
Milí spoluobčané,
opět držíte v rukou další vydání našeho čtvrtletníku. 
I když se jedná pouze o pár černobílých stránek, 
jeho obsah je však opravdu pestrobarevný. Většina 
místních spolků, ale i jedinců, nám nabízí možnost 
prožít si alespoň prostřednictvím psaného textu 
nejrůznější zážitky, potěšit se společně s nimi nad 
dosaženými úspěchy a díky nim se také můžeme 
začít těšit na další připravované akce. Máme před 
sebou nejteplejší období, které je zpravidla plné 
společenských událostí, výletů a kulturního i fyzic-
kého vyžití. Proto vám přeji, abyste nežili černobílý 
život „z práce do práce“, ale abyste prožili krásné, 
slunečné a zajímavé léto.  Hana Sivková

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
Z 8.–9. ZASEDÁNÍ:

OZ zamítlo:
•  Odprodej pozemku manželům Makovým.

OZ odsouhlasilo:
•  Návrh na změnu územního plánu (pan Pančocha). 
•  Úpravu schváleného zadání změny č. 2 územního 

plánu obce Žeranovice. 
•  Zplnomocnění pana Jakuba Zapletala ve věci řeše-

ní dotací (výsadba zeleně).
•  Kupní smlouvu na odkup pozemku u hřiště od p. 

Čmolíka, pozemek by měl být využit pro výstavbu 
víceúčelového hřiště.

•  Výjimku z počtu žáků v mateřské škole, žádost 
na krajské hygienické stanici (maximální kapacita 
25 dětí, přihlášeno 27 dětí).

•  OZ nepřijalo nabídku na pořízení informační tabule 
– Hrádek Žeranovice. 

•  Domluva s panem Stískalem na náhradní výsadbě 
stromů, opravě plotu a výstavbě chodníku ve mlý-
ně.

2/2011

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Úřední hodiny a kontakty Obecního úřadu

Pondělí: 8.00–12.00 hodin   19.00–20.30 hodin 
Středa:   8.00–12.00 hodin   19.00–20.30 hodin

telefon:  573 395 964
e-mail: zeranovice@volny.cz, web: 

www.zeranovice.cz

Jubilanti 50 let:
Karel Klimek
Ludmila Bučková
Jiří Odstrčil
Jiří Andrýsek
Milan Šimčík
Jaroslav Bakala
Ludmila Mezírková
Petr Halašta

Karel Novák
Jan Janoch

Jubilanti 60 let:
Oldřich Juráň

Jubilanti 70 let:
Alois Klimek

Jubilanti 75 let:
Alois Vaňhara
Marie Žůrková
Marie Voráčková

Jubilanti 90 let:
Jiřina Andrýsková

Narození:
David Andrýsek

Svatba:
Adéla Vaňharová 
a František Konečný

Úmrtí:
Josef Odstrčil
Ladislav matula
Jakub Cahel

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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SPORTOVNÍ, REKONDIČNÍ A JINÉ DRUHY MASÁŽÍ
KRISTÝNA ZAPLETALOVÁ  –  telefon +420 732 219 237

GELOVÁ MODELACE NEHTU 
ZA ROZUMNOU CENU

ZUZANA MATULOVÁ  –  telefon +420 737 519 466

Vážení spoluobčané, přeju všem hezký a dob-
rý den. K psaní těchto řádků mě vedou události 
a okolnosti, které se staly v nedávné době. Přede-
vším chci poděkovat těm zastupitelům, kteří nejsou 
lhostejní ke hlasu svých spoluobčanů a kteří plní 
své sliby. Vážím si toho. Budu konkrétní. Děkuji, 
že i po delší době, kdy mě skutečně připadalo, že 
házím nejmenovanou luštěninu směrem k jisté čás-
ti domu, někdo vyslyšel mou prosbu o namalování 
značky Pozor děti! Na cestu před školu. Vím, že 
žádná značka nezabrání neukázněným účastníkům 
silničního provozu k nehodě, ale výrazně snižuje 
její riziko. O to mně taky šlo, když jsem o značku 
na veřejné schůzi naše zastupitele žádala. Ne pro 
sebe, ale pro naše děti. Je to, pravda, taková malič-
kost, ale já jsem velmi ráda, že pro někoho jsou i ty-

to maličkosti důležité. Děkuji tedy znovu všem, kteří 
se o to zasloužili. V této souvislosti mě napadá také 
jedna výzva, či spíš prosba směrem k vám, vážení 
spoluobčané. Prosím vás: Nebojte se nebýt lhostej-
ní k dění ve svém okolí, nebojte se sami měnit, co 
měnit jde a na co máte sílu, nebojte se být aktivní 
a přicházet s novými podněty, nebojte se chodit na 
veřejné schůze, nebojte se komunikovat se zastu-
pitelstvem, nebojte se trvat na jejich slibech i když 
je to někdy běh na dlouhou trať, nebojte se vyjádřit 
svůj postoj a názor k věcem, na kterých vám sku-
tečně záleží. Vím a chápu, že to stojí určité úsilí, ale 
vím, že to stojí za to. Naše vesnice je krásná a já 
ji mám velice ráda, jaká ale bude, záleží i na nás 
protože my všichni jsme její součástí. Děkuji všem, 
kteří se snaží.   Jana Žižlavská

POSTŘEHY OBČANŮ

V měsíci březnu proběhlo první zasedání školské 
rady, další schůze je naplánována na 7. 4. 2011. 
Občany tímto vyzývám, aby pokud mají nějaké 

podněty, týkající se základní a mateřské školy, vy-
užili obecní schránky na zastávkách, popř. osobní 
kontakt s kterýmkoliv členem ŠR.

ŠKOLSKÁ RADA

Leona Janečková

předsedkyně ŠR
janeckova.leona@seznam.cz

Ing. Stanislav Diatka s.diatka@seznam.cz

Jana Žižlavská, DiS. zizlavskajana@seznam.cz

Hana Sivková sivkova.hana@centrum.cz

Mgr. Erika Nováková eriknov@seznam.cz

Petra Logajová logajova.petra@seznam.cz
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ZE ŽIVOTA NAŠÍ FARNOSTI
Koncem března přijal naše po-
zvání do naší farnosti P. Jiří Šlégr, 
ředitel Papežských misijních děl 
v ČR. Při nedělní mši sv. mu byl 
předán finanční dar z charitativ-
ních akcí farnosti, které se konaly 
po celý rok. Odpoledne jsme moh-
li prožít společně neformálním 
způsobem při besedě v zasedací 
místnosti OÚ v Žeranovicích, kde 
otec Jiří hovořil o těžkých pod-

mínkách života lidí třetího světa 
a různých projektech humanitární 
pomoci. Celá beseda byla obo-
hacena projekcí filmů a fotografií 
z misijních území různých částí 
světa.
V holešovské farnosti bylo zříze-
no olomouckým arcibiskupstvím 
1. května 2011 Centrum pro rodi-
nu jako pobočka Arcidiecézního 
centra pro rodinný život. 

Za svůj cíl si bere péči o rodiny 
ve farnostech děkanátu. Pod-
poruje zdravé fungování rodin, 
pomáhá rodičům při výchově dětí. 
Pomáhá při pastoraci rodin.
Pořádá přednášky a besedy 
o vztazích a komunikaci v rodině 
a o výchově dětí, kurzy, svědectví, 
duchovní obnovy, připravuje plno-
hodnotné volnočasové aktivity pro 
rodiny a všechny věkové skupiny. 

Dne 14. 5. jsme z naší farnosti 
vypravili autobus na tradiční pouť 
na Velehrad, kde jsme prosili 
společně s otcem biskupem Jo-
sefem Hrdličkou a kněžími ho-
lešovského děkanátu za obnovu 
rodin a nová kněžská a řeholní 
povolání.

Jako každý rok, tak i letos jsme 
oslavili mší sv. u kapličky svá-
tek světce a patrona Čech Jana 
Nepomuckého. Děkujeme všem, 
kteří pomohli s přípravami a kteří 
přispěli k důstojnému prožití mše 
svaté.

Již potřetí jsme připravili charitní 
akci tzv. Misijní koláč dětí. Těší 
nás, že je o toto misijní dílo stále 
větší zájem a děkujeme tímto 
všem, kteří přispěli. Nejchudší 
děti na misiích podpoříme část-
kou 2 100 Kč.

Opět po roce uspořádala farnost 
v naší obci dobročinný bazárek 
– nepotřebné věci potřebným 
lidem. Máme radost, že mnozí 
takto projevili solidaritu a štěd-
rost. Děkujeme každému, kdo 
svým dílem, byť i malým, při-
spěl ke zmírnění bídy ve světě. 
Všechny věci byly odvezeny 
a předány těm nejpotřebnějším 
otcem Rostislavem Strojvusem 
na Ukrajinu.
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MOKRÁ A SUCHÁ MANIKÚRA, 
P-SHINE A MODELÁŽ NEHTŮ 
MAGDA ZAPLETALOVÁ  •  telefon +420 605 575 353 

Vážení čtenáři našich kocůrských novin, byl jsem 
osloven, abych vzpomenul na naši obnovenou tra-
dici kácení máje v Žeranovicích.
Tato tradice zaznamenala své znovuzrození v roce 
2007, kdy spolek omladiny po dlouhých letech od-
mlky, znovu položil základy krásného zvyku stavění 
a s tím spojené kácení máje.
Z historického hlediska je to zvyk, jehož první zá-
znam pochází z roku 1422, kdy za postavení máje 
dostal chlapec odměnu a to v podobě ruky milova-
ného děvčete. Postavení máje je také spojováno 
s příchodem jara, což signalizuje vršek stromu, 
který bývá vyzdoben pestrými stuhami.
V naší obci se proto ještě v dubnu vydává skupina 
chlapců do lesa, kde vyberou a skácí strom. Tento 
strom je pak převezen na již tradiční místo, a to na 
prostranství vedle sálu U Sedlářů. Zde se strom 
zbaví kůry, připraví se vzpěry a za pomoci místních 
děvčat je vyzdoben vršek stromu s věncem. V pod-
večer 30. dubna bývá máj opatřen lahví slivovice 
a může nastat samotné stavění. Letos však výška 
stromu dosáhla letové hladiny některých letadel 
a proto musel být vršek zabezpečen výstražným 
červenobílým šrafováním. Délka stromu dosáhla 
hodnoty bezmála 35 m, čímž se stal Žeranovský 
máj velkou dominantou obce, která byla vidět již 
z daleka.
Postavením máje začal měsíc starostí s jeho hlí-
dáním. Varovným signálem byla druhá květnová 
sobota. V tento den se konala taneční zábava 
v naší obci a sníženou pozornost chtěli využít ná-
jezdníci ze Sazovic. Díky bystrosti zdejších děvčat 
byl však nájezd Sazovských loupežníků neúspěšný 
a Žeranovský máj tak odolal největšímu nájez-
du v novodobé historii. Osud Sazovského máje 
byl tímto počinem zpečetěn. Ostraha naší májky 
byla zabezpečena v podobě dvoučlenných služeb 
a zbudováním nocovacího stanu. Každý večer se 
u májového ohně scházela skupina lidí, opékaly 
se špekáčky, popíjelo se pivo a různé destiláty, 
při čemž se spekulovalo, jak Sazovský máj získat. 

Poslední květnovou sobotu jsme pojali, jako po-
silnění před válečným tažením do Sazovic. Proto 
jsme uspořádali posezení u grilované kýty a piva. 
Taktika tak byla dopilována do detailu. V nedělní 
noci jsme vyrazili do Sazovic v počtu 12 osob. Že-
ranovský máj byl střežen 3 lidmi pod vedením naší 
místostarostky. Po příjezdu do Sazovic jsme zůstali 
překvapeni velkým klidem, pouze ve dvou vozech 
spali hlídači, a tak jsme zahájili kácení. Nebýt pe-
kaře, který přivezl pečivo do tamního obchodu, tak 
by v Sazovicích nebyl jediný člověk, který by viděl 
kácení máje, i když poněkud předčasné.
Po tomto úspěchu jsme čekali odvetu a byly tak po-
síleny hlídky. Odveta se však nekonala a my jsme 
mohli přemýšlet o kácení. Nepříznivé počasí, které 
panovalo v sobotu, nás přinutilo přeložit kácení 
máje až na neděli. 
Program kácení začal ve tři hodiny odpoledne a to 
vystoupením dětského divadla v pohádce O čer-
vené Karkulce v podání mladých hasičů. Dále 
proběhly dvě scénky na téma Krakonošských po-
hádek, a to první s názvem „Jak šel Trautenberk 
Krakonošovi krást pivo“. Druhá scénka nesla název 
„Jak šel Trautenberk Krakonošova krást dřevo“. Při 
této scénce proběhlo samotné kácení máje. Poté 
následovala velmi oblíbená pivní štafeta a draže-
ní májky. Dražen byl pouze vrchol Máje, neboť 
o kmen projevil zájem spolek zdejších rybářů, kte-

TRADIČNÍ KÁCENÍ MÁJE V ŽERANOVICÍCH
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rému poslouží kmen ke zbudování nových laviček 
v prostorách u rybníků, a zpříjemní tak pobyt při 
rybolovu. Vzpěry posloužily ke zbudování lávky 
přes potok u hasičské zbrojnice. Dražením máje 

však nedělní program ještě nekončil a jako zlatý 
hřeb prosluněného nedělního odpoledne jsme zvo-
lili vystoupení legendární žeranovské kapely Kiss, 
které sklidilo obrovský úspěch. Celý program byl 
doprovázen bohatým občerstvením a těšil se velké 
účasti občanů.

Závěrem chci jménem svým i jménem omladiny 
poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na stavě-
ní, hlídání a kácení máje. Dále bych rád poděkoval 
všem sponzorům a příznivcům, ale i vám spoluob-

čanům, kteří jste se zúčastnili kácení máje a svou 
účastí vytvořili příjemnou atmosféru. Po letošní 
zkušenosti věřím, že tato tradice nevymizí a omla-
dina se tak bude nadále zapojovat do kulturního 
dění naší obce.   Buček Petr

V letošním roce byly děti z naší mateřské školy 
na dvou výletech. Vydařil se výlet lodí po Baťově 

kanálu i výlet na hrad Lukov s panem Vojáčkem. Za 
jeho ochotu mu děkujeme.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Skákací hrad, spousta dobrot, 
zmrzlina, taneční vystoupení, 
soutěže a pohádkový les? No 
není to perfektní kombinace? 
Tak přesně takové seskupení 
se nám sešlo v pátek 10. červ-
na na fotbalovém hřišti a v jeho 
okolí. Pro děti byla připravena 
krásná procházka, během které 
jim nejrůznější pohádkové by-
tosti zadávaly úkoly. Za správné 
řešení, odvahu, či fyzický nebo 
umělecký výkon na každém sta-
novišti získaly děti za odměnu 
sladkost a možnost navštívit ská-
kací hrad. Další zajímavostí bylo 
myslivecké stanoviště, kde si 
děti mohly vyzkoušet střelbu ze 
vzduchovky. Rodiče, prarodiče, 
starší sourozenci a kamarádi se 
mohli bavit při tanečních vystou-
peních, účastí v soutěžní anketě 

o nejoblíbenější pohádku nebo 
poslechem hudby. Samozřejmě 
nechyběly bonbóny, zmrzlina, 
klobásky, oplatky a limonáda (to 
všechno děti samozřejmě pořá-

daly stylem „páté přes deváté“). 
Za obecní zastupitelstvo bych 
chtěla poděkovat v první řadě 
paní Peškové, která se zaslouži-
la o vytvoření pohádkového pro-
středí, také za dobrou organizaci, 
potom samozřejmě všem posta-
vičkám, které jako by opravdu 
vypadly ze světa z pohádek, dále 
pak ostatním členům obecního 

zastupitelstva neboli udírnovým 
referentům, ochotným členům 
mysliveckého sdružení, všem 

vystupujícím, příjemné obsluze 
v hospůdce a také vám všem, 
kteří jste se přišli podívat a užít 

si hezké slunečné odpoledne. 
Samozřejmě nesmím zapome-
nout na skvělého DJ, který už 
nechce být jmenován – díky Edo 
J). Věřím, že v této tradici bude-
me pokračovat i v dalších letech, 
protože i když už nejsem dítě, tak 
jako Sněhurka jsem si to vážně 
užila.Jarní soutěže 2011 

DĚTSKÝ DEN
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JARNÍ SOUTĚŽE 2011

Jako málokterá malotřídní škola 
se pravidelně účastníme různých 
soutěží a olympiád.
Například 28. 3. tři tříčlenné hlíd-
ky čtvrťáků a páťáků zamířily do 
holešovského TyMy na další roč-
ník přírodovědné soutěže „Po-
znej a chraň“. Letos to „natřely“ 
holky z 5. ročníku svým klukům 
o koňskou délku a děvčata ze 
4. ročníku poprvé sbírala zkuše-
nosti – a vůbec ne špatně.
Cestou domů jsme koukali na 
pivovarský komín, zda uvidíme 
čápy, ale tehdy ještě „nebyli 
doma“. Už za necelé tři dny jsem 
však mohl dětem hlásit – čápi při-
letěli, jaro je tu!
Březen bývá také měsícem 
matematické soutěže „Matema-
tický klokan“ se svými kategori-
emi „Klokánek“ pro 4. a 5. ročník 
a „Cvrček“ pro 2. a 3. ročník. 
Letos to nejvíce „pálilo“ Tomáši 
Odstrčilovi, Elišce Novákové 
a Katce Zámorské, v mladší ka-
tegorii Pavlovi Žižlavskému, Voj-

tovi Řihákovi a Lukáši Adámkovi. 
Být mezi tisíci řešiteli v první de-
setině až pětině startovního pole 
si jistě zaslouží pochvalu. Zvláš-
tě zazářil svými 102 body ze 120 
Tomáš Odstrčil, který z 6 143 
řešitelů byl mezi 46 nejlepšími. 
Blahopřejeme mu a přejeme od 
příštího roku hodně úspěchů na 
8letém gymnáziu.
 Mgr. Radovan Machálek

SOVY DO ŠKOL

Dne 15. 3. 2011 k nám přijela 
po roce opět paní Malátková 
ze Záchranné stanice v České 
Třebové – tentokrát s progra-

mem SOVY DO ŠKOL. Ve škole 
a školce proběhly 3 přednášky 
o těchto ptácích, následně večer 

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY

KOSMETIKA
Jitka Řiháková

Co nabízím: 
–  barvení řas a obočí, 

formování obočí
–  epilace horního rtu, 

rukou, nohou
–  masáže obličeje, dekoltu, 

rukou a krční páteře
–  čištění obličeje, peeling, 

maska
– manikúra, lakování
– líčení denní i večerní

Kontakt:
605 813 913
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Své příspěvky, nápady, 
názory, kritiku nebo 

pochvaly můžete i nadále 
posílat na emailovou adresu 
sivkova.hana@seznam.cz, 
zeranovice@volny.cz nebo 

vhazovat do obecních 
schránek umístěných na 

zastávkách.

proběhla ještě jedna přednáška 
pro veřejnost.
Paní Malátková přivezla dvě živé 
sovy ze stanice – samici výra vel-
kého Cherry a samečka puštíka 
obecného Fifíka. Mohli jsme sovy 
pozorovat, pohladit si je, některé 
děti je i nosily na ruce. 
Z vyprávění jsme se dozvěděli 
mnoho nového a zajímavého:
–  v ČR hnízdí 10 druhů sov
–  výr velký je největší sova na  

světě
–  žádná sova si neumí postavit 

hnízdo, své mladé ničemu ne-
učí

–  sovy mají výborný sluch díky 
asymetricky postaveným uš-
ním otvorům v lebce

–  sova má 3 oční víčka, se který-
mi umí nezávisle mrkat, neumí 

pohybovat očima, ale otáčí 
hlavou o 270° vpravo a vlevo

–  u lidských obydlí hnízdí nejčas-
těji sova pálená, ve skalách výr 
velký, na zemi kalous ušatý, ve 
stromech puštík obecný 

–  sova neklovne – brání se aúto-
čí pouze pařáty

–  kořist polyká od hlavy, nedělá 
si zásoby potravy 

–  nejhojnější sovou je  u nás 
puštík obecný (můžeme ho 
spatřit  i na našem hřbitově 
a kolem kostela)

–  sovy žijí přes zimu samotářsky, 
pouze kalous ušatý sedává na 
stromech ve skupinách 

–  sovy létají potichu, nízko a po-
malu

–  dříve lidé sovy pronásledovali 
a hubili kvůli různým pověrám, 
dnes je nejčastější příčinou 
úhynu sov lidským přičiněním 
srážka s vozidly a popálení 
elektrickým proudem na slou-
pech vedení vysokého napětí 
(ČR se zavázala k odstranění 
tohoto druhu nebezpečí do 
roku 2014 zavedením jiného 
typu sloupů)

Přednáška se nám moc líbila, 
paní Malátková nám, stejně jako 
vloni se žabkami, nabídla přímý 
kontakt s velmi zajímavými tvory 
žijícími v naší blízkosti. Těšíme 
se, že ji zase někdy s tímto nebo 
jiným programem o přírodě uvidí-
me. Erika Nováková
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ŠKOLA

Někomu se škola nelíbí,
někomu se zas úplně protiví.

Mě je špatně při pomyšlení,
od brzkého rozednění,

že jdu za chvíli do školy,
vypracuji těžké úkoly.

Sedím ve třetí lavici,
jezdím tam na pramici.

Jéje, jdu už do šesté třídy!
Budeme tam probírat složení slídy.

Chemie je velmi zajímavá.
Dozvíme se, jestli je síra mazlavá.

Fyzika, hmm, na to jsem zvědavá.
Určitě nás bude učit profesorka 

Pichlavá.

No, zkrátka samé jiné předměty,
další barvy palety.

Eliška Nováková, 5. ročník

HLÁŠENÍ DO MÍSTNÍHO 
ROZHLASU

Součástí předmětu český jazyk 
je i sloh. Žáci se v něm učí vybí-
rat a používat jazykové prostřed-

ky a uspořádat je do jazykových 
projevů. Postupně se sezna-
mují s vypravováním, popisem, 
oznámením, zprávou či dopi-
sem. V rámci hodiny slohu žáci 
4. a 5. ročníku dostali za úkol 
napsat oznámení o připravova-
né akci obce. Posléze se dostali 
k hlášení místního rozhlasu. 
A jaké bylo téma oznámení? Dět-
ský den! Po domluvě s panem 
starostou jsme hlášení rozhlasu 
úspěšně uskutečnili.

FOTBALOVÝ TURNAJ

27. 4. 2001 se již podesáté naše 
škola zúčastnila celorepublikové-
ho fotbalového turnaje
Mc Donalds cup. Patronem letoš-
ního ročníku je bývalý český re-
prezentant, hráč pražské Slavie 
a Liverpoolu „štístko“ Vladimír 
Šmicer.
Okrskové kolo proběhlo tradičně 
v Holešově na stadionu Míru. 
Našimi soupeři byly tři holešov-
ské základní školy. I. ZŠ a III. ZŠ 
byly nad naše síly. Ale o 3. místo 
se kluci statečně porvali a II. ZŠ 
přestříleli 7:0!
K tomuto úspěchu nám dopo-
mohli i 2 žáci ze ZŠ Racková. Možná budoucí starostové či starostky

Žáci při dotazech na pana starostu

Šikovné hlasatelky – Zuzka, 
Monika a Šárka
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A kdo reprezentoval?
David Hubík (kapitán), František 
Mlčák (brankář), Monika Řihá-
ková, Tomáš Odstrčil, Kristián 
Mareček, Vojtěch Řihák, David 
Josefčák, Martin Hubík (trenér) 
a Libor Ševčík (vedoucí muž-
stva) L. Š.

DEN MAMINEK

V úterý 10. května jsme ve škole 
pořádali besídku ke Dni mami-
nek. Tento svátek se ve škole 
stal tradicí.Tuto akci pořádali jak 
učitelé, tak my (žáci) v tělocvičně 
školy. Byly tam vystaveny práce 

z výtvarného kroužku i z předmě-
tu Vv. Program byl velice pestrý. 
Maminky uviděly dvě divadelní 
ukázky – Sněhurka a sedm tr-
paslíků (hráli ho žáci ze všech 
ročníků a se scénářem p. uč. 
E. Novákové) a O Machu a Še-
bestové (Jak zabránili Horáčkovi, 
aby se stal českým vládcem, 
které jsme za dopomoci  pana 
ředitele L. Ševčíka  zahráli my, 
žáci 4. a 5. roč.). Prváci, druháci 
a třeťáci si připravili nůši básni-
ček. My, páťáci jsme si nachystali 
anglickou písničku (v překladu Já 
nemám ráda déšť) a přitom jsme 
,,mávali‘‘ deštníky. Vystoupili tam 
i dva šikovní kytaristi. Dokonce 
mateřinka secvičila pásmo taneč-
ků v duchu „Želvy Ninja‘‘. Pěknou 
tečkou nakonec bylo vystoupení 
šikovných tanečnic z kroužku 
paní O. Peškové. Doufám, že se 
přítomným maminkám a hostům 
naše vystoupení líbilo. 
 Eliška Nováková, 5. ročník
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BAVÍME SE S ANGLIČTINOU

Dne 13. června 2011 jsme se zúčastnili již 2. roční-
ku soutěže „Bavíme se s angličtinou“.
Tuto velmi zajímavou akci pořádala ZŠ a MŠ Ry-
mice. K soutěžení se sjeli žáci z holešovských škol 
i z blízkého okolí. Naši školu reprezentovaly Eliška 
Nováková a Lucie Janečková. Zápolilo se v posle-
chu, porozumění textu a jeho doplnění a ve vzájem-
né konverzaci. 
Všichni porotci a předseda poroty PhDr. Mojmír 
Šemnický se shodli v tom, že všichni účastníci 
soutěže byli vzorně připraveni a ve světě by se už 
domluvili.

Úspěšné řešitelky
PLETEME DÁRKY PRO MAMINKY



OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTLETÍM SDH
HASIČSKÁ POUŤ 
NA SV. HOSTÝN 

Poslední sobota v dubnu patří 
hasičské pouti na sv. Hostýn. 
Náš sbor se této akce účastní 
již několik let. Tuto pouť navště-
vujeme společně s naší mládeží. 
Každoročně bereme s sebou náš 
prapor a tradicí se stala i historic-
ká přilba, kterou vzbuzujeme vel-
kou pozornost. Je škoda, že se 
již ztratily praporeční čety, které 
doprovázely prapory. Jsme rádi, 
že je o tuto pouť čím dál větší zá-
jem a to nejen z řad hasičů.

OKRSKOVÉ ZÁVODY

Okrskové závody se pořádají každý rok v jiné obci 
našeho okrsku, do kterého patří Horní lapač, Mar-
tinice, Lechotice a Žeranovice. Letos jsme závodili 
v Martinicích. Závodí se v požárním útoku a štafetě 
jednotlivců. Závodů se účastní i družstvo mládeže 
a letos poprvé i družstvo žen. Závody byly parádně 



připravené a mládež i ženy mělo skvělé podmínky 
pro ukázku své dovednosti. Při nástupu mužů se 
však vše obrátilo a průtrž mračen, která se přehna-
la, zanechala za sebou už jen bahnitý a promáčený 
terén. Požární útok se i přesto podařilo odběhnout. 
Výsledné časy však odpovídaly terénu. Prakticky 
ten, kdo na to šel nejpomaleji, ten zvítězil. Štafeta 
se musela zrušit, protože terén na tuto štafetu ne-
byl způsobilý a hrozilo vysoké riziko zranění. Příští 
rok se okrsek bude konat na Horním Lapači. Snad 
uspěje po dlouhé době i naše družstvo a putovní 
pohár se opět vrátí do Žeranovic

ZÁVODY RYMICE

S naší mládeží jsme vyrazili na závody mladých 
hasičů v Rymicích. Družstvo starších žáků se již 
dlouho připravovalo a věřili jsme, že se konečně 
po dlouhé době dobře umístíme. Na závody jsme 
přijeli jako třetí a počítali jsme, že jako třetí bude-
me i startovat. Ovšem překvapením pro nás bylo, 
že aniž by ostatní byli na místě, byli již telefonicky 
přihlášeni a my jsme proto měli startovat až jako 

20. To se nám rozhodně nelíbilo. Po menší de-
batě jsme se společně rozhodli, že se ze závodů 
odhlásíme a uděláme si výlet do Kroměříže. Po-
dívali jsme se na náměstí na vystoupení mladých 
tanečníků a k tomu jsme si dali obrovský kopec 
točené zmrzliny. Po zdolání zmrzliny jsme se vy-
dali zpátky k domovu. Zároveň jsme se dohodli, 
že se již nebudeme účastnit závodů, na kterých 
se nestartuje podle příjezdu, ale podle toho, kdo 
dřív zavolá.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

•  Soustředění mladých hasičů 2.–9. 7. 2011 
v Orlických Horách

•  Vavřinecké hody 5. - 7. 8. 2011

PROGRAM VAVŘINECKÝCH HODŮ:   
Pátek 5. 8. – 19.00 h
Posezení u hudby, hrát bude kapela K2 z Přílep. 
Vstupné dobrovolné. Za špatného počasí se akce 
bude konat na sále u Sedlářů.
Sobota 6. 8. 
19.00 h – Diskotéka (DJ Bongo/Eda) Vstupné dob-
rovolné. Za špatného počasí se akce bude konat na 
sále u Sedlářů.

Neděle 7. 8.
8.00 h – Mše svatá 
9-00–13.00 h –  Posezení s dechovou hudbou. 
14.00–17.30 h – Posezení s hudbou ORION.  
V průběhu poledne ukázka historického šermu.  
Tyto akce se konají na výletišti.
20.00 h – Hodová zábava s kapelou Press.
Po celou dobu bude připravené bohaté občerstve-
ní, které zajišťují hasiči přímo na výletišti a zámec-
ká hospůdka. 
Vyhrazujeme si právo na změnu programu Vavři-
neckých hodů.

•  Závody mladých hasičů v požární všestran-
nosti 8. 10. 2011 v 9.00 h na hřišti.

JAK VYBRAT POŽÁRNÍ HLÁSIČ

Ne každý požární hlásič se hodí do všech prostředí. 
Proto je nutné jej správně vybrat. Při výběru požárního 
hlásiče je nutné přihlédnout k typu požáru nebo plynu, 
který chceme detekovat. Lze detekovat vznikající kouř, 
zápach vznikajícího požáru nebo unikající plyn. Pokud 
požární hlásič špatně vybereme nebo jej umístíme do 
nevhodného prostředí, může se stát, že bude reagovat 
na jiné podněty než je požár (prach, vlhkost...) V hor-
ším případě nebude reagovat ani na vznikající požár.

Typy požárních hlásičů

Opticko-kouřový požární hlásič: Tento požární 
hlásič detekuje vznikající kouř při hoření. Hlásič 
spustí poplach v momentě, kdy kouř dosáhne 
k místu, kde je namontován. Opticko-kouřový po-
žární hlásič je spolehlivý, levný a velmi odolný proti 
falešným poplachům. Nejčastěji se montuje do obý-
vacích pokojů, ložnice, na chodby atd. Není vhodný 
do prašných a vlhkých prostor (prašné provozy, 
koupelny atd.). 



Princip: opticko-kouřový

Vyvolání poplachu: vestavěná siréna

Napájení: baterie (cca 1 rok)

Vhodné prostředí: ložnice, obývací pokoj

Nevhodné prostředí: prašné, vlhké

Ionizační požární hlásič: Tento typ 
požárního hlásiče detekuje vznikající 
zápach nejen při spalování. Je velmi 
citlivý a rychlý při vyvolání poplachu. 
Z tohoto důvodu není vhodný do 
místností, kde vzniká zápach (ga-
ráž, provoz, společný obývací pokoj 
s kuchyní). Na rozdíl od opticko-kou-
řového požárního hlásiče nevyvolává 
poplach v prašném prostředí.

Princip: ionizační

Vyvolání poplachu: vestavěná siréna

Napájení: baterie (cca 1 rok)

Vhodné prostředí: provoz, chodba

Nevhodné prostředí: vlhké, vznikající zá-
pach

Teplotní požární hlásič: Tento typ 
požárního hlásiče detekuje prudký 
nárůst teploty v prostoru. Je vhod-
ný zejména do místností, kde je 
provozován krb, kamna nebo kotel. 
Požární hlásič s tímto principem je 
spolehlivý ale jeho reakce není tak 
rychlá jako u optických nebo ioni-
začních hlásičů.

Princip: teplotní

Vyvolání poplachu: vestavěná siréna

Napájení: baterie (cca 1 rok)

Vhodné prostředí: provoz se vznikem 
kouře

Nevhodné prostředí: tam, kde lze použít 
jiný typ

Plynový požární hlásič: Detekuje 
unikající hořlavý plyn. Je vhodný do 
místností, kde hrozí možnost úniku 
plynu, jako jsou kotelny, kuchyně, 
koupelny s karmou. Montáž tohoto 
požárního hlásiče závisí na typu 
plynu, který chceme detekovat. Pro 
těžké plyny jej montujeme k podla-
ze, pro lehké plyny ke stropu. Bohu-
žel plynový požární hlásič nedeteku-
je kouř a vznikající požár a nelze ho 
provozovat na baterie.

Princip: plynový - žhavený

Vyvolání poplachu: vestavěná siréna

Napájení: 220 V

Vhodné prostředí: kuchyň, plynová ko-
telna

Nevhodné prostředí: velmi vlhké

Hlásič oxidu uhelnatého CO: 
Detekuje vznikající jedovatý oxid 
uhelnatý. Oxid uhelnatý vzniká při 
nedokonalém spalování například 
v plynových kotlech a karmách. 
Většinou je příčinou závada na 
spotřebiči nebo špatné podmínky 
použití spotřebiče. Oxid uhelnatý 
je silně jedovatý plyn bez zápachu 
a barvy. Člověk jej nedokáže nijak 
rozpoznat.

Princip: detekční člen

Vyvolání poplachu: vestavěná siréna

Napájení: baterie nebo 220 V

Vhodné prostředí: v blízkosti plynového 
spotřebiče

Nevhodné prostředí: velmi vlhké

PŘEDCHÁZEJTE ZBYTEČNÝM 
POŽÁRŮM
Sbor dobrovolných hasičů Žeranovi-
ce by vám chtěl nabídnout  k prodeji 
hasící přístroje popřípadě i radu ke 
koupi nebo koupi požárních hlásičů. 
Jedná se o nejpoužívanější  práš-

kové hasící přístroje. Malá investice 
která muže zachránit nejen majetek 
ale mnohdy i život. V případě zájmu 
nebo dotazu  nás kontaktujte e-mai-
len sdhzeranovice@seznam.cz nebo 
na tel.: 732176223. Při koupi těchto 
hasicích přístrojů jsme schopni zajistit 
i následnou revizi.

Nabízíme tyto hasící přístroje.
HP práškový  6 kg 
Vhodný do budov a provozoven, 
cena 950 Kč
Váha: 11 kg

Výška: 590 mm

Průměr nádoby: 150

Obsah hasiva: 6 kg

Výtlačný plyn: dusík

Provozní schopnost: -30 °C–60 °C

Min. doba činnosti: 20 s

Hasební schopnost: 34A 233B

HP práškový 1 kg 
Vhodný do auta cena 400 Kč

Váha: 2,2 kg

Výška: 304 mm

Průměr nádoby: 80 mm

Obsah hasiva: 1 kg

Výtlačný plyn: Dusík (N2)

Provozní schopnost: - 20 až + 60 °C

Min. doba činnosti: 6 s

Hasební schopnost: 5A, 21B, C

HP práškový 2 kg 
Vhodný do auta a garáže cena 500 Kč
Váha: 3,9kg

Výška: 318mm

Průměr nádoby: 110mm

Obsah hasiva: 2kg

Výtlačný plyn: Dusík (N2)

Provozní schopnost: - 20 až + 60°C

Min. doba činnosti: 12s

Hasební schopnost: 8A, 34B, C



MYSLIVECKÉ JARO

Letošní zima sebou přinesla poměrně 
dlouhé období s teplotami pod bodem 
mrazu, zejména v jejím počátku. Prak-
ticky celý prosinec mrzlo a když k tomu 
připočítáme druhou polovinu zimy se 
slušnou sněhovou pokrývkou, nebylo 
volně žijící zvěři co závidět, ve snaze ji 
přežít v co nejlepší kondici. Dokladem 
toho byl fakt, že se našemu Mysli-
veckému sdružení výrazně vyčerpaly 
zásoby krmiva. Přikrmování probíhalo 
v pravidelných intervalech senem, 
senáží, plevami, ovšem, ječmenem, 
pozadkem a řepou. Slaniska byly au-
tomaticky doplňovány minerálními lizy. 
I díky tomu se podařilo zvěř v pořádku 

převést do jarního období a zmírnit do-
pady přechodu na zelenou potravu.
Mysliveckému sdružení však po uply-
nutí zimy nenastal kýžený odpočinek 
v brigádnické činnosti, ba naopak. Jistě 
si řada z Vás všimla při pochůzkách 
katastrem obce, že v lokalitě Šimčíkův 
lesík budují myslivci areál střelnice 
a myslivecké chaty. Tudíž ihned po 
tom, co roztály poslední zbytky sněhu, 
jsme se vrhli na pokračování dostavby 
chaty. Dnes je to přesně dva roky, co 
jsme poprvé ,,kopli do země“. Snad 
nikdo z nás netušil, kolik brigádnických 
hodin o sobotách a nedělích nás všech-

ny bude čekat, ale s každým dalším 
týdnem nás dopředu hnala skutečnost, 
že nám před očima roste něco, co jsme 
po 20 let činnosti novodobého sdružení 
postrádali. Vlastní zázemí, které se sta-
ne základem pro ještě kvalitnější péči 
o zvěř, pro pořádání společenských, 
kulturních, sportovních a mysliveckých 
akcí a v podstatě takový domov všech 
přátel přírody. 
Nesmírný počet brigádnických hodin 
máme sice za sebou, ale ještě zdaleka 
nejsme s prací u konce. V měsíci srp-
nu nás čekají tradiční střelecké závody 
a do tohoto termínu je nutné dokončit 
venkovní izolaci a obití palubkami, in-
stalaci oken a úpravu vnitřních prostor 
pro potřeby závodu. Práce na interiéru 
již můžeme provádět i v zimním obdo-
bí, přičemž ještě předtím bychom rádi 
upravili terén pro rekonstrukci střeliště 
,,universálního trapu“. 
Nejen prací na areálu střelnice však 
naše sdružení v jarním období žilo. Po 
nezbytné desinfekci odchovny bažantů 
jsem provedli likvidaci nefunkčních 
posedů, také z důvodu bezpečnosti 
návštěvníků lesa a ostatní přírody 
v katastru naší obce. Řada občanů 
čas od času vyleze na nějaké podob-
né myslivecké zařízení i přesto, že je 
to nezákonné, a není tedy vyloučen 
případný úraz při pádu ze starého, již 
nefunkčního posedu. Již samozřej-
mostí se pro naše členy stává v jarním 
období vysazování nových a dosadba 
uhynulých stromků lesních i ovocných 
dřevin v katastru naší obce. Doufáme, 
že i většina občanů tuto činnost chápe 
jako nezbytné obohacení naší krajiny 
o liniovou zeleň, drobné soustavy 
dřevin a keřů a návrat zeleně alespoň 
na několik míst, kde byla dříve samo-
zřejmostí. Rozhodně není pravdou, 
že bychom chtěli vracet stav krajiny 
někde před rok 1950, jak je to někdy 
prezentováno. Všichni chápeme, že 

modernizace v technice a techno-
logiích zemědělské činnosti a s tím 
spojená větší výměra polních celků se 
nedá zastavit, ale také víme, že naší 
činností přispíváme ke snížení větrné 
a vodní půdní eroze, při které dochází 
každoročně k nevyčíslitelným ztrátám 
odnosem ornice z půdního povrchu 
a jejím odtokem potoky nenávratně 
pryč. Proti těmto škodám je zábor malé 
části zemědělské půdy dřevinami a keři 
naprosto zanedbatelný, ba naopak pří-
nosný. Ve srovnání se záborem orné 
půdy ve prospěch průmyslových zón 
a nákupních center je dále zbytečné se 
o tomto tématu bavit. 
Další činností na jaře byla výstavba no-
vého mostku přes potok u lesa a pře-
devším intenzivní vyhánění a zrazová-
ní zejména srnčí, zaječí a bažantí zvěř 
z porostů vojtěšky před jejím kosením. 
Jsme rádi, že i zemědělci se zachovali 
podle zákona a řádně sečení dopředu 
ohlásili a vyhnuli jsme se problémům 
z minulosti. Za to jim patří naše díky 
a doufáme, že tomu tak bude i v bu-
doucnu a nebude jim, stejně jako nám, 
lhostejné množství zahynulé zvěře při 
kosení pícnin.
Závěrem si Vás dovolíme pozvat na 
tradiční střelecké závody, které se bu-
dou konat 14. srpna 2011. Pro diváky 
bude připraveno bohaté občerstvení 
a střelci nám jistě předvedou vynikající 
sportovní výkony. Srdečně zve celé 
Myslivecké sdružení Žeranovice. J.Z.

FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL
CO SE DĚJE U NÁS NA HŘIŠTI???

Výčet toho, co se děje u nás na hřišti je poměrně zdlouhavá zá-
ležitost, protože činností, které se provozují v našem sportov-
ním areálu je opravdu spousta. Rádi bychom Vám je v těchto 
řádcích alespoň malinko přiblížili.
První velmi důležitou činností je ta, která nám zabezpečuje 
plynulý, kvalitní a bezproblémový chod našeho areálu, je za-
jisté činnost brigádnická.  Rádi bychom využili těchto řádků, 
abychom poděkovali těm, kteří nejvíc nešetří vlastního času 
a často i peněz na údržbu a zvelebování našeho sportovního 
zařízení. Rádi bychom jmenovali alespoň ty největší tahouny 

našeho společného díla. Spoustu hodin při sečení trávy stráví 
René Košina a při drobných úpravách můžeme často potkat 
Milana Janála a Františka Čelůstku. Hodně takové neviditelné 
práce věnuje klubu také pan Dokoupil. Žádnému z Vás nezů-
stala utajena výměna laviček k sezení fanoušků a při této akci 
bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin spoustou našich 
členů ale také spoustou našich příznivců. Máme z těchto vý-
sledků obrovskou radost a všem, kteří neváhají přiložit ruku 
k dílu, patří naše upřímné „DĚKUJEME“.  Seznam našich po-
mocníků tím ale nekončí, pomáhají nám i firmy místních podni-
katelů, které vždy nabídnou ochotně pomoc, anebo poskytnout 
alespoň nutné technické vybavení. A nakonec je nutné podě-
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kovat Vám - našim příznivcům, fanouškům, sympatizantům, 
prostě všem, kteří se za námi občas vypravíte podívat, třeba 
jenom na pivko, nebo na pizzu přímo z pece, kterou také nabízí 
naše hospoda na hřišti. Pokud projevíte zájem, je možné po 
domluvě využít naší sauny a řádně si nahřát kosti, popřípadě si 
můžete kvalitně protáhnout tělo v naší posilovně.
Jednou z našich velmi důležitých činností je práce s mládeží.  
Tento úkol skutečně z gruntu a od základu uchopili do svých 
rukou Karel Klimek, který intenzívně pracuje s nejmenšími 
prcky na hřišti (je jim zpravidla okolo čtyř let).  Je jen trochu 
zarážející, že většina této drobotiny pochází ne od nás ze Že-
ranovic, ale z Rackové.

Další a velmi úspěšným kolektivem je družstvo mladších žáků, 
které je vedené Martinem Hubíkem a občas při trénování po-
máhá i Roman Smýkal. V letošní sezoně se dostavily výsledky 
dlouhodobé práce, která má kořeny již v předcházejících čty-
řech letech. Postupně se buduje tým mladých fotbalistů, ve 
kterém máme i dva elitní střelce, kteří se v rámci našeho okre-
su umístnili jeden na druhé a jeden na páté příčce v tabulce 
střelců. Ale samotné druhé místo v tabulce okresního přeboru 
mladších žáků vypovídá o kvalitě přípravy mladých fotbalistů. 
Smyslem přípravy naši mladíků ovšem není jenom jejich kvalit-
ní příprava herní, ale učíme je také vnímat smysl pro fair play 
a smysl pro kolektivní pojetí sportu. Jsme rádi, že většina rodi-
čů podporuje naši snahu nabídnout kvalitní výplň volného času 
sportem, a to i v době kdy naším obrovským konkurentem jsou 
televize a internet. Rádi bychom přivítali v našich řadách nové 
mladé členy se zájmem o pohyb strávený volný čas v kolektivu 
vrstevníků. Pokud projevíte hlubší zájem o naši činnost s mlá-
deží, můžete navštívit www.hubajssport.webnode.cz.
Za zmínku také stojí volné fotbalové sdružení B-mužstva (ně-
kteří nám nadávají staří páni), které během roku pravidelně tré-
nuje a to nejen na hřišti ale i mimo něj. Posledním fotbalovým 
úspěchem je druhé místo B-mužstva na turnaji vyzrálých hráčů 
v Ludslavicích po náročném pátečním tréninku na domácím 
hřišti.

Vážení příznivci sportu,
fotbalová sezóna 2010/2011 je již minulostí a já bych si dovolil 
takové krátké ohlédnutí za jejím průběhem.
Žáci: Družstvo mladších žáků skončilo na druhém místě za re-
zervou Holešova, což je jednoznačně úspěch a vzhledem k na-
šim možnostem i maximální možný výsledek. Naši nejmladší 
fotbalisté si udrželi formu z podzimní části, předváděli kvalitní 
výkony a druhé místo si jednoznačně zasloužili. Dále musím 
vyzdvihnout práci těch, kteří zajišťují organizaci a trénink mlad-
ších žáků. Do další sezóny vstupujeme se stejnými cíly, tj. hrát 
v popředí tabulky a zapojovat do hry co největší počet našich 
začínajících fotbalistů. V rámci přípravy chceme jako každoroč-
ně, uspořádat turnaj na našem hřišti (termín konání bude ještě 
upřesněn). Konečná tabulka: 

 1. Elko Holešov B 18 16 0 2 106:7 46

 2. Žeranovice 18 14 0 4 83:18 42  
 3. Prusinovice 18 13 0 5 68:32 37
 4. Rymice 18 12 0 6 65:27 36
 5. Loukov 18 9 0 9 81:53 27
 6. Slavkov p. H. 18 9 0 9 58:44 27
 7. Chvalčov 18 7 0 11 50:78 22
 8. DFK Holešov 18 6 0 12 39:47 19
 9. Bařice 18 4 0 14 37:98 14
10. Lubná 18 0 0 18 14:197 0

Muži: V kategorii dospělých, naše družstvo bojovalo až do 
posledního zápasu o nejvyšší příčky a zaznamenalo tak nej-
lepšího výsledku za posledních pár let. Představilo se kvalit-
ními a vyrovnanými výkony v podzimní i jarní části a pomyslná 
bronzová příčka mu unikla až v samém závěru. Děkujeme 
fanouškům za podporu jak v domácích, tak hlavně i v utkáních 
na cizích hřištích, kde jich mnohdy bylo více než domácích 
příznivců. Nejlepším střelcem OP Kroměříž se stal hrající tre-
nér Karel Klimek, tak mu popřejme dobrou střeleckou mušku 
i v další sezóně. Konečná tabulka:
 1. Kostelec u Hol. 26 14 8 4 41:27 50
 2. Morkovice B 26 13 8 5 81:37 47
 3. Slavkov p. H. 26 13 6 7 47:40 45
 4. Rajnochovice 26 13 6 7 56:42 45
 5. Kyselovice 26 13 5 8 53:41 44

 6. Žeranovice 26 14 2 10 73:57 44  
 7. Skaštice 26 13 3 10 67:64 42
 8. Němčice 26 10 7 9 55:56 37
 9. Prusinovice 26 8 10 8 62:58 34
10. Roštění 26 9 5 12 58:72 32
11. Rataje 26 9 4 13 52:64 31
12. Chvalčov 26 7 7 12 44:55 28
13. Tučapy 26 3 6 17 32:68 15

Vážení příznivci fotbalu,
na přelomu měsíců července a srpna, v rámci svého soustře-
dění, odehrají na našem fotbalovém hřišti několik přátelských 
utkání mládežnická družstva Bohemians Praha se stejně 
starými slovenskými protějšky. Nenechte si ujít tuto sportovní 
událost a přijďte se podívat na možné budoucí ligové hráče. 
Utkání proběhnou v následujících termínech:
Pondělí 25. 7. Bohemians – Trenčín
1. utkání ve 12 h, 2. utkání ve 14 h
Středa 27. 7. Bohemians – Nitra
1. utkání ve 12 h, 2. utkání ve 14 h
Sobota 30. 7.  Bohemians – Slovan Bratislava
1. utkání v 10 h 30 min, 2. utkání ve 12 h
Pondělí 1. 8. Bohemians – Trenčín
1. utkání ve 12 h, 2. utkání ve 13 h 30 min
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