezpečnějším řešením je  přečkat bouřku  
v podřepu s nohama a rukama u sebe - na zem si roz-
hodně nelehejte. 
●  Jelikož je blesk, jak známo, silný elektrický výboj at-
mosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, 
windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani te-
lefonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči. 
●  Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené 
půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jes-
kyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, 
batoh) vás před přímým zásahem blesku neuchrání. 
●  Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové 
předměty – fungují totiž jako bleskosvod. Stojí za to si 
připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku připra-
vil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky. 
Ačkoliv za bouřky si většinou na nedostatek větru nemů-
žeme stěžovat, není vhodné ani pouštění draků. 
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●  Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se 
neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou přípa-
dech by vás blesk mohl zasáhnout. 
●  Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km 
(tj. zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem), ale v bezpeč-
ném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře 
alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi hřměním 
a bleskem). 
●  Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na 
to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který 
také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdá-
lenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné 
odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo 
sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být 
stále po proudem). 
●  Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte 
se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře 
zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou 
ochranu. V případě silných nárazů větru však dávejte 
pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpů-
sobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním pod-
mínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí  
v autě zaparkovaném na bezpečném místě. 
●  Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte 
na suchém místě a dále od vodovodu, kamen, elektro-
spotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít 
okna a odpojit z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž 
součástí je obrazovka.
●  Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, 
které snadno vodí elektřinu. Když však přece jen dojde  
k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako 
při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem 
a při popáleninách. Podle stavu zraněného je často ne-
zbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková 
opatření…
●  Bouřky jsou často doprovázeny také silným větrem. 
Proto je dobré preventivně zabezpečit okna, ukotvit volně 
ležící předměty apod. 
●  Letní bouřky přináší často také prudký přívalový déšť, 
který během chvilky snadno promění líně se plazící po-
tůček v rozběsněný živel. S tím je nutné počítat již v oka-
mžiku výběru tábořiště. Hasiči každý rok evakuují děti  
z letních táborů umístěných na březích potoků a řek, 
které ohrožovalo náhlé rozvodnění. V takových případech 
jde mnohdy i o život. Při budování tábořiště.

Je dobré také brát v potaz i nebezpečí úderu blesku –
tzn. nestavět stany na holém vyvýšeném místě, v bezpro-
střední blízkosti stožárů či osamoceně stojících stromů, 
nevést mezi stany kovové dráty apod. 
ODJEZD NA DOVOLENOU 

V létě je také obvykle doba dovolených, kdy se ze svých 
domovů vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem na do-
volenou bychom neměli zapomenout zkontrolovat, zda 
máme vypnuty všechny spotřebiče, jestli např. nezůstal 
zapnutý sporák, vařič nebo žehlička. Obzvláště riziková je 
chladnička. Pokud ji můžeme spolu s mrazákem vyprázd-
nit, je nejlepší centrální vypnutí. Před opuštěním domác-
nosti uzavřete hlavní přívody plynu a vody, elektrospo-
třebiče, u kterých to lze, zcela odpojte z elektrické sítě, 

v případě televizoru i z antény. Doporučuje se i vypnutí 
jističů pro světelný a zásuvkový okruh. Chráníte tak váš 
majetek před poškozením či úplným zničením v případě 
úderu blesku nebo prudkého výkyvu napětí v elektrické 
síti. Zkontrolujte, zda jsou vypnuta světla, uzavřeny vo-
dovodní kohoutky, všechna okna důkladně zavřete a za-
jistěte. Svou domácnost nezapomeňte zabezpečit i proti 
vloupání. 

Pro případ, že by v době naší nepřítomnosti u nás 
doma přesto došlo k nějaké nemilé příhodě, je dobré se 
domluvit se sousedem či známým a nechat u něj rezervní 
klíče. Hasiči tak budou moci rychleji zasáhnout, nebudou 
se muset dovnitř dostávat násilím a poničit např. vstupní 
dveře. Pro úplnou jistotu můžete u souseda zanechat  
i kontakt na místo vašeho pobytu, abyste se mohli v pří-
padě potřeby urychleně vrátit domů. 
DĚTI 

Během letních měsíců jsou ohroženy zejména děti, 
které nejsou „zaneprázdněny“ školou a mají spoustu 
volného času. Každoročně dojde při požárech, které byly 
způsobeny hrou dětí se zápalkami či zapalovači,   ke zra-
něním a značným majetkovým škodám. Oblíbenou zá-
bavou teenagerů je tajné kouření ve stohu či v seníku, 
což již mnohokrát skončilo požárem. Velmi nebezpečné 
jsou rovněž manipulace dětí s pyrotechnikou či jinými vý-
bušninami. Jen pro ilustraci: v roce 2007 způsobily děti 
ve věku do 15 let 280 požárů, ty usmrtily jednu osobu, 
zranily dalších 24 osob a zanechaly po sobě majetkové 
škody za více než 47.600.000 Kč. 

Snad stojí za to upozornit, že na základě zákona o po-
žární ochraně (§78 zákona č. 133/1985 Sb.) jsou rodiče 
(potažmo všichni, kteří mají děti v danou chvíli na sta-
rosti) povinni dbát toho, aby jejich ratolesti nezpůsobily 
požár. Z hlediska požární ochrany v případě zanedbání 
dohledu nad osobami, které nemohou posoudit následky 
svého chování, může být udělena sankce až do výše  
25.000 Kč. 
VÝLETY NA NEBEZPEČNÁ MÍSTA 

V přírodě na nás však při naší neopatrnosti číhají i jiná 
nebezpečí, než jen bouřky či požáry. Zejména neposedné 
děti patří mezi rizikové skupiny, a to především během 
prázdnin, kdy využívají větších možností jak se vyhnout 
dozoru dospělých a baví se i nejrůznějšími nebezpečnými 
aktivitami. Například chlapci se snaží před svými kama-
rády vytáhnout a lezou po skalách nebo do jeskyní a růz-
ných štol. Přeceňují své schopnosti v neznámém terénu 
a když tyto případy neskončí smrtelným úrazem, mohou 
mluvit o mimořádném štěstí. V takovýchto případech zá-
chrana života mnohdy závisí na rychlém zásahu jednotek 
požární ochrany a dalších složek integrovaného záchran-
ného systému. Proto i zde můžeme dát několik dobrých 
rad:
●  Děti by měly vždy předem oznámit rodičům nebo  
jiným dospělým místo, kam se chtějí vydat. Pro pohyb  
v nebezpečných lokalitách to platí i pro dospělé. 
●  Dávejte pozor na pohyb v neznámém terénu, ze-
jména za snížené viditelnosti nebo v noci. 
●  Nepohybujte se nikdy bez řádného zajištění v blíz-
kosti okrajů skal, štol atd. Vždy hrozí nebezpečí pádu 
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kvůli ztrátě rovnováhy, uklouznutí, propadnutí, stržení 
větrem atd. 
●  Pokud nejste zajištěni, nešplhejte nikdy na skály. Zpo-
čátku se výstup může zdát jednoduchý, ale cesta zpět je 
vždy podstatně náročnější! Nečekaný pád může způsobit 
také uvolněná nebo zvětralá hornina či náhlá slabost. 
●  Nikdy nepřeceňujte své síly ani ve snaze pomoci ka-
marádovi. Raději vždy přivolejte na pomoc hasiče nebo 
někoho z dospělých. 
●  Nepouštějte se bez odborného doprovodu do prů-
zkumů štol a jeskyní. V těchto prostorách hrozí mnoho 
nečekaných a neznámých nebezpečí - zával, ztráta orien-
tace, nečekané zaplavení prostor, zaklínění se v úzkých 
prostorách, přítomnost nebezpečných plynů atd. 
●  Nepřeceňujte své síly. Vždyť i pro zkušené a tréno-
vané hasiče je považována za nebezpečnou a vyžadující 
zajištění výška nebo hloubka větší 1,5 metru! 
NEBEZPEČÍ PŘI KOUPÁNÍ 

V letním období nesmíme opominout ani nebezpečí, 
která nás mohou ohrožovat při koupání nebo sjíždění 
vodních toků. Koneckonců hasiči musí každý rok zasa-
hovat u desítek tragických případů, kdy je třeba vyhledat 
utonulé osoby. K tomu: 
●  Noční koupání je nebezpečné, neboť za tmy snadno 
dojde ke ztrátě orientace. 
●  Nikdy neskákejte uhřátí do vody, hrozí nebezpečí sr-
dečního selhání a utonutí. 
●  Neskákejte do vody, o které nevíte, jak je hluboká, 
nebo zda se pod hladinou neskrývají kameny nebo jiné 
předměty, nebo je tam příliš mělko. 
●  Alkohol a koupání skutečně není dobrá kombinace, 
každoročně jsou hasiči voláni k tragickým utonutím lidí 
pod vlivem alkoholu. 
●  Nepřeceňujte nikdy své plavecké schopnosti a také 
v případě, že jste dobrými plavci, vždy počítejte např. 
s možností náhlé změny počasí, podchlazení, svalové 
křeče atd. 
●  Při sjíždění řek a zejména jejich splavů by měla být  
v loďce zkušená dospělá osoba a děti by měly mít plovací 
vestu. 
●  Dávejte si pozor při pohybu v blízkosti břehů. Mohou 
být podemleté nebo může dojít k uklouznutí a pádu do 
vody. Hrozí pak nebezpečí těžkých zranění při nárazech 
do předmětů pod hladinou, uvíznutí a utonutí ve víru atd. 
●  Pokud se někdo začne topit, snažte se mu nejdříve 
pomoci sami. Pokud na to nestačíte, co nejrychleji přivo-
lejte pomoc z okolí, popř. zavolejte záchranáře. Snažte si 
co nejlépe zapamatovat (označte) místo, odkud nebo kde 
jste tonoucího naposledy viděli. 
●  I ve městě mohou číhat podobná nebezpečí. Jedná 
se především o nejrůznější splavy, vpusti, jímky, studny, 
odkalovací nádrže čističek, přehrady apod. 
SKLIZEŇ OBILÍ 

Rizikem typickým pro letní období je v jistém smyslu 
i sklizeň obilí. Zemědělská technika (traktory, kombajny, 
automobily) totiž může při neopatrné obsluze zapříčinit 
požár – chytne např. sláma od rozžhaveného výfuku 
apod. Nebezpečí souvisí i s uskladněním materiálu, na-
příklad nedostatečně usušeného sena. To se pak v pří-

padě, že není zajištěno dostatečné větrání, postupně 
zahřívá a může dojít i k samovznícení. Značné riziko 
hrozí zejména u velkokapacitních seníků nebo u stohů se 
slámou. Vhodnými opatřeními jsou v tomto případě fun-
gující kvalitní větrací systém a pravidelné měření teploty 
uskladněného materiálu. V případě, že překročí kritickou 
mez 65 °C, je nutno materiál alespoň částečně vysklad-
nit, přeuspořádat a tím ochladit. 

V létě se o dovolených často přemísťujeme na tábořiště 
i automobily. V těchto případech bychom si měli dát pozor 
a neparkovat ve vysoké trávě. Ta se totiž velice snadno 
vznítí od našeho po jízdě rozžhaveného katalyzátoru. 
JAK PŘIVOLAT POMOC 

Když přes veškerou vaši opatrnost přece jen dojde  
k požáru či jiné závažné situaci, kdy potřebujete pomoc 
hasičů nebo jiných záchranářů, snažte se v prvé řadě 
zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte 
život a zdraví, teprve potom majetek. 

Jakoukoliv mimořádnou událost, která se stane vám, 
či které jste svědkem, co nejdříve oznamte hasičům 
prostřednictvím tísňové linky 112 nebo 150. Při ohlá-
šení vždy nejdříve uveďte co se stalo, kde k tomu došlo 
(konkrétní místo, obec, popř. okres), zmiňte také důležité 
okolnosti, které mohou napomoci či naopak zkompliko-
vat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý 
kontakt na sebe. Nikdy nezavěšujte jako první a řiďte se 
pokyny operátora. 

A pamatujte, že tísňová linka 112 platí v celé Evrop-
ské unii. Evropská komise nedávno zprovoznila nové 
webové stránky ec.europa.eu/112, které jsou věnované 
výhradně lince 112 a jejímu fungování v různých evrop-
ských státech. 

Pravidla ohleduplného a bezpečného jednání platí 
nejen v tuzemsku, ale i v cizině. Neudělejte při své za-
hraniční dovolené svou neopatrností ostudu sobě a naší 
zemi.

Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkuše-
ností potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná  
z vaší strany zabezpečí váš majetek před požáry a ochrání 
zdraví vaše i vašich dětí. 
-HZS JMK, pro Sok. zpravodaj připravila Petra Hrdličková-

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Sociální komise při OÚ Sokolnice  
pořádá zájezd do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. 
Sraz účastníků bude v pondělí 25. července  2016  
v 8 hodin u kapličky v Sokolnicích. 
Bude přistaven autobus a vyrazíme poznávat krásy  
naší vlasti. Návrat asi v 17 hodin. 
Výlet je vhodný pro všechny, zvláště pro seniory s dětmi. 
Cena pro dospělé je 200 Kč a pro děti 100 Kč. 
Přihlásit se můžete na telefonním čísle 608 612 575 
nebo přímo u pí Boženy Šustrové osobně  
Na Výhoně 506, Sokolnice.
Za sociální komisi přejeme pěkné počasí
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Rodinné Centrum Sokolnice oslavilo 1. narozeniny
Dne 4. června 2016 uplynul přesně rok od zápisu Ro-

dinného Centra Sokolnice do spolkového rejstříku. I když 
členové Rodinného Centra Sokolnice pořádali akce pro 
děti mnohem dříve, teprve od tohoto data mohl spolek 
začít formálně fungovat jako oficiální organizace.

V rámci oslavy 1. výročí spolku jsme se rozhodli uspo-
řádat Den otevřených dveří. Zájemci si mohli prohléd-
nout nové prostory, ve kterých probíhají zájmové kroužky 
pro děti a dospělé, seznámit se s nabídkou kroužků na 
nový školní rok a vyjádřit svoje názory a přání vyplněním 
dotazníku.

Jako obvykle nechyběla zábava pro děti a malé po-
hoštění. Poté, co si děti vyzkoušely naši novou hernu, 
společně sfoukly svíčku a pochutnaly si na výborném na-
rozeninovém dortu, který slavnostně rozkrojil náměstek 
hejtmana, pan Marek Šlapal.

Součástí programu byla také prezentace akcí, které 
se nám za první rok existence podařilo úspěšně zrea-
lizovat. A že jich nebylo málo! Za zmínku stojí kroužky 
pro děti a dospělé, semináře a besedy, které probíhají 
v průběhu celého školního roku, dva turnusy příměst-
ských táborů (letos nás čeká Indiánské léto a Tajemství 
pravěku), zábavný vzdělávací program ve spolupráci  
s knihovnou Čteme dětem, pravidelné setkávání Čtenář-
ského klubu pro dospělé, Rodičovská podpůrná skupina, 

Velikonoční a Vánoční dílny, Halloweenské řádění, a ven-
kovní akce jako Drakiáda, Hon na vajíčka a Velký rodinný  
piknik.

Děkujeme všem příznivcům, kteří nás, i v tak krásném 
počasí, přišli podpořit na oslavě našich prvních naroze-
nin. Moc děkujeme panu starostovi Liboru Beránkovi  
a také náměstku hejtmana jihomoravského kraje panu 
Markovi Šlapalovi, že si na nás našli čas. Moc si Vaší pod-
pory vážíme.                                                          -tým RCS-

Čteme dětem
Rodinné Centrum Sokolnice uspořádalo ve spolupráci 

s místní knihovnou další tři setkání v rámci vzdělávacího 
programu Čteme dětem. Tentokrát se zapojily naše slu-
žební babičky.
Olga Černá – Kouzelná baterka
Dětem četla: paní Bartoňová

V sobotu 21. května 2016 se děti seznámily s Frantou, 
docela obyčejným klukem, který stejně jako ostatní děti 
touží po nějakém mazlíčkovi. Díky kouzelné baterce oživí 
pejska PETalíka, se kterým pak zažívá neobyčejná dob-
rodružství, při kterých se učí spoustu důležitých věcí pro 
život.

Děti poslouchaly tři příběhy: O pejsku Petalíkovi, kte-
rého si pak samy vytvořily; O vitamínech, kterým pak 
úžasně vymýšlely jídlo; O korkodýlovi, kde jsme si s dětmi 
povídali o tom, co dělat, když je na ně někdo zlý. Dokonce 
se našla i baterka, která objevila vitamíny v tašce paní 
Bartoňové, která nám jeden z příběhů četla.
Betty MacDonaldová – Paní Láryfáry
Dětem četla: paní Mifková

Ve středu 1. června 2016 jsme se setkali s Paní Láry-
fáry – paní, která umí léčit i ty nejzákeřnější dětské „cho-
roby“ jako je nimravka, čurbesajda, hromdopolice nebo 
zápal švindlu.

Poté, co děti zjistily, jak paní Láryfáry vypadá, si ji na-
kreslily. Dále nám paní Mirka Mifková přečetla o léčení 
čurbesajdy. Mnoho dětí (i rodičů) zjistilo, že touto choro-
bou také trpí. Tak snad jim léčba od paní Láryfáry také 
pomůže.Krájení narozeninového dortu

Naše nová herna Pipi kam se podíváš
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Házenkářské družstvo – starší žáci Házenkářské družstvo – mladší žáci

Den plný házené
V neděli 5. června 2016 žilo doslova od rána do večera 

sokolnické házenkářské hřiště mládežnickou házenou. 
Na první ročník turnaje „O pohár starosty obce Sokol-
nice“ v házené mladších žáků, který pořádala obec So-
kolnice za podpory TJ Sokol Sokolnice a Jihomoravského 
krajského svazu házené, se sjelo hned pět družstev. Proti 
naši hráčům nastoupily opravdu skvělé týmy. Posuďte 
sami – HBC Strakonice (vítěz Jihočeské ligy), Slovácká 
Slavia Uherské Hradiště (vicemistr Zlínské ligy) a dva vý-
běry – výběr okresu Brno-město složený z hráčů Bohunic, 
Maloměřic, Juliánova a KP Brna a výběr okresu Brno-ven-
kov složený z hráčů Újezdu u Brna a Telnice. 

Ale nejen házenou žilo celé hřiště. Po poledni nastou-
pily na hřiště naše mažoretky s krátkým vystoupením  
a bylo se opravdu na co dívat, což potvrdil obrovský po-
tlesk zaplněného hřiště. Turnaj byl také příležitostí odmě-

nit naše úspěšné celky mladších a starších žáků za jejich 
účinkování v letošním ročníku Jihomoravské ligy. Druž-
stvo starších žáků si vybojovalo druhé místo a mladším 
žákům se podařilo obhájit loňské první místo a opět tak 
kralují Jihomoravské házené! Pohár, medaile a gratulaci 
přijali naši hráči z rukou starosty obce Sokolnice p. Libora 
Beránka, předsedy soutěžní komise Jihomoravského 
krajského svazu házené p. Milana Leteva a zástupce 
hlavního sponzora sokolnické házené, společnosti Šrot 
Gebeshuber, p. Jiřího Kelbla.

Před samotným vyhodnocením turnaje ještě vystou-
pilo sokolnické Tékáčko, které nás také velmi úspěšně 
reprezentuje na různých tanečních soutěžích. A hřiště 
bylo opět plné diváků a velkým potleskem ocenilo výkon 
Tékáčka. A jak že vlastně turnaj dopadl? Pohár jede do 
Uherského Hradiště, které nepoznalo hořkost porážky, 
druhé místo těší hráče ze Strakonic, výběr Brno-město 
byl třetí, naši kluci skončili čtvrtí a páté místo obsadil vý-
běr okresu Brno-venkov. Když k tomu všemu připočteme 
ještě krásné počasí, vonící udírnu a dobře vychlazené ná-
poje, tak ti, co nepřišli, mohou jenom litovat…

Jenomže to nebylo v neděli ještě všechno. Sokolničtí 
věděli, že vyvrcholení celé sezóny se teprve blíží. Jakmile 
skončil turnaj, patřilo hřiště tradičnímu derby „Rodiče 
versus děti“. Na hřiště tak vyběhlo postupně zhruba tři-
cet dětí, aby v přímém souboji ukázaly rodičům, jak jim 
házená jde a zakončily tak tuto sezónu tím nejsladším 
vítězstvím – výhrou nad rodiči.

Poděkování tak patří všem, kteří mají podíl na tom, že 
spousta dětí měla možnost strávit nejen tento den pohy-
bem, místo sezení u počítače, tabletu či televize.

-Za TJ Sokol Sokolnice Libor Koníček-
O pohár starosty obce Sokolnice 

Astrid Lindgrenová – Pipi Dlouhá punčocha
Dětem četla: paní Čechurová

Ve středu 8. června 2016 jsme se s knihou vypravili 
za svéráznou devítiletou holčičkou Pipi, která žije sama 
bez rodičů ve vile Vilekule spolu se svým koněm a opič-
kou. Pipi má velikánskou sílu, je velmi mrštná a prožívá 
nejrůznější veselá dobrodružství se svými přáteli Tomim 

a Anikou. Dokonce se vydá lodí za tatínkem, který je na 
dalekém ostrově černošským králem. S dětmi jsme si po-
vídali, jak to v takových dalekých zemích vypadá, jací tam 
žijí lidí, jaké mají obydlí a jaké ovoce tam roste. Nakonec 
jsme si Pipi namalovali a na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké 
to je nosit dva rozpustilé culíčky a pihy. Na našem ticho-
mořském dobrodružství nás provázela paní Čechurová.
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Červen a červenec
Červen a červenec jsou měsíce zařazené do období 

včelařského časného a plného léta. Sami vnímáme 
průběh počasí, kdy jaro mělo prudký nárůst teplot, ale 
hlavním problémem byl nedostatek vláhy. A proto došlo 
k zajímavému stavu, kdy kvetla řepka a hned na to navá-
zalo kvetení kaštanu. Med nebyl vyzrálý, aby bylo možné 
jej odebírat a vytočit. Podle naší normy a normy EU by 
měl mít nektarový med do 20 % vody. Ale Svazové normy 
jsou přísnější do 18 % vody. Měření se provádí refrak-
tometrem, kdy se nanese kapička medu do přístroje  
a pohledem proti světlu se odečte obsah vody. Včelař by 
měl odebírat medové plásty ze dvou třetin zavíčkované. 
U nezavíčkovaných se vyzkouší vyklepnutím do prostoru 
úlu úroveň zpracování nektaru. Když dojde k vystříknutí, 
je nutné ještě počkat. Ale vystříknutý med do prostoru úlu 
nepřijde nazmar, protože jej včely všechen slížou a vrátí 
zpět do buněk. 

Zároveň má včelař, tak jak samotné včely, myslet na 
horší časy, jako jsou například propršené dny. Nesmí se 
vybrat úplně všechny zásoby. Jak se 
říká „čím víc chceš, tím méně máš“. 
A toto platí dvojnásob u včel. Když 
mají včely hlad, hledají kde se co 
dá sladkého slíznout, dochází mezi 
včelstvy k loupežím. To znamená, 
že slabší, obvykle i možná nemocná 
nebo napadená včelstva roztočem, 
jsou navštěvována těmi silnějšími. 
A ani si neuvědomují, že si nemoc 
nebo roztoče s lupem donesou 
domů. Nacházíme se v období, kdy 
po odebrání medu je potřeba pokra-
čovat v přeléčení kyselinou mravenčí 
v podobě odpařovacích desek s 85% 
kyselinou. Problém ale máme zrovna 
v tom, že v případě vysokých teplot 
je riziko poškození rychlým odparem, 
plodu nebo i matky.

Kromě léčení se v tomto roce vli-
vem střídajících veder projevila velká 
rojivost a tím i velké starosti ze strany 
včelařů zbavovat sousedy hučících 
nechtěných návštěvníků. Roj je je-
den ze základních způsobů množení 
včel, kdy obvykle vylétne z úlu stará 
matka s přibližně polovinou osazen-
stva úlu, včetně nasátých zásob. Ob-
vykle sednou na vybraný strom a pak 
pokračují do vyhlédnuté dutiny na-
trvalo. Doufám, a to nejenom já, že 
příští rok bude na roje klidnější.

Kromě přirozeného množení for-
mou rojů včelaři nejčastěji množí 
včelstva pomocí oddělků, kdy od 
půlky května odeberou část plodu 
bez matky, umístí jej mimo včelnici  
a včely si vychovají z otevřeného 
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ŘÍHA Interier, spol. s r.o. 
Společnost Říha Interiér se od roku 1990 zabývá truhlářskou výrobou nábytku a 
realizací interiérů na míru. Specializací naší firmy je dýhovaný nábytek. Pracujeme 
však také s materiály, jako je masivní dřevo, Corian®, sklo, kovy, lamino desky apod.

Stolař - nábytkář - montážník
Požadujeme: 
- Praxe v oboru min. 5 let.
- Zkušenost s výrobou atypického nábytku z lamina, lakované MDF, dýhy a masivu.
- Schopnost pracovat samostatně.
- Řidičské oprávnění skupiny B.
- Znalost práce na CNC a výroby obložkových zárubní výhodou.
- Základní znalost cizího jazyka velkou výhodou EN, DE.

Nabízíme: 
- Finanční ohodnocení odpovídající významu pozice a dosaženým výsledkům.
- Částečně flexibilní pracovní dobu.
- Zázemí firmy s dlouholetou historií.
- Přátelský kolektiv.
- Firemní benefity, zajímavé výdělky v zahraničí.

Kontakt:
ŘÍHA Interier, spol. s r.o. 
Východní 10, 620 00 Brno - Tuřany

Ing. Ondřej Szkandera
tel.: 606 631 731 
e-mail: szkandera@riha-interier.cz

Odnášení roje ze sousedovy zahrady
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Jarní výpravy za poznáním
Motto: „V přírodě jsou skryty ty nejlepší  
recepty na krásný a dlouhý život.“

V květnu se naše skupina sokol-
nických seniorek vydala na vycházku 
Podkomorskými lesy ke křížové cestě 

u Chudčic. Hlavní náplní dne byla ná-
vštěva Jarošova mlýna ve Veverské 
Bítýšce. Při vstupu do mlýna nás 
přivítala mladá mlynářka s mísou 
výborných koláčů. Po té se nás ujal 

pan otec, který nám vyprávěl, jak se 
ze vstupní suroviny – obilného zrna, 
vyrobí mouka hladká, polohrubá, 
hrubá, krupička a jak se ve mlýně 
dříve žilo. 

Měly jsme možnost si prohlédnout 
celou budovu mlýna, stroje potřebné 

Akce v měsíci květnu
Spolek rybářů Sokolnice pořá- 

dal v květnu dvě největší akce se-
zony – Tradiční rybářské závody  
a Dětské rybářské dopoledne.
Rybářských závodů se zúčastnilo 
37 lovících a na prvních místech se 
umístili:
1. Sekanina Roman   300 bodů
2. Staňko Martin   239 bodů
3. Stříbrný Jakub   171 bodů
a největší rybu – kapra 83 cm – chy-
til Prihoda Stanislav.

Významem důležitější akcí bylo 
Dětské rybářské dopoledne pořá-
dané jako oslava MDD. Počasí vyšlo 
parádně a nebyla nouze o pěkné 
úlovky, hlavně kaprů a jeseterů. Ka-
ždý účastník tohoto příjemně strá-
veného dopoledne obdržel pytlík  
s dobrotami a na ostrůvku byl pro 
malé účastníky připraven oblíbený 
párek v rohlíku a pití a mlsající ryba-

říci měli možnost si celé dopoledne 
prohlédnout vystavené pěkné ceny, 
které pro ně byly připraveny. A nebylo 
jich málo!

Dětského dopoledne na našem 
rybníku se zúčastnilo rekordních  
53 rybaříků a na prvních místech  
se umístili tito borci:
1. Kučera Petr   167 bodů
2. Sekaninová Lucie  157 bodů
3. Sekaninová Žaneta  112 bodů

a největší rybu – jesetera 86 cm – 
chytil Ivoš Jochman

Všem mladým sokolnickým borcům 
blahopřejeme, rádi je přivítáme  
v kroužku mladých rybářů SRS.

Podívejte se na video z akce.
-Laďa Žilka-

Staňa Prihoda se svým úlovkem

Vítěz závodů Peťa Kučera 

Ivoš Jochman a jeseter 86 cm

plodu novou matku. Po jejím oplodnění se musí pouze 
starat, aby měli dost místa pro rozvoj a zásoby. Do pod-
zimu se z oddělku stává plnohodnotné včelstvo.

Minulý měsíc jistě mnozí zaregistrovali 700 let výročí 
narození Karla IV., který už v té době velmi podporoval 
rozvoj včelařství, včetně podepsání artikul včelařského 
svazku medařů, podle kterých například bylo vyloupení 

nebo krádež bráno jako svatokrádež a podle toho i posti-
hováno těžkými tresty.

A k závěru se můžeme pochlubit, že náš spolek  
včelařů ze tří obcí docílil podle nového občanského záko-
níku k 5. dubnu 2016 označení s dovětkem jako zapsaný 
spolek.

-Václav Hůrka-



Sokolnický zpravodaj     6–7/2016

ke zpracování jednotlivých produktů 
a vodní náhon se stavidlem. Při 
prohlídce mlýna jsme se vrátily do 
starých časů, do doby, kdy řemeslo 
mělo zlaté dno, kvalita řemeslné 
práce byla samozřejmostí, lidé si vá-

žili práce druhých a dovedli ji náležitě 
ocenit. Po občerstvení v místní hos-
půdce jsme se vydaly zpět domů.

Hned začátkem června jsme pod-
nikly výlet do Čejkovic, kde se na-
chází česko-rakouská firma Sonne-
ntor, zabývající se výrobou bio-čajů 
a bio-koření z toho nejlepšího, co  

v přírodě najdete. Firma byla zalo-
žena Tomášem Mitáčkem a Johanne-
sem Gutmannem roku 1992. Tato 
firma spolupracuje v České repub-
lice s téměř 30 pěstiteli, kteří pěs-
tují byliny rostoucí v místních klima-
tických podmínkách jako meduňka, 
měsíček, máta, růže, atd. Příjemná 
slečna nás provedla provoněnými 
sklady bylin a potom nás zasvětila do 
tajemství zrození nálevového sáčku 
od pěstování až po šálek čaje. Pak 
jsme si prohlédly bylinkovou zahradu  
Sv. Hildegardy a prověřily si naše 
znalosti bylin. 

Poté jsme se vydaly do templář-
ských sklepů. První zmínky o nich 
pochází z roku 1248. Byly založeny 
v souvislosti s vybudováním tvrze  
v první polovině 13. století. Zasloužili 
se o to členové řádu Templářských 
rytířů, kteří k nám přišli z Francie.  
V Čejkovicích vybudovali nejen tvrz, 
ale i rozsáhlá sklepení. O velikosti 
sklepů dodnes kolují pověsti. Jedna 
říká, že sklepy byly tak velké, že jimi 

mohl projet ozbrojenec na koni nebo 
vůz naložený zbožím. V současné 
době celková délka sklepů činí téměř 
650 m. Největší sud, který je ve skle-
pích, má objem 20.250 litrů a pou- 
žívá se k uložení červeného vína. 

Pro Čejkovice je památné, že  
v době 1856–1862 zde žil se svými 
rodiči a sourozenci pozdější první 
prezident ČSR, Tomáš Garrigue Ma-
saryk. Procházkou k tomuto domku 
jsme ukončily zajímavý a obohacující 
výlet toho dne.  

-MM-
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Světlo ve fotografii
Fotografie – to je vlastně taková hra světel různé intenzity zachycená v jed-
nom okamžiku. A není světlo jako světlo. Základní – a všude dostupné – je 
světlo přirozené, tedy denní sluneční světlo. Ovšem během dne, tak jak se 
mění úhel, pod kterým světlo na objekt dopadá, tak se mění i intenzita světla. 
Hodinu po svítání (nebo před západem slunce) máme k dispozici tzv. Zlatou 
hodinu, to je chvíle, kdy je světlo příjemně měkké, vše tone v teplých barvách, 
vržené stíny jsou delší a kontrast mezi světlem a stínem není tak silný. Je to 
dáno tím, že sluneční paprsky prochází silnější vrstvou atmosféry, převládají 
teplejší spektrální barvy a modré světlo je rozptýlené. V tuto chvíli pořídíme 
nejkrásnější fotografie krajinek. Naopak kolem poledne, kdy je světlo na ob-
loze nejvýše, se silně zvětšuje kontrast mezi plochou přímo osvětlenou svět-
lem a stíny v místech, kam přímé světlo nedopadá. Tedy i stíny pod nosem  
a v očních důlcích. A i když to na první pohled vypadá nesmyslně, můžeme si 
v tomto případě trochu pomoci bleskem, který nám nežádoucí stíny přisvětlí 
a partner pak už nevypadá na fotografii jako zombie na výletě. Dvakrát bě-
hem dne má fotograf k dispozici zvláštní chvíli, hodinu mezi psem a vlkem, 
čas, kdy světlo soupeří s tmou o nadvládu, ani noc, ani den… tyto chvíle jsou 
známy jako Modrá hodina – svítání a soumrak. Na obloze převládá temně 
modrá barva a světlo je rozptýlené, nehrozí tak přepaly (přesvětlená místa), 
objekty jsou rovnoměrně osvětleny, stíny jsou mělčí. Tato chvíle je vhodná 
k fotografování architektury, společně s umělým osvětlením hradů, domů či 
ulic tak vznikají zajímavé fotografie. Pro pořízení takovýchto obrázků už je 
ovšem, vzhledem k dlouhým expozičním časům, nutný stativ. A pak tu máme 
přírodní regulátory a filtry přirozeného světla – zataženou oblohu, ještě víc za-
taženo až černo před bouří, mlhu… chvíle, které si na dovolené tedy opravdu 
nepřejeme, srdce fotografa však zajásá – kontrasty se zjemní, hluboké stíny 
najednou ustoupí a jemné detaily naopak vyniknou. Na druhé straně není od 
věci si někdy zaexperimentovat a využít ostrého slunečního světla ke zvýraz-
nění stínu… Laďa Žilka Pythagorův pomník, foto autor
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Společnost ABB, přední světová společnost na poli energetiky a automatizace, 
rozšiřuje výrobu v lokalitě Brno – Slatina. Hledáme nové 
spolupracovníky/spolupracovnice na následující pozice: 
 
Lokalita: Brno Slatina – Černovické terasy, Česká republika 
Odvětví: Výroba/Montáž zařízení pro vysoké napětí 
 
Pracovníky pro 3-směnné pozice v úseku:
  
- montáže a údržby  
- práškové lakovny a svařování  
- skladu 
- výrobní kvality  
- vysokonapěťové zkušebny 
 
Pracovníky pro 2-směnné  pozice v 
úseku:  
- příjmu zboží  
- vstupní kontroly  
 
Pracovníky do THP oddělení:  
- nákupu  
- plánování a řízení zakázek  
- pracovníky expedice 
 
Pracovníky pro vedení zahraniční 
montáže: 
Baví Vás práce v zahraničí a poznávání 
nových kultur? Hledáme Supervizory pro 
instalaci a uvedení do provozu rozvoden 
VVN.  

 
Pokud splňujete požadavky a máte zájem 
zúčastnit se výběrového řízení, zašlete svůj 
životopis v českém jazyce na adresu 
abb.prace@cz.abb.com,  do předmětu 
mailu uveďte: Brno Slatina, nebo volejte na 
tel.č. 605 317 793.  
 

Požadujeme:  
- dobrou pracovní morálku  
- odpovědnost a spolehlivost  
  
Nabízíme:  
- zázemí silné mezinárodní společnosti, 
příjemné pracovní prostředí 
- široké spektrum firemních benefitů (5 týdnů 
dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, 
příspěvek na stravování, atd.)   
 
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti 
ABB dáváte souhlas ke zpracování Vašich 
osobních dat a jejich uchování v personální 
databázi společnosti ABB a to výhradně za 
účelem zprostředkování zaměstnání po dobu 
výběrového řízení, nejdéle však jeden rok od 
jejich zaslání. 
 
Pokud Vás do 21 dnů nebudeme 
kontaktovat, dali jsme ve výběrovém 
řízení přednost vhodnějšímu kandidátovi. 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pracovní příležitosti v ABB Brno - Slatina 
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Jerlín japonský
Možná vás tento nadpis udivil a přemýšlíte, o co se 

asi jedná, ale je to prosté. Jedná se o dva stromy, které 
rostou vlevo od příjezdové cesty do Sběrného střediska 
odpadů a společně se sochou Jana Nepomuckého a la-
vičkou zde tvoří malý park. 

Jedná se o opadavé listnaté stromy, které si hodně lidí 
plete s akáty, ale s těmi nemají vůbec nic společného. 
Patří do čeledi bobovitých a velice vzácně mohou růst  
i ve formě keře. Ostatně i tyto stromy jsou u nás vzácné. 
Ani nevíme, co zde máme. Název „japonský“ je zavá-
dějící, z Japonska rozhodně nepochází. I tam, jako do 
Evropy, byl zavlečen. Pochází z Korejského poloostrova  
a přilehlých oblastí Číny. První jerlín byl do českých zemí 
dovezen v roce 1835. Dnes nejstarší jerlín u nás roste  
v zámeckém parku ve Valticích a zde byl zasazen v roce 
1910, je také nejstarší i v celé střední Evropě. Další jerlín 
roste v Lednici přímo naproti vstupu do zámku. Lednice  
i Valtice patřily od roku 1249 Lichtenštejnům a ti zde tyto 
stromy nechali vysadit. 

Téměř se stoprocentní jistotou se dá říct, že v So-
kolnicích nechala vysadit tyto stromy hraběcí rodina 
Mittrowských. Kdo jiný v Zámecké čtvrti, tak se tato část 
v té době jmenovala, by to udělal. Hrabata Mittrowští byli 
oproti knížatům Lichtenštejnům velice chudá šlechta, ale 
později si dovolili vysadit také dva jerlíny. O zámek a jeho 
okolí se dobře starali, a to i přes to, že zde pobývali jen 

půl roku, na podzim a v zimě. Na podzim proto, že zde byly 
hony a v zimě proto, že se sokolnický zámek dal vytopit, 
na rozdíl od hradu Pernštejn, kde trávili jaro a léto. Ten se 
vytopit nedal. Hrad se pro ně stal velkou přítěží po první 
parcelaci (slovo znárodnění ještě nebylo vymyšleno), kdy 
šlechtě byly odebrány pozemky. Po druhé parcelaci byly 
odebrány i výrobní prostředky jako pily, pivovary, mlýny, 
cihelny a podobně. Zámky a hrady byly šlechtě pone-
chány. Pokud by si je stát vzal, musel by se o ně starat. 
Hrabě Mittrowský nabízel státu hrad Pernštejn za jednu 
korunu, ale bylo mu řečeno, ať si ho nechá.

Jerlín obsahuje jedovatý cytisin, který způsobuje ne-
volnost, ale i přesto se v místě jeho původu vaří z mla-
dých lístků a květů čaj, a z několikrát spařených listů se 
vaří jerlínový špenát. Také v čínském lékařství je hojně 
využíván. Po odkvětu vznikají na stromě malé lusky se 
semeny, které po dozrání padají na zem. Na podzim si 
můžete na asfaltu příjezdové cesty do dvora a před vrát-
nicí všimnout žlutých skvrn o průměru asi pět centimetrů, 
které tam vznikají od těchto lusků. V minulosti se z lusků 
získávalo přírodní žluté barvivo.

V loňském roce byly oba jerlíny odborně ošetřeny, byl 
na nich proveden omlazovací řez a jeden byl zpevněn,  
a protože jsou také součástí historie Sokolnic, věřme, že 
zde ještě dlouho porostou.

Několikrát jsem se pokoušel ze semen jerlínu vypěsto-
vat nový stromek, ale vždy marně.                      

-Jan Fojtl-

 ►Sháním menší  

rodinný dům  

se zahrádkou nebo  

větší byt v Sokolnicích 

nebo v přilehlých obcích.  

Tel : 722 063 341

 ►Koupím chatu nebo  

chalupu k rekreaci  

do 50 km od Brna.  

Tel. 792 284 071

inzerce
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25. ročník SAŇAŘ CUP
SOKOLNICE | Futsal aréna u rybníka | 1.–5. července 2016

TJ SOKOL SOKOLNICE A OBEC SOKOLNICE POŘÁDAJÍ

Doprovodný program: 
Vodní šlapadla, skákací hrad, jízda kočárem, pečená selata a jiné speciality. Součástí 
pondělního večera bude vylosování bohaté tomboly. Hlavní cena skútr.

Cena vstupenek na pondělní koncert 4. 7. 2016: na místě 300 Kč | v předprodeji 250 Kč | 
Předprodej:  prodejna Copymark, Restaurace U Husara, 

Restaurace a Pizzerie Na Sokolovně nebo na čísle +420 602 710 719

SOBOTA 2. 7. 

PÁTEK 1. 7. 

mediální partner:

• od 8 hodin utkání tří skupin po 5 mužstvech  
• od 20 hodin Letní noc DJ BORIS

•    od 9 hodin play off  a asi ve 21 hodin budeme znát vítěze Saňař Cupu 2016

• od 13 hodin Mistrovství Sokolnic za účasti 14 saňařských týmů
• Exhibiční utkání mezi týmy Hospoda a Rybáři
• od 19 hodin Exhibiční utkání sokolnických nadějí pod vedením   
 Luboše Krále proti zbytku světa

• od 8 hodin utkání jedné skupiny po 5 mužstvech
• v poledne se rozehraje Women Cup 2016 za účasti 6ti dívčích   
 týmů nejen z Česka, ale i ze Slovenska
• od 16:30 hodin proběhne exhibiční utkání Mercedes Teamu 
 Petra Švancary za účasti bývalých vynikajících prvoligových  
 fotbalistů proti týmu VIP Saňaři
• koncert čtyř výborných kapel  
 19:30 THE BACKWARDS (The Beatles)
 21:30 QUEENMANIA (revival skupiny Queen z Košic)
 23:00 babská hardrocková kapela KAPRIOLA
 24:00 LEGENDY SE VRACÍ

NEDĚLE 3. 7.

PONDĚLÍ 4. 7. 

www.sanarcup.cz
hlavní partneři

• od 8 hodin utkání dvou skupin po 5 mužstvech
 od 15 hodin promotým brněnského radia - malování na obličej 
 a několik herních stanovišť pro malé děti
• od 16 hodin Veterán Cup +40
• večer reprodukovaná hudba

ÚTERÝ 5. 7. 


