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VÝZNAMNÉ
OSOBNOSTI HAVLÍČKOBRODSKA
(17)
kočičky k adopci
piáno
na ulici
Dvě stovky kanárků
penzionu Jantar
Majálesv2019

Havlíčkův Brod (mal) Poslechem Jubilejní osmdesátá
Studenti Gymnázia Havlíčkův Brod připravili i letos tradiční studentvítězných kolekcí, slavnostním vy- Mistrovská soutěž, chovatelskou
ské slavnosti. Dvoudenní Majáles opět nabídnul zajímavý a bohatým
hlášením výsledků a společenským terminologií mistrák, je událost
program. Kromě náměstí probíhalo dění i v parku Budoucnost a v Kluvečerem
bu OKO.vyvrcholila v sobotu 80. s nebývalou a rovněž neobyčejně
mezinárodní mistrovská soutěž ve zajímavou historií. Má totiž mezi
zpěvu harckých kanárů. Jubilejního drobnochovatelskými soutěžemi
ročníku se zúčastnilo 45 chovatelů
a výstavami nejdelší nepřetržiz České republiky, Slovenska a Ratou tradici nejen v naší zemi, ale
kouska. Celkem padesát kolekcí kai v Evropě, což je dokonce zaznanářích samců absolvovalo od úterý
menáno i v České knize rekordů.
do čtvrtka klání ve specifickém
Počátek se datuje rokem 1936. Na
dutozpěvu. Harčtí kanáři soutěží
vždy ve čtyřčlenných kolekcích, to impozantním historickém poháru
znamená ve čtyřech zpěvních klíc- je vyryto jméno vítěze vůbec první
kách postavených na sebe. Každá mistrovské soutěže a u něho počet
kolekce je hodnocena posuzova- bodů, které jeho kolekce harckých
teli po dobu třiceti minut. Ti musí kanárů získala. Vojtěch Mazanec,
u každého kanárka bodově ohod- 332 body. To je tak asi všechno, co
notit polohu, rytmus, barvu, stavbu o něm víme. Vlastně ještě to, že byl
a délku tzv. túr neboli „zpěvných“ členem ostravského spolku. Kde
úseků. Tentokrát se nejlépe před- se první ročník konal? S největší
vedli slovenští kanárci chovatele pravděpodobností v Praze, nejspíše
Jozefa Petráše, který se svou vítěz- v Kinského zahradě či na Střelecnou kolekcí získal zároveň i titul kém ostrově, oblíbených to výstavV pátek 17. května úderem 14. hodiny se studentka sexty Markéta
mistr Slovenské republiky. Titul ních místech kanárkářů. Z kroniky
Drozdová ujala moderování a neoficiálně zahájila na Havlíčkově námistra ČR si odvezl do Buštěhradu Spolku pro pěstění kanárů a ochraměstí studentskou akci, plnou soutěží, zábavy, kulturních vystoupení,
nu ptactva v Praze-Smíchově vychovatel Bohumil Fábera.
přednášek, hudby a dalších aktivit.

v novém kočičím útulku mikeš HB z.s. je plno krásných kočiček,
Alois Jelen

Obrozenecký hudebník, skladatel
a sbormistr se narodil 11. května
1801 ve Světlé nad Sázavou v bývalém špitále, stojícím u mostu
přes Sázavu. Základy hudebního
vzdělání získal od svého otce,
který byl nejen výborným učitelem, ale také znamenitým hudebníkem. V mládí odešel Alois do
Prahy a již jako devítiletý působil jako vokalista ve sboru chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně.
Později přešel do Týnského chrámu a ke sv. Vítu. Studoval v Praze
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a filosofii,
se
Jihlava
V krajském
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starých
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Ve středu 6. ledna odpoledne proroku 1840 zpíval tenor v chrámu
běhlo jeho slavnostní rozezvučesv. Víta na Pražském hradě. Psal
ní na adrese Křížová 2 (v rohu
také články do Čechoslava (1824)
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(1833).
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přestřihli primátor
Rudolf
Chloupek a jeho náměstek Milan
Kolář. „Piáno městu darovala

které hledají domov. my vám postupně některé z nich představíme.
pěveckých sborů. Jeho píseň Za- nání v Kroměříži při hlasování
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https://www.facebook.com/spolek.mikeshb.
V
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Jůlinka

učitelka Hana Nováková z Jihlavy, kterou k tomuto činu inspirovalo uvedení prvního piána ve
foyer Horáckého divadla,“ uvedl
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Kočičky k adopci

Alena Budíková
Foto: Radek Tulis
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nový směr šlechtění – harcký totiž jen nově odchovaný samehttps://www.facebook.com/spolek.mikeshb.
kanár. Vyznačuje se dutě znějícím, ček, a ještě jen v určitém období
V případě zájmu pište na e-mail: mikeshb@seznam.cz.
hlubokým a pomalu přednášeným (v zimě). Od března se rodí nová
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Šípková Růženka

Čekanka a Vojtíšek hledají domov

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.
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se dočísti v časopise...“ Víme také,
Kanár je prvním drobným ptákem,
že byly malovány poutavé plakáty
který byl v Evropě zdomácněn.
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V roce 1994 se mistrovská soutěž ní a střední Evropy tak souběžně
koná v Havlíčkově Brodě a nově vznikala plemena tří různých chopřibírá do názvu označení „me- vatelských směrů: kanárů zpěvzinárodní“. Zvítězil Slovák Jozef ných, barevných a postavových.
Kročka, jehož kolekce obdržela Harcký kanár
maximálně možných 360 bodů.
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do České knihy rekordů jako nej- v dole. Kanáři totiž upozorňovali
delší chovatelská soutěž v zemi horníky svým chováním na nebez(a též v Evropě). Zápis provedla pečné koncentrace důlních plynů,
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S použitím citací ze stránek www.
cschdz.eu - svazu chovatelů zpěvných kanárů.
Foto: mal

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

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

Kočička Čekanka je jednou

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

Čajkovského. Paní učitelka Jana
Šilarová zakomponovala do choreografie i krátké vstupy nejmenších žáčků v kostýmech komárů,
světlušek, srnek a pavouků, ti
větší pak už byli přímo součástí
baletních vystoupení v pohádce.
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vědí,aležepostupně
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toho je navíc
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proto
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1989aještě
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z Úsobí, a pak dlouho nic.
že si ji co nevidět vybere nějaký
hodný páníček. Je velmi zajímavě
zabarvená, vypadá jako poprášená
moukou. Hledáme jí domov v bytových podmínkách, určitě by tam
Datum přijetí: 6. 7. 2015
uvítala kočičího kamaráda. BělinPohlaví: kočka
ka bude vydána pod podmínkou
Narození:duben 2015
kastrace ve vhodném věku.
– odčervená, očkovaná

Krásný zážitek připravili žáci
s pedagogy tanečního oboru Soukromé základní umělecké školy
v Havlíčkově Brodě všem, kteří
zavítali na některé z trojice představení v sále Městského divadla. Od pondělí 20. do středy 22.
května vpodvečer vždy po krátkých vystoupeních všech ročníků
následovalo představení Šípková
Růženka na motivy baletu P. I.

Bělinka

POZVÁNÍ na DOD

FOTO: Lemberk MAFRA
Až od 1. srpna 1999 je v Lipnici nad Sázavou provozně účelové zařízení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; a Kancelář PS zve čtenáře
TCV na
Den otevřených dveří v sobotu 1. června 2019

Datum přijetí: 15. 9. 2016
Pohlaví: kocour
Narození: cca červen 2016
„My tři králové jdeme k vám“
očkovaný, odčervený, kastrovazaznělo v sobotu - hlavní den
ný, FIV a FeLV negativní
Tříkrálové sbírky - u mnoha dveří
Malého
Vojtíška
jsmeHavlíčkobpřijímali
domů a bytů
po celém
zrodsku.
psího Tří
útulku
v Jihlavě,
kde
i vícečlenné
skupinky
nejsou
pro
kočky
zařízeni.
K
nám
koledníků obcházely domácnosti
se
dostal jako viditelně
hodně plaché
a bos kasičkami,
označenýjácné
koťátko,
ale občas, když
mi logem
Charity.
(mal)je

klid, se přijde se známým člověkem 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 milujícím páníčkem, který by s ním měl
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jej vymazlil. 
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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
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