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Zájmové kroužky pro školní rok 2005/2006
Hudební kroužky

Flétna – zdravé pískání 350,-
      Menší děti podle prof. Žilky,Starší děti podle učebnice L.Daniela  
      + písně s kytarou

Kytara   Základy hry na kytaru bez not 350,-

Taneční kroužky
Moderní tanec   Scénický a pohybový tanec 350,-
Latina   Základy moderní latiny        350,-

Jazykové kroužky
Angličtina hrou  Základy angličtiny pro předškolní i školní děti 350,-
Logopedie   Pro děti z MŠ 350,-

Technické kroužky
Modelář   Plastikové,letecké,automobilové modelářství 400,-
Počítače   400,-

      Základy práce s PC – word,exel,internet,el.pošta, power point, 
       tvorba html + hry

Přírodovědné kroužky
Rybáři   Základy rybaření – teoreticky i prakticky 300,-
Muškařský klub 300,-

     Vše co souvisí se sportovním muškařením – odvětví rybařiny

Sportovní kroužky
Florbal 400,-
Odbíjená dívky 400,-
Aerobik pro děti 350,-
Jóga pro děti 300,-
Stolní tenis 400,-
Šachy 300,-
Sportovní gymnastik 400,-
Odbíjená přípravka 400,-

Výtvarné kroužky
Keramika 800,-

      Pro začátečníky i pokročilé, keramika od A po Z
Netradiční výtvarka 500,-

      Decoupage,batika,malování na hedvábí,sklo a jiné výtvarné techniky
Výtvarný 400,-

      Kreslení,malování,základy klasických výtvarných technik

Zápis do zájmových kroužků probíhá od 1. 9. 2005 v kanceláři DDM

Dům dětí a mládeže Bojkovicích
1.máje 715*Tel/fax.572 64 11 32 * e-mail:ddmbojkovice@uhedu.cz * www.ddmbojkovic.cz

KURZY PRO DOSPĚLÉ  Školní rok  2005/6
POWER JOGA   Kde: Dům dětí a mládeže 
 Kdy: pondělí,středa 
                    možnosti uhrazení: školní rok – 500,-Kč
 nebo 1 hodina za 30,- Kč
připravujeme možnost zakoupení kuponů (např. 10 lekcí za zvýhodněnou cenu)  
informace v kanceláři od 1.9.05 
KERAMIKA Kde: Dům dětí a mládeže
 Kdy: úterý 
 25 lekcí
                    možnosti uhrazení: 5   lekcí za      250,- Kč
                                  10  lekcí za     500,- Kč
                                  25  lekcí za  1 250,- Kč

KURZ  ITALŠTINY Kde: Dům dětí a mládeže
 Kdy: pátek 
 20 lekcí
                    možnosti uhrazení: 2 a více osob = 1 000,- Kč za školní rok
                               1 osoba indiv. = 2 000,- Kč za školní rok

KURZ ANGLIČTINY kde: Dům dětí a mládeže
 čtvrtek, pátek
 20 lekcí
                    možnosti uhrazení: 2 a více osob  = 1 000,- Kč za školní rok
                                 1 osoba indiv. = 2 000,- Kč za školní rok

AEROBIK kde: Dům dětí a mládeže
 kdy: pondělí,středa
                    možnosti uhrazení: 1 hodina = 30,- Kč 
 nebo školní rok = 500,- Kč

JÓGA Kde:Dům dětí a mládeže
 Kdy: čtvrtek
                    možnosti uhrazení: 1 lekce = 20,- Kč 
 nebo školní rok  = 400,- Kč 

Zápis do zájmových kroužků probíhá od 1. 9. 2005 v kanceláři DDM

Michal Peřestý a jeho úlovek kapra

Návrat z nočního lovu

Ani dopělí nezůstali s úlovky pozadu
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Druhý nejvyšší vrchol Bílých Karpat, Velký Lopeník, je i z dálky 
opět viditelnější. Na jeho vrcholu v nadmořské výšce 911 m, přímo 
na státní hranici České a Slovenské republiky, byla v sobotu 16. čer-
vence 2005 otevřena nová rozhledna. Na podrobnosti jejího vzniku 
jsem se zeptala RNDr. Pavla Kuči, pracovníka Mikroregionu Bojkov-
sko, který se na její stavbě organizačně podílel. 

Jak se zrodil nápad postavit na Velkém Lopeníku rozhlednu? 
Nápad se zrodil při vzniku Sdružení obcí pod Lopeníkem. Teh-

dy se zástupci obcí ležící pod Velkým Lopeníkem dohodli, že první 
společnou akcí bude právě stavba rozhledny, a to v místě, kde již roz-
hledna stála. Tradičně i tato stavba se zde stala symbolem přátelství 
Čechů a Slováku a místem jejich setkávání. 

Mělo Sdružení obcí pod Lopeníkem na tak velkou stavbu peníze? 
Jistěže nemělo. Podařilo se vytvořit projekt financovaný z velké 

části Ministerstvem pro místní rozvoj. Byla vyhlášena veřejná sbír-
ka, pomohl i prodej pohlednic. Velmi si vážíme pomoci sponzorů. 
Přispěl také krajský úřad, Město Uherský Brod a řada dalších obcí. 
Významně se podílel i Mikroregion Bošáca - seskupení slovenských 
obcí. 

Projevila se moravsko-slovenská spolupráce i při 
stavbě samotné? 

Samozřejmě ano, právě díky ní se podařilo projekt 
úspěšně dokončit. 

Z jakého materiálu je rozhledna vybudována? 
Spodní část z kamene a vrchní část z dubu, což 

není zrovna běžný materiál používaný na stavby 
rozhleden. 

Kdo ji projektoval? 
Ing. arch. Sládeček. 
Jak proběhlo otevření rozhledny? 
Slavnostního otevření se zúčastnili hejtman 

Zlínského kraje pan Libor Lukáš i představitelé 
Samosprávného kraje trenčianského. Po jejich 
uvítacích projevech zněla česká i slovenská hym-
na, vlály vlajky obou států, tančily a zpívaly ná-
rodopisné soubory z Moravy i ze Slovenska. Roz-

Rozhledna na Velkém Lopeníku uvítala první návštěvníky 
hledna byla také posvěcena Otcem Kornekem. 

Přišlo hodně turistů? 
Někteří se v den otevření rozhledny na ni ani nedostali. Nahoru 

chodili po patnácti (únosnost vrchního ochozu rozhledny), ostatní 
sbírali sílu u stánků s občerstvením. 

Jak je rozhledna vysoká a kam až dohlédneme? 
Její výška je 22 metrů a nahoru je možné vystoupat po 101 scho-

dech. Vidět je okolní moravské a slovenské kopce. Na moravské 
straně Javořina a Buchlovské kopce, v dálce i Pálava, na Slovensku 
Roháče a Malá Fatra, za zvlášť pěkného počasí je vidět až do před-
hůří rakouských Alp. 

Najdou k ní cestu i turisté z jiných regionů? 
Jak z moravských, tak ze slovenských obcí jsou dobře značené 

turistické stezky. Stavba rozhledny je jen jádrem daleko širšího pro-
jektu. V rámci toho je doplněna síť dosavadních turistických stezek, 
v některých úsecích se z bezpečnostních důvodů provedlo přeznače-
ní některých úseků cyklotras, jinde, např. v Hostětíně, se doplnily tu-
ristické stezky tak, aby se napojily na Bílé Karpaty. Vytvořila se dále 

např. nová turistická značená pěší trasa kolem 
Šanova, nová stezka Koménka a doplnilo se turis-
tické značení naučné stezky v oblasti Moravských 
Kopanic. Pro zlepšení informovanosti turistů vy-
tvořil Mikroregion Bojkovsko devět informačních 
míst s podrobnými informacemi o tomto regionu. 
Ale to už je na další rozhovor. 

Je jisté, že nepotkáme na některé stezce med-
věda? 

Je to velmi málo pravděpodobné. Medvěda, 
který navštívil nedávno okolí Bojkovic, si však 
může prohlédnout každý právě na některém z in-
formačních míst. Z videozáznamu je zřetelně patr-
né, jak je plachý. Byla to výjimečná událost, která 
se tady opakuje nejvýše za pět až deset let. 

Děkuji, že jste mne uklidnil a také děkuji za 
rozhovor. 

   Mgr. Helena Pavlacká
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Když jsme se s Vámi, milí čtenáři našich příspěvků, 
naposledy dělili o zážitky prožité na našich schůzkách‚ 
vládla nám ještě docela krutá zima a už tady máme letní 
prázdniny v plném proudu. 

Po vánočním volnu probíhaly naše schůzky v klubov-
ně, kde jsme tvořili panáky z krabic, nazvané Krabicul-
dy, vypalovali do dřeva svá jména, připravovali masky 
na karneval, který jsme měli 11.2. - předvedl se úplný 
rej různých masek. Ale bylo i počasí příznivé k zimním 
radovánkám, takže jsme se vesele oddávali sáňkování, 
bobování i lyžování.

Na začátku března jsme vyrazili v hojném počtu (23 
dětí a 11 dospělých) autobusem do Bojkovic na exkurzi 
do firmy Moravia Cans. Všichni jsme pozorně naslou-
chali a pozorovali proces, jak vzniká aerosolová ná-
dobka. Byli jsme překvapeni, že nádobka, kterou doma 
běžně používáme a ani nepřemýšlíme o tom, jak vlastně 
vznikla, je z malého hliníkového kolečka, které musí pro-
jít spoustou strojů, než se k nám jako spotřebiteli dostane 
ve své konečné podobě. 

Poté přišly Velikonoce a s nimi výroba ozdob, ale 
i hezké počasí, které nám dovolilo, abychom vzali ven 
židle, podložku, papír a tužku a všichni nakreslili kaplič-
ku. Také jsme „oprášili“ míče a hurá na hřiště.

Dne 29. 4. jsme převzali klíče od místnosti občan-
ského aktivu (v budově bývalé MŠ) a začalo stěhování. 
Nábytek nám přivezli z MěÚ a ostatní věci z klubovny 
jsme přepravili na ručních vozících. Když se nám poda-
řilo všechno přetřídit, umýt a uložit na své místo, byl již 
večer. Jsme ale moc spokojeni, protože zde máme WC 
a vodu, což nám v dřívější hodně vlhké místnosti nejvíce 
scházelo. 

V květnu jsme vytvořili dárek pro maminky k jejich 
svátku, kreslili křídami na točně, hráli hru Milionář, 
na hřišti vybíjenou a fotbal, upletli náramek přátelství 
a svezli na koni Bleskovi. Den dětí jsme strávili u koní 
v Komni. Když jsme přijeli autobusem, už na nás čekali 
a všechny provedli ve stáji a postupně na koních odnesli. 
Zpět už se šlo „přes kopec“ pěšky. 

Červen byl také plný her převážně v přírodě a na 
hřišti. Sraz na poslední schůzku byl v sobotu 25. 6. u ob-
chodu. Věci naložené na traktorek nám strýc Libor od-
vezl a my se vydali po vyznačené trase přes Bučníky na 
horní hřiště. Tam už nás čekali někteří rodiče a menší 
děti (sešlo se celkem 31 dětí a 23 dospělých) a také devět 
stanovišť (slalom mezi láhvemi, střelba ze vzduchovky, 
odhady,..). Po splnění všech úkolů jsme postavili stany, 
rozdělali oheň, opekli špekáčky a čekali na vyhlášení 
výsledků. Všech 24 soutěžících získalo věcné ceny a di-
plom. Po setmění se ti nejmenší s rodiči odebrali domů 
a ostatní zazpívali se Šárkou u kytary, a když začalo pr-
šet, uložili se do stanů. Jelikož byl déšť dost hustý a hro-
my s blesky také neustávaly, přišli pro některé děti rodiče 
a ti, co zůstali, se o půlnoci přestěhovali do garáže k te-
tě Heleně, protože už nebylo mokro jen venku, ale i ve 
stanech. Ráno jsme promáčené věci z hřiště uklidili, po-
snídali, „přemohli“ velký meloun a rozloučili se na tolik 
očekávané prázdniny. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na chodu klubov-
ny, a ve školním roce 2004/2005 sponzorům: Sdružení 
singulárních podílníků Bzová (fin. hotovost), Pekárna U Polanských 
(“vánočkoví čertíci“), Jatka Uh. Brod (špekáčky), papírnictví Řihák 
(věcné ceny), příspěvek Osadního výboru ze Bzové, manželům Otá-
halíkovým za knížky, manželům Křetínským za pomoc při organi-
zování větších akcí, MěÚ za grant, poskytnutí klubovny a úhrady 

Střípky z Bzovjánku 

energie, občanům za železný šrot.
Přejeme krásné prožití zbývajících prázdninových dnů a v září 

se na Vás opět těší 
Romana a Helena Charvátovy.
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Před šedesáti lety se v pátek 19. října 1945 sešli nadšenci, kteří již 
dříve sbírali poštovní známky, aby na základě výzvy tehdejšího „Ústředí 
československých filatelistických spolků v Praze“ založili filatelistický 
klub v Bojkovicích. Hlavními organizátory této akce byli pánové Alois 
Ficek a Josef Študent. Ustavující schůze se zúčastnilo 9 filatelistů, ke 
kterým se v následujících dnech přidali další, takže při založení měl 
klub 30 členů, z toho dvě ženy. Schůzi řídil p. Ficek, který byl zvolen 
prvním předsedou, funkci jednatele a organizačního pracovníka zastá-
val p. Študent. Následující den bylo odesláno na “Ústředí v Praze“ hlá-
šení o založení “Klubu filatelistů pro Bojkovice a okolí v Bojkovicích“ 
- tak zněl tehdejší oficiální název  - protože členy byli i občané z Komně 
a Záhorovic. Filatelistický život se začal pomalu rozvíjet. Do klubu 
přicházely novinky (dodnes tak říkáme nově vydávaným známkám), 
skromné nabídky literatury, klubové kolování známek, první pozvánky 
na výstavy (např. Brno 46) apod. Zdejší klub byl zařazen do oblasti 
Zlína a Uh. Hradiště. 

Léta běžela, přicházeli a odcházeli členové a postupně začala na-
růstat vlastní činnost. Byly uskutečněny místní propagační filatelistické 
výstavy na ZK, proběhly besedy pro mládež, byl zorganizován společný 
zájezd na I. světovou filatelistickou výstavu do Prahy v r. 1962, pro 
členy zajištěn odběr časopisu Filatelie a pravidelné bylo klubové kolo-
vání. Při KF pracoval Klub mladých filatelistů, který patřil mezi přední 
v rámci bývalého Jihomoravského kraje. Mladí filatelisté získávali po 
zkouškách osvědčení a odznak Mladého filatelisty. Vedoucími KMF 
byli Alois Ficek, Jaroslav Viceník a Zdeněk Rára. Rovněž klub dospě-
lých byl za předsednictví Zdeňka Ráry ve své kategorii (podle počtu 
členů) v průběhu ročního hodnocení v rámci JMK na předních mís-
tech, jednou dokonce na 1. místě. 

Šedesát let filatelie v Bojkovicích 

Ve funkcích předsedů se postupně vystřídali Alois Ficek, František Bez-
děk, Zdeněk Rára, Vladimír Papák a v současné době Karel Raška. 

Počátkem devadesátých let klubová činnost ustávala. Obtížně se zajiš-
ťovaly místnosti pro činnost (drahý pronájem) a došlo k poklesu členské 
základny. Tento problém byl celorepublikový, ale pro malé kluby to mělo 
neblahé dopady. I přes tuto skutečnost nedošlo v našem klubu k omezení 
novinek, informací a dalších filatelistických materiálů pro členy. 

V současné době se situace podstatně změnila. Díky pochopení MěÚ 
Bojkovice máme k dispozici bezplatné používání místností pro schůzo-
vou a klubovní činnost a můžeme uspořádat filatelistickou výstavu k 60. 
výročí založení klubu ve společenské místnosti MěÚ.

V jubilejním roce zajišťujeme vlastní přítisk na oficiální dopisnici, 
pamětní list, dotisk „6O let KF“ na cenné nálepce APOST, která se bude 
používat na zdejší poště od 19. do 31. října 2005. Pro členy jsou připra-
veny známky s kupóny pro privátní přítisk. 

Prozatím je nás 15 členů. Jsme si vědomi skutečnosti, že v dnešní 
době je i filatelie na okraji zájmu. Proto se obracíme na neorganizované 
sběratele, aby přišli mezi nás (nemusí se stát našimi členy). Na podzimní 
a zimní měsíce připravujeme konání pravidelných schůzek, kde si bude-
me předávat zkušenosti, informace o nejaktuálnějším dění ve filatelii, 
vyměňovat přebytky apod. Na tyto schůzky zveme nejen dospělé, ale 
hlavně mládež. Jsme přesvědčeni, že naše snaha o zviditelnění filatelis-
tického života v našem městě se setká s příznivou odezvou u veřejnosti. 

Dovolte, abychom Vás z tohoto místa pozvali k návštěvě výstavy zná-
mek, která se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2005 ve společenské 
místnosti MěÚ v Bojkovicích. 

Na Vaši návštěvu se těší  filatelisté Bojkovice 

V letošním roce oslaví filatelisté v Bojkovicích 60 let svého trvání. 
Toto jubileum jsme si vzali jako „záminku“  a navštívili osobu nejpovo-
lanější - čestného člena KF 06-77 - sedmaosmdesátiletého pana Josefa 
Študenta, který stál u zrodu KF, a dovolili si mu položit několik otázek. 

Pane Študente, v roce 1945, kdy skončila II. světová válka a šestiletá fa-
šistická okupace, dovedli jste do půl roku zorganizovat jednotlivé filatelisty 
ke společné klubové činnosti. Jak to probíhalo? 

Na různých setkáních místních obchodníků a dalších zájemců o sbí-
rání známek vzešla myšlenka na založení klubu filatelistů. Iniciátorem 
byl p.Alois Ficek, 
místní dentista, 
který nechal sezvat 
oslovené na ustavu-
jící schůzi dne 19. 
října 1945 do kan-
týny p. Šticha.

Lze tuto skuteč-
nost po tolika letech 
něčím doložit? 

Ano - dlouho 
jsem opatroval dů-
ležité dokumenty 
a pak je předal do 
majetku klubu. Bylo by dobré, kdyby se tyto věci objevily na filatelistické 
výstavě, která se v Bojkovicích připravuje na letošní říjen.

Co bylo hlavním impulsem ke vzniku klubu? 
Byl to zájem o častější setkávání a výměnu filatelistického materiálu 

mezi členy, tak i snadnější přístup k nově vydávaným známkám. Bylo to 
složité období, kdy jednotlivec obtížně sháněl známky, které vycházely 
např. jen na Slovensku. V klubu měli všichni jistotu, že známky obdrží 
v nominální hodnotě.

Vykonával jste funkci jednatele a novinkáře, později hospodáře  a po 
celou dobu jste byl členem výboru. Rovněž je známo,  že jste byl aktivním 
i ve sportovním dění. Jak jste skloubil tyto činnosti dohromady, když vedle 
zaměstnání byla zde i Vaše rodina? 

Kromě funkcí v KF jsem ještě zastával funkce jednatele oddílu SF 
Viktorie a byl jsem členem výboru Sokola Bojkovice. Tyto funkce bych 

Vzpomínky filatelisty 

nemohl zastávat nebýt velké podpory a porozumění celé mé rodiny a ze-
jména mé manželky.

Jaké podmínky byly při objednávání známek, bylo to přes poštu nebo 
přes tehdejší “Ústředí v Praze“ a byly již tehdy vydávány emisní plány na 
celý rok? 

Nové známky jsme zajišťovali pouze členům a to přes poštu.Vyřizo-
vání bylo rychlé a spolehlivé. Emisní plány v dnešní podobě byly vydává-
ny mnohem později.

Jaké známky jste převážně sbíral a kterých si nejvíce vážíte? 
Po celou dobu jsem odebíral československé a později české známky. 

Každé známka je vlastním uměleckým dílem a můžete mít k ní osobní vý-
hrady, názory a připomínky. Je obtížné vyjmenovat ty nej... Naše znám-
ková tvorba měla a má štěstí, že známky tvořili např. Max Švabinský, 
Karel Svolinský, Jiří Švengsbír, Josef Herčík, Libuše a Jaromír Knotkovi, 
Bedřich Housa a další.

Jak se Vám líbí současné české známky?
Velkou uměleckou i estetickou hodnot si udržují emise “Umění“ 

a líbí se mi aršíky s tématikou flory a fauny (např. Akvarijní ryby, Pa-
poušci, Chráněná fauna a flora Krkonoš). Musím podotknout, že české 
známky se řadí k nejkrásnějším známkám na světě. Svědčí o tom např. 
ocenění z r. 1999, kdy známka “Krajina s bažinou“ od Julia Mařáka byla 
vyhlášena za nejkrásnější známku světa, a i další vítězství v obdobných 
soutěžích.

Čím Vás filatelie obohatila? 
Díky filatelii jsem získal poznatky a přehled o historii, geografii, umě-

ní a dalších zajímavostech, které se námětově vyskytují na známkách.
Závěrem — co vzkážete filatelistům i ostatním sběratelům, kteří nejsou 

organizováni? 
Doporučil bych všem organizovanost, která usnadňuje přístup k in-

formacím, novinkám a v neposlední řadě šetří i vlastní peněženku. Stáva-
jícím i budoucím filatelistům přeji, aby nad svými sbírkami prožili hodně 
pěkných chvil a potěšili jimi sebe i své nejbližší.

Pane Študente, děkujeme Vám za poskytnutí rozhovoru a přejeme 
hodně zdraví do dalších let. 

Rozhovor s čestným členem KF Bojkovice vedli Karel Raška, předseda 
KF a Vladimír Pokorný, předseda přípravného výboru oslav. 



12 Naše Bojkovsko

Světlovánek tančil pod Tatrami
Ve dnech 23. – 27.6. 2005 se dětský folklórní soubor Světlovánek 

zúčastnil Mezinárodního folklórního festivalu „Krojovaných bábik“ 
v Popradě, když přijal pozvání souborů Venček z Popradu a Prami-
enok z Vikartovců.

36 tanečníků Světlovánku a Malého Světlovánku a také 11 mu-
zikantů cimbálové muziky tak odjelo na Slovensko předvést tance 
a písně svého regionu a reprezentovat Bojkovice a Zlínský kraj co 
nejlépe.

Čekaly nás výchovné koncerty pro žáky ZŠ, celovečerní vystoupe-
ní ve Vikartovcích, vystoupení a průvod v Popradě a účast v hlavním 
programu festivalu „Krojovaných bábik“ v amfiteátru v Kežmaroku. 
Symbolem festivalu je vzájemné předávání krojovaných panenek 
a společné tancování zástupců zúčastněných souborů.

Na co se děti však také velice těšily, byla zábava a společně strá-
vené chvíle při různých aktivitách, které nám hostitelské soubory 
připravily. Ať už to byly večery ve víru tance nebo výlety do Tater 
okořeněné jízdou „Tatrabobem“ nebo jízda na koni či účast na tra-
dičním zapalování „Jánských ohňů“, vše to byly velké zážitky a to 
především pro mladší děti, z nichž některé byly poprvé na tak dlouhou dobu mimo domov.

Všichni tanečníci Světlovánku a také muzikanti cimbálové muziky zaslouží pochvalu nejen za předvedené výkony, ale také za slušné 
chování v rodinách, ve kterých byly všechny děti srdečně přijaty. Velkou odměnou nám byl potlesk zcela zaplněného sálu v malé dědině 
Vikartovce, kde diváci při vystoupení zpívali a tleskali a kdyby mohli, určitě by si i rádi zatancovali.

Světlovánek svojí účastí určitě obohatil program festivalu, což dokazuje i spokojenost organizátorů a nově navázané kontakty s ostatními 
hostujícími soubory.


