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6. ročník
Otevřených sklepů
na Slavíně

a náš tradiční termín Otevřených sklepů, třetí sobotu v srpnu, připadlo v blízkém okolí hodně podobných akcí.
Největší konkurencí byly Otevřené sklepy v Mutěnicích, přeložené z dubna kvůli koronaviru.
Nakonec návštěvnost vystoupala téměř k 600 milovníkům vína
a dobré nálady, tedy z loňských
414 nárůst skoro o třetinu. Atmosféru trochu narušily dvě večerní

přeháňky, které sice znemožnily
vystoupení rockové skupiny Centrace, ale přinesly příjemné ochlazení po úmorném odpoledním vedru. A tak bylo před sklepy i v 23
sklepech veselo, někde i dlouho přes půlnoc. O úspěchu akce
svědčí i to, že hodně spokojených
účastníků si už poznačilo termín
na příští „Sklepy“, tj. 21. srpen
2021.
Ing. Jiří Hubáček
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OBEC

Rada obce č. 45
ze dne 29. 6. 2020
Rada obce:
- souhlasí s podpisem smlouvy
mezi Obcí Ratíškovice, ZŠ a MŠ
Ratíškovice na straně zájemců
a Obcí Blatnička na straně centrálního zadavatele ve věci společných nákupů energií,
- souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi Obcí Ratíškovice a Ing. arch.
Tomášem Havlíčkem ve věci autorského dozoru na stavbu bytového
domu,
- souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi Obcí Ratíškovice a Ing. Františkem Minaříkem ve věci stavebního dozoru a koordinátora BOZP
na stavbu bytového domu,
- rozhodla o rekonstrukci elektroinstalace v MŠ U Jezérka,
- souhlasí s provedením přeložky
napájecího zdroje pro kabelovou
televizi na Baťovce,
- souhlasí se zapůjčením drezíny
pro AVU Praha za účelem natočení
dokumentárně-výtvarného
filmu,
- souhlasí s pořádáním příměstského tábora v Ratíškovicích,
obecní úřad zabezpečí ekonomickou administrativu této akce,
- rozhodla o zpracování projektové
dokumentace veřejného osvětlení
v ulici Prostředňák na Baťovce,
- souhlasí s prodloužením nájemních smluv pro nájemníky v DPS
Ratíškovice a v bytovém domě
U Hájenky,
- rozhodla o navýšení poplatku za
uložení stavební suti na sběrném
dvoře odpadů na 350 Kč/rok/čp
nad stanovený limit 600kg/čp/
rok,
- souhlasí se zřízením přípravné
třídy při ZŠ a MŠ Ratíškovice ve
školním roce 2020/2021.

Rada obce č. 46
ze dne 20. 7. 2020
Rada obce:
- se seznámila s postupem zadávacího řízení na Bytový dům Ulička 1435 a vzala na vědomí seznam
účastníků zadávacího řízení,
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Rada obce...
- souhlasí s rozsahem víceprací na
rekonstrukci MŠ U Jezérka,
- souhlasí s úpravou cen za pronájem hrobových míst a služby s nájmem spojených a úpravou poplatků za pohřební obřad,
- souhlasí s navýšením kapacity školní družiny ze 100 na 125
žáků pro školní rok 2020/2021,
- souhlasí po provedené inventarizaci s vyřazením drobného a nehmotného majetku, dlouhodobého
majetku a dlouhodobého nehmotného majetku Baníku Ratíškovice
s.r.o.,
- bere na vědomí informace o pozemcích ve vlastnictví ČR v lokalitě Baťovka a Slavín,
- projednala žádosti některých
majitelů vinných sklepů na Slavíně o pronájem pozemků za sklepy,
které jsou ve vlastnictví obce.

Rada obce č. 47
ze dne 10. 8. 2020
Rada obce:
- souhlasí se zněním přílohy č. 1
směrnice o DPH č. 4/2013,
- rozhodla o navýšení prodejní
ceny turistické známky,
- souhlasí se zněním dopisu spoluvlastníkům pozemků v lokalitě
Padělky, kteří nesouhlasí s prodejem či směnou pozemk ů za
účelem nové výstavby rodinných
domů, a pověřuje JUDr. Koudelovou zastupováním v případném
soudním řízení,
- souhlasí s podáním žádosti na
Státní pozemkový úřad ve věci
směny pozemků v lokalitě Slavín
(svodnice),
- souhlasí s finančním příspěvkem pro hornický spolek Jihomoravského lignitového revíru,
- schvaluje zprávu o hospodaření
ZŠ a MŠ Ratíškovice za 2. čtvrtletí
roku 2020,
- schvaluje zprávu o hospodaření
Osvětové besedy Ratíškovice za
2. čtvrtletí roku 2020,
- schvaluje zprávu o hospodaření Baníku Ratíškovice s.r.o. za
2. čtvrtletí roku 2020,

- souhlasí s pronájmem kuželny
pro mistrovská utkání KC Hodonín,
- bere na vědomí akceptaci žádosti
a přiznání finanční dotace z programu síťování měst
- bere na vědomí akceptaci žádosti
a přiznání finanční dotace z programu Evropa pro občany,
- bere na vědomí akceptaci žádosti a přiznání finanční dotace pro
Mikroregion Nový Dvůr na výstavbu cyklostezky od milotické vodárny k vysílači na Nákle,
- souhlasí se zpracováním studie
revitalizace zeleně lokality za stavebninami,
- bere na vědomí Zprávu o uplatňování Územního plánu Ratíškovice za posuzované období 1/201507/2020,
- souhlasí s vydáním publikace
Tajemství lesa Doubrava a v okolí
Ratíškovic zvláště,
- souhlasí s vydáním publikace Ratíškovice objektivem Cyrila
Gajdíka,
- souhlasí s podáním žádosti o finanční dotaci na SZIF za účelem
modernizace učebny informatiky.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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POLICIE
ČERVEN 2020
13. 6. – Přijetí oznámení v 9:35
hod., že na křižovatce ulic Vítězná
a Dědina došlo k technické závadě
na vozidle značky AUDI, ze kterého uniklo větší množství oleje na
vozovku. Hlídka OP o celé záležitosti informovala JSDH Ratíškovice, která po příjezdu na místo olejovou skvrnu zasypala sorbentem
a poté uklidila vozovku.
16. 6. – Přijetí oznámení, že v lokalitě vinných sklepů Slavín došlo
k poškození fasády vinného sklepu. Hlídka OP vzhledem k předpokládané výši škody předala celou
záležitost PČR Dubňany.
21. 6. – Přijetí oznámení ve 2:15
hod., že dochází k rušení nočního
klidu v ulici Sportovní. Po příjezdu

hlídky OP na místo bylo zjištěno,
že k rušení nočního klidu dochází
ve zkušebně dechové hudby. Hlídka OP zúčastněné poučila a celou
záležitost řešila domluvou.
28. 6. – Přijetí oznámení v 10:55
hod., že v ulici Řádky před domem
č.p. 301 se nachází roj včel. Hlídka
OP o celé záležitosti informovala
místního včelaře, který si roj odchytil.
ČERVENEC 2020
2. 7. – Přijetí oznámení v 7:15 hod.,
že v ulici Rohatecká došlo k dopravní nehodě. Po příjezdu hlídky
OP na místo bylo zjištěno, že pan
XY při vyjíždění od domu přehlédl

Z našich řad odešli...
Barbora Rybová		
Pavel Toman			
Marie Zemánková		
František Kordula		
Petr Bureš			
Františka Bravencová		
Marie Kotásková		

Z OBCE

cyklistu pana XZ. Na místo poté
přijela RZS a pana XZ odvezla na
vyšetření do Nemocnice TGM Hodonín. Hlídka poté spolupracovala
na místě z PČR Hodonín, oddělení
dopravních nehod, při vyšetřování
nehody.
29. 7. – Přijetí oznámení v 7:00
hod. od PČR Dubňany, že na silnici mezi Ratíškovicemi a Hodonínem spadly dráty elektrického vedení a že je potřeba silnici uzavřít.
Po příjezdu hlídky OP na místo
hlídka OP odkláněla dopravu po
dobu odstranění překážky.
Tomáš Foltýn,
velitel obecní policie

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
47
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84
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Premiéra i vytrvalost

1. srpna byli přijati letošní pětasedmdesátníci
už pošesté na ratíškovické radnici. A premiéra
se udála při focení před
kostelem. Je na ní zbrusu nová fasáda na dominantě obce.
VK
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Mateřská školka U Jezérka

V

ýstavba mateřské školy U Jezérka byla dokončena v roce
1955. O 60 let později v roce 2015
byla k původní budově přistavěna
další část školky jako dřevostavba, čímž se kapacita školky zvýšila z 50 na 74 dětí. Původní část
stavby prošla za ta léta řadou stavebních úprav: eternitová střecha
byla nahrazena plechovou, objekt
byl zateplen, vyměnily se okenní

konstrukce, na etapy se rozšiřovalo sociální zařízení… V letošním roce byla původně zamýšlena
jen výměna podlah. Nicméně, tak
jak to u starších budov bývá, objevují se další závady, a tak k obnově podlah přibyla rekonstrukce elektroinstalace včetně jističe,
výměna svítidel a přeštukování
omítek, které vykazovaly po nesčetných stavebních zásazích

apíši vám pohádku o zvířátkách. Nejen o těch z Ratíškovic, nejen o těch krasavcích, které
vidíte na přiložené fotografii a které hrdě nesou jména Molly, Jessy,
Dony a jejich fotografie je z milockého zámku.
Příběh je o učitelce Kristýnce
Holečkové, která si vzala vzor být
učitelkou dle milé, líbezné p. učitelky Berty Klabalové, která bydlela na Baťovce vedle Váňů. A my
se nikdo nedivíme. Šlo o příklad
vyučování ideálního - učila totiž
mě i obě moje děti, chodili jsme za paní učitelkou
až do jejího odchodu na
nebe - jinde není. A byla
krásná, nutno připsat.
Pamatujete si lesáka
- myslivce pana Váňu dědečka Kristýnky? Furt
oblečen v zeleném, tak
jak to má u „zelené lásky“ být. Tak to byl pro
vnučku další vzor.
Kristýnka se po studiích ve Strážnici a v Brně
stává učitelkou na prvStrana 4

RŠ

Kristýnka

KRONIKA

N

četné nerovnosti. Práce probíhaly plynule, jednotlivá řemesla na
sebe navazovala a výsledkem jsou
obnovené prostory chodby, šatny,
skladu a obou tříd. Obec děkuje
všem řemeslníkům za kvalitně
provedené práce a navíc ve stanovených termínech. Školčátka tak
mohou vstoupit…

ním stupni v Ratíškovicích. Je to
k nevíře, brzy to bude již deset let,
co zde vyučuje.
Víte, co je zvláštní? Za celou
rozmluvu s ní jsem neslyšela stížnost na učitelování. Snad se mně
to ještě nestalo…
Od roku 2012 vede Kristýnka,
nyní už Holečková, myslivecký
kroužek s názvem Liščata. Líbí
se mně, jak říká, že vytváří vztah
dětí ke zvířátkám. Kroužek má bohatou činnost, členů je kolem 15,
což se mně zdá moc dobré. Pravi-

delná účast na okresním kole soutěže Zlatá srnčí trofej má s našimi
dětmi dobré výsledky. Dvakrát dokonce naše Liščátka dosáhla na
postup do národního kola soutěže. V zimě se děti ve škole věnují
teorii - vědí pak na rozdíl od mnohých z nás - o stopách, že světla
jsou oči, co je to větrník, svírák,
běhy, spárky, či paspárky…
Co výletů Kristýnčin oddíl absolvoval! Byly to postupně během
času návštěvy obor Obelisk, Radějov, Soutok... Děti navštívily Muzeum myslivců a pytláků v Babicích,
velmi oblíbená byla soustředění.
Chtěla bych připsat
něco o psech, kteří jsou
láskou manželů Holečkových a které vidíte na
fotografii u článku. Především mají stříbrošedou
barvu srsti, jména už
znáte. Plemeno se nazývá výmarský ohař dlouhosrstý. V roce 1824 byli
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2020

předci plemene přivezeni z Čech. Jsou to psi lovečtí, v USA se jejich majitelé věnují záchranářskému výcviku. Pes je to chytrý, potřebuje ale důsledné vedení. Holečkovi psi jsou rodinnými psy, sportovními kamarády, jedna z fen se věnuje „canisterapii“, tj pomocná podpůrná léčebná metoda.
Kristýnko a Ríšo, hodně štěstí do života!
Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic

Krásný podvečer

SENIOŘI

p

rožili senioři ve čtvrtek 25.
června u klubovny Junáku.
Byl nachystán táboráček na opékání špekáčků, lavice k sezení
a počasí z katalogu. Po opečení špekáčků nastalo hodování,
různé vzorky jak v pevném, tak
tekutém stavu se začaly nabízet
přítomným seniorům. Příjemný,
teplý večer končil po 21. hodině
a poslední účastníci se rozcházeli s písničkou na rtech. Krásné
a vydařené prázdniny všem přejí
senioři.

Výlet za Nadějí

u

skutečnili senioři 15. července. Naděje se jmenuje nejenom
prodejna bylin, ale i centrum, kde
pomocí diagnostických, terapeutických a regeneračních přístrojů
se snaží pomáhat lidem od zdravotních problémů paní Mgr. Jarmila Podhorná z Brodku u Konice. Tato sympatická paní učitelka
ve výslužbě pomocí svých znalostí o bylinách a jejich účincích se
snaží prospět lidem. Prohlídka
bylinné i ovocné zahrady s přednáškou o pěstování a jejich využití byla úžasná. Paní Podhorná
předložila seniorům individuální
poradenství a kúru bylinných preparátů ke svým neduhům si mohli
ihned zakoupit v prodejně Naděje.
Po výborném obědě v Hluchově byla další zastávka v Čechách
pod Kosířem, kde jsme navštívili

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2020

muzeum kočárů. I když jsme nemohli zhlédnout celou výstavu,
i tato otevřená část výstavy byla
skvostem, a to jak v práci našich
předků, ale i ukázkou důkladné
generální opravy kočárů z minulého století. Mezi kočáry byl i jeden
kočár, který byl zapůjčen panu
Miloši Formanovi
k f ilmu A madeus, dále unikátní
největší smuteční
ko č á r v y r ob ený
továrnou Brožík
v Plzni. Prohlídkou nás provázel
zakladatel muzea
pan Václav Obr,
který uskutečňuje přísloví „Dědictví otců zachovej
nám, Pane“ a vy-

tvořil pozoruhodné dílo. Otevření
celé výstavy kočárů zabránil výskyt viru covid-19. Celá výstava
by měla být otevřena na podzim
tohoto roku. Návštěvníci budou
mít možnost si prohlédnout největší sbírku kočárů, saní, pohřebních vozů, kočárových luceren,
sbírku livrejí a klobouků, galerii
fotografií a dokumentů atd.
Tečkou tohoto krásného výletu
byla zastávka v restauraci Kovárna v Moravském Písku, kde dokonalá obsluha rychle splnila přání
účastníků zájezdu. Kávička s palačinkou nebo pivo s topinkou zakončily vydařený výlet.

Růžena Šeďová
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AKCE

Přátelská návštěva
z partnerského Vouziers z Francie

P

o ukončení karantény covid 19 se Československo-francouzská
společnost rozhodla dát
si dostaveníčko při sportovní aktivitě petang.
Svojí přítomností nás
mile překvapili přátelé z Francie, a to Marie
Héléne a její manžel Domink Moreau, kteří se
v Ratíškovicích zastavili v rámci své svatební
cesty (po padesáti letech
manželství).
Bohu ž el plá novaný petang pro nepříznivé počasí
nevyšel, tak se hrály v pátek 26.
června kuželky. Někteří členové
společnosti hráli kuželky poprvé
v životě, ale vůbec to nevadilo,
zvláště při závěrečné hře družstev
tzv. dorážce. Ceny pro soutěžící
přivezli naši francouzští přátelé.
Příjemné pak bylo posezení v zázemí kuželny, kde se nám ochotně
věnoval Josef Nenička.

V sobotu jsme naše vzácné hosty překvapili a nastrojili je do svátečního ratiškovského kroje. V 10
hodin je Radim Šťastný na obecním úřadě „oddal“ za přítomnosti
členů naší společnosti. Naši přátelé si to opravdu krásné užili a byli
nadšení a dojatí a my s nimi. Pak
se byli ještě vyfotit v památném
domě „Na kameni“, který byl ten
den otevřený a jeho majitel Josef

Uhlík je řádně přivítal
čerstvými latami a vínem, jak sa v Ratiškovicích patří. Odpoledne
pak navštívili vernisáž
výstavy v zámecké konírně v Miloticích, kterou zahájila živá jízda
králů z Kunovic. Dále
byli přítomni otevření
krásně rekonstr uovaného muzea na zámku
v Kyjově.
Podvečerní posezení
při vínečku u Jarka Kotáska bylo poslední akcí
třídenní vzácné návštěvy Ratíškovic. V dopise nám pak naši přátelé děkovali za krásné překvapení,
perfektní, vřelé a přátelské setkání s naší společností.
Děkuji všem, kteří se jakkoliv
zasloužili o zdárný průběh milé
návštěvy.
Jaroslava Kundratová

Vám přátelé…

D

ruhá červencová neděle je
v Ratíškovicích věnována dechové hudbě. Každoročně zde od
rána zaznívala hudba a zpěv z fotbalového hřiště, kde se konal festival dechových hudeb. Letošní

rok byl trochu jiný. Z důvodu koronavirové epidemie byli pořadatelé nuceni tento festival zrušit. Ale
hudba v Ratíškovicích přeci jen
zazněla! Při slavnostní mši svaté v kostele sv. Cyrila a Metoděje,
kde jsme vzpomněli na všechny
živé i mrtvé muzikanty, zpěváky
z Ratíškovic, ale hlavně na jednoho z nejvýznamnějších rodáků,
Strana 6

na pana Františka Kotáska, hudebního skladatele, muzikanta,
pedagoga. Odpoledne se právě
na ratíškovickém hřbitově konal
smuteční akt, setkání muzikantů, široké veřejnosti a zástupců
obce a Osvětové besedy Ratíškovice. Sešlo se zde na 50 hudebníků, aby společně vzpomenuli na
tuto osobnost, která se významně
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2020

zapsala do dějin dechové hudby
a obce Ratíškovice. Jeho písnička
„Vám přátelé“ je známa snad všem
zpěvákům a dechovým muzikám
nejen u nás, ale i v zahraničí. Proto i odpolední koncert nesl právě
tento název. V odpoledním koncertu, který se konal na letním parketu v areálu Baníku Ratíškovice,
se nejprve představila OLD star
muzika, tj. bývalí členové Veselé
muziky a Dolanky. Po křtu Kalendáře dechovek na rok 2021, který
byl součástí programu, vystoupil

s písničkami jako host Mužský
slovácký pěvecký sbor Ratíškovice. Druhá část programu byla věnována 45. výročí založení Veselé
muziky. V této části byl oceněn
její zakladatel, hudebník, pedagog
pan Josef Ištvánek, který obdržel z rukou zástupce Ministerstva
kultury ČR a ředitelky Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu Praha
paní Mgr. Lenky Lázňovské Cenu
ministra kultury ČR za neprofesionální umění, což je jedno z nej-

vyšších možných ocenění, které
lze v této oblastí získat. Ke gratulantům se připojil i Václav Hlaváček, odborný pracovník z NIPOS
ARTAMA Praha, starosta Ing. Josef Uhlík, senátorka Ing. Bc. Anna
Hubáčková a ředitelka Osvětové
besedy Jana Koplíková. Pořadem
provázel Tomáš Lunga z Milotic.
Poté se konala taneční zábava,
která završila tento slunečný dechovkový den.
Mgr. Jana Koplíková

POZVÁNKA
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„Kuchyně u vylízaného
kastrólu“

K

aždý rok v létě,
v měsících
červenec a srpen,
mívají děti hlavní
školní prázdniny.
Některé děti jedou
k tetě, jiné k moři
a stále jsou i takové, které jezdívají
na letní tábory.
Ratíškovické děti,
jež byly dříve pionýry a dnes jsou
s k aut y, do d ne s
mají možnost už
několik desítek let
jezdit na „pravý tábor“ pod stan. Koncem sedmdesátých let a začátkem osmdesátých
let minulého století bylo opravdu
nádherné a velmi oblíbené tábořiště v Měsíčním údolí, nedaleko
přehradní nádrže Mlýnky u Radějova. Několik let po sobě zde vždycky vyrostlo na zelené louce stanové městečko až pro 140 táborníků.
Stany měly dřevěnou podsadu,
plátěnou střechu z celtoviny – tzv.
„áčko“, a ty si děti dokonce stavěly
svépomocí. Vznikla zde i polní kuchyně, kde Karel Stokláska alias
Fousek, později i jeho synové, vždy

vystavěli funkční kamna z cihel
a mazlavého jílu,
kterým se říkalo „ Baba Jaga“.
A tak se stalo, že
jsem se i já ocitla
na takovém táboře. A ne jednou!
Na jednom z třítýdenních táborů
byl a t ot i ž moje
dc e r a M a r t i n a ,
která mi v kuchyni sama zamluvila
„brigádu“. Potřebovali prý nutně
někoho do kuchyně!
Děti pochopitelně mívaly i denní
služby v této kuchyni, kde připravovaly především dříví do kamen,
škrábaly brambory a zeleninu,
umývaly nádobí, vydávaly jídlo
a co je zajímavé – nikdy nereptaly! Byla to opravdová radost vařit
pro tak dobré strávníky i s dětmi
spolupracovat. A protože bylo léto
– období čerstvých brambor, zeleniny i ovoce, o jednoduchá domácí
jídla nebyla nouze. Suroviny nám
průběžně dokonce vozili sami rodiče, takže se nám dobře a s chutí

ŠKOLSTVÍ

vařilo. Jednou jsme dětem připravili i dukátové buchtičky s krémem, které mají rády snad všechny děti. To bylo radosti, a jak jim
všem chutnalo! Na druhý den se
na stanu kuchyně objevil velký
nápis, respektive ocenění nám
kuchařkám za tento sladký oběd:
„Kuchyně u vylízaného kastrólu“.
Bylo to od dětí velmi dojemné poděkování.
Dodnes, když se potkám s některým z účastníků táborů v Měsíčním údolí, které byly před dlouhými čtyřiceti lety, s velkou láskou
na stanování v krásném prostředí
Mlýnků vzpomínáme. Zažila jsem
celkem čtyřikrát vždy správnou
partu kamarádů bez rozdílu věku,
kteří se snažili dětem ukázat, jak
vypadá opravdové přátelství, co
je to odvaha a jaké dovednosti
se dětem budou hodit do života.
Vím, že mnoho účastníků táborů,
kde jsem měla možnost vařit, žije
z těchto milých a radostných vzpomínek – stejně jako já – dodnes,
protože na hluboce prožité a krásné zážitky se nikdy nezapomíná.
Je to prostě srdeční záležitost!
Eva Hanáková, kuchařka na
odpočinku

Navštivte webové stránky obce
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2. ročník Letních výtvarných kurzů

o vypjatém koronavirovém obdbobí, zda v létě budou moci
být pořádány hromadné akce, se
k radosti dětí uskutečnil 2. ročník
Letních výtvarných kurzů. Letní
výtvarné kurzy se opět konaly formou příměstského tábora především v ateliéru ZŠ a MŠ Ratíškovice a byly zaměřeny na výtvarnou
a kreativní tvorbu dětí. Hlavní
myšlenkou letošního ročníku bylo
dětem přiblížit Ratíškovice a její
okolí, jako například proč máme
v Ratíškovicích Muzeum ve vagónu a proč je u muzea informační
tabule o parašutistické skupině.
Výtvarné procházky po naší obci
jsme zakončili zmrzlinou a hřištěm.
V rámci tábora jsme navštívili
Galerii výtvarného umění v Hodoníně, kde děti k velkému překvapení zjistily, jak moc slavné malíře
náš kraj měl a má a také zajímavosti o budově samotné. Děti viděly originální práce umělců z dob
dřívějších i ze současnoti. Zkusily
si pomocí magnetů vytvořit obrazy podle J. Úprky. Všechny tyto

KRONIKA

P

ojmem „Židé“ se označuje národ, který vyznává nejstarší
monoteistické náboženství – judaismus. V průběhu věků se postupně rozptýlili po celém světě
a na území dnešního Česka se
usídlili asi v 10. století. Jako příslušníci menšinového nerovnoprávně tolerovaného náboženství
však byli nuceni žít v ghettech
a nemísit se s většinovým obyvatelstvem. Až v roce 1848 získaStrana 10

nové informace byly pro děti velmi
inspirativní k jejich vlastní tvorbě
a vznikaly krásné výtvarné práce.
Malbu a kresbu jsme také kombinovali s prací s hlínou, prostorovou tvorbou, základy kaligrafie
nebo jsme se pokoušeli rozluštit
dopis psaný J. Úprkou své ženě
z Francie (tyto listy nám poskytla
Galerie výtvarného umění v Hodoníně).
Děti měly prázdniny, a tak jsme
čas netrávili jen v ateliéru, ale
také kolektivními hrami a k mé
radosti, také hrami, které děti
samy vymyslely, jako např. „Ratíškovice mají talent“ – kdy si samy
vytvořily představení s moderátorem a předváděly své talenty.
A abychom měli hezkou vzpomínku na léto plné barev, přišla nám
vytvořit krásné společné fotografie
fotografka a děti se společně s ní
zapojily svou kreativitou do focení,
kdy samy sestavovaly pozadí a vymýšlely rekvizity, které by nejlépe
vystihovaly náš kurz. Velký dík
patří za uskutečnění tábora panu
řediteli školy PhDr. Josefu Haná-

kovi a společnosti Karel Kaňák,
s. r. o. za sponzorský dar, díky
kterému jsme náš kurz měli rozmanitější. Také jako v loňském
roce patří velký dík do školní kuchyně, paní kuchařky se o nás
opět vzorně a s úsměvem staraly.
Moc děkuji všem rodičům, kteří
v letošním roce kurz podpořili.
Michaela Čučková

Židé v Ratíškovicích
li svobodu pohybu a usídlování
a roku 1867 byly tyto změny potvrzeny ústavou, která jim přiznala stejná práva jako ostatním
obyvatelům Rakouska-Uherska.
Postupně se pak usadili po celé
monarchii a někteří přišli i do Ratíškovic, kde se věnovali zejména
obchodu a pohostinství.
Snad už jenom pamětníci znají pojem „Židovský uzel“. Jednalo
se o oblast v místech dnešního

obecního úřadu, přilehlého parku a parkoviště a jejich blízkého
okolí. Ještě je nutno podotknout,
že některá dřívější čísla popisná byla po zboření daného domu
v pozdějších letech převedena na
úplně jiná místa v obci, než kde
se původně nacházela, nebo se již
dále nepoužívala. Podle sčítacích
operátů a zápisů obecního výboru
u nás bydlelo v průběhu padesáti
let 11 židovských rodin. Je však
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2020

možné, že jich bylo o něco málo
více, protože jejich pobyty byly
většinou krátkodobé.
Při sčítání lidu v roce 1857 je
u nás s židovským vyznáním zapsána rodina Abrahama Püchlera
(r. 1807, Uherský Ostroh), který je
uveden jako „Puhler“ , a jeho manželky Agnes (r. 1809, Kyjov), kteří
žili se svými třemi dětmi v domě
čp. 77. Podle současného číslování se jedná o dům čp. 123, což je
dnes obchod „Potraviny U Tomečků“. Rodina chovala jednoho koně
a hříbě, dvě krávy a čtyři telátka.
V pozdějších letech byl pozemek
rozdělen na dvě části. Roku 1869
je pak v jedné z nich pod starým
čp. 77b Abraham uveden jako „obchodník a majitel chalupy“ a jeho
žena je „hospodyně při obchodu“. Jako „služka za roční mzdu“
u nich pracovala „Mikuška Maria“
(r. 1841, Ratíškovice), která byla
římsko-katolického vyznání. Syn
David Püchler (r. 1837, Rohatec) je
na čp. 77 uveden jako „hostinský
a pekař, majitel chalupy“ a jeho
žena Hanni (r. 1841, Hodonín) je
„hospodyně při hostinci“. Bydlela
tu jejich dcera Františka (r. 1867,
Břeclav) a za měsíční mzdu pekařští tovaryši římsko-katolického vyznání Martin Kostelecký (r.
1839, Malkovice) a Jan Morbitzer
(r. 1852, Sternberg). Druhý syn
Wilhelm si později zařídil obchod
na dnešním čp. 58 v ul. Přilehlá
a Fridrich na čp. 269 v ul. Řádky. Rodina se věnovala výhradně
obchodu a pohostinství, neměli
žádné domácí zvířectvo. O jejich
důvěryhodnosti a spolehlivosti
svědčí i to, že Abraham Püchler je
7. března 1867 podepsán mezi členy obecního výboru na zřizovací
listině ratíškovické římskokatolické farnosti s poznámkou „izraëlita“.
Roku 1880 už v Ratíškovicích žily tři židovské
rodiny. Markus Treibl
(r. 1829, Vrbovce, Uhry)
měl v pronájmu nově
vystavěný obecní hostinec čp. 100 v dnešní ul.
Dědina (později tzv. Komunál). Bydlel tu se svojí ženou Františkou (r.
1823, Strážnice), která
„obstarává domácnost“.
Jejich tři děti byly narozeny v Rohatci - dcera
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2020

Karolína pomáhala v domácnosti
a syn Jindřich v obchodě, Josef
byl vedoucím pálenice v „Prešpurku v Uhrách“ (dnešní Bratislavě).
Zvláštností je „jazyk v obcování“
– rodiče mluvili „moravsky“, Josef
maďarsky a Karolína a Jindřich
slovensky.
Na čp. 123 už bydlela rodina
hostinského Salomona Löwenrosena (r. 1843, Prešpurk, Uhry)
a jeho manželky Rosy (r. 1852,
Olomouc). Dcera Sidonia (r. 1873)
a syn Jakub (r. 1874) se narodili
ve Vídni a celá rodina hovořila německy. Jako „služka při obyčejné
domácí práci“ s nimi žila „děvka
[rozuměj dívka] Anna“ z Bojanovic. Löwenrosen byl také nájemcem „svobodná nemajetná dělnice“ potrestána za krádež na „6
týdnů přísná vězení“ v Leopoldově.
Přestože náboženstvím jsou Bekovi „izraelité“, jejich obcovací řečí
už je čeština. Možná kvůli chovu,
možná kvůli odvozu zboží, měli
také jednu kobylu. Rodina Seemanova už je toho roku zapsána
jako Zemanova na čp. 266, jejich
syn Samuel se odstěhoval a přišla
k nim na výminek matka „vdova
Rezy Zeman“ (r. 1812, Bzenec).
Oproti roku 1880 už mluví česky.
V listopadu 1895 byl „za poškození lesa potrestan Seemann Vilhelm
pokutou pěti zl. r. č., které odvedl
do chudé kasy“ a o rok později 4
zlatými „za hřibjata“.
Na čp. 277 (dříve drogerie, dnes
trafika naproti staré školy) bydlel
obchodník se smíšeným zbožím
„Izák Hyrš“ (r. 1821), jeho žena
Jozefína (r. 1828) a syn Michael
(r. 1868), který „pomaha při obchodě“. Přišli k nám z Podivína
a mluvili „moravsko česky“.
Roku 1890 se už v naší obci
věnovalo obchodu pět židovských

rodin. Aby se více přizpůsobily místnímu prostředí, rozhodla
obecní rada v červenci 1894, „by
se obchodníkom německé tabule
k vivešení zakazali.“
V roce 1900 už „Hirš Josefa“
žije sama jako vdova. Fridrich
Püchler se v tomto roce podepisuje česky jako Bedřich a se svojí
ženou „Sabi“ mají obchod se smíšeným zbožím v domě čp. 269 na
rohu ul. Řádky. Mimo jiné je veden také jako „polní hospodář“
a má 1 valacha, 1 krávu a 15 slepic. V roce 1901 podal na c. k. okr.
hejtmanství žádost o udělení koncese k nálevu piva a kořalky, ale
ratíškovický obecní výbor mu ji
nepovolil, neboť „v obcy Ratiškovské není zapotřeby aby koncese ta
povolená byla poněvádž vobcy 3
koncese nalevu piva a kořalky se
nachazí a dále 6 živnosti nálevu
kořalky v zapečetěných láhvych.“
Smíšeným zbožím obchodoval
v domě čp. 239 v ul. Řádky od r.
1898 Jan Seeman (r. 1873 Ratíškovice). Při polních pracích a jako
nádeník u něj pomáhal František
Šupálek (r. 1838), jehož manželka
Antonie (r. 1842)se starala o domácnost.
V září 1903 si o nájem hostince
čp. 25 v ul. Dědina zažádal „Petr
Maincl“, ale „obecním širším výborem… nebyl schválen.“ Zároveň
nebyla současnému nájemci hostinskému a řezníkovi Juliu Hoffmannovi (římský katolík) udělena
v tomto domě „koncese v udělení
her…a uznáno jednohlasně že potřeba obyvatelstva toho do čista
nepotřebuje.“ V tom samém roce
bylo uděleno povolení živnosti „Johannu Seemanovi“ na čp. 182 v ul.
Řádky.
Poslední židovskou rodinou
v Ratíškovicích byli Kohutovi, mající v roce 1902 obchod
se smíšeným zbožím
v domě čp. 58 v dnešní
ul. Přilehlá. Majiteli byli
Julius Kohut (r. 1866,
Velké Meziříčí) a Alžběta (Elizabeth či Betti, r.
1861, Vrbovce, Uhry).
Měli syna Karla Davida
(r. 1895, Ratíškovice)
a dceru Ilonku (r. 1896,
Ratíškovice). Jako sloužící „pacholek na domácí práce“ s nimi žil Josef
Križanovský (r. 1885,
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Hodonín). Rodina chovala 1 krávu a 10 slepic. Bydleli v naší obci
minimálně už v roce 1896, protože
v listopadu t. r. dostal Julius Kohut pokutu 2 zlaté „za metle“. Je
možné, že ve svém obchodě prodával metle, na jejichž výrobu a prodej měli koncesi jiní lidé v Ratíškovicích.
Většina židovských rodin v Ratíškovicích žila krátkodobě a vždy
měly domovské právo v jiných obcích. Kohutovi je měli v nedalekém Holíči v tehdejších Uhrách.
V březnu 1905 Julius Kohut žádal
„o přijetí do svazku obce Ratiškovské “, které mu bylo obecním
výborem přislíbeno „až sobě vydobude právo štátní“, zároveň mu
ale bylo ponecháno používání zahrádky při domě.
V prosinci roku 1908 byl ustanoven „pastýřem krav a opatrovníkem býků“ Petr Šašina (1866,
Ratíškovice čp. 74 – 1954 Ratíškovice). Ten byl také „strůjcem“ odchodu rodiny Kohutů z Ratíškovic.
O události se zmiňuje článek v novinách Náš kraj z 26. října 1942,
který jeho autor Josef Mikulič
napsal se silným antisemitským
podtextem. Podle něj „slovácký
lid Židy nenáviděl…Slovácko bylo
zamořeno Židy“ a ratíškovické
„obyvatelstvo Židy ignorovalo a do
židovského krámu nechodilo nakupovat… Zvonek v židovském krámě
zvonil čím dále tím méně, až pře-

stal zvoniti úplně. A to bylo Židovi pobídkou, aby sebral svých pět
švestek a šel.“ První podle něj “vypadl“ z dědiny obchodník se střižním zbožím, protože u něj dívky
a ženy nenakupovaly, pak hostinský, který marně lákal na dobrou
kořalku. Kohut se v Ratíškovicích
držel, protože se kromě obchodu
zabýval ještě koňským handlířstvím, kupoval lacino zchromlé
koně a ty pak „léčil v rybníce [Jezérku], ve kterém obyvatelstvo
máčelo konopí a jehož voda měla
léčivou sílu“. Podle článku „jednoho večera hnal pastýř Petr Šašina
z pastvy krávy… když zahýbal na
rohu ulice, kde stál Kohutův krámek, vyběhl najednou z obchodu
malý Židáček a začal na pastýře
posměšně pokřikovat…“ Pastýř
si to nenechal líbit. „Budeš ticho,
ty smradlavý kluku, rozkřikl se“
a ohnal se po něm bičem, „Židáček
spustil hrozný řev a tu již tu byl starý Žid, aby chránil svou nadějnou
ratolest…Šašina je zpráskal bičem
tak důkladně…když jim po tvrdých
ranách kocaru začaly naskakovat
modré pruhy na těle… příštího dne
Kohut již krám neotevřel…“ Že tento Šašinův nenávistný výstup nebyl ojedinělý, dokazuje i záznam
z roku 1923, kdy byl za „rozčílení“
odsouzen k 5 dnům tuhého vězení
s jedním půstem.
Rodina Kohutova se raději odstěhovala do Hodonína, kde pro-

vozovala „povoznictví“. Otec Julius Kohut zemřel 4. března 1936,
matka Elizabeth Kohutová roz.
Träublová zemřela 24. prosince
1941. Syn David (r. 1895, Ratíškovice) bydlel na Měšťanské ulici, pracoval jako technický úředník a obchodoval s auty. Se svojí
manželkou Marií měli tři dcery –
Věru, Olgu a Ljubu. V období první republiky byl vojínem v záloze
ženijního pluku v Bratislavě a po
okupaci od roku 1939 přepravoval ilegálně přes hranice letce, aby
jim usnadnil vstup do čs. armády
v zahraničí. Ukrýval také zbraně
a byl ve spojení s bývalým ratíškovickým učitelem Františkem
Šelepou a předválečným předsedou Čs. obce legionářské Emilem
Pouchým, jimž obstarával spojení
s pražským ústředím Obrany národa. Po prozrazení převaděčské
sítě byl 4. března 1940 v Hodoníně zatčen gestapem a 16. června
1943 byl v Berlíně – Plätzensee odsouzen k trestu smrti stětím a popraven.
Dne 14. ledna 1943 se lidé židovského vyznání z hodonínského okresu museli zaregistrovat do
transportu - většina z nich byla
později umučena v plynových komorách koncentračního tábora
Osvětim. Marie Kohutová se svými dcerami válku přežila…
Irena Bařinová

Sveřepá delikatesa

J

e paradoxem, že bylina, která
"nemá méno", rozuměj, které
se vinaři, zahrádkáři a záhumenkáři ani při pečlivém až pedantském obdělávání nemohou zbavit,
má těch názvů spoustu. Její latinStrana 12

ský botanický název je Portulaca, česky šrucha. Uvádí se i jako
portulák setý a jeho synonyma
jsou portulák zelný, šrucha zelná,
šrucha obecná, kubánský špenát,
kuří noha lesní, šruta, "po našém
tlustý Jan". Když už jsme u těch
botaniků, ti jej v ČR označují jako
neofyt. Tento název prozrazuje,
že se jedná o nepůvodní zavlečený druh. V ČR se ve volné přírodě
vyskytuje pouze jeden ze 116 ve
světě popsaných, a to šrucha zelná planá.
Archeologové uvádějí, že na základě výzkumů identifikovali ve
víc jak deset tisíc let starém jeskynním obydlí semena šruchy
v podobě zásob. Ani další informací opět národ vinařů nepotěším.

Odborná literatura totiž uvádí, že
černošedá, velmi drobná semena
(1 gram jich obsahuje 10 000), si
udržují klíčivost i desítky let.
Víte, že: kultivovaná, šlechtěná
šrucha zelná P. oleracea je bylina
vysoká až 50 centimetrů?
... šrucha zelná planá P. oleracea Subsp. oleracea, cituji ze Zahradnického naučného slovníku:
je „plazivá, jednoletá, pozdně jarní, dužnatá bylina, zaplevelující
hlavně v teplejších krajích zvláště
zeleniny, okopaniny a ostatní širokořádkové plodiny, rozšířený jako
plevel ve vinicích"?
... šrucha zelná setá P. oleracea
Subsp. sativa portulák je bylina
využívaná a pěstovaná jako zelenina?
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2020

... šrucha velkokvětá P. grandiflora Hook. je skalnička, ozdoba
truhlíků a hrobů, původem z Jižní
Ameriky. Její dužnaté lodyhy jsou
u barevně kvetoucích načervenalé
a u bíle kvetoucích zelené?
Nic na světě není jen černé,
nebo bílé, aneb jak říkali naši
předkové: „Fšecko zué, je na neco
dobré", tak je to i se šruchou. Díky
obsahu esenciálních mastných
kyselin a dalších živin patří mezi
zdravé potraviny, zejména pokud
se konzumuje čerstvá. Snižuje
totiž obsah tuků a cholesterolu
v krvi, zlepšuje trávení, povzbu-

zuje střevní peristaltiku, je tedy
prevencí i lékem proti zácpě. Obsahuje vitaminy C, E, B1, B2, B3,
provitamin A, fosfor, vápník, zinek, hořčík, a železo, a dokonce
i koenzym Q10 a omega-3-mastné
kyseliny. Je však zakázána podávat ženám během těhotenství
a lidem s nachlazením a slabým
zažíváním. POZOR! Pokud bylina nasazuje květ, je hořká! I když
naložená nerozvinutá poupata se
používají jako kapary.
Nejjednodušší
salát
získáme smísením nasekaných lístků
s jemně nakrájenou cibulkou.

A chutná, když si jen namažeme
kvalitní chléb dobrým máslem
a vše zasypeme drobně nakrájenými lístky. O tom, že salát ze šruchy je mimořádně chutný, svědčí
fakt, že to bylo první jídlo, které
zmizelo ze "švédských stolů", když
byli ratíškovičtí senioři na dovolené v Turecku.
V minulosti byla šrucha řazena
i mezi léčivky - herba Portulaca
a Plinius starší (nar. 23 + 24. VIII.
79) doporučoval bylinu nosit jako
amulet proti veškerému zlu. - Tož
tak.
Václav Koplík

XXIV. Dúbrava po Jančíkovi
neboli Dúbrava jehličnatá

K

olem roku 1850 se radikálně
změnil sortiment hub rostoucích v Dúbravě. Důvodem byla
změna skladby lesního porostu.
Začaly totiž převažovat jehličnany,
převážně borovice. Na ně se váží
úplně jiné druhy hub než na listnáče. Ta příčina má název mykorýza, což je soužití dvou organizmů, které je ku prospěchu oběma.
Dokonce až tak, že jeden bez druhého neroste, „krpačí". Důkazem
budiž snaha německých kolonistů
v 19. století v Argentině. Ti si chtěli
připomenout domovinu výsadbou
borovic, které ale v nových podmínkách vůbec nerostly. Příčinou
byla vysetá sterilně čistá semínka
bez spór klouzků. Teprve infikací (očkováním) půdy podhoubím
klouzků se borovicím začalo v Novém světě dařit. Faktem zůstává,
že některé houby se přísně váží na
jeden druh stromu, ale jsou i určitým způsobem „promiskuitní"
druhy, jako je hřib dubový. Ten
roste pod padesáti druhy dřevin!
Při procházkách borovicových
částí jarní Dúbravy častokrát narazíme na drobné kloboučky, které zdánlivě vyrůstají ze země. Pokud je vybereme z půdy, zjistíme,
že vyrůstají z borovicových šišek.
Pro laika i praktického houbaře je
ovšem nemožné rozeznat plodnice
penízovky provázkové od penízovky nahořklé. To by se musela každá plodnice mikroskopovat, aby
došlo ke správnému určení. Proto
se i pro drobnost jedlých klobouč-
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ků sběr pro domácnost nedoporučuje.
Zato počátkem jara u paty borovic nebo pařezů či padlých kmenů lze najít podivné útvary, pro
něž má lidová slovesnost název
„prasečí ucho", odborníci jim říkají destice chřapáčová a kupodivu se tyto houby mohou nabízet
i k prodeji. Pokud ovšem obzvlášť
v písku, což je charakteristika
jehličnaté Dúbravy, narazíme na
tmavohnědé mozkovité houby,
jedná se o jedovatý ucháč obecný.
Na prosvětlených okrajích těchto porostů můžeme snadno přehlédnout ušíčko černé. Počátkem
května, někdy už i koncem dubna,
reagují na příznivé růstové podmínky klouzky. Někdy je někteří
mykologové dokonce označovaly
jako klouzky májové. Na vydatnější dešťové srážky čeká i tajemně
rostoucí podhoubí lišek obecných,
na Moravě nazývaných „kuřátka".
Pokud se naplní medardovská
pranostika a je dost vláhy, pak
v létě rostou i tyto tolik populární houby. Paseky a prosvětlené
místa jsou ideální pro růst hojně
sbíraných a konzumovaných bedel vysokých. Ještě před prázdninami se na rozkládajících pařezech objevují nádherně zabarvené
plodnice, rostoucí obvykle v trsu,
u nichž je v barvě uváděn termín
„kardinálská červeň". Jedná se
o šafránku červenožlutou a v postarších atlasech je uváděna jako
nahořklá a podmínečně jedlá.

Bylo ovšem prokázáno, že v oblastech, kde se konzumuje, je větší
výskyt rakoviny.
Pozoruhodnou houbou je i ohňovec borový, který je určitým
rekordmanem v době růstu. Je
zaznamenáno, že tento druh parazitoval na borovici víc jak 50 let.
Asi do půlky prázdnin je růst
hub „v boří" sporadický, ale od
začátku srpna vyrůstají u paty
borovic a pařezů útvary připomínající mořskou houbu s názvem
kotrč kadeřavý. Dá to hodně práce a vody, než se kotrč zbaví písku a jehličí, ovšem pokrmy z něj
upravené jsou delikatesou. Nepochybnou pochoutkou jsou i různě
kulinářsky upravené ryzce pravé
(borové) vyznačující se červeným,
nebo oranžovým mlékem.
Po přibližně patnáctém srpnu
už začínají růst „podborůvky", což
jsou klouzci obecné i zrnité. Tady
udělám určitou výjimku, protože
klouzky lze najít i v listnaté části Dúbravy. Četnější zastoupení je
přesto v té jehličnaté, a to u modřínu opadavého. Na něj se váže
růst klouzku sličného (modřínového).
Datum 15. 8. známé i pod termínem „Panna Maria Bzenecká"
bývalo začátkem sběru „zelených
sviňúrek". To je lidový název pro
čirůvku zelánku, která byla až do
roku 2014 označována za jedlou,
dobrou, dokonce tržní. Od tohoto
roku je však uváděna jako jedovatá s tím, že může způsobovat rhaStrana 13

bdomyolýzu, což je úbytek příčně
pruhovaných svalů. Čirůvku havelku tento osud nepostihl. Její
růst je však čím dál sporadičtější
a dělá čest svému pojmenování,
roste skutečně až po svátku svatého Havla (15. 10.).
Podzim a pozdní podzim je pro
houbaře i mykology v jehličnaté
části Dúbravy skutečným „obdobím hojnosti", co se týká počtu
druhů i množství plodnic. Vždyť

V

pátek 21. května 2020
jsme mnozí prokázali službu
lásky - uložili do země tělo našeho
občana Jana Příkaského, významné osobnosti obce, Orla, KDU-ČSL
a jednoho ze zakládajících členů
Junáka. Církevní obřad koncelebroval monsignor Pavel Posád,
někdejší místní duchovní správce, v současnosti pomocný biskup
českobudějovické diecéze.
Jan Příkaský se narodil v den,
kdy měli slavit svůj svátek všichni
Medardové, 8. června roku 1931.
V rodině bylo v té době již pět sourozenců. První základy formování osobnosti získával v družstvu
k řesť a nského - homogenn í ho
Junáka, založeného v roce 1938
páterem Emanuelem Valouškem.
O jeho houževnatosti a fyzické
kondici svědčí to, že jel do Vnorov
na kole. Dnes to není nic až tak
mimořádného, ale je potřeba si
uvědomit, že v tehdejší době bývalo v domácnosti kolo jedno, většinou hlavy rodiny, a tudíž pánské,
a už není příliš pamětníků, co základy cyklistiky získávali „jízdú
pod štanglú". Takže tímto stylem
a po polních cestách najel bratru
20 kilometrů.
Dnes už také málokdo ví, co to
bylo „Ladičkova jedenáctka", či
„Vendelíni", „Mlýňáci“ a další seskupení kluků, co hrávali kopa-

ze severní Moravy jsou na hřiby (suchohřiby) hnědé pořádány
nájezdy, o čemž svědčí množství
vystupujících cestující v Bzenci
Přívoze nebo počty osobních automobilů u silnice Vacenovice - Vracov.
Sběr hub zakončíme stylisticky
po prvních mrazících, kdy vyrůstají plodnice šťavnatky pomrazky,
jemné a lahodné houbičky vhodné
na všechny kuchyňské úpravy.

nou. A on nastupoval za zmiňovanou „Ladičkovu jedenáctku". Díky
přirozenému intelektu i autoritě
měl skautskou přezdívku „Velký
Vont". V roce 1947 byl delegován
do Oblastní lesní školy ve Starém
Hrozenkově. Pochopitelně to bylo
o prázdninách, tudíž byl čas žní
a otec jej tam kvůli polním pracím nechtěl pustit. „Jestřáb" Petr
Slezar otci slíbil, že skauti s polní
prací pomůžou a on jel na středisko a skauti se střídali na poli, aby
jeho absence na hospodářství nebyla znát.
Určitě stojí za připomenutí, že
poslední veřejnou akcí homogenního Junáka byla účast na odhalení pamětní desky parašutistovi
Jaroslavu Kotáskovi v roce 1945.
V roce 1968 byl u znovuobnovení činnosti místních lidovců
(ČSL) a řadu let vykonával funkci
jednatele. Stopy práce jeho rukou
i projektování jsou dodnes patrné
na budově fary, hospodářské budově i na samotném kostele. Pro
organizování mše svaté otcem
Františkem Dobešem se dostal do
hledáčku nechvalné státní bezpečnosti. Jako lidovec zastával
v osmdesátých letech post místopředsedy národního výboru až do
svobodných voleb. Několik voleb-

Zvukové knihy

Dost možná by ty houby v jehličnaté části Dúbravy naplnily
mnohastránkový atlas, ale účelem
tohoto výčtu je náznak, co všechno nám díky revírníku Karlu Jančíkovi, od něhož převzal způsob
pěstování borovic J. F. Bechtel,
v této části Dúbravy roste.
Václav Koplík

ních období pracoval i ve stavební komisi.
Po politických změnách se realizoval v řadách křesťanské organizace Orel také ve funkci starosty župy Šilingerovy. Spoustu času
úsilí i fyzické práce stálo nejen postavení, ale i údržba nové orlovny.
V těchto dnech si veřejnost připomíná i padesáté výročí tragédie
na dole Dukla v Šardicích. A on
jako důlní záchranář se podílel na
vyprošťování obětí.
Takže určitě po právu široká
občanská, orelská a lidovecké veřejnost mu za vše děkovala a přála
klidné odpočinutí.
Václav Koplík

KNIHOVNA

N

aše knihovna již několik let nabízí čtenářům i zvukové knihy. Nabízíme hlavně audioknihy, jejichž předlohou jsou bestsellery jak pro dospělé, tak i pro děti a mládež. Jsou potěchou a variantou pro klasické
čtenáře, zaryté nečtenáře, ale i pomocí pro zrakově postižené. Audioknihy mohou být pro mnohé připomenutím rozhlasových her. Konečnou podobu jim vtisknou většinou hlasy známých herců a hereček. V dnešní
době je jedním z nejrozšířenějších médií na uchování zvukového záznamu CD ve formátu MP3.
Půjčování zvukových knih se musí v knihovnách řídit autorským zákonem, to znamená, že registrovaní
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čtenáři si je mohou zapůjčit domů až po uplynutí povinné odkladné lhůty pro absenční půjčování, tedy po
uplynutí devíti měsíců od vydání. Nově nabízíme následující tituly. Věřím, že si vyberete.
Pro dospělé:
Agape satanas!			
Deník kastelálna		
Kanibal z Nine Elms		
Než jsem tě poznala		
Nůž 				
Ochráním tě			
Povídky				
Prázdniny v Evropě		
Skleněný pokoj			
Trhlina				
Venkovské sídlo 1		
Veselí				
Zlodějka knih			
Žízeň				

Vondruška Vlastimil
Boček Evžen
Bryndza Robert
Moyesová Jojo
Nesbö Jo
May Peter
Pavel Ota
Zibura Ladislav
Mawer Simon
Karika Jozef
Jacobsová Anne
Třeštíková Radka
Zusak Markus
Nesbö Jo

Pro děti a mládež:
Anička a její kamarádky		
Josífkův pekelný týden		
Kluk a pes			
Křišťálový klíč I + II		
Karanténa			
Plachetnice na vinětách		
Prašina				
Táta za všechny prachy		

Peroutková Ivana
Krolupperová Daniel
Březinová Ivona
Vondruška Vlastimil
May Peter
Hájíček Jiří
Matocha Vojtěch
Walliams David

NOVÉ KNIHY
Pro dospělé:
Černá sanitka a jiné děsivé příběhy			
Dokonalé stopy. Dokonalé ticho				
Dubnové slunce						
Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le		
Hon na mrtvého						
Hra na nikdy						
Jak přežít léčeníl. Veselé čteníl o bolestech		
Karanténa						
Kundera – český život a doba				
Lhářka							
Lída Baarová stále fascinuje				
Loutkové divadlo					
Medicejští. Úpadek rodiny				
Modré zvonky						
Musíme být statečné					
Na statku a v chaloupce. Sága rodu
Chlebakupova II. díl					
Na špatném místě					
Nejsem z ledu						
Nevinným se neodpouští					
Osudný slib (případy Kim Stoenové)			
Pomsta bílého jednorožce				
Poselství krve						
Převážně zdvořilý Leopold				
Sapiens. Stručné dějiny lidstva				
Sedmnácté znamení					
Síň slávy. Ilustrovaná historie fotbalu			
Soběstačný						
Soužití k zabití						
Stará tajemství						
Starosti z radosti					
Šikmý kostel						
Tajná cesta						
Tisíc a jedna noc s Arabem				
Venkovské sídlo. Časy se mění. 3. díl.			
Vesnické povídky					
Vyjednavač						
Ztracená dcera						
					
Pro děti a mládež:
Byla jedna moucha					
Darebák David. Hurá do oblak				
Dobrodružství báječných kamarádů			
Hamish a světokazi					
Jak myška hledala kamarády				
Kdo ukradl zelí?						
Knížka, která dělá zvuky				
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Janeček Petr
Fieldsová Helen
Gillerová Katarína
Manson Mark
Weaver Tim
Deaver Jeffery
Honzák Radkin
May Peter
Novák Jan
Holahan Cate
Graclík Miroslav
Craven M. W.
Strukul Matteo
Javořická Vlasta
Liardet Frances
Pavlík Jan
Fieldingová Joy
Frasierová Anne
Dán Dominik
Marsonsová Angela
Vondruška Vlastimil
Roberts Nora
Viewegh Michal
Harari Yuval Noah
Patterson James
Squires David
Dostálová Zuzana
Devátá Ivanka, Plzák Miroslav
Gibneyová Patricia
Blanářová Alena
Lednická Karin
Scott Amanada
Názlerová Renáta
Jacobsová Anne
Pittnerová Vlasta
Finder Joseph
Mofina Rick
Mrázková Daisy		
Simonová Francesca
Kinney Jeff
Wallace Danny
Hrovatová Nina Mare
Reschová Stanislava
Tullet Hervé
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Léto v síti						
O lvíčkovi, který pořád říkal ne				
Poněkud zvláštní kůň					
Poraněný sokol. Příběhy se šťastným koncem		
Po tvém boku						
Pravdivý příběh o prasátku				
Půlnoční gang						
Punč přání						
Starostlivá veverka. Příběhy se šťast. koncem		
Strašidelné Česko					
Táta to motá						
Valentýnka a veterinární ordinace			

Martišková Petra
Beigel Christine
Nilsson Frida
Belšán Michal
Westová Kasie
Chayerand Emilie
Williams David
Ende Michael
Pospíšilová Zuzana
Staňková Nikola
Březinová Ivona
Peroutková Ivana

Marie Škorpíková,
knihovnice

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Rozpoznáte názvy rostlin na písmeno R?
R _ _ O _E _ _ _ O _
RŮ _ _
R_ M_ _ N_ _
R _ _ _T _ Í _
R__A_B___
R_J_E
RÝ_ _
RD_ S _ _

Doplňte vhodně názvy rodových vazeb:
__________v akci
__________, nauč mě charleston!
Jak dostat __________ do polepšovny
Nesmrtelná __________
Čertův __________
Můj __________ má prima __________
__________ z Bullerbynu
Marnivá __________
Mgr. Zdeněk Gloz,
certifikovaný trenér paměti III. stupně

SKAUT

Raftovačka na Hliníku 2020

13. ročník o týden posunuté Raftovačky na
Hliníku proběhl v neděli 28. 6. 2020 za účasti 8 týmů. Kromě Ratíškovic se letos nominovaly týmy i přespolní, a to konkrétně z Vacenovic, Vracova a Kroměříže. Počasí ukázkové:
30°C ve stínu. (původní termín - před týdnem
- kosa jak cyp)
Všem týmům a divákům děkujeme za
účast.
Palis
Strana 16
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Tábor TULÁCI a SQUAW 2020

L

etošního tábor oddílů Tuláci
a Squaw probíhal od 5. 7. do
15. 7. 2020 s celotáborovou hrou
na téma Harry Potter. Od předešlých táborů se lišil tím, že byly
přísnější hygienické podmínky.
Nebylo doporučeno jezdit do měst,
na hrady, zámky apod. Zkrátka
„mezi lidi“. Proto jsme byli na pěších výletech v okolí tábora, např.
na Rybičkové skále u Padochova.
Nebo jsme měli na jedno dopoledne propůjčený místní krytý bazén
jen pro nás.
Po dobu tábora jsme byli rozděleni do školních kolejí: Nebelvír,
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Mrzimor, Havraspár a Zmijozel.
V těchto skupinách jsme hráli
etapové hry, účastnili se turnaje
ve Famfrpálu a sbírali body pro
svou kolej. Jedna z mých oblíbených her byla, když ještě před
budíčkem celého tábora vzbudili
nejstaršího člena z každé koleje.
S vedoucím šli potom na místo,
kde je podle šifry z dračího vejce
měl najít zbytek skupiny. Spolu
pak měli doběhnout co nejrychleji
zpět do tábora.
Co musím ještě vyzdvihnout je
výborné jídlo, které nám vařila
Efka. Letošní novinkou byly lívan-

ce, to jsme s holkami vůbec nečekaly. Takové jídlo jsme na táboře
ještě neměli. Mňam.
I přesto, že se některým stýskalo, tak se všem tábor moc líbil, a to
především díky péči vedoucích,
ale také všech, kteří nás podpořili
jakýmkoliv darem či sami přiložili
ruku k dílu. Moc děkujeme a doufáme, že se ve stejném počtu uvidíme znovu za rok!			
Monča a Ája
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L

etos náš tábor začínal netradičně. Kvůli koronavirové
situaci museli přiložit ruku k dílu
i rodiče a dopravit své děti na tábor sami. Po vybalení a seznámení se s táborem jsme zjistili, že
v okolí tábora kdysi žili dva mocní čarodějové jménem Baltazar
a Maxim. Maxim si bohužel chtěl
podrobit všechny zlé mágy, a tak
začala válka. Baltazar je i spolu

s Maximem zaklel do Grimholdu
(Matriošky). Naším úkolem tedy
bylo sesbírat všechny součásti Grimholdu. Tento obtížný úkol
nám ze začátku ještě ztížil déšť.
Nakonec se vše bez úrazu a nemoci podařilo, Grimhold jsme sesbírali a užili si spoustu zábavy
v přírodě.

Za vedení Trojky bychom chtěli poděkovat všem, kdo se podílel na přípravě a realizaci tábora
- zejména rodičům jak za potravinovou a materiální pomoc, tak
za dovoz svých dětí na tábor, dále
úžasným kuchařkám a sponzorům. Bez Vás bychom to nezvládli.
Děkujeme!
Ešli a May

www.junak–ratiskovice.com
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Další střípky z činnosti jezdeckého oddílu
mini farma – Vlasta

P

o vynucené koronavirové pauze
se začínalo postupně a pozvolna vracet vše do normálu. Výjimkou nebyly ani jezdecké disciplíny.
A tak až prvním ostrým startem
a prvním závodem v sezóně 2020,
který měl prověřit připravenost
koní a jezdců, byly hobby závody
v Tlumačově. Oficiálně se jednalo o Pohár starosty města Holešova pořádaný 11. 7. 2020 a hostitelskou stájí nebyl nikdo jiný než
Zemský hřebčinec v Tlumačově.
Jednalo se o oficiální závody spojené se dvěma hobby závody ve
skocích. V oficiálních závodech to
bylo vskutku našlapané a startovní listina se jen hemžila výbornými jezdeckými dvojicemi. Jednalo
se také o náležitou slávu se všemi
poctami. Jen to počasí tomu tak
nějak nepřálo. Kdo má dobrou paměť, celý červenec propršel a ne
jinak tomu bylo i v den konání
závodů. „Hobýčka“, jak familiárně nazýváme tento parkur, kde
jsou přece jen nižší překážky, už
tak slavnostní nebyly. Přesto se
nám podařilo nasát tu správnou
závodní atmosféru a seznámit se
s dobře připraveným kolbištěm.
Už jen to, že časomíra nebyla jen
„obyčejné“ máv nut í prapork u
a zmáčknutím stopek u časoměřiče, ale fakt, že se o vše starala automatická digitální technika
včetně světelného ukazatele, byl
zajímavým zpestřením. No prostě
byly to závody se vším všudy.
A tak se na start připravila naše
jezdecká dvojice – Martina Macková a kobyla plemene Hafling Gejša. Jaké bylo naše překvapení,
že dvojice startovala jako
první. Počáteční nevýhoda se nakonec ukázala
jako výhoda, a tak naše
dvojice zajela nadějný čas.
Jelo se na limit, který byl
60 s. Martina a Gejša to
zvládly za 60,97 s. Tento
čas se nakonec ukázal
jako bronzový a hned na
našem prvním startu to
byla medaile. Z původního počtu 15 přihlášených
jezdeckých dvojic jich do
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2020

kolbiště nastoupilo 9, i přesto to
byl úspěch, jelikož konkurence
byla v tomto závodu opravdu velká.
Dalšími závody, které jsme zahrnuli do našeho kalendáře, byly
bezudidlové závody, tentokráte pořádané Konírnou Doloplazy u Olomouce dne 26. 7. 2020. Ano, až tak
daleko jsme se vydali. Do závodů
byly přihlášeny Šárka Macková se
svojí kobylkou Luckou a Martina
Macková se svojí kobylkou Meký.
Šárka absolvovala trail na ruce
(na vodítku) a Martina k tomu přidala i trail v sedle. Oproti loňským
bezudidlovým závodům v Dřevohosticích (vyšlo ve ZVONU 4/2019)
byly tyto závody mnohem těžší
a náročnější. Jednak strukturou
dráhy a volbou překážek a také
byly do každého trailu zařazeny
jiné druhy překážek a i když jezdecké dvojice nenechaly přípravu

náhodě, ukázaly se některé překážky doslova jako zlomyslné.
Při trailu na ruce si Meký postavila hlavu a z houpačky předčasně skočila dolů a také vysílání
do prostoru kolem překážky se jí
zrovna nepovedlo. Ale chyboval
úplně každý a bylo jen velmi málo
jezdeckých dvojic, které by se přiblížily, alespoň k tomu ideálu, jak
by to mělo vypadat. Např. odložení
ve čtverci měly obě kobylky výborné, což se u většiny koní říct nedalo. Lucka měla možná lepší den
a trial na ruce přece jen o poznání zvládla lépe a dvojici to vyneslo
výborné třetí místo a byla to pro
náš malý oddíl další medaile, která se počítá mezi úspěchy. Martinka pak skončila v první desítce,
ale v konkurenci 22 jezdeckých
dvojic to bylo výtečné umístění.
Trail ze sedla se nepovedl, jelikož
Meký trénovala na jiném druhu
překážky zvané žebřík a přechod
přes velké klády (jednalo se spíše
o takové velké špalky) nebyl pro ni
ideální. Pro nás to byla prostě další zkušenost.
Šárka se měla ještě, tak jako
vloni, zúčastnit parkurových závodů s rozeskakováním do výšky
70 cm, ale obnovila si zranění kolene a už při trailu na ruce jí z důvodu bezpečnosti byly odepřeny
francouzské hole, a tak to musela
s Luckou odchodit v náročném terénu bez holí, a tak i za tento výkon klobouk dolů.
Dosavadním vrcholem této sezóny byla bezesporu účast našich
členů v hobby závodech dne 15. 8.
a 16. 8. 2020 v Nikolčicích (okr.
Břeclav), které pořádala
JS Kaverto Šitbořice. Jednalo se doslova o dvoudenní závodní maratón
(alespoň z pohledu pořadatelského oddílu), kdy
v sobotu se konaly traily
na ruce a ze sedla a do
těchto závodů se přihlásily hned čtyři děti se třemi
poníky. Nina Furianová
s Ferdíkem, kterému jsou
teprve 3 roky, unikla jistá
medaile jen z toho důvodu,
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že se Ferdík před poslední překážkou rozběhl za svým čtyřnohým
kamarádem. Vše vynahradila Nela
Stibůrková, která s poníkem Shegym v téže disciplíně vybojovala
vynikající 4. místo. Mezi dalšími
účastníky širokého startovního
pole (účast dětí byla opravdu velká) byly Herková Kristýna (5 let)
v trailu ze sedla na poníkovi Shegym a Filip Vyzina na Milánkovi,
který dostal od rozhodčích ocenění jako nejmladší a nejstatečnější
závodník s nejhezčím úsměvem.
Filipovi jsou teprve tři roky. Oba
naše odvážné závodníky doprovázeli rodiče. A já si zde dovolím citovat Jindřišku Poláčkovou: „Tyto
děti sice neměly žádné umístění,
ale měly odvahu a nadšení zúčastnit se a o tom to je, že možná jednou budou úspěšní, ale o to taky
nejde. Budou mít dětství plné zá-

žitků s koníky a lásku k nim“. A já
se mohu pod tato krásná slova jen
podepsat.
Neděle se nesla ve znamení skokových disciplín a zde jsme měli
čtyři horká želízka. Naši stáj reprezentovala děvčata Nina Furiánová a Martina Macková na Gejši
a Ajda Abélová a Šárka Macková
na Ajši. Zatímco holky Mackovy
se jako zkušenější jezdci představily v parkurových dvoufázových
skocích na výšce 70 a 80 cm, Aida
s Ninou si vůbec poprvé zkusily zaskákat na závodech křížky.
Všechna děvčata oplývala neobyčejnou bojovností a odvahou
a hlavně vedla své kobylky tak,
aby zajely bez chyby. Umístění
bylo na nejrychlejší čas, což nedovolovalo nějakou zvláštní taktiku.
Prostě nasednout a jet. Nina zajela s Gejšou velmi dobrý parkur
a vyneslo jim to krásné 5. místo
a ocenění. Aida s Ajšou jely záhy
a i když neudělaly žádnou vážnou
chybu, mezi oceněné se nedostaly. Konkurence zde byla opravdu
velká, o čemž svědčilo téměř 20
startů.
Pak se na kolbiště postavila Martina s Gejšou a jely fakt
skvěle. Možná se na Gejše projevila únava z předchozího závodu,
možná se Martina rozhodla Gejšu
trochu více šetřit a jet raději na
jistotu, než nějaký skok neustát.
I přesto, že jela tato dvojice bezchybně, přes velkou konkurenci
to stačilo na velmi hezké 6. místo a také ocenění. Šárce s Ajšou
se tolik nedařilo, a to se projevilo

už na druhé překážce, kde Ajša
brnkla o kavaletu, kterou shodila. Bohužel se kobylce moc nelíbila tak trochu zákeřná překážka
v podobě položeného žebříku. Odmítla ji skočit a ani na podruhé se
Šárce nepodařilo ji přes překážku
dostat, namísto toho jí ruplo v dřív
zraněném kolenu, které jí nedovolilo dál pokračovat. Skočily si už
jen opravný skok, aby se neskončilo odmítnutím. Naneštěstí se
zranění kolene ukázalo jako vážnější, než se původně zdálo, a dá
se s jistotou říct, že sezóna tak pro
Šárku předčasně skončila.
Celkem se během víkendových
závodů v Nikolčicích představilo
z našeho oddílu 9 dětí a 5 koní,
což je účast nebývalá a ojedinělá.
Podle mne všechny závodní
dvojice, které do teď vzorně reprezentovaly náš skromný jezdecký
oddíl, si zaslouží obdiv a chválu.
A i když se nejedná o nějaké velké
závody, důležitý je fakt, že se někdo dětem věnuje a je ochoten jim
obětovat svůj volný čas. A velké
slova uznání patří všem rodičům
a trenérce, neboť bez nich by nic
takového nebylo. Není jednoduché vézt velká živá zvířata a děti
na závody, byť se jedná o „sranda
závody“, které nevejdou do historie
jezdeckého sportu či kronik. O to
tady přece nejde. Snad to není můj
první a zároveň poslední článek
o jezdectví v tomto roce a doufám,
že podzimní sezóna bude pokračovat a bude ještě o čem psát.
Martin Macek

www.spolkovydumratiskovice.com
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Rok v Tokiu
(2. část)

O

pravy silnic ve městě: Probíhá to úplně jinak než u nás.
Opravuje se po malých částech
(několik metrů až pár desítek metrů), spíš menší plocha než větší.
Většinou vše probíhá přes noc
a jen v jednom pruhu. Večer najede několik náklaďáků s technikou a materiálem. Ty se těsně
seřadí bezprostředně před a za
opravované místo. Vše se osvětlí a obežene mnoha výstražnými
značkami a mnoha hlídači v uniformách pro řízení dopravy, která kolem toho všeho funguje dál.
Na opravovaném místě se vyřeže
asfalt a vykope co je třeba, klidně dvoumetrová jáma. Materiál se
ukládá na přistavené auto. Vedle
jámy je všude čisto. Vše se rychle opraví a přistavené náklaďáky
ještě tu noc odjedou. Ráno je tam
normální provoz a nový asfalt je
jedinou známkou toho, že se tam
něco v noci dělo. Pokud je třeba, příští noc stejným způsobem
opraví třeba kousek hned vedle
a tak dále.
Domácí spotřebiče: Některé spotřebiče se dost liší od těch
používaných u nás. Třeba buben
pračky vypadá jako u našich bokem plněných praček, je ale postavený svisle a pračka se tedy plní
vrchem. Trouby na pečení, jako
jsou ty u nás, se v Tokiu možná ani
neprodávají. Místo nich jsou běžné
takové velice nízké a na plyn, kam
se na výšku vejde tak akorát jeden
malý plech. Takže péct tam třeba
celé kuře je nemožné. Na to jsou
velké mikrovlnky s topným tělesem na dopékání.
Toalety: Ty jsou trojího druhu.
1) Jako ty u nás, nejsou ale moc
často. 2) S vyhřívaným prkénkem,
ovladačem vyhřívání, proudu vody
a sprchování, někdy s tlačítkem
na spuštění zvuků hmyzu, ptáků a šumění vody (asi, aby nebylo slyšet jiné zvuky). Tato toaleta
je většinový typ. 3) Mísa v úrovni
země, se splachovadlem (na některých veřejných toaletách). Pisoáry
jsou na všech veřejných toaletách.
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CESTOVÁNÍ

Umyvadlo na WC v soukromých
domech bývá někdy v horní části splachovací nádržky a nemá
žádný kohoutek. Po spláchnutí se
spustí proud vody, kde se jde umýt
a vše odtéká a plní nádrž splachovadla. Veřejné toalety jsou ve stanicích metra a vlaků, jsou až na
výjimky čisté a jsou zdarma, jsou
ale až za turnikety.
Nákupy potravin: Na každém
kroku jsou v Tokiu „malá smíšená
zboží“ s převahou potravin, otevřené 24 hodin denně a celý rok.
Dá se v nich sehnat i jednoduché
teplé jídlo, nebo si koupit chlazené a ohřát ho v mikrovlnce. Občas
tam jde s koupeným jídlem i sednout a pojíst. Je tam často i bankomat, kopírka, kávovar, terminály pro provádění různých plateb.
Je to docela užitečné. V Tokiu jsou
běžné i obchody o velikosti asi
jako naše supermarkety, v těch
se dají některé věci sehnat levněji.
Jde tam nakoupit plno základních
věcí jako u nás. Některé naše potraviny se naopak vůbec neprodávají (chleba, rohlíky, většina uzenin a sýrů), hodně věcí pak není
zase běžně k vidění u nás (různé
čerstvé a sušené ryby, mořské „potvory“, nakládaná zelenina). Nápisy na etiketách jsou většinou jen
japonsky. Někdy jde domyslet, co
to může být a jak to použít, dost
často to ale není vůbec jasné. Některé potraviny se pak převážně
prodávají v jiné formě než u nás.
Například syrové vepřové a hovězí maso je velmi často nakrájené
na plátky, asi jako u nás šunka.
Mnoho zboží je v Tokiu dražší, než
jsou poměry v ČR, např. ovoce.
Něco je ale i levnější. Občas jde
narazit i na jídlo z Evropy či USA.
Viděli jsme i výrobky z ČR - budějovické a plzeňské pivo, pivo Bernard, müsli Emco. Výjimečně mají
některé supermarkety zahraničního zboží trochu na výběr a něco
z toho bývá i překvapivě levné. Německá a belgická čokoláda 100g
za dvacet korun, kilo holandských
mražených hranolků za 40 korun,
velké balení polské či bulharské

marmelády za 60 korun. Občas se
u zboží z Evropy stane, že má jen
nalepenou japonskou cedulku.
Pak tam mezi různými jazyky jde
výjimečně najít i češtinu. Je to pak
zvláštní pocit – stát v Tokiu uprostřed supermarketu mezi různým
prapodivným zbožím a číst si tam
česky třeba složení balíčku čaje.
Nebo jiné překvapení: Čtvrť Akihabara je jakýmsi tokijským centrem obchodních domů s elektronikou a vším s tím souvisejícím.
Koupili jsme si tam malý přenosný pevný disk WD a doufali, že
ho snad bez problémů připojíme
k našemu notebooku z ČR. Připojili jsme. Vevnitř balení byl navíc
mnohojazyčný návod, včetně české a slovenské verze.
IKEA: Ano, i v Japonsku jsou
obchody IKEA. Stejné zboží, stejné švédské pojmenování, stejné
masové kuličky. Jen ty japonské
popisy kolem a zaměstnanci na
pokladnách děkující každému zákazníkovi „arigató gozajmas“ tam
působí trochu zvláštně. Je to ale
místo, kde se člověk cítí trochu
jako v Evropě. Některé výrobky
mají cedulky i s českou verzí popisu.
Volby: Zažili (neúčastnili) jsme
i nějaké volby do místní městské
části. Reklamní billboardy obecně
ve městě moc nejsou. Viděli jsme
je hlavně na nádražích, ale politici na nich nebývají. Ti mají spíš
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malé plakáty, které jsou vylepené
většinou na malých plochách na
domech. Minimálně někteří kandidáti používali auta, se kterými
sami, nebo jejich lidé, objížděli
ulice a neustále mluvili z reproduktoru, nejčastěji jméno kandidáta. Občas zastavovali a mávali
na lidi na ulici. Jeden z kandidátů
pak vzal alespoň kolo a s megafonem v ruce objížděl čtvrť. Celé toto
předvolební snažení trvalo asi deset dní. Každou chvíli projel někdo
z nich kolem domu, kde jsme bydleli. Občas bylo možné slyšet i dva
reproduktory najednou. Podle letáků, co končily v naší poštovní
schránce, byl počet volených míst
cca 30 a počet kandidátů cca 35.
To je ale jen náš odhad, textu jsme
bohužel nerozuměli. Po volbách
pak někteří kandidáti jezdili první
následující den znovu, asi děkovali.
Pracovní doba: Obchody otvírají často brzy ráno a zavírají pozdě večer. Pracuje se obecně cca od
nevidím do nevidím a docela často
i v sobotu.
Školky pro děti: Se zmíněnou
dlouhou pracovní dobou souvisí
i dlouhá doba provozu školek. Ještě v šest i sedm večer tam lze zahlédnout rodiče, jak si vyzvedávají
děti. Děti ve školkách jde
vidět i v sobotu dopoledne. Své děti dopravují
do školek rodiče (hlavně
maminky) často na kole.
Jedno dítě dají na sedačku na předním kole,
druhé dítě na sedačku
na zadním kole. Pro případ deště jsou obě sedačky často kapotované.
Mezi děti pak na kolo naskočí maminka a řítí se
(doslova) do školky. Lidi
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jezdí na kole po městě dost rychle, a hlavně po chodníku. Kličkují
mezi lidmi, pak na silnici a zase
zpátky. Trochu je to divoké, jezdí
tak i ty maminky s dětmi.
Kočárky: Rodiče své velmi malé
děti běžně spíše nosí, ale kočárky
jsou také k vidění, jen v nich dost
často bývá místo dítěte pes.
Hřiště pro děti: Téměř na každých pár ulic je v Tokiu dětské
hřiště. Jen v moderních obchodních čtvrtích s mrakodrapy je to
slabší, ale i tam jsou. Většinou
jsou spíš malé, někdy i vyloženě miniaturní, třeba i jen jedna skluzavka a jedna houpačka.
Zpravidla mají pískový povrch. Někdo se o ně pravidelně stará, bývají upravené a umetené, jsou tam
stromy, někdy i květináče. Taková
hustota hřišť u nás není k vidění.
Toto jde místním dětem a rodičům
asi závidět. Každé z těch hřišť,
i ta nejmenší, mají až na naprosté
výjimky k dispozici toalety, které
jsou přístupné 24 hodin denně.
V Tokiu tedy nebývá až tak velký
problém najít veřejné toalety.
Zdravotnictví: Všeobecně zaměření praktičtí doktoři v Japonsku moc nejsou. Se vším, co život bezprostředně neohrožuje, se

chodí víceméně rovnou ke specialistům, kteří mají své ordinace samostatně rozeseté v běžné zástavbě. Vstup bývá označený často jen
japonsky. Nejdříve se jde k recepční, odtud do čekárny a po zavolání pak k doktorovi se sestrou.
Nemocnice jsou menší než u nás,
zato mnohem častější. Jsou v každé tokijské městské části a bývá
jich tam i několik. Zdravotní pojištění je povinné pro všechny a platí
si ho každý sám ze svých peněz,
nebo ho platí zaměstnavatel. Pojištění ale nekryje 100 % nákladů.
Na jakýkoli úkon, materiál a lék je
30% spoluúčast, jen děti vše mají
zdarma. Zdravotní pojišťovny neexistují, pojištění se platí městu,
kde člověk žije, takže po přestěhování ho musí člověk sjednávat
nové. Personál ve zdravotnictví je
jako u jiných profesí v Japonsku
k zákazníkům zpravidla slušný
a úslužný.
Švábi: Hm… Kdo zaručeně nechce vidět ani jednoho, ať tedy
během teplých měsíců do Tokia
nejezdí. Krátkodobí turisté na ně
asi vůbec nenarazí, zvláště ne
v moderních hotelech. Tak běžní
zase nejsou. Jsou ale skrytí různě ve všech čtvrtích Tokia, včetně
centra. V létě je jde občas vidět na
ulici, jak si „hledají nový domov“.
Tajfuny (hurikány):
Přibližně v září a říjnu
jich zavítá na východní
pobřeží hned několik.
Škody způsobí hlavně
v místě největší síly, na
zbytku území se pak
nachází jen vítr a déšť.
V Japonsk u t ajf u ny
domy moc neboří, asi
se stavějí dost stabilní.
Tajfuny mířící přímo na
Tokio a blízké okolí jsme
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zažili jen dva, v naší čtvrti ale nějaké škody nebyly.
Zemětřesení: Drobné chvění
některé části Japonska probíhá
každý den několikrát, ale zpravidla jen v malé oblasti, takže krátkodobý turista zemětřesení asi
většinou nemá šanci zaznamenat.
Při delším pobytu je možné drobné záchvěvy cítit i každý měsíc,
Japonci si jich nijak nevšímají.
Silnější zemětřesení jsou mnohem
vzácnější. Japonci mají návody
a cvičení, jak se v takovém případě chovat.
Výbuchy sopek a vlny tsunami: Nejde to vyloučit, v životě to
tam člověk ale běžně nezaznamená.
Suši: Ano, je to k vidění, ale
rozhodně ne jako základ jídelníčku, nebo každodenní jídlo.
Úklony: Mají svá pravidla, kdy
a jak je provádět a kdy ne.
Hlídači čehokoliv: Běžný jev.
Hlídá se často cokoliv, co vypadá
i jen trochu nebezpečně, třeba zavřený vstup na stavbu, nebo výkop obehnaný zábranami.

Červené světlo na semaforu
v prázdné zapadlé ulici: Čeká se
tam opravdu na zelenou. Ale ani
Japonci v tom nejsou na 100 %
svatí.
Největší japonské přestupní
vlakové stanice: obrovská podzemní města ve městě s mnoha
obchody, průchody a východy.
Najít napoprvé třeba východ 47c
může být někdy trochu výzva.
Auta: Velice často malá a hranatá.
Grafiti: Neexistuje.
Zašlapané žvýkačky na chodníku: Neviděli jsme.
Odpadkové koše na ulici:
Nejsou, každý si svůj binec nosí
domů!
Fungování zahraničního telefonu v Japonsku: Nejisté.
Koupě hlasové SIM karty cizincem během krátkodobé návštěvy Japonska: Neřešitelné.

Koupě datové SIM karty cizincem během krátkodobé návštěvy Japonska: Prozíravé.
Japonské kreslené postavičky: Všudypřítomné.
Závěrem: Japonsko je samozřejmě svérázné a celkově dost
odlišné od toho, na co jsme byli
zvyklí z domova. Je tam třeba noc,
když u nás je den. Všechny domy
tam mají své úředně používané
jméno. Co můžou, to Japonci sní
syrové. Dveře si zamykají otočením klíče na opačnou stranu, než
jsme zvyklí. Jezdí po opačné straně ulice. Myjí se vedle vany, a ne
v ní, vanu pak mají spíš jako lázeň. Když neřeknou ne, neznamená to ještě, že nemyslí ne. Jazyk
a písmo mají jiné. Jedno písmo jim
navíc ani nestačí, používají hned
tři odlišné druhy zápisu. Zdá se
ale přes to všechno, že minimálně
něco od nás asi přejali, a to slovo
„jama“. Jen ho ale zase používají tak nějak po svém, místo díry
v zemi tak říkají kopcům a horám.
Některé věci jde asi těžko popisovat, někdy víc vysvětlí vše vidět.
Kadlčíkovi

Burza dětského oblečení podzim/zima

B

líží se podzim a s ním i tradiční burza dětského oblečení. Vrací se po roce, protože jarní musela být bohužel, jako mnoho jiných akcí, zrušena. Podzimní burza se bude konat o víkendu hned po hodech, to je
17. – 18. 10. 2020 na Spolkovém domě.
Na burze můžete nakoupit oblečení, obuv, hračky, potřeby pro miminka, ale také těhotenské oblečení
nebo sportovní vybavení pro děti. Zmíněné věci můžete také prodat. Věci na prodej je nutné přichystat
doma, a to tak, že si připravíte seznam věcí k prodeji, prodávané věci musíte označit nálepkou, kde bude
uvedena cena, pořadové číslo prodávané věci podle vašeho seznamu a identifikační číslo, které dostanete
od nás. Za prodej věcí si účtujeme malý poplatek. Vybíráme 1 Kč za vložený kus a 3
Kč za prodaný kus.
Burza má v Ratíškovicích již tradici. Společně s několika maminkami se snažíme, aby bylo vše pro vás přehledně připravené. Oblečení třídíme podle velikostí,
aby se v něm dalo snadněji orientovat. I když se to nezdá, práce je to náročná. Každým rokem ubývá těch, kteří jsou ochotni pomáhat. Proto uvítáme každého, kdo
by se chtěl příprav na burzu zúčastnit. Odměnou je prima kolektiv a prodej věcí
bez poplatku.
Dále bych chtěla poprosit, komu doma leží nepotřebné věšáky a mohl by je věnovat na burzu, budeme rády.

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat:
776 286 695 (raději SMS, zavolám zpět, Hadová) nebo 724 484 025 (Fukanová)
Fb skupina: Dětská burza Ratíškovice
Email: burza.ratiskovice@seznam.cz
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