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FotoozvěnY

vážené čtenářky, vážení čtenáři. I vy nám můžete posílat 
vaše foto úlovky. podělit se o dění ve vaší obci, ve vašem okolí.

posílejte nám své fotografie v elektronické podobě 
na email: redakce@cestavysocinou.cz, 

přidejte k vaší fotce kratičký komentář. 
velikost jedné fotografie může být maximálně 2 mB. 

Děkujeme a těšíme se na vaše příspěvky.

Jihlava  V krajském městě se na-
chází druhé veřejné místo, kde si 
může kdokoliv zahrát na piáno. 
Ve středu 6. ledna odpoledne pro-
běhlo jeho slavnostní rozezvuče-
ní na adrese Křížová 2 (v rohu 
Masarykova náměstí) v průcho-
du obchodního centra firmy PSJ. 
Červenou mašli na hudebním ná-
stroji přestřihli primátor Rudolf 
Chloupek a jeho náměstek Milan 
Kolář. „Piáno městu darovala 

učitelka Hana Nováková z Jihla-
vy, kterou k tomuto činu inspi-
rovalo uvedení prvního piána ve 
foyer Horáckého divadla,“ uvedl 
mluvčí jihlavského magistrátu 
Radek Tulis. Na nástroj pak jako 
první zahrál jihlavský hudebník 
a kavárník v jedné osobě Přemysl 
Hrubý. Majitel nemovitosti po-
skytl prostor pro piáno bezplatně.

Alena Budíková
Foto: Radek Tulis

Havlíčkův Brod (mal) Poslechem 
vítězných kolekcí, slavnostním vy-
hlášením výsledků a společenským 
večerem vyvrcholila v sobotu 80. 
mezinárodní mistrovská soutěž ve 
zpěvu harckých kanárů. Jubilejního 
ročníku se zúčastnilo 45 chovatelů 
z České republiky, Slovenska a Ra-
kouska. Celkem padesát kolekcí ka-
nářích samců absolvovalo od úterý 
do čtvrtka klání ve specifickém 
dutozpěvu. Harčtí kanáři soutěží 
vždy ve čtyřčlenných kolekcích, to 
znamená ve čtyřech zpěvních klíc-
kách postavených na sebe. Každá 
kolekce je hodnocena posuzova-
teli po dobu třiceti minut. Ti musí 
u každého kanárka bodově ohod-
notit polohu, rytmus, barvu, stavbu 
a délku tzv. túr neboli „zpěvných“ 
úseků. Tentokrát se nejlépe před-
vedli slovenští kanárci chovatele 
Jozefa Petráše, který se svou vítěz-
nou kolekcí získal zároveň i titul 
mistr Slovenské republiky. Titul 
mistra ČR si odvezl do Buštěhradu 
chovatel Bohumil Fábera.

Jubilejní osmdesátá
Mistrovská soutěž, chovatelskou 
terminologií mistrák, je událost 
s nebývalou a rovněž neobyčejně 
zajímavou historií. Má totiž mezi 
drobnochovatelskými soutěžemi 
a výstavami nejdelší nepřetrži-
tou tradici nejen v naší zemi, ale 
i v Evropě, což je dokonce zazna-
menáno i v České knize rekordů. 
Počátek se datuje rokem 1936. Na 
impozantním historickém poháru 
je vyryto jméno vítěze vůbec první 
mistrovské soutěže a u něho počet 
bodů, které jeho kolekce harckých 
kanárů získala. Vojtěch Mazanec, 
332 body. To je tak asi všechno, co 
o něm víme. Vlastně ještě to, že byl 
členem ostravského spolku. Kde 
se první ročník konal? S největší 
pravděpodobností v Praze, nejspíše 
v Kinského zahradě či na Střelec-
kém ostrově, oblíbených to výstav-
ních místech kanárkářů. Z kroniky 
Spolku pro pěstění kanárů a ochra-
nu ptactva v Praze-Smíchově vy-

piáno na ulici
Dvě stovky kanárků v penzionu Jantar

kočičky k adopci
v novém kočičím útulku mikeš HB z.s. je plno krásných kočiček, 
které hledají domov. my vám postupně některé z nich představíme.
Zkuste se také podívat na webové stránky http://mikeshb.tode.cz/ nebo 
na Facebook https://www.facebook.com/spolek.mikeshb. V případě 
zájmu napište na e-mail: mikeshb@seznam.cz.

Datum přijetí: 6. 7. 2015
Pohlaví: kočka
Narození: duben 2015
– odčervená, očkovaná
Jůlinku jsme přijímali jako malé 
koťátko společně s její sestřičkou 
Bělinkou. Je to krásná tříbarev-
ná holčička a bezkonkurenčně 
nejmazlivější kotě, které v útul-
ku máme. Miluje mazlení, milu-
je lidi. Stačí, abyste se sehnuli, 
a hned máte na zádech Jůlinku. 
Jakmile ji tam jednou máte, už 
se jí nezbavíte. Nebo zbavíte, ale 
opravdu těžko. Je to veliké zla-
tíčko a moc by potřebovala najít 
svého páníčka, o kterého by se 

nemusela dělit s ostatními. Bude 
vydána pod podmínkou kastrace 
ve vhodném věku.

Bělinka se k nám dostala jako 
malé nemocné koťátko společ-
ně se sestřičkou Jůlinkou. I přes 
zdravotní problémy se od začátku 
projevovala jako veselé vděčné 
koťátko. Hodně ji trápila rýma, 
teklo jí z očí, ale postupně se krás-
ně uzdravila. Kromě toho je navíc 
hodná a mazlivá, proto doufáme, 
že si ji co nevidět vybere nějaký 
hodný páníček. Je velmi zajímavě 
zabarvená, vypadá jako poprášená 
moukou. Hledáme jí domov v by-
tových podmínkách, určitě by tam 
uvítala kočičího kamaráda. Bělin-
ka bude vydána pod podmínkou 
kastrace ve vhodném věku.

Datum přijetí: 6. 7. 2015
Pohlaví: kočka
Narození:duben 2015
– odčervená, očkovaná

Jůlinka

Bělinka

odchovávali kanáry v šesti stech 
z celkového počtu osmi set domác-
ností. Není divu, že právě zde vzni-
kl nový směr šlechtění – harcký 
kanár. Vyznačuje se dutě znějícím, 
hlubokým a pomalu přednášeným 
zpěvem bez rušivých ostrých a vy-
sokých tónů. Vznikl v 19. století, 
především v jeho třetí čtvrtině, kdy 
se jeho šlechtění věnoval horník 
Wilhelm Trute ze Sankt Andre-
asbergu, jemuž jsou připisovány 
hlavní zásluhy o vznik plemena. 
Nenápadný ptáček, původně cho-
vaný jako indikátor důlních plynů, 
přináší dnes svým zpěvem radost. 
Je to právě onen „cukrový ptáček“, 
chovaný dříve též pro potěšení na 
zámcích a ve šlechtických domech 
a uctívaný malíři a hudebníky. 
česká současnost
Kanárkáři jsou jednou z devíti tzv. 
odborností Českého svazu chova-
telů drobného zvířectva a jak nám 
sdělil předseda Ústřední odborné 
komise chovatelů zpěvných kaná-
rů ing. Ladislav Svoboda, poslední 
roky jim ubývají členové. Tento 
koníček je velmi náročný na čas 

a výsledky nejsou vždy dopředu 
jisté. Hodnota odchovaných kaná-
rů se pozná až podle zpěvu. Zpívá 
totiž jen nově odchovaný same-
ček, a ještě jen v určitém období 
(v zimě). Od března se rodí nová 
generace, z níž se musí vybrat bu-
doucí dobří pěvci, a s těmi se od 
září do prosince trénuje. Jejich vý-
kon se dá ovlivnit i teplotou, svět-
lem a krmením - hodnoty jsou ale 
tajnou zbraní každého chovatele. 
Republikové mistrovství (takzvaně 
mistrovská soutěž), je každoročně 
pořádáno počátkem ledna a v pro-
sinci mu předcházejí povinné kvali-
fikační soutěže. Koncem ledna pak 
probíhá světový šampionát ptactva 
Světové ornitologické konfedera-
ce COM, jejímž členem je Český 
svaz chovatelů od roku 1972. Naši 
chovatelé od té doby získali na 
světových šampionátech v katego-
rii harckých kanárů řadu medailí 
včetně zlatých.
S použitím citací ze stránek www.
cschdz.eu - svazu chovatelů zpěv-
ných kanárů. Foto: mal

čteme, že „mistrovské soutěže je 
třeba se zúčastniti, protože v ní 
poměří síly všechny spolky Svazu. 
Vítěz dostane putovní pohár a du-
kát. Podmínky soutěže je možné 
se dočísti v časopise...“ Víme také, 
že byly malovány poutavé plakáty 
a zadávány inzeráty do známých 
pražských deníků. Jako čestní hos-
té se této soutěže účastnili zástupci 
vlivných pražských rodin a firem. 
To svědčí o tom, že spolková čin-
nost se tehdy těšila nebývalé úctě. 
významné mezníky
Některé ročníky se konaly za vel-
mi svérázných, pozoruhodných či 
náročných okolností. Např. v roce 
1943 se mistrovská soutěž koná 
v Praze za pohnutých válečných 
událostí, a zprvu není ani jisté, 
zdali se vůbec uskuteční. Ani válka 
však nedokázala pokazit chovatel-
ské nadšení. Zvítězila (s 333 body) 
kolekce harckých kanárů, jež patři-
la Janu Patrákovi.
V roce 1994 se mistrovská soutěž 
koná v Havlíčkově Brodě a nově 
přibírá do názvu označení „me-
zinárodní“. Zvítězil Slovák Jozef 
Kročka, jehož kolekce obdržela 
maximálně možných 360 bodů.
Významným byl i rok 2009, kdy na 
73. mezinárodní mistrovské soutěži 
ve zpěvu harckých kanárů v Čásla-
vi byla mistrovská soutěž zapsána 
do České knihy rekordů jako nej-
delší chovatelská soutěž v zemi 
(a též v Evropě). Zápis provedla 
pelhřimovská agentura Dobrý den. 
V pořádání soutěží se střídají různé 
základní organizace z celé republi-
ky a v roce 2014 se sjeli chovatelé 
opět do Havlíčkova Brodu. Po celou 
dobu konání již 78. ročníku prestiž-
ní kanárkářské soutěže byl přítomen 
štáb anglických filmařů, kteří natá-

čeli dokument o harckých kanárech. 
Cílem bylo propagovat tyto duto-
pěvce nejen ve Velké Británii a Čes-
ké republice, ale i jinde v Evropě.
odkud pochází
Kanár je prvním drobným ptákem, 
který byl v Evropě zdomácněn. 
Další druhy malých ptáků začaly 
být v zajetí cílevědomě množeny 
o téměř čtyři století později. Di-
voký kanár – zelený ptáček s jása-
vým zpěvem – má domov na Ka-
nárských ostrovech. Ke konci 15. 
století byly tyto ostrovy ovládnuty 
Španěly, kteří začali odchycené 
kanáří samečky dovážet do Evro-
py. Protože poptávka po kanárech 
prudce rostla, brzy začali být ka-
náři odchováváni v zajetí. S postu-
pující domestikací se objevovaly 
nové odchylky – mutace: týkaly 
se barvy a tvaru per (zkadeřenost, 
chocholka), velikosti a tvaru posta-
vy, v neposlední řadě pak zpěvu. 
Na různých místech západní, již-
ní a střední Evropy tak souběžně 
vznikala plemena tří různých cho-
vatelských směrů: kanárů zpěv-
ných, barevných a postavových.
Harcký kanár
V severoněmeckém pohoří Harc 
(německy Harz), kde obyvatel-
stvo nacházelo obživu především 
v hornictví, patřila klícka s kaná-
rem k výbavě horníka při práci 
v dole. Kanáři totiž upozorňovali 
horníky svým chováním na nebez-
pečné koncentrace důlních plynů, 
takže pro ně byli nepostradatelní. 
Chov kanárů navíc představoval 
významný doplňkový zdroj obživy 
– každý podzim navštěvovali Harc 
obchodníci a vykupovali tam stati-
síce kanárů, z nichž velká část byla 
vyvážena do Ameriky. Například 
v Sankt Andreasbergu v té době 

Harcký kanár „zpívá“ se zavřeným zobáčkem, je to spíše jakési bublání, 
tlukoty, hukoty atd.

V pátek a v sobotu si přišli úspěšné kolekce poslechnout i zájemci z řad 
veřejnosti. Klícky jsou postaveny vždy na sebe a nejlepší zpěváček je v té 
nejspodnější, aby rozezpíval ostatní.

„My tři králové jdeme k vám“ 
zaznělo v sobotu - hlavní den 
Tříkrálové sbírky - u mnoha dveří 
domů a bytů po celém Havlíčkob-
rodsku. Tří i vícečlenné skupinky 
koledníků obcházely domácnosti 
s kasičkami, viditelně označený-
mi logem Charity.  (mal)
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři. I Vy nám můžete posílat Vaše 

foto úlovky. Podělit se o dění ve Vaší obci, ve Vašem okolí. 

Posílejte nám své fotografie v elektronické podobě na email: re-

dakce@cestavysocinou.cz, přidejte k Vaší fotce kratičký komentář.

Velikost jedné fotografie může být maximálně 2 MB.  Děkuje-

me a těšíme se na Vaše příspěvky.

Alois Jelen
Obrozenecký hudebník, skladatel 
a sbormistr se narodil 11. května 
1801 ve Světlé nad Sázavou v bý-
valém špitále, stojícím u mostu 
přes Sázavu. Základy hudebního 
vzdělání získal od svého otce, 
který byl nejen výborným učite-
lem, ale také znamenitým hudeb-
níkem. V mládí odešel Alois do 
Prahy a již jako devítiletý půso-
bil jako vokalista ve sboru chrá-
mu sv. Mikuláše na Malé Straně. 
Později přešel do Týnského chrá-
mu a ke sv. Vítu. Studoval v Pra-
ze gymnázium a filosofii, stal se 
úředníkem gubernia a vypracoval 
se na znalce starých českých lis-
tin. Současně od roku 1824 do 
roku 1840 zpíval tenor v chrámu 
sv. Víta na Pražském hradě. Psal 
také články do Čechoslava (1824) 
a referáty do Pražských novin 
(1833). 

Byl skladatelem samostatných 

pěveckých sborů. Jeho píseň Za-
sviť mi ty slunko zlaté zlidověla 
a dodnes je častým pohřebním 
repertoárem. Zhudebňoval pís-
ňové texty dalších autorů, např. 
F. L. Riegra, stýkal se s Františ-
kem Škroupem, tvůrcem české 
národní hymny. Byl zakladate-
lem, dirigentem a sbormistrem 
Žofínské akademie, jako zpěvák 
vynikal nejen mohutným teno-
rem, ale také ztepilou postavou. 
Byl propagátorem uvádění češ-
tiny na operní scénu. V prvním 
českém uvedení Čarostřelce na 
scéně Stavovského divadla v roce 
1824 pod taktovkou autora Carla 
Marii von Webera zpíval hlavní 
postavu mysliveckého mládence 
Liborina.

V roce 1848, po porážce revolu-
ce, byl za stranu liberální zvolen 
za Vlašimsko poslancem říšského 
sněmu a byl přítomen jeho jed-

nání v Kroměříži při hlasování 
o zrušení roboty. O rok později 
se stal archivářem ministerstva 
vnitra ve Vídni, kam se také se 
svou početnou rodinou (sedm 
dětí) přestěhoval. Svou hudební 
činnost omezil na soukromé vy-
učování zpěvu a hudbě, ale čas-
to a rád navštěvoval Prahu a své 
rodné Čechy. 15. října 1857 byl 
raněn mrtvicí a zemřel u svých 
přátel ve Chvalech u Prahy (dnes 
Horní Počernice). Pohřben byl na 
tamním hřbitově, ale v roce 1887 
byly jeho ostatky převezeny do 
rodinné hrobky v Brandýse nad 
Labem.

Pamětní desku na místě rodného 
domu, bývalého špitálu ve Světlé 
nad Sázavou, mu odhalil ochot-
nický spolek Sázavan roku 1933. 

 (jv)

Majáles 2019
Studenti Gymnázia Havlíčkův Brod připravili i letos tradiční student-
ské slavnosti. Dvoudenní Majáles opět nabídnul zajímavý a bohatým 
program. Kromě náměstí probíhalo dění i v parku Budoucnost a v Klu-
bu OKO. 

V pátek 17. května úderem 14. hodiny se studentka sexty Markéta 
Drozdová ujala moderování a neoficiálně zahájila na Havlíčkově ná-
městí studentskou akci, plnou soutěží, zábavy, kulturních vystoupení, 
přednášek, hudby a dalších aktivit.

Páteční odpoledne bylo tradičně věnováno dětem - na náměstí probí-
hala sportovní a taneční vystoupení místních tanečních klubů. Děvčata 
z kroužku aerobiku ze ZŠ V Sadech předvedla pod vedením paní uči-
telky Radky Peckové skladbu Déšť.

Páteční odpoledne v Klubu OKO odstartovala beseda s populárním in-
fluencerem a youtuberem Karlem Kovářem, známým pod přezdívkou 
Kovy.  Přednáška této hvězdy českého internetu na téma „Strach, smysl 
a motivace“ byla středem pozornosti studentů, kteří zaplnili sál klubu.

V sobotu dopoledne se uskutečnil charitativní běh pro Viktorku „Color 
run“.  Přestože se jednalo o první ročník, dorazilo téměř čtyři stovky 
běžců, kteří zdolali trať v délce pěti kilometrů. Startovné na barevný 
běh bylo padesát korun, ale celkem se i s dalšími příspěvky podařilo 
vybrat neuvěřitelnou částku 44 tisíc korun pro nemocnou dívku, která 
bojuje se spinální muskulární atrofií. (text a foto: Jab)

Kočičky k adopci
V kočičím útulku Mikeš HB z.s. je plno krásných kočiček, které hledají 
domov. My vám postupně některé z nich představujeme. Zkuste se také 
podívat na webové stránky http://mikeshb.tode.cz/  nebo na Facebook 
https://www.facebook.com/spolek.mikeshb. 
V případě zájmu pište na e-mail:  mikeshb@seznam.cz.

Čekanka a Vojtíšek hledají domov

Datum přijetí: 13. 10. 2017
Evidenční číslo: 96/2017 
Pohlaví: kočka
Narození: konec srpna 2017
odčervená, očkovaná, kastrovaná, 
FIV a FeLV negativní

Kočička Čekanka je jednou 

z kočiček narozených v areálu 
ženské věznice ve Světlé nad 
Sázavou. Jelikož byla odchycena 
jako malinké koťátko, nebyl pro-
blém z ní během pár dní udělat 
mazlíka, který stále vyhlíží nový 
domov. 

Alois Jelen v roli Maxe v Ča-
rostřelci (A. Machek, 1824)

Čekanka čeká a čeká až se do ní 
někdo zamiluje a dá ji domov. Za 
dobu, co je u nás, se z plašší ko-
čičky stala velká mazlivka, i když 
k úplně cizím lidem zatím může 
být ostražitá. Je to bezkonfliktní 
kočička, doma může mít kočičí-

ho kamaráda. Nejlépe ale našeho 
Vojtíška, se kterým jsou hodně 
spolu, i spolu spinkají v pelíš-
ku. Vojtíšek je bohužel k cizím 
lidem nedůvěřivý. Pokud by jim 
však někdo dal domov, a třeba 
společný, bylo by to úžasné. 

Datum přijetí: 15. 9. 2016
Pohlaví: kocour
Narození: cca červen 2016
očkovaný, odčervený, kastrova-
ný, FIV a FeLV negativní

Malého Vojtíška jsme přijímali 
z psího útulku v Jihlavě, kde 
nejsou pro kočky zařízeni. K nám 
se dostal jako hodně plaché a bo-
jácné koťátko, ale občas, když je 

klid, se přijde se známým člově-
kem i pomazlit. Pro návštěvníky 
útulku je bohužel neviditelný, 
protože cizích lidí se opravdu bojí 
a schovává se. Přesto bychom mu 
moc přáli trvalý domov s milují-
cím páníčkem, který by s ním měl 
mnoho trpělivosti a postupně si 
jej vymazlil.  Mikeš HB, z.s.

POZVÁNÍ na DOD
Zřejmě nejen obyvatelé Lipnice nad Sázavou vědí, že někdejší ozdra-
vovna dětí zaměstnanců plzeňské škodovky byla později léčebnou dět-
ských ortopedických vad; po listopadu 1989 ještě tři roky LDN z Úso-
bí, a pak dlouho nic. 

FOTO: Lemberk MAFRA
Až od 1. srpna 1999 je v Lipnici nad Sázavou provozně účelové zaří-
zení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; a Kancelář PS zve čtenáře 
TCV na 
Den otevřených dveří v sobotu 1. června 2019
Program dne:
14:00 Otevření areálu, uvítání hostů Prohlídka budovy s průvodcem
15:00 Projekce historických fotografií areálu v přednáškovém sále
16:00 Prohlídka budovy s průvodcem (totožná jako ve 14 h.)
17:00 Uzavření areálu TZ K-PS PČR/JKt
Poznámka: Na Lipnici se vrátíme v příštím vydání

Krásný zážitek připravili žáci 
s pedagogy tanečního oboru Sou-
kromé základní umělecké školy 
v Havlíčkově Brodě všem, kteří 
zavítali na některé z trojice před-
stavení v sále Městského diva-
dla. Od pondělí 20. do středy 22. 
května vpodvečer vždy po krát-
kých vystoupeních všech ročníků 
následovalo představení Šípková 
Růženka na motivy baletu P. I. 

Čajkovského. Paní učitelka Jana 
Šilarová zakomponovala do cho-
reografie i krátké vstupy nejmen-
ších žáčků v kostýmech komárů, 
světlušek, srnek a pavouků, ti 
větší pak už byli přímo součástí 
baletních vystoupení v pohádce. 
Dívky v hlavních rolích před-
vedly nádherný výkon a vše ještě 
podtrhly krásné kostýmy všech 
účinkujících. (mal)

Šípková Růženka


