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DUBEN
Jak jinak začít než počasím. Letošní zima nebyla tak
zcela podle našich představ. O vánočních prázdninách
si děti neužily ani sněhu, ani ledu. Leden také nepřipomínal zimu. Až mrazy v únoru, kdy jsme je už nečekali,
nás potrápily a připomněly zimu. V době vzniku tohoto
článku (druhá polovina března) zima opět vystrčila růžky a nechce se vzdát. Což o to, tepla si jistě užijeme, ale
o takové počasí jsme skutečně v březnu nestáli. A to nás
čekají Velikonoce. Snad tyto svátky jara konečně zimu
ukončí.
Jaro to je i doba úklidu po zimě. Sběr nebezpečného
i velkoobjemového odpadu již proběhl, takže v domácnostech by mělo být uklizeno. Teď nás ještě čeká úklid
města po zimě. Pracovníci údržby začali se zametáním
zbytků zimního posypu na chodnících i podél cest. Promrzlá a následně roztátá země odhalila poklesy půdy
pod chodníky, stejně tak klesla i zemina po výkopech.
To všechno musíme dát do lepšího stavu. Ve městě se
nám ale po zimě o to více ukazuje i další problém, týkající se čistoty města – a tím jsou pejsci. Majitelé z nich
mají zřejmě radost, ale řada občanů i pracovníků města nemají radost z toho, co po vycházkách s domácími
mazlíčky zůstává na chodnících, na trávě, v parku, kde si
hrají děti. Každý majitel psa má povinnost jednak při vycházce nasadit košík a dále mít v kapse (tašce) igelitový
sáček či jiný prostředek ke sběru exkrementů. Když už
se pak mazlíček vyprázdní, majitel má povinnost po pejskovi uklidit. Očividně se tak nestává. Také venčení psů
stylem kdy jsou pootevřené dveře (vrata), pejsek se sám
bez doprovodu pána vyvenčí a sám se opět vrací domů,
není z hlediska pořádku ideální. Prostor nám. Svobody
kolem sochy osvoboditele není prostor pro venčení psů.
Ale dost už problematiky psů. Každý z nás je svéprávný
a jistě ví, co má dělat – tak to jen dodržujme.
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Při placení poplatků za odpad už řada z nás zjistila, jak
důsledně jsme v předchozím roce třídili odpad. Ti, kteří
třídili více, mají slevu na poplatku za likvidaci odpadu,
ti, kterým to nešlo tak dobře, to mohou v letošním roce
napravit.
Jako každoročně provádí sběr odpadu ve větrolamech
členové mysliveckých sdružení, kolem řeky pak rybáři. Za tuto činnost jim velmi děkujeme. Na sobotu 7. 4.
je vyhlášena akce „Ukliďme Česko“. V loňském roce se
do akce zapojili senioři a skauti v parku, podél staré cesty od Brna na smolínském katastru i podél stezky z Pohořelic do Velkého Dvora. Úklidová akce bude po domluvě s údržbou města také letos. Pomoci uklidit město
může každý, samozřejmě i veřejné prostranství kolem
domů. Nasbíraný odpad budou pracovníci údržby postupně odvážet. Pokud máte zájem se zapojit, spojte se
se zaměstnanci údržby – pan Čermák, pan Bartoň. Můžete si vyžádat pytle a domluvit se na odvozu odpadu.
Pondělí velikonoční letos připadlo hned na začátek dubna. Během Velikonoc si připomínáme ukřižování Ježíše
Krista (Velký pátek), nedělní Zmrtvýchvstání (největší
slavnost křesťanského církevního roku). Pondělí velikonoční je neodmyslitelně spojeno se zvykem chození
s pomlázkou. Chlapci při mrskání děvčatům předávají
část jarní svěžesti vrbového proutí a jsou za tento dobrý
skutek po zásluze odměněni – většinou malovanými vajíčky, kraslicemi, či jinou odměnou. Měli bychom využívat dnů volna více k připomenutí duchovního rozměru
svátků, jejich tradici.
V lednu začaly stavební úpravy tzv. „Paarova zámečku“,
jedné z našich památkově chráněných budov. Po opravě
(polovina roku 2019) bude sloužit pro potřeby základní
školy. Počet žáků na ZŠ roste a při vyučování se třídy
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v některých předmětech dělí na poloviny. Tím nastává
potřeba výukových prostor. Rovněž při otvírání prvních
tříd je lepší mít počty dětí menší. Od třetí třídy na naši
ZŠ přechází děti z Pasohlávek i z dalších obcí a počty
dětí ve třídách rostou.
Paarův zámeček v minulosti sloužil pro potřeby školní
družiny, pracovního vyučování a v některých letech zde
byly i kmenové učebny. Po výstavbě přístavby školy v 90.
letech a snížení počtu žáků přestala škola tento objekt
využívat.
V březnu zahájila firma Inženýrské stavby Hodonín práce na prodloužení dešťové kanalizace na ulici Brněnské.
Práce jsou součástí přípravných prací pro stavbu cyklostezky a stezky pro pěší na ulici Brněnské. Akce se bude
týkat úseku od „Staré řeky“ po tiskárnu. Od Staré řeky
po Benzinu povedou stezky po obou stranách silnice,
od Benziny po tiskárnu pak po levé straně (ve směru
od města).
V březnu také začaly práce na zbudování přechodu pro
pěší na ulici Znojemské u kasáren. Vozovka je zde široká
více než 6,5 metru, a tak jsme museli nechat vyprojektovat středový ostrůvek, osvětlení, přesun autobusových
zastávek, chodníky, odvod dešťových vod atd. Po dobu
výstavby jsou posunuté autobusové zastávky linky č.
108. Práce by měly skončit na podzim tohoto roku.
V březnu byly zahájeny práce na stavební úpravě ulice
Dvorní. Během prací bude zbudován chodník podél
penzionu „In Vino“, bude opraven odvod dešťových
vod, zbudována podélná i kolmá parkovací stání.
Během dubna se budou stěhovat do opravených prostor
zdravotního střediska lékaři a další subjekty. Doporučujeme sledovat harmonogram stěhování, ať zbytečně nehledáte toho svého doktora na jiném místě.
Snažíme se získat pro naše občany zubaře. Věříme,
že se nám to podaří a že v květnu bude tato potřebná
služba zajištěna. Koncem března přerušila zubní praxi
MUDr. Kadlecová a těší se do důchodu. Přejeme jí pevné zdraví a za dosavadní péči o naše občany děkujeme.
V pátek 27. 4. odpoledne pořádá SVČ pálení čarodějnic.
Na sobotu 28. 4. připravují vinaři a místní organizace
Českého zahrádkářského svazu další ročník ochutnávky
vín.
Na pondělí 30. 4. občané z ulice Znojemské a U cihelny mají naplánováno stavění máje a pálení čarodějnic,
symbolické rozloučení se zimou.
7. května vzpomeneme osvobození města, 8. května
vzpomeneme 73. výročí ukončení II. světové války.
V sobotu 12. 5. si připomeneme Svátek matek v sále
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Radnice. Naše maminky si jistě zaslouží naši pozornost
a poděkování za vše, co pro nás udělaly.
Přejeme všem pěkné jaro a hodně sil.
Ing. Josef Svoboda, starosta
Bc. Miroslav Novák, místostarosta

ZE ZÁPISŮ RADY ZASTUPITELSTVA
MĚSTA
103. schůze rady města konaná dne 21. 2. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila zadání zpracování studie zasíťování lokality
před bývalými kasárnami, resp. pozemku p. č. 6382
a 6383, v rámci podnikatelského záměru arch. Hučíkem,
• uložila vedoucí KIC připravit ve spolupráci s kulturní komisí rady města návrh oslav 100. výročí vzniku
republiky,
• schválila nájemné zubních ordinací na zdravotním
středisku – prvních 6 měsíců od podpisu smlouvy
bude nájemné odpuštěno, následně 27 měsíců bude
nájemné účtováno v poloviční výši. Společnosti AK
Dent bude zajištěno vybavení 2 ordinací za 3 mil. Kč.
Takto pořízené vybavení zůstane v majetku města.
Společnost zajistí jejich denní provoz ordinací 2 lékaři od května 2018. Odebrané energie a služby budou
měřeny a účtovány dle skutečnosti. RM tímto zrušila
usnesení č. 14/100/18,
• souhlasila s odkoupením vybavení zubní ordinace
MUDr. Kadlecové. Přemístění vybavení do nové zubní ordinace na zdravotním středisku zajistí město Pohořelice,
• schválila podání žádosti ZŠ a MŠ Pohořelice o dotaci na projekt zkvalitnění výuky cizích jazyků – Erasmus+,
• schválila zapojení města Pohořelice do projektu
„Discgolf pro lepší park“. Pro účely tohoto projektu
poskytuje prostory městského parku, vojenského hřiště a tribuny a současně se zavazuje, že bude udržovat
discgolfové hřiště v provozuschopném stavu,
• schválila uzavření mateřské školy v období letních
prázdnin od 1. 8. do 31. 8. 2018,
• schválila poskytnutí dárkového koše v hodnotě 1000
Kč na školní ples Odborného učiliště Cvrčovice konaný dne 23. 2. 2018,
• schválila doplnění položky do Ceníku města – prodej
magnetky „Radnice“ v ceně 15 Kč/ks,
• schválila podání žádosti o dotaci v dotačním programu IROP - investice do infrastruktury pro základní a
střední vzdělávání, prostřednictvím MAS Podbrněnsko, projekt Jazyková učebna na II. stupni ZŠ a MŠ
Pohořelice,
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• souhlasila s technickým zhodnocením majetku a se
zachováním účelu takto pořízeného majetku pro účely
základního vzdělávání minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu 5 let.
104. schůze rady města konaná dne 28. 2. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• zrušila výběrové řízení na zhotovitele akce „Oprava
povrchu části ul. Školní, Kostelní, 1. etapa“ a ukládá
vypsat nové výběrové řízení na tuto akci,
• neschválila zapůjčení pozemku bývalého vojenského
hřiště pro účely pořádání koncertu ROCK FEST.
105. schůze rady města konaná dne 14. 3. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila pokračovat na zpracování projektové dokumentace - výstavba pečovatelských bytů nad konírnou
a přestavba přilehlých hospodářských budov,
• neschválila další zpracování projektu zbudování zastřešené tribuny na sportovišti za sportovní halou,
• uložila vyhlásit upozornění pro majitele psů, aby při
venčení na veřejném prostranství uklízeli psí exkrementy, jinak jim hrozí pokuta za znečištění veřejného
prostranství,
• schválila udělit čestnou plaketu města a věcný dar
panu npor. Bc. Zdeňku Selnerovi, Pohořelice, za záchranu lidského života při dopravní nehodě,
• schválila navýšení počtu zaměstnanců MÚ o dva pracovníky na výkon agendy přestupkového řízení na
úseku dopravy,
• schválila navýšení počtu zaměstnanců MÚ o jednoho
pracovníka na úseku územního plánování a stavební
úřad,
• schválila uspořádání akce Týden sportu zdarma na
sportovní hale v týdnu od 9. do 14. července 2018 dle
předloženého návrhu.
XXIII. zasedání zastupitelstva města konané
dne 28. 2. 2018 projednalo mimo jiné tuto
problematiku:
• schválilo rozpočtové opatření města č. 2/2018 dle
předloženého návrhu,
• schválilo prodej pozemku p.č. 1668 v k. ú. Pohořelice
nad Jihlavou o výměře 302 m2,
• schválilo prodej pozemku p.č. 1666 v k. ú. Pohořelice
nad Jihlavou o výměře 166 m2,
• schválilo odprodej pozemku p. č. 1664 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou o výměře 77 m2,
• schválilo zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č.
56 v k. ú. Nová Ves u Pohořelic o výměře 174 m2 formou dražby. ZM pověřilo místostarostu města zpracováním a zveřejněním podmínek záměru. Rozhodujícím kritériem bude výše kupní ceny,
• schválilo zveřejnění záměru směny části pozemků p.
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č. 2918, 2971, 2924 a 2979 v k. ú. Smolín o výměře
11 000 m2 za části pozemků p. č. 2922, 2923, 2891 a
2890 v k. ú. Smolín o výměře 11 000 m2,
schválilo záměr bezúplatného nabytí pozemků p.
č. 6518, 6522 a 2636 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
z vlastnictví státu a příslušnosti hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Pohořelice,
schválilo odkoupení části pozemku p. č. 103/2 o výměře 37 m2, nově označené v geom. plánu 2484/252018 jako p.č. 103/15 a p. č. 72/7 o výměře 149 m2 a
části pozemku p. č. 2447/5 o výměře 1860 m2, nově
označené v geom. plánu č. 2469-156/2017 jako p.č.
2447/27, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,
schválilo podání odvolání proti rozhodnutí soudu o
zaplacení smluvní pokuty ve výši 766.099,- Kč firmě
OSP, spol. s r.o. Moravský Krumlov,
schválilo zveřejnění záměru odprodeje částí pozemků
města p.č. 389/1 a 389/76 o celkové výměře cca 3055
m2, za cenu 2.200,- Kč/m2 bez DPH, tj. cca 6.721.000,Kč bez DPH. Přesná výměra pozemků bude určena
geometrickým plánem. ZM pověřilo správce rozpočtu
přípravou rozpočtového opatření,
schválilo odkoupení společnosti, převod jmění na
město jako společníka, účast ve společnosti, event.
jiný způsob nabytí společnosti tak, aby se město Pohořelice stalo jediným vlastníkem společnosti KARENT,
spol. s r.o., IČ: 49454943 a pozemku p.č. 954/1 v k.ú.
Pohořelice nad Jihlavou. ZM pověřilo vedení města
jednat se zástupci společnosti KARENT, spol. s r.o. o
podmínkách nabytí. ZM pověřilo správce rozpočtu
přípravou rozpočtového opatření,
schválilo návrh na člena statutárního orgánu (jednatele) společnosti KARENT, spol. s r.o., IČ: 49454943 starostu města Ing. Josefa Svobodu. Starosta je oprávněn
za společnost jednat a podepisovat samostatně. Tím
není dotčeno pravomoc rady města dle § 102 odst. 2
písm. c). zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění,
schválilo pro zastupování města Pohořelice na valných hromadách společnosti KARENT, spol. s r.o., IČ:
49454943 místostarostu města Bc. Miroslava Nováka,
DiS. Místostarosta je oprávněn za společnost jednat a
podepisovat samostatně. Tím není dotčeno pravomoc
rady města dle § 102 odst. 2 písm. c). zák. č. 128/2000
Sb., v platném znění,
schválilo odkoupení pozemku p.č. 2127/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, jehož součástí je stavba: Pohořelice, č. p. 399,
schválilo aktualizaci Programu rozvoje města Pohořelice na rok 2015 – 2023,
schválilo pověřit místostarostu města Bc. Nováka, aby
požádal stavební úřad o nařízení demolice stavby: Pohořelice č. p. 410 na p. č. 2123/1 a objektů navazujících
bez č. p./č. e. na pozemcích p. č. 2123/2 - :/4, vše v k.ú.
Pohořelice nad Jihlavou,
schválilo poskytnutí dotací a uzavření Veřejnoprávní
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smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice s poskytovateli sociálních služeb tvořících minimální síť ORP Pohořelice na rok 2018,
schválilo Dotační program pro dotace poskytnuté dle
zvláštního předpisu „Podpora sociálních služeb na
území ORP Pohořelice v roce 2018 II“ včetně příloh a
ukládá uveřejnit program na úřední desce způsobem
umožňující dálkový přístup 1. 3. 2018,
schválilo uzavření Smlouvy o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Pohořelice
pro rok 2018 s obcemi ORP Pohořelice,
schválilo vyhlášení výběrového řízení na přijetí revolvingového úvěru ve výši až 100 mil. Kč pro období od
15. 5. 2018 do 30. 6. 2021 za účelem předfinancování
dotačních projektů,
pověřilo vedení města, aby zajistilo zpracování studie
zástavby a zasíťování lokality pozemků p.č. 6382 a 6383
v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, tj. dešťová a splašková
kanalizace, plyn, elektřina, trafostanice, voda, hydroglobus, potřebné koridory pro vedení těchto sítí a komunikace, chodníky, okružní křižovatka, zasakování
dešťových vod, dětská hřiště, místa pro kontejnery na
tříděný odpad apod. Dále pověřuje vedení města, aby
připravilo výzvu – záměr odprodeje pozemků s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o
výstavbě. Návrhy budou předloženy do ZM. Záměrem města je, aby v lokalitě vzniklo obchodně-nákupní centrum, a dále byla umístěna zástavba bytových a
rodinných domů,
schválilo jednat o podílu okolních obcí na investiční akci Přístavba ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35, dle
předložené kalkulace, tj. podle počtu dojíždějících
žáků z dané obce. Doporučilo zahájit jednání se starosty obcí,
schválilo Ing. Evžena Ryšánka členem kontrolního výboru ZM.
Mgr. Renata Babčanová, MÚ Pohořelice

Součástí besedy byla i ukázka uniforem, čepic a zbraní,
které jsme si mohli i osahat. Beseda byla velmi poučná
a zajímavá. Bylo vidět, že posluchače zaujala. Děkujeme
za působivý přednes.
Na závěr nás poprosil o jakékoliv informace či fotografie týkající se legionářů Pohořelic. My se s touto prosbou obracíme na vás. Pokud máte jakoukoliv informaci,
dokument nebo fotografii, přijďte za námi do knihovny
a my vám zprostředkujeme setkání s Mgr. Trávníčkem.

Jak on sám totiž říká, lepší je osobní kontakt, než zprostředkovaná informace. A aby toho nebylo málo, máme
na vás prosbu ještě jednu. Doprovod Mgr. Trávníčka,
pan Such, nás zase poprosil o informace o pomnících
padlých. Za jakékoliv informace děkujeme.
Martina Minaříková, knihovnice

JAK SE NESTÁT OTROKEM NEMOCI
Ve středu 28. 2. 2018 se na Radnici uskutečnila beseda
s MUDr. Pavlem Šáchou. Beseda byla o našem zdraví.
Pan doktor nám povídal o souvislostech nemocí v našem těle. Nestačí jen léčit příznak nemoci, ale je potřeba
najít její důvod. Léčením příznaku nemoc neodstraníme a navíc se stáváme jejím otrokem formou pojídání
léků na tlumení příznaků. Různé souvislosti nám ukázal
na případech. Bylo tedy lepší si udělat představu. Samozřejmě je důležité také pozitivní myšlení. Psychosomatika je totiž už prý uznávanou vědou. Pokud tedy nechcete být otrokem své nemoci, hledejte důvod, proč vznikla.

BESEDA NAHODILÁ ARMÁDA
V úterý 13. 2. 2018 se na Radnici uskutečnila beseda
o legionářích. Přednášejícím byl Mgr. František Trávníček. Povídal nám o legionářích Břeclavska a Československých legiích. Dozvěděli jsme se, kdo byl legionář
a že důležitým datem byl 28.říjen 1918. Každý dobrovolník, který nastoupil do armády před tímto datem,
byl legionář. Kdo nastoupil poté, byl dobrovolec. Ukázal nám, že na stránkách vojenského ústředního archívu: www.wuapraha.cz, lze nalézt, kdo byl legionářem.
Již předem si pro nás připravil jména legionářů z Pohořelic. Ukázal nám také knihy, které napsal. Jedna se
jmenuje Se sokolem na klopě a druhá je o legionářích
Rakvic. Obě knihy jsme pro vás do knihovny zakoupili.
Prozradil nám také, že by chtěl napsat knih celkem osm
a jednou z nich by byla i kniha o legionářích Pohořelic.
4

Na odlehčení tohoto závažného tématu si jako hosta
MUDr. Šácha pozval svou manželku, aby nám zazpívala.
Je totiž členkou Brno Gospel Choir. Zářila z ní energie
a poslední píseň Smile způsobila opravdu úsměv na tvářích všech posluchačů. Z besedy odcházeli tedy všichni
optimisticky naladěni. Děkujeme tímto manželům Šáchovým za pěkně strávené odpoledne.
Martina Minaříková, knihovnice
POHOŘELICKÉ LISTY | DUBEN 2018
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SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
V sobotu 10. března 2018 jsme v sále Radnice pořádali
již 10. ročník setkání harmonikářů v Pohořelicích. Před
plným sálem se představilo 44 účastníků z toho 12 žen
a jedna malá osmiletá slečna.

POHOŘELICKÝ BENČAŘ
NA REPUBLICE V OSTRAVĚ

Dne 3. března se konalo v Ostravě 14. Otevřené mistrovství České republiky dorostu, juniorů a masters
v benčpresu. Této soutěže se zúčastnil oddílový benčař
Khaled Ghazal, který soutěžil v kategorii do 120 kg masters1 (muži nad 40 let).

Za Pohořelice vystoupil Petr Šarda a Ivoš Janičata. Pořad
zahájil starosta Ing. Josef Svoboda a uváděl již tradičně
Ivoš Janičata s imitátorem Petrem Martinákem.
Alena Bilavčíková, KIC Pohořelice

TROJBOJAŘI NA MISTROVSTVÍ ČR
Dne 24. února se konalo ve městě Krnov 26. mistrovství České republiky mužů a žen v silovém trojboji. Této
soutěže se zúčastnilo 32 soutěžících.

Khaled začínal první pokusem 250 kg, který hravě zvládl. Na druhý pokus si nechal naložit 280 kg a taktéž
uspěšně zabodoval. Poslední výzvou bylo pro Khaleda
305 kg, kde se snažil překonat stávající český národní rekord v kategorii do 120 kg.
Bohužel o opravdu malý kousek tento rekord nepřekonal.
I přesto se mu druhým pokusem 280 kg povedlo svoji
kategorii i absolutní pořadí vyhrát.
Jan Strouhal

Z Pohořelického oddílu byli nominováni do této soutěže Jan Strouhal a Bronislav Tvrdoň. Oba závodníci ukořistili cenné medaile.
Bronislav Tvrdoň soutěžil v kategorii do 59 kg a ve své
kategorii vyhrál s výkony - dřep 150 kg, benčpres
117,5 kg a mrtvý tah 162,5 kg.

komerční inzerce

PR A REKLAMNÍ AGENTURA

Broňa také získal z každé disciplíny medaili za první
místo a v absolutním pořadí se umístil na 23. místě.

PR texty | grafika | tisk | weby

Jan Strouhal soutěžil v kategorii do 83 kg a ve své kategorii se umístil na třetím místě s výkony - dřep 260 kg,
benčpres 150 kg a mrtvý tah 250 kg.

Foto a video z dronu

Honza ve své kategorii získal také medaile z každé disciplíny - dřep 2. místo, benčpres 3. místo a mrtvý tah 1.
místo. V absolutním pořadí se umístil na 13. místě.

Dagmar Sedláčková | T.: 776 345 343 | info@hojapartner.cz
www. hojapartner.cz | @hojapartner
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AKCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
POHOŘELICE NA MĚSÍC DUBEN 2018

3. 4. (úterý)					
Dopravní výchova pro ZŠ a MŠ Vlasatice
• Dopravní výchova systematická pro žáky ZŠ a MŠ
Vlasatice na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
7 – 8. 4. (sobota-neděle)			
Taneční soustředění Novoveských štístek
• Taneční soustředění country skupiny Novoveská štístka SVČ Pohořelice v Loděnicích.
7. 4. (sobota)					
Florbalová liga mezi městy
• 6. kolo florbalové ligy Mezi městy - starších žáků. Pořadatelem turnaje je tým SVČ Pohořelice.
8. 4. (neděle)					
Taneční skupina Shake Up Pohořelice
• Účast na regionální taneční soutěži Czech Dance Organization Bobycentru v Brně.
8. 4. (neděle)					
Sousedská liga
• Finálový turnaj sousedské ligy ve florbale v Žabčicích.
12. 4. (čtvrtek)				
Dopravní výchova pro ZŠ a MŠ Vranovice
• Dopravní výchova systematická pro žáky ZŠ a MŠ Vranovice na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
14. 4. (sobota)			
Badmintonový turnaj v Miroslavi
• Účast kroužku badmintonu na turnaji žáků v Miroslavi.
14. 4. (sobota)				
Florbalová liga mezi městy
• 7. kolo florbalové ligy Mezi městy - mladších žáků. Pořadatelem turnaje je tým Kometa Brno.
17. 4. (úterý)					
Dopravní výchova pro ZŠ a MŠ Troskotovice
• Dopravní výchova systematická pro žáky ZŠ a MŠ
Troskotovice na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
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19. 4. (čtvrtek)				
Dopravní výchova pro ZŠ a MŠ Přibice
• Dopravní výchova systematická pro žáky ZŠ a MŠ Přibice na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
20 – 22. 4. (pátek-neděle)			
Country tance Novoveská štístka
• Účast country skupiny Novoveská štístka SVČ Pohořelice na taneční soutěži ve Střelicích.
20. 4. (pátek)					
Dopravní výchova pro ZŠ a MŠ Ivaň
• Dopravní výchova systematická pro žáky ZŠ a MŠ
Ivaň na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
21. 4. (sobota)				
Dětský karneval Unkovice
• Zajištění karnevalového programu v Unkovicích.
21 – 22. 4. (sobota-neděle)			
Taneční skupina Shake Up Pohořelice
• Účast taneční skupiny Shake UP SVČ Pohořelice
na mistrovství Moravy Czech Dance Organization
v Přerově.
24. 4. (úterý)					
Dopravní výchova pro ZŠ a MŠ Loděnice
• Dopravní výchova systematická pro žáky ZŠ a MŠ Loděnice na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
26. 4. (čtvrtek)				
Dopravní výchova pro ZŠ a MŠ Pohořelice
• Dopravní výchova systematická pro žáky ZŠ a MŠ Pohořelice na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
27. 4. (pátek)					
Pálení čarodějnic
• Doprovodný program a několik čarodějných stanovišť. Na závěr opékání špekáčků. Začátek 16:00 hod.
28. 4. (sobota)				
Florbalová liga mezi městy
• 7. kolo florbalové ligy Mezi městy - starších žáků. Pořadatelem turnaje je tým Kometa Brno.
28. 4. (sobota)				
Vystoupení folklórního souboru Rozmarýnek
• Vystoupení folklórního souboru Rozmarýnek na koštu vína v Pohořelicích.
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29. 4. (neděle)				
Country tance Novoveská štístka
• Účast country skupiny Novoveská štístka SVČ Pohořelice na taneční soutěži Festival tanečního mládí
v Brně.
Realizované projekty:
Projekt Prevence, Projekt na zabezpečení činnosti ICM
SVČ Pohořelice, Mezinárodní projekt s názvem „meine
– deine Lebenswelt“

nášce. A potom si žáci prakticky vše vyzkouší na dětském dopravním hřišti, které reálně připomíná pohyb
v opravdovém silničním provozu. V závěrečné části dostanou žáci písemný test, který když zvládnou, obdrží
„průkaz mladého cyklisty“. Jako třešnička na dortu je
připravena pro všechny cyklisty Dopravní soutěž mladých cyklistů, která proběhne 15. května 2018 na dopravním hřišti v Pohořelicích. Na této dopravní soutěži
se utkají čtyřčlenná družstva z okolních základních škol
a zkonfrontují tak svoje vědomosti a dovednosti v dopravní tématice s žáky i z jiných škol.

Těší se na vás a příjemnou zábavu vám přejí pracovníci SVČ Pohořelice. Pro snadný přehled a plánování
doporučujeme používat sdílený kalendář na našich
webových stránkách.

Táborová činnost 2018
Upozorňujeme, že z důvodu velkého zájmu, máme již
všechny letní tábory plně obsazené. Děkujeme za pochopení.

Slet čarodějnic
Pozor, pozor, blíží se další ročník sletu čarodějnic a čarodějů. Sraz v pátek 27. dubna 2018 v 16:00 hod. na
Tyršovce. Akce je určena pro všechny věkové kategorie.
Po zahájení bude účastníky čekat doprovodný program
a několik čarodějných stanovišť. Na závěr je připraveno
opékání špekáčků. Nezapomeňte si již v předstihu připravit kostým, masku a super rychlé koště. Občerstvení
pro děti i dospělé zajištěno v bufetu.

Dračí líheň – Létající kapři se opět rozrostli
Létající kapři opět po půl roce pořádali další Dračí líheň; dvoudenní turnaj v Ultimate frisbee pro začínající
a mírně pokročilé hráče. Letošní turnaj byl vyjímečný
tím, že se nám podařilo sestavit celkem 3 týmy a 30 hráčů. Kromě našich týmů byl zastoupen Bohumín a Brno.
Letošní turnaj měl rekordní účast mezi juniory, za což
jsme jako organizátoři velmi rádi. Turnaj vyhrál tým
BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) z Brna,
na druhém místě skončil Rainbow Banana A z Bohumína a třetí skončil náš tým Létající kapři B. Ostatní naše
týmy obsadily 6. a 8. místo.

Jarní kolo dopravní výchovy začíná
Zima nám pomalými krůčky končí a tak je pomalu
na čase oprášit jízdní kola a připravit je na blížící se sezónu. Během měsíce dubna se otevřou brány dopravního hřiště v Pohořelicích, kde Středisko volného času
přivítá 350 žáků 4. tříd ze základních škol mikroregionu Pohořelicko v druhém bloku dopravní výchovy systematické. V prvním bloku, který se uskutečnil v měsíci
září, se žáci seznámili se základními pravidly silničního
provozu, naučili se základní značky a pravidla při jízdě
po komunikaci. Konkrétně se jedná o tyto základní školy: ZŠ a MŠ Pohořelice, ZŠ a MŠ Přibice, ZŠ a MŠ Vranovice, ZŠ a MŠ Ivaň, ZŠ a MŠ Troskotovice, ZŠ a MŠ
Vlasatice a ZŠ a MŠ Loděnice.
V druhém bloku si připomeneme nejdůležitější pravidla
chování na pozemní komunikaci při teoretické předPOHOŘELICKÉ LISTY | DUBEN 2018

Důležitým aspektem každého turnaje v Ultimate je předávání ceny „Spirit of the Game“ (Duch hry), kterou
neurčuje pořadatel, ale týmy na základě Fair-play. Letos
tuto cenu oprávněně získal středoškolský tým z Biskupského gymnázia. Turnaj má mezi hráči velkou oblibu
díky pohodové a přátelské atmosféře a my budeme rádi,
když to tak zůstane i do dalších ročníků.
pracovníci SVČ Pohořelice
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ZREKONSTRUOVANÉ ZDRAVOTNÍ
STŘEDISKO ZAHAJUJE PROVOZ
Zmodernizované prostory ordinací i lékárny, ale také
kompletní výměna rozvodů elektřiny i vody, či nové
sociální zařízení pro veřejnost i pracovníky střediska. To jsou výsledky více než rok trvající rekonstrukce
zdravotního střediska na Brněnské ulici v Pohořelicích
za zhruba 23 milionů korun. Nechybí nové šatny pro
lékaře, nová kotelna, venku upravená parkovací místa
pro osobní automobily, vozíčkáře i sanitní vozy. Pacienti, kteří po dobu oprav museli za svými lékaři chodit
do náhradních prostor rozmístěných po městě je nyní
opět najdou pod jednou střechou, navíc v moderním
prostředí. Do budovy se opět vrátí i zdravotní dopravní
služba, která po dobu rekonstrukce vyjížděla k přepravě
pacientů z provizoria umístěného v objektu města v Šumické ulici.

Zdravotní středisko Pohořelice v datech:
• Původní stavba vznikla v 70. letech minulého století
• 06/2016 – zahájeny úpravy náhradních prostor
• 11/2016 – stěhování do náhradních prostor
• Cena úprav náhradních prostor: 4,7 mil. korun
• 01/2017 – Zahájení rekonstrukce zdravotního střediska
• 03/2018 – Dokončení rekonstrukce, vč. kolaudace
• 20. 3. 2018 (18–20 h) – Den otevřených dveří pro veřejnost
• 23. 4. 2018 – Zahájení provozu s kompletními službami
• Cena rekonstrukce ZS: zhruba 23 mil. korun z rozpočtu města
Dagmar Sedláčková

Veřejnost si mohla opravené zdravotní středisko poprvé
prohlédnout v úterý 20. března 2018 od 18 do 20 hodin,
kdy se uskutečnilo oficiální otevření za účasti představitelů města, lékařů a hostů. „Během dubna se do zdravotního střediska budou stěhovat lékaři, lékárna a další
služby. V kompletní sestavě bude středisko fungovat od
23. dubna,“ upřesnil starosta města Josef Svoboda.
Podle něj byla rekonstrukce provedena tak, aby byla
v budoucnu možná i další nadstavba. „V delším časovém
horizontu je pravděpodobné, že zdravotnické služby bude
třeba ve městě nadále rozšiřovat a nadstavba je logickým
řešením,“ předpokládá.
Rekonstrukce si vyžádala dvojí velké stěhování lékařů a zdravotnických služeb. Nejdříve do náhradních
prostor a nyní zpět do nového zdravotního střediska.
„Logisticky i organizačně to bylo náročné období. Jak pro
pracovníky města, tak pro lékaře i pacienty, kteří museli
do jednotlivých ambulancí více než rok cestovat na různá místa ve městě,“ bilancuje místostarosta Pohořelic
Miroslav Novák. „Vše se podařilo vyřešit a je to úspěšně
za námi,“ dodává. Jen úpravy provizorních prostor vyšly
město na 4,7 milionů korun.

Po více než roce provizoria se lékaři a zdravotní služby
v Pohořelicích stěhují do nově zrekonstruovaného Zdravotního střediska na Brněnské ulici.

Praktičtí a odborní lékaři a rehabilitace po dobu rekonstrukce ordinovali v budově města v Šumické ulici, zubaři ve vedlejším křídle městského úřadu ve Vídeňské
ulici, lékárna byla k dispozici zase v budově v centru
města. Nyní je lidé najdou opět na jednom místě v modernizovaném zdravotním středisku.
Rekonstrukce zdravotního střediska, které stojí ve městě
od 70. let minulého století, si vyžádala zhruba 23 milionů korun z rozpočtu města, bez využití dotace.
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Foto: Archiv města Pohořelice (Josef Svoboda)
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SEZÓNA 2018 ARMY DIRT PARK
BIKOVÉ HŘIŠTĚ

STOPY LUKOSTŘELBY POD
PÁLAVOU - DÍL PRVNÍ

ARMY DIRT PARK, bikový areál, který se nachází
na vojenském hřišti za městským parkem, se po zimním
období pomalinku probouzí do sezóny!

Počátky používání luků a šípů jsou více či méně zahaleny tajemstvím. Dřevěné lučiště a tětivy vyrobené
ze šlach nebo rostlinných materiálů dávno vzaly zasvé
a jako důkazní materiál nám zůstaly jen hroty šípů.
Na sklonku doby ledové, zhruba před 25 000 lety, se pod
Pálavou líně valily vody dnešní Dyje, její břehy lemovaly
pruhy vrbových a olšových lesíků, na písčitých vyvýšeninách v nivě řeky se krčily menší ostrůvky březových,
borových a smrkových hájků, v nichž bylo možné nalézt
nejen naši dnešní borovici lesní, ale možná i kleč a borovici limbu.

Dne 10. 3. jsme začali s přípravou areálu, které budou
trvat do 27. 4. 2018. Plán na tuto sezónu je soustředěný
na vylepšení areálu a získání více příznivců tohoto sportu. V areálu přibudou nové skoky typu dvoják (odraz,
dopad), pro snadnější přestup z menších skoků na větší. Dále přibude skok typu resi, který se skládá z rádiusového odrazu, plošinky a zpěvněného molitanového
dopadu, který bude určený pro trénování náročnějších
triků. Hlavní a důležitou změnou pro tento rok je pravidelná otvírací doba, kterou prozatím dáváme dohromady vzhledem k bezpečnějšímu využívání areálu. Otvírací dobu zveřejníme koncem dubna na sociálních sítích.
V plánu jsou také akce, které budou směrované pro nové
příznivce tohoto sportu, včetně dětí. První akce tohoto
roku se odehraje v sobotu 28. 4., kdy oficiálně zahájíme
provoz nové sezóny. Dále se během sezóny uskuteční
exhibice pro ZŠ Pohořelice, závod na pumptracku a již
známý ARMY JAM, který pro tento rok nebude hostit
titul MČR. Pro více aktuálních informací nás můžete
sledovat na sociálních sítích Facebook a Instagram pod
názvem armydirtpark.

Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na vás!
Zdeněk Weiter
POHOŘELICKÉ LISTY | DUBEN 2018

V tomto období ustupují z pravěké scény neandrtálci
a přichází kromaňonci – předvěcí lidé. Mají mnohem
dokonalejší zbraně. Kopí a oštěpy s ostrými kamennými
nebo kostěnými hroty. Mají luky a šípy. Mají laso. Také
zbraň zvanou dnes „bolas“ (podle obdobného loveckého nástroje jihoamerických Indiánů): provaz s koulemi
na obou koncích. Mají dýku. Pazourky dovedou opracovávat neobyčejně zručně a jemně. Z nepatrných úštěpů kamene, z jakýchsi žiletek, skládá celé dlouhé čepele
vsazované do násad kostí či dřeva. Z jediného kilogramu pazourku umí naštípat snad sto metrů kamenných
nástrojů k dokonalosti.
Zhruba před 10 000 lety se začalo oteplovat. Ve zdejší
krajině se začaly objevovat četné další dřeviny – duby,
a zejména líska. Bezlesá místa začala postupně mizet,
na jejich místě se rozkládaly řídké lesostepní porosty.
Rovněž do podrostu se vracely mnohé byliny, které musely před chladem ustoupit daleko na jihovýchod. Přibližně před 7 500 lety byla takřka celá krajina pokryta
lesem. Ten tvořily především duby spolu s lípami, jilmy,
javory, na písčitých místech se snad dosud udržovaly
i borovice*.
Nejstarší luk na světě objevili němečtí archeologové
v Mannheimu. Unikátní nález 40 cm dlouhého fragmentu
z borovicového dřeva* je podle mluvčího mannheimského
muzea 17 600 let starý a svědčí o tom, že tuto střelnou
zbraň používali lovci již v době kamenné. Při rekonstrukci předmětu vyšlo najevo, že luk byl původně dlouhý asi
110 cm a se zbraní bylo možné dostřelit na vzdálenost, až
do vzdálenosti 80 m.
Takovýto pradávný důkaz o existenci lukostřelby v našem okolí nemáme, nicméně můžeme říct, že materiál
i ruce k výrobě luků u nás pod Pálavou v období pravěku jednoznačně byly. Pokud máte zájem se o lukostřelbě dozvědět více, můžete navštívit některý s tréninků
místního lukostřeleckého spolku 3D lukostřelnice pod
Pálavou – kontaktní informace naleznete na webu města
Pohořelice.
Marek Holzmann
9
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Olympiáda v anglickém jazyce

ztížila tím, že se ve skupinkách mohli navzájem dorozumívat pouze posunkovou řečí a skřeky, stejně jako to
dělal člověk vzpřímený v tomto období.

Stalo se už tradicí, že nejlepší žáci ze školního kola se
zúčastní okresní soutěže. Letos nás do Modřic vyrazili
reprezentovat Gabriel Odvářka ze 6. ročníku a Tereza
Dreslerová z 9. ročníku. V kategorii I. A (pro 6. a 7. třídy) se Gabrielovi podařilo vybojovat 6. místo a Tereza si
ve velké konkurenci také vedla dobře a skončila sedmá.
Oběma žákům gratulujeme a přejeme hodně radosti při
dalším studiu angličtiny.
Určitě vás zajímá, jak taková soutěž probíhá a co vlastně
musí účastníci předvést. Na soutěž není potřeba učit se
zpaměti nějaký text, takto dnes soutěže v cizích jazycích
neprobíhají. Jsou sice dána témata, ale spíš jako vodítko, o čem si porota bude se soutěžícím povídat. Tomuto krátkému rozhovoru předchází poslech s vyplněním
několika krátkých úkolů či doplněním vět a jen krátká
slovní příprava přímo na místě. Hodnocení pak zahrnuje správné splnění úkolů k poslechu, přirozenost projevu
a plynulost, orientace v tématu a určitou roli hraje i celkový dojem, kterým soutěžící zapůsobí na hodnotící.
Naši žáci již několik let obsazují v této soutěži příčky
v první polovině soutěžního pole. Výuce jazyků se snažíme hodně věnovat. V průběhu školního roku mají děti
možnost vyzkoušet si svoje praktické znalosti v rámci
tzv. projektů na různá témata, dále pak pořádáme zájezdy do Anglie, kde si zase ověří komunikaci v angličtině přímo v terénu. V nejbližší době se nám snad také
podaří zrealizovat nové odborné učebny cizích jazyků,
které by měly ještě více pomoci při osvojování správné
výslovnosti i větné stavby. Za kvalitní výukou stojí i vyučující, snažící se přinášet novinky do výuky.
Ing. Hana Konečná
Cesta do pravěku
V rámci projektové výuky si žáci 4. C zkoušeli, jaké by
to bylo žít v období pravěku. Dobu ledovou ani živého
mamuta paní učitelka obstarat nedokázala, ale přesto si
žáci na vlastní kůži vyzkoušeli mnoho dalších zajímavých činností spojovaných s pravěkem. A co mezi tyto
činnosti patřilo? Například tvorba jeskynních maleb.
I když nám to zpočátku znepříjemnila absence skutečné jeskyně, nevzdali jsme se a trošku zaimprovizovali.
Lehli jsme si pod školní lavice, nalepili zespod papíry
a černým uhlem tvořili kresby. Následovala výroba kamenných nástrojů. Paní učitelka nechala jejich výrobu
na žácích, ať si poradí sami, vždyť v pravěku před nimi
také žádný Jan Amos Komenský nestál. Podle výtvorů
to vypadalo, že někteří z nich by nejspíš hlady neumřeli a nějakého toho mamuta by snad i ulovili. Celý projektový den pak žáci zakončili skupinovou prací, kdy
v budově školy hledali obrázkové indicie a odpovídali
na otázky spojené s pravěkem. Paní učitelka jim práci
10

Věřím, že po závěrečném pokřiku celé třídní tlupy si žáci
odnesli spoustu zážitků a informací, které jim pomohou
při blížícím se testu z vlastivědy (ale pšt, žáci o ničem
ještě neví).
Mgr. Radka Horníčková
Na mamuty!
Venku je krásně, sluníčko svítí, tak se čtvrťáci sbalili
a vyrazili na mamuty. Do brněnského Anthroposu je
to co by pěstním klínem dohodil. A nejen na mamuty!
K vidění toho bylo mnoho, od nejstarších dochovaných
koster pravěkých lidí až po sošky nalezené na nedalekých Pálavských vrších.

Jak asi vypadali naši předchůdci? Jak žili, čím se živili,
jaké sociální návyky měli? Exkurze byla velmi zajímavá
a nejeden z nás jsme si domů na památku přivezl vlastní
pazourek.
Mgr. Martina Kozderová
POHOŘELICKÉ LISTY | DUBEN 2018
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Přípravný ročník ve školním roce 2017/18
pohledem rodiče
Jsem matkou sedmiletého chlapce, který navštěvuje přípravný ročník. Při rozhodování, zda syn nastoupí, sehrál
velkou roli fakt, že je dětem v tomto přípravném ročníku věnována velká péče s ohledem na jejich individuální
potřeby. Při vzdělávání předškoláků se klade velký důraz
na získávání schopností a dovedností, které jsou zapotřebí při vstupu do první třídy. Děti zde získávají větší
sebevědomí, jistotu a pracovní návyky, dále se také seznamují s režimem školy a lépe se orientují v jejím prostředí. Denně je jim poskytována logopedická péče paní
učitelky A. Charvátové.

Dobře obsazený turnaj krom nás a dvou domácích škol
počítal ještě s Ostrovačicemi, Židlochovicemi, Rajhradem, Ivančicemi a Ořechovem. V každém družstvu
byl nějaký vysoký aktivní basketbalista, někde i dva.
Nás reprezentovali nadšenci z kroužku v čele s urostlými žáky Zedníčkem (12 bodů), Cahou (34 b.), Trumpešem (12 b.), Lacinou. Součástí týmu byl dále Langer (2 b.), Eleder (4 b.), Minařík (4 b.), Patočka (4 b.),
Jurča (4 b.) a Doušek (4 b.). Co nás dovedlo poměrně
jasně k vítězství ve skupině i následnému úspěšnému
zvládnutí finále, byla dobrá obranná činnost, nasazení, týmovost a výšková převaha na doskoku, resp. pod
košem. Tímto máme zaručenou účast v daleko větší,
profesionálnější konkurenci ve finále krajském. Stejně
podstatný je opět úspěchem navýšený zápal sportovat,
tentokrát pod bezednými koši.
Mgr. Lukáš Nápravník
Přípravný ročník
Přípravný ročník je součástí ZŠ a MŠ Pohořelice. Vzděláváním v této třídě usilujeme o to, aby měly děti snadnější a pohodový vstup do 1. třídy základní školy.

Přípravný ročník během školního roku absolvuje plavecký výcvik, řadu exkurzí do přírody, divadla, představení v kině a také navštěvují místní knihovnu. Na závěr
školního roku se syn již dnes těší na výlet do jeskyně
Turold v Mikulově.
V třídní učitelce paní Dagmar Bártové získal můj syn
velkou oporu a věřím, že první třídu zvládne s velkým
úspěchem a hlavně s úsměvem.
matka žáka přípravného ročníku
Basketbal starších žáků? ZŠ Pohořelice nejlepší
v okrese!
V úterý 27. 2. 2018 se konalo v Tišnově okresní finále
v basketbale. Jelikož se na naší škole mezi žáky zvedá
energie věnovaná této kolektivní hře, vyjeli jsme zkusit
štěstí se staršími žáky.

Prostředí je upraveno tak, aby bylo podnětné a mohly se
v průběhu dopoledne střídat nejrůznější typy činností
– poslech a četba, psaní a rozvíjení grafomotoriky, hry
a říkanky s pohybem. Důležitou částí přípravy na školní
zralost je oblast jazyková a komunikativní – správné dýchání, uvolňování mluvidel a rozšiřování slovní zásoby.
Zde je pro naše děti velkou oporou práce zkušené logopedky paní Charvátové. Důležitou součástí denních
činností je pobyt a pohyb v přírodě, v sokolovně a velmi
oblíbený plavecký výcvik v Hustopečích. Na webu školy
máme i svou stránku třídy.
Děti mají zajištěnu dopolední svačinku, oběd ve školní
jídelně, celodenní pitný režim a také odpolední pobyt
ve školní družině.
Vytváříme dětem takové podmínky, aby se v naší škole
cítily spokojeně, jistě a bezpečně, aby prožívaly poslední
rok před nástupem povinné školní docházky hezké období dětství.
Dagmar Bártová
Projektové vyučování prvních tříd
Naši nejmladší žáčci se zapojili do projektového vyučování, tentokrát na téma Zimní olympijské hry. Děti se
dozvěděly základní informace o olympijských hrách
a hravou formou plnily zadané úkoly, při kterých si
mohly procvičit probrané učivo. V matematice tak například závodily o nejrychlejšího počtáře, plnily sjezdové počítání, v českém jazyku si vyzkoušely písmenkový
slalom. Sportovce ZOH se snažily nejen malovat, ale
také modelovat, v hudební výchově se naučily veselou
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písničku Splašená lyže. Nejvíc se asi dětem líbila tělesná
výchova, kde si zasoutěžily v týmech a užívaly si radost
ze sportu.
Mgr. Jitka Králíková

učitelům či spolužákům a za vzorné plnění povinností
služby. Nakonec se dvě nejpilnější koleje dokázaly dostat přes sto bodů a až do úplného závěru to byl pravý
boj. Myslíte, že stejně jako v knižních předlohách od J.
K. Rowling vyhrál Nebelvír? No, musím Vás zklamat,
i když obsadil výborné druhé místo, na to první nakonec dosáhl Havraspár a jeho sedm studentů si tak mohlo odnést svůj ohnivý pohár. Ani zbytek však neodešel
s prázdnou. Každý student bradavické školy obdržel
svou vlastní zlatonku a diplom. Po gratulaci výhercům
pak znovu nadešel čas pro moudrý klobouk, který žáky
rozřadil do kolejí pro nadcházející druhé pololetí. Nám
nezbývá nic jiného, než studentům popřát mnoho úspěchu do dalšího kouzelnického klání.
Mgr. Radka Horníčková
Sofiina volba

Naše první pololetí v Bradavicích
Před časem nám skončilo první pololetí a žáci 4. C jej
řádně oslavili. Ukončili totiž svůj první půlrok jako studenti nebelvírské, zmijozelské, mrzimorské a havraspárské koleje na Škole čar a kouzel v Bradavicích.

Lidský život. Jeho hodnota je obrovská. Je to ta nejcennější věc, kterou člověk může mít. Ale je velmi snadné jej
o něj připravit. Někdy stačí jediný výstřel. Jediná vteřina
nás může dělit od smrti. Poslední pohled do očí vraha
a pak konec. Tak tomu bylo i v Lidicích 10. června 1942.
Lidice mohli být jen obyčejnou vesnicí jako stovky dalších, ale nacisté z nich udělali symbol odporné pomsty
na nevinné vesnici známý po světě. Udělali z nich symbol nacistické zrůdnosti. Neprávem je obvinili z pomoci
odbojářům a zničili je. 340 lidských životů vyhaslo kvůli
jednomu a to jen proto, že ten jediný život byl ceněn
více. Ten jeden život měl cenu 340 jiných životů. Cenu
života určuje míra postavení ve společnosti. Lidičtí občané byli pouhými Čechy, pro nacisty nepotřebnými
lidmi. Nemilosrdně je poslali na smrt. V tom ‚‘lepším‘‘
případě na lidické muže čekala smrt kulkou. Ačkoli nevěděli, proč musí zemřít, žádný z nich neprojevil ani náznak slabosti. Hrdinně stáli na zahradě Horákova statku
čelem ke svým vrahům. Jejich ženy na tom byli mnohem hůř. Byly to matky, které násilím oddělily od jejich
dětí. Už nikdy je nespatřily. Byly poslány do koncentračního táboru, aby zde zahynuly pro nic. Jejich životy
skončily zbytečně. Je otřesné vědět, že nevěděli, co se
bude dít, proč musí pryč. Ale horší je, že i když lidičtí
občané za Heydrichovu smrt zaplatili životem, nacistům
to pořád bylo málo. Doslova Lidice vymazali z mapy.
Ale nevymazali je z paměti nás všech. Stačí se podívat
na sousoší lidických dětí, které je památníkem dětských
obětí války a běhá mi mráz po zádech. Ty útrpné výrazy
soch, vypadají jako živé, jakoby prosily o pomoc. Pozorují každého, kdo je navštíví. Pozorují ho a snad i vysílají
signály, aby se zamyslel, zda to vlastně stálo za to? Stály
životy mužů, žen a dětí za život nacistického pohlavára?
Tereza Dubšová, 9. ročník

Už na začátku školního roku byli žáci moudrým kloboukem rozděleni do těchto čtyř kolejí a každý týden
se snažili pro svou kolej získat co nejvíce bodů. Body
sbírali za splněné dobrovolné úkoly, také za pomoc
12

Tereza se s tímto textem zapojila do soutěže Lidice pro
21. století.
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Plánované školní akce:
• 28. 3. 2018						
Muzikál Horečka sobotní noci, Městské divadlo
v Brně
• 20. 4. 2018, 14:00 – 17:00				
Zápis k povinné školní docházce, školní budova na Lidické ulici
• 26. 4. – 27. 4. 2018					
Exkurze k dějinám holocaustu, II. a III. odboje (Terezín, Praha), společenskovědní seminář
• 12. 5. 2018						
Den matek v Loděnicích, vystoupení mažoretek
• 16. 5. 2018 – 19. 5. 2018				
Družba s Porají, polské děti v Pohořelicích
• 3. 6. – 8. 6. 2018					
Expedice Jedovnice 2018, integrovaná terénní výuka
pro 8. ročník
• 18. 6. 2018 – 21. 6. 2018				
Jazykový pobyt v Anglii, žáci 2. stupně
• 18. 6. 2018 – 22. 6. 2018				
Škola v přírodě, 5. ročník

naladit na přicházející jaro. Tato výstava se uskutečnila 21. 3. 2018 v krásných prostorách kulturní místnosti
našeho učiliště. S hrdostí můžeme říci, že naše výrobky
jsou tak oblíbené a chutné, že se jimi každoročně chlubíme i na velikonočních jarmarcích na Krajském úřadě
v Brně.

Také Tě můžeme pozvat do našich skleníků, kde se pro
širokou veřejnost, nejen ze Cvrčovic a Pohořelic, pěstují
přísady zeleniny a květin, které budou zdobit nejednu
zahrádku či balkón. Rovněž můžeš vidět, jak se aranžéři
připravují na regionální soutěž „Cvrčovická kopretina“,
která se letos bude konat již pošesté a opět zde bude
v aranžérském umění soutěžit několik zahradnických
škol z celé Moravy. Tuto soutěž pořádáme s laskavým
sponzorováním květinářství Lenky Weitrové - Rouzkové a také obce Cvrčovice a města Pohořelice. V letošním
ročníku budou mladí aranžéři tvořit dekorace a vazby
na téma „Oslava narozenin pro šestileté dítě“, během
které budou připravovat kytičku do kornoutku, květinovou přízdobu dárku a dekoraci svátečního stolu. Soutěžní dekorace pak budou následně ke zhlédnutí široké
veřejnosti na Koštu vína v Pohořelicích v radničním sále
28. 4. 2018 a budou oceněny pěknými cenami.

KONČÍŠ ZÁKLADKU A UŽ VÍŠ
KAM DÁL?
Určitě ano, a tak se tedy uvidíme při přijímacím řízení
na našem učilišti ve Cvrčovicích, do některého z následujících oborů, a to: Malířské a natěračské práce, Zahradnické práce, Květinářské a aranžérské práce, Údržba veřejné zeleně, Cukrářské práce, Kuchařské práce,
Provozní služby nebo Šití oděvů – módní dekoratér.
Přijímací řízení bude 23. 4. 2018, ale už nyní ses mohl
přijít podívat, jak Tví budoucí spolužáci připravili velikonoční výstavu, která byla nejen inspirací k tomu jak si
vhodně vyzdobit domácnost o velikonočních svátcích,
ale především to byla možnost koupit si zde nádherné
květinové dekorace či chutné velikonoční beránky, mazance, domácí zákusky a další dobroty a příjemně se
POHOŘELICKÉ LISTY | DUBEN 2018

Tak nezapomeň, 23. 4. přijímací řízení, 28. 4. Košt vína
a na některé akce vezmi s sebou rodiče, prarodiče, sousedy a kamarády. Už se na vás všechny moc těšíme.
Mgr. Jiřina Šafářová
Vedoucí odborného výcviku OU Cvrčovice
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NEJLEPŠÍ ZVĚŘINOVÝ GULÁŠ

OSLAVA MDŽ VE SMOLÍNĚ

Dne 17. 2. 2018 se konal první ročník o nejlepší zvěřinový guláš. Soutěžila tři tříčlenná družstva, k dispozici
měla 5 kg masa. Smolínská Myslivna byla zcela zaplněna.

Smích, tanec, zpěv a zábava..., tak přesně v tomto duchu proběhla retro oslava MDŽ ve Smolínské Hospodě,
kterou pro všechny místní ženy zorganizoval p. Radim
Němeček spolu s Magdalénou Veselou. K dobré náladě přispěl svým hudebním vystoupením také p. Denk
z Dolních Kounic a nechyběli ani pionýři a karafiáty...,
prostě retro oslava jak má být.

Neustále bylo co pít i jíst - bažantí polévka, koláčky, řezy,
skvělý čerstvý chléb, čajíček, svařáček, pivo, místní speciality a samozřejmě ochutnávka soutěžních gulášů. Jeden lepší jak druhý, ocenění zasloužili všichni . Akci
pořádali Smolínští myslivci.

Akce vzbudila velké ovace, za což všem zúčastněným
děkujeme a těšíme se na další příjemná setkání.
Magdaléna Veselá

CHVÁLÍME CVRČOVICKÉ RYBÁŘE
DĚTSKÝ KARNEVAL
O týden později, 24. února, se konal v 15 hodin dětský
karneval. Množství dětí v nejrůznějších maskách překonal očekávání. O jejich zábavu se starali dva úžasní klauni, neustále se tančilo, soutěžilo a bylo i několik pěkných
představení. Děti se už určitě těší na další karneval.

Moravský rybářský svaz Pohořelice zorganizoval dne
4. 3. 2018 brigádu na řece Jihlava 2. Od cvrčovského
splavu až po lesík sesbírali celkem 34 vaků. Akce se
zúčastnilo celkem 12 rybářů a to: Kovácz Aleš, Kovácz
Václav, Sládek Martin, Sládek Jaroslav, Kotoul Petr, Kotoul Jaroslav, Klein Leoš, Baumgartner F., Pilař Karel,
Dóbi Jaroslav, Zimmermann Petr, Langr Ondřej.
Další akce se uskuteční na podzim tohoto roku.
MRS děkuje všem rybářům.
Jaroslav Klein – místopředseda MO

Vzpomínka
Večer byl opět tradiční maškarní ples. K tanci hrála oblíbená skupina Urgent. Bylo několik krásných masek,
které neustále bavily účastníky plesu. Vybrat pořadí
nejhezčích masek bylo pro pořadatele těžké. Také se
všichni těšili na tradičně bohatou tombolu, první cena
byla televize. Myslím, že jsme se všichni pěkně pobavili
a odreagovali od všedních starostí. Za pořádání akce patří díky Sdružení dobrovolných hasičů Smolín a rodině
Nevědělové.
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Odešel jsi, jak si to osud přál,				
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou jak tiché řeky proud,			
jen bolest nedá zapomenout.
Dne 27. 4. 2018 uplyne 10 let
od úmrtí pana Ondřeje Moniaka.
S láskou vzpomínají manželka
Kristina, dcera Radmila s rodinou, syn Ondřej s rodinou,
vnuk Lukáš a Martina s rodinami
a pravnouče Adéla.
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ZUŠ SOUTĚŽÍ I VE ŠKOLNÍM ROCE
2017/18
Soutěže MŠMT pro rok 2017/2018 byly vyhlášeny pro
zpěv, bicí, dechové nástroje, cimbál, hra na lidové nástroje a taneční oddělení.
Ve školních kolech se soutěže účastnilo 54 žáků a 1 soubor. Do okresního kola postoupilo 19 žáků a 1 soubor.
Okresní kolo ve hře na bicí nástroje proběhlo dne
19. února v ZUŠ Tišnov.
1. kategorie
• Matyáš Mažgút | 2. místo
5. kategorie
• Oliver Švec | 2. místo
Všichni zúčastnění dostali krásné ceny v podobě nových
bubenických paliček a dalších upomínkových předmětů. Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů v jejich další bubenické kariéře.
pedagog: Bc. Rostislav Komosný
Okresní kolo zpěváků se konalo 20. 2. 2018 v ZUŠ Ořechov – pobočka Modřice. Pan ředitel Petr Křivánek se
svým týmem pedagogů vykouzlili příjemnou přátelskou
atmosféru a všichni soutěžící se tam cítili jako doma.
Přispěl tomu zajisté i předsoutěžní koncert, na kterém
se mohli soutěžící seznámit s prostředím dříve, než nastala soutěžní horečka. Ze ZUŠ Pohořelice se účastnilo
9 žáků.
0. kategorie
• Kristýna Sládková | 2. místo
• Antonín Kukleta | 3. místo
• Bára Psotová | 3. místo
1. kategorie
• Aneta Nohelová | 2. místo
2. kategorie
• Anna Vávrová | 2. místo (1. místo nebylo uděleno)
• Pavlína Procházková |3. místo
3. kategorie
• Adéla Pešíková | 2. místo
• Tereza Běděrová | 2. místo
• Alice Langová | čestné uznání
pedagog: Zdeňka Šichová, dipl.um.,			
korepetice: BcA. et BcA. Dita Černínová
POHOŘELICKÉ LISTY | DUBEN 2018

Okresní kolo žesťových dechových nástrojů 21. 2. 2018
se konalo v ZUŠ v Rosicích. Hrálo více než padesát soutěžících. Atmosféra byla přátelská a porota velmi přísná.
Z Pohořelic se zůčastnili 3 žáci
Hra na trubku 5. kategorie
• Václav Kukleta | 3. místo
• Lukáš Bičan | 3. místo
Hra na tenor 7. kategorie
• Lukáš Eleder | diplom za účast
pedagog: MgA. Jiří Šváb					
korepetice: BcA. et BcA. Dita Černínová
Žáci ZUŠ Pohořelice se také úspěšně zúčastnili okresního kola soutěže dechových dřevěných nástrojů, které
se konalo 22. února 2018 v ZUŠ Oslavany. Ve hře na klarinet získala Kateřina Hochmanová hezké bronzové
3. místo, Tereza Bubeníková krásné stříbrné 2. místo
a Richard Pirmajer ve hře na saxofon skvělé zlaté 1.
místo s postupem do krajského kola, které se bude konat
28. 3. v ZUŠ Smetanova v Brně. Děkujeme žákům za jejich výkony a přejeme jim spoustu radostných okamžiků
s nejkrásnější pani Hudbou!
pedagog: BcA. Radek Zapadlo				
korepetice: BcA. et BcA. Dita Černínová
Okresní kola tanečního oddělení, ve hře na cimbál a lidové nástroje teprve proběhnou.
Děkujeme všem žákům a pedagogům za skvělé výkony
a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.
Zdeňka Šichová
Přijímací zkoušky do hudebního oboru pro
školní rok 2018/19
Přijímací zkoušky proběhnou již 3. 5. 2018 v budově
ZUŠ Pohořelice v době od 14:00 do 18:00. V loňském
roce byl zájem uchazečů o vzdělání v hudebním oboru
velký a převážná část rodičů s dětmi přišla ve stejný čas.
Docházelo ke zdlouhavému čekání, než přišla na všechny zájemce řada. Letos jsme pro tento případ připravili
pro zájemce rezervační systém a může si tak každý rezervovat čas, který mu nejvíce vyhovuje. Vedení školy se
může na přijímací řízení lépe připravit, v případě zájmu
vytvořit 2 přijímací komise, zrychlit administraci a pod.
Podrobnější informace o přijímacích zkouškách jsou
zveřejněny na webových stránkách školy: www.zuspohorelice.cz nebo se zájemci mohou registrovat přímo
na adrese https://zuspohorelice.prihlasimse.cz.
Těšíme se na všechny zájemce o studium.
Mgr. Hana Celnarová
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SLAVNOSTI MĚSTA POHOŘELICE
A OKOLÍ 2018 - 14. ROČNÍK
Slavnosti města Pohořelice a okolí se budou konat
ve dnech 8. – 10. června.

říkovka v Plzni, Stará Masna v Kroměříži a další. Velkým milníkem v naší historii je objev unikátní scény
v brněnské Hvězdárně. První koncert zde jsme odehráli
už v roce 2008. Každoroční stálicí se stal také velký letní
open-air v Rájci-Jestřebí.

Zveme vás na tuto již tradiční akci a rádi bychom vám
představili účinkující, kteří vystoupí během Slavností.
V pátek již podruhé zahájí podvečer ZUŠ Pohořelice
s Jazzovým kvintetem a muzikálem Šíleně smutná princezna, jako další se představí skupina Rybičky 48 a pátek na podiu u haly zakončí skupina Distant Bells- Pink
Floyd Tribute Band. Na podiu B – ve Staré Obci vystoupí
skupiny Baronet, Massage, Elbereth.
Sobotu zahájí průvodem děti z MŠ Pohořelice a Mažoretky z MŠ a ZŠ Pohořelice. Uvidíme také vystoupení
Rozmarýnku a Shake UP ze SVČ Pohořelice. Dále vystoupí Ewa Farna s kapelou, Thom Artway, Queenie
– world Queen tribute band a RED SOCKS ORCHESTRA. Na podiu B zahraje skupina Máščasband, Alrox,
Projekt, Patent.
V sobotu i v neděli bude odpoledne na pódiu B připraven program pro děti.
V neděli vystoupí Hudební ateliér Mgr. Pavla Kratochvíla, Novoveská štístka ze SVČ Pohořelice, Crazy Vranovice. Leona Machálková se skupinou a na závěr slavností
zahraje Michal Prokop & Framus Five.
Dále připravujeme ve spolupráci s Muzejním spolkem,
MŠ a ZŠ Pohořelice a ZUŠ Pohořelice výstavy.
Slavnosti města je akce, která je financovaná ze sponzorských a dárcovských darů a rozpočtu města Pohořelice.
Pro návštěvníky je celá akce zdarma. Velice si vážíme
všech, kdo tuto akci finančně podporují. Pokud by se
chtěl někdo na akci podílet, budeme rádi. V případě
zájmu nás můžete kontaktovat na e-mail: kic@pohorelice.cz, tel. 602 284 324, popřípadě osobně na KIC Pohořelice, Brněnská 2.
Za realizační tým

Alena Bilavčíková

Distant Bells - Pink Floyd Tribute Band
Skupina Distant Bells byla založena 3. 11. 2003 a to
původně jen pro ztvárnění živé kapely v divadelní
hře „Odysea zvaná Pink Floyd“ napsané Přemkem Dofkem a Karlem Carbolem. Z této sestavy se zrodila kapela, která začala fungovat pod jménem Distant Bells.
Autorem názvu kapely byl tehdejší basista Milan Zink.
„Distant Bells“ je část textu písně Fat Old Sun z alba
Atom Hearth Mother. V průběhu času koncertovala kapela rok od roku více, dostala se i do Německa, Rakouska, Polska nebo Slovenska. Domovskými scénami se
staly kluby Vagon v Praze, Metro Music Bar v Brně, Še16

Zvuk dobových kapel ze 60. a 70. let nás fascinuje a nikdy fascinovat nepřestane. Našim cílem je se tomuto
zvuku co nejvíce přiblížit a zprostředkovat tak našim
fanouškům křehké pouto mezi zlatou érou rock´n´rollu
a současným světem. Originálního dobového zvuku dosáhnete pouze tím, že budete hrát na originální dobové
nástroje. To je pravda, kterou nelze žádnými digitálními
simulátory obelhat. Snažíme se proto používat takové
nástroje a aparáty, abychom se co nejvíce přiblížili dobovému zvuku. V našem vybavení naleznete značky jako
Hammond, Fender, Wem, Sound City, Selmer nebo Hiwatt. Stačí jen dodat, že většina z nich je mnohem starší než většina členů kapely. Naše vybavení máme velmi
rádi a nejraději bychom na ně hráli pořád. Bohužel ale
není v našich silách vozit veškeré vybavení na všechny
koncerty. Na našich koncertech tedy uslyšíte většinou
pouze některé kombinace nástrojů a aparátů dle toho
jak nám to bude daný prostor umožňovat. Všechny zatím bereme pouze na koncerty v brněnské Hvězdárně
a na open-air koncert v Rájci-Jestřebí.
Obsazení:
• PŘEMEK DOFEK: Solo Guitar/Steel Guitar/Vocal,
team-member
• ONDŘEJ BYSTRÝ: Keyboards/Saxophone/Guitars/
Vocal, team-member
• JAN MENDELSSON: Keyboards/Synths, team-member
• JAN SYSEL: Rhytm Guitar/Acoustic Guitars/Vocal
• JAN ŠAFÁŘ: Bass
• JAKUB „KOČKA“ KOČIČKA: Drums
• VOJTA BYSTRÝ: Drums
• MICHAL JIRÁSEK: Drums
• NAĎA KLUSÁČKOVÁ: Backing Vocal
• PEJTRA BAUER HORSKÁ: Backing Vocal
• ANDREA BALÁČOVÁ: Backing Vocal
• JANČA JANČÍ: Backing Vocal
Za kapelu Přemek Dofek
POHOŘELICKÉ LISTY | DUBEN 2018
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Ewa Farna
Ewa se narodila 12.8.1993 v Třinci. Žije ve Vendryni,
úspěšně odmaturovala na Gymnáziu s polským jazykem
vyučovacím v Českém Těšíně a od října studovala Práva
na Varšavské Univerzitě. Hudbě se věnuje od dětství, 5
a půl roku navštěvovala ZUŠ v Třinci (hra na klavír).

šel záznam z Ewina akustického koncertu G2 ACOUSTIC STAGE. Tento jedinečný koncert Ewu inspiroval
natolik, že se rozhodla v tomto kabátu předvést i v jiných českých městech a vyrazil na turné “ V akustickém
směru”. Nápad pak přenesla i do Polska, kde se rozhodla
vydat akusticko-jazzové album a prezentovat jej vystoupeními v polských divadlech a filharmoniích.
Ewa natočila již přes 30 klipů, spolupracovala s významnými polskými i českými hudebníky, účastnila se
projektů jako třeba nazpívání hymny na World Men’s
Handball Championship in Qatar. Vyzkoušela si herectví i moderaci a to rovnou prestižních hudebních cen
Anděl, které moderovala společně se zpěvákem Tomášem Klusem. Byla historicky nejmladší českou (Československá Superstar) i polskou porotkyní (X Factor).
K roku 2016 měla za sebou více než sto televizních vystoupení, odehrála přes pět set koncertů a absolvovala
čtyři samostatná turné. Stala se Zpěvačkou roku v anketě Žebřík, získala také cenu za singl a videoklip „Na ostří
nože“ a v anketě popularity Český Slavík 2016 obhájila
třetí místo.
K desetiletému výročí kariéry uspořádala 11. listopadu
2016 koncert v pražském Forum Karlín v podobě show
s tanečníky a hudebními hosty (např. s Klárou Vytiskovou, slovenským raperem Majkem Spiritem nebo Tomášem Klusem). Poprvé zazněly písně „Bumerang“ a „Reinkarnační“. Polský výroční koncert proběhl v září 2017.
V lednu 2017 měl premiéru česko-polsko-slovenský
film Všechno nebo nic, k jehož české i polské jazykové
verzi nahrála singl „Všechno nebo nic“, respektive „Wszystko albo nic“.

Ewu Farnou objevil producent Lešek Wronka. Ve svých
13 letech na podzim roku 2006 nazpívala singl Měls mě
vůbec rád na stejnojmennou desku, která vyšla v listopadu téhož roku. Vyhrála ocenění Objev roku v anketě
Český Slavík Mattoni 2006. První koncert měla v Třinci
16. března 2007.
Vydala osm řadových alb – Měls mě vůbec rád (2006),
Ticho (2007), Virtuální (2009), Sam na sam (2007) – polská verze jejího debutu a Cicho (2009)- polská verze alba
Ticho, EWAkuacja (2010) – polská verze alba Virtuální
s dodatečnými skladbami, pak desku (W)INNA? a její
české dvojče Leporelo. Ewa, jako historicky nejmladší
zpěvačka, vyrazila se svojí kapelou na samostatné koncertní turné po České republice a zastavila se v 18 městech. Z tohoto turné následně vyšlo DVD s názvem Blíž
ke hvězdám. Na podzim roku 2009 Ewa vyjela na své již
druhé turné k desce Virtuální, a na podzim roku 2011
Ewa i se svými fanoušky oslavila své 18 narozeniny MEGAKONCERTEM v Brně. Ten považuje za svůj dosud
největší a nejnáročnější projekt, z něhož vyšlo druhé
DVD s názvem EWA FARNA 18 LIVE. V roce 2015 vyPOHOŘELICKÉ LISTY | DUBEN 2018

Na podzim téhož roku se také objevil speciální dokument o Ewě Farné, v němž představila soukromí a přípravy na výroční koncert. Na jeho vzniku se podílel
Kazma. Dokument byl promítán v kinech, s osobní
účastí zpěvačky na každé projekci. Na počátku listopadu
pak byla vydána první vánoční píseň „Vánoce na míru“,
která původně vznikla pro obchod Mall.cz.
Od roku 2013 udržovala partnerský vztah s kytaristou
doprovodné kapely Martinem Chobotem, za něhož se
v září 2017 vdala.
Členové kapely:
• Ewa Farna (zpěv)
• Roman Vícha (bicí)
• Tomáš Lacina (basová kytara)
• Martin Chobot (elektrická kytara)
• Jan Steinsdörfer (kapelník, klávesy)
• Lukáš Chromek (elektrická kytara)
Manažer Pavel Trojan
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Leona Machálková
Leona Machálková se narodila ve Zlíně 24. 5. 1967.
Dětství prožila s rodiči v Přerově, kde se již od dětství
věnovala zpěvu, hře na housle a recitaci. Vystudovala
zde gymnázium a od roku 1985 – 1990 studovala v Olomouci na Filozofické fakultě Univerzity Palackého obor
český jazyk-dějepis. Během vysokoškolských studií se
také věnovala recitaci poezie, hrála v Malém S-divadle
a zpívala se dvěma amatérskými kapelami – s folkovým
Damijánem a jazzovým Znamením dechu, se kterými
se objevovala na celostátních kolech soutěží a přehlídek jako byly Rockfest, Porta, Klubová tvorba, Moravské folkové léto, Wolkerův Prostějov, Šrámkův Písek,
Šrámkova Sobotka, jazzové festivaly, Vokalíza apod. .
V první polovině 90.let hrála v divadle Semafor /Kytice,
Nižní Novgorod, Poslední štace, Šest žen, Kapitáne, kam
s tou revue?, Sukně smutnou jehlou spíchnutá a další,
moderovala na rádiu Evropa 2, v České televizi uváděla
hudební pořad Telerezonance a zpívala s jazzrockovou
skupinou Znamení dechu.

a Jiřím Škorpíkem na projektu Concerto Grosso, ve kterém rozvíjela své schopnosti také jako instrumentální
vokalistka. Vydala několik sólových alb, za které obdržela zlaté I platinové desky – Leona /1996/, Film a muzikál
/1998/, Film a muzikál II /1999/, Blízká setkání /2001/,
Jsem to já /2002/, album swingové a lounge music Voda
divoká /2005/ a Největší hity s řadou nových remixů
a nových snímků největších hitů/ 2009 a 2013/ Aktivně
koncertuje s rock-popovým, přednesovým I jazzovým
repertoárem se svojí kapelou. Pravidelně spolupracuje s mnoha špičkovými hudebními tělesy, např. s Big
Bandem Felixe Slováčka, s Boom Bandem, s Pájky Pájk
Martina Kumžáka, s Orchestrem Státní opery Praha,
se Zlínskou a Královéhradeckou filharmonií a dalšími.
Na jaře 2014 jela se Zdeňkem Podhůrským a kapelou
turné charitativních koncertů Číslo na boha a společně
tak pomohli dětem z regionu v daných městech. V letech 2013 až 2015 vyučovala interpretaci na popovém
oddělení Pražské konzervatoře. V současné době natočila nové album duetů ve spolupráci s agenturou Bon
Art, které s hosty pokřtila na slavnostním koncertě v divadle Hybernia 26. 9. 2017.
Copyright © 2013-2018 Leona Machálková
Michal Prokop
Pro mnohé kritiky a fanoušky nepřekonatelný zpěvák,
který svou plodnou hudební kariéru, jež bývá spojována
s kapelou Framus Five a hudebními žánry blues, rock
a soul, zahájil už v době vysokoškolských studií v 60.
letech. Hudební osobnost s širokým záběrem činností skladatel, kytarista, moderátor, bývalý politik, je nositelem významných ocenění jako jsou Řád umění a literatury Francouzské republiky (1995), titul nejlepší zpěvák
1. československého Beatového festivalu v Praze (1967)
nebo zpěvák roku časopisu Melodie (1988) a držitel několika platinových a zlatých desek a dvojnásobný člen
Beatové síně slávy Radia Beat (2007, 2017).

Od roku 1993 účinkovala v pražských muzikálových inscenacích – ve West Side Story /Anita/, v Jesus Christ Superstar /Máří Magdaléna/, v Draculovi /Adriana, Lorraine/,v Misi /Norma/, Monte Cristu /Mercedes/, v Les
Miserables /Eponine/,v Jekyll a Hyde /Lucy/, v Angelice/Angelika/, v Jacku Rozparovačovi /Glorie/, v Robinu
Hoodovi /Čarodějnice/ v Hamletovi /Gertruda/, v Romeo a Julie /Capuletová/ a v Mamma Mia! /Donna/ .
Zpívala a tančila také se skupinou UNO Dancers v show
Nikita a Šachmat a v letech 2011 a 2012 jela turné s megaúspěšným Muzikálem Na Ledě Popelka. Momentálně
ztvárňuje hlavní ženskou roli Lorraine ve znovuobnovené verzi muzikálu Dracula, kterou uvádí HDK a také
Čarodějnici v Robinu Hoodovi v divadle Kalich. V letech 2006 – 2007 spolupracovala s Jaroslavem Svěceným
18

Pěveckou kariéru zahájil v roce 1967, kdy se poprvé
postavil k mikrofonu v amatérské kapele, kde doposud
hrál jako sólový kytarista. Hned koncem tohoto roku se
stal se svou kapelou již s názvem Framus Five, překvapením 1. československého Beatového festivalu v pražské Lucerně. Se rhythm and bluesovým repertoárem,
do té doby u nás takto stylově neslýchaným, natočil
v roce 1968 první album „Blues In Soul“. V roce 1970
pak následovalo druhé album, již s kompletně původním repertoárem, jehož klíčovou skladbou byla dvacetiminutová skladba Město ER s textem básníka Josefa
Kainara, kterou na nahrávce spolu s Framus Five doprovodil velký studiový orchestr. Po téměř desetileté pauze,
vyplněné nepříliš úspěšnou sĺovou dráhou v klasické
komerční popmusic se vrátil na rockovou scénu třetím
albem „Holubí Dante“ a s obnovenou sestavou skupiny,
v té době z ideologických důvodů označované jako Framus 5.
POHOŘELICKÉ LISTY | DUBEN 2018
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V roce 2014, po třiceti letech se znovu dočkala reedice kultovní deska „Kolej Yesterday“, klenot domácí hudební scény, čítající hity „Blues o spolykaných slovech“,
„Bitva o Karlův most“ nebo „Kolej Yesterday“. Album,
původně vydané pod značkou Panton v roce 1984, představovalo začátek harmonické spolupráce s již zesnulým klávesistou Petrem Skoumalem, houslistou Janem
Hrubým a básníkem Pavlem Šrutem, která pokračovala
dvěma studiovými nahrávkami „Nic ve zlým“ a „Snad
nám naše děti…“, po němž se Michal Prokop až do roku
2006 odklonil od aktivní umělecké dráhy a koncertoval výjimečně buď v akustickém triu s Janem Hrubým
a bluesovým kytaristou Lubošem Andrštem (v této komornější a repertoárově odlišnější podobě koncertují
dodnes a v roce 2004 vzešlo z tohoto společného hraní
album „Unplugged“) nebo v rozšířené podobě Michal
Prokop a Friends. V období 90. let až po zmíněný rok
2006 se Michal Prokop v největší míře věnoval dalším
oblastem zájmů.

Framus Five a Karlovarským symfonickým orchestrem
ve světové premiéře rozsáhlou skladbu Město Er, kterou
otextoval v roce 1970 básník Josef Kainar a která od gramofonové nahrávky v témže roce na druhé album Framus Five nikdy nebyla živě provedena. Stejnojmenné
album vyšlo při této příležitosti v reedici znovu, i jako
vinylové LP. Záznam z koncertu v Lokti odvysílala Česká televize v roce 2017, v roce padesátého výročí vzniku
skupiny Framus Five, která na základě hlasů posluchačů
Radia Beat vstoupila rovněž do Beatové síně slávy a to
v kategorii kapela.
Současní členové:
• Michal Prokop
• Luboš Andršt
• Jan Hrubý
• Jan Kolář
• Zdeněk Tichota
• Pavel Razím
• Jiří Šíma
• Roman Kubát
OFICIÁLNÍ WEB: WWW.MICHALPROKOP.CZ
„QUEENIE - world Queen tribute band“

Vedle politických aktivit dominovalo moderování vlastního diskusního pořadu Krásný ztráty, vysílaném v České televizi úctyhodných čtrnáct let a za svoji existenci
jeho prostřednictvím představil divákům tisíc hostů.
Opětovné koncertování a návrat do povědomí posluchačů přišel s albem „Poprvé naposledy“ pod hlavičkou
vydavatelství SONY BMG, které bylo oceněno zlatou
deskou. O rok později v roce 2007 získal stejné ocenění
záznam koncertu z pražské Lucerny „Live 60“, uspořádaného k autorovým kulatým šedesátým narozeninám.
V témže roce 2007 vstoupil poprvé do Beatové síně slávy
a to v kategorii osobnost. S následujícími lety přibývalo
koncertních a autorských aktivit, aby v roce 2010 začal
připravovat materiál pro další studiové album, jež neslo název „Sto roků na cestě“, vydaném agenturou Joe’s
Garage v roce 2012. To vystoupalo na stupínku ještě
výše v porovnání s deskou „Poprvé naposledy“ a bylo
platinové. Produkce alb však nekončí, protože v roce
2014 vyšel limitovaný dvoudiskový záznam (CD+DVD)
Vánočního koncertu Michala Prokopa a Framus Five
z pražského divadla Archa, kterým oficiálně a v původních kulisách televizního studia zakončil vysílání
pořadu Krásný ztráty, a to ve společnosti významných
hudebních hostů, slovenské zpěvačky Jany Kirschner,
legendy českého folku, kytaristy a zpěváka Wabiho
Daňka a virtuózního kytaristy Lubomíra Brabce. V roce
2016 v rámci oslav svých sedmdesátin na festivalu Krásný ztráty Live 70 v Lokti nad Ohří zahrál se skupinou
POHOŘELICKÉ LISTY | DUBEN 2018

Kapela Queenie pochází z Prahy a byla založena v únoru
2006 partou mladých studentů. Původně ryze nadšenecký projekt se postupem času umělecky tříbil a po letech
společné práce se z Queenie stala suverénně nejúspěšnější Queen tribute kapela v České republice a jedna
z nejlepších Queen tribute kapel na světě. Precizní ztvárnění písní této legendy světového rocku v původních
aranžích a tóninách, absolutní technická dokonalost
podpořena vlastním zvukařem, fyzická podoba a perfekcionismus – to vše Queenie definuje a je důvodem
uznání odbornou kritikou a zisku řady ocenění. Na počátku bylo uvědomění si, že jejich žánrem je především
divadlo, nebo lépe řečeno koncertní divadlo, kdy v konkrétních rolích ztvárňují dílo jiného umělce. Hudební
autenticita a živé provedení byly základními principy, jimiž podmínil svůj přístup ke kapele každý z jejích členů.
Frontman a zakládající člen kapely, absolvent Musical
studio TOWEN, Michael Kluch se etabloval na muzikálové scéně a je možno ho vídat v hlavních rolích nejenom v pražských divadlech. Mezi nejznámější z nich
patří role hlavního představitele muzikálu TOUHA
Mirjam a Daniela Landy. Dalším zásadním členem kapely je basista, respektive multiinstrumentalista, Martin
Binhack, který spolu s kytaristou Rudy Neumannem,
zakladatelem známé české kapely Dymytry, patří mezi
nejlepší hráče svého oboru. Základní členské jádro
Queenie tvoří již řadu let. Post bicích zastává absolvent
Konzervatoře Jaroslava Ježka, pedagog a firemní hráč
světového výrobce činelů #1 značky Zildjian Petr “Bali”
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Baláš, jenž je zároveň zakladatelem kapely LOLA. S tou
mimo jiné vyhrál Mercedes Benz Live space show nebo
Skutečnou ligu. Dalším členem kapely je ostřílený muzikant, klávesista Michal David, jenž během své kariéry doprovázel mnoho hvězd české hudební scény, např.
Václava Neckáře, Kamila Střihavku, Matěje Rupperta
ad. Z kapel, ve kterých působil, stojí za zmínku Prototyp Dalibora Jandy, SLS (Společnost Leška Semelky)
a Mefisto (Josef Laufer, Viktor Sodoma), jehož je dosud
členem. Celé obsazení podtrhuje zvukař kapely Martin Med, který prošel významnými pražskými kluby
(Rock Cafe, Hard Rock Cafe, Chapeau Rouge, Matrix
ad.) a svého času byl dvorním zvukařem v Divadle pod
Palmovkou nebo pódiovým zvukařem kapely Olympic.
Spolupracoval na koncertech světových kapel jako např.
Faith No More, KISS, The Smashing Pumpkins, Uriah
Heep, Alice Cooper a podílel se na realizaci ozvučení
návštěvy papeže Jana Pavla II. v České republice.

Kapela se těší velkému zájmu fanoušků, o čemž svědčí vyprodané vlastní koncerty (SONO centrum v Brně,
Velké Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Divadlo Kalich v Praze a další). Podobných úspěchů dosahuje i v zahraničí,
kde vyprodává významné sály např: Palau de la Música
Catalana v Barceloně (slavná koncertní síň na seznamu
světového dědictví UNESCO), klub Tyrol ve Stockholmu (mimo jiné umělce zde koncertoval Tom Jones)
nebo slavná Aula uppsalské univerzity (kde po 46 letech
byli po Led Zeppelin vůbec první rockovou kapelou,
která zde vystoupila). Právě ve skandinávských zemích
je kapela žádaným interpretem, kam několikrát do roka
odjíždí na koncertní turné.
Členové kapely:
• Michael Kluch: hlavní vokál
• Rudy Neumann: elektrická kytara
• Petr „Bali“ Baláš:bicí nástroje
• Martin Binhack: basová kytara
• Michal David: klávesy
• Martin Med: mistr zvuku
Tisková správa – Michael Kluch
Rybičky 48

Queenie odehráli přes tisíc koncertů a vystoupení napříč dvěma kontinenty, stali se úspěšnými účastníky
několika talentových televizních show i dalších soutěží,
přičemž často bývají součástí pořadů a reportáží třech
největších českých televizních stanic (Česká televize, TV
Nova, FTV Prima). Jako velké ocenění své práce kapela hodnotí účast na oficiální oslavě narozenin královny
Alžběty II., kde se stala zlatým hřebem večera. Velmi si
také považují pozvání samotného Petera Freestona –
tajemníka Freddie Mercuryho – na jeden z největších
světových srazů fanoušků Queen – Freddie Mercury
Memorial Day ve švýcarském Montreux. Roku 2008,
jakožto první český interpret, zde koncertovali na postu hlavní hvězdy. O 9 let později se kapela do Montreux vrátila a opět coby headliner vystoupila na festivalu
“Freddie For A Day” pod záštitou charitativní organizace Mercury Phoenix Trust. K charitě má kapela kladný
vztah, a proto několikrát do roka pořádá charitativní
koncerty na podporu v boji proti HIV/AIDS. Ve své
kariéře Queenie koncertovali takřka ve všech významných českých sálech (Lucerna, Žofín, Národní Divadlo,
Obecní Dům, ale kupříkladu také Hala Rondo, Ostravar
Arena nebo O2 arena). Své představení uskutečnili pro
největší nadnárodní společnosti (ať už šlo o pojišťovny,
banky nebo např. Microsoft či Coca Colu). Vyprodukovali večerní program kombinující prvky rockového
koncertu a podání písní Queen v orchestrální podobě,
na které spolupracovali s předními sopranistkami a hráči symfonické hudby.
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V roce 2002 vznikla v Kutné Hoře kapela Banánový
Rybičky, hrající ve složení Kuba Ryba (basa/zpěv), Petr
Lebeda (kytara/zpěv), Ondra Štorek (bicí zpěv). Tuto
sestavu doplnil v roce 2014 kytarista Michal Brener (kytara/zpěv).
Po čase kapela změnila své jméno, v hlasování fanoušků
zvítězil název Rybičky 48.

V roce 2004 obsadila kapela 3. místo v Naději beatu
na radiu BEAT, o rok později zvítězila v Bitvě o Sázavafest. Skupina Rybičky 48 vystupovala mimo jiné i jako
předkapela legendárních amerických The Offspring.
V současnosti má kapela za sebou více než tisíc koncertů v Česku i zahraničí a patří mezi vyhledávané festivalové taháky.
Kapela Rybičky 48 vydala 2 DVD, 6 studiových desek,
na svém kontě má desítky videoklipů a některé písně již
víceméně zlidověly.
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který mu vynesl nominaci na udílení cen Český slavík
Mattoni 2016 v kategorii Objev roku. V anketě Anděl
za rok 2016 obdržel dvě sošky - objev a zpěvák roku.

Thom Artway
Narodil se (* 27. června 1993 Vlachovice), vlastním
jménem Tomáš Maček, je český zpěvák, písničkář a busker, tvořící skladby v anglickém jazyce. Tomáš pochází
z moravských Vlachovic, kde začínal s hudbou v prvních kapelách. Po vychození technického lycea odešel
do Prahy a jako nadšenec buskingu se v místních ulicích
a zejména na Kampě trénoval ve zpěvu, hraní na kytaru
a projevu v angličtině pouličním hraním. Následovala
cesta do Irska za prací na farmu v roce 2013, kde kromě farmaření začal skládat instrumentální kompozice,
které měl v úmyslu dokončit až doma. Po návratu z Irska začal rozjíždět svou hudební kariéru a vydal několik svých prvních skladeb. Na to se v roce 2015 rozhodl
spojit zálibu v hraní a cestování a vyrazil na 5 měsíců
do Austrálie a na Nový Zéland hrát po ulicích, kam už
jednou předtím vyrazil.

Thom Artway je výhercem projektu Czech Fresh, který je zaměřen na podporu exportu české hudby do zahraničí a jehož cílem je, ve spolupráci s respektovanou
hudební agenturou United Talent Agency, představit vítězného umělce na mezinárodní hudební scéně. V současné době připravuje Thom nové album, na které se
můžete těšit na podzim 2018. Vidět je ho také možné
příležitostně zejména na pražské Kampě u Lennonovy
zdi, kam si rád odskakuje si „zabuskovat“.

Po návratu z Irska se Tomáš rozhodl pro samostatnou
uměleckou dráhu, na níž vyrazil pod pseudonymem
Thom Artway. Jak přišel ke svému pseudonymu, vysvětluje v jednom ze svých rozhovorů: „Thom jako Tomáš
a Artway má spojitost s tím, že jsem byl rozhodnut vydat
se ve svém životě uměleckou cestou, tedy artway“.
Na české hudební scéně se objevil roku 2013, kdy jeho
písnička Towards The Sun byla vybrána do filmu Křídla
vánoc. Do širšího povědomí veřejnosti se dostal o 2 roky
později se svým prvním singlem I Have No Inspiration,

MANAGEMENT - PR Stage s. r. o, Barbora Olšanová

Český zahrádkářský svaz
a
Pohořeličtí vinaři
vás srdečně zvou na

28. výstavu vín s ochutnáváním,
kterou pořádají dne 28. 4. 2018 v sále Radnice. Začátek v 10:00 hodin.
od 14:00 hodin – cimbálová muzika „Ponava“
Sběr vzorků se uskuteční 20. 4. 2018 (pátek) v 19:00 hodin v sále Radnice
Hodnocení vín se uskuteční 22. 4. 2018 (neděle) v 10:00 hodin v sále Radnice

LUKOSTŘELBA
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ

POHOŘELICKÉ LISTY | DUBEN 2018

www.lukostreleckaskola.cz
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KULTURNÍ AKCE

komerční inzerce

Duben
• 5. 4. | III. Koncert učitelů ZUŠ Pohořelice - LECAFE
• 7. 4. | Florbalová liga Mezi městy - starší žáci (6. kolo)
- SVČ Pohořelice
• 19. 4. | Jarní tvoření - Zdravá škola, SVČ Pohořelice
• 19. 4. | Žákovský koncert - ZUŠ Pohořelice
• 23. - 26. 4. | Muzikál „Šíleně smutná princezna“ ZUŠ
Pohořelice - KINO Pohořelice
• 27. 4. | Pálení čarodějnic - 16.00 hod. SVČ Pohořelice
• 28. 4. | Zahájení sezóny ARMY DIRT PARK - čarodějnice
• 28. 4. | Košt vína - sál Radnice
• 28. 4. | Florbalová liga Mezi městy - finálový turnaj
mladší žáci, SVČ Pohořelice
• 30. 4. | Stavění máje a pálení čarodějnic, U cihelny
Květen
• 4. 5. | Travesti show - 19. hod., sál Radnice
• 9. 5. | Hry bez hranic - SVČ Pohořelice
• 11. 5. | Taneční akademie, SVČ Pohořelice
• 12. 5. | Den matek s Ivankou Devátou - sál Radnice,
začátek v 17. hod.
Alena Bilavčíková, KIC Pohořelice

UKONČENÍ ČINNOSTI
MUDr. Jana Kadlecová oznamuje, že 31. 3. 2018 ukončuje svoji činnost zubního lékaře z důvodu odchodu
do důchodu. Děkuje svým pacientům za přízeň. Bude-li
lékař, u kterého se pacienti nově zaregistrují, vyžadovat
dokumentaci, můžou o ni požádat na mailové adrese
ordinace2@centrum.cz. Naposledy ordinuje 28. 3. 2018.
Město Pohořelice děkuje paní MUDr. Kadlecové
za dlouholetou zdravotní péči, kterou poskytovala
občanům Pohořelic i z okolí.
Ing. Josef Svoboda, starosta města

TERMÍNY VÝVOZU ODPADU
V DUBNU 2018
•
•
•
•

papír		
plast		
bioodpad
směsný odpad
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4. 4. 2018 (ST)
18. 4. 2018 (ST)
5. a 19. 4. 2018 (ČT)
11. /12. 4. a 25./26. 4. 2018 (ST/ČT)
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Vaši lékárníci si dovolují Vás pozvat do nově zrekonstruované
lékárny ARNICA vobjektu Zdravotního střediska vPohořelicích
na ulici Brněnská͘WƌŽǀŽǌzahájímeϯ͘ĚƵďŶĂϮϬϭϴ͘
Díky rozsáhlé investiční akci Města Pohořelice naleznete před střediskem více parkovacích míst͕
bezbariérový přístup a uvnitř velmi příjemné prostory.
Také lékárna doznala řady změn. Především větší prostor pro pacienty a nově zřízená konzultační
místnost, kde Vám naši specialisté i přizvaní odborníci budou poskytovat poradenské služby.
Díky tomu jsme rozšířili i rozsah námi poskytovaných služeb. Vletošním roce to bude ŵŝŵŽměření
cévního věkui měření věku plŝcního.
Dále bude provozní doba Po až Pá 7,30 až 17,00 hod.rozšířena o ƐŽďŽƚƵϴ͕ϯϬͲϭϭ͕ϬϬŚŽĚ͘
Potřebujete poradit? Zavolejte nám! Telefon 519425120, 51942512ϯ
Napište nám na ŝŶĨŽΛĂƌŶŝĐĂůĞŬĂƌŶĂ͘Đǌ

















Vaši lékárníci 

^polečnost NAVARA ABROLLKIPPER a.s. příjme do stálého
pracovního poměru na novou provozovnu Pohořelice, ulice
Znojemská (areál bývalých kasáren) následující zaměstnance:

Automechanik nákladních vozidel MAN

Autoelektrikář nákladních vozidel MAN


Nástup možný ihned

Bližší informace telefonicky

<ŽŶƚĂŬƚ͗Đ͘:ĂŶĂďŝĐĂ͕ƚĞů͘ϲϬϮϳϬϲϰϯϱ͕ĞŵĂŝů͗
ŶŽǀŽƐĞĚůǇΛŶĂǀĂƌĂ͘Đǌ͕ǁǁǁ͘ŶĂǀĂƌĂ͘Đǌ
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BOLESTI HLAVY

ZARUDNUTÍ OČÍ

NECHTE SI

PÁLENÍ OČÍ
ŘEZÁNÍ OČÍ

ZMĚŘIT ZRAK
ZDARMA
MÁME ŘEŠENÍ
NA VAŠE POHODLNÉ VIDĚNÍ
NA POČÍTAČ I MOBIL
PLATÍ DO KONCE BŘEZNA 2018

Pohořelice, Nám. Svobody 1613
tel.: 724 784 719

www.topoptik.cz

Pohořelické listy – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Pohořelice, IČO 00283509. Adresa vydavatele Vídeňská
699, 691 23 Pohořelice. Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky, reg. značka MK ČR E 21729. Email sekretariat@pohorelice.cz,
tel. 519 301 328, kontakt pro inzerci Veronika Zvejšková, tel. 519 301 335, e-mail: veronika.zvejskova@pohorelice.cz.
Uzávěrka následujícího čísla 13. 4. 2018, vyjde 2. 5. 2018. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Vychází v nákladu 1 900 ks. Tisk a grafické zpracování zajišťuje Tiskárna Didot, spol. s r.o., Trnkova 119, 628 00 Brno. Vyhrazujeme si právo redakčně upravit externí příspěvky,
nevracet nevyžádané rukopisy a snímky, obdržené materiály nezveřejnit, důvody nezveřejnění nesdělovat.
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