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Kostel sv. Kateřiny v Prusinovicích 
 

Záhoří nemá hranice, 
ale identitu a tradice 
 

Etnografické vymezení regionu Záhoří v současné době 
neurčují žádné hranice, ale identita obyvatel, kulturní 
a lidové tradice. Takto to konstatoval před pěti lety při 
otevírání Muzea Záhoří ve Veselíčku významný badatel 
a etnograf. 

Rozdílné přístupy k vymezení hranic Záhoří, 
které najdeme v odborné literatuře, se staly podnětem 
k pokusu o geografické vymezení regionu, a to na 
základě rekapitulace názorů jednotlivých badatelů, 
kteří se problematikou etnografických oblastí  
v minulosti zabývali. Ke vzniku a vývoji etnografické 
oblasti často přispívalo vědomí sounáležitosti obyvatel 
s regionem.                           Pokračování na str. 3  
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Záhoří nemá hranice, ale identitu a tradice 
 
Pokračování ze str. 1 

Historické události uchované v lidových tradicích se někdy staly jedním  
z nejvýraznějších prvků, kterými se oblast odlišovala od sousedních regionů. 

Záhoří se badatelé nikdy příliš nevěnovali. Problematika rajonizace Záhoří se 
v minulosti opomíjela. Důvodů se zdá být několik. Tento malý region Záhoří leží mezi 
dvěma výraznými etnografickými regiony – Valašskem a Hanou. Dalším problémem je 
minimální osvěta uvnitř i vně regionu. Záhoří je malá oblast, tvořená několika 
desítkami menších obcí. Region postrádá větší město, které by plnilo roli kulturního 
a společenského centra Záhoří a podporovalo kulturní povědomí regionu. 

V nejstarší literatuře 19. a počátku 20. století nalezneme informace o Záhoří 
převážně obecného charakteru. Období je charakterizováno romanticky 
orientovaným přístupem badatelů (J. H. A. Gallaš, František Přikryl). I v pozdějších 
letech, ve 20. století, se v literatuře nacházelo skromné množství informací o Záhoří 
a často v souvislosti s vymezením okolních regionů. První polovina 20. století byla 
charakteristická přístupy badatelů již se znalostmi reálií (například Josef Klvaňa), 
které postupně nahradili odborně školení etnografové (Richard Jeřábek, Ludvík Kunz 
či Jaroslav Štika). 

Za významné diferenciační znaky byl považován dialekt, kroj, lidová 
architektura a způsob zemědělské obživy. Pokud v minulosti bylo možné vymezit 
hranice etnografického regionu na základě syntetických etnografických map, 
sestavených dle jednotných kulturních znaků, pak v dnešní době hranice takto 
posuzovat nelze. V současnosti se řídíme aktuálnějším názorem, který souvisí se 
subjektivními přístupy – a to s vědomím sounáležitosti, sebeidentifikací obyvatel 
daného regionu. 

Etnografickou rajonizaci regionu v minulém století komplikovaly přístupy 
některých badatelů (A. Dohnal, J. Štika nebo L. Kunz), kteří hovořili o Záhoří 
hostýnském a také o Záhoří lipenském, rozkládajícím se v okolí Lipníka nad Bečvou  
a dále na západ k úpatí Oderských vrchů směrem k Olomouci. Zde se však můžeme 
opřít o názor Ludvíka Kunze, podle něhož používání přívlastku lipenský souviselo  
s historickou příslušností většiny obcí pod Hostýnem k lipenskému panství a mělo tak 
původ literární stejně jako přívlastek hostýnský. 

Lze se domnívat, že problematika užívání přívlastků byla umělým 
konstruktem, souvisejícím s existencí několika krajů se shodným názvem Záhoří,  
a tudíž nelze stanovit žádnou pomyslnou hranici mezi hostýnským a lipenským 
Záhořím. 

V současné době se řídíme aktuálními přístupy k soudobé etnografické 
rajonizaci regionu – vědomím sounáležitosti a sebeidentifikací obyvatel. Na základě 
těchto přístupů se příslušníci společenství mohou nejednoznačně hlásit k Hané  
i Záhoří, stejně tak jako spojovat svoji identitu výhradně se Záhořím, a také se 
nemusí ztotožňovat s žádnou etnografickou oblastí. 

Za aspekty, které mohou ovlivňovat zařazení obce k etnografickému regionu, 
lze považovat folklor, lidové zvyky a písně, kroje, spádovost do kulturního centra 
příslušné oblasti a historické povědomí obyvatel. Dle názorů obyvatel lze začlenění 
do etnografické oblasti provádět i na základě geografické polohy obcí. Například 
Veselíčko leží v kopcovitém terénu, stejně jako Záhoří, a naopak rovina, v níž se 
nachází Osek nad Bečvou, může být pro některé obyvatele určujícím hlediskem, pro 
které svou obec přiřazují na Hanou.         TSu 
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Mikroregion Záhoří–Helfštýn funguje již 20 let 
 

Psal se rok 1999 kdy byl založen svazek obcí Mikroregion Záhoří – Helfštýn se 
sídlem v Soběchlebích. Region oslavil již 20 let od svého vzniku. 

Mluvíme-li o 14 vesnicích dobrovolného svazku 
obcí jedná se přesně o Bezuchov, Dolní Nětčice, 
Hlinsko, Horní Nětčice, Hradčany, Kladníky, Lhotu, 
Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Radotín, Soběchleby, 
Šišmu, Týn nad Bečvou, Žákovice a pro zajímavost 
společně tyto obce mají 4556 obyvatel a dohromady 
katastrální výměra činí 7176 ha. 

Je zcela pochopitelné, když spolu obce sousedí, 
že řeší podobné problémy. Valná hromada ustanovila do 
předmětu činnosti těchto devět závazných bodů, 
jejichž cílem je dodnes spolupracovat na jejich řešení. 

Jedná se např. o podporu zemědělského  
a nezemědělského podnikání, řešení problému 
nezaměstnanosti, společnou péči o památky, podporu 
venkovské turistiky, podporu školství, využití netradičních zdrojů energie, společné 
řešení sociálních služeb, spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi 
ČR a zemí EU, vytváření projektů řešící potřeby rozvoje mikroregionu a jednotlivých 
obcí aj. 

V době založení se stal předsedou Jaromír Dohnal (Soběchleby), který v roce 
2015 zemřel a následným předsedou 
byl zvolen pan Vlastimil Bia (Pavlovice 
u Přerova). 

Že obce společně pečují  
o kulturu a společenské vyžití 
dokládají dlouholeté akce. Jednou 
z nich je ples mikroregionu 
v Pavlovicích, pravidelně pořádaný od 
roku 2006 v kulturním domě. 

Druhá se koná v létě a jedná se 
o Setkávání obcí mikroregionu. O této 
akci mi dovolte trošku se rozvyprávět 
„Je to opravdu krásná podívaná, 
protože všech 14 obcí od rána má 
bojový úkol do poledne připravit jídlo 
stanovené hostující dědinou. 
Pozoruhodné však na tom je, jak 
během 14 let setkávání se sousední 
vesnice přímo předhání v gastro 
kuchyni a následném servírování 
porotě. Odpoledne pak měří síly 
soutěžící v nejrůznějších disciplínách 
a máte vidět, jak se lidé na Záhoří 
umí bavit, ale i krásně přátelsky 
předhánět a hecovat.“ troufám si 
okomentovat jako jeden z účastníku 
letošního setkání ve Lhotě. 

Ples v kulturním domě v Pavlovicích, 2017 

Servírování chodu porotě soutěžícími z Kladník na 
Setkání obcí MR-ZH v roce 2018 v Soběchlebích 
pod názvem „Filmový festival“ 
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Pokud bych však měla 
napsat opravdu všechny již 
zrealizované projekty či pořízený 
majetek z dotací Olomouckého 
kraje pro obce, byl by to dlouhý 
seznam. Zabral by několik stran. 
Za zmínku např. stojí vybudování 
naučné stezky po památkách na 
území mikroregionu v roce 2007. 
Od roku 2010 až do roku 2012 
byla zakoupena komunální 
technika a vybavení pro kulturně-
společenské akce bezmála za 
jeden milion korun. V roce 2018 
se podařilo získat přes 3,5 
milionu na pořízení kompostérů 
do domácnosti a štěpkovače pro 
obce na Záhoří. 

A jak hodnotí nynější 
předseda 20 let spolku, ve 
kterém aktivně pracoval i před 
jeho zvolením? „Mohu se 
vztyčenou hlavou říci, že za 
uplynulých dvacet let se nám 
podařilo uskutečnit mnoho 
významných akcí, uspěli jsme 
v převážné ve většině žádostí 
o dotace z různých programů 
a dokázali jsme, že umíme 
společně pracovat, žít a bavit se. 
Jsem rád, že náš region žije,  
a že žije i náš region po narušení 
vztahu zástupců obce Veselíčko v roce 2013 a 2019, které se odrazily v zastoupení 
v orgánech MAS Moravská brána a DSO Moravská brána. Věřím, že potáhneme 
nadále za jeden provaz a v dalších letech dokážeme sílu našeho regionu,“ řekl při 
dvacátém slavnostním zasedání v Pavlovicích u Přerova Vlastimil Bia. 

Jana Kolodinová 

Jedna z her v letošním roce při hrách ve Lhotě na téma 
„Všude dobře, na Záhoří nejlíp 

Předávání cen předsedou na setkání v Hradčanech na 
téma „Slunce, seno, Hradčany, 2017 
 

Přednášející starosta Pavlovic u Přerova a předseda mikroregionu Vlastimil Bia na setkání k 20. 
výročí založení svazku obcí Záhoří-Helfštýn 
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Na oslavu 30. narozenin Moravské Veselky 
padl vykrmený čuník 
 
S manažerkou Moravské Veselky Bronislavou Školoudíkovou si zavzpomínáme při 
rozhovoru na začátky kapely, úspěchy i náročné vystupování a oslavy, které je 
provází celým rokem 2019. 
 

 

 

Moravskou Veselku na Hané a Záhoří jistě každý zná, ale pojďme se ještě na chvíli 
vrátit na začátek jejího vzniku. Patronem se tehdy stala obec Veselíčko, od této 
vesnice je odvozen název Vaší kapely Veselka. Později byla přidána předpona 
Moravská, aby nedocházelo k záměně s jihočeskou Veselkou. Následujícím 
zřizovatelem se stala obec Sušice, která kromě prostor ke hraní zapůjčila i základní 
vybavení. 
 

Kdy se tak přesně stalo a kdo stál v čele?  
Moravská Veselka vznikla v červnu 1989, je to takové předrevoluční dítě. 

Členové byli složení z hráčů bývalé Osečanky a kapela byla doplněna ještě dětmi  
z mládežnické dechovky Pavlovanka. U zrodu kapely stál Václav Caletka a Miroslav 
Vaculík (ten do Veselky přešel ze Záhoranky), a byl také prvním kapelníkem. 
 

Jakými většími změnami prošla do současnosti Moravská Veselka? 
Moravskou Veselkou za 30 let prošlo asi 60 muzikantů, čtyři z nich už bohužel 

nejsou mezi námi. A celých 30 let jsou tam pouze 3 členové. Dnes hrajeme také 
mnohem náročnější repertoár, hrajeme hodně tanečních písniček a v dnešní době 

Moravská veselka v zámeckém parku ve Veselíčku, 2019 



 

 
7 

jsme schopni odehrát třeba čtyřhodinovou zábavu půl na půl dechovku a taneční 
skladby. 
 

Pokud se nepletu tento rok slaví MV 30 let od jejího vzniku? Jak probíhají oslavy? 
Ano, je to pro nás rok plný oslav. Začali jsme domácí zabijačkou vykrmeného 

čuníka, kterou kapela dělala, potom jsme uspořádali velkou oslavu, na kterou jsme 
pozvali všechny bývalé hráče (bylo nás skoro 70) a tam jsme také jedli pochutiny  
z naší zabijačky. Pak jsme slavili na Hudebních Pavlovicích Václava Drábka, kde jsme 
si pozvali hosta dechovou hudbu Gloria, která má i podobnou hudební cestu jako my. 
Hlavní oslava pro publikum a hosty byla 2. 11. 2019 v Pavlovicích u Přerova. 
 

 

 

Na webových stránkách jsem napočítala 18 členů ve vaší kapele? Je to maximální 
počet nebo ještě své řady chystáte posílit? Popřípadě kde hledáte nové muzikanty 
nebo se hlásí sami? 

18 členů je současný stav a řekla bych, že je to maximum. Na Vánoce ještě 
řady posílíme o dirigenta. Léta spolupracujeme s Miroslavem Smrčkou. S novými 
muzikanty je problém. Nejlepší je vychovat si je sami, ale to není tak jednoduché.  
V našich řadách jsou hudební pedagogové ze ZUŠ a tak se snažíme podchytit šikovné 
žáky. 
 

Při pohledu na vaše termíny vystoupení není pochyb, že jste v jednom kole... 
hrajete v jeden den i na dvou místech, jak to zvládáte? Lze ještě při muzicírování 
být i zaměstnaný? 

Je to náročné, za rok odehrajeme zhruba 60 vystoupení a cca 20 zkoušek. 
Většinou se jedná o víkendy. A rok má zhruba 54 týdnů, tak si to může každý spočítat. 

Moravská veselka v roce 1989 ve Veselíčku 
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Je fakt, že třeba březen a duben bývají volnější, ale od poloviny května do konce 
září toho doma o víkendech moc nestrávíme. Všichni máme ještě civilní zaměstnání, 
více než polovina jsou učitelé, ale v našich řadách je také školník, účetní, úředníci... 
 

Vidím, že máte široký záběr svého působení, kde se Vám hraje a zpívá nejlíp? 
Vnímáte na Hané a Záhoří větší podporu posluchačů? 

Moc rádi jezdíme třeba do Polska, je tam skvělé publikum a naši moravskou 
muziku mají moc rádi. Poslední dobou také často hráváme na Slovensku, kde je jim 
moravská muzika hodně blízká. Když to tak shrneme, slyšeli nás po celé Evropě 
v Německu, Rakousku, Španělsku, Francii, Itálii, Holandsku, Belgii a zmíněném 
Polsku a Slovensku. U nás máme stálé posluchače, se kterými se pravidelně 
setkáváme na akcích konaných v našem okolí. 
 

Na které vystoupení nejraději vzpomínáte? A na které vystupování se těšíte,  
v čem bude jiné? 

Určitě vzpomínáme na natáčení silvestrovského pořadu pro Českou televizi  
s názvem "U muziky na Silvestra", kde s námi jako host účinkovala Monika Absolonová, 
Markéta Konvičková, Zdeněk Izer a Pitkin, vše v moderaci Jožky Šmukaře. Také na 
vystoupení ve Španělsku, kde jsme měli koncert přímo na kolonádě u moře. Těch 
zážitků je opravdu moc. A na co se momentálně těšíme je koncert 2. 11. v Pavlovicích 
u Přerova k 30 letům Moravské veselky. Budeme tam hodně vzpomínat, hrát, křtít 
nové CD a budeme tam mít i spoustu hitů. 
 

Máte za sebou mnoho vydaných CD a DVD. Je na obzoru další a v pořadí již 
kolikátý nosič? 

Vydali jsme zatím 9 CD - 2 vánoční, 1 taneční a 6 dechovkových a k tomu  
3 DVD. K 30 narozeninám vydáváme na podzim jubilejní 10 CD, kde bude zpívat jako 
host Jožka Šmukař. Křtít jej budeme na akci "Záhorské odpoledne s...“. 
 

Jaké jsou plány kapely do budoucna? Kde byste si chtěli zahrát a s kým? 
Hlavně dělat posluchačům radost pěknými písničkami. Zahráli jsme si třeba  

v O2 aréně (dříve Sazka aréně), natáčeli jsme několik pořadů pro Českou televizi  
i komerční televize - dokonce i Silvestra, setkali se spoustou zajímavých lidí 
například si s námi zazpívala Monika Absolonová, Markéta Konvičková, Jožka Šmukař, 
Franta Uher, Karel Hegner, účinkoval s námi Vlado Kumpan, Zdeněk Izer, Jan Slabák 
a další. Uvidíme, s kým se ještě v budoucnu setkáme... Necháme se překvapit. 

  Jana Kolodinová 
 

 
Foto při velké oslavě se všemi bývalými i současnými členy Moravské Veselky 
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30. ročník Hudebních Pavlovic Václava Drábka 2019 
 

Na jubilejní 30. ročník 
setkání mládežnických 
kapel Hudební Pavlovice 
Václava Drábka dojelo 
vystoupit hned několik 
kapel a souborů z Moravy, 
Polska či Slovenska. A že 
se bylo na co dívat  
i poslouchat, to bylo hned 
z programu jasné. 

Od dvou odpoledne 
až do večerních hodin 
zněla dechová hudba do 
okolí. 

První na scénu 
přišla kapela Kaprys 
Žlinice z Polska, později 
pak Muzikanti Ladislava Prudíka, Dubňanka, Bojnická kapela ze 
Slovenska a pavlovická hudební mládež pod názvem Leo 
expres. Na parketu vystoupily národopisné soubory Hanácký 
Prosének, Olešnice z Doloplaz či Omladinka z Martinic. 

Hostem Hudebních Pavlovic byla jihomoravská dechovka 
Gloria. A co Moravská Veselka? Ta samozřejmě nechyběla  
a předvedla pásmo skladeb skrz svou třicetiletou činností navíc 
doplnila o písně autora a textaře Antonína Perličky. Celé 
setkání moderoval Karel Hegner- brněnský muzikant a zpěvák. 

A jak říká spolupořadatel a kapelník Moravské Veselky 
Jaroslav Školoudík: „Na červen bylo příjemné počasí až 
chladné, ale i tak celé setkání se neslo ve velmi přátelském 
duchu. Poděkovat za záštitu a podporu akce musím 
Olomouckému kraji, spolupořadatelům, souborům  
i posluchačům. Největší dík, ale patří opět svatému Petrovi, 
který držel svou ochrannou ruku nad celým setkáním,“ dodal s úsměvem. 

 

Historie 
O Hudebních Pavlovicích tehdejší ČST Ostrava natočila a odvysílala v roce 1981 

televizní pořad. Poslední ročník se uskutečnil v roce 1989. Po tomto roce následovala 
patnáctiletá prodleva. V roce 2004 se navázalo 15. ročníkem a tradice trvá doposud. 
Celé setkání je věnováno všem muzikantům, kteří se aktivně podíleli a podílejí na 
kulturním rozvoji obce, regionu a kraje. Obec Pavlovice je centrem hudebnosti  
v okrese Přerov. Snaží se touto formou vzdát poctu již nežijícím muzikantům a dát 
příležitost mladým.               www.moravskaveselka.cz 

 

 

Na podiu při Hudebních Pavlovicích vpravo Bronislava 
Školoudíková, vlevo Karel Jemelka a uprostřed Pavel Železný 

Kapelník Jaroslav 
Školoudík 
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Václav DRÁBEK /*12. IX. 1926 - † 1. VIII. 1988/ 
 

Václav Drábek byl muzikant, 
křídlovák, učitel hudby a v neposlední 
řadě i kapelník dechové hudby 
Záhoranka z Pavlovic u Přerova, 
kterou vedl úspěšně v 70. a 80. letech 
minulého století. Záhoranka slavila 
úspěchy nejen v naší republice, ale  
i v zahraničí, což za totality bylo 
obtížné. 

Přesto, že vedení Záhoranky 
vyžadovalo velkého úsilí, sehnal 

mladé 
zájemce, 

které 
vyučoval 

muzikantskému řemeslu. Tak přibývalo mladých adeptů, 
kteří se u něj chtěli učit. Pan Václav Drábek jim věnoval 
veškerý volný čas. Vyučoval doma bez nároku na odměnu. 
Za několik let se mu podařilo vytvořit mládežnický dechový 
soubor, kterému dechovkářská veřejnost začala říkat mladá 
Záhoranka. 

V otcových šlépějích pokračuje syn Jiří, člen nynější 
Záhorské kapely. V roce 2008 by se dožil jubilejních 80 
narozenin. 

                   JAKO 
 

 

30. ROČNÍK. Maskot obce Pavlovice u Přerova Kaštánek, kapelník Moravské Veselky Jaroslav 
Školoudík, starosta Pavlovic Vlastimil Bia, náměstek hejtmana Petr Vrána a moderátor Karel 
Hegner / Leonard Zábranský diriguje Leo expres   Foto: hudebnipavlovice.cz 
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Noční hasičská soutěž Radslavská přilba – 18 ročníků 
 

Speciální noční soutěž požárních jednotek 
pořádal po mnoho let Sbor dobrovolných hasičů 
Plasy u Plzně a jmenovala se „Noční jízda.“ Její 
konání skončilo v okamžiku, kdy tam byla zřízena 
pobočka hasičského záchranného sboru. 

Posledního uspořádaného kola soutěže se 
zúčastnili i hasiči z SDH Dolínek, což je část obce 
Odolená Voda v okrese Praha východ. Ze soutěže 
byli tak nadšeni, že se rozhodli navázat na její 
tradici a v roce 1996 začali pořádat soutěž u nich 
doma. Tehdy ještě pod pracovním názvem „Jde o…“ Akce měla značný ohlas  
a z původních 8 zúčastněných sborů se postupně rozrostla na 23 družstev. Dalším 
sborem, který pořádal několik let noční soutěž, byl SDH Tlučné v okrese Plzeň – 
sever, pod název „Noční jízda,“ či „Memoriál Rudolfa Homolky.“ 

V Hasičských novinách vyšel dne 19. 11. 1999 článek Oldřicha Martiňáka z SDH 
Dolínek s názvem: „Horečka sobotní noci (aneb Kdo přežije, vyhrává…),“ ve kterém 
vtipným způsobem popisoval pořádání a průběh „adrenalinové“ noční soutěže 
hasičské zdatnosti v Dolínku. Článek velmi zaujal starostu SDH Radslavice Stanislava 
Jemelíka a nadchl i ostatní členy sboru tak, že v roce 2000 jeli do Dolínku soutěžit. 
Zjistili, že je to úplně jiná soutěž, než jaké se pořádají „u nás.“ Pak se jeli podívat 
ještě do Tlučné a konstatovali, že jejich soutěž vypadá zase jinak než v Dolínku. 

Družstvo z Radslavic soutěžilo v Dolínku ještě asi dvakrát, dále při desátém 
výročí soutěže v roce 2006 a při dvacátém výročí v roce 2016. Soutěž v Dolínku měla 
svá specifika, především tam byl obrovský areál kravína, ve kterém se soutěžilo  
a rybník, na kterém se mohli „vyřádit.“ Podmínky pro soutěžící zde byly vskutku 
„divoké,“ „nehledělo se na nic,“ bylo věcí soutěžících, jestli do něčeho „zapadnou“ 
a starat se, aby soutěž přežili ve zdraví. Během let šla i zde odbornost disciplín 
nahoru.  

Nástup družstev při zahájení noční soutěže Radslavská přilba v Radslavicích v Kótě 
za kostelem, 31. 3. 2007 
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Hasiči z SDH Radslavice, když chystali disciplíny pro vlastní noční soutěž, tak 
vycházeli ze zkušeností získaných jak v Dolínku, tak i v Tlučné a přizpůsobili je 
především místním podmínkám. Vycházelo se z výcvikového řádu hasičských 
jednotek a důležité bylo hledisko bezpečnosti. 

Pro výběr termínu konání soutěže bylo podstatné zvolit noc, kdy byla dlouho 
tma. První ročník uspořádali v sobotu 21. 9. 2002, druhý ročník 29. 3. 2003 a další 
ročníky vždy koncem března, či začátkem dubna. 

Při prvním ročníku noční soutěže hasičské všestrannosti „Radslavská přilba“ 
bylo v propozicích stanoveno, že soutěž je určena pro družstva hasičských jednotek 
5 + 1 s výstrojí, vozidlem a CAS, nebo přenosnou motorovou stříkačkou PS 12 nebo 
PS 8 s výzbrojí = sací koš, 4 ks savice 110/1500, 4 ks hadice B, rozdělovač, 4 ks hadice 
C, 2 ks proudnice C, ventilové lanko, vázací lanko a stojatý ejektor. Startovné činilo 
500 Kč a v ceně byla strava pro družstvo.  

Soutěž byla 
zahájena v 14 hodin 
v Radslavicích v Koutě 
za kostelem nástupem 
družstev. Poté 
následovaly v hasičské 
zbrojnici testy řidičů 
motorových vozidel  
a testy ostatních členů 
z požární ochrany. 
Následovala odpolední 
štafeta: družstvo 
nastoupilo na věž, po 
odstartování soutěžící 
sjel po tyči dolů 
s proudnicí C, překonal 
pohyblivou lávku, 
údery palicí přesunul 
závaží, přenesl 
figurínu, překonal bariéru s oknem a tři překážky „podlez – přeskoč - podlez,“ 
vystoupal po provazovém žebříku na věž a podal proudnici dalšímu. 

Ten sjel po tyči, překonal lávku, vzal hadici, překonal kladinu a od rozdělovače 
vytvořil první proud, protáhl hadici pod maketou kolejiště, odpojil proudnici  
a pokračoval jako předchozí soutěžící. Třetí a čtvrtý soutěžící postupovali obdobně 
a vytvořili druhý a třetí proud. Poslední soutěžil velitel, který sjel po tyči, překonal 
lávku, přenesl ruční hasicí přístroj, pokračoval přes bariéru a překážky, vyšplhal na 
věž a klaksonem (později zvonkem) ukončil štafetu družstva.  

V pozdějších ročnících se složení štafety vyvíjelo, neboť s přibývajícím 
počtem soutěžících družstev bylo potřeba vytvořit dvě soutěžní dráhy, aby posléze 
byla sestavena zase jen jedna dráha. 

V roce 2019 se štafeta skládala z těchto překážek: sjezd z věže, překonání 
bariéry 150 cm, prolezení trubním tunelem, 3x motání hadic B75/20, 3x přenos 25-
ti litrových kanystrů kolem otočného bodu, přechod přes sestavu dvanácti 
pneumatik, překonání překážek „podlez – přeskoč – podlez“ a výstup na věž po 
provazovém žebříku. 

Na okamžik zahájení noční části soutěže se čekalo, až se dostatečně setmí. 
Startovalo se kolem 20 hodin. Pořadí na startu bylo dáno číslem přihlášky do soutěže. 

V Radslavicích při zahájení soutěže prezident Dobrovolné požární 
ochrany Slovenské republiky Pavol Celuch, ředitel územního odboru 
Přerov, Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Miroslav 
Čoček a starosta SDH Radslavice Stanislav Jemelík, 7. 4. 2018 
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Vozidla jela po stanovené trase, řidiči si trasu odpoledne dopředu projeli. Přejezdové 
úseky nebyly součástí hodnocení v soutěži, takže nebylo důvodu spěchat. Vozidla jela 
mezi stanovišti v okolních obcích, kde družstva plnila jednotlivé úkoly a najela kolem 
60 kilometrů.  

Noční soutěž začínala disciplínou s názvem „Rychlost ustrojení.“  Závodilo se 
ve zbrojnici v Radslavicích, kde se soutěžící svlékli do spodního prádla, ulehli na 
lehátka a měřil se čas, jak rychle se družstvo ustrojí a nastoupí. Disciplína byla 
v dalších ročnících nazvána „Honzo vstávej“ a získala si značnou popularitu  
u mužských diváků, když začaly soutěžit i ženy. 

Následoval „Požární útok do kopce“ v Pavlovicích, poté „Štafeta jednic“, 
neboli postupné rozvinování a svinování hadice C od rozdělovače u koupaliště  
v Tučíně, dále „Práce s lanem“ – slaňování z cvičné věže a uvázání uzlů v hasičské 
stanici v Přerově, „Práce na vodě“, kdy družstvo přeplulo ve člunu Rýnský rybník 
v Prosenicích tam a zpátky. „Čerpání vody pomocí ejektoru“ – čerpalo se na návsi 
v Buku, „Průchod domem“ – výstup po žebřících v sušárně chmele v Sobíškách, 
„Požární útok s úklidem“ v lomu na Veselíčku, „Věcné prostředky“ – hledání nářadí 
v automobilu AVIA, „První pomoc“ zraněné osobě v terénu, „Zrychlený přesun“ – 
přespolní běh od silážních jam po dostihovém závodišti v Radslavicích. 

V dalších ročnících se disciplíny upravovaly, zaváděly se nové, měnila se 
stanoviště a podobně, aby byla soutěž zajímavá. Připraveny byly například disciplíny: 
„Nebezpečné látky“ – jejich určování v Oseku, „Transport raněného na nosítkách“ – 
v Radslavicích, na Veselíčku, v kravíně v Prosenicích, „Dětský den“ – vytvoření 
vedení z hadic na hašení pěnou v Kozlovicích a v Pavlovicích, „Dálková doprava vody 
a naplnění sudu“ – v Hradčanech a v Buku, „Nekonečný útok – na 10 hadic“ – na 
Veselíčku v lomu, v Oldřichově u rybníka a v Oseku u mostu na cyklostezce, 
„Vyklizení sklepa“ – přenesení špalků a kamení v teletníku v Radslavicích, „Temelín“ 
– činnost při spadlém drátu elektrického vedení a úrazu elektrickým proudem 
v Želátovicích,  „Nahoru – dolů“ – překonávání silážních jam v Kozlovicích  
a v Pavlovicích, „Formule 1“ – výměna kola na přívěsu stříkačky v Lazníkách,  

Vítěz 17. ročníku soutěže Radslavská přilba, družstvo SDH Dřevohostice, s přilbou David Stiskálek, 
který se soutěže zúčastnil 17x, 7. 4. 2018    
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v Sušicích a v Pavlovicích, „MIELE v akci“ – imitace praní hadic v Lazníkách, „Průchod 
hořícím domem“ – pohyb ve výškách na silech posklizňové linky v Sušicích, „Povodeň“ 
– plnění a skládání pytlů s pískem u oseckého mostu a v Tučíně, „Vím, že nic nevím“ 
– prověření teorie v Oseku, „Dolínkovská štafeta“ – visutá dráha v Želatovicích, 
„Moravské Gabčíkovo“ – na rybníku v Tučíně, „Cesta časem“ – útok ruční koňskou 
stříkačkou na Veselíčku, „Požární útok do patra“ – v sušárně chmele v Sobíškách, 
„Zával osoby ve výkopu“ – v Radslavicích, „Dopravní nehody“ – v Buku, v Oseku  
a v Přerově, „Kursk“ – výměna ventilů s nasazenými plynovými maskami v Oseku  
a v Grymově, „Šišemský krtičák“ – přemístění požárního přívěsu v Šišmě, „Bytový 
požár“ na Veselíčku a v Šišmě, „Cesta pohádkovým lesem“ – pohyb podle busoly. Byly 
uspořádané ještě další disciplíny na různých místech, například „signalizace, 
evakuace tlakové láhve a šipky.“ Výčet disciplín není úplný, neboť existovaly různé 
varianty úkolů a disciplíny se obměňovaly.  

Během 
prvních pěti ročníků 
soutěže proběhly 
také takzvané tajné 
– pozornostní 
disciplíny: dechová 
zkouška řidiče, 
požár u lesa, 
sborový zpěv  
a tanec (družstvo si 
muselo vymyslet 
kulturní 
představení), 
výměna kola  
u automobilu 
stopařek a překážka 
na cestě. Hodnotilo 
se, zda družstvo na 
vyskytnuvší se 
situaci zareaguje  
a jak. 

Od roku 2004 se začaly soutěže účastnit také družstva ze Slovenska a od roku 
2008 družstva z Polska. Podle vzoru Radslavské přilby byla noční soutěž uspořádána 
na Slovensku a to v roce 2004 v Raslavicích a od roku 2005 je pořádána ve Zlatém 
v okrese Bardějov. SDH Radslavice se těchto soutěží účastní. V Polsku uspořádali 
v Chrzelicích několik ročníků odpolední soutěže s obdobnými disciplínami.  

Po pěti letech konání soutěže došlo v roce 2007 k zásadním změnám v její 
organizaci. Byl zaveden „hvězdicový“ start, kdy na všech stanovištích (až 15) 
startovaly jednotlivá družstva současně a soutěž se tak urychlila. Soutěžící si začali 
vybírat z nabídky jídel. V hodnocení se přestaly sčítat časy a sčítalo se pořadí na 
disciplínách. 

Od roku 2016 začala být jedna disciplína obsazována rozhodčími z Polska, a to 
z toho důvodu, aby si česká družstva uvědomila jazykovou bariéru, ve které zde 
soutěží polská družstva. 

Za 18 ročníků konání se soutěže zúčastnila tato družstva a tolikrát: 
SDH Radslavice 18x, DHZ Raslavice – Slovensko 9, OSP Chrzelice – Polsko 8, Hradčany 
5, Bochoř 9, Pavlovice u Přerova 17, OSP Zielina – Polsko 8, Tršice 10, Sobíšky 7, Nové 

Uprostřed družstva JSDH Henčlov Martin Jemelka, který se soutěže 
Radslavská přilba zúčastnil 17x, 7. 4. 2018 
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Dvory 3, Velký Týnec 3, Čekyně 10, Tučín 10, OSP Rzymkowice – Polsko 3, Bohuslávky 
7, DHZ Zlaté – Slovensko 14, Pavlovice-Záhoří 5, Osek nad Bečvou 15 (2 x 2 družstva), 
Přerov I. 9, Přestavlky 4, Havířov-Město I. 6, Havířov-Město II. 2, Dřevohostice 17, 
Držovice 1, Lhota 11 (2 x 2 družstva), Prosenice 9, JSDH Henčlov 9, DHZ Sveržov – 
Slovensko 13, Přerov II. 4, Veselíčko 10 (1 x 2 družstva), Penčice 3, Jezernice 1, 
Tovačov 8, HZS Přerov 4, Tlučná 1, Ivanovice na Hané 2, Radvanice 7, Letiště Přerov 
1, Velký Újezd 1 (2 družstva), Kostelec na Hané 3, Buk 6, Sušice 1, Ostrožská Nová 
Ves 4, Dobromilice 1, Staré Město u Uh. Hradiště 2, Troubky 3, Vrahovice 1, Krivé – 
Slovensko 1, Nižný Tvarožec – Slovensko, Bedihošť 2, Štětovice 1, Dobrčice 1, 
Pavlovice-Otrokovice 2, Lobodice 7, SOŠ Frýdek Místek 1, Skoky 2, Klášterec 1, SPŠ 
Hranice 2, JSDH Nová Hradečná 4, Pohořelice 2, OSP Komprachcice – Polsko 3, Šišma 
5, Haná 4, Bělkovice-Lašťany 1, Bílany 1, Otrokovice 1. Celkem se za dobu konání 
zúčastnilo soutěže 70 družstev z 63 sborů. 
 

 

Všech ročníků se zúčastnil SDH Radslavice, 17x Pavlovice u Přerova  
a Dřevohostice, 15x Osek nad Bečvou, 14x Zlaté, 13x Sveržov, 11x Lhota, 10x Čekyně, 
Tršice a Veselíčko. Největší počet zúčastněných družstev byl v letech 2008 a 2011  
a to 28. Ženy se účastnily ve smíšených družstvech a v roce 2009 se zúčastnilo i ryze 
ženské družstvo z SDH Havířov-Město. 

Hasiči Martin Jemelka z Henčlova a David Stiskálek z Dřevohostic se zúčastnili 
soutěže 17x. Radslavskou přilbu vyhrálo družstvo z Dřevohostic 6x, Sveržova 4x, 
Radslavic 3x, Oseka nad Bečvou 2x, HZS Přerov 2x a Tovačova 1x. 

Vyhodnocení soutěže bylo někdy i bouřlivé a dramatické a musely se  
i přepočítávat výsledky. 

Vítěz soutěže vždy obdržel železnou přilbu a na ní štítek s nápisy Noční 
hasičská soutěž 1. místo, rok uspořádání a „RADSLAVSKÁ PŘILBA“, další družstva 
obdržela věcné ceny a všechna družstva, která se soutěže zúčastnila, získala diplom. 

Družstvo SDH Radslavice na věži před zahájením odpolední štafety, 26. 3. 2011 
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Soutěž je pořádána ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje, územním odborem Přerov, který poskytuje věcné prostředky  
a zabezpečuje průběh některých disciplín. Pořadatelé dále spolupracují s obcí 
Radslavice, okolními sbory, obcemi a firmami. Soutěž byla sponzorována 
Olomouckým krajem a řadou firem vyrábějících a prodávajících hasičské věci. 

 

 

 
Uspořádání této mezinárodní noční hasičské soutěže je pro SDH Radslavice 

„velkou akcí“ po stránce organizační, technické, personální i finanční. K uspořádání 
soutěže je potřeba tým ochotných rozhodčích z hasičských sborů, v jejichž obcích 
probíhají jednotlivé disciplíny a také řada pořadatelů. 

Název noční soutěže vyplynul z toho, že sbor má k dispozici zásobu železných 
přileb, které používá jako hlavní cenu soutěže a zvolil pro ni reprezentativní název 
Radslavská přilba. 

Soutěž Radslavská přilba si získala pověst svojí náročností jak fyzickou, tak  
i psychickou a vědomostní. Úkoly jednotlivých disciplín, které musela soutěžní 
družstva plnit, představovaly činnosti, s nimiž se hasičské jednotky setkávají při své 
zásahové činnosti. Některé byly fyzicky náročné, jiné technicky orientované 
s prověřením profesních znalostí. U všech byly nutné patřičné vědomosti, souhra 
všech členů týmu, rychlost rozhodování a schopnost převést všechny získané 
dovednosti do praxe a také umět zaimprovizovat. 

Vítězi soutěže se staly všechny týmy, které se jí zúčastnily, úspěšně se 
„probojovaly“ disciplínami a v pořádku dorazily do cíle s pocitem „My jsme to 
zvládli.“ 

       Ing. Milan Pospíšilík 
Prameny a fotografie: archiv SDH Radslavice 

Soutěžní družstvo polských stražaků = hasičů, při vystupování ze člunu na Rýnském rybníku 
v Prosenicích, 26.3.2011 
 



 

 
17 

V Prusinovicích se slavilo 100 let od vzniku 
Tělovýchovné jednoty SOKOL 
 
První červencový víkend roku 2019 v Prusinovicích patřil sportu. Na místní 
fotbalový trávník vstoupila fotbalová legenda Ladislav Vízek. Obdivovala se 
historická divadelní sokolská opona a autoři představili nově vydanou publikaci  
o historii TJ Prusinovic. Zacvičila se i oblíbená spartakiáda. 

Na začátku letních prázdnin se v Prusinovicích slavilo stoleté působení 
Tělovýchovné jednoty SOKOL. Tělocvičnou organizaci SOKOL Prusinovice založil dne 
14. července 1919, s partou lidí převážně evangelického vyznání, místní kovář  
a zároveň nadaný gymnasta Augustin Sklenář. 

 

 

Jednou ze zakládajících členů Tělocvičné jednoty Sokol v Prusinovicích byla 
také Olga Nosková, narozená 15. října 1885 v Žeranovicích. Dlouhodobě působila na 
místní škole jako učitelka domácích nauk. Byla první z cvičenek, která se stala 
cvičitelkou a následně se vypracovala do funkce náčelnice. Po vzniku Župy Hanácké 
se stala první župní náčelnicí. Jako členka předsednictva nejvyššího správního orgánu 
Župy Hanácké byla zapojena do ilegálního sokolského odboje proti okupantům. 
Gestapem byla s ostatními členy předsednictva župy zatčena a obviněna ze spiknutí 
proti říši. Zemřela 25. září 1942 ve svých 57 letech v koncentračním táboře Osvětim. 
Na její památku je na budově místní základní školy umístěná pamětní deska s jejím 
jménem.  

Spolek byl velmi aktivní, na začátku své působnosti měl již 55 členů, a ještě 
téhož roku bylo naplánované první veřejné cvičení, ale z důvodu epidemie neštovic 
muselo být zrušeno. Cvičenci to byli zdatní, z vyprávění je známo, že cvičenec 
Sklenář Stanislav zvládl předvést i stojku na komíně. 

V roce 1921 Sokol Prusinovice vykazuje 127 členů a nábor nových členů je 
limitován nově vzniklou organizací, a to Tělocvičnou jednotou Orel, ta působí v obci 
do roku 1948. Na začátku byla organizace vedena jako pobočka Sokolu Holešov, ale 
již o rok později je Sokol Prusinovice veden jako samostatná jednota. 

Originální sokolská opona 
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Založení samostatné jednoty se ale neobešlo bez problému. Odeslané stanovy 
tělocvičné jednoty Prusinovice k registraci nebyly doručeny, po cestě se někde 
ztratily. Po neúspěšném hledání přešel Sokol Prusinovice do provizoria. Než byly 
schválené a doručené nové stanovy, byl opět pobočkou jednoty Sokola Holešov. 
V roce 1922 tedy vznikají nové stanovy Tělocvičné jednoty Sokol v Prusinovicích, 
které se dochovaly dodnes.  

Organizace nevedla jen sportovní aktivity, ale také pořádala různé vzdělávací 
přednášky a odehrála spoustu divadelních her. Během oslav bylo možné vidět v sále 
kulturního domu originální sokolskou oponu o rozměrech 2x5 metrů. Žádné podrobné 
záznamy se o oponě nedochovaly, nezná se její autor, ani ke které konkrétní hře byla 
opona použita. Můžeme se domnívat, že opona byla namalována před rokem 1928, 
protože na ní nejsou namalované kaštany, které zdobí hlavní cestu obce, není tam 
ani třešňový sad, ale je taky dost možné, že se autorovi se stromy nechtělo hrát, říká 
Ondřej Nedbal - vnuk hlavního aktéra, který oponu zachránil před hromadným 
zničením v roce 1948. Jeho dědeček Josef Nedbal ukrýval oponu na půdě svého domu 
přibitou na krovu dlouhá léta. 

Po sedmdesáti letech prošla opona odborným očištěním a základní konzervací 
pro uchování původního materiálu. „Oponu jsme očistily lihem, trhliny jsme zažehlily 
textilními latami a v konečné fázi jsme oponu rovnaly žehlením přes vlhkou látku“ 
popisuje práci Kateřina Sklenářová, která se se svou maminkou podílela na 
konzervačním čištění opony. „Zabralo nám to přes padesát hodin práce“, skromně 
dodává. 

Je něco, co vás 
na oponě zaujalo, 
zvědavě se ptám. 
„Přemýšlely jsme jak 
fungovala, poněvadž 
je oboustranná, 
a druhá strana je 
namalovaná obráceně, 
vzhůru nohama. Visí 
na ohoblovaném 
tenkém kmínku 
smrčku. Z výtvarného 
hlediska je to taková 
lidová tvorba,“ 
popisuje Kateřina 
dále. 

Oslavy 5. července 2019 organizátoři zahájili otevřením výstavy k 100. výročí 
TJ Prusinovice, kde bylo možné vidět historické dokumenty, fotografie, dobové 
plakáty, sportovní odznaky, dresy, medaile, vyznamenání, poháry, originální sokolský 
kroj a orelský prapor, originální závodní sáňky. 

Výstava ukázala, kolik sportovních oddílů během posledních sto let v obci 
působilo, kromě tradiční kopané, také šachy, jezdectví, volejbal, plavání, stolní 
tenis, motorismus, turistika, základní a rekreační tělesnou výchova, lední hokej  
a dokonce sáňkařství. Jednotlivé oddíly detailně popisuje nově vydaná publikace, 
která byla sepsána k danému výročí, pod názvem „1919–2019 100 let TJ Sokol 
Prusinovice“ v nákladu 300 kusů. Kniha dále přibližuje historii TJ a představuje 
místní významné sportovce. 

Návštěvníci výstavy 100 let TJ Prusinovice 
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Během oslav bylo oceněno 70 členů starších šedesáti let, kteří se svými činy 
zasloužili o rozvoj sportu a tělovýchovy v Prusinovicích. Bohumil Ježdík obdržel Cenu 
Dr. Václava Jíry, kterou vlastní jen několik lidí v republice. „Byl to přísný trenér, ale 
díky němu jsme někteří z nás prošli úspěšně školou. Na trénink se totiž chodilo se 
žákovskou knížkou, kdo měl nějaký vroubek, nehrál,“ vzpomínají s úsměvem bývalí 
fotbalisti.  

I ti nejmenší fotbalisti si v rámci oslav přišli na své, měli možnost si zatrénovat 
pod vedením Zdeňka Grygery a juniorských reprezentantů ČR.  

V sobotu 6. července byl v obci fotbalový svátek, od rána se na hřišti hrály 
fotbalové zápasy, od nejmenší přípravky až po staré pány, ti si v exhibičním duelu 
změřili síly s Podhostýnským výběrem. Domácí podlehli výběru ve skóre 2:6. 
Vrcholem oslav byl zápas mezi místním A týmem a SIGI Teamem, kdy utkání skončilo 
4:8. Na hřiště nastoupily fotbalové osobnosti jako Horst Siegel, Ladislav Vízek a další. 
Zápas pískal legendární rozhodčí Pavlín Jirků. 

 

 

 „Bylo to velmi pohledné utkání, které zakončilo stoleté oslavy TJ. Soupeř nám 
ukázal, že fotbal na nižší úrovni se dá hrát klidně i v šedesáti, viz. pan Vízek. I přesto, 
že v tomto zápase nešlo o výsledek, byli jsme i tak trošku zklamaní výsledkem 
zápasu. Ten ovlivnila fotbalovost a především zkušenost soupeřova týmu, který 
předvedl několik přímočarých akcí, které skončily brankami, kdežto my jsme se na 
branky doslova nadřeli. Po skončení zápasu jsme uvítali možnost si popovídat 
s fotbalovými osobnostmi, které nám sdělily své postřehy ze zápasu a zážitky ze své 
bohaté kariéry,“ popisuje zápas kapitán domácího týmu Radek Nevřala, nejlepší 
střelec uplynulého ročníku III. třídy kroměřížského okresu, který v dresu Prusinovic 
v mužských okresních soutěžích střelil již 213 branek. 

Pořadatelé při oslavách mysleli i na dobrou věc, vydražili podepsaný dres 
Tomáše Rosického. Cena dresu se vyšplhala na 12 500 korun. Díky dražbě, 
dobrovolnému vstupnému a daru od čestného hosta Milana Srníčka v hodnotě 5000 
korun, věnovali organizátoři Michaelce Láníkové z Holešova charitativní dar 
v hodnotě 22 000 korun.  

Že se v Prusinovicích sto lety od založení TJ žilo, dokazovala i akce Vítání 
prázdnin, která se každoročně pořádá pro děti. Slavnostní byla zaměřena na historii 
TJ Prusinovice a dětem byly formou her představeny všechny oddíly, které za 
posledních sto let v Prusinovicích fungovaly. 

Exhibiční zápas TJ Prusinovice – Sigi Team 
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V Prusinovicích se konalo mnoho předsletových cvičení a v pozdějších letech  
i spartakiádní vystoupení. Ženy z Prusinovic se zúčastnily i celostátní spartakiády 
v Praze. To přivedlo organizátory k myšlence nacvičení taneční variace na známou 
spartakiádní skladbu Poupata, čímž chtěli přiblížit dětem, jak to tenkrát na místním 
hřišti při nacvičování asi vypadlo. 

Mladí 
nadšenci přizvali 
k nacvičení skladby 
cvičenku Danu 
Barotovou, která se 
spartakiády v Praze 
v roce 1985 
zúčastnila. Ta se 
toho s radostí 
chopila, přivedla 
další cvičenky  
a během dvou týdnů 
spolu s mladší 
generací secvičili 
spartakiádní skladbu, kterou předvedli na Vítání prázdnin. 

Parta nadšenců sklidila při vystoupení velký obdiv a o spartakiádě se v obci 
ještě dlouho poté mluvilo. „Bylo to super, s děvčaty jsme si zavzpomínaly na naše 
cvičení, kolik jsme užily tenkrát srandy. A o pobavení nebyla nouze ani teď, 
s mladými to bylo perfektní a doufám, že zase něco brzo vymyslí,“ s úsměvem 
komentuje vystoupení účastnice spartakiády. 

„I v sedmdesáti se dá zvládnout malá spartakiáda.“ Dodává se zápalem 
nejstarší vystupující Bohuška Adámková. 
 

  
 
Sestava exhibičního zápasu: 
 

Prusinovice: Martin Nevřala, Pavel Pospíšil, Karel Pospíšilík – Ladislav Polešovský, Josef Bartošek, 
Martin Mrázek, Alois Barot, Radim Hošťálek, Tadeáš Měrka, Aleš Sovadina, Kryštof Talach, Petr 
Tkadlčík, Radek Nevřala. Střídali: František Vybíral, Miroslav Šiška, Michal Kořenek, Martin Pumprla, 
Lukáš Marek, Jiří Belfín. Trenér: Ladislav Vinklárek. Vedoucí mužstva: Kateřina Šimková. 
 

SIGI Team: Ladislav Maier – Martin Lukeš, Radim Jadrníček, Filip Jura, Miroslav Baránek, Martin 
Frýdek, Ondřej Otépka, Patrik Siegl, Horst Siegl, Petr Samec, Marek Kulič. Střídali: Radim Nečas, 
Ladislav Vízek, Rudolf Otépka, Petr Korbel. Trenér: Bohumil Páník. 

Dana Nevřalová 
Zdroj: Publikace „1919 - 2019 100 let TJ Sokol Prusinovice“ 

Exhibiční zápas TJ Prusinovice – Sigi Team 
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Julius ČOČEK 
 

Narodil se 20.února 1902 v Jezernici u Lipníka nad Bečvou v okrese Přerov. Byl 
české národnosti, svobodný, římskokatolického vyznání. Po obecné škole absolvoval 
v letech 1913 až 1921 Zemskou vyšší reálku s českým vyučovacím jazykem v Lipníku 
nad Bečvou, kterou ukončil 3. února maturitou.  

Vojenskou presenční službu nastoupil po 
dobrovolném odvodu 10. září 1921 a v letech 1921 až 1923 
vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích. Dne 12.srpna 
1923 jej vřadili v hodnosti poručíka jezdectva a vtělili 
k náhradní eskadroně jezdeckého pluku 3 v Nových 
Zámcích, 2.srpna 1924 byl přemístěn k 4. eskadroně 
v Komárně na funkci velitele čety. Na stejnou funkci  
k 1. eskadroně v Nových zámcích jej přemístili již 1.října 
téhož roku. 10. září 1925 byl v rámci posádky přemístěn 
k remontní eskadroně a již o dva měsíce později, 
1.listopadu, převzal funkci instruktora poddůstojnické 
školy. 

Od 1. dubna 1926 byl velitelem čety cyklistické eskadrony. Dne 1. května téhož 
roku se stal frekventantem motocyklového kurzu při automobilovém učilišti, jež 
dokončil 17. června, potom se vrátil na svou funkci v Nových Zámcích. Od 2. ledna 
do 30.dubna 1927 studoval školu pro důstojníky spojové služby v Kutné Hoře, pak se 
opět vrátil do Nových Zámků na své místo. Posádku změnil až 15. ledna 1928, kdy 
byl jmenován velitelem čety 2. kulometné eskadrony v Komárně, téhož roku byl 
přemístěn k pomocné eskadroně v Nových Zámcích a ustanoven zástupcem  
2. plukovního pobočníka. Od 15. září 1928 do 31. července 1929 byl frekventantem 
I. ročníku vyššího jezdeckého kurzu při Vojenském jezdeckém učilišti v Pardubicích, 
od 1. srpna byl opět v Nových Zámcích, tentokrát na funkci velitele spojovací čety  
u pomocné eskadrony, 15. listopadu téhož roku převzal funkci 2. plukovního 
pobočníka. Od 1. prosince 1929 do 28. února 1930 navštěvoval speciální kurz při 
Vojenském jezdeckém učilišti v Pardubicích. V té době měl již hodnost nadporučíka 
jezdectva, na něhož jej povýšili 1. října 1928. Dne 15. října byl přemístěn k 1. 
eskadroně na funkci velitele čety, od 15. března do 31. července byl ustanoven 
zástupcem velitele pomocné eskadrony, potom se vrátil na předchozí funkci. Dne 1. 
října 1931 jej povýšili na kapitána jezdectva. Od 1.listopadu 1931 byl frekventantem 
II. Ročníku vyššího jezdeckého kurzu při Vojenském jezdeckém učilišti v Pardubicích, 
který dokončil 15. července 1932. 

Po skončení studia se vrátil ke své jednotce v Nových Zámcích, kde 16. 
července převzal funkci velitele čety pomocné eskadrony. Nepůsobil zde dlouho, 
neboť již 31. srpna jej přemístili na funkci velitele čety 2. eskadrony v Bratislavě, 
od 15. září 1933 zastával funkci velitele čety 4. eskadrony v Komárně. Dne  
1. listopadu téhož roku ho ovšem přemístili k remontní eskadroně, kde byl pověřen 
funkcí velitele a instruktora poddůstojnické plukovní školy. Od 14. dubna 1934  
u stejné eskadrony velel četě, 20. července se stal zatímním velitelem remontní 
eskadrony.(1) 

Julius Čoček však byl i vynikajícím jezdcem, v rámci armády se řadil k vůbec 
nejlepším závodníkům. V československém jezdeckém sportu patřil k předním 
osobnostem a účastnil se řady dostihů doma i v zahraničí. Jeho výsledky byly natolik 
výrazné, že se nominoval do výpravy na olympijské hry, konané v Berlíně ve dnech 
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1. až 16. srpna 1936. S ohledem na tuto skutečnost Čočka přemístili 20. května 1935 
do vojenského přípravného střediska pro olympiádu ve VJU v Pardubicích. 

Julius Čoček byl jedním z patnácti československých reprezentantů 
v jezdeckém sportu (celá výprava čítala celkem 163 sportovců). Přestože nedosáhl 
na medaili (byl čtvrtý), svým výkonem důstojně obhájil barvy své vlasti. Za vynikající 
reprezentaci byl vyznamenán Zlatým odznakem Československého jezdeckého svazu. 
Ještě v roku 1936 zvítězil ve Francii v sedle koně Ježovka v mezinárodní soutěži 
v obtížných skocích, roku 1937 získal s koněm Reine při dostizích v Chicagu I. a III. 
Cenu(2). 

Účastnil se i celé řady dalších závodů v USA i Kanadě, celkově získal na tomto 
kontinentu dvě první, dvě třetí, dvě čtvrté a dvě šesté ceny. V tvrdé mezinárodní 
konkurenci se Čoček projevil jako mimořádně talentovaný jezdec. Kromě úspěchů 
v novém světě dosáhl vynikajícího umístění i při dostizích ve Vídni, Varšavě, 
Bukurešti, Berlíně, Nizze, Budapešti a Dublinu(3). 

Vojenskou kariéru 
samozřejmě ovlivnily jeho 
sportovní úspěchy. 1. září 
1936 jej jmenovali 
cvičitelem jízdy 
jezdeckého kurzu ve 
Vojenském jezdeckém 
učilišti v Pardubicích, kde 
působil poměrně dlouho, 
31. března 1937 ho zde 
povýšili na štábního 
kapitána jezdectva. 

Dne 15. ledna 1938 
byl přemístěn na funkci 
velitele 1. eskadrony 
dragounského pluku 5 ve 
Staré Boleslavi. Ze svazku československé armády byl propuštěn v rámci jejího 
rušení po nacistické okupaci 30. června 1939.(4) 

Hned následujícího dne byl ale vtělen do nově vzniklého vojska v hodnosti 
hejtmana I. třídy a zařazen na funkci velitele 3. roty praporu 4 v Benešově(5). Aniž to 
tušil, toto zařazení se stalo jeho posledním. 

Přestože byl po okupaci jezdecký sport omezen, některé závody se i nadále 
pořádaly. Slavný armádní závodník se v sedle Aida účastnil 7. září 1941 ve Velké 
Chuchli závodu steeplechase na 3600 metrů. Na překážce mezi II. hledištěm  
a Waltrovkou ale Čočkův kůň klopýtl a i s jezdcem se zřítil na zem. Mohutné zvíře 
bohužel dopadlo plnou vahou na závodníka, který utrpěl těžká zranění. Převezli jej 
do Všeobecné nemocnice v Praze, kde však zraněním téhož dne podlehl. Tvrdý pád 
nepřežil ani kůň.  

Generální inspektorát vypravil oficiální pohřeb, rakev s tělem zemřelého 
převezli do jeho rodné Jezernice u Lipníka na Bečvou, kde 12. září v 10 hodin proběhl 
smuteční obřad. Čočkův bratr Bohumil, povoláním vrchní inspektor Českomoravských 
drah, požádal o vyslání vojenského průvodu, který generální inspektorát schválil. Na 
rakev důstojníci položili dva věnce se stuhami v národních barvách, na první byl nápis 
„Vynikajícímu důstojníkovi a jezdci generální inspektor vládního vojska“ na druhém 
„Svému výtečnému důstojníku a sportovci inspektor I. vládního vojska“.(6) 
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Pohřbu se účastnila čestná rota praporu 12 z Lipníka nad Bečvou a početné 
delegace dostihových a jezdeckých spolků a organizací. Průvod uzavírala eskadrona 
na koních. Pohřbu se účastnil i velitel vládního vojska generál Eminger. Nad 
hejtmanovými ostatky promluvil velitel praporu 4 plukovník Kozák, který připomněl 
jeho nesmírnou píli a houževnatost, potom major Navrátil za Východočeský jezdecký 
klub, za Českomoravský Jockey club Dr. Ing. Tichota a za kamarády vrchní tajemník 
Býček. Za zvuků písně „Zasviť mi, ty slunko zlaté“ pak byla rakev spuštěna do 
země(7). 

Vzhledem k významu, jaký měl pro rozvoj československého sportovního 
jezdectví, vznikl z iniciativy důstojníků vládního vojska a Českomoravského jockey 
klubu podzimní překážkový dostih, nazvaný Čočkův memoriál. Vítěz dostal cenu 
v podobě sošky jezdce na vzpínajícím se koni. Jejím autorem byl Čočkův kolega  
a kamarád, hejtman Josef Dobš. 

Antonín Jemelka 
Prameny: 
1 VÚA-VHA ,f. Kvalifikační listiny, Julius Čoček 
2 www.město-lipnik.cz Osobnosti města Lipníka nad Bečvou , Julius Čoček 
3 Vládní vojsko 1941-1942 ¨, st.51-52, Za hejtmanem J. Čočkem 
4 VÚA-VHA,f.Kvalifikační listiny, Julius Čoček  
5 VÚA-VHA,f.Evidenční karty vládního vojska ,Julius Čoček 
6 VÚA-VHA,f.Generální inspek.vládního vojska – Pohřeb htm.I.tř.Julia Čočka 
7 Vládní vojsko 1941-1942 s.52 Za hejtmanem Čočkem,s.53 strážmistr Horský, Pohřeb hejtmana Čočka 
Ivo Pejčoch – VHÚ Praha 
Petr Sklenář – prasynovec Julia Čočka 
 

Lhota u Lipníka zažila stoletou vodu 
 

V úterý 6. srpna 2019 v podvečerních hodinách se nad Lhotou prohnala bouřka 
se silným deštěm a během 25 minut došlo k zaplavení části obce. 

Koryto potoka Šišemka nezvládlo pojmout množství vody, která se valila  
z přilehlých kukuřičných polí, a proto došlo k zaplavení fotbalového, multifunkčního 
a dětského hřiště a dále se voda hrnula až do středu obce na náves. Po cestě se 
nevyhnula ani dvěma domům a několika sklepům a garážím rodinných domů. 
Zaplavena byla i čistička odpadních vod ve vesnici. 

Při úklidu Lhoty se podílela jednotka místních a pavlovských dobrovolných 
hasičů. Solidaritu projevilo mnoho z místních občanů, kteří se ihned na návsi seběhli 
a nezištně pomáhali. Naštěstí došlo jen na škodě na majetku, zdraví občanů zde 
nebylo zasaženo.                  JAKO 
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Na Uhřínově klapotají holky 
 

Za udržení tradic na Uhřínově bojují už několik let naše děvčata. Od té 
nejmenší až po tu nejstarší jedenáctiletou. 

Každoročně ve svátky jara, když před 
Velikonocemi odletí zvony do Říma, nastupují 
naši klapotníci, vlastně klapotnice s klapotkami. 
Kluků tu ve vesnici není, a proto se tu každoročně 
u kapličky schází většina místních dětí, tedy 
děvčat. Letos od nejmladší dvouleté, až po 
nejstarší jedenáctiletou. Jenom té nejmenší 
nestačily malé nožičky na ostatní, a tak jsme to 
vyřešili kočárkem, aby netrhala partu dětí. 
Nejvíce malé klapotníky, jako vždy, bavil poslední den klapotání, a to vybírání 
sladkostí. Nic nepotěší malé koledníky víc, než balíček sladkostí. Nějaké korunky si 
děti taky vydělaly, ale sladkosti jsou sladkosti. A tak se kolem jedenácté všichni 
houfně vraceli do svých domovů s pusinkami od čokolády.  

Děvčat bylo letos celkově šest a k nim tři kluci. Ti vypomáhají jako přespolní, 
jsou to vnoučátka našeho bývalého předsedy osadního výboru. A když každoročně 
přijíždějí na velikonoční prázdniny k prarodičům, klapotají nadšeně s námi. Jsou to 
naši jediní tři kluci klapotníci, i když přespolní. U nás se každý účastník klapotání 
počítá. Loni tomu nebylo jinak. A tak budeme doufat, že u nás tradice (i přes malý 
počet obyvatel obce) snad jen tak nezanikne.         HL 
 
Povídání pro děti: 

Mlhy nad Rybářema 
 

Všimli jste si milé děti, někdy z rána, co se děje nad Rybářema?! Kdo to tam 
čaruje? Kdo dělá mlhu? Tam někde mezi Hranicemi a Lipníkem, co se děje v okolí 
Bečvy? Žije tam malé stvoření, modré jako hladina. Oči velké, zelené. Střapaté 
zlatavé vlásky a klapaté ouška. Srdce má dobré. Ale je to malý zlobivec a neposeda. 
Jako každé malé dítě. Bečváček mu říkají. To on si jen ohřívá vodu, aby ho nezábly 
nožičky. A že je má někdy fakt ledové! Ohřeje si ráno, ráno před východem sluníčka 
vodu, a ta mlha jaká s toho pane je. Vždy s toho má takovou radost. Mlha veliká, že 
není vidět. Není vidět nic z okolí Bečvy ani na metr. Ale z dálky je ta krása vidět… 
jak ohřívá vodu a pára se valí a stoupá nad něj a do okolí. To je pak panečku pohádka 
a to teplo, to miluje Bečváček ze všeho nejvíc… jako by s tou vodou čaroval.    HL 

 

 


