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KUNŠTÁT, HALAS, HRNČÍŘI
„Obdivuji šikovnost hrnčířských prstů. Za
těch třiašedesát let, co se považuji za kunštátského občana, jsem byl mnohokrát připuštěn
ke kruhu. Výsledek byl vždy katastrofální.
Neživá hmota se proměnila v hmotu velmi
živou až skotačivou a má vizáž silně připomínala bahenního hrocha. Musel jsem se
smířit s faktem, že jsem hrnčířsky absolutně
netalentovaný. A tak abych tuto životní prohru alespoň trochu napravil, dal jsem svou
nejstarší dceru vyučit keramičkou a koupil
domek v Hrnčířské ulici.“
Toto je krátký úryvek z knížky fejetonů s názvem
„Když do hnoje, tak zvesela“ předčasně zesnulého
Jana Halase (1945-2010), mladšího syna českého
básníka Františka Halase, kterou vydává město
Kunštát u příležitosti letošního Halasova Kunštátu.
pokračování na druhe straně

I. Hrnčířský jarmark, který se konal 25. září 1993 na náměstí Krále Jiřího.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
Z činnosti Rady města
V měsíci srpnu se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
- výpovědí smlouvy o nájmu nebytových
prostor na pronájem „Střediska osobní
hygieny“ v Penzionu pro důchodce ke
dni 31. 10. 2012
- uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Úroky z
úvěrů na investiční akce v obci“ ve výši
160.000,- Kč
- předloženou zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Realizace
akce „Výměna plynových kotlů ve 22
bytech a rekonstrukce spalinových cest
v bytovém domě Nová 504 v Kunštátě“
a schválila přidělení veřejné zakázky fy
Uchytil, s.r.o., K terminálu 7, Brno, která
podala nejvýhodnější nabídku
- postupem prací na revitalizaci Panské
zahrady – parkové úpravy
- aktuálním stavem v připojování nemo-

vitostí na novou kanalizaci a stavem na
čistírně odpadních vod
- výměnou přívodního potrubí do vodojemu Újezd prováděné svépomocí v délce cca 300 m
- opravami místních komunikací
- pronájmem obecních pozemků
- uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Ošetření významných dřevin v Kunštátě a obnova
stromořadí na náměstí Krále Jiřího“ v
celkové výši 182.680,- Kč
- postupem na zpracování nového územního plánu města a místních částí
- informací o schválení poskytnutí dotace pro rok 2012 z rozpočtu SFDI na akci
„Bezpečný přechod“ spočívající v realizaci úprav 4 přechodů pro chodce včetně
jejich osvětlení na sinici I/19 v Kunštátě
v předpokládané hodnotě 890.000,- Kč.
Příprava a realizace akce bude zajišťována ŘSD ČR Závod Brno ve spolupráci
s městem.
Rada města Kunštát

V rámci jubilejního XX. Hrnčířského
jarmarku byla pro zúčastněné keramiky
vyhlášena Soutěž o nejlepší keramický
džbán. A který to bude rozhodnou sami
návštěvníci jarmarku. Všech 80 džbánů
přihlášených do soutěže bude vystaveno
v informačním centru. V sobotu 15. 9.
od 10.00 můžete začít rozdávat své hlasy.
Soutěž bude uzavřena v neděli 16. 9. ve
13.00 a slavnostní vyhlášení proběhne ve
14.30 z pódia na náměstí.
V tomto čase bude také vyhodnocena soutěž o nejlepší keramický výrobek pro děti
ve třech věkových kategoriích s názvem O
mísu krále Jiřího. Organizátorem soutěže
je MAS + Boskovicko.
Udělení titulu Mistr tradiční rukodělné
výroby Jihomoravského kraje za rok 2012
bude oceněným řemeslům předáno v sobotu 15. 9. při slavnostním zahájení jarmarku ve 13.00.
V informačním centru bude rovněž k zakoupení nová řada pohlednic s motivem
hrnčířských jarmarků.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
V souvislosti s Hrnčířským jarmarkem město
upozorňuje, že s výjimkou pronajatých prostor (zahrádek), je způsob využití veškerého
prostranství náměstí plně v kompetenci pověřených pracovníků města.

U příležitosti XX. Hrnčířského jarmarku
v Kunštátě bude v neděli 16. září sloužena
mše svatá za hrnčíře. Bohoslužba začíná
v 8.00 hodin ve farním kostele sv. Stanislava. Všichni jsou srdečně zváni.

Město Kunštát si po celou dobu dvacetileté
tradice Hrnčířského jarmarku zakládá na nabídce výhradně keramického zboží, proto důrazně žádá občany, kteří mají možnost nabídnout své pozemky ve dnech konání jarmarku
různým prodejcům, aby respektovali uvedený charakter celé akce a neumožňovali prodej
méně hodnotného zboží ve stylu podřadných
tržnic.
Děkujeme.

Členové OS Řemesla Kunštát zvou srdečně
všechny občany na prohlídku Památníku
hrnčířských domů ve dnech 15. a 16. září od
10 do 17 hodin. Uvidíte nejen expozici hrnčířství v Kunštátě, ale také ukázky Dymkovské igrušky, Huculské keramiky, ručních vyšívek z minulého století, kroj z blízkého okolí
a další. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pokračování Kunštát, Halas, hrnčíři
A proč jsem vybral zrovna úryvek o hrnčířích? Protože se nám blíží Hrnčířský jarmark.
A ne jen tak nějaký, ale dvacátý. A nevadí, že
jsme na tom většinou podobně jako pan Halas. O to víc si užijeme všech těch stánků a
dílniček se stovkami různých výrobků z hlíny.
A já vás všechny na ten dvacátý jarmark zvu
a přeji vám sluníčko nad hlavou a zážitky z
písniček na pódiu. A když ne celý krám, alespoň jeden malý keramický hrníček domů
pro radost a ke vzpomínání.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme rodičům k narození syna:
Lukáš PEŠKA, Kunštát, Brněnská 223
*8. 8. 2012
Děkuji všem známým a přátelům, kteří se
přišli rozloučit s mým milovaným manželem
Jiřím Šamšulou z Rudky, který nás navždy
opustil ve čtvrtek 9. 8. 2012. Zvláště pak děkuji panu doktoru Škvařilovi, který pro manžela po celou dobu jeho nemoci dělal vše, co
bylo v jeho silách. Děkuji také sestře z Charity
paní Líkařové, která se o manžela více jak rok
starala, přicházela mu pomoci vždy, kdy bylo
potřeba i mimo svou pracovní dobu nebo o
víkendech. Pomáhala mu slovem i útěchou.
Manželka Anna Šamšulová
Město Kunštát zve na besedu se seniory zaměřenou na konkrétní řešení životních situací a prevenci kriminality. Beseda se koná dne
11. 9. 2012 (úterý) v 15.00 na městském úřadě. Cílem přednášky je alespoň částečně pomoci snížit riziko ohrožení ze strany jedinců,
kteří zneužívají neznalosti zákona a dobroty
seniorů.
Přednáší Ing. Zdeněk Dufek, člen pracovní
skupiny prevence krimitality.

OZNÁMENÍ
Na základě mylného článku v srpnovém čísle
Blanenského deníku si dovolujeme informovat naše občany chovatele, že pohotovostní
veterinární služba na Boskovicku funguje i
po privatizaci veterinární služby nepřetržitě
20 let. Díky nepsané dohodě mezi privátními
veterináři je k dispozici centrální telefonní záznamník. Po vytočení čísla 516 45 21
42 se vám ozve namluvený vzkaz, jenž vám
sdělí, který lékař a odkud slouží pohotovostní
službu a na jakém čísle je k dispozici. Pohotovost je držena každý pracovní den od 15.00
do 7.00 následujícího dne a během víkendů a
svátků, či volných dnů.
Hledáte svoje ztracené klíče?
Zkuste se zeptat v kanceláři městského úřadu.
Je zde v úschově mnoho již dříve nalezených
klíčů - jednotlivých i celých svazků. Možná
budete mít štěstí a objevíte ty svoje.
-kon-2-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KULTURA

Ohlédnutí za starým školním rokem,
výhled do nového

Město Kunštát a Kruh přátel umění
Vás zve na

Kalendářní léto ještě nekončí, ale to prázd- Článek kunštátského rodáka pana Řehůřka,
ninové pro naše školáky již skončilo. Do v současnosti žijícího ve Francii, nám v hrunového školního roku jsme připravili pro bých rysech nastiňuje pár z mnoha možných
žáky nějaká nová překvapení. V budově řešení současné hospodářské situace a probleškoly například zcela nové dívčí toalety, matiky průmyslových odvětví v přímé závisna zahradě nové cedule a připravený sloup losti na učňovském a odborném školství. Jeho
pro čapí hnízdo a z projektu MAS „ Ven- názory podmíněné dobrou znalostí místních
kov – můj domov aneb Víš, kde žiješ?“ zcela poměrů i hlubokou osobní zkušeností, spojenové učebnice o regionu od Poličky až po V. nou s nezaujatým pohledem „zvenčí,“ jsou jistě
Opatovice a Benešov. K samostatným kun- podnětem alespoň k zamyšlení.
štátským učebnicím ještě škola z projektu
Budoucnost dnešního školáka
obdrží regionální kvarteta, pexesa, film o
,,V červnovém čísle KZ upoutal moji pozornašem kraji a didaktickou techniku.
Samostatnou kapitolu tvoří spolupráce Ja- nost nadpis článku PRŮMYSL a 2. srpna 2012
roslava Řehůřka z Francie s naší školou. A v českých Hospodářských novinách čtu nadprotože vstupujeme do našeho společného pis :,,V českém průmyslu se šíří recese, firmy
třetího roku finanční podpory – spolu- se upínají k Německu, největší český odboropráce, ohlédněme se krátce za uplynulým vý svaz Kovo očekává pokles ekonomiky’’.
školním rokem. Díky této finanční pomo- Proč je Německo nejúspěšnější zemí světa v
ci jsme mohli přivítat na naší škole žáky exportu strojírenského zboží ?...jedna z odz partnerské slovenské školy, deváťáci se povědí: Bývalí učni v kovoprůmyslových akzúčastnili strojírenského veletrhu v Brně, tivitách v Německu z let 1970-1980 (vysvěttřeťáci a čtvrťáci naopak využili návštěvy lení uvádím na straně 124 v knize Cestou
planetária, celý autobus zájemců se zdarma kunštátského rodáka), jsou v současnosti ve
dostal do Janáčkova divadla na operu Ru- funkcích vedoucích pracovníků hybnou silou
salka a v závěru roku i za velkého přispění německého průmyslu s exportem strojírening.Císka se osmáci podívali do Hasičské- ské techniky a tvůrci ekonomického úspěchu
ho muzea v Přibyslavi a hlavně absolvovali Německa! Jejich profesní příprava je postavila
skvělou exkurzi v podniku ACO Industrie, do čela řízení německého kovoprůmyslu.
Naše země má možnost těžit z této německé
k.s. na zpracování železa a nerezové oceli.
Pan Řehůřek se podílel na vytvoření nauč- zkušenosti. Tady je první výhoda sousedství k
ného stojanu pro školní zahradu a nezapo- průmyslové spolupráci a zaměstnanosti před
mněl ani na učitele: financoval jejich vý- pronikáním tureckého vlivu do Německa.
jezd na prohlídku úspěšné partnerské školy Evropská unie je už dnes poznamenaná touto
na Znojemsku a ukázkové přírodní zahra- stále narůstající složitou problematikou.
dy v rakouském Tullnu. Plánování akcí pro OSLAVA ŘEMESEL 10. června 2012, na téma
tento školní rok jsme tentokrát probírali ,,ŽELEZO’’, vytvořila v Kunstátě mimořádosobně, přímo v jeho bydlišti poblíž Paříže. nou příležitost přiblížit veřejnosti současnost:
Důraz jsme opět kladli na poznávání naše- Světová krize, výroba oceli a budoucnost
ho regionu a lásku k domovu. Cílem tohoto dnešní generace školáků. Prostřednictvím
kunštátského rodáka je pomoc v hledání učitele Mgr. L. Dostála jsem nabídnul propabudoucnosti dnešního školáka. Naučit gační panel ,,Výroba oceli v současnosti’’ na
je i jejich rodiče si vážit i oblasti technic- výstavě v zámecké zahradě.
ko – obchodní, navázat na Baťovu školu a Vývoj společnosti posunul patnáctileté chlapumožnit jim ve spolupráci s kunštátskými ce opouštějící kunštátskou školu na vyšší
učiteli opět návštěvu brněnského strojíren- stupeň vyspělosti. Vyučení (se současnými
studiemi), v kterémkoliv kovo-směru mají
ského veletrhu.
Dohodli jsme se i na společné práci pro ve- otevřenou cestu v největším českém průmysřejnost, na níž se určitým způsobem může lovém oboru ,,Kovo’’ k vysoce kvalifikované
podílet i škola a školáci sami. Vytvoříme práci inženýrských kádrů, např. v laboratoknihu z archivních fotografií s novými ze řích metalurgie při výrobě kovových slitin, v
současnosti, doplněné texty podobnými programování práce obráběcích strojů, v auz právě vycházející regionální učebnice tomobilovém průmyslu, dále v oblasti veškeKunštátska. Tato zajímavá obrazová kon- ré dopravy a komunikační techniky s velkou
frontace starého a nového by se mohla ob- potřebou kovových součásti, atd… Důležitost
jevit na pultech již před Vánocemi, nejpoz- kovodělných řemesel ve střední Evropě byla
znásobena hutním a metalurgickým průmysději však do kunštátské pouti.
lem spolu s vysokou technickou úrovní
L.Dostál
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Varhanní a pěvecký koncert

IVA BARTOŠE
A NAĎI BLÁHOVÉ
29. září 2012 v 17.00
kostel sv. Stanislava.

Na koncertě mimo jiné zazní skladby
těchto autorů:
E. Bossi, J. S. Bach,
CH. M. Widor, I .Bartoš
Vstupné dobrovolné

Správa státního zámku v Kunštátě
Vás srdečně zve na

AUTORSKÉ ČTENÍ
JAROSLAVA HUTKY
básně, povídky, fejetony a samozřejmě
i kytara a zpěv.
29. 9. 2012 v 19.00 hodin
Pilastrový sál
vstupné: 100,- Kč

PODĚKOVÁNÍ
Občanské sdružení Aktivity středního věku
děkuje za spolupráci Městu Kunštát a všem
příznivcům pojízdného kinematografu bratří
Čadíků, který navštívil naše město ve dnech
2. 8. až 5. 8. 2012. Při akci byla na dobrovolném vstupném vybraná částka ve výši
16.734,-Kč, která byla předána na charitativní
účely. Provozem stánku s občerstvením byla
získána částka ve výši 5.672,-Kč, která slouží
jako částečná spoluúčast s Městem Kunštát
na pokrytí nákladů kinematografu.
ASV Kunštát

INZERCE
» MONTÁž SATELITů, antén, alarmů, kamerových systémů, garážových vrat a domovních zvonků. Tel. 608 025 112
» OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810
» NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvořezdrav. střediska) otevřeno každou středu od
9.30 do 16.00.

obráběcích strojů, již v minulém století - je
žádoucí tuto kapitolu v nabídnuté knize pozorně přečíst!
Zaměstnání v oboru ,,Kovo’’ v okruhu několika kilometrů a dojíždět do zaměstnání z
Kunštátu, TO je v současnosti řešitelné. Odměnou je vzácné životní prostředí v regionu
Halasovo Kunštátsko a projekt ,,Náš kraj v
letech 2030.’
K povzbuzení zájmu navrhuji návštěvu školáků (i rodičů !) Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně v září 2012, což možno podpořit ve spolupráci s učitelem Mgr. L. Dostálem.
Budoucnost dnešního školáka spočívá ve vše-

obecné vzdělanosti s rukodělnou dovedností,
spojenou s moderní ekonomickou kulturou.
Ve Francii, srpen 2012,
J. A. Jaroslav Rehurek.

» 8.- 9. ZÁŘÍ 2012 Zeleninový víkend v Šebrově (přehlídka vůní, chutí, barev a tvarů)
v Zahradnictví u Kopřivů v Šebrově denně
8.00 – 18.00. www.zahradnictvisebrov.cz

Připomínáme:
Kniha Cestou kunštátského rodáka je o čtyřicetiletém poznávání života a práce ve Francii.
Byla vydaná v Praze roku 2012. Autor, pan » KOSMETICKÉ STUDIO PETRA VÁM
Jaroslav Řehůřek – kunštátský rodák, byl tak NABÍZÍ: - modeláž nehtů na rukou i nohou,
laskav a věnoval několik výtisků své knihy i kosmetické ošetření pleti, barvení řas a obočí
do naší městské knihovny. Publikace jsou za- - poradenství, správná péče o pleť, barevná tyřazeny do knihovního fondu a je možné si je pologie a trendy v líčení. AKCE: každá zákazkdykoliv zapůjčit. (Podrobně jsme o titulu in- nice při 5. návštěvě 50% sleva. Tel.: 775 166
557
formovali v Kunštátském zpravodaji 2012/5).

SDH KUNŠTÁT
Z Kunštátu do Kunštátu 2012
Již počtvrté jsme pro Čertíky uspořádali letní
soustředění. A z toho již třikrát jsme za místo
pobytu zvolili Orlické Záhoří. Tuto obec jsme
si zamilovali na první pohled. Krásná krajina,
horský vzduch, dobrosrdeční lidé.
Letos si Čertíci za skutečně letního počasí,
namalovali svoji vlajku, zahoubařili, zarybařili v Polsku, nasbírali si borůvky, navařili z
nich marmeládu, hráli hry, soutěžili, prožili
„EKOden“, vařili si v kotlíku nad ohništěm,
prošli si přírodní rezervaci Zemská brána, zastříleli si ze vzduchových zbraní a samozřejmě
se věnovali „hasičině“. Měli možnost získat
odznak odbornosti „preventiva“ a „strojník“,
trénovali klasické disciplíny dle celoroční hry
PLAMEN. Nejvíce zážitků si však mladí hasiči odnášeli z ranních rozcviček, spaní pod
širákem a z jízdy autem místních hasičů lesním terénem.
Ubytovaní jsme byli v penzionu U Cvrčků s
vlastním krytým bazénem, který jsme denně

INZERCE

využívali. Manželům Cvrčkovým patří moje
poděkování za zvládnutí zatěžkávací zkoušky
objektu a nadstandardní péči.
Ráda bych dále poděkovala vedoucím: Janě
Krejčí, Lukáši Bočkovi, Kláře Lukešové a Janu
Vaněrkovi, kteří se o čtrnáct Čertíků starali
jako o vlastní. Vymýšleli program, chystali
hry a soutěže, školili, vařili, vedli rozcvičky
atd. Také děkuji hasičům - řidičům, kteří svůj
volný čas obětovali k naší přepravě: Ladislav
Podsedník, Martin Pavlů, Martin Kučírek,
Josef Koukal. Samozřejmě Pavlu Peterkovi,
který dopravu zorganizoval.
V neposlední řadě musím poděkovat starostovi obce Orlické Záhoří, Vojtěchu Špinlerovi,
za vřelé přijetí a dárečky pro Čertíky a veliteli
sboru SDH Orlické Záhoří, Karlu Vychytilovi,
který nás obětavě všude vozil a tím nám pomáhal realizovat naše plánované výlety.
Jitka Vaněrková

» NABÍZÍM intenzivní přípravu ke státní
maturitní zkoušce z angličtiny – v Kunštátě.
Dále nabízím přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge. Skupiny max.
po 4 studentech, materiály zajištěny. Mám
zkušenosti z praxe, zaručuji profesionalitu.
Bližší informace na anglictinazkousky@seznam.cz nebo na tel.: 731 163 463
» KADEŘNICKÉ SLUžBY Veronika Juránková - dámské, pánské a dětské. Pracovní
doba: pondělí – pátek, sobota a neděle dle
objednávek. To vše v pohodlí vašeho domova.
Tel: 607 207 762, www.kaderniceverca.cz
» PRODÁM thuje 1 m vysoké za 75,- Kč.
Tel: 728 716 804
» PRODÁM byt 2+1 v osobním vlastnictví
v Kunštátě. Tel. 736 162 018
» ZRUČNÝ ŘEMESLNÍK provede malířské
a natěračské práce, zednické práce, obklady,
dlažby, práce se dřevem, pergoly, vazby aj.
Rychle, levně. Tel.: 725 322 830
» STUDIO VIKTORKA - Petra Loukotová
nabízí na penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru a také dárkové poukazy. Tel.
605 979 121
» AUTODVůR opravy motorových vozidel
všech typů. Mechanické opravy - vč. dodání
levných n.d. Klempířské opravy - vč. rovnání
i vaření. Autolaky, design - vč. kompletní přípravy. Plnění klimatizací - již od 400 Kč. Dále
- svařování plastových částí, zasklívání autoskel, diagnostika řídících jednotek, přípravy
a provádění STK, zajišťujeme servis a opravy
pohonu LPG. Levné renovace poškrábaných
a zašlých předních plastových světel. Prodej
levných náhradních dílů - dodání dle objednání. Pracovní doba flexibilní, dle potřeb
zákazníka. Kalkulace ceny předem, opravy
prováděny v nejnižších cenách a v nejkratším
možném termínu.
Kontakt: AUTODVŮR Kunštát, tel. 608 192
829 Prchal Zdeněk, Hliníky 325, Kunštát.
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LITERÁRNÍ RUBRIKA

SLOUPEK

Knihy knihovny kunštátské
Posledně jsem svůj příspěvek zakončil větou
o penězích. Proč dnes nezačít stejným, tak
málo frekventovaným a neprávem odstrčeným tématem: Peníze! A nejen peníze, přímo
DOLARY! Kdysi to bývala tvdá valuta. Dnes,
díky americkému dluhu komunistické Číně to už taková sláva
není. „Ó Velvary, kde jsou mé tolary!“ A jsme u toho. U podstaty,
u kořene věci! Americký dolar
nevznikl z ničeho jiného, než z
českého tolaru, raženého v Jáchymově hrabětem Šlikem roku
1519. To znění s d- na začátku,
tedy Dolar, je dolnoněmecké.
Odtud bylo vyveženo na divoký
západ a ujalo se. Ach, kdyby jste
jen tušili, pyšní Američané, živící se v Čechii výukou angličtiny
za tvrdou korunu českou!
Tyto vědomosti dovoluji si čerpat
s jistou licencí z knih emeritního
profesora ústavu českého jazyka
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Dušana
Šlosara. Autor je etymologem,
tedy vědcem zabývajícím se –
mimo jiné – původem slov, jejich
vznikem a vývojem. Není tedy
prosím entomolog a proto svou
pozornost nevěnuje hmyzu. (I když písmena
jistě hmyz připomínají, říká se jim přece někdy mravenci nebo blechy.)
Opět k profesoru Šlosarovi. ŠALINA: Tak říkají v Brně tramvaji, jak víme. Není to název
spisovný, ale každý Brňák mu rozumí. (Slengový ale také není, slengový je „šmirgl“)
Autor říká: „Název šalina mohl vzniknout
z „elektrische Linie“. Mluví pro to fakt, že
se slovo šalina užívá i pro elektrické vedení
obecně: „natáhli do domu šalinu“ znamená
„zavedli elektrický proud“. Já myslel, že je
zde spojena linie dráhy s ulicí „štráselínie“,
tedy šalina. Ale jsem zřejmě vedle jak ta jedle. Jiné slovo kmenové brněnské mluvy zní
„ŠMÉ“. Pojmenovává předstírání, klamání,
úskok. Inu, „Není to fligna, je to šmé“. Původ
slova je z rakouské němčiny, kde má podobu
Schmäh a znamená podvod, pomlouvání.
Zprostředkovatelem možná byla i židovská
mluva – jidiš. Ta má slovo šmé ve významu
„špatná pověst“. Ve Šlosarově knížce (Otisky) je vystopován i výraz ŠUKATI. Jeho význam zaznamenal značný posun. V Babičce
píše Božena Němcová: „Vorša zvyklá na
Starém bělidle na ustavičné šukání, mytí a
smejčení, dala se do poklízení.“ Slovník spisovného jazyka českého z roku 1966 uvádí:
šukat 1. pohybovat se, těkat z místa na místo,
2. vykonávat drobné práce, 3. řidč. hledat,

4. (v dětské hře) šoupat kuličky nebo fazole
do důlku. Spisovatelé 21. století dávájí slovu
jiný význam. Příklady v knížce následují.
Podobným způsobem, metaforou, vznikla
už dříve řada dalších vulgarismů z oblasti

sexu. Původně to byla nezávadná pojmenování obyčejných činností a jejich významový
posun je důsledkem dobové „společenské
poptávky“. Snad nic nezpackám a nenarazím
na zásah cenzury, když ocituji pro názornost
úryvek z textu LMD Kunštát ze hry KOKO
aneb Kdo zabil Ala Kapouna:
Já chtěla zpívat, já chtěla hrát.
A on chudák stále jen žrát!
Vařit a prát! A každou středu
si s ním zašukat.
Závěrem ještě slovo ŽŮŽO. Slovo sice opět
nespisovné, ale rozšířené, je výrazem pro
kladné hodnocení. Kde se vzalo? Z romštiny.
Znamená tam především „čistý“ v konkrétním i přeneseném smyslu. Romských slov
nemáme v češtině mnoho, známější je jen
výraz pro psa čokl či pro táborák vatra. Také
slovo love (ne láska), ale „peníze“ z brněnské
hantýrky má romský původ.
Tak. Opět jsem skončil u peněz. Příště – bude-li jaké příště – si už dám pozor. Snad jen
ještě podotknu, že Šlosarovy knížky spoluvytvářel výborný kreslíř Jan Steklík.
ŠLOSAR Dušan, OTISKY, Dokořán, Praha
2006
ŠLOSAR Dušan, JAZYČNÍK, Dokořán, Praha 2004
v.o.
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Pamětní zápis
Ludvík Kundera

(XXI. část)

Sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti obšírné
úpravy kunštátského chrámu sv. Stanislava:

Body, drobničky, setkání
Roku 1980 slavil Kunštát narozeniny. Sedmisté!
Národní výbor chtěl oslavit slavný den hotovým
sborníkem, jenže přípravy jaksi zkiksly. Dobré
duše si vzpomněly na mne, tehdy zcela zapovězeného, i slíbil jsem, že se toho ujmu, byť na
zapřenou. Pomohli různí přátelé a vznikla ideální, patrně předpotopní, neopakovatelná, spolupráce s tiskárnou, s použití nejedné aticenzurní
lsti; včas posléze vyšly čtyři sešitové almanachy,
které se spoustou fotografií obsáhly celý ten Čas
od roku 1280 do roku 1980. Povolení byla spjata
s všelikými příkazy, neprodávat jednotlivá čísla,
nevyrábět společnou obálku atd., to vše se realizovalo v pravý opak, navíc jsme zásluhou Boh.
Marčáka použili poznámkového aparátu na
tzv. kuléru na konci čísel, ty stránky se vymkly
cenzuře a nějaké to přehnané budování byl jen
pominutelný ústupek dohlížitelskému tlaku, honorář jsem sice žádný nedostal, ale zaredigoval
jsem si přímo velkolepě a dokonce i mé jméno
se v tiráži kdesi na konci octlo. Po pětadvaceti
letech mě ten výkon docela těší.
I kunštátský zámek ještě skýtá možnost objevů.
V 90. letech našli vědci (hledajíce něco jiného?)
pod gotickým povrchem podloží románské. Jest
jim věřiti. Znamená to, že zjevení kunštátského
hradu, umístěného do roku 1280, nutno posunout ještě o nějaké to století dozadu. A rázem je
Kunštát mezi hrstečkou nejstarších pevných sídel! Ve vědě zní to „nej“ hrdě. Ve vzduchu kolotá
jen otázka: A co dál a co více?
27. listopadu 1989 velké shluknutí na náměstí.
Uprostřed kruhu koktá poslední komunista. Ti
ostatní tu nejsou. Sváteční pocit…
2. prosinec 1989: Chabá práce, nakonec převěšování obrazů. Kunštát je jaksi jiný: Hlavy kolem
oken se mihají, z úlomku mluvy popis chaosu.
Odpoledne s Klárou na Suché louce. I příroda je
jiná. Dokonce budí vzácné nadšení.
Jezírko vzniklé po málem půlstoletém otálení
kolem roku 1992 za Sychotínem ve směru k Makovu není sice na koupání, ale otvírá scenerii,
která je půvab sám. A zavede nás také k Mramorce, nejhezčí studánce, jakou znám.
Z kunštátských farářů jsem poznal nejprve pátera Šafáře. Na jedné příbuzenské svatbě jsme
našli společný jazyk, zjistil jsem, že důstojný otec
umí skvěle vyprávět vtipy a že se rád nenápadně směje; vídal jsem ho zhusta, jak fičí na motocyklu. Jen ten konec, připisovaný snad nějaké
komunistické bojůvce, mě trvale šokuje: drát
natažený v prudkém sjezdu přes silnici! Skoro k
nevíře, tudíž pravděpodobné.

HISTORICKÁ RUBRIKA
Hrnčířský jarmark má dvacetiny
Dvacet let z pohledu historie je nepatrný zlomek
času. Dvacet let v životě člověka je věk dospělosti. Po dvaceti letech si také připomeneme vznik
nové tradice Hrnčířských jarmarků v Kunštátě.
Předkládáme Vám ohlédnutí za prvním Hrnčířským jarmarkem 25. září 1993.
Vzpomíná ing. Alois Dobeš, starosta Kunštátu
(l990 – 1998):
Na úvod musím připomenout, že první ročník
novodobého jarmarku v roce 1993 znamenal
návrat k něčemu, co kdysi v Kunštátě existovalo. Jarmarky se na náměstí konaly po roce 1620,
kdy v obci vznikl cech řemesla hrnčířského. Byl
to v pořadí druhý řemeslný cech, první byl snad
ševcovský.
Na tuto tradici chtěla Rada obce ve složení: starosta ing. Alois Dobeš (KDU-ČSL), místostarosta ing. Jiří Šafář (KDU-ČSL), radní ing. Jiří
Kubec (ODS), Josef Chvíla (KDU-ČSL) a MVDr.
Miroslav Šafář (ODS), navázat v hektické době
po období totalitních režimů, kdy jarmarky a
vůbec všechno, co mělo lidem zpříjemňovat život zaniklo.
Dlouho jsme nevěděli jak na to, až mne a pana
Josefa Závadského pozval pan Jaroslav Mareček
(z Hliníků) do Mnichova na Oktoberfest – slavnosti piva. Zaujala mne tehdy myšlenka, že celá
tato monstrozní akce, na kterou přijedou statisíce lidí do Mnichova, vznikla pro zadlužení
města po olympijských hrách. Hned po příjezdu bylo osloveno asi jedenáct místních keramiků. Schůzka se konala v bývalém atelieru pana
Kemra (dnes Studio keramika) v Sychotíně.
Představili jsme tam myšlenku, že je třeba pomoci kunštátskému regionu něčím, na tu dobu
netradičním. Ukázkou a prodejem keramiky na
náměstí s tím, že akci doplní kulturní program a
celé organizace se ujme tehdy ještě Obecní úřad.
Zhruba polovina přítomných se tehdy vyslovila
pro, druhá polovina byla proti s tím, že to nebude fungovat a že je to zcestná myšlenka. Trochu
mne to překvapilo, ale nechtěl jsem se nechat odradit – podobné zkušenosti jsem měl i při prosazování jiných věcí.
Dlužno dodat, že kromě pánů Závadského a
Marečka mi s prvním jarmarkem nejvíce pomohl Stanislav Halas, tehdy prosperující majitel
Keramiky Kunštát v Rudecké ulici. Když řekl:
“Starosto, to je dobrá věc, něco podobného je
v Berouně, kde prodáváme keramiku a tam to
funguje“ - bylo rozhodnuto.
Dál nastaly už jen hodiny práce na přípravě. Postupně se přidal pan Zdeněk Lindovský, vznikla
komise pro přípravu prvního jarmarku. Michaela Lindovská vytvořila logo jarmarku, pan
Závadský obětavě maloval veškeré reklamy a
poutače, sháněli jsme sponzory, abychom ne-

zatížili obecní pokladnu. Domlouval se dopro- tou tradici kunštátských jarmarků a z úst starosvodný program, do přípravy byli vtaženi všichni ty bylo řečeno, že obec KUNŠTÁT hodlá založit
pracovníci obecního úřadu i tehdejší pracovnice tímto dnes zahájeným JARMARKEM – tradici,
knihovny Helena Bartošovská, Marie Krásová a která se bude v Kunštátě konat každoročně na
podzim. Na náměstí bylo několik desítek prodalší a další.
Do smrti asi nezapomenu na sobotu poslední- dejních stánků s keramikou – různého druhu a
ho víkendu v září 1993, kdy v devět hodin zača- z různých míst republiky – kromě kunštátských
la hrát na horní straně, tehdy ještě škvárového keramiků. Také se předvádělo točení na kruzích,
náměstí Kunštátská dechovka a kde se jako na což si mohl i mnohý návštěvník osobně vyzkoupovel zvedla podzimní mlha, aby se ukázalo šet. Jak jsem již uvedl posledním koncertem na
krásné babí léto. Nevím, zda to bylo sluníčko, podiu na náměstí byl koncert krojované hudby
nebo burčák (který měl být dalším tahákem, na z Čejkovic která pochodem z náměstí přenesla
rozdíl od piva v Mnichově), co vyloudilo úsmě- náladu i návštěvníky na HRNČÍŘSKÝ BÁL do
Kulturního domu – kde pokračovala dobrá návy na tváři prvních návštěvníků.
Snad tehdy nikomu nevadilo, že tribuna byla lada do ranních hodin – kdy se měnil právě letní
zhotovena ze zbytků lešení ze zemědělského ČAS na ZIMNÍ (o jednu hodinu). V celém tom
družstva a potaženého silážní plachtou. Snad výčtu změn nesmím opomenout – že byla na
také nevadilo, že se keramika prodávala v ne náměstí instalována litinová kašna a chemický
tak esteticky krásných stáncích, které pro další záchodek.
ročníky zhotovil pan Pavlů, že jarmark byl pouze jednodenní. Přišly asi dva tisíce platících ná- Tolik citace z obecní kroniky o prvním Hrnčířvštěvníků, kteří za symbolické vstupné dostali i ském jarmarku.
keramickou vstupenku v podobě pečeti hrnčířského cechu, vytvořenou zastupitelem Milanem Pro dokreslení vývoje a charakteru jarmarku uvádíme část textu ze sloupku Jana Halase s názvem
Růžkem a jeho manželkou.
Kunštát první ročník přijal a zbylo jediné – pr- Jarmark z roku 2008, kdy se konal XVI. ročník.
votní myšlenku v dalších letech obhájit a udržet ...Dobře byl také vybrán termín jarmarku. Koná
životaschopnou. Za to je třeba poděkovat všem se víc než čtyři měsíce po pouti a rány v penězaměstnancům města a pořadatelům, kteří ne- ženkách občanů jsou tedy téměř zaceleny. Počaváhali pomoci při dnes již celorepublikově uzná- sí bývá v září poměrně stabilní, není vysloveně
zima a horkem také nikdo neomdlívá. Je to také
vané akci.
čas burčáku, který celému dění přináší atmosféDruhá vzpomínka je doslovná citace z obecní ru pohody a uvolnění. Tady jen malé varování: v
kroniky z roku 1993, jak ji zapsal pan Josef Zá- této době bývá také už některé ovoce prohnáno
trubkami a vzniklý nápoj, kombinovaný s burvadský:
Skutečně velký kus poctivé práce – ke kráse a čákem, dokáže udělat s člověkem divy.
prospěchu občanů. V letošním roce po dlouhém Nezbytnou součástí jarmarku je i doprovodzvažování a organizačních příprav se uskutečnil ný hudební program. Na pódiu pod Jiříkem se
25. září HRNČÍŘSKÝ JARMARK. Kunštátské střídají kapely zvučných i méně zvučných jmen,
náměstí se po 10 ti denních úpravách proměni- mezi nimiž jednoznačnou jedničkou a také stálo v jedno velké výletiště – kde bylo instalováno licí je Rock and Roll Band Marcela Woodmana.
(na úrovni sochy p. MARIE ) podium na kterém Je radost je poslouchat a zároveň sledovat cvrkot
od 8.00 rána až do 19 hodin do večera probíhal na kunštátském náměstí. Woodmani hrají písNON - STOP Estrádně kulturní program kde ničky z devětadevadesáti procent staré padesát
od kramářských písniček, přes historický šerm, a více let. Presley, Berry, Lewis, Prima, Perkins,
estrádní vystoupení umělců až po několikeré Richard, Haley, Darin atd. – to jsou hrdinové nakoncerty hudeb které v podvečer zakončila kro- šeho mládí. Není tedy divu, že si takoví dědulové
jovaná hudba z Čejkovic. A abych neopoměl ten- jako já radostně podupávají do rytmu. Úžasné
to den bylo mimořádně krásné až letní slunečné ale je, sledovat pod pódiem mrňousky, sotva stopočasí. Na náměstí bylo instalováno velké množ- jící na nohou, přitom však neúnavně poskakující.
ství lavic a stolů kde návštěvníci mohli v klidu Když si představím sebe v jejich letech, jak poposedět a sledovat připravený program. Ve 13 skakuji při hitech z roku 1895, nestačím kroutit
hod zazněly z věže kostela fanfáry a na podium hlavou.
vystupuje starosta obce inž. Dobeš s hostem a Rock and Roll je prostě věčný a věčný jistě bude i
téměř rodákem ministrem české vlády p. inž. keramický jarmark.
(Kunštátský zpravodaj 2008/9)
Stanislavem Bělehrádkem. Projevy, které byly
Sestavila redakční rada.
předneseny zdůraznily, že Kunštát organizací
JARMAKŮ navazuje pouze na více jak 300 le-
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