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měsíčník Starého Města a okolních obcí

Karel Matuš jun. vede pole klasických pětistovek.                            Foto: Vladimír Kučera

„Zvláštny smútok víťazov“.                                Foto: Vladimír Kučera

STARÉ MĚSTO OPĚT HOSTILO MEZINÁRODNÍ 
MOTOCYKLOVÉ ZÁVODY

2 a 3. května se ve Starém Městě opět rozbu-
rácely motory závodních strojů. Už XIII. ročníku 
klání historických motocyklů Slovácký okruh  
O cenu Bohumila Kováře se v letošním roce zú-
častnilo 215 jezdců, přičemž do hlavního závodu 
se nakonec kvalifikovalo 175 startujících. Mezi-
národní závod přilákal kromě českých elitních 
motocyklistů i početné zástupce z Rakouska, 
Německa, Slovinska i Slovenska, mezi nimiž se 
rozhodně neztratila skupinka domácích. „Se zá-
vody jsem spokojený, dorazila velmi dobrá účast. 
Trochu nám ale ubývá závodníků v třídě klasik 
a naopak přibývá v nových motorkách, to je ale 
trend, který pozorujeme nejen u nás, ale v celé 
Evropě,“ hodnotil start závodů předseda Moto 
sport klubu Libor Karásek.

Letošní ročník se bohužel musel obejít bez 
účasti stálice, téměř osmdesátiletého závodníka Frankieho 
Mrázka, který na samém konci roku 2014 náhle zemřel. Tři-
náctý ročník Slováckého okruhu si pro konec své kariéry vy-
hlédli dva domácí jezdci, Václav Holásek a Pavel Šlezar. Ani 
jeden z nich se ale nakonec v neděli na trati neobjevil. Václava 
Holáska totiž zradil stroj a Pavel Šlezar v tréninku zažil pád. 

Domácí fanoušky nepochybně potěšila vynikající forma 

staroměstských jezdců, kteří dokázali hned dvakrát vystoupat 
na nejvyšší příčky. Zlatý věnec získal jak Karel Matuš jun., tak 
Pavel Navrátil. Karel Matuš jun. zvítězil v kategorii klasik do 
500ccm, v Poháru do 250ccm pak skončil na výborném dru-
hém místě. Pavlu Navrátilovi se na stroji Honda RS podařilo 
zajet nejlepší čas v kategorii do 250ccm GP.

Výrazným talentem v barvách Starého Města je také Michal 
Šlezar, kterému se podařilo získat druhé místo v kategorii do 
250ccm SP. V kategorii do 125ccm SP ho bohužel provází men-
ší, zatím nevyřešené, technické problémy s laděním dvoutakt-
ního motoru jeho stroje Aprilia RS.  Stejný závodník se velmi 
dobře zapsal i v Jarní ceně Brna na Masarykově okruhu. Tam 
závodil ve třídě 125 SP a 250 SP. Před několika dny si tak odsud 
v nižší kategorii přivezl dvě krásná druhá místa a ve vyšší ku-
batuře jedno třetí místo.

Mimořádný výkon podal mezi mnohem mladší konkuren-
cí i Karel Kalina, který se hned v prvním závodě umístil na 
nepopulárním čtvrtém místě. Náladu si ale vylepšil výborným 
druhým místem v kategorii Mistrovství ČR Supermono, kde 
jej předjel jenom vynikající Libor Kamenický. „První třídu co 
jsem dneska jel, 125, jsem bohužel „prokaučoval“ a udělal jsem 
tam tradiční brambory jako v loňském roce. S tím druhým 
místem jsem si teda aspoň trošičku spravil chuť,“ hodnotil svůj 
výkon Karel Kalina. Na Libora Kamenického mu tři kola před 
koncem mnoho nescházelo a sám věřil, že by se díky chybičce 
soupeře třeba na první příčku mohl ještě posunout, závod byl 
ale právě v tomto momentu pro mokrou trať ukončen. Útok na 
první místo se proto nekonal.                                                 -bz-

(pokračování na str. 2)
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Pravidelný vítěz Twinů – šoumen Michal „Indy“ Dokoupil
Foto: Vladimír Kučera

U S N E S E N Í
Z 9. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 08.04.2015

U S N E S E N Í
(dokončení ze str. 1)

Domácí sidecar s posádkou Karel Rýdlo s Martinou Janošcovou a stří-
brný věnec za druhé místo v jízdě pravidelnosti

Foto: Vladimír Kučera

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I.  schválila
1.1  záměr pronajmout část pozemku  
p. č. 4552/2 ostat. plocha o výměře  
9 m2 v lokalitě ulice Velkomoravská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem  venkovního poseze-
ní pro hosty Hospody Na Rudém. 

1.2  pronájem pozemku p. č. 2520/20 
orná půda o výměře 207 m2 v lokalitě 
ulice Velehradská – zahrady ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní Yvetě Maňáskové, bytem Staré Měs-
to, Velehradská 1670, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné 
ve výši 1,00 Kč/m2 a rok, za účelem země-
dělského obhospodařování. Na pronaja-
tém pozemku nebude vybudována žádná 
stavba s výjimkou oplocení, při realizaci 
investiční akce města nebude poskytnuta 
náhrada za oplocení a porosty, včetně tr-
valých. Nájem je osvobozen od DPH.

1.3  nájem částí pozemků: 
•  p. č. 6068/98 orná půda o výměře 140 m2

 vlastník – Ujčík Jaroslav, Uh. Hradiště, 
Štěpnická 1105
•  p. č. 6068/100 orná půda o výměře 124 m2

 vlastník – Goldmann Jiří, Staré Město, 
Huštěnovská 586
•  p. č. 6068/99 orná půda o výměře 112 m2

 vlastník – Blaha Josef, Staré Město, Svato-
vítská 1543
•  p. č. 6068/101 orná půda o výměře 132 m2

vlastník – Zábojník Bohumil, Staré Město, 
Klukova 684
•  p. č. 6068/93 orná půda o výměře 40 m2

 vlastník – Hrabcová Milada, Velehrad, Na 
Nivách 285
•  p. č. 6068/123 orná půda o výměře 48 m2

 vlastník – Pelková Helena, Staré Město, 
Velkomoravská 638
• p. č. 6068/122 orná půda o výměře  
45 m2  vlastník – Ing. Glaba Miroslav, Zlín, 
Příluky, Boněcko 1172
• p. č. 6068/121 orná půda o výměře  
72 m2  spoluvlastníci – Kalina Jaroslav, 
Huštěnovice 91 a Kalina Karel, Staré Měs-
to, Metodějova 1321
• p. č. 6068/120 orná půda o výměře 32 m2 

vlastník – SJM Horecký Marian a Horecká 
Marie, Uherské Hradiště, Mařatice, Vino-
hradská 120

•  p. č. 6068/119 orná půda o výměře 20 m2 

vlastník – SJM Horecký Marian a Horecká 
Marie, Uherské Hradiště, Mařatice, Vino-
hradská 120
•  p. č. 6068/118 orná půda o výměře  
20 m2  vlastník – SJM Horecký Marian a Ho-
recká Marie, Uherské Hradiště, Mařatice, 
Vinohradská 120
•  p. č. 6068/117 orná půda o výměře  
164 m2  spoluvlastníci – Bajaja Milan, Staré 
Město, Svatovítská 41 a Bajaja Miroslav, Sta-
ré Město, Svatovítská 1762
•  p. č. 6068/116 orná půda o výměře 96 m2 

 vlastník- Ing. Korvasová Marcela, Petrůvka 
117
•  p. č. 6068/115 orná půda o výměře 136 m2  
spoluvlastníci – Orlík Josef, Uh. Hradiště, Za 
Alejí 1025 a Švabíková Františka, Staré Měs-
to, Klicperova 1318
vše v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od jednotlivých 
vlastníků, od 01.01.2015 na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné ve 
výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem veřejné polní 
cesty.

1.4  uzavření Smlouvy o zřízení služeb-
nosti ve prospěch města Staré Město, Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 
na právo umístění stavby „Elektrická ka-
belová zemní přípojka přístaviště Staré 
Město, ul. Zerzavice a kanalizační přípoj-
ka Staré Město, ul. Zerzavice“ na části po-
zemku p. č. 3884/2 v rozsahu stanovém dle 
GP číslo  3026-106/2012 ze dne 08.01.2014  
a GP č. 2776-1/2012 ze dne 18.01.2012, vše 
v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnic-
tví ČR, právo hospodařit s majetkem státu 
Povodí Moravy, s. p., Brno, Veveří, Dřevař-
ská 932/11, IČ 70890013. 
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povin-
ného strpět umístění části stavby – umístění 
stavby Elektrická kabelová zemní přípojka 
přístaviště Staré Město,  ul. Zerzavice a kana-
lizační přípojka Staré Město, ul. Zerzavice“,  
a její provozování, provádění údržby, opravy 
a kontroly a demontáže inženýrské sítě. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové splátky, jejíž výše je 
zjištěna dle platných cenových předpisů ve 
smyslu § 16b zákona 151/1997 Sb., zákon  
o oceňování majetku ve znění pozdějších 
novel – výnosovou metodou, jako pětiná-
sobek ročního užitku, na částku 21.595 Kč  
+ příslušná sazba DPH.

Výše ročního užitku byla stanovena ve 
výši obvyklého nájemného dle platné 
cenové mapy pronájmu pozemků povin-
ného, tj. v částce 35,20 Kč/m2 (122,7 m2  
x 35,20 Kč/m2 x 5 let). 

1.5  záměr na uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce,  
a. s. se sídlem České Budějovice, 
 F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, za-
stoupené společností E.ON Česká repub-
lika, s. r. o., se sídlem České Budějovice,  
F. A. Gerstnera 2151/6,  IČ 25733591, na 
právo umístění stavby „St. Město, Jezuit-
ská, kab.VN a NN“, (umístění kabelového 
vedení NN v délce trasy 66 m, kabel VN v 
délce trasy 169 m, ve společném výkopu 
kabel NN a VN v délce trasy 225 m a 1x 
nový podpěrný bod se skříní), na pozem-
cích p. č. 4546/41, 129/17, 129/18, 129/2, 
117/2, 6272, 4546/4,  7242, 7237, 4546/5, 
4560/32, 4552/2, 71/33, 4547/18, 71/1  
a st. 2767 ve vlastnictví města Staré Město,  
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

2.1  zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce na akci  
Základní škola č. p. 1720 – stavební úpra-
vy pavilonu D.

2. 2  zadávací podmínky k veřejné zakáz-
ce malého rozsahu na stavební práce na 
akci  Oprava elektroinstalace a osvětlení 
MŠ Rastislavova č. p. 1800 – 2. etapa.

2.3  zadávací podmínky veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby akce Výstavba  
infrastruktury pro RD Velehradská – pro-
jektová dokumentace – 1. etapa.

2.4  dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na 
akci „Modernizace Azylového domu sva-
tého  Vincence ve Starém Městě“ z důvo-
du změn oproti projektové dokumentaci  
a změny  ceny díla.

II.  vzala na vědomí
4.1  vyjádření města k žádosti o vydání 
společného územního rozhodnutí a sta-
vebního  povolení dle § 94 stavebního zá-
kona v platném znění dle zápisu.

III.  určila
2.1  vyzvat k podání nabídek na veřej-
né zakázce malého rozsahu na  s t av e b n í 
práce na  akci Základní škola č. p. 1720 – 
stavební úpravy pavilonu D tyto  do-
davatele: PaPP,  spol. s r. o. - Uherské 
Hradiště, ABS-STAVBY, s.  r.  o. – Uherské 

Kvalitní výkon podala i domácí dvo-
jice Karel Rýdlo a Martina Janošcová, 
kteří na Slováckém okruhu bodovali  
v závodě sidecar, další zástupci Starého 
Města, Petr Verbík a Marian Panáček,  
dojeli sedmí.    

Mezi jezdci se objevily skutečné 
špičky českého motocyklového star-
tovního pole, jako jsou třeba Michal 
„INDI“ Dokoupil, Libor Kamenický 
nebo Oldřich Podlipný. A nedělnímu 
závodu atraktivní kategorie TWIN jas-
ně dominoval právě INDI, který stylem 
start-cíl zajel nejrychlejší čas 1,42.120 
min/kolo a s průměrnou rychlostí  
146 km/h vytvořil dokonce nový rych-
lostní rekord závodního okruhu. 

V letošním roce se závodům nevy-
hnulo několik pádů, které ale naštěstí ne-
znamenaly vážná zranění jezdců. Počasí 
sice dvakrát nepomáhalo, po nepřízni-
vých předpovědích se ale drobné mžení 
zdálo ještě jako přijatelná varianta, nový 
povrch na části trati by totiž vytrvalejší 
déšť mohl proměnit v riskantní kluziště. 
I přes tyto chybičky na kráse nechyběla 
na trati vydatná podpora diváků, kteří si 
tak mohli vychutnat vynikající jezdec-
ké výkony a krásu nablýskaných strojů. 
Obzvlášť obdivuhodné motorky byly 
navíc, v rámci doprovodného programu, 

zájemcům k dispo-
zici k podrobnému 
zkoumání na ná-
městí Velké Mora-
vy.

Velkou spoko-
jenost s letošním 
ročníkem motocy-
klových závodů vy-
jádřil také starosta 
města Josef Bazala: 
„Chtěl bych podě-
kovat všem pořa-
datelům závodů, 
kteří odvedli velké 
množství

práce, organi-
začnímu výboru 
a JURY. Vydrželo 
slušné počasí, při-
jelo mnoho závod-
ních jezdců a di-
váci měli možnost 
zhlédnou urputné 
boje na závodní 
trati. Oproti mi-
nulým ročníkům 
byly rozšířeny bez-
pečnostní prvky  
v podobě big bagu 
a záchranných sítí. 

Nově byl také při startu na trati rychlý 
vůz s lékařem z důvodu zajištění potřeb-
né lékařské služby a koordinace. Velké 
poděkování zaslouží i občané Starého 
Města, kteří našli pro závody pochopení. 
Nejdůležitější zprávou je, že se nikomu 
nic vážného nestalo. Tak jak jsem měl 
možnost hovořit s 
ředitelstvím závodů 
a závodníky, všich-
ni jezdí do Starého 
Města velmi rádi  
a těší se k nám. Jed-
nak je zde vynikající 
zázemí, kvalitní trať 
a organizačně je vše 
výborně zajištěno. 
Skončil XIII. ročník 
Slováckého okruhu 
o Cenu Bohumila 
Kováře a je na pořa-
datelích, aby pomalu 
začali připravovat 
závody na příští rok“.  

Výsledky XIII. 
Ročníku Slováckého 
okruhu O cenu Bo-
humila Kováře:

Klasik do 175 ccm: 1. Tázler jun. (MZ 
RE), 2. Obtulowicz (ČZ 125), Thér (ČZ 
125)

Klasik do 250 ccm: 1. Slanec (YAMA-
HA), 2. Koudelka (YAMAHA), 3. Bělič 
(YAMAHA)

Klasik do 350 ccm: 1. Hatan (YAMA-
HA), 2. Slanec (YAMAHA TR 3), 3. Švih-
nos (YAMAHA R5)

Klasik do 500 ccm: 1. Matuš jun. (SU-
ZUKI T 500), 2. Brukner (HONDA CB 
500), 3. Neef (HONDA CB 500)

Klasik do 750 ccm: 1. Fürböck (HON-
DA CB 500), 2. Mervart (HONDA CB 
750), 3. Silvo (HONDA CB 750)

Sidecary: 1. Zatloukal, Exner (BSA 
DeLuxe 500), 2. Rýdlo, Janošcová (YA-
MAHA Gouglas), 3. Petráš, Beníšek 
(IRESON SIDE)

Pohár do 125 ccm SP: 1. Sedlo Martin 
( Cagiva Mito), 2. Sedlo Miroslav (Cagi-
va Mito), 3. Fojtík (Cagiva Mito)

Pohár do 250 ccm SP: 1. Kunz (YA-
MAHA), 2. Šlezar Michal (Aprilia RS), 3. 
Jaroslav Křen ml. ( HONDA HRC)

Pohár do 125 ccm GP: 1. Savinkov 
(HONDA RS), 2. Gramer (Aprilia RS), 3. 
Podlipný (HONDA HRC)

volný Pohár do 250 ccm: 1. Navrá-
til (HONDA RS), 2. Karel Matuš jun. 
(HONDA RS 250), 3. Sula (Yamaha)

Mistrovství ČR Supermono: 1. Kame-
nický ( Mali Jawa), 2. Kalina (KATYAM 
690), 3. Hatan (Bimota BB1)

TWIN: 1. Dokoupil (Kawasaki ER 
6), 2. Duchan (Ducati 796), 3. Němeček 
(SUZUKI SV 650)
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(pokračování ze str. 3)

Milan Šobáň v prvním ranním závodu třídy 
Klasik 175

Karel Kalina zdraví diváky po získání 
stříbrného věnce zkráceného závodu 
třídy Supermono

Petr Verbík s Marianem Panáčkem v zatáčce  
u „Rudého“

Zvláštní cenu za nejbojovnější výkon si vyjeli Slovinci Aleš Kokalj  
a Silvo Luzar

….a padalo se…

Třída 250GP, to byl domácí vítězný tandem Pavel Navrátil před 
Karlem Matušem jun. Ve třídě 125SP si zazávodil Radek Koňařík

Slovácký okruh 2015

Michal Šlezar – stříbro v produkčních 
stopětadvacítkách

Zleva: Mgr. Martin Zábranský, Zdenka 
Višenková a Josef Bazala.

Pavel Matuš na „kružáku“ v odpoledním závodu 
třídy Twin  Pavel Navrátil a Karel Matuš jun. na bedně

Změna provozu v MŠ Staré Město 
v měsících červenec a srpen 2015

2015 MŠ Rastislavova MŠ Za Radnicí MŠ Komenského

01.07. - 03.07. uzavřena otevřena otevřena

06.07. - 10.07. uzavřena otevřena uzavřena

13.07. - 17.07. uzavřena otevřena uzavřena

20.07. - 24.07. otevřena uzavřena uzavřena

27.07. - 31.07. uzavřena uzavřena uzavřena

03.08. - 07.08. uzavřena uzavřena otevřena

10.08. - 14.08. otevřena (v ZŠ?) uzavřena otevřena

17.08. - 21.08. otevřena (v ZŠ?) otevřena otevřena

24.08. - 31.08. otevřena otevřena otevřena

U S N E S E N Í
z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 27.04.2015

U S N E S E N Í

Vzpomínka 
u památníku obětí 

bombardování
Dne 16. dubna si připomněli zá-
stupci města sedmdesáté výročí 
bombardování tehdejšího staro-
městského cukrovaru, při němž 
zahynulo 19 zaměstnanců a 3 byli 
zraněni. Celkem bylo zasaženo šest 
objektů rafinerie, skladiště obalů, 
bednárka a další vedlejší budovy.

Text a foto Pavel Pluhař

Hradiště,  Stavebniny Kodrla, s. r. o. - Huš-
těnovice, TRADIX REALIZACE s. r. o. - 
Staré Město,  Látal, s. r. o. - Staré Město.

2.2  vyzvat k podání nabídek na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na staveb-
ní práce na akci Oprava elektroinstalace  
a osvětlení MŠ Rastislavova č. p. 1800 –  
2. etapa tyto dodavatele: Stavební společ-
nost Kněždub s. r. o., - Strážnice, TRA-
DIX  REALIZACE s. r. o. - Staré Město, 
ZEVOS a. s. - Uh. Hradiště.

2.3  vyzvat k podání nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby akce 
Výstavba infrastruktury pro RD Vele-
hradská tyto dodavatele: S – projekt plus 
Zlín, 

Šachový klub Staré Město, IČ 26552001, za-
stoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní ŠK - 
100.000 Kč
JISKRA Staré Město, IČ 26634597, zastoupe-
na Pavlem Vlčkem, předsedou - 100.000 Kč
Moto sport klub v AČR, IČ 01171844, zastou-
pen Josefem Mizerou, jednatelem XIII. ročník 
mezinárodního závodu silničních motocyklů 
- 60.000 Kč
Římskokatolická farnost Staré Město,  
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Miroslavem Su-
chomelem na dostavbu kostela Svatého Ducha 
- 750.000 Kč

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarosta
 Mgr. Martin Zábranský
 předseda návrhové komise

Zastupitelstvo města Staré Město

I.  schválilo
K bodu 2)
smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků 
organizacím a spolkům na jejich činnost  
v roce 2015 v souladu s ustanovením § 85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších předpisů:
Soubor písní a tanců  Dolina, IČ 60370475 
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím 
souboru - 60.000 Kč
Orel jednota Staré Město, IČ 62832646 
zastoupena starostkou Dagmar Zálešákovou 
- 70.000 Kč
Volejbalový sportovní klub Staré Město, 
o. s., IČ 48491977, zastoupen předsedou  
Ing. Petrem Strakou, předsedou VSK - 
100.000 Kč

 a. s. – Zlín, HUTNÍ PROJEKT Frýdek-
-Místek, a. s. – Uh. Hradiště, KB Projekt,  
s. r. o.  – Zlín, GG Archico, a. s. – Uh. Hradi-
ště, EGP – INVEST, spol. s r. o. – Uh. Brod.

IV.  uložila
1.  Odboru správy majetku a ŽP 
1.1  zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 4552/2 ostat. plocha o výměře 
 9 m2 v lokalitě ulice Velkomoravská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město 
 u Uh. Hradiště, za účelem venkovního po-
sezení pro hosty Hospody Na Rudém. 
T: ihned

1.5  zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene ve prospěch společnosti E.ON Distri-

buce, a. s. se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, za-
stoupené společností E.ON Česká repub-
lika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na 
právo umístění stavby „St. Město, Jezuit-
ská, kab.VN a NN“, (umístění kabelového 
vedení NN v délce trasy 66 m, kabel VN  
v délce trasy 169 m, ve společném výkopu 
kabel NN a VN v délce trasy 225 m a 1x 
nový podpěrný bod se skříní), na pozem-
cích  p. č. 4546/41, 129/17, 129/18, 129/2, 
117/2, 6272, 4546/4, 7242, 7237, 4546/5, 
4560/32, 4552/2, 71/33, 4547/18, 71/1  
a st. 2767 ve vlastnictví města Staré Město,  
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
T: ihned
 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarosta
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6. ROČNÍK VÝSTAVY VÍN SE POVEDL
 Celkem 555 vzorků se staroměst-

skému Klubu přátel vína podařilo při-
chystat na 6. ročník výstavy vín, která 
se uskutečnila v sobotu 9. května ve 
zdejším SKC.  Hned první minuty po 
otevření dávaly tušit, že půjde opět  
o úspěšný počin. Během krátké chvíle 
byly totiž oba sály plné a lidé s vervou 
ochutnávali z bílých, červených i růžo-
vých odrůd. Košt nabídl vzorky nejen 
z okolní provenience, ale i díla vzdále-
nějších vinařství z vyhlášených oblas-
tí jižní Moravy. „Oblíbila si nás velká 
vinařství z jihu, z oblasti Mikulovska, 
Břeclavska, Znojemska. Začali jsme  
s tím asi před třemi roky a velmi se to 
osvědčilo. Lidi rádi porovnávají. Navíc 

Velkou devízou zdejšího koštu je i to, 
že šampioni se dvě hodiny po začátku 
opět vrátí do distribuce, ochutnat je tak 
mohou i ti, kteří začátek výstavy zkrát-
ka nestihli. Zdejší vinaři navíc, i díky 
grantům města, pomaličku vylepšují 
technické zázemí výstavy, takže nechy-
bí možnost skleničky po jednotlivých 
vzorcích vypláchnout a samozřejmostí 
jsou i chladící boxy. 

Na letošní výstavě byla také příleži-
tost ochutnat vynikající holandské sýry, 
které samozřejmě k dobrému vínu ne-
odmyslitelně patří. Dobrou náladu se 
zpěvem i tancem podpořila cimbálová 
muzika Bálešáci.  

-bz-

SRAZ  „PADESÁTNÍKŮ“SRAZ 
ŠKOLNÍHO ROČNÍKU 1949/1950

Tři třídy školního ročníku 49/50 se setkaly ve 
Starém Městě 25. dubna 2015. Mše svatá za živé  
i zemřelé pětašedesátníky se uskuteční v kostele  
sv. Ducha ve Starém Městě v neděli 5. 7. v 7 hodin.

Starosta Josef Bazala se zástupci KPV Staré Město a letošními šampiony

„Áčko“ ročníku 49/50 přede dveřmi školy

Třídy B a C ročníku 49/50 na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti

Třídy B a C ročníku 49/50 na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti Přibližně sedmdesátka bývalých žáků ZŠ Staré 
Město ročníku 1965 se sešla v sobotu 16. května na 
radnici. V obřadní síni nechyběl slavnostní přípitek, 
zápis do pamětní knihy a samozřejmě ani společné 
památeční focení se starostou Josefem Bazalou před 
budovou městského úřadu.

musím říct, že se místní vinaři nemusí vů-
bec stydět, protože jejich vzorky dopadají 
ve srovnání s konkurencí velmi dobře,“ 
přiblížil nabídku předseda Klubu přátel 
vína Dalimil Vrána.

Degustační komise, která se sešla sa-
mozřejmě s předstihem, neměla jednodu-
chou práci, ale slova předsedy potvrdila. 
Sošky sv. Urbana, tedy na umístění mezi 
třemi hlavními šampiony výstavy, totiž 
dosáhli hned dva zástupci z nejbližšího 
okolí. Za Rulandské bílé výběr z hroz-
nů ročník 2013 to bylo vinařství Zlomek  
& Vávra z Blatnice, za kolekci vín pak Va-
ďura z Polešovic. Šampionem mezi červe-
nými víny byl barriqou Rulandské mod-
ré 2011 Zdeňka Jakubčíka z Brumovic. 

Za Klub přátel vína Staré Město by-
chom rádi poděkovali všem milovní-
kům vína, kteří se rozhodli navštívit 
náš košt. Meziroční výrazný nárůst 
návštěvníků, jejich ohlasy a přízeň 
zúčastněných vinařů nás utvrzuje  
v tom, že se staroměstský košt může 
řadit mezi nejlépe hodnocené akce  
v regionu. 

Je také nutné poděkovat všem, bez 
jejichž podpory a přízně by neby-
lo možné akci uspořádat, jmenovitě 
sponzorům:

Alma baterie, Axispro, BD Sensors, 
Colorlak, C.S.O., Dekora Stuck, Dorg, 
Dlažba sro, Dvůr pod Starýma hora-
ma, Elektromontáže Wunderlich, Fain-
stav, Gemco, GG Archico, Hamé Babi-
ce, Hoffmann, Holandské sýry Babice, 
Inoutic, Instala Šimon, Izolfa CZ, Kola 
Číhal, Látal sro, Lékárna Za Mlýnem 
Staré Město, Nadace Synot, Napajedel-
ské stavby, PAPP, Promont, REC group, 
Satum, Sběrné suroviny UH, Security 
UH, Spolek přátel slivovice Staré Město, 
Stavebniny Kodrla, Tradix, Třinecké že-

lezárny,  Vinařství u Kapličky, Vodis,  
VTP Pelka, Zapa beton, Zevos, dále 
děkujeme za trvalou podporu zastu-
pitelům města Staré Město, panu sta-
rostovi Josefu Bazalovi za slavnostní 
předávání cen vítězům a v neposlední 
řadě našim rodinám a přátelům za 
pomoc.

Za KPV Staré Město Ivan Hulcký, 
Luděk Vávra, Dalimil Vrána, Karel 

Čejka, Jaroslav Pelka.

Zhodnocení Výstavy vín
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Z naší farnosti – červen 2015

ZÁPIS DO SPORTOVNÍ MINIŠKOLKY VE STARÉM MĚSTĚZDRAVÍ MÁ ZELENOU

40. výročí kapely REFLEXY original

Ekotým prošel všechny třídy

Od září 2015 zahájí 
provoz sportovní Mi-
niškolka Rybníček, 
která je projektem  
spolku TC Staré Měs-
to ve Starém Městě. 

Projektem spor-
tovní miniškolky chceme doplnit stávající 
spektrum služeb předškolní výchovy ve 
Starém Městě a dalších přilehlých obcích. 
„Jako sportovní klub se sedmiletou tradicí 
usilujeme již u dětí předškolního věku o 
budování pozitivních návyků k pohybu,“ 
řekl hlavní trenér klubu Mgr. Jan Svoboda. 

Miniškolka Rybníček je alternativou 
sportovní mateřské školy a je určená pro 
děti od 2 do 6 let. Nové prostory sportov-
ního areálu a kvalifikovaný tým vysoko-
školsky vzdělaných odborníků představu-
je příjemné a plnohodnotné prostředí pro 
předškolní výchovu dětí. Miniškolka je 
určena maximálně pro 15 dětí, čímž je na-
plněn jeden z hlavních předpokladů, tedy 
individuální přístup ke každému dítěti.

„O děti se stará početný tým mladých 
sportovců a zároveň odborníků. Vytvoři-
li jsme vlastní vzdělávací plán s názvem 

„UČÍME SE V POHYBU“, podle kterého 
organizujeme každodenní aktivity. S dětmi 
běháme, skáčeme, plaveme, bruslíme, učí-
me se hrát tenis, soutěžíme a nejlepší zpět-
nou vazbou je pro nás pozorovat, jak se děti 
zlepšují, baví, smějí a chodí k nám s rados-
tí,“ dodala Mgr. Petra Janků, koordinátorka 
TC Staré Město. 

„Do programu zařazujeme také výuku 
cizích jazyků. Výuka probíhá pomocí me-
todiky pro předškolní věk. Formou hry se 
děti seznamují s cizím jazykem, osvojí si zá-
kladní slovíčka, fráze a  především se  snaží-
me vybudovat u dětí kladný vztah k cizímu 
jazyku,“ řekla Kristýna Pavlíčková koordi-
nátorka TC Staré Město.  

Mezi hlavní znaky sportovní miniškolky 
patří:

• Vzdělávací program pro děti od 2 let 
• Pedagogický tým tvoří ženy i muži
• Sportovní a pohybová průprava
•  Zařazení cizího jazyka (angličtina  

a francouzština hrou)
•  Rozvoj tvořivosti, komunikativnosti  

a vlastní aktivity dítěte
• Individuální přístup k dětem

•  Jídelníček připravován výživovou po-
radkyní

Více informací naleznete na interne-
tových stránkách www.tcstaremesto.
cz. Zkušební provoz v miniškolce byl již 
zahájen, proto se k nám na základě te-
lefonické dohody můžete i s dětmi přijít 
podívat. Zápis do miniškolky bude probí-
hat 19. 6. a 15. 8. od 15:00 do 17:00 hodin. 
Hlásit se můžete na tel: 732401661 nebo 
na svc@tcstaremesto.cz. 

Ano, opravdu už uběhlo 40 let od za-
ložení kapely REFLEXY original. Ka-
pela vznikla v roce 1975 v Boršicích  
u Buchlovic. Krátce po vzniku se kluci 
museli rozejít a nastoupit tehdy povin-
nou “základní vojenskou službu“. Po ná-
vratu z „vojny“ se opět dali 
dohromady, pilně zkoušeli 
a v roce 1978 měli za sebou 
první tzv. Přehrávky. Ty byly 
nutné k tomu, aby v tehdejší 
době mohla hudební skupi-
na vystupovat na veřejnosti. 
Kapela odstartovala svou 
dráhu v následující sestavě:

Evžen Klega – zpěv, kyta-
ra, rytmické nástroje, Laďa 
Mikovič – klávesy, zpěv, Ev-
žen Jim Czop – basová kyta-
ra, zpěv, Mira Hrb Černíček 
– sólová kytara, Laďa Sukup 
– bicí, Laďa Vaďura – zvuk.

Mirka Černíčka brzy 
nahradil nový sólo-
vý kytarista Jirka Juris Kocman.  
V průběhu let se měnili muzikanti hlav-
ně na postech kláves, bicích a  zpěváků. 
Kapelou za 40 let prošla řada muzikantů. 
Jmenovat všechny, je asi zbytečné, někte-
ré ale zmínit určitě můžeme, například: 
Franta Čapek, Jenda Gajdošík, Milan 
Morák Moravčík, Karel Štěrba, Pavel 

Habarta, Jindra Kos, Jarda Zatloukal, Roman 
Doležal  a mnoho dalších. Nejmenovaní ať se 
nezlobí, ale byl by to dlouhý sloupec jmen.

Kapela hraje především v regionu Uher-
skohradišťska a ve své kariéře sklidila i pár 
úspěchů v rámci ČR.

Kluci nikdy neměli ambice stát se profe-
sionální kapelou. Hrají hlavně pro radost  
a pro lidi, které jejich muzika baví.

V repertoáru je především převzatá roc-
ková hudba opatřená vlastními texty a pár 
vlastních skladeb. Kapela má stálou základ-
nu fanoušků, přičemž někteří navštěvují bi-
gbíty dodnes i se svými už dospělými dětmi 

a někteří dokonce i s vnoučaty. Věkové 
rozmezí příznivců kapely se pohybuje ve 
věku od 16 – 70 let. Podle mimořádné ná-
vštěvnosti je možné soudit, že REFLEXY 
original jsou v regionu stále oblíbení. 
Chystají proto pro své fanoušky oslavu 

svých 40. narozenin, která se 
uskuteční 13. 6. 2015 v zahradě 
bývalého Kovosteelu, dnes fir-
my R.E.C. Group.

Pro návštěvníky je připra-
ven bohatý program ve formě 
hudebních hostů, ale i spousta 
překvapení a dárků. Vystoupí 
například mladé rockové sesku-
pení FROZEN FIRE, uvidíme 
comeback skupiny TRILOBIT 
a samozřejmě zahraje i regio-
nální rocková legenda GONG. 
V programu se objeví i spousta 
bývalých muzikantů, kteří ka-
pelou za dlouhá léta prošli. Za-
hrají staré pecky, které dnes na 
produkcích už neuslyšíte.

Začátek akce je plánován na 18:00  
a spolu s agenturou LaBe se na vás těší  
kapela REFLEXY original v aktuál-
ní sestavě Evžen Klega, Petr Vlčák Vl-
ček, Evžen Jim Czop, Jirka Juris Koc-
man, Mirek Říha, Jindra Henry Maňas  
a technici Aleš Popelka a Jirka Georgi 
Čapka.

POZVÁNKA
Farnost srdečně zve veřejnost na koncert Mátlova akademic-
kého sboru z Brna. Tento smíšený sbor  pod vedením profeso-
ra Lubomíra Mátla vystoupí v našem chrámu Svatého Ducha  
v neděli 31. května 2015 při mši svaté  v 10:00 hodin.  Nenechte 
si ujít tento zážitek!

Náš chrám Sv. Ducha je místem bohoslužby - kultu Trojjedi-
ného Boha a také místem obecné kultury, která šlechtí člově-
ka. Stává se také

 zajímavostí našeho města,
 kam míří každý týden autobusové zájezdy i skupiny poutní-
ků, aby se podívaly na toto dílo, které Staroměšťané budují  
a tak znovu posvěcují místo, která před 1100 lety patřilo k nej-
významnějším ve Střední Evropě. 

Ve čtvrtek 4.6. se slaví v církvi 

Slavnost Těla a Krve Páně.  

Můžeme využít této nabídky bohoslužeb: Mši svatou  v 9:00 
hodin u Svatého Ducha budou slavit poutníci ze společenství 
rodin  Schönstattského hnutí. Po večerní mši svaté v 18:00 
hodin u Svatého Ducha prožijeme také chvíli Adorace před 
eucharistickým Kristem.  Průvod Božího Těla se bude konat  
v neděli  7. 6. 2015 po mši svaté, která bude v 8 hodin v chrámu 
Svatého  Ducha. Děti si jistě k této slavnosti přichystají květy. 
Srdečně zveme celé rodiny!

A že se to v pondělí 27. dubna na prv-
ním stupni Základní školy ve Starém 
Městě zelenalo! Ekoškola odstartovala 
své Jarní Eko-hraní. Námět přišel od 
našich nejmenších prváčků a týkal se 
zdravého jídelníčku a stravovacích ná-
vyků dětí. Takže každý vyrazil do školy 
v zeleném a hlavně se zeleninovou sva-
činou. Bylo by bezvadné, kdyby akce 
děti motivovala a zdravou svačinku si 
přinesly mnohem častěji.
Ekotým prošel všechny třídy a snažil 
se vyhodnotit nejzelenější a nejzdra-
vější tým. Vyhlásit jediného vítěze byl 
nadlidský výkon. Speciální velkou po-
chvalu si zaslouží prvňáčci, druháci  
a třeťáci, kterým maminky připravily  
z domova snad všechny druhy zele-
niny. Ze čtvrtých tříd musíme ocenit 
4.B a mezi páťáky vyhrála 5.C. Akce se 
všem líbila, už teď se mnozí zajímají, 
kdy mají očekávat den ovoce. Nebojte, 
brzy se dočkáte! Hola hola, Ekoškola.

Mgr. Kateřina Tannerová

V neděli  7. června při mši svaté v 8:00 hodin přistoupí   
15 dětí k 

1. svatému přijímání  
Po křtu svatém, který je uvedl do společenství církve, přijí-
mají děti svátost eucharistie jako pokrm a posilu k růstu du-
chovního života . Přejme našim dětem, aby na tento svůj den 
nezapomněly, aby v duchovním životě stále rostly do plnosti 
člověka, který nebyl stvořen přece jen jako pouhý živočich, ale 
byl stvořen k obrazu Božímu!
Mé srdce, změň  se v svatostánek Páně, kam Kristus vejde rád  
a odevzdaně,  jak do domova tichého. F. Střížovský

Pouť děkanátu Uherské Hradiště 

na Velehrad připadá na sobotu 6. června  2015. Od 16:00 ho-
din v bazilice na Velehradě bude poutní mše svatá  obětovaná 
za naše rodiny, za nová kněžská  a řeholní povolání.  Po mši 
svaté vyjde průvod s eucharistií ke čtyřem oltářům. Jednotli-
vá zastavení připravují v rámci roku zasvěceného života,  ře-
holníci a řeholnice. 

Poděkování  našim občanům a dárcům

za veřejnou sbírku na dostavbu kostela Sv. Ducha od 11. do  
17. 5. 2015. Darovali jste celkem 338 650 Kč. Upřímné díky 
každému z vás! Farnost se za dárce pravidelně modlí a vypro-
šuje jim dobro. 

   -SV- 
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

Mediálním partnerem  
Společensko-kulturního centra  
je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm

Svátek matek

DĚTI POPŘÁLY MAMINKÁM

V České republice připadá Svátek matek vždy na dru-
hou květnovou neděli, a to už od roku 1923. Oslavu to-
hoto svátku nám v kostele Svatého Ducha zpestřila krát-
kým vystoupením třída Žabiček z Křesťanské mateřské 
školky. Pod vedením Gabriely Gottwaldové a Bc. Šárky 
Mifkové  se děti představily v krátkém pásmu na motivy 
pohádky o včelích medvídcích. Příběh Čmeldy a Brum-
dy nám ukázal mateřskou starostlivost, dětskou nepo-
slušnost a v závěru i napravení malého nezbedy. 

Pavel  Blaha

     Neděle 10. května patřila ve Starém Městě, ale prak-
ticky po celé republice, všem maminkám. Svůj den moh-
ly oslavit v sále SKC, kde byl nejen pro ně přichystán spe-
ciální program, do kterého se zapojily děti z mateřských 
škol, základní umělecké školy, Dolinečky, SVČ Klubka  
i Orla. Začátek pestrého programu využil starosta města 
Josef Bazala ke krátké gratulaci i poděkování a pak už se 
na pódiu střídalo jedno pásmo za druhým. Maminky se 
tak mohly potěšit vystoupením malých indiánů, šikov-
ných baletek a flétnistek i krojovaných dětí z Dolinečky. 

Dílničky 2015

V neděli 26. dubna od 14.30 hod. pořádala jednota Orla St.Město v ma-
lém sále Orlovny tzv. „Dílničky k Svátku matek“. I přesto, že bylo krásné 
jarní odpoledne, které lákalo do přírody, přišlo na tyto tradiční a velmi 
oblíbené dílničky opět více dětí než v loňském roce. K domácím přibyly 
děti z Boršic u Buchlovic, Huštěnovic, Polešovic a Uherského Hradiště. 
Bylo připraveno deset stanovišť, na kterých si mohly děti samy, nebo 
s pomocí dospělých, vyrobit dáreček pro maminku či babičku k nastá-
vajícímu Svátku matek. Některé děti byly velmi zručné, a tak si domů 
odnesly více dárků, např. přáníčka, berušky, košíčky, ošatky, květinové 
zápichy, vázičky, motýlky...
 Děkuji všem obětavým spolupracovníkům,  kteří se jakýmkoliv způso-
bem podíleli na zdárném průběhu celé akce.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

NEDĚLE 7. ČERVNA

SVČ KLUBKO ST. MĚSTO

GALERIE KLUBKO
Začátek 15.00 hod.

SOBOTA 13. ČERVNA

REFLEXY ORIGINAL – 40 LET!
Areál REC GROUP, při nepřízni počasí SKCentrum
Začátek 18.00 hod.

PÁTEK 3. – NEDĚLE 5. ČERVENCE

11. QUIETUS-DAY LANPÁRTY
Turnaje v počítačových hrách
CS:1.6, CS:GO, DOTA 2, HOTS

PÁTEK 14. – SOBOTA 22. SRPNA

FIDE OPEN
13. ročník mezinárodního šachového turnaje

Nové 
staroměstské 
infocentrum

V areálu Event centra na náměs-
tí Velké Moravy začne od začátku 
června fungovat nové informační 
centrum. Kromě možnosti prohlíd-
ky jezuitského sklepa a poskytování 
propagačních materiálů budou jeho 
služby zahrnovat provoz veřejných 
toalet, kopírování a možnost přístu-
pu na internet na dvou počítačích.

   Dne 2. 6. 2015 se dožívá životního jubilea 
80 let naše maminka a babička, paní Antonie 
Kročová. Hodně zdraví a spokojenosti do dal-
ších let přejí syn Antonín, dcera Dagmar, vnuci 
Adéla, Karolína a Jakub s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ
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Z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

12 Spolky

Pranostiky 
na červen

		Chladný květen, červen vlažný - je pro 
sýpky, sudy blažný.

		Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo 
rodívá.

		V červnu deštivo a chladno způsobí rok 
neúrodný snadno.

		Radši čerta než hřib před svatým Janem 
viděti, to se stele k hladu.   (24. června)

		Nekuká-li kukačka před svatým Janem, 
bude neúrodný rok.   (24. června)

		Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné 
léto potom přicházívá.

		Červen-li více sucho než mokro bývá, 
urodí se hojnost dobrého vína.

		Jak červen teplem září, takový bude i mě-
síc září.

NI

Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít. 

Dnes udělám to, co jiní neudělají, takže zítra dokážu 
to, co jiní nemůžou. 

Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je prav-
děpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí. 

Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů. 

Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám 
líbí, ale nalézt zalíbení v tom co děláme. 

Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši. 

Svět vám nepřidělí žádné medaile za to, co víte, 
ale může vás korunovat slávou a bohatstvím, za 
to, co uděláte. 

Je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se 
nezasmáli. 

Kdo stále chodí ve šlépějích někoho jiného, neza-
nechá žádné stopy. 

Pro každého z nás, bez rozdílu, platí, že dvacettři a 
půl hodiny ze čtyřiadvaceti trávíme čekáním. A čím 
déle čekáme, tím míň je na co čekat. 

 S R A N D O V N A

Vizovické putování 2015

Pitěnský škrpál 2015 Orelský den v Kašavě

Žáci ZŠ Staré Město mohou v těchto 
dnech obdivovat mláďátka Kalouse uša-
tého, která se jim uhnízdila přímo před 
okny.

Kalous ušatý (Asio otus) je středně 
velký druh sovy z čeledi puštíkovitých 
hnědého a černého zbarvení s charakteri-
stickým prodlouženým opeřením kolem 
ušních otvorů, díky kterému získal svůj 
název v mnoha světových jazycích.

V České republice se jedná o jednu  
z nejhojnějších a nejrozšířenějších sov 
vůbec. Jejím přirozeným biotopem jsou 
převážně řídce porostlé otevřené kulturní 
krajiny, přes den se často zdržuje v lesích. 
Obývá všechny kontinenty severní polo-
koule a izolovaně se vyskytuje také v Af-
rice, na svém areálu rozšíření přitom tvoří 
celkem 4 poddruhy.

Je aktivní za soumraku a v noci, v zimě 
přes den se přitom často zdržuje v menších 
skupinách. V jeho potravě se nejčastěji ob-
jevují hlodavci, díky čemuž je považován 
za užitečného, ale požírá také jiné savce, 
menší druhy ptáků a hmyz. K hnízdění 

nejčastěji využívá opuštěná hnízda krkavco-
vitých ptáků, kam klade 3–7 světlých vajec.

Zdroj: Wikipedia
Foto: Vladimír Kučera

Početná skupinka mladých tu-
ristů z jednoty Staré Město brázdi-
la krajinou kolem Vizovic. Vybrali 
jsme si trasu vhodnou pro kočárky 
a malé děti. Na začátek turistické se-
zony nám stačila 4 kilometrová tra-
sa, která vedla chvíli městem a pak 
kopcovitou krajinou. Děti na začát-
ku dostaly pracovní list. Hrály si na 
detektivy, plnily úkoly a objevovaly 
neobjevené.  V cíli dostaly za správ-
ně vyplněný list sladkou odměnu  
a diplom. Nakonec jsme všichni ob-
drželi dokonce i pamětní turistic-
kou medaili. Počasí přálo a na závěr 
jsme si pochutnali na párku s hořčicí  
a chlebem. Děkujeme organizáto-
rům za vše!

Mgr. Jana Ferdová Výletníkům přálo počasí

V sobotu 25.4. 2015 se vypravila malá skupinka 
turistů ze staroměstské jednoty Orla do Pitína, kde 
místní jednota pořádala velmi oblíbenou akci „Pi-
těnský škrpál“. V nabídce byly dvě značené trasy,  
a to 9 a 15 km. S mapou v ruce, kterou jsme obdr-
želi na startu po zápisu, jsme se vydali za krásného 
slunného dne po 9 km trase. Vedla lesem do str-
mého kopce od orelského srubu, pokračovala přes 
louky, lesem, polní cestou, přes železniční trať až 
ke kostelu sv. Stanislava na dalším kopci. Pořada-
telé měli celou akci velmi dobře připravenou. Na 
prvním kontrolním stanovišti jsme obdrželi razít-
ko a pokračovali dál podle mapy k dalšímu kon-
trolnímu stanovišti. Nechyběla ani malá zastávka 
na doplnění energie v místním hostinci v podobě 
zmrzliny a pokračovali jsme podél říčky Olšavy 
do cíle, který byl na orelském srubu. Zde byla pro 
každého účastníka  připravena malá upomínka ze 
dřeva, krásný perníkový škrpál a ještě párky a pití. 
Po krátkém odpočinku jsme odjížděli spokojeni 
domů. Již se těšíme na další „Pitěnský škrpál“.

Zálešáková Dagmar, 
starostka jednoty St.Město

V neděli 3.května 2015 se konal župní Orelský den v Kašavě za Zlínem. 
Vystoupit přijely jednoty z Domanína, Starého Města, Vizovic, Zlína a míst-
ní Kašavy. Akce začala v 13.00hod mší svatou, kterou koncelebroval župní 
vzdělavatel otec František Král ve zdejším kostele sv. Kateřiny. Z kostela šel 
průvod s prapory a hudbou na stanoviště před obecním úřadem. Zde všech-
ny přivítal starosta obce, a zároveň starosta místní jednoty Orla, br. Jarcov-
ják, spolu se starostou župy Velehradské, br. Josefem Častulíkem. V pestrém 
programu, který uvádě-
la Marcela Sousedíková, 
se na podiu  postupně 
vystřídal zpěv a hra na 
housle, dětská scho-
la, aerobik, mažoretky, 
zumba, ukázka kruho-
vého tréninku atletic-
kého oddílu a folklorní 
soubor Trnečka.

Naši staroměstskou 
jednotu zastupovaly 
tři oddíly. Nejprve vy-
stoupili zástupci od-
dílu Cvičení rodičů s dětmi s krátkou ukázkou rozcvičky, kdy za pomoci 
básniček a písniček protáhli celé tělo. Pak předvedly indiánský tanec ko-
lem totemu děti z oddílu Cvičení a pohybové hry I a nakonec se představi-
ly děti z oddílu Cvičení a pohybové hry II, které se proměnily v mravence  
a předvedly ukázku aerobiku.

I přes chladné počasí vládla skvělá atmosféra a účinkující svá vystoupení 
předvedli s maximálním nasazením a soustředěním a byli po zásluze odmě-
něni potleskem diváků, tak i sladkou odměnou. Pro děti byl připraven ská-
kací hrad a vystaveny jejich kresby, které zaslaly do župní soutěže na téma 
„Moje budoucí povolání“. V programu proběhlo vyhodnocení soutěže a děti 
obdržely z rukou br. Častulíka a br. Brhela diplomy a věcné upomínky.

Dagmar Zálešáková, 
starostka jednoty St.Město

O kostlivcích
Jedou dva kostlivci na motorce a ten, co 
sedí vzadu, se ptá toho, kterej řídí:
„Proč máš na krku ten náhrobní ká-
men?“
„Ty neznáš vyhlášku?“
„Znám.“
„No tak vidíš, přeci nemůžu jezdit bez 
papírů.“ 

Nechej to koňovi
Jede chlap v džípu po poušti a najednou 
mu auto chcípne. Chlap vyleze a otevře 
kapotu. Chvíli dovnitř zírá, ale neví, co 
s tím. Najednou zničeho nic se vedle něj 
objeví bílý kůň, strčí hlavu pod kapotu, 
zařehtá a auto je spraveno. Chlap chví-
li kouká, a kdyz kůň zmizí, naskočí do 
auta a jede dál. Dojede do oázy, vyskočí 
z auta a vypráví svůj zážitek Arabům ko-
lem. Když to dovypráví, jeden Arab mu 
povídá:
„Tak to jste měl docela štěstí. Ještě tu 
běhá takovej hnědej, a ten autům vůbec 
nerozumí.“ 

Dětské starosti
„Maminko, mě se do té školy nechce. 
Děvčata ze mě mají srandu,
kluci mi podráží nohy, učitelé mě nemají 
rádi, já tam nepůjdu!“
„Musíš, jednou jsi tam ředitel…“ 
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NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA S MIMOŘÁDNOU ÚČASTÍ Historický úspěch studenta SOŠ a Gymnázia Staré Město 

ANDREJOVA CESTA K VÍTĚZSTVÍ

Uklízeli jsme Česko!

Biologická olympiáda

Mezinárodní rozměr skautingu

VZPOMÍNKA

23. 5. tomu bude  
20 let od úmrtí mého 
otce pana Václava Re-
issnera. Za tichou 
vzpomínku děkuje  
a s úctou vzpomíná dce-
ra Danuše Mazánková.

Slovácké cyklostezky v sobotu 25. dubna 2015 symbolicky 
otevřelo rekordních 1347 registrovaných a další desítky volně 
připojených cyklistů. V Uherském Hradišti se dopoledne po-
tkali příznivci této akce z celé České republiky i ze 
Slovenska, aby se vydali za poznáním a relaxací po 
šesti vyznačených trasách do okolních mikroregi-
onů. Startovacím obloukem na Masarykově ná-
městí tak projeli účastníci ze všech koutů Moravy, 
ale i Pardubic, Jihlavy, Rakovníka, Kladna, Prahy, 
Bratislavy nebo Oravy. Na třicet turistů vyrazilo 
navíc na dvě nově vytipované stezky pro pěší.

Odpolední program v režii Městského informačního cen-
tra Uherské Hradiště, hlavního pořadatele akce, zpříjemnilo 

všem zúčastněným vystoupení folkové kapely Děvčice a de-
sítkám šťastlivců navíc potěšení z dárků, které věnovali vinaři  
z jednotlivých stezek a další partneři akce.  Milým překvape-

ním bylo i vystoupení speciálních hostů - fotba-
listy Petra Švancary, bývalého člena FC Slovácko,  
v doprovodu sportovního reportéra České televize 
Ondřeje Lípy. Ti přijeli připomenout blížící se Mis-
trovství Evropy ve fotbale do 21 let, jehož část se 
bude odehrávat i v Uherském Hradišti. 

10. ročník Na kole vinohrady Uherskohradišťska 
podpořilo Město Uherské Hradiště, Vinařský fond ČR a Česká 
spořitelna. Akce je součástí seriálu Krajem vína.

Deta Vaculíková

Koncem dubna se dva vedoucí našeho střediska zúčastnili 
mezinárodního skautského semináře v Německu. Akce, po-
řádaná tamní skautskou organizací BdP, byla zaměřená na 
aktuální problémy Evropské unie a možnosti aktivismu a par-
ticipace mládeže. Dočasným domovem se pro asi 140 skautů 
ze 14 různých zemí Evropy stal kemp v lázeňském městečku 
Bad Honnef nedaleko bývalého západoněmeckého hlavního 
města Bonnu.

Akce plná workshopů, přednášek, ale i her simulujících fun-
gování a problémy Evropské unie, zároveň poskytovala dosta-
tek prostoru pro výměnu zkušeností a navázání nových přá-
telství od Irska, přes Finsko až po Maltu a Turecko. Účastníci 
si s sebou měli též dovézt národní nebo regionální specialitu, 
kterou v rámci zvláštního programu prezentovali. My jsme 
nabídli k ochutnání Olomoucké tvarůžky a starším účastní-
kům i pravou slováckou slivovici, kterou pro tyto účely poskytl 
Tomáš Měrka ze Spolku přátel slivovice.

Stihli jsme také prohlídku samotného města Bonnu, dále 
zříceniny nedalekého hradu Drachenfels, kde hrdina slavného 
eposu o Nibelunzích údajně zabil draka, a zážitkem byl sám  
o sobě i let letadlem, kterým jsme se do Německa dopravo-
vali. Z akce jsme si pak vedle těchto a výše uvedených zážitků 
odvezli hlavně nová přátelství, stvrzená výměnou skautských 

  Dne 1. 6. 2015 oslaví své 
75. narozeniny naše milá 
maminka a babička, paní 
Boženka Holubová. Vše 
nejlepší, hlavně hodně 

zdraví a spokojenosti do 
dalších let jí ze srdce přejí dcery Bo-
ženka, Jiřinka a Sylvinka s rodinami.

České zastoupení bylo jedno z nejpočetnějších, několikrát jsme hrdě 
rozvinuli českou vlajku 

 Eva Miléřová vybojovala 2. místo v okresní 
biologické olympiádě

šátků, a určité potvrzení, že myšlenka skautingu spojuje lidi  
z různých kultur po celém světě. Nezbývá než doufat, že to 
nebyla poslední taková akce a že získané kontakty přetavíme  
v nějakou konkrétní formu spolupráce se zahraničními skauty.

Tomáš Trubačík, středisko Dvojka Staré Město.

Koncem dubna proběhla okresní kola 
biologické olympiády 2014/2015. Le-
tošní téma neslo název „Život stromu“.  
V obou kategoriích (D - 6. a 7. ročník, C 
- 8. a 9. ročník) naši školu reprezentovali 
ti nejúspěšnější ze školních kol. Biolo-
gická olympiáda se skládá z teoretického 
testu, praktického laboratorního úkolu, 
poznávání rostlin a poznávání živočichů. 
Okresní kolo je ještě navíc doplněno  
o vstupní práci na jedno ze čtyř stanove-
ných témat, jejíž zpracování je nezbytné 
pro účast v okresním kole. Za mladší ka-
tegorii  hájili barvy naší školy Filip Hřib 
a Karel Špaček. Zatímco Filip, coby tepr-
ve šesťák, byl takříkajíc na zkušené, Kája 
už pomýšlel o něco výše. A oprávněně 
… Vybojoval pro naši školu krásné třetí 
místo! Bohužel mladší kategorie není ve 

Zlínském kraji postupová, takže okresní 
kolo je pro něho určitým finále. V pondě-
lí 27. dubna bojovali v DDM v Uherském 
Brodě ve starší kategorii Eva Miléřová  
a Josef Juřička. A právě Evička byla naším 
obrovským želízkem v ohni. Po loňském 
fantastickém úspěchu v mladší katego-
rii, kdy s obrovským náskokem zvítězila 
před zbývajícími účastníky okresního 
kola, jsme letos s napětím očekávali, zda 
se jí tak povede i v kategorii starší. Věděli 
jsme, že to nebude lehké, proto jsme se 
důkladně připravili. Zabojovala a z Uher-
ského Brodu si odvezla nádherné druhé 
místo a tím i možnost postupu do kraj-
ského kola, které se bude konat v polovi-
ně května v ZOO Lešná. Takže pro Evič-
ku cesta ještě nekončí a my budeme držet 
pěsti …                  Mgr. Martin Motyčka

Školní rok 2011-2012 na naší škole znamenal pro studijní obor 
Agropodnikání určité oživení zájmu, což se projevilo jak počtem, 
tak i skladbou, studentů prvního ročníku. Zejména v chlapecké 
části jsem pozoroval velké zaujetí pro obor, a to především na ho-
dinách praxe. 

V pololetí k nám do třídy přišel z oboru Stavebnictví drobný  
a nenápadný klučina, který svým zápalem a zájmem o zeměděl-
skou činnost zapadl mezi ono zdravé jádro těchto mladých začína-
jících zemědělců. Rychle vymazal hendikep v podobě chybějících 
znalostí v oblasti mechanizace a brzy se stal jedním z nejlepších  
v odborných zemědělských předmětech. Svůj nevšední zájem 
projevoval jak při neformálních debatách o dané problematice ve 
škole, účastí v kurzech vinaře a včelaře, tak také častou výpomocí  
v mimoškolním čase, ve společnosti Samostatně hospodařící rol-
níci s.r.o. Lipov. Po získání řidičského oprávnění skupiny T zde již 
pravidelně vypomáhal jako traktorista a učil se ovládat zeměděl-
skou techniku v praxi. Možná právě tady položil základ svého bu-
doucího úspěchu v celostátní soutěži studentů oboru Agropodnikání. 

Během studia už jednou překvapil. Jako pravidelný čtenář odborného stavovského týdeníku 
Zemědělec jsem narazil v  čísle ze dne 10. 2. 2014 na výsledky fotografické soutěže vydavatelství 
Profi Pres s.r.o. Při vyhlášení za rok 2013 byla Zemědělská technika kategorií, kde odborná porota 
vybrala jako druhý nejlepší snímek našeho Andreje Černaje z tehdejší třídy 3. A. Jeho záběr zachy-
til regenerační hnojení se zajímavou kulisou v pozadí. Také pro samotného Andreje byl výsledek 
příjemným překvapením a i oceněním jeho upřímného zájmu o obor. 

Celostátní soutěž studentů oboru Agropodnikání je vždy prověrkou všestrannosti a může se jí 
účastnit vždy pouze jeden student z každé školy, která má Agropodnikání v seznamu svých studij-
ních oborů. Andrej s přehledem vyhrál školní kolo a na soutěž se pečlivě připravoval. Dobře věděl, 
že mu nestačí jen teorie a že vše musí být podloženo perfektně zvládnutou praktickou částí. Ne-
zastavilo jej ani onemocnění a téměř měsíční hospitalizace v nemocnici začátkem letošního roku. 
Při přípravě se zaměřil zejména na nácvik jízdy zručnosti, kdy jednotlivé figury piloval a dopraco-
val se tak téměř k dokonalosti. Tomu také nakonec odpovídalo i závěrečné vyhodnocení soutěže. 

Po dvoudenním poměrně vyrovnaném klání, získal náš Andrej první místo a putovní pohár, 
který bude v našem držení až do příštího ročníku, další pohár za celkové prvenství pro vítěze  
a třetí pohár za druhé místo v jízdě zručnosti. To vše mu patří naprosto oprávněně. Vždy se snažil 
být nejlepším, i příkladem pro ostatní studenty. 

Výsledky letošního ročníku také určily pořadatele toho příštího. Tím je vždy škola, ze které vze-
šel vítěz. Znamená to pro nás nelehký úkol připravit tuto celostátní soutěž včetně organizačního 
zajištění. Je to však i příležitost. Soutěž navštíví řada významných osobností a my můžeme doká-
zat, že náš obor má perspektivu. Škola má více jak padesátiletou historii a také její poloha v oblasti 
intenzivní zemědělské činnosti jí dává šanci na zachování tohoto oboru. Také nám stojí za to o něj 
bojovat a posunout kvalitu vzdělávání a úroveň technického zabezpečení. Závěrem nezbývá než 
poděkovat Andrejovi za vzornou reprezentaci školy a popřát mu hodně štěstí a mnoho profesních 
i osobních úspěchů.

Třídní učitel Mgr. Radislav Dolina a učitelé odborných předmětů Ing. Zdeněk Pilka,  
Mgr. Radek Tyml, Ing. Ivo Studénka

Foto. Mgr. Benedikt Chybík

Nejlepším studentem oboru Agro-
podnikání v republice pro rok 2015 je 
Andrej Černaj ze Střední odborné školy 
a Gymnázia Staré Město.

První místo v celostátní soutěži stu-
dijního oboru Agropodnikání vybo-
joval student 4.A ze SOŠ a G Staré 
Město. Soutěž se uskutečnila ve dnech 
16. a 17. dubna na půdě Vyšší odbor-
né školy a Střední zemědělské školy v 
Benešově. Klání se zúčastnili zástupci  
z 26 středních zemědělských či středních 
odborných škol, kde se výše zmíněný 

obor vyučuje. Soutěžilo se v praktických 
dovednostech a teoretických vědomos-
tech z předmětů pěstování rostlin, chovu 
hospodářských zvířat, ekonomiky a země-
dělské mechanizace. V praktické části se 
soutěžilo v jízdě zručnosti, poznávání osiv, 
hnojiv, chorob, škůdců, plevelů, plemen 
hospodářských zvířat, hodnocení zvířat, 
manipulace s nimi, poznávání a hodno-
cení krmiv, výpočtů a obsluze a seřizování 
mechanizačních prostředků. Součástí teo-
retické části byly písemné testy z již zmi-
ňovaných předmětů. Studenti a učitelé Střední odborné školy  

a Gymnázia Staré Město se zapojili do výzvy 
„Ukliďme Česko“, která vychází z mezinárod-
ně osvědčeného modelu „Let’s Do It!“. Pro 
úklid jsme si vybrali dvě lokality; potok Salaš-
ka a oblast Sadské výšiny. K oběma lokalitám 
máme vřelý vztah. Kolem Salašky vede cyklo-
stezka ze Starého Města na Velehrad a Salaš 
a se studenty oboru ekologie a životní pro-
středí zde již několik let mapujeme rozšíření 
invazních rostlin a zkoumáme kvalitu vody  
v Salašce pomocí bioindikátorů. Oblast Sad-
ské výšiny je sice mimo naše „školní“ území, 
ale nachází se zde jedna z nejvýznamnějších 
velkomoravských památek – kostel v Sadech.

Naše akce začala ve středu 15. dubna 2015 
v 8.00 hodin dopoledne za krásného slunného 
dne. Během chvíle se nám začaly plnit pytle 
nejrozličnějším odpadem. Chcete vědět, co se 
všechno dá najít v lese? Krabičky od cigaret 
(28 ks), obaly od cukrovinek (mnoho), kach-
ličky (různé barvy, typy), skleněné lahve (celé, 
rozbité, archaické), staré oblečení (bundy), 
koberce, lepenka, podivné lahve obsahující 
chemikálie, cihly, pneumatiky, kyblíky růz-
ných tvarů a velikostí nebo lidská kost. Ano, 
opravdu jsme objevili asi lidskou kost (ste-
henní kost), a proto jsme na místo zavolali 
Policii ČR, která si tento náš úlovek odnesla.

Naše akce byla úspěšná, protože jsme od-
hadem vytřídili asi 80 kg různého odpadu. 
Odnášeli jsme si dobrý pocit z  vykona-
né práce, ale zároveň nás tížil fakt, že jsme 
uklidili jen velmi malou část našeho okolí. 
Doufáme, že námi uklizená místa vydrží bez 
odpadků alespoň rok.

Mgr. Soňa Patočková

Vítěz soutěže Andrej Černaj

BLAHOPŘÁNÍ
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Matematické soustředění pod mlhou Bílých Karpat

UNESE ZEMĚ NAŠE KROKY?

Projektový den

Aktuality

To záleží na nás všech, jak se k přírodě zachováme. Zda v našem 
bytě bude sice vše vzorně uklizeno, ale pod okny nám budou létat 
igelitové pytlíky a pet lahve. Proto je důležité hned od začátku děti 
učit, že je třeba odpad třídit k dalšímu využití, aby se naše Země 
nestala jen skládkou jedovatých odpadů. Toto téma jsme v mateřské 
škole Komenského zpracovali různými způsoby. Rodiče s dětmi po-
mohli přichystat zahradu k využití na další letní sezónu. Ve třídách 

Oborové dny 9. ročníku staroměstské školy

Marek Buja v u svého obrázku vystaveném v Kongresovém centru.

Výuka třídění odpadu ve třídě.

Děti u lodi Naděje.

Počítání v Nové Lhotě.

Momentka z návštěvy Kovozoo.

jsme se učili třídit odpad podle materiálu do barevných krabic. Spo-
lečně jsme malovali zeměkouli plnou zvířátek a rostlinek a někteří 
jednotlivci zaslali své práce do výtvarné soutěže „Unese Země naše 
kroky?“, kterou vyhlásila firma REC Group. 22.dubna všechny třídy 
navštívily Kovoozoo, kde děti obdivovaly, jak staré železo může ještě 
sloužit. Nakonec si děti zatočily kormidlem na lodi Naděje, abychom 
neztratili naději.                                                      Věra Hanslianová

Na dlouho očekávaný dvoudenní mate-
matický pobyt jsme vyrazili za zvuku školní-
ho zvonění na první vyučovací hodinu dne 
28. dubna. Do Nové Lhoty jsme dorazili za 
krásného slunečného počasí, které se však 
postupem dne víc a víc zhoršovalo. Po přiví-
tání se s místním pejskem a ubytování jsme 
zahájili první matematické aktivity. Ve čty-
řech skupinkách jsme postupně vystřídali  
4 stanoviště. Na každém z nich nás čekal 
nelehký úkol – vyřešit různé matematické  
a logické úlohy. Po zaslouženém obědě a od-
počinku jsme se rozdělili do dvojic tvořených 
vždy šesťákem a osmákem. Měli jsme dvě a půl 
hodiny na vypracování čtyř pracovních listů.

Po náročném dni jsme si vyslechli vý-
sledky naší snahy. Někteří z nás obdrželi za 
správná řešení diplomy a sladké odměny. Po 

zhlédnutí filmu jsme zapluli do peřin.
Probouzeli jsme se s novou energií 

do mlhavého rána. Tentokrát se však  
v průběhu dne vyjasňovalo. Po snídani 
jsme si zahráli hru Kupky, pak se opět 
rozeběhli po čtyřech stanovištích, kde 
jsme skládali tangramy, hráli Digit, Set, 
Logeo, zkoušeli IQ-test. Dopoledne 
rychle uběhlo. Nezbývalo než rozdat 
další diplomy, zhodnotit celý pobyt, za-
balit si a vyrazit zpátky domů.

Na závěr bychom chtěly poděkovat 
paní učitelce Kubíkové, Kardosové, Slan-
číkové a panu učiteli Navrátilovi za trpě-
livost, pevné nervy a skvěle naplánované 
letošní matematické soustředění.

Michaela Grebeňová 8. D a Nela 
Vávrová 8. D

V úterý 5. května proběhly v jídelně prezentace Oborových 
dnů žáků 9. ročníku. Deváťáci se rozdělili do šesti skupinek, 
jejich témata byla: Sňatková politika, Fyzika všedního dne, 
USA očima teenagerů, 1000 let výtvarné kultury, Strange Bri-
tain a Procházka arabským folklórem.

První skupinka pod vedením paní učitelky Ondruškové nás 
přenesla na anglický, nizozemský a španělský trůn 15. a 16. 
století, kde se konala jedna svatba za druhou a bylo dovoleno 
téměř vše. Setkali jsme se s důležitými osobnostmi evropské 
historie. Tato scénka nás měla donutit  zamyslet se nad otáz-

kou, zda byly dříve důvody ke sňatkům jiné než dnes…
Druhá skupina vedená paní učitelkou Mlčúchovou nás pro-

vedla fyzikou všedního dne. Často bereme věci a děje kolem 
nás jako samozřejmost. Přijede autobus, posloucháme hudbu 
na CD přehrávači, na čtení použijeme brýle. Zde jsme měli 
možnost zamyslet se nad tím, jak věci fungují a jak se dají vy-
světlit jevy okolo nás.

Jak vnímají USA teenageři? Na tuto otázku nám spolu se 
žáky odpověděla paní učitelka Králová, která zastoupila ne-
mocnou paní učitelku Kunovou. Řeč byla o sportu, životním 
stylu a zejména pak o jednom z nejoblíbenějších amerických 
televizních seriálů – o Simpsonových.

Další skupina deváťáků dostala za úkol představit tisíc let 
výtvarné kultury v deseti minutách. Za pomoci hudby, tance, 
obrazů a poezie se to skupince vedené paní učitelkou Směš-
nou skvěle podařilo.

Další prezentace byla opět v duchu anglického jazyka. Sku-
pina paní učitelky Bahulové s názvem Strange Britain se za-
měřila na věci, které se ve Velké Británii liší od České repub-
liky. Nejprve jsme se dozvěděli, proč se Britové neustále baví  
o počasí, pak následovala otázka, proč se v Británii pije čaj 
v pět hodit odpoledne, dále jak se žije na britském venkově, 
nebo kde Britové nejraději tráví svoji dovolenou. Měli jsme 
možnost nahlédnout do britských škol, nákupních center, 
hlavního města a na další významná místa.

Na závěr nás čistě dámská skupinka paní učitelky Oharkové 
Foltýnové zavedla na jiný kontinent, do prostředí zcela odliš-
né kultury. Přenesli jsme se do Egypta, do země, která láká 
turisty svou historií, památkami, náboženstvím, tradicemi  
a folklórem. Právě tamnímu folklóru se věnovaly dívky  
z 9. ročníků, předvedly nám pět tradičních egyptských tanců.

Všechny skupinky sklidily bouřlivý potlesk, který jim po-
právu náležel. Děkujeme za krásný zážitek.

Mgr. Ivana Směšná

Oborové dny dokázaly zaujmout.

V úterý 5. května proběhl na ZŠ Staré Město tradiční pro-
jektový den. Všichni žáci se podle svých zájmů rozdělili do 
sedmi skupin a po několik týdnů pracovali na vybraném 
tématu. Letošní nabídka byla velice pestrá (Kdo si hraje, ne-
zlobí..., Pohádka o Špinavém království, Peníze a EU, Sladké 
chutě Evropy, Památné stromy v našem kraji, Pepíčci a Anič-
ky ze staroměstské sedmičky, Po sto-
pách Velké Moravy). Bylo se na co 
těšit. Skupina paní učitelky Králové 
zahájila prezentaci projektového dne 
se svými medvědy. Ti se právě pro-
budili ze zimního spánku a jejich 
první kroky vedly do medvědí ško-
ly. Následovala ekologická pohádka 
skupiny paní učitelky Hájkové  - Po-
hádka ze Špinavého království, kde 
chytrá princezna napravila líného 
prince a ještě nás naučila třídit od-
pad. V prezentaci skupiny paní uči-
telky Kardosové jsme se srovnáním 
nejnižší mzdy a ceny benzínu dozvě-
děli, které státy EU jsou na tom v Evropě nejlépe i nejhůře. 

Skupina paní učitelky Valíčkové předvedla kulinářskou show, 
kde prezentovala známé dezerty evropských zemí. V násle-
dující prezentaci skupiny pana učitele Motyčky se žáci sezná-
mili s památnými stromy v blízkém okolí a pověstmi a příbě-
hy, které se k nim váží. Poté následovala trocha matematiky  
a statistiky. Skupina paní učitelky Mikulíkové provedla měře-

ní snad všech tělesných rozměrů žáků 
a žaček sedmého ročníku. Potom vše 
zprůměrovala a vytvořila typického 
Pepu a Aničku ze sedmé třídy. Celou 
akci zakončila skupina paní učitelky 
Kunderové se svou prezentací archeo-
logických nálezů z velkomoravských 
dílen. Žáci se zaměřili především na 
šperky a zbraně.

Dobré nápady, herecká improviza-
ce a nadšení... To vše předčilo chvil-
kovou trému a nejistotu. Úroveň celé 
akce byla velmi dobrá. Poděkování si 
zaslouží žáci za předvedené výkony, 
stejně jako vyučující, kteří je na vy-

stoupení připravili. A za dva roky nás čekají Oborové ...
Mgr. Martin Motyčka
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Po stopách Demosthena

Beseda se spisovatelkou Petrou DvořákovouRodiče nebyli doma a děcka si to užívaly

Sympatická spisovatelka v obležení dětí.

Úspěšný Demosthenes Filip Kubeš

Jak to vypadá, když rodiče opustí své ratolesti a odejdou  
z domu, mohli diváci zhlédnout v komponovaném pořadu Do-
linečky. Na úvod jsme mohli vidět děti v jejich běžném oble-
čení při přirozené volnočasové aktivitě – hraní počítačových 
her. Postupně ale všichni odložili své oblíbené moderní hračky 
– tablety, notebooky i chytré telefony a vydali se k pootevřené 
skříni, kde po babičce našli staré kroje. Snažili se uspat malého 
brášku při ukolébavkách a počítání oveček. Pak děti zabrou-
sily na dvůr, kde se promenádovaly slepice i kohouti. Letoš-
ní raritou byl společný verbuňk zástupců ze všech skupinek.  
Ti nejmenší začali s verbuňkem teprve před pár týdny, ale vedle 
těch zkušenějších se jistě neztratili a za pár roků z nich budou 
šikovní verbíři.

Když na děti přišel hlad, opekly si brambory. Pomohly ro-
dičům zasadit třešně, v jejichž korunách se pak mohli proletět 
ptáčci – zejména čížečci. U rybníka si zkusily nachytat ryby, 
když jim nebraly, aspoň si společně zatancovaly. Pak už nastal 
čas vrátit se zpět do domu. V komoře děcka vylekal starý ko-
cour. A pak už bylo na čase pouklízet v kuchyni, než se rodiče 
vrátí domů. Po návratu rodičů si všichni společně zazpívali.

V průběhu pořadu se předvedly také cimbálové muziky. 
CM Dolinka při ZUŠ Staré Město se svým sólovým zpěvákem 
Tomášem Snopkem zahrála V lese ptáček. Nově vzniklá CM 
Dolinečky doprovodila první taneční krůčky těch nejmenších 
dětí skupinky Dolinečky III. A všechny jistě ohromil výkon 
CM Bálešáci. Jejich premiéra byla letos derniérou. Po dlouhých 
letech se muzikanti rozhodli ukončit svoji spolupráci s Doli-
nečkou. Proto s každou skupinkou secvičili aspoň jedno pásmo  
a sami si připravili dvě vynikající čísla Pijácké a Široko daleko  
v hudební úpravě Ondřeje Bazaly.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dětem za úžas-
né výkony. Vám, milí diváci, že jste se na nás přišli podívat  
a podpořit děti při obou vyprodaných vystoupeních. Díky 
Vámi vytvořené atmosféře si děti představení do puntíku užily. 
Mladým muzikantům z CM Dolinka i z CM Dolinečky a jejich 
vedoucím za kvalitní hudební doprovod. A v neposlední řadě 
patří velké poděkování CM Bálešáci za dlouholetou vynikající 
spolupráci. 

V příštím roce nás čeká již 60. výročí fungování Dolinečky, 
budeme se tedy těšit na viděnou.

Kateřina Vránová, Jarmila Tomešková

Kluci předvedli verbuňk

Na pódiu se představily všechny skupinky Dolinečky

V úterý 14. 4. 2015 se několik tříd naší 
školy zúčastnilo besedy se spisovatelkou 
Petrou Dvořákovou, kterou pro nás zor-
ganizovala Městská knihovna a IC Staré 
Město. Beseda se konala na Radnici ve 
Starém Městě. 

Petra Dvořáková je spisovatelkou, 
publicistkou a scénáristkou. Píše např. 
scénáře k dětskému seriálu vysílaném na 
Déčku - Planetě Yó. Paní Dvořáková žije 
se svými dětmi ve Znojmě. Spisovatelkou 
se stala díky nemoci syna. Dřív byla zdra-
votní sestra. Když jí onemocněl syn, po-
třebovala práci, kterou může dělat doma. 
Proto začala psát. 

Napsala dvě knihy pro dospělé – „Pro-
měněné sny“. Za tu dostala cenu Magne-
sia Litera. Druhá kniha se jmenuje „Já 
jsem hlad“. Ta je o boji s mentální ano-
rexií. 

Roku 2013 vydalo nakladatelství Host 
její první knížku pro děti – „Julie mezi 
slovy“. Je to knížka, které byla celá beseda 
věnována. Kniha vypráví o desetileté Ju-
lii. Ta poznává, že je na světě spousta slov, 
kterým nerozumí a používají je hlavně 
dospělí, například finance, kyberšikana. 
Její rodiče se rozvedli. Maminka bydlí 
v Praze a tatínek bydlí se svými dvěma 
dcerami, se starší Julii a mladší Elou, na 
venkově u své nové přítelkyně. Ta má dva 
syny.

Julie poznává nová slova. A taky nemá 
ráda pomazánky, protože je má každý 
den na svačinu. Nechutnají už ani teti-
ným synům. Ani Ele. 

Julie říká tatínkově nové přítelkyni 

„teto“. 
Knížka „Julie mezi slovy“ 

nás opravdu zaujala. A to jsme 
z ní slyšeli jen kousek. 

Během spisovatelčina po-
vídání a čtení jsme si zasou-
těžili o náramky. Vyhrály je 
dvě čtvrťačky. Skoro každý si 
odnesl z radnice malou pa-
pírovou knížku s věnováním  
a spisovatelčiným podpisem. 

Nakonec jsme mohli paní 
spisovatelce pokládat otázky. 
A my dvě, jako redaktorky 
školního časopisu, jsme se sa-
mozřejmě taky vyptávaly: 
1. Už od dětství jste chtěla být spisovatel-
kou, nebo jste toužila po jiném povolání? 
Jako malá jsem vůbec netoužila být spisova-
telkou, spíše jsem chtěla být malířkou. 
2. Jaké jste měla známky z českého jazyka? 
Jedničky a dvojky, ale nesnášela jsem dik-
táty. Napsala jsem třeba pěknou slohovou 
práci, ale pak jsem dostala špatné známky 
za pravopisné chyby. 
3. Jak vás napadají náměty na knížky? 
Někdy na procházce. Někdy mě prostě na-
padnou jen tak a pak si to napíšu. 
4. Vymýšlela jste a psala jste už jako dítě? 
Ne. První knihu jsem napsala ve dvaceti 
šesti letech. 
5. A kdo vlastně rozhodne o tom ilustráto-
rovi? 
Já můžu mít požadavek na ilustrátora, vy-
davatelství může mít požadavek na ilust-
rátora, ale záleží na tom, kolik bude chtít 
ilustrátor peněz. Vydavatelství totiž platí 

peníze mně za knihu, ilustrátorovi za ob-
rázek a za to, že má kniha pevné desky  
a tak. Jedna taková kniha může vyjít i na 
200 000Kč. 
Ale ani ostatní děti se nebály zeptat.  
A máme tu pár otázek i od nich: 
1. Baví vás psát více pro děti nebo dospě-
lé?
Pro děti, jenže je to těžší. Dospělé můžete 
obalamutit, ale dítě ne. 
2. Vyjde teď někdy v blízké době nová 
knížka? 
Ano, knížka Flok a Líla. A pak za hodně 
dlouhou dobu vyjde i kniha pro dospělé. 
3.  Kolik jste zatím napsala a vydala knih? 
Tři, jednu dětskou a dvě pro dospělé. 
Paní spisovatelce moc děkujeme za roz-
hovor i besedu. Jsme rádi, že nás navští-
vila a několik hodin tu s námi ve Starém 
Městě strávila. 

Bára Broklová (5.A) 
a Marky Koubková(5.A)

Barbora Rokytová a Filip Kubeš - to 
byla jména Demosthenů – mladých řeč-
níků - staroměstské základní školy, kteří 
ze školního kola postoupili do kola regi-
onálního. Po kvalitní přípravě, kdy si naši 
řečníci prošli svá témata nespočetněkrát, 
jsme vypilovali i ty nejmenší chybky. Poté 
jsme se dozvěděli, že regionální kola se 
budou tentokrát konat prostřednictvím 
videonahrávky. Nezbývalo než nastavit 
kameru, spustit PLAY a říct AKCE. Filip 
chtěl být se svým vystoupením maximál-
ně spokojen, proto jsme tlačítko PLAY 
zmáčkli několikrát. Při posledním pokusu 
jsem byla do Filipova tématu tak vtažena, 
že jsem věřila, že i já jsem součástí hokejo-
vého týmu, o kterém Filip tak originálně 
řečnil. Barča své téma zvládla napoprvé. 

Možná to bylo dobře, neboť si ke svému vy-
stoupení vybrala téma o čokoládě. Nevím, 
zda bychom na ni nedostali chuť. Výkony 
našich řečníků vypálené na DVD putovaly 
do Prahy. První došly výsledky z regionální-
ho kola. Z kabinetu českého jazyka se ozvalo 
„Jo!“ Filip Kubeš se umístil na prvním místě 
s postupem do kola krajského. Barbora Ro-
kytová obsadila ve své kategorii krásné, ale 
nepostupové 4. místo. Doufali jsme, že Filip 
osloví  i porotu krajského kola. Bohužel to 
tentokrát nevyšlo. Ale i tak každým rokem 
postupujeme blíže k titulu Mladého De-
mosthena. Jednou se ho určitě dočkáme. 

Děkuji našim Demosthenům za repre-
zentaci školy a za zodpovědný přístup k sou-
těži.

Mgr. Petra Blažková

Milé děti a vážení vedoucí dětského souboru Dolinečka,

velmi bych Vám chtěl tímto ještě jednou poděkovat za Vaše 
vystoupení s názvem „Naši nejsú doma“, které jste předvedli 
před zaplněným hledištěm Sportovně kulturního centra. Byli 
jsme společně s manželkou nadšeni, jaký jste předvedli krásný 
pořad, který se vyznačoval dětskou bezprostředností, radostí, 
tanečním uměním, rytmikou, zpěvem a krásnou muzikou. 
Pořad byl strhující, obohacený o moderní prvky, které jen 
umocnily naše pocity, že to, co předvádíte, tak i opravdu cítíte. 
Za tím vším se skrývá obrovská trpělivost a obětavost Vašich 
vedoucích, kteří s Vámi po celý školní rok pracovali a věnovali 
Vám svůj volný čas. Chci taky poděkovat cimbálovým muzi-
kám, které Vás doprovázely a staly se součástí programu. CM 
Bálešáci přeji, aby se jim dařilo i mezi dospělými muzikanty. 
Cimbálová muzika Dolinka při ZUŠ pod vedením Radima 
Snopka a Cimbálová muzika Dolinečka pod vedením Tomáše 
Vavříka jsou příslibem, že i v příštích letech nám budou vy-
růstat noví mladí muzikanti. Děkuji všem, kdo jakýmkoliv 
způsobem přispěl k Vašemu pořadu. Přeji Vám krásný zbytek 
školního roku, pohodové prázdniny a těším se opět na setkání 
s Vámi.

Josef Bazala, starosta
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

PROGRAM NA ČERVEN 2015

  SVČ KLUBKO

Trénink Hlídky mladých zdravotníků

Okresní kolo v informatice

V sobotu 25. dubna brzy ráno se jinak 
tichá staroměstská škola rozezněla hlasy 
dětí, které si před nadcházející sérií sou-
těží přišly procvičit základy poskytování 
první pomoci. Začali jsme obvazovou 
technikou. Děti si vedly bravurně. Poté, 
co byli namaskováni všichni figuranti, 
jsme směřovali k prvnímu stanovišti.  
V restauraci se odehrála hádka mezi 

hosty. Agresor napadl ženu, bodl ji nožem 
do břicha, zranil plíci a sám silně krvácel 
z nosu a hluboko pořezané dlaně. Hlídka 
zklidnila podnapilého muže a oběma zra-
něným poskytla rychlé ošetření. A už nás 
čekalo druhé stanoviště. Na nedaleké cestě 
se odehrála autonehoda. Řidič auta srazil 
ženu jedoucí s dítětem na kole. Sám utrpěl 
otřes mozku a zranil si střepy z rozbitého 

předního skla předloktí levé ruky. Žena 
krvácela do břicha, po těle měla po pádu 
řadu odřenin. Dítě zůstalo ležet na ko-
munikaci bez známek života. Zdravot-
níci okamžitě zareagovali. Zastavili silné 
žilní krvácení, zresuscitovali dítě, jeho 
matce ošetřili četná povrchová zranění. 
Když jsme se vrátili do budovy, ozvala 
se silná rána. Po výbuchu ohřívače vody 
začalo hořet, v místnosti zůstala žena  
s dítětem. Její tělo bylo zasaženo rozsáh-
lými popáleninami. Ve snaze zachránit 
dítě žena upadla a zranila si kotník. Dítě 
nedýchalo. Hlídka si počínala obratně. 
Vynesla obě osoby z nebezpečného pro-
středí a adekvátně je ošetřila. Pak už jsme 
běželi k poslednímu úkolu. Děti si hrály 
venku. Při pádu zůstalo jedno z nich le-
žet na břiše bez známek života, druhé si 
zapíchlo do bérce kus větve. Zdravotníci 
cizí předmět správně obložili a zafixova-
li, starší dítě úspěšně zresuscitovali.

Moje velké díky za pomoc s organi-
zací tréninku patří Kristýně Uhříčko-
vé, Romanu Valentovi, Renatě Šťastné  
a Tomáši Horníčkovi, kteří úspěšně pro-
šli řadou soutěží, když reprezentovali 
v předchozích letech naši školu. Děkuji 
všem zdravotníkům a figurantům, kteří 
se rozhodli strávit sobotní dopoledne  
s námi. Bylo to příjemné dopoledne. Od-
nesli jsme si spoustu společných zážitků 
a  nových postřehů.

Ing. Petra Šáchová

TVOŘIVÁ DÍLNA – KACHLIČKOVÁ MOZAIKA I.
4. 6. ČTVRTEK 17:00 – 19:00 
Na dnešní dílně si vyzkoušíme mozaikování z různobarevných kachliček. Při prv-
ním setkání si vytvoříme motiv mozaiky, kterou ozdobíme květináč, vytvoříme 
domovní číslo či rám obrazu. Na dílnu je potřeba se předem přihlásit do úterý 
daného týdne.
Cena: 80,- Kč, pro členy TD 60,- Kč
S sebou: přezůvky

DEN PRO PŘÍRODU NA HRADĚ V MALENOVICÍCH
V PÁTEK 5. ČERVNA se s námi můžete setkat na XII. Krajském veletrhu 
environmentálního vzdělávání a výchovy kde se každoročně prezentujeme. Letos 
v krásném prostředí Malenovického hradu, kde pro vás bude připraven celodenní 
program pro celou rodinu více na samostatných plakátech a www.liska-evvo.cz 

GALERIE – PREZENTACE KROUŽKŮ SVČ KLUBKO 
7. 6. NEDĚLE OD 16:00
Místo: Společensko kulturní centrum Staré Město
Závěrečné vystoupení kroužků za školní rok  2014/2015, výstavka výrobků z ru-
kodělných kroužků a fotografií z činnosti SVČ Klubko.
Vstupné dobrovolné.

TVOŘIVÁ DÍLNA – KACHLIČKOVÁ MOZAIKA II.
11. 6. ČTVRTEK 17:00 – 18:00 
Pokračování tvořivé dílny zaměřené na mozaiku. Budeme pokračovat s naší prací, 
kdy vytvořenou mozaiku zaspárujeme, abychom si ji mohli odnést domů. 
S sebou: přezůvky

FESTIVAL TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE V UH. HRADIŠTI A 
LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ DO PRÁCE NA KOLE
13. ČERVNA 9:00 – 17:00 na Kolejním nádvoří v Uh. Hradišti 
V rámci bohatého doprovodného programu pro vás budeme mít připravený pro-
gram na téma třídění odpadu a v 10:00 hodin proběhne losování výherců celore-
publikové kampaně Do práce na kole. Více na www.tsttt.cz 

HURÁ PRÁZDNINY!
28. 6. NEDĚLE  
Zábavné putování Starým Městem po stanovištích z celého světa.

AKCÍ GALERIE KONČÍ PRAVIDELNÉ SCHŮZKY KROUŽKŮ.
TĚŠÍME SE NA VÁS NA DALŠÍCH AKCÍCH, TÁBORECH A V NOVÉM 
ŠKOLNÍM ROCE.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

HRANÍ S MIMINKY
1. 6. PONDĚLÍ 9:00-11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, ří-
kanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky, Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
8. 6. PONDĚLÍ  9:00-11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Posezení pro 
maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

HRANÍ S MIMINKY
15. 6. PONDĚLÍ 9:00-11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, ří-
kanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky, Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
22. 6. PONDĚLÍ  9:00-11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Posezení pro 
maminky.
S sebou: přezůvky, vstupné: 20,- Kč

Mladí zdravotníci v akci.

V pátek 10. dubna proběhlo na ZŠ Staré 
Město okresní kolo soutěže v informatice. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 19 žáků, kteří 
přijeli z různých částí našeho okresu. Naši 
školu reprezentovali tři žáci,  z 9. ročníku to 
byli Marek Moštěk a Richard Hájek, dvojici 
posílil Tomáš Jelínek z 8. D. V první čás-
ti soutěže si v testu a křížovce vyzkoušeli 
svoje teoretické znalosti, druhá část už byla 
praktická. V ní se snažili co nejlépe upra-
vit podle předlohy text v textovém editoru. 
Všichni žáci byli velmi šikovní a snaživí.  
A jak se vedlo našim žákům? Richard Há-
jek skončil na 1. – 2. místě, Tomáš Jelínek 
na 3. – 4. místě a Marek Moštěk na 5. místě. 
Všem blahopřejeme k pěknému umístění .

Mgr. Jana Slančíková

5 str 16b_1    Jezuitský sklep byl plný šachistů
SMN 06-15 str 16b_2    V dramatických partiích se dařilo také domá-

cím

 Staroměstské noviny 6/15 Staroměstské noviny 6/15  Staroměstské noviny 6/15 Staroměstské noviny 6/15



22 Škola

Den Země

23Aktuality

Žáci z okna školy počítají auta.

Žáci staroměstské školy jsou finančně gramotní
Ekotým prvního stupně se rozhodl, že jarní měsíce vě-

nuje ochraně ovzduší, konkrétně jsme se zaměřili na zne-
čištění ovzduší výfukovými plyny. Nejprve jsme se roz-
hodli spočítat průjezdnost aut před naší školou a dostali 
jsme zajímavé výsledky. Posuďte sami, citujeme článek 
jedné z žákyň naší školy:

Ovzduší nám není lhostejné aneb počítáme auta

Soutěže smíšených tenisových družstev ve Starém Městě 

„ Každý víme, že auta jezdí neustále. Kolik jich ale 
projede kolem naší školy? Tuto otázku si položila i naše 
Ekoškola. Ekotým dal všem třetím, čtvrtým a pátým 
třídám za úkol spočítat auta, která projíždějí po hlav-
ní cestě před naší školou. Průzkum probíhal v pondělí 
a ve středu dva týdny po sobě, vždy celé dopoledne. 
Postavili jsme se k oknu a počítali, kolik aut proje-

de směrem od Uherského Hradiště  
a od Brna. Střídali jsme se po čty-
řech tak, že dva žáci sledovali jed-
nu stranu a další dvojice druhou. 
Čísla byla různě vysoká – nejví-
ce projíždělo aut během prvních 
dvou vyučovacích hodin. Všechny 
nás to bavilo! Pořád jsme se hlási-
li, abychom mohli počítat znovu.  
A hádejte, co jsme zjistili. Za čtyři 
hodiny projelo 4000 aut oběma smě-
ry. Představte si, kolik aut to musí 
být za celý den! Aspoň vidíme, že  
i když v našem okolí máme málo to-
váren, tak máme co dělat, abychom 
naší Zemi moc neškodili!“

Kristýna Ventrčová, 5.B
Mgr. Kateřina Tannerová

Již šestým rokem se na naší škole 
vyučuje v 8. ročníku předmět finanční 
gramotnost. Žáci se seznámí s rodin-
ným rozpočtem, platebními kartami, 
zjistí, co je hrubá a čistá mzda. Také le-
tos jsme se zúčastnili už 6. ročníku sou-
těže Finanční gramotnost, která je pro 
žáky zajímavá tím, že školní, okresní  
i krajská kola probíhají prostřednic-
tvím soutěžního informačního systé-
mu. Školního kola se celkem zúčastnilo 
125 žáků 7., 8. a 9. ročníku. Tři nejlepší 
postoupili do okresního kola. Protože 
v okresním kole zvítězili, postoupili 
do krajského kola. V něm družstvo ve 
složení Karolína Wanke, Martin Novák  
a Jan Novotný obsadilo krásné 3. místo.

K úspěchu blahopřejeme.

Mgr. Jitka Kardosová
Karolína Wanke, Martin Novák a Jan Novotný obsadili 3. místo v krajském kole soutěže finanční gra-
motnosti

Exkurze do Ostravy.

Jako každoročně, tak i letos  jsme si 
na II. stupni staroměstské základní 
školy připomněli 22. dubna Den Země. 
Naplánovali jsme řadu doprovodných 
akcí. Šesté třídy navštívily Kunovský 
les, kde jim ekologické sdružení Trnka 
připravilo soutěže a předváděcí akce. 

Sedmé třídy se podílely na sběru odpadků 
po Starém Městě. Vyčistily břehy Salašky, 
slepého ramene Čerťáku a cyklostezky 
na Velehrad, do Zlechova a do Kostelan 
nad Moravou. Osmé třídy se zúčastnily 
tradičního výšlapu na Brdo a devátý roč-
ník absolvoval exkurzi do Ostravy, kde  

v Landekparku sfáral do dolu v Tech-
nickém muzeu ve Vítkovicích. Děti si 
vyzkoušely, jak funguje řada technic-
kých vynálezů. Počasí nám přálo a od-
nesly si mnoho zážitků.

Mgr. Jan Zábranský

Tenisový klub TC Staré Město 
přivítal své soupeře poprvé v no-
vém zázemí  na Rybníčku. Výrazně  
o sobě dal vědět mladý tým dorostu, 
který jako nováček v I. krajské třídě 
porazil doma zkušený a silný tým 
Hodonína v poměru 6:3. Velmi dů-
ležitého vítězství dosáhli také ml. 
žáci A, kteří ve druhém kole žákov-
ské ligy přehráli družstvo Znojma  
v poměru 6:3. Dospělí A v napí-
navé koncovce udolali Luhačovice 
5:4, kdy obě mužské čtyřhry roz-
hodovaly až koncovky třetích setů.  
Z „A-družstev“ tak po odehrá-
ní prvních dvou kol zůstávají bez 
výhry zatím pouze st. žáci, kteří  
i vinou neúplné sestavy (z důvodu 
zranění) podlehli v obou zápasech 
těsně 4:5 - Znojmu a Tesle Brno. Da-

řilo se rezervním žákovským druž-
stvům, když obě využila domácího 
prostředí a připsala po jedné výhře -  
s Bystřicí p/H a Vizovicemi. 

Rezerva dospělých odehrála pouze 
jedno utkání a neuspěla v Holešově. 
Zároveň zveme všechny zájemce na 
další mistrovská utkání, která probí-
hají až do konce června každý víkend 
od 9.00hod. V sobotu hrají vždy do-
spělí a st. žáci, v neděli pak ml. žáci  
a dorostenci. Pouze ve dnech  
6.- 8.6.2015 se uskuteční oblastní pře-
bor st. žákyň, který byl přidělen TC 
Staré Město Jihomoravským teniso-
vým svazem na základě spokojenosti 
hráček při pořádání turnaje v halové 
sezóně. 

Přijďte podpořit mladé domácí 
hráče a hráčky v soutěžích druž-
stev i jednotlivců!

1.kolo

ml. žáci A – Agrofert Prostějov 0:9
ml. žáci B – Bajda Kroměříž 3:6
st. žáci A – TK Znojmo 4:5
st. žáci B – Bystřice p/H 7:2
dorost – LTC Hodonín 6:3
dospělí A – Malenovice 2:7

2.kolo

ml. žáci A – Znojmo 6:3
ml. žáci B – Vizovice 7:2
st. žáci A – Tesla Brno 4:5
st. žáci B – Zlín – Mladcová 3:6
dorost – Šlapanice 3:6
dospělí A – Luhačovice 5:4
dospělí B- Holešov 0:9
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Zveme Vás na vystoupení kapely 

SORY 
19.6. 2015 Na Rudém 

rezervace: 572 54 11 92

PIVNICE ŠIRŮCH nabízí:
- pravidelné víkendové grilování

- točená zmrzlina
- nejlevnější pivo ve Starém Městě

- pivní speciály
- sportovní přenosy

- jukebox, šipky, fotbálek
- denní menu od 69,- 

Velký úspěch malých šachistů ze ZŠ na Mistrovství ČR

V pondělí 13.dubna v 5.50 hod. ráno odjíždělo  šachové družstvo  ZŠ Staré Město 
ve složení Viktorie Všetulová, Jan Vávra, Stanislav Foltýnek a Robin Čapek na Mis-
trovsví České republiky školních týmů v šachu, kategorie 1.-5. tříd, které se konalo 
v Mostě.  Díky sledování filmů a příjemnému personálu Leo expresu cesta do Prahy 
rychle uběhla.  Další rychlík nás před polednem přivezl až do Mostu. Ubytováni jsme 
byli v luxusním hotelu Cascade ve dvoulůžkových pokojích s krásným výhledem na 
hrad Hněvín.  Ještě jsme se stihli naobědvat a již začaly boje o pozice a figury. Třicet 
družstev z celé republiky – vítězové krajských kol - v pondělním odpoledni sehrálo 
celkem 5 kol švýcarským systémem. Naše družstvo obsadilo průběžné 13. místo. 
Druhý den jsme měli časný budíček, protože od 6.45 byla snídaně a v 7.30 odstartovalo 
6. kolo. Po vyčer-
pávajících bojích 
naše družstvo na-
konec vybojovalo 
krásné 11. místo. 

Kromě soutěže 
družstev byli na 
turnaji oceněni 
také jednotlivci 
na šachovnicích. 
Také my jsme měli 
želízko v ohni. 
Před posledním 
kolem naše nervo-
zita ještě vzrostla, 
protože o význam-
ný osobní úspěch 
bojoval Stanislav 
Foltýnek, kterému 
se na turnaji velmi 
dařilo. Na třetí ša-
chovnici, na které 
za naše družstvo 
soutěžil, získal 7 bodů, stejně jako další dva hráči. V případě vítězství v 9. kole tak 
mohl získat prvenství na třetí šachovnici. Standa opravdu zabojoval a partii se mu 
podařilo vyhrát. S napětím jsme čekali na výsledky dalších hráčů. Přestože Standa 
získal stejný počet bodů jako soutěžící ze ZŠ Kuřim, nebyla udělena dvě první místa, 
ale počítač použil další kritéria k vyhodnocení a Stanislav Foltýnek tak získal nád-
herné 2. místo v ČR na třetí šachovnici.

Po vyhlášení výsledků nás čekala osmihodinová cesta domů.  Údolím řeky Labe, 
krásným Českým středohořím, kolem hory Říp se zastávkou v Praze. Zde jsme si 
prohlédli historickou budovu nádraží a vydali se na bleskovou projížďku kolem nej-
důležitějších památek – Státní opery, Národního muzea, Václavského náměstí,  Kar-
lova mostu, Petřína, Pražského hradu se Svatovítskou katedrálou i věží Daliborkou. 
Ve 21.00 hod. Leo expres dovezl úspěšné šachové družstvo zpět do Starého Města.

Jana Trubačíková
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V dramatických partiích se dařilo také 
domácím.             Foto: Vladimír Kučera

Mladí šachisté opět úspěšní.

M E M O R I Á L 
V R AT I S L AVA H O RY

V jezuitském sklepě se v sobotu  
16. května uskutečnil další z ročníků po-
pulárního mládežnického turnaje, který se 
hraje jako Memoriál Vratislava Hory. Čest 
tomuto vynikajícímu šachovému trenérovi 
dělá celá řada jeho žáků, jako například 
Babula, Hráček nebo Mokrý, z nichž jsou 
uznávaní šachoví velmistři. Na letošním 
turnaji se představilo na 80 účastníků, 
mezi nimiž nechybělo ani velmi početné 
družstvo domácích hráčů. Ve stejném ter-
mínu se v rámci doprovodného progra-
mu uskutečnil i turnaj dospělých, kterých 
ale byla tentokrát jen polovina loňského 
počtu. I tak ale byli organizátoři velmi 
spokojení: „Jsme hrozně rádi, že přijelo  
22 lidí z Orlové, jak mladších, tak dospě-
lých. Také pět lidí z Havířova, s kterými 
udržujeme dlouhodobě dobré vztahy  
a pravidelně se navštěvujeme na turnajích,“ 
shrnula ředitelka turnaje Věra Dobešová.

V mládežnické kategorii se nakonec 
nejvíc dařilo hostům z Orlové, kteří v ko-
nečném účtování obsadili všechny stupně 
vítězů. Z domácích se prosadil především 
Martin Húsek, který obsadil čtvrtou příčku 

a na šestém místě skončil Alexandr Skalský. 
Mezi družstvy uspělo nejlépe áčko Orlové, 
druhé místo vybojovala opět Orlová a třetí 
stupínek obsadilo domácí „áčko“. Na osob-
nost Vratislava Hory vzpomínají pamětníci 
s velkou úctou, respektem a láskou. „Můj 
syn, Vojtěch Dobeš, který trénuje šachy, 
byl společně s takovou malou skupinkou 
žákem pana Hory. Těsně před smrtí jsme 
k němu jezdívali dvakrát, třikrát týdně. 
Děti na něj moc rády vzpomínají, každému 
dal na památku jeden svůj sešit sepsaných 
partií, který mají uložený jako tu největší 
šachovou svátost,“ vzpomíná ředitelka tur-
naje Věra Dobešová.

-bz-

Uzávěrka příštího 
čísla bude 12. 6. 2015

červencové číslo vyjde 
30. 6. 2015.
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