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Seriál Lidé odvedle

Číslo týdne

30 000 000
Moderní tenisovou halu za
bezmála třicet milionů korun
otevřeli ve ValašskémMeziříčí.
Nabízí trojici kurtů pro
čtyřhru, které splňují meziná-
rodní standardy, slavnostního
otevření se zúčastnil i tamní
rodák Tomáš Berdych.

Hurá do školy! Co nezapomenout nakoupit?
Školní rok letos začíná v úterý 1. září. Podle údajů 
ministerstva školství tentokrát do školy nastoupí téměř 
108 tisíc nových prvňáčků. Je to asi o 1200 více než 
v minulém školním roce.

VHODNÁ 
AKTOVKA 
Kvůli bezpečnosti 
v silničním 

provozu by alespoň pětina 
povrchu aktovky měla mít 
signální barvu a měla by mít 
dostatek refl exních prvků.
Cena: přibližně od 
1200 korun

VYBAVENÝ 
PENÁL 
Každý prvňáček 
by měl v penálu 

mít pero, dvě silné 
trojhranné tužky, šest až 
dvanáct pastelek, krátké 
pravítko, ořezávátko, nůžky, 
gumu a malé vysouvací 
lepidlo.

Cena: přibližně od 
350 korun celkem

PŘEZŮVKY
Ty budou děti 

potřebovat hned první den 
a nechají si je ve škole celý 
školní rok. Budou v nich 
téměř každý den, takže 
by měly být pohodlné 
a kvalitní. Cena: přibližně 
od 300 korun

BOX NA SVAČINU 
A LAHEV NA PITÍ
Lahev by měla mít 

snadno ovladatelný 
a kvalitní uzávěr, 
který neprotéká. 
Cena: přibližně 
od 250 korun

Co pořídit budoucímu školákovi? 
Výbava pro prvňáčka přijde nejméně na 2000 korun, často 
je to ale i více. Některé potřeby však žáci dostanou první 
den jako dar od školy.

Teo se těší namatematiku i výtvarku
Lhota u Vsetína – Příjemné
očekávání, ale možná i mírné
obavy z toho, jak dítě tu vel-
kou změnu zvládne. Takové
jsou zpravidla pocity prováze-
jící nástup dítěte do
první třídy základní
školy.
U Goláňů ve Lhotě u

Vsetína si to poprvé
vyzkoušeli dva roky
zpátky, když nastou-
pila domístní základ-
ní školy jejich dcera
Nela. Letos tam bude
prvňáčkem i mladší
bráška Teo. „Už se tě-
ším. Amoc! Nejvíce na
matematiku, na tělocvik a na
výtvarku,“ prozrazuje šestiletý
klučina.
Podle jeho rodičů budemít

ve škole jistě skvělý start. Řadu
potřebných věcí už se totiž
doma naučil od starší sestry. I
proto jej rodiče doma dopředu
na učivo nijak zvlášť nepři-

pravovali. „Nechtěli jsme, aby
se pak ve škole nudil,“ vysvět-
lují Anna a Martin Goláňovi.
Mít doma školáka znamená

i požadavky na rodinný roz-
počet. „Největší inves-
tice směřovala do kva-
litní aktovky. Syn si ji
přál na narozeniny,“
prozrazuje Teovama-
minka Anna. Mnoho
dalších pomůcek do-
stanou děti přímo ve
škole. „Celkově nepo-
ciťuji výrazný rozdíl
oproti období, kdy
jsme vše pořizovali
Nelince,“ srovnává.

Základní a mateřská škola
Lhota u Vsetína je malotřídní.
Teo nastoupí do spojené 1. a 2.
třídy. „Výhodou je, že ve třídě
bude dohromady jen devět
dětí. No a hned vedle ve třídě
budemít Teo sestřičku,“
usmívají se Goláňovi.. (mib)

Foto: Deník/repro

Pokud člověk žije v souladu s přírodou, nikdy nebude chudý, tvrdí Jan Prachař
FRANTIŠEKOŠKRKANÝ

O dmalička tíhl k pří-
rodě. Tento vztah
provází 68letého

kronikáře Honebního spo-
lečenstva Kunovice Jana
Prachaře už odmládí. Snad
tyto geny zdědil po před-
cích. Dědeček jehomamin-
ky byl starostou a také vy-
konával právomyslivosti v
podhorské vesnici Klížské
Hradiště na Slovensku.
„Jako chlapec jsem často

chodil s kamarádem do le-
sů. Postavili jsme si dřevěný
srub na jednom z nejvyš-
ších kopců Strážovské vr-
choviny, odkud jsme vyrá-
želi na průzkum okolních
lesů. Někdy jsme byli v le-

sích i celé dny a rodiče se
nebáli, že by se námmohlo
něco stát,“ vypráví.
Svou lásku k přírodě a

myslivosti si uchoval i po
studiích na Slovenské vy-
soké škole technické v Bra-
tislavě. Několik let poté, co
se oženil a začal bydlet v
Kunovicích, se zapojil do
myslivecké činnosti, a to
nejdříve vMysliveckém
sdružení Kunovice, kde ta-
ké vykonával práci finanč-
ního hospodáře. Nyní je
kronikářem vHonebním
společenstvu Kunovice.
Před odchodem do důcho-
du přednášel také na vyso-
kých školách problematiku
udržitelné obchodní logis-
tiky a obchodní etiky.

Mezi studenty, u kterých
bylamyslivost také zálibou,
získal mnoho přátel a na-
vštívil řadu loveckých ho-
niteb v tuzemsku i v zahra-
ničí. Ze zahraničních honi-
teb lze vzpomenout napří-
klad Guinei, Bolívii, Írán,
Indonesii, Rusko, Chorvat-
sko, Turecko.
Mimo desítek odborných

publikací a studijních
skript, které využívají stu-
denti ke svému studiu do-
posud, vydal v roce 2019 též
beletristické dílo, a to kníž-
ku Lovecké příběhy nejen z
kunovské honitby.
„Mnohokrát jsem se za-

mýšlel nad tím, kam by
myslivost v Kunovicích
měla směřovat. Co by se

mělo prosadit, aby se stavy
zvěře i v dalších letech udr-
žely alespoň na stejně dob-
ré úrovni jako nyní“, po-

znamenává. Hodně se
mluví a píše o ochraně
mláďat před senosečí a
přemnožených hraboších.
Ale zatím se v této oblasti
nepřijímají téměř žádná
opatření.
„Pamatuji se, že vminu-

losti si zemědělci instalo-
vali ke svým pozemkům
posedy pro ptáky – dravce,
kteří na nich seděli a hra-
boše likvidovali. A nemu-
sely se používat žádné jedy,
které dnes hubí vše živé
včetně drobné zvěře. Byla
to doba šetrnější k přírodě a
myslím si, že z tohoto hle-
diska lepší,“ tvrdí Jan Pra-
chař.
V době studia na vysoké

škole, ale také několik de-

sítek let po jejím absolvo-
vání, se aktivně věnoval
asijské sportovní disciplíně
– karatedo. Zde si osvojil
duševní koncentraci a
zklidnění mysli. V jeho po-
slední knížce je, mimo jiné,
formulována odpověď na
to, kam současné chování
lidí a zacházení s přírodou
spěje. Odpověď zní:
„Mnohdy až ze špatných
činů vzniknou následně
správné skutky.“
V současnosti, jako dů-

chodce, pracuje v dřevařské
dílně terapeutické dílny
Klíček Charity Uherské
Hradiště. V této dílně vede
uživatele při práci se dře-
vem.

Foto: Deník/repro

Hasiči se utkali o pohár starosty.
Vládli borci z Podhradní Lhoty
ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU

Rožnov pod Radhoštěm –
Devátý ročník pohárové sou-
těže v požárním útoku O pohár
starosty města Rožnov pod
Radhoštěm vyhráli hasiči
Podhradní Lhoty před borci
z Ratiboře. Skvělé třetí místo
vybojovali domácí hasiči
z pořádajícího SDH Tylovice A,
za nimiž byl těsně čtvrtý tylo-
vický B tým. V ženské katego-
rii vyhrála děvčata z Ratiboře,
nejlepšími „veterány“ nad 35
let byli muži z Krhové.
Letošní ročník přilákal do

krásného a pro hasičské sou-
těže neobvykléhomísta
v městském parku celkem
dvacet devět soutěžících
družstev: patnáct družstev
mužů, deset družstev žen a
čtyři družstva mužů nad pěta-
třicet let. „Ani letos nás ne-
zklamali naši slovenští kole-
gové a dobří přátelé z DHZ
Makov. Celkově nás bohatá

účast mile překvapila,“ hod-
notil devátý ročník Ondřej
Jurča z pořádajícího SDH Ty-
lovice.
Tradiční soutěž byla pře-

hlídkou řady podařených po-
žárních útoků. Nejlepšího času
celého dne v kategorii mužů
docílilo družstvo z Podhradní
Lhoty (u Rajnochovic), které
předběhlo muže z Ratiboře a
po roční pauze opět dosáhlo
na stupínek nejvyšší. Pohár
vítězů tak odcestoval do okre-
su Kroměříž.
Krásné třetí místo, k velké

radosti pořádajících, pak ob-
sadili domácí kluci z tylovic-
kého „A“ týmu. Radost domá-
cím udělalo i druhé družstvo
Tylovice „B“, které si pěkným
požárním útokem vybojovalo
celkové čtvrté místo.
V ženské kategorii zvítězilo

družstvo z Ratiboře. Druhé
místo obsadilo družstvo z
Hostašovic a třetí byly holky z
Velkých Karlovic. Kategorii
mužů nad pět a třicet let
ovládlo družstvo z Krhové.
Druhou příčku obsadili pánové
z Pozděchova a třetí místo si

vybojovali pánové z Velkých
Karlovic. Po hodnocení druž-
stev byli tradičně oceněni
nejrychlejší proudaři. Cena pro
nejrychlejší proudařku puto-
vala do Ratiboře, cena pro
nejrychlejšího proudaře pak
do Podhradní Lhoty. Nejlepší
se později mohli těšit z pohá-
rů, věcných cen a peněžních
odměn, které převzali mimo
jiné také z rukou starosty
Rožnova Radima Holiše.
„Za pořádající Sbor dobro-

volných hasičů z Tylovic bych
rád poděkovat všem zúčast-
něným, jak fanouškům, tak i
soutěžícím a v neposlední řadě
všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci této soutěže. Podě-
kování patří i městu Rožnovu
pod Radhoštěm za to, že
umožňuje pořádat soutěž na
tak krásném a pro požární
sport velmi neobvyklém a
atraktivnímmístě,“ dodal za
pořadatele z SDH Tylovice
Ondřej Jurča. Foto: Martin Jurajda

Muzejní kukátko: Dětství
na dvou i čtyřech kolech
Dětský kočárek. Fenomén, ve kterém strávila nejra-
nější dětství většina z nás. Jakkoliv by se ale mohlo
zdát, že je tu s námi odnepaměti, není tomu tak.
Předně je těžké určit, kdy se objevil „na scéně“ poprvé.
Jako jistý vývojový předstupeňmůžeme označit oby-
čejné plachty, na Valašsku trávnice, které bylo možné
snadno kamkoliv zavěsit. V přírodě se věšela na tři
proti sobě vzepřené větve, v místnosti pak ke stropní-
mu trámu. Až do 20. století se děti také ukládaly do
dlabaných neciček, a na delší trasy převážely v žebři-
ňáčku či vozíku, na kterém ale bylo přiloženo k další-

mu nákladu.
K vůbec prvním séri-
ově vyráběným vozít-
kům pro děti patřily
tříkolky, jejichž obliba
přišla z kontinentál-
ní Anglie v poslední
čtvrtině 19. století.
Netypicky tři kola
měly z toho důvodu,
že v zemi původu byla
čtyřkolá vozítka po-
važována za dopravní
prostředek a nesmělo
se s nimi na chodník.
V téže době bylo mož-

né u nás potkávat jinou zajímavost, cosi jako dřevěnou
stoličku na dvou velkých kolech s opěrnými nožkami a
rukojeťmi připomínajícími trakař, kde na sedátku trů-
nilo už odrostlejší dítko. Ne náhodou tyto transportní
„židle“ připomínaly opravdu židli, neboť jejich původ je
potřeba hledat v kolečkových křeslech pro invalidy.
Tudy ale cesta dalšího vývoje nevedla a děti se záhy
začaly vozit v nejrůznějších čtyřkolých vozítkách. A co
Vy, milí čtenáři, pamatujete si svůj první dopravní
prostředek? Přijďte si zavzpomínat na vsetínský zámek
– výstava více než šesti desítek historických kočárků
pro děti i pro panenky je tam k vidění už jen do konce
srpna! Ivana Spitzer Ostřanská,

historičkaMuzea regionu Valašsko

Jeden z nejstarších dětských
kočárků vmuzejní sbírce, bíle
lakovaný trakářek z 80. let 19.
století. Foto: M. Ošťádal
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