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Petr Prokop Siostrzonek: Přidat kousek dobra do lidských srdcí
20. duben 2018, rádio VLTAVA
Velikonocům a jejich smyslu lidé nerozumějí, a přitom 
jsou to pro nás největší svátky, protože jsou to dny, kdy si 
uvědomujeme, že život smrtí nekončí. A tento život křes-
ťanské Velikonoce oslavují, jak to kdysi krásně napsala 
Matka Tereza z Kalkaty: 

Život je šance, chyť ji. 
Život je krása, obdivuj ji. 
Život je radost, zakus ji. 
Život je sen, uskutečni ho. 
Život je výzva, přijmi ji. 
Život je povinnost, splň ji. 
Život je hra, zahraj si ji. 
Život je hodnota, oceň ji. 
Život je bohatství, hlídej ho. 
Život je láska, raduj se z ní. 
Život je tajemství, odhal ho. 
Život je příslib, naplň ho. 
Život je smutek, překonej ho. 
Život je hymnus, vyzpívej ho. 
Život je boj, podstup ho. 
Život je tragédie, zkus jí porozumět. 
Život je štěstí, zasluž si ho. 
Život je život, chraň ho.

Velikonoční Dobré jitro v roce 2001, ČRo2
O čem vlastně jsou ty Velikonoce? Nejčastěji se během 
nich objevuje slovo život! Jak si ovšem ten nový život 
uchovat, chránit, rozvíjet?
Za rabínem přiběhl silně rozčilený obchodník a vyprávěl, 
že naproti jeho krámku přes ulici otevřeli velkou pro-
dejnu, která ho přivede ke krachu. Obchodníkova rodina 

vlastní krámek celé sto-
letí, a jestli teď o něj při-
jde, tak ho to zničí, protože 
nic jiného neumí. Rabín 
řekl: „Když se budeš ma-
jitele prodejny bát, budeš 
ho nenávidět. A nenávist 
přivodí tvůj konec.“
„Co mám tedy dělat?“ ptá 
se pološílený obchodník.
„Každé ráno vyjdi na chod-
ník před svůj krámek, po-
žehnej mu a popřej, ať se mu daří. Potom se obrať k té 
prodejně a požehnej jí také.“
„Cože? Žehnat svému rivalovi a původci mé zkázy?“
„Každé požehnání, které mu dáš, se od něj odrazí a vrátí 
se ti jako dobro. Každé zlo, které mu budeš přát, tě bude 
ničit.“
Po půl roce se obchodník vrátil, aby rabínovi oznámil, že 
svůj krámek musel zavřít, jak se obával, ale že je nyní 
vedoucím velkoprodejny a daří se mu lépe než kdykoliv 
předtím.
Podobná je zkušenost básníka Jana Zahradníčka, který 
radil spoluvězňům v padesátých letech, aby se nedívali 
na své věznitele s nenávistí: ta by totiž zničila nejprve je 
samé.
I my můžeme o Velikonocích vyjít před své krámky, podí-
vat se na své soky a přát jim dobro! Věřte: odrazí se zpět 
k vám!

-Z knihy OSUDY, Petr Prokop Siostrzonek,  
arciopat břevnovského kláštera,  

zveřejněno s předchozím souhlasem autora-
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Srdce s láskou darované
V pátek 18. ledna 2019 navštívily naše seniory děti za 
školní družiny při Základní škole Kobylnice. Jejich družina 
se zapojila do projektu Srdce s láskou darované. Zahr-
nuje v sobě myšlenku setkávání dětí se spoluobčany  
v seniorském věku. Děti měly za úkol vymyslet symbo-
lický strom, na který každý žák vytvořil srdíčko. 
Srdíčka z čajových sáčků představují srdce seniorů, které 
může každý nabídnout, žít pro druhé a šířit kolem sebe 
dobrotu.
List je symbolem ročního období – podzimu, který v pro-
jektu představuje podzim života, tedy stáří.
Propletená vlna listem ukazuje životní cestu seniora.
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Okénko do mateřské školy
Máme tu masopust hej, hej, hej,
maškary všude řádí,
dneska je veliký masek rej,
dneska se dovádí.
My jsme ta největší strašidla,
co tady kolem šmejdí,
strašidla nemají pravidla,
řádí, tančí, rejdí…

● Během měsíce února proběhly postupně ve všech 
třídách konzultační hodiny, na nichž rodiče společně  
s třídními učitelkami pohovořili o dovednostech jejich 
dětí či případných společných vzdělávací a výchovných 
opatřeních. Přesto, že jsou tyto konzultační hodiny vyme-
zeny převážně  pro rodiče předškoláků, projevili zájem  
i rodiče mladších dětí.
● Měsíc únor byl štědrý na „cestovatelské“ zážitky. 
Prostřednictvím interaktivní Indiánské pohádky děti pře-
letěly v mžiku oceán a ocitly se v indiánské prérii mezi 
Indiány, v jejich vesnici, v přírodě i mezi zvířaty, s nimiž In-
diáni každodenně měřili své síly. Tuto cestu jim umožnila 
paní, která během 2 dnů umožnila všem „našim“ dětem 
tuto pohádku prožít.
● Děti ze třídy „Kuřátka“ se vydaly do dalekých krajů 
Grónska. Prostřednictvím mapy, bohatých aktivit, které 
jim nachystaly jejich paní učitelky, a také obrázkových 
knížek, se seznámily se zemí, kde vládne zima, leží zde 

sněhobílý sníh, prochází se tu lední medvědi, na pobřeží 
lenoší tuleni a pozorují je tučňáci. A samozřejmě jsou tu 
také Eskymáci, kteří jsou zahaleni v kožešinových oble-
cích, umí prvotřídně lovit ryby a bydlí v iglú.
● Ve třídě „Sluníčka“ si děti prohlubovaly dovednosti  
i vědomosti týkající se potravin a jejich významu pro 
zdraví člověka. A že zdravé jídlo je dobré, se děti samy 
přesvědčily, když si samy přichystaly a „upekly“ mrkvové 
muffinky. Které samozřejmě poté s velkou chutí snědly.
● Pohádky jsou nepřebernou studnicí moudrosti i ná-
mětů, zdrojem vzorců chování i morálních postojů pro 
děti různého věku. Proto je využily paní učitelky ve třídě 
„Motýlci“ k rozvoji slovní zásoby dětí, rozvoji pohybových 
dovedností, podpoře kamarádských vztahů mezi dětmi  
a daly dětem možnost nejen pohádky poslouchat, po-
vídat, malovat, ale také si je zkusit zahrát společně  
s kamarády.
● Únor je též měsícem masopustního veselí a nebylo 
tomu jinak ani v naší mateřské škole. Nejprve jsme za po-
moci dětí vesele vyzdobili třídy a v jednom únorovém do-
poledni se pak ve školce sešla spousta princezen, koči-
ček, hasičů, vojáků, myšek a jiných oblíbených dětských 
pohádkových, seriálových či herních postav, jimiž se děti 
téměř na celé dopoledne staly. Pozadu nezůstaly ani paní 
učitelky. Společně jsme si užili nejen mlsání dobrot, kte-
rými některé maminky děti vybavily, ale také hrami, sou-
těžemi, tancem i karnevalovou procházkou mezi ostatní 
kamarády ve školce a také do školní kuchyně za našimi 
paními kuchařkami. ■

Světlo na listu symbolizuje, že starý člověk není pro spo-
lečnost zbytečný a má jí co nabídnout. Je důležitý a po-
třebný, protože má životní zkušenosti.
Barvy a jejich symboly: 
červená = přátelství
modrá = pohoda
hnědá = jistota
zelená = radost

oranžová = optimismus 
žlutá = úsměv
růžová = laskavost
Při krátkém kulturním programu, ve kterém si žáci spo-
lečně s našimi seniory zazpívali několik písniček, jim 
tento symbolický dárek předali. Děkujeme!  

-Mgr. Eva Stiborová, vedoucí aktivizačního oddělení
Domov pro seniory Sokolnice-
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Zprávy z Rady
●  Darovací smlouva na dopravní značky. RO byl před-
ložen návrh darovací smlouvy na bezúplatný převod do-
pravního značení na silnicích II/418 a III/4182 v k. ú. 
obce Sokolnice, z vlastnictví obce Sokolnice do vlastnic-
tví Jihomoravského kraje. Záměr na bezúplatný převod 
dopravních značek byl zveřejněn na úřední desce od  
5. února 2019 do 25. února 2019.
Rada obce schválila text a uzavření darovací smlouvy na 
bezúplatný převod dopravního značení mezi obcí Sokol-
nice a Jihomoravským krajem.
●  Licenční  smlouva  s  TopGis,  s.r.o.  Radě obce byl 
předložen návrh licenční smlouvy na dodání ortofotomap 
z roku 2018 zahrnující katastrální území Sokolnic, Tel-
nice a Újezdu u Brna, především pro výkon činnosti SÚ. 
Rada obce schválila text a uzavření licenční smlouvy, na 
dodání ortofotomap, mezi obcí Sokolnice a spol. TopGis, 
s.r.o. Brno. 
Rada obce ukládá starostovi do 8. března 2019 uzavřít 
licenční smlouvu na dodání ortofotomap z roku 2018. 
●  Žádost  o  povolení  akce  „Na  stojáka“. Obec obdr-
žela žádost o povolení pořádání akce „Na Stojáka“, která 
se bude konat v sobotu 30. března 2019 v místní soko-
lovně, v době od 20.00 hodin do 03.00 hodin. 
Rada obce schvaluje pořádání akce „Na Stojáka“ dne 
30. března 2019 v době od 20.00 hodin do 02.00 hodin 
v místní sokolovně. Současně s kladným stanoviskem 
obce obdržel organizátor výzvu k zajištění řádné pořa-
datelské služby nejen v místě pořádání, ale i v bezpro-
středním okolí. Úspěšnost této služby může mít vliv na 
případné příští povolení obdobné produkce. 
Rada obce ukládá místostarostce zveřejnit termín konání 
akce „Na Stojáka“ na úřední desce v souladu s OZV číslo 
01/2016 o nočním klidu. 
●  Smlouva  o  poskytování  knihovnických  služeb. 
Městská knihovna Kuřim se od 1. ledna 2019 stala sou-
částí nově zřízené příspěvkové organizace Společenské 
a kulturní centrum Kuřim. Nadále zůstává knihovnou 
pověřenou poskytováním regionálních knihovnických slu-
žeb. Vzhledem k tomu, že naše knihovna využívá těchto 
služeb, bylo radě obce předloženo aktualizované znění 
Smlouvy o poskytování odborných knihovnických slu-
žeb, uzavřené dne 31. května 2005. Došlo ke změně 
v údajích o poskytovateli, rozsah nabízených služeb 
zůstává zachován dle původní smlouvy a navíc je na-
bídka služeb rozšířena o bod Podpora kulturně výchovné  
činnosti.  
Rada obce odsouhlasila text a uzavření Smlouvy o posky-
tování odborných knihovnických služeb mezi obcí Sokol-
nice a Společenským a kulturním centrem Kuřim. 
●  Stížnost obyvatel ul. Pod Stráží. Obec obdržela stíž-
nost obyvatel ulice Pod Stráží k plánované výstavbě par-
koviště v rámci akce „Sokolnice – rekonstrukce ulice Pod 
Stráží“.
Rada obce vzala na vědomí stížnost obyvatel ul. Pod 
Stráží k plánované výstavbě parkoviště s tím, že námitky 
a připomínky v této věci lze podat místně a věcně pří-
slušnému stavebnímu úřadu, v řízení, v rámci kterého 

bude stavbu „Sokolnice – rekonstrukce ulice Pod Stráží“ 
povolovat. 
●  Žádost o souhlas s využíváním části areálu kasáren 
Předky. Sdružení dobrovolných hasičů Sokolnice požá-
dalo radu obce o souhlas s využíváním části areálu kasá-
ren Předky za účelem provozování sportovní činnosti SDH 
Sokolnice. Jedná se o plochu vpravo za vstupní bránou, 
kde by byl v rohu (na původní asfaltové ploše) umístěný 
kontejner na uskladnění sportovního náčiní, na ostatní 
ploše (v délce cca 100 m, šíře 30 m) by byla vytýčená 
sportovní dráha a asfaltová plocha ve spodní části areálu 
by sloužila k parkování vozidel při soutěžích. Pro nácvik 
požárních útoků by byla využívaná hydrantová síť.   
Rada obce souhlasila s využíváním části areálu kasáren 
Předky pro provozování sportovní činnosti SDH Sokolnice 
dle předložené žádosti s tím, že případné terénní úpravy 
nebudou mít negativní vliv na údržbu travnaté plochy  
a činnost členů SDH neohrozí případné návštěvníky to-
hoto areálu. 
Rada obce upozorňuje, že členové SDH budou udržovat 
v předmětné lokalitě pořádek. Udržování pořádku může 
mít vliv na další využívání části areálu kasáren Předky pro 
provozování sportovní činnosti SDH Sokolnice.
Rada obce nevyhověla záměru umístění kontejneru do 
areálu bývalých kasáren Předky a pro případ trvání na 
tomto požadavku vyžaduje předložit jeho bližší specifi-
kaci. Následně bude tato žádost opětovně projednána 
Radou obce.   
Rada obce ukládá místostarostce do 15. března 2019 
informovat SDH ohledně jejich žádosti o využívání části 
areálu kasáren Předky. 
●  Smlouva  s Újezdem –  nadstandard  IDS. Obec ob-
držela návrh smlouvy s městem Újezd u Brna na úhradu 
nadstandardu IDS. 
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy o zajištění 
nadstandardu IDS mezi obcí Sokolnice a městem Újezd 
u Brna.
●  Repase výtokového stojanu na hřbitov. Rada obce 
obdržela od VAS, a.s. CN na provedení repase výtokového 
stojanu na hřbitově. 
Rada obce schválila provedení repase výtokového sto-
janu na hřbitově dle předložené CN.
●  Polyfunkční objekt a bytové domy na ul. Masarykova. 
Společnost B K N, spol. s r.o. Vysoké Mýto, požádala radu 
obce o rozhodnutí, jak dále postupovat při zpracování PD 
na výstavbu polyfunkčního objektu a bytových domů na 
ul. Masarykova, kdy polyfunkční dům se podaří do území 
umístit v požadovaných parametrech, byť zabere větší 
plochu, než uvažovala původní studie. Rovněž, pokud 
bude zachován požadavek na umístění 4 bytových domů 
(každá po 3 bytových jednotkách), budou tyto podstatně 
menší, než uvažovala původní studie. V 1.NP se počítá se 
společným zázemím (sklepy, kola, kočárky) plus bytová 
jednotka 2+1 (57,64 m2). V 2.NP potom vychází prostor 
pro 2 bytové jednotky v dispozičním řešení 1+1 (43,33 
+ 53,10 m2). Uvedená dispoziční řešení jsou velikostně 
vhodné spíše pro startovací byty nebo byty pro seni-
ory než pro bydlení vícečlenné rodiny. Hrubé orientační 
náklady na 1 dům se třemi bj. v této velikosti jsou cca 
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Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v dubnu. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časo-

vém předstihu, proto si pořadatelé akcí vyhrazují právo 
na změnu. O podrobnostech se včas informujte také po-
mocí jiných informačních zdrojů. Za pochopení děkuje 
Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Du
be

n 
20

19

6 Sobota Kulturní komise při  
radě obce Sokolnice Polsko – za nákupy Maďarsko 6.00 hodin 19.00 hodin Odjezdu autobusu  

od kapličky na návsi 

6 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost 2019

Rožnov  
p. Radhoštěm 14.00 hodin Soupeř –  

Rožnov p. Radhoštěm

7 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost 2019

Uherské 
Hradiště 14.00 hodin Soupeř –  

Uherské Hradiště

7 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2019 Brno 16.30 hodin Soupeř –  

Handball KP Brno B

7 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2019 Brno 18.00 hodin Soupeř –  

Handball KP Brno A

11 Čtvrtek LÍPA  
komunitní centrum Jak na neklidné děti Sokolnice 18.00 hodin 20.00 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

12 Pátek Základní škola  
Sokolnice Zápis dětí do první třídy Sokolnice 14.00 hodin 18.00 hodin Budova základní školy

13 Sobota LÍPA  
komunitní centrum Velikonoční dílna Sokolnice 15.00 hodin 18.00 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

14 Neděle Římskokatolická  
farnost Telnice Biblická pátrání na faře Telnice 9.50 hodin 10.35 hodin Fara v Telnici

17 Středa Základní škola  
Sokolnice

Výstava výrobků  
velikonočních dílen Sokolnice 15.00 hodin 16.30 hodin Budova základní školy

25 Čtvrtek LÍPA  
komunitní centrum Prožitkový workshop Sokolnice 18.00 hodin 20.00 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

26 Pátek LÍPA  
komunitní centrum

Čteme dětem:  
Strašidýlko Stráša Sokolnice 17.00 hodin 18.00 hodin Místní knihovna  

S-pasáž

27 Sobota LÍPA  
komunitní centrum

Jak na správnou  
výslovnost u dětí Sokolnice 9.30 hodin 11.30 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

27 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga 
starší dorost 2019 Ostrava 10.00 hodin Soupeř – Sokol Ostrava

28 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2019 Sokolnice 12.30 hodin Soupeř –  

Sokol Újezd u Brna

28 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2019 Sokolnice 14.00 hodin Soupeř –  

Sokol Újezd u Brna

28 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži 2019 Sokolnice 16.00 hodin Soupeř –  

Sokol Měnín

6,5–7 milionů + DPH. Navržené objekty v reálné velikosti 
jsou zakreslené v pracovní verzi v situaci, tento návrh re-
spektuje požadavek na koeficient zastavěnosti 0,5. Jak 
je ale patrné ze situace, objekty budou dost natěsno. 
Společnost B K N, spol. s r.o. požádala o rozhodnutí, zda 
pokračovat v tomto návrhu nebo např. návrh redukovat 
pouze na 3 bytové domy (9 bytů celkem) s byty o více 
pokojích (3+kk aj.). Nebo je možná nějaká mezivarianta 
(dva domy v tomto provedení + 1 s většími byty tj. celkem 
cca. 10 bytů).

Rada obce vzala na vědomí poskytnuté informace pro-
jekční společnosti B K N, spol. s r.o., Vysoké Mýto. 
Rada obce pověřuje starostu obce, aby v součinnosti  
s ředitelem DpS Sokolnice a zástupci KÚ JmK vstoupil  
v jednání o možnosti využití plánované výstavby bytů pro 
cílovou skupinu – „senioři”, kterým by byla případně po-
skytována sociální služba prostřednictvím pracovníků 
DpS Sokolnice (což by v důsledku mohlo vést mj. k hu-
manizaci stávajícího zařízení DpS Sokolnice), a činil další 
příslušné kroky v této věci.  -OÚ-

Co znamenal J. A. Komenský 
pro sokolnickou školu?

Dne 28. března si každoročně, především ve školách, 
připomínáme výročí narození velkého „učitele národů“ 
Jana Ámose Komenského. Ne všichni ví, že nebyl je-
nom pedagog a biskup Jednoty bratrské, ale také filosof  
a spisovatel.

Nebudeme zde citovat jeho zásluhy o rozvoj školství, za-
měříme se na to, jak se formovalo mimo jiné pod vlivem 
J. A. Komenského a Marie Terezie, školství v naší obci.
Se zřízením školy v Sokolnicích to nebylo jednoduché. 
Školy se zřizovaly především tam, kde byla farnost. Tedy 
v našem případě v Telnici. Tam byla škola zřízena již před 
třicetiletou válkou, přesně se to neví. Během třicetileté 
války zanikla a podle zápisů byla znovu zřízena kolem 
roku 1691 s prozatímním umístěním na opuštěné faře.
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„Sokolnice náležely farností k Telnici, patřívaly tam také 
školou, ač Telnice s polovici tak velká jest jako Sokolnice. 
Ač se občané zdejší ucházeli o samostatnou školu, byli 
za starých školních zákonů odmrštěni a teprve za nových 
školních zákonů bylo přání jejich vyhověno a Sokolnicím 
L. P. 1872 škola jednotřídní povolena.“ Byl zakoupen 
dům čp 34 a 35 se zahradou. Jde o budovy, kde před 
nedávnem bylo zdravotní středisko. 
V roce 1872 bylo v povolené jednotřídce ihned 115 žáků, 
a protože počet žáků stále vzrůstal, byla v roce 1875 jed-
notřídní škola rozšířena na dvoutřídní. 
Před rokem 1774, kdy byla návštěva školy nepovinná  
a škola pokládána za zbytečný luxus, nebývaly školy 
venkovské, ba ani městské přeplněny. Když byla v roce 
1869 zavedena osmiletá školní povinnost, přestala tel-
nická škola stačit počtu žáků z obou obcí. Dokonce tam 
bývalo sokolnických více než telnických. Tehdejší zákony 
neomezovaly počet dětí na jednoho učitele – dovolovaly 
na jednu třídu až 80 žáků.
Z dostupných pramenů vyčteme, že v roce 1837 dochá-
zelo ze Sokolnic do Telnice 63 dětí, v roce 1838 76 žáků, 
v roce 1846 87 žáků, ale v letech 1847 už 140 žáků,  
v roce 1858 160 žáků a v roce 1859 dokonce 170 žáků. 
Vyprávělo se, že žáci chodili do této školy kolem Zla-
tého potoka a hned za obcí si zuli boty, aby si je nezničili 
a obuli si je pak před školou.
Prameny a citace:
Brožury vydané Základní školou Sokolnice ke 100. a 130. 
výročí školy v Sokolnicích a Základní školou v Telnici ke 
100. výročí postavení tamější nové školy (ze sbírky pana 
Vladimíra Pustiny).
Podrobněji je vývoj docházky do školy v Sokolnicích po-
psán v publikaci Obec Sokolnice a je ještě k prodeji na 
obecním úřadě. 

Těžké počátky venkovských škol  
v Sokolnicích a okolí
Vám, milí čtenáři, chceme přiblížit výňatkem z knihy 
Emanuela Havelky „Ze života konkordátního učitele“, 
vydané v Praze roce 1921. Hlavní postavou je Franti-
šek Dobrovolný, pocházející z Újezdu u Sokolnic, učitel  
v Borkovanech.
„Narodil se roku 1813. Rodiče byli nemajetní, ale při-
činliví, takže dva synky vypravili k povolání učitelskému. 
František navštěvoval půlroční učitelský kurs v Brně, od 
18. roku svého byl na různých místech pomocníkem, pak 

soukromým učitelem a roku 1849 se stal učitelem v Bor-
kovanech. Citujeme z knihy o počátcích jeho učitelování 
v Borkovanech:
„Byl to trest boží mně za 18leté podučitelování určený! 
Hned při mém příchodu do školní budovy ohromný na 
mne učinila dojem spousta tohoto svatého obydlí; ne-
boť již zevnějšek střechy ukazoval, že hůra čili půda za 
hvězdárnu dříve nežli za školu sloužiti by mohla, anžto 
se všech stran a uhlů světa mnohonásobnými, velikán-
skými dírami opatřena byla, což ukazovalo, že snad od 
té doby (rok 1753) co se škola postavila, opravována 
nebyla. A jak to musí býti uvnitř?“ pomyslil jsem. Vkroče 
do školní světnice, uhlídám stěnu, anaž hraničí na ko-
nírňu p. faráře, mokrou, plesnivou a místy obmítku z ní 
až na rozmoklé cihly odpadanou, strop nad sebou černý, 
spukřelý a od červů veskrz rozvrtaný, rámce na oknách 
shnilé, sklené tabulky z nesčíslných kousků sestavené  
a olovem spojené, školní dvéře shnilé a u spodu i v pro-
střed otvorem opatřené, aby i ze síně viděti bylo, co se 
uvnitř děje. 
Po skončeném vyučování nahlédnu též do bytu p. učitele 
a spatřím, že to nic lepěji nevyhlíží než ve školní světnici. 
Okna ještě sešlejší, na dobrou zpráchnivělé, na stropě 
desky ve způsob oblouku prolomené, shnilé, z nichž 
červotočina jen jen se sypala, jakmile se co na půdě po-
hnulo, a obzvláštně druhá světnička ode dvora tmavá, 
jedním okénkem opatřená, stěny hnojovkou naskrz pro-
sáklé, nábytek čili nářadí p. učitele shnilé. O správě školní 
budovy nechtěl nikdo slyšeti, a já musel při každém dešti 
náhlém hrnce, misky a rendlíky po světnici rozstavovali, 
abych déšťovku chytal, a večerami u velikých kamen zim-
ního času sedávati, aby mi vítr na stole světlo nezhasl  
a já neomrzl! Roku 1855 moje nebožka první manželka 
do školní světnice, jdouc pro mouku na půdu, se probo-
řila a jen na loktech svých viset zůstala; a také jelikož 
rámy z oken v bytu mém větrem stržené byly: tedy z při-
činění toho na školu bedlivého muže (přednosty obce 
Antonína Ondrůje) nejen stropy v celé školní budově, ale 
i okna a dvéře v učitelových bytech, hlavní dvoukřídlové 
dvéře z venku, ani i neveliký sklep a kolně na dříví zbu-
dovány byly.“
Poznámka nakonec: můžeme na tomto místě poděkovat 
vedení obce Sokolnice za to, jak se před několika lety po-
dařilo opravit stávající školní budovu. Nyní mají žáci k dis-
pozici moderně vybavené učebny, zázemí i novou školní 
jídelnu. Proto si naší školy považujme a udržujme ji, aby 
sloužila ještě mnoha generacím žáků.
-Příspěvky zpracovaly: Mirka Mifková a Jitka Čermáková-

O MDŽ netradičně
Všechny máme ještě v dobré paměti, jak se slavil Me-
zinárodní den žen v dobách před rokem 1989. S obra-
tem poměrů v naší společnosti byly názory na něj velmi 
rozporuplné, poznamenané jakousi vynuceností a for-
málností. Po roce 1989 se od oslav upustilo, ale v po-
sledních letech se mu dostává satisfakce. Oslovily jsme 
žáky jedné třídy ve zdejší Střední škole elektrotechnické 

a energetické, kteří znají Mezinárodní den žen spíše  
z vyprávění.
Zeptaly jsme se -náctilených mladíků, co ví o historii Me-
zinárodního dne žen a jaký je jejich názor na to, zda ho  
v našich končinách slavit.
Zde jsou jejich odpovědi:
• Mezinárodní den žen spadá každoročně na 8. března. 

Je to mezinárodně uznávaný svátek stanovený Orga-
nizací spojených národů k výročí stávky newyorských 
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švadlen v roce 1908. V České republice je svátek od 
roku 2004 významným dnem.

• Mezinárodní den žen. Podle mě velice důležitý svá-
tek a přikládám mu větší váhu než Valentýnu. I když 
Valentýn je především svátek zamilovaných, na MDŽ 
bychom svou lásku měli projevit ještě více. A měli 
bychom si uvědomit, co všechno pro nás naše ma-
minky, babičky, sestry nebo přítelkyně dělají, a podě-
kovat jim za to.

• Myslím si, že to je hezký svátek, a aby si aspoň je-
den den v roce muži vzpomněli na ženy. Bohužel si 
muži často neváží žen a berou je jako méněcenné. Já 
osobně si myslím, že ženy jsou rozumnější a chytřejší 
než muži a měli bychom je milovat, chovat se k nim 
hezky a dělat jim pořád radost, a to nejenom v tento 
den.

• V pátek všechny ženy mají svátek.

• MDŽ – slaví se 8. března, je to mezinárodně uzná-
vaný svátek. Svátek se slaví od počátku 20. století. 
MDŽ je špatně vykládaný svátek, původní znění bylo 
ŽDM – žádáme den mužů, tento svátek by měl být 
přehodnocen. 

• Mezinárodní den žen je den, kdy uctíváme ženy.
• Mezinárodní den žen. Ženy v tento den dostávají: ky-

tičky, čokoládu a mnoho dalšího. 
• MDŽ – dělám, že píšu, protože se na mě učitelka 

dívá, doufám, že to číst nebude. Jinak – svátek žen 
by se měl slavit atd.

• Je to mezinárodní den žen, který je každoročně  
8. března.

• MDŽ – je to mezinárodní den žen
– je to v pátek 8. 3.
– je to svátek žen
– nosí se kytka atd.

• Slavit by se to mělo, bylo by to  
        správné.
• Jedna veršovaná:

Dneska je den každé ženy
Chcou si splnit všechna přání
jejich prosby byly čteny
každý muž ji vřele chrání.
Dárek pěkný koupil jsem
ženu pěkně potěšil jsem.

A na závěr:
• Ženy jsou komplikované…  
        všechny… Ale jsem rád, že je  
        máme. Starají se o nás, vaří  
        nám, dávají nám lásku. 

-J. Čermáková-

Manželství ve stáří
Jde se dostat od chladnoucího 
„prázdného hnízda“ k „příbytku po-
zorné a něžné lásky“ ve starším 
věku? O čem vlastně je slibná, ša-
lebná, ale kritická čtvrtá dekáda 
trvání manželství? Kdy a jak se na 
manželství ve stáří připravit?

Nedávná minulost 
Oslavě u příležitosti 25 let od sva-
tebního dne se dříve říkalo stříbrná 
svatba. V některých, spíše venkov-
ských oblastech bývalo zvykem, 
že se buď částečně, ale někdy i ve 
všech podrobnostech, svatební ob-
řad opakoval za přítomnosti mnoha 
pozvaných. Oslavovaní manželé byli 
obdivováni za vybudování krásné ro-
diny a dospělé děti byly před tolika 
lidmi na své rodiče hrdí. Zaznělo 
vždy mnoho díků, obdivu i gratu-
lací. A především přání klidného 
a dlouhého stáří v dobrém zdraví  
a spokojenosti. 

 ► Koupím byt ideálně 
2+1 nebo 3+1  
v Sokolnicích a v okolí. 
Tel.: 731 333 710

 ► Hledám dům s dobrou 
dostupností do Brna.  
Děkuji za nabídky.  
Tel.: 732 907 439

inzerce
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Ve skutečnosti se právě tato 
přání až zas tak často nevypl-
nila. Pravděpodobnost dožití se 
třeba pětašedesáti byla v ne-
dávné minulosti ještě vysoká 
pro ženy, muži v manuálních 
povoláních toto životní jubi-
leum s jistotou očekávat moc 
nemohli. Zlatá svatba, tedy pa-
desát let trvání manželství byla 
široko daleko obdivovanou vý-

jimkou a její protagonisté, stařečci vlastně nad hrobem 
budili nejen úctu, ale také neskrývaný soucit.

Reálná současnost
Doba se změnila a oslava padesát let manželství ne-
přestala být výjimkou, ale z jiných důvodů. Jak prvá, tak 
zvláště druhá manželství se uzavírají v podstatně vyšším 
věku a slaví se méně, i když by příležitost občas byla. 
Dnešní čerství pětasedmdesátníci, i když jich ve společ-
nosti podstatně přibylo, nad svým věkem přes všechny 
sociální výhody moc nejásají. Jako by nebyl důvod. Dobře 
už bylo. Obdiv okolí se nekoná, děti ani vnuci nemají čas, 
profesionální pomoc jen hraje zájem o člověka. Osamě-
lost drtí, i když jsme na ni dva. 

Co je jinak? Nejsme jako společnost nějak studenější? 
A musí „to“ tak být?
Dnešní zdroje sociální opory, přízně a lásky okolí, se in-
dividualizovaly a jsou tedy také na individuální výkony  
a charakteristiky vázány. Obdivovaný a vyhledávaný je 
člověk, který „něco dokázal“, nebo který je stále v někte-
rých ohledech a věcech dobrý. Tento statut „zajímavého 
a vyhledávaného člověka“ je však stále více ohrožován 
stoupajícím věkem, proti čemuž není obrana. Důvody, 
proč jsem byl/a obdivován/a a vyhledáván/a se s věkem 
nad sedmdesát let pomalu, ale nezadržitelně ztrácejí.

Existuje proti této potemnělé vizi dlouhého, 
ale osamělého stáří nějaká obrana?
Někde se daří, že i starší prarodič zůstává reálným 
členem širší rodiny a zdraví mu ještě dovoluje být  
v něčem užitečný, respektovaný a milovaný. Senioři 
manželé však jsou dnes odkázáni na vlastní domác-
nost, ve které mohou spoléhat na různé formy pomoci, 
i na přízeň rodiny, ale za zavírajícími se dveřmi je čas-
těji, přes všechny stroje na zábavu, ticho, bezradno  
a smutno.
Je pro takovéto dva staříky dostupná nějaká jejich vlastní 
obrana, nejen nezištná charita druhých? 

Výjimečná současnost
Záblesk naděje se občas nečekaně, ale reálně potká! Na-
jednou v šedém davu vidíme dvě příjemné tváře, které 
rozdávají štěstí tím, jak se k sobě mají, jak si pomáhají, 
jak se respektují a vzájemně o sebe pečují. Jsou spolu 
rádi, baví je to! Hned musíme podotknout: vždyť i pro ně 
platilo, že potřebná sociální opora, účinnost lásky okolí  
s věkem klesá! 

V čem ta jejich krása vlastně spočívá? Copak se jich „to“ 
netýkalo? Nebo si „to“ opatřili nějakou zvláštní svépo-
mocí? A je snad na „to“ také fungující návod?
Ano, je.
Je možné jej probudit k životu prakticky jen pochopením 
důležitosti předcházející čtvrté dekády trvání dnešního 
manželství. A teď přijde to hlavní: Čtvrtá dekáda totiž ne-
začíná úderem příslušného roku, ona se do manželství 
postupně vsouvá a nabývá na významu, pokud je dobře 
pochopena, očekávána a využita!

Po padesátce
Pokud lidé zakládají manželství a rodinu jako mladí, tedy 
například krátce po třicátém roku věku, dospívají jejich 
děti brzo po jejich padesátce. V té době se většinou ještě 
nestávají prarodiči a v podstatě vrcholí jejich profesio-
nální a společenská úspěšnost, která může přinášet 
ještě více let uspokojení a podvědomý pocit odkladu de-
ficitního stárnutí. Muži se v této době často orientují na 
různé rekreační sportovní aktivity, ženy také, ale častěji 
to doplňují kulturními a společenskými zájmy ve smy-
slu prohlubování nebo i navazování nových přátelských 
vztahů. Dospělé děti se vzdalují a uvedené nové orien-
tace otců a matek dostávají k dispozici velký časový pro-
stor, který však bývá jen méně využíván ke společným 
manželským aktivitám. Nastává a trvá období velkých 
možností, nezřídka i naplnění životních snů, bohužel 
i období častějších manželských rozchodů, kdy už se 
manželé jakoby navzájem nepotřebují. Nepočítáme-li  
v tomto věku opět častější a mnohdy dramatické nevěry, 
které život spíš ochuzují, než obohacují, nenápadně vstu-
puje do života jeden nepřiznávaný a většinou úspěšně 
potlačovaný faktor. Je to tichý strach ze stáří. Zvláště ti, 
kteří úspěšně využívají různých tělesných a stravovacích 
procedur k udržení dobré tělesné zdatnosti zažívají na-
jednou občas nepříjemné překvapení, že se věkem dané 
omezení, třeba jen lehkým ťuknutím, přihlásilo o slovo.  
A nešlo ho umlčet.

Bylo správné ho umlčet? 
Nebo to byl důležitý nový signál?
Manželství, která se dočkala čtvrté dekády svého trvání, 
bývají již o poznání stabilnější než ta o deset let mladší.  
S přibývajícím věkem jistě klesá i odvaha k riskantní 
změně životního partnera. Vždyť sedmdesátka je na do-
hled a pak už to půjde s každým potěšením špatně!  Při 
tom to může trvat ještě dlouho!

Ale co s tím strachem ze stáří?
Ale opět se o kousek vraťme; zdá se, že někteří vypadají 
dobře i o řadu let později. Nějak si jako manželé a záro-
veň jako velcí přátelé více rozumí. Vypadají spokojeně, 
možná jsou i šťastní. Na otázku „jak to dělají“ by nám 
odpověděli, kvůli rozpakům, asi hodně neurčitě.
Jak „to“ tedy dělají?

Nadějná budoucnost
Kdybychom mohli hovořit trochu déle, zachytili by-
chom jakési šťastné momenty, že se jim už někdy před  
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několika lety podařilo se tu a tam na něčem znova  
a dobře domluvit. Našli postupně, jak být více spolu,  
i když v té době bylo ještě pro každého zvlášť mnoho nej-
různějších lákadel. Najednou zachutnalo něčeho vlast-
ního se vzdát a vidět radost druhého, kterou to způso-
bilo. Objevili, zpočátku neobratně a nešikovně, ale zato 
opakovaně, sladké chvilky jakéhosi nového porozumění. 
Byly to maličkosti, ale fungovaly. Začali se prostě spolu cí-
tit dobře, pochvalovali si to, a chtěli to stále víc. Dokonce 
najednou slyšeli jeden od druhé dost pěknou poznámku 
nebo připomenutí milého starého zážitku. 
A najednou „to“ přišlo: Najednou znělo nahlas miluji tě! 
Jsi pořád krásná/krásný… Jsem pořád rád/a, že jsem si 
Tě vzal/a…?! Začali oba prožívat skutečnou novou lásku.
Skutečná radost zvítězila nad z vnějšku nenápadně se 
vkrádající kňourající nespokojeností a skepsí. Zachránili 
se vlastními silami z pomalého tonutí v hlubině dlouhého 
věku. Naučili se pomáhat si i s tím stárnutím.

Začít včas
Právě v začátku té kritické čtvrté desetiletky jejich man-
želství, kdy ještě měli dost síly a dokázali ji po kouskách 
věnovat jeden druhému. Začaly se dokonce ohlašovat  
i častější návštěvy a neměly se hned k odchodu. Že by se 
jim u nich líbilo?
Pak už to přes všechny nové zádrhele vydrželo. Ona se 
ta jejich nová láska ukázala nejen jako příjemná, ale  
i silná!

A představte si, že 
tato pohádka není  
z televize,  
ta se kolem nás děje! 
Kéž by se dařila  
častěji! 

-www.mpsv.cz-

Národní
týden
manželství

Řecká baklava
Baklava je tradiční řecký zákusek z lístkového těsta, s náplní z vlašských oře-
chů, skořice, hřebíčku a medu. Je to skvělý desert ke kávě a čaji. Baklava se 
peče v různých podobách na celém Balkánu. Kořeny má zřejmě v Turecku, 
odkud se při osmanské expanzi rozšířila po celém středomoří. Baklava může 
mít různé tvary, i když pak už může mít jiný název. Také náplň má několik vari-
ant. Vlašské ořechy můžeme nahradit třeba pistáciemi. Je možné poměr oře-
chů různě zkombinovat. A malá část mandlí ve směsi zase trochu pozmění 
chuť. Do sirupu na polití baklavy citrón klidně nahradíme pomerančem.

Ingredience pro náplň baklavy:
2 balení lístkového těsta
jádra vlašských ořechů – 400 g
strouhanka – 50 g
mletá skořice – čajová lžička
mletý hřebíček – zarovnaná  
čajová lžička
rozpuštěné máslo – 250 g
Rozpustíme máslo na polévání těsta. 
Hřebíček podrtíme v hmoždíři a na 
jemno přesejeme. Jádra ořechů, 
strouhanku, mletou skořici a mletý 
hřebíček společně nahrubo rozmixu-

jeme. Rozsekané ořechy by neměly 
být rozemleté na prach, ale na malé 
kousky. To aby v puse pěkně chru-
ply! Těsto rozdělíme na 8 dílu. Jeden 
větší díl rozválíme tak, aby přesaho-
val okraje pečící nádoby. Zbylé díly 
rozválíme do velikosti půdorysu. 
Nejdříve pečící nádobu pomažeme 
rozpuštěným máslem. Vložíme první 
větší plát těsta tak, aby trochu přesa-
hoval okraje. Pokapeme rozpuštěným 
máslem, boky těsta také potřeme. 
Takto vložíme do misky postupně  

3 vrstvy těsta, tentokrát na dno, bez 
přesahování okrajů. Všechny vrstvy 
pokapeme rozpuštěným máslem. 
Třetí vrstvu opět pokapeme máslem 
a posypeme třetinou směsi ořechů  
a koření. Tuto vrstvu opět pokapeme 
máslem. Na ořechy položíme další 
vrstvu těsta a pokapeme ji máslem. 
Tu posypeme druhou třetinu ořechů 
a pokapeme máslem. 
Takto baklavu vrstvíme do úplného 
vypotřebování ořechů. Zbylé plátky 
těsta poklademe na poslední vrstvu 
ořechů. Každou vrstvu těsta pak 
samozřejmě pokapeme rozpuště-
ným máslem. To aby těsto při pe-
čení pěkně lístkovalo. Přesahující 
těsto ořízneme podél okrajů nádoby 
a okraje těsta přehneme dovnitř 
na horní vrstvu těsta. Baklavu poli-
jeme zbylým máslem a mašlovačkou 
pěkně rozetřeme. Máslo natlačíme  
i do okrajů. 
Baklavu strčíme na 20 minut do led-
nice aby rozpuštěné máslo ztuhlo. 
Zapneme troubu a předehřejeme na 
180 °C. Jakmile máslo na baklavě 
ztuhne, předkrájíme baklavu na 
porce. To je nutné pro pozdější po-
lévání sirupem a jeho snadnější vsa-
kování Při krájení dáváme pozor, aby 
jsme nekrájeli až dospod. Spodní vrs-
tva těsta musí zůstat kompaktní. 
Baklavu máme nachystanou, takže 
šup s ní do vyhřáté trouby! Prvních 
10 minut pečeme na 180 °C. Potom 
ubereme na 150 °C a pečeme dal-
ších zhruba 40–50 minut. Povrch ho-
tové baklavy musí být upečený dozla-
tova. Mezitím co se baklava pomalu 
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peče, připravíme si sirup na prolití 
hotové baklavy.

Ingredience pro sirup  
na polití baklavy
cukr (může být i třtinový) – 400 g
skořice celá
voda – 250 ml
med – 3 až 4 lžíce
celý hřebíček – 3 kousky
citronová šťáva – 1 dcl
citronová kůra
Citrony opláchneme a vymačkáme 
z nich šťávu, kůru po vymačkání od-
ložíme. Všechny ingredience kromě 
citronové šťávy dáme do kastrolku. 
Med může být i zkrystalizovaný, 
stejně se v sirupu rozpustí. Za po-
malého ohřívání směs rozpustíme  
a vložíme citronovou kůru. Na mír-
ném ohni necháme 10 minut prova-
řit, aby se všechny vůně a chutě na-
plno rozvinuly. Po odstavení z plotny 
nalijeme do hustého sirupu citrono-
vou šťávu. Takto připravený sirup na 
polití baklavy necháme vychladnout. 

Dozlatova upečenou baklavu vytáh-
neme z trouby. Ještě horkou ji hned 
po vytažení prolijeme zchladlým siru-
pem. Pěkně pomalu a rovnoměrně. 
Postupně na baklavu nalijeme vše-
chen sirup i ke krajům tak, aby se 
všechen do baklavy vsáknul. 
Kdo nevydrží, ochutná baklavu hned 
po vychladnutí, je ale lepší nechat 
sirup do baklavy vsáknout přes noc. 

To pak natáhne rovnoměrně všechny 
chutě a vůně sirupu. Nakrájenou ba-
klavu klidně uschovejte v lednici, vy-
drží tam v pohodě i týden, dva. Jen 
je lepší porci baklavy po vytažení  
z lednice trochu ohřát. 
Takže už zbývá k vaší báječné ba-
klavě jen uvařit kafíčko _ a dobrou 
chuť!

-text a foto: Laďa Žilka-

Zamyšlení na březen
Pomáhat znamená chodit za tím, kdo mne potřebuje. 
Chodit tam, kde jinak není nikdo. Milovat se naučí jen 
ten, kdo „se sníží“, zapomíná na sebe, neřídí svůj postoj 
podle názorů, filozofie, rasy, ale jen podle potřeby toho, 
kdo je v nouzi. Nejbližším se stává ne ten, kdo se ptá, 
kdo je pro něho nejbližším, ale ten, kdo se ptá, co musím 
dělat, abych já byl druhému nejbližším.

„Milovat bližního dříve znamenalo: nečinit mu bezpráví 
a ovazovat jeho rány. Od nynějška láska nepřestane být 

soucitná, ale bude se stravovat v životě věnovanému 
tomu, abychom všichni společně pokročili dál.“

Pierre Teilhard Chardin
„Teprve když nejen přátelsky smýšlíme a mluvíme, ale 
jdeme, obětujeme čas, peníze a námahu, teprve tehdy  
v podstatě přestáváme mít na mysli sami sebe.“

A. Koberl-
Sklenice vody je nepatrná, všední věc. Ale je-li podána 
žíznivému, může zachránit i život.
Láska činí malé věci velkými, a přece nezavazuje, zů-
stává nabídkou, protože nenutí, nýbrž zve.

-Věra Životská-

Pro malé čtenáře – jaro se blíží
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Výroční schůze Spolku rybářů Sokolnice 2019
V neděli dne 10. března 2019 proběhla Výroční členská 
schůze SRS. Jako hlavní bod schůze proběhla volba Vý-
boru SRS pro rok 2019 a byly probrány a odsouhlaseny 
tyto činnosti spolku:
• V roce 2018 bylo vysazeno: 4 q kapra, 1 q amura,  

3 q pstruha
• V roce 2018 bylo uloveno: 192 ks kapra, 28 ks amu- 

ra, 3 ks candáta
• Pro rok 2019 je schváleno vysadit: 8 q kapra,  

2 q amura, 3 q pstruha

• Pro rok 2019 bylo vystaveno 61 povolenek a členství 
SRS. Dále bylo vystaveno 19 udržovacích členství 
bez povolenky. Pěti členům členství zaniklo. Byl přijat 
jeden nový člen.

Pro rok 2019 byly schváleny tyto akce:
• Pálení čarodějnic
• Dětské odpoledne
• Vánoční prodej kaprů
• Rybářské dopoledne pouze pro členy SRS  

-předseda SRS Radek Bečka-

Edisoni v SŠEE
Opět po roce přijeli do naší školy zahraniční lektoři. 
Byli u nás celý týden, navštěvovali výuku, představovali 
nám země, odkud pocházejí, poznávali naši zemi, obec  
a školu, navazovali nová přátelství – a všichni mluvili an-
glicky! Letos naši školu navštívili:

Rajan, student z Indie, 24 let 
Salome, studentka z Gruzie, 29 let
Andrii, student z Ukrajiny, 22 let
Zhou Aria, studentka z Číny, 20 let 
Melike, studentka z Turecka, 22 let
Meilia, studentka z Indonésie, 18 let 

Položili jsme jim několik otázek a zde si můžete přečíst 
jejich odpovědi – mimochodem velmi příznivé.
1. Proč ses rozhodla/a účastnit se projektu Edison?
Rajan: Objevovat, poznat kulturu, lidi, společnost.
Salome: Chtěla bych získat nové zkušenosti.
Andrii: Chci se zlepšit v mých znalostech angličtiny a pre-
zentačních technikách, získat nové zkušenosti, snažit se 
obstát v nejrůznějších situacích.
Zhou Aria: Abych viděla svět a jeho odlišnosti. Abych zlep-
šila sebe sama v různých oblastech.
Melike: Protože chci získat nové zkušenosti a komuni-
kační schopnosti.
Meilia: Projekt Edison je pro mě vždy zajímavý. Já si 
opravdu ráda vyměňuji zkušenosti z kultury našeho ná-
roda s jinými lidmi. Myslím, že projekt Edison může být 
tou nejlepší volbou. Já jsem tedy opravdu chtěla cesto-
vat do Evropy a dobrovolně jsem se vydala na cestu, pro-
tože je to pro mě dobrá příležitost, když si vyberu projekt 
Edison. 
2. Jak dlouho už jste v ČR a která místa jste navštívili:
Rajan: teprve jsem přijel a budu v ČR jeden měsíc.
Salome: Tři týdny, navštívila jsem Prahu, Brno, Sokolnice, 
Pardubice, Karlovy Vary.
Andrii: Právě jsem přijel. Navštívil jsem cestou Prahu  
a Brno.
Zhou Aria: Tři týdny.
Melike: Tři týdny, navštívila jsem Sokolnice, Prahu, Berlín 
a Brno.
Meilia: Jsem v České republice tři týdny a celé tři týdny 
jsem bydlela v Brně. Navštívila jsem Prahu, Brno, Paříž 
a Vídeň.

3. Jaký dojem na tebe udělala SŠEE a obec Sokolnice?
Rajan: dobrá škola se specializací na elektrotechniku. 
Dobří lidé, dobří učitelé.
Salome: nejlepší. Vaše obec je nádherná, všechno je zde 
nádherné.
Andrii: Líbí se mi tu. Je tu spousta milých lidí.
Zhou Aria: Máte krásnou vesnici, mírumilovnou, klidnou 
a vzduch je tu opravdu čistý. Žáci jsou velmi dobří, zdvo-
řilí, většina z nich je opravdu velmi milá.
Melike: Myslím, že máte ve škole hodně chlapců. So-
kolnice vypadají velmi pěkně, je to malá a sladká obec.  
A ubytování ve škole na mě udělalo dojem! Velmi čisté  
a pěkné.
Meilia: SŠEE Sokolnice je poměrně zajímavá a nová 
škola pro mě. Je to poprvé, co jsem viděla takovou 
střední školu specializovanou na elektroenergetiku a pl-
nou kluků! Mám opravdu zábavné zkušenosti. Záci jsou 
tak milí, přátelští a otevření. Líbí se mi tu. O vesnici – je 
to opravdu klidná a pěkná obec. Protože ve městě, kde 
bydlím, jsou všude samé vysoké budovy.
4. Co se ti ve škole líbilo nejvíc a nejméně?
Rajan:  nejvíce lidé a jídlo, nelíbí se mi, že žáci kouří.
Salome: Nejvíce ubytování, nejméně – je daleko do 
obchodu.
Andrii: Docela se mi tu líbí, vaše jídla.
Zhou Aria: Nejvíce se mi llíbily učebny a ubytování. Žáci  
i učitelé jsou velmi milí. Nelíbilo se mi, že je to daleko od 
města.
Melike: Nejvíce mi chutnaly vaše obědy! A ovocný čaj.
Meilia: Líbila se mi velice pohostinnost žáků a učitelů, 
se kterou se nám věnovali. Přivítali nás velmi srdečně. 
Miluju jídla z vaší školní kuchyně! Miluji tuto školu!
5. Jaká byla spolupráce se žáky a učiteli?
Rajan:  velmi dobrá.
Salome: Všichni žáci a učitelé jsou velmi přátelští a ochot- 
ní, je to opravdu pro mě motivace se zlepšit.
Andrii: Dobrá.
Zhou Aria: Velmi dobrá. Jen někteří žáci ve třídách se 
ostýchali mluvit.
Melike: Vždycky jsme byli uprostřed uprostřed dění 
a spolupráce s učiteli. Žáci jsou skutečně přátelští  
a ochotní. 
Meilia: Opravdu se mi líbí žáci i učitelé. Když jdu do ně-
které třídy, jsou tak vstřícní a zapálení, aby mě viděli. Uči-
telé jsou k nám vždycky tak milí.
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6. Jaký dojem si odneseš ze Sokolnic?
Rajan – Sokolnice jsou krásná vesnice v přírodě s úžas-
nými lidmi. 
Salome: nejlepší!!! Zamilovala jsem si toto místo a lidi.
Andrii: Dojem na mě udělal rozdíl mezi Ukrajinou a Čes-
kou republikou.
Zhou Aria: Ty nejlepší dojmy.
Melike:  Byly to moje první učitelské 
zkušenosti a cítila jsem se velmi 
dobře. 
Meilia: Myslím, že SŠEE bude pro 
mě tou nejlepší zkušeností, kterou 
si dobře zapamatuji. Budu opravdu 
velmi šťastná, když se sem budu 
moci někdy vrátit.
7. Co bys chtěl/a vzkázat lidem  
v Sokolnicích?
Rajan – byli jste všichni úžasní.
Salome: Stále se zlepšujte, abyste 
byli nejlepší. 
Zhou Aria: většina lidí je opravdu 
milá a přátelská. Lidem zde přeji to 
nejlepší!
Melike: Možná, až někdy přijedete 
do Turecka, prosím, zavolejte mi. Pro-
tože Turecko je opravdu pěkná země. 

A děkuji za všechno a za vaše pohostinství. 
Meilia: Sokolnice je dobré místo, abychom si vyčistili 
hlavu, protože je tu takový klid a přichází sem málo lidí – 
není to tu přeplněné jako ve městech, opravdu je to tu 
fantastické.                                              -Jitka Čermáková-

Divadlo z Hradce
Zajímavým zpestřením středečního dopoledne byla 
na naší základní škole návštěva Divadélka pro školy  
z Hradce Králové.

Pro první stupeň zahráli „Pohádky z našeho statku“, pro 
druhý stupeň „Divadelní učebnici“. Kromě povídání jsme 
si také zazpívali a někteří žáci si s herci zahráli.
Představení bylo velmi pěkné, dětem se líbilo a herci byli 
odměněni bouřlivým potleskem.

-Dagmar Nečasová-

Maškarní karneval ve školní družině
Jako každý únor, i letos se konal ve školní družině karne-
val v maskách. Ten letošní byl nazván policejním.

Děti se mohly těšit na různé soutěže, diskotéku a samo-
zřejmě nesměla chybět ani tombola, ve které vyhrál na 
svůj lístek úplně každý.
Vyhodnotit nejlepší masky nebylo vůbec jednoduché, 
protože byly obzvláště vydařené. Mohli jsme tak spatřit 
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Od pólu k pólu
V únoru jsme zorganizovali a prožili náš první jarní pří-
městský tábor. Bylo to krásných a zábavou nabitých pět 
dní.
S dětmi jsme se seznámili s tučňákem Lipánkem, který 
se vydal na cesty a zabloudil až k severnímu pólu. Chtěli 
jsme mu pomoci dostat se zpátky na jižní pól, tak jsme 

za různé aktivity, soutěže a kreativní činnosti sbírali kry, 
pomocí kterých jsme se ho pokusili dostat domů. Celý 
týden jsme se kromě našeho centra pohybovali v krás-
ném prostředí sokolnického zámku a dvakrát jsme si 
tábor ozvláštnili výletem. V úterý do planetária na Kraví 
hoře na pohádku Lucie – tajemství padajících hvězd 
(volné pokračování příběhu Polaris, který jsme viděli 
na letním příměstském táboře) a ve čtvrtek zabruslit si 

policisty a policistky, lupiče, samuraje, fotbalisty, prin-
cezny, víly, tanečnice, piráty, různá zvířátka a dokonce  
i paní doktorku. Všem rodičům, kteří se podíleli na výrobě 
masky, a také těm, co věnovali dárky do tomboly, moc 
děkujeme.
Doufejme tedy, že se nám tuto krásnou tradici podaří 
udržet i v dalších letech. Budeme se těšit.

-Monika Mariánková-

Nocování ve škole
Mnoho z nás, když se řekne 1. březen, si nejspíš před-
staví meteorologické jaro. Třetí oddělení školní družiny si 
ale pod tímto datem představí večer a noc, kterou jsme 
společně strávili ve škole. Zážitek to byl vskutku nevšední. 
Sešli jsme se společně v 18 hodin a od této chvíle bylo  
o zábavu postaráno. Vtipné i malinko strašidelné příběhy 
u svíčky, taneční párty se soutěží, malá stezka odvahy  
a pohádka...to vše na děti čekalo. 
Zvolili jsme si pro 3. oddělení maskota, podle kterého 
jsme naši družinu i pojmenovali a vymysleli pokřik, kte-
rým se budeme vždy vítat a loučit. Vzhledem k tomu, že 
tato akce měla velký úspěch, v červnu si ji s dětmi zopa-
kujeme a tím se i společně rozloučíme.

-Monika Mariánková-

Matrjošky, Bubble tea, marocký pop 
To byl týden s Edisonem 
Sejde se Kyrgyzstánec, Ruska, Číňanka a Maročan… To 
není začátek vtipu, ale relná situace posledního únoro-
vého týdne v sokolnické škole. (Nebo tradičnější úvod: 
Poslední únorový týden byl pro sokolnické školáky v jed-

nom ohledu výjimečný.) Kromě českého jazyka, mate-
matiky nebo tělocviku měly děti také hodiny se zahranič-
ními studenty – Rashidem z Maroka, Lyn z Číny, Mariou  
z Ruska a Alisherem z Kyrgyzstánu. 
Čtyři nadšení vysokoškoláci dětem přednášeli o své zemi 
a její kultuře. To vše díky projektu Edison, který má za 
cíl spojovat odlišné kultury z celého světa. Sokolničtí se 
dozvěděli spoustu zajímavostí, které by v učebnicích hle-
dali jen stěží. Tak namátkou – žáci už vědí, z čeho se 
vyrábí oblíbený Bubble tea původem z Tchaj-wanu. Ke 
všeobecnému údivu už víme, kam se vypravit na lyže do 
Maroka. Velký výběr není. Funguje zde jediné středisko 
na nejvyšším vrcholu. Děti si pobrukovaly i slavnou Ka-
linku z Ruska, naučily se jíst hůlkami a dozvěděly se  
o poněkud krutém národním sportu v Kyrgyzstánu, kde 
se místo míče používá mrtvá ovce. Holt jiný kraj – jiný 
mrav… Ovšem největší úspěch sklidila výuka cizích ja-
zyků – ruštiny, arabštiny nebo čínštiny. Vůbec bych se ne-
divil, kdyby nám v Sokolnicích vyrůstala nová generace 
lingvistů. Děti bez zábran stážisty na chodbách zdravily  
v jejich mateřštině, jako by se nechumelilo.
Za celý učitelský sbor si troufám napsat, že letošní projekt 
Edison se na naší škole opravdu vydařil. Děti na vlastní 
oči viděly, že lidé mohou žít různými způsoby, jíst podivná 
jídla a dodržovat pro nás bizarní tradice. A to je snad nej-
důležitější poselství celého projektu. Ukázat dětem, že 
náš způsob života nemusí být ten nejsprávnější. Prezen-
tace byly v angličtině, bez které se dnešní školáci v do-
spělosti obejdou jen stěží. Už se těšíme na další ročník!

-Jakub Šustr-
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Březen
Březen je měsícem, kdy se včelaři při pohledu na hro-
madný prolet rozbuší srdce. Je to také tzv. „včelařské 

předjaří“, kdy po hromadném proletu se provádí základní 
prohlídka za účelem zjistit stav plodování matkou, množ-
ství zásob a celkově stav vlhkosti vysrážením vodní páry 
vzniklé ze strávených zásob a nemožnosti  jejího odvět-
rání, kdy například starý pilinami izolovaný úl, může ob-
sahovat i 5 litrů vody. Včely začínají sběrem pylu z jívy, 
podbělu a sněženek. V případě ztráty matky se provádí 
obvykle pospojováním, při nedostatku zásob se dokrmí 
nejčastěji medo – cukrovým těstem a stanoviště bez 
zdroje vody se vybaví napajedlem. 
Ale pro posílení povědomí, se nám taky vrátily výsledky 
z poslaných vzorků na mor, s negativním stavem. Nyní 
čekáme na výsledky ze zaslaných vzorků pro vyšetření 
na napadení roztočem Varoa. Ale již jsme museli a máme 
objednaná léčiva na nadcházející léčení.
Určitě jste zaregistrovali studie, které upozorňují na úby-
tek hmyzu, u včel je to markantní, protože je můžeme 
dlouhodobě organizovaně sledovat, ale ostatní hmyz, je 
to komplikované.
Už jsem to vzpomínal v předešlých zpravodajích, ale už 
se to rozbíhá znovu, došlo první upozornění na stříkání 
porostu řepky. A to máme začátek března. 
Také jsme tak jako minulý rok v Kobylnicích, zažádali  
o dotaci od kraje na výsadbu včelodárných stromů  
a keřů. Snad nám ji odsouhlasí a budeme moci na pod-
zim tuto uplatnit. 
Na závěr příspěvku bych chtěl spíš vzpomenout záleži-
tost dlouhodobého sucha. To, co nepadne z nebe v po-
době deště, nedají rostliny včelám, které budou hladovět. 
Tak budeme doufat, že rozumně zaprší. 

-Václav Hůrka-

na kluziště v Újezdě (všechny děti byly na bruslích moc  
šikovné).
Každý den jsme hráli tématické hry, vyráběli jsme (z kera-
miky, sněžítka, malovali jsme ledem, vyrývali pískový ob-
raz…), povídali si o biomech, kterými jsme spolu s Lipán-
kem cestovali, sledovali přírodovědný dokument Davida 
Attenborougha, soutěžili, získávali kry a dobře se bavili.
V pátek jsme naše úsilí zakončili cestou za pokladem, 
kde jsme si ověřili všechny získané znalosti a doved-
nosti (například tučňáčí chůzi v hejnu nebo ukládání va-
jíček pralesniček do tůněk). Na konci cesty jsme dostali 
odměny.

Pět dní uteklo jako voda a nám teď nezbývá, než se těšit 
na letní tábory a vrhnout se do jejich příprav.

Velikonoční keramická dílna
V loňském roce jsme za podpory z obce Sokolnice a Jiho-
moravského kraje pořídili keramickou pec. Rozšířili jsme 
nabídku kroužků keramiky a jednorázových dílen. Nejno-
vějším přírůstkem je velikonoční keramická dílna, která 
se uskutečnila první březnovou sobotu. 
Zúčastnili se jí děti i dospělí a společně jsme se nala-
dili na Velikonoce a na jaro tvořením dekorací a figurek 

z keramické hlíny. Dopo-
ledne nám v příjemné at-
mosféře uteklo jako voda 
a v nejbližších dnech se 
znovu setkáme na druhé 
části, kdy si vypálené 
výrobky naglazujeme  
a ozdobíme. 
Výtěžek z této keramické 
dílny bude použit na poří-
zení hrnčířského kruhu, 
kterým plánujeme naši 
keramickou dílnu rozšířit 
tento rok. ■Výrobky účastníků velikon. dílnyVýlet na kluziště
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Seniorky v Redutě
Sokolnické seniorky jsou opravdu velmi aktivní, a ani  

v zimním období, kdy počasí není zrovna vhodné na turis-
tiku, nesedí doma. 19. února navštívily brněnské divadlo 
Reduta, tentokrát ale hned dopoledne na domluvenou 
komentovanou prohlídku. Provázel nás pan Foretník, se 
kterým se už známe z dřívějška, ze stejné akce v Mahe-
nově divadle. Nejdříve nás seznámil s bohatou historií bu-
dovy – Reduta, nejstarší divadlo ve střední Evropě, byla 
postavená v roce 1640, během následujích let celkem 
třikrát vyhořela, ale znovu postavena. Od roku 1993 byla 
však pro havarijní stav pro veřejnost uzavřena. Znovu-
otevření se po důkladné rekonstrukci dočkala až v roce 
2005. A přestože na první pohled nás možná překvapil 
hodně moderní styl, kdy bylo využito hlavně kovu a skla, 
nakonec jsme uznaly, že se ozdravení budovy povedlo. 
Historické prvky byly zachovány a doplněny tolik potřeb-
nými a funkčními změnami. Kromě pohodlných křesel  
v hledišti jsme si vyzkoušely i prkna jeviště, nahlédly do 
propadliště, celého bludiště zákulisí, šaten, maskérny  
i uložení kostýmů ve fundusu. K nejzajímavěším zážitkům 
patřilo historické divadelní sklepení, kde dřív bývala kla-
sická hospoda, později vinárna, kterou si i mnohé z nás 
pamatovaly. Bohužel využití tohoto až magického pro-
storu není vzhledem k přísným hygienickým předpisům 
možné. Jednoznačně největší dojem ale na nás udělal 
Mozartův sál, kde se nachází skutečný poklad stavby, za-
chovaný barokní balkon. Nádherná červená výzdoba sálu 
s bílými doplňky, a dokonce prostřenými stoly, které byly 
přichystané na večerní představení hry Vévodkyně a ku-
chařka, doslova vybízely k zasednutí. Zajímavostí této hry 
je skutečná hostina pro diváky, kterou si samozřejmě za-
platí sami v ceně vstupenky. (Podle našeho průvodce ale 
nemusíme litovat, podávané menu je prý spíš pro oči.)

Mozartův sál nemá svoje pojmenování náhodou,  
v roce 1767 zde totiž tehdy 11letý Mozart koncertoval. 
Před budovou divadla ho připomíná jeho socha, podle 
mínění většiny veřejnosti ne zrovna zdrařilá. Na Schra-
tenbachově paláci v Kobližné ulici, kde malý génius pře-
nocoval, je navíc umístěná pamětní deska. 

Na závěr nám pan Foretník doporučil z nabídky Národ-
ního divadla Brno, jehož je Reduta spolu s Janáčkovým 
a Mahenovým divadlem součástí, to nejzajímavější ze 
současného programu. S velikými díky jsme se s naším 
průvodcem skvělým, příjemným a fundovaným průvod-
cem rozloučily. Předběžně jsme se dohodly, že bychom 
jeho služeb opět rády využily, a to na podzimní prohlídce 

Janáčkova divadla. To má být v tu dobu už s rekonstrukcí 
hotovo. Navíc jsme ho pozvaly do Sokolnic na tradiční 
červnový koncert na zámeckém nádvoří.

Troufám si tvrdit, že to bylo pro všechny velmi příjemně 
strávené dopoledne. -L. Bartoňová-
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