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OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE - ÚŘEDNÍ HODINY 
 

PO 8.30-12.00 13.00-17.00 hod. 
ST  8.30-12.00 13.00-17.30 hod. 

 

 

STAROSTA OBCE ING. JAROSLAV KADLČÍK 
starosta@radostice.cz 

 

MÍSTOSTAROSTA OBCE JAROSLAV DVOŘÁK 
mistostarosta@radostice.cz 

 

*************************************************************** 
 PO 8.00-12.00   13.00-17.00 hod. 
 ST  8.00-12.00   13.00-17.30 hod. 

 
EVIDENCE OBYVATEL, ÚČETNÍ – EVA URBANOVÁ 

podatelna@radostice.cz 
 

POKLADNA, PODATELNA – BARBORA PROKEŠOVÁ 
pokladna@radostice.cz 

 
OBEC - číslo účtu: 20829641/0100 

VODA - číslo účtu: 43-1287520277/0100 
Tel.:  547 225 425 

 

*************************************************************** 
 
OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE VEŠKERÉ HOTOVOSTNÍ PLATBY 
BUDOU V KANCELÁŘI OÚ PŘIJÍMÁNY AŽ OD ÚNORA 2018. 
  
V MĚSÍCI LEDNU LZE PROVÁDĚT PLATBY POUZE 
BEZHOTOVOSTNĚ. 
 
*************************************************************** 
Vydala Obec Radostice, dne 27. 12. 2017, www.radostice.cz. Redakční rada. Radostníček je 
zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. Fotografie do tohoto čísla zpravodaje poskytli: 
Barbora Prokešová, Jan Rybníček, Žaneta Holcmannová, Lenka Chrástová, Martina 
Smejkalová, Jitka Brhelová. Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na 
adresu  pokladna@radostice.cz. .     

         
RÁDI VAŠE POZNATKY K ŽIVOTU V OBCI PŘIVÍTÁME. 
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Obec Radostice přeje našim milým spoluobčanům, 
kteří oslavili významná jubilea, 

hodně zdraví, štěstí a radosti. 
 

Pokud chcete svoje jubileum zveřejnit, zašlete nebo doneste nám 
podepsaný souhlas, na základě kterého, bude Vaše jméno 
zveřejněno. 
 
*************************************************************** 
 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - VÝZVA RODIČŮM 
Vyzýváme rodiče nově narozených dětí, aby se přihlásili k účasti na 
vítání občánků. 

Vítání občánků je určeno pro děti s trvalým bydlištěm v obci 
Radostice, ve věku do jednoho roku, nebo s trvalým bydlištěm 
jednoho z rodičů v obci Radostice.   

Pokud chcete svoje dítě slavnostně přivítat mezi občany naší obce, 
zašlete nebo doneste nám: jméno a příjmení dítěte, datum jeho 
narození, jména a příjmení rodičů a adresu trvalého bydliště, popř. 
kontaktní adresu, pokud je odlišná od trvalého bydliště. 
 
*************************************************************** 
 
CENA STANOVENÁ NA ROK 2018 
Vodné Kč    28,- m3 

Stočné Kč    30,- m3     
 
Minimální platba za stočné na osobu/rok je stanovena ve výši Kč 
1.080,- což odpovídá 36 m3. V případě že odběratel spotřebuje 
podle vodoměru více než 36 m3 osoba/rok, je mu stočné počítáno 
podle množství odebrané vody. 
 
Ceny jsou stanoveny bez DPH. 
 



 

SLOVO STAROSTY 
Vážení občané,   
v posledním vydání našeho obecního zpravodaje Vás stručně 
seznámím s činností obecního zastupitelstva od posledního 
(říjnového) „Radostníčku“. Zastupitelstvo naší obce se sešlo od 
tohoto posledního vydání celkem na šesti pracovních poradách a na 
dvou veřejných zasedáních. Ze zásadních záležitostí si dovolím ve 
zkratce některé z nich jmenovat.                                                                                      
 
1. Po různých průtazích bylo vypsáno výběrové řízení na 
dodavatele stavby „Rekonstrukce kanalizace“ – I. etapa ul. 
Prostřední. Podání nabídek by mělo být ukončeno v závěru měsíce 
ledna 2018. Realizace stavby je finančně zajištěna úvěrem u KB ve 
výši 13 mil. 900 tis. Kč.                                                                    
 
2. Na stavební úřad ve Střelicích byla předána dokumentace pro 
sloučené územní a stavební řízení týkající se koncepčního řešení 
celé ulice Prostřední.                                                                                              
 
3. Probíhá doplněné územní řízení ve věci prodloužení chodníku 
směrem na Prštice.                                                                      
 
4. Dále byla na stavební úřad předána dokumentace pro sloučené 
územní a stavební řízení k realizaci záměru, vybudovat dům pro 
sociální bydlení místo objektů Na Návsi 14, v počtu 12 bytů. 
V tomto případě se naše obec bude ucházet o finanční podporu 
z příslušného dotačního titulu. Současně byla vypracována 
dokumentace k demolici objektů, která byla spolu se žádostí o 
odstranění stávajících staveb předána taktéž na stavební úřad.                                                                                                                                
 
5. Dopracovává se dokumentace k řešení autobusových zastávek a 
parkovacích stání na ul. Hlavní, včetně úprav u kostela. 
                                                                                                                                                    
6. Probíhají změny ÚP, které mimo jiné řeší otázku veřejné zeleně a 
budování biokoridorů.                                                                                                                                                               



 

 
7. Je zpracováváno dopravní značení hygienického pásma vodních 
zdrojů a řeší se posílení stávající kapacity vodních zdrojů. 
 
Úkolů, kterým zastupitelstvo naší obce věnuje pozornost je celá 
řada. V uvedeném výčtu jsem uvedl pouze ty záměry, které se týkají 
blízké budoucnosti a jsou zásadními prioritami pro zlepšení života 
všech občanů naší obce.                                                                                                                                                        
 
 
Vážení občané,                                                                                                                                                                     
zvláštní atmosféra Vánoc je za námi. Adventní dny jsme společně 
zahájili 1. prosince 2017 Na Návsi, před obecním úřadem, krásným 
vystoupením žáků naší základní školy a žáků základní umělecké 
školy v Ořechově. Během těchto svátků jsme se setkali se svými 
nejbližšími u vánočního stromečku, obloženého spoustou dárků. 
Dárky, které jsme si pod stromečkem navzájem věnovali, byly a jsou 
symbolem upevňování vzájemných vztahů v rodinách a obecně 
mezi lidmi. Tradice vánočních dárků není nic nového a sahá až do 
středověku. Pochopitelně největší radost z dárečků prožívali naši 
nejmenší, děti. Pro nás starší jsou Vánoční svátky vždy časem, kdy 
se v dnešní uspěchané době zastavíme, zamyslíme a věnujeme co 
nejvíce času svým blízkým a přátelům.                                                                                                                    
 
Dovolte mi, abych Vám všem v tomto povánočním období ve 
zbývajících dnech letošního roku, popřál co nejméně stresu a 
osobní pohody.                                                                                                                                            
Do nového roku 2018 Vám přeji jménem zaměstnanců obce, 
zastupitelstva obce a jménem  
svým, hodně zdraví, dobré nálady a úspěšný rok 2018.                                                                                                                             
 
              Ing. Jaroslav Kadlčík – starosta 
 
 
 



 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V sobotu 2. prosince 2017 starosta obce přivítal nové občánky.  
Jakuba Buranského, Dominika Drábka, Daniela Žúbora, Leontinu 
Del Favero, Sofii Hudecovou a Vincence Čápa. 

Vážení rodiče, přejeme Vám, aby nový človíček přinesl do Vaší 
rodiny hodně lásky, smíchu a něhy.                                                       B. P. 



 

OHLÉDNUTÍ ZA MIKULÁŠSKOU CESTOU 

Děkujeme všem, kteří se 3. 12. účastnili Mikulášské cesty. Dětem, 
rodičům a hlavně těm, co věnovali svůj volný čas na přípravy a 
organizaci, což bylo několik členů kult. komise a pár nadšenců z 
"lidu": Libor Švestka (Mikuláš), Jana Kratochvílová (anděl), Jindra 
Martinec (čert), Libor Tůma (čert), Monika Růžičková (anděl), 
Vláďa Růžička (čert), Vláďa Růžička ml. (čertíček), Jitka Brhelová 
(čertice), Lenka Chrástová (čertice), Natálka Hložková (čertice), 
Gabča Ondrášková (čertice), Markéta Káňová (čertice). Děkujeme 
také družině školy za přípravu soutěží a výzdobu Sokolovny. 

 

   Za kulturní komisi Lenka Chrástová 



 

KULTURNÍ KOMISE – TVOŘIVÉ DÍLNY V PIDIZEMI V ROCE 2018 
Tvořeníčko s Martinou 
28. 01.  Dárek na Valentýna 
25. 02.  Tvorba z moduritu 
25. 03.  Výroba velikonočního věnce 
29. 04.  Prostorová tvorba 
27. 05.  Ubrousková technika 
24. 06.  Šití jehelníčků 
30. 09.  Riflový organizér 
28. 10.  Výroba stromečku štěstí z korálků  
25. 11.  Příprava na první advent 
16. 12.  Šití polštářků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tvořeníčko s Lenkou 
15. 04.  Washi pásky 
13. 05.  Quilling 
10. 06.  Akvarelová technika 
15. 07.  Přání mix media 
12. 08.  Razítkování 
09. 09.  Big Shot 
14. 10.  Embasování horkým vzduchem 
11. 11.  Adventní věnec v krabičce 
09. 12.  Výroba vánočních přání 
 

29. 07. a 26. 08.   
- máme prázdniny, v případě zájmu dětí, ale něco vytvoříme 



 

 
Zveme všechny děti mezi nás. Vzhledem k tomu, že jsme se 
v letošním roce již pravidelně s některými dětmi setkávali, budeme 
rádi, když se v roce 2018 naše dílničky rozšíří.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tvořilo se opravdu ze všeho a všechno ! 
… krokodýl ze šišek, svítící dýně, 
vánoční dekorace, přání všeho druhu ….. ušili jsme chňapky, 
vyrobili gelové svíčky, nazdobili tašky a trička ….. 
 

                 Těší se na vás Martina a Lenka 



 

…. NĚCO MÁLO Z DĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY…. 
 
Sbírka plyšáků a hraček pro děti z Dětské nemocnice na 
onkologické oddělení 
Naše děti ze ZŠ i 
MŠ se podílely na 
sbírce hraček pro 
nemocné děti. Po 
odevzdání těchto 
hraček, nám došel 
děkovný dopis a 
nějaká ta 
dobrůtka. 
Posíláme všem 
nemocným dětem 
hodně sil a 
držíme jim pěstičky. 
 
 

 
 
 
A máme tady Advent! 
Před první adventní nedělí 
jsme ve čtvrtek 30. 
listopadu uspořádali 
společně s rodiči tradiční 
Vánoční dílnu, kde si děti 
vyráběly spoustu krásných 
dekorací.  
 
 
 

 
 



 

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší?  
5. 12. nás navštívil nejenom Mikuláš, ale i andílci a očekávaní čerti. 
Přišli s knihou hříchu, ve které měli napsané hříchy i pochvaly 
každého dítěte. Nějaká ta slzička ukápla, ale to k tomu patří. Děti 
byly statečné.  

 
7. 12. 2017 třída 
Motýlků vyrazila 
na společný 
předvánoční výlet 
na Zámek Rosice 
s kamarády ze 
školy. Byl to 
krásně strávený 
čas, děti shlédly 
vánoční pohádku, 
výstavu hraček a 
každý si vyrobil 
dáreček ze dřeva.  
 



 

Po velkých přípravách nadešel ten den – 12. prosinec, připravily 
jsme pro rodiče, prarodiče, tety, strýce i sourozence, Vánoční 
besídku a letos obě třídy společně. Všichni společně jsme všechny 
přivítali, pozdravili, zatančili, zazpívali i obdarovali vyrobenými 
dárečky. Kuřátka se převlékla za vánoční stromečky s hvězdou na 
čele. Motýlci 
si připravili 
ještě zimní 
hádanky pro 
všechny 
diváky a 
ukázali 
nějaké 
vánoční 
tradice  
a zvyky. Po 
vystoupení si 
děti zasloužily odměnu v podobě cukroví, ovoce  
a dětského punče, ale abychom nezapomněli.       A přišel i Ježíšek!  
 
Rok 2017 jsme tradičně zakončili společně se základní školou 
návštěvou Radostického kostelíčka a zpěvem vánočních koled.  
 
VÁNOČNÍ RECEPT 
1 kg LÁSKY, 30 dkg ŠTĚSTÍČKA, 20 dkg PUSINEK,  
20 dkg RODINNÉ POHODY, 10 dkg POROZUMĚNÍ,   
2 lžičky POMAZLENÍ, 2 lžičky POHLAZENÍ, špetka ZLOBENÍ, 
dle chuti TRPĚLIVOSTI, hodně ZDRAVÍ. 
 
Vše dobře promíchati, upécti a po částech ujídati. Dobrou chuť.  

 
PŘEJEME ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018. 

        
 

Za kolektiv MŠ Žaneta Holcmannová 



 

…. ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY …. 
Čtenářský kroužek. Vlastní tvorba dětí. 
Nejprve děti vymýšlely rýmy na náhodně zvolená slova, později 
jsme zkoušeli rýmy sestavit do verše. 
Zpočátku nám to moc nešlo, ale po vytvoření několika vzorků se 
začaly děti předhánět v nápadech. Musela jsem připomenout  
pravidla komunikace. Vybrali jsme tři nejlepší verše a zkoušeli  
jsme vymyslet pokračování, aby vzniklo dvouverší, krátká básnička. 
Pracovali jsme nejprve ve skupinách, doma měly děti za úkol zkusit 
vytvořit svou krátkou báseň a tu ilustrovat. Z přinesených básní 
jsme sestavili výstavku a hodnotili. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
Za kolektiv ZŠ Drahoslava Drábková 



 

RADOSTICKÁ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA 
Naše přípravka v letošním roce 2017 byla přihlášena do soutěže  
III. tř. starší přípravka sk. B a skončila na 9. místě. 
Po podzimní sezoně se v tabulce střelců FAČR  však i naši hráči 
umístili na ucti hodných místech – Ondřej Charvát  na 9. místě s 
počtem 18 gólů, Radim Dvořák na 17. místě 12 gólů z  celkového 
počtu 138 hráčů této soutěže.  A protože je fotbal kolektivní hra, tak 
do týmu patří také další naši hráči: Ondřej Kysel 4 góly, Tony Tran 3 
góly, Vendelín Šik 2 góly, Tomáš Bílý 2 góly, Tomáš Lenert, Jakub 
Kysel, přespolní Patrik Varga, Luboš Hloušek, Dominik Schiller, 
Tobiáš Babiš. 
 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 D. Kounice 9 9 0 0 75:25 27 

2 Střelice 9 7 0 2 111:33 21 

3 SK Ketkovice 9 6 1 2 80:56 19 

4 Želešice/Ořechov 9 6 0 3 90:72 18 

5 Modřice 9 5 1 3 69:54 16 

6 SK Medlov 9 4 1 4 50:52 13 

7 Mor. Bránice 9 3 0 6 41:56 9 

8 SK Vojkovice B 8 1 1 6 38:90 4 

9 Radostice 9 1 0 8 41:92 3 

10 Hrušovany u Brna 8 0 0 8 43:108 0 

 
Jako každoročně se momentálně účastníme zimní halové ligy na ZŠ 
Tuháčkova v Brně Komárově organizované oddílem Horních 
Heršpic, kde jsou děti přihlášeny v kategorii starší i mladší 
přípravka. Děti jsou tak téměř celoročně zapojeny do aktivity. 
Do nového roku 2018 přejeme všem hodně zdraví, dětem spousty 
fotbalových úspěchů a gólů, rodičům odhodlání a trpělivost vést 
děti ke sportu a trenérům pevné nervy. 

 
Za fotbalovou přípravku Zuzana Dvořáková 



 

 

 
 
*************************************************************** 

 

T. J. Sokol Radostice připravuje  

na 3. 3. 2018 tradiční Ostatky.  

Bude hrát skupina SpazierGang z Telče. 

 
 
 
 



 

NEÚSPĚŠNÝ FOTBALOVÝ PODZIM MUŽŮ 
Do sezóny 2017/2018 vstupovalo naše mužstvo, hrající III. B třídu, 
po loňské úspěšné sezóně, kdy jsme obsadili 5. místo, bez velkých 
změn v kádru a tedy s optimismem, že budeme bojovat o špici 
tabulky. Realita podzimu byla ale zcela jiná. V odehraných 13 
zápasech jsme získali pouze 12 bodů a skončili jsme na 
nelichotivém 13., tedy předposledním místě.  
Jedná se o naše nejhorší podzimní umístění za posledních 5 let, kdy 
působíme ve III. třídě. Příčin tohoto poklesu je určitě více. Fakt je 
ten, že poklesla tréninková morálka a našemu zkušenému týmu 
přibývají roky. Věkový průměr některých mužstev v soutěži je i o 8 
let nižší. To se projevuje zejména v závěrech zápasů, kdy jsme 
poztráceli řadu bodů.  
Za zmínku stojí, že ze 13 zápasů jsme pouze jednou vyhráli druhý 
poločas. Naopak v posledních 15 minutách zápasů jsme často 
inkasovali a ztratili tak 7 bodů. Z různých důvodů jsme odehráli 8 
zápasů doma a pouze 5 na hřištích soupeřů. Tuto výhodu jsme ale 
nedokázali využít, protože jsme doma získali pouze 8 bodů za dvě 
vítězství a dvě remízy.  
Nezbývá než doufat, že jaro bude lepší. Pokud se zlepší přístup 
některých hráčů k tréninku, máme kádr na to, abychom se v tabulce 
posunuli výše. Čeká nás ale těžké jaro, protože budeme hrát pouze 
5 zápasů na domácím hřišti.  
Můžeme si vzít za vzor sezónu 2015/2016, kdy jsme za podzim 
získali pouze 11 bodů (ale byli jsme na 11. místě). Na jaře jsme 
potom získali 22 bodů a skončili na 7. místě. 
 
Nejlepšími střelci našeho týmu byli Jakub Johaník a Michal Macalík 
s 6 brankami.  
 
 
 
 
 
 



 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 
TJ Sokol 
Troubsko, spolek 

13 11 2 0 43:8 35 

2 Vev. Bítýška B 13 7 1 5 27:30 22 

3 Lažánky 13 7 0 6 27:29 21 

4 Vys. Popovice 13 6 2 5 32:25 20 

5 
TJ Sokol 

Senorady 
13 5 5 3 21:23 20 

6 Oslavany 13 5 4 4 35:23 19 

7 TJ Sokol Zakřany 13 6 1 6 29:31 19 

8 FK Zbraslav B 13 5 2 6 24:25 17 

9 Deblín 13 5 2 6 19:27 17 

10 M. Bránice 13 4 3 6 34:33 15 

11 Babice u Rosic 13 3 5 5 18:24 14 

12 SK Ketkovice 13 4 1 8 22:40 13 

13 Radostice 13 3 3 7 26:29 12 

14 SK Drásov 13 2 5 6 29:39 11 

 
Pro bližší informace k jednotlivým zápasům a činnosti klubu 
navštivte naše webové stránky na následující adrese 
www.sokolradostice.ic.cz. 

 
Za oddíl kopané Jiří Kadlec, starosta T. J. Sokol 

 
 

http://www.sokolradostice.ic.cz/


 

CO BYCH DĚLAL, KDYBYCH MĚL PSA, KTERÝ ČASTO VYJE. 
Bydlím na rohu Vršovické a Hlavní, a protože jsem vzhledem ke 
svému typu zaměstnání častěji doma, slýchávám den co den vytí a 
kňučení dvou psů v blízkém okolí. Není pochyb o tom, že jde o zvuk 
velmi nepříjemný. Namítnete, vrať se zpátky do města. Ale i ve 
městech jsou psi, kteří svým vytím a štěkáním obtěžují svoje okolí. 
Svědčí o tom mnohé diskuze na internetu. Rozšířený nešvar. 
Tedy, co s tím? 
V prvé řadě bych to řešil. Nebojím se experimentovat a tak bych to 
zkoušel a nevzdával. Motivem by mně byla obava, že to za mě vyřeší 
někdo jiný. V životě jsem poznal přinejmenším dva lidi, které bych 
zařadil do kategorie „ranaři“. Tito lidé takové situace řeší velmi 
svérázně a nekompromisně. Hněv je silná emoce. 
Takže, co s tím? 
Pes je tvor společenský. Jenže lidé musí chodit do práce, starat se o 
příbuzné, o věci, které jsou přednější. Pes je tak od rána do 
pozdního odpoledne sám. A to je proti jeho přirozenosti. Ať už 
volně na zahradě, nebo na zahradě v kotci, je to pro něj nepříjemné 
a nepřirozené. Pes je tvor plný energie, potřebuje se uběhat, utahat. 
Celodenní samota jej sžírá. Jenže pes, který žije s člověkem, se musí 
přizpůsobit. Kam bychom došli, kdyby si každý pes dělal, co se mu 
zlíbí. Proto psy vychováváme. Protože když to neuděláme my, 
zhostí se této úlohy pes. 
Výchova je podobná jako u dítěte. V prvé řadě je nezbytné 
přistihnout psa při činu. Jakékoliv zpětné řešení je nanic, pes to 
nepochopí. Tedy, chytit při činu a konat. I za cenu jednoho dne 
dovolené. Šel bych k psovi a hlubokým, důrazným a 
nekompromisním hlasem bych jej okřikl. Je jedno, co mu řeknete, 
česky beztak neumí. Psi mají mezinárodní, univerzální řeč. Řeč těla. 
Při tomto zákroku nesmíte udělat nic navíc. Nesmíte kárání změnit 
v popleskání, pochválení, nesmíte psovi dát pomlsek, nesmíte se 
smát. Přichází lhůta pochopení nebo nepochopení. Odcházíte od psa 
a čekáte. Pokud pes začne opět výt, opět mu vynadáte, hlubokým 
hlasem, bez čehokoliv dalšího. A pohrozíte rukou. Hluboký hlas a 
hrozba rukou je velmi důležitá pro další postup. Hlubokým hlasem 



 

káráme psa proto, že pes instinktivně poměřuje „váhu“ soupeře. 
Vysoké ženské hlasy jsou psovi k smíchu. Hluboký hlas = mnoho 
testosteronu a to se rovná ohrožení. Pes se podřídí. 
Pokud pes vytí zanechá, musí nutně následovat pamlsek. Po nějaké 
době, třeba po pár minutách, je nutné za psem zajít, a pokud nevyje, 
odměnit jej. 
Horší je, pokud vyje dál. Nátlak je nutné stupňovat. Kdo s tím 
nesouhlasí nebo to nedovede, nemá si psa a obzvláště velkého, 
pořizovat. Kdo chce situaci vyřešit, ví, že to někdy u zubaře bolí, ale 
úleva stojí za to. 
Pes, který neposlechne je nanic. V extrémním případě to končí 
pokousaným bezbranným dítětem, na kterém si pes vyleje svůj 
vztek a žárlivost. Vím, o čem mluvím. Oba naši syni vyrůstali 
s německým ovčákem. Pečlivě jsme museli vyvažovat přízeň jak 
dětem, tak i psovi. Jednou mě pes napadl, „chytil“ mě za ruku, když 
jsem chtěl dát dítěti na zadek. Následoval můj řev, chycení psa pod 
krkem a srovnání psa do míst, kam v hiearchii smečky patří. Pes 
takové věci pochopí velmi rychle a dobře, pokud je reakce okamžitá 
a adekvátní. V tom prostředí, kde jsme bydleli byl i tchán, statný a 
urostlý chlap a pes si myslel, že ve smečce patřím až pod psa. Pak už 
se to neopakovalo, stačilo psovi pohrozit, když jsem syna káral. Ale 
opět s ohledem na psa. Pes svou smečku hlídá. 
Když kluci rostli, psa všelijak zlobili (zdůrazňuji, že přiměřeně) a 
nestalo se, že by je pes kousnul.  
Pokud pes vyje dál, nezbývá, než si vzít hůl, nebo botu a pokud pes 
nerozumí vašemu hlubokému hlasu, je nutné přitvrdit. Zde je nutné 
dobře znát povahu psa. Nezvládnutá individua klidně pánečka 
napadnou. Kdysi jsem vezl souseda na chirdu do Bohunic. Okřiknul 
svého vlčáka, původem prý z útulku a ten jej začal kousat. Nepěkný 
pohled, nedobrá situace, pro psa zpravidla poslední počin jeho 
života. 
Není vůbec účelem psa zmlátit, to zdůrazňuji. Jde o eskalaci situace, 
kdy chovatel, páneček, jasně a bez výhrad demonstruje svoje 
postavení ve smečce. Diskuze se nepřipouští, výt se nebude, tečka. 



 

Pro chov psa platí, že pes potřebuje přízeň a lásku. Trest bere jako 
ponížení. Sám se bude snažit vyjít chovateli všemožně vstříc, když 
se mu odmění přízní a láskou. Nebojte se hrát si se svým psem, 
házejte mu aportek, posílejte si jej přes rozlehlé pole od páníčka 
k paničce a zpět. Drbejte jej pod bradou, na hřbetu, věnujte se mu. 
Pokud jej máte jen jako živého trpaslíka na zahradě, je to 
k uzoufání. 
Možná vás pobouřím, ale co když je věčné zatracení o tom, že se 
člověk, který neobstál v minulém životě, musel narodit jako pes. A 
co když dostane možnost narodit se znovu jako člověk až poté, co 
pozná lidskou lásku? Nic nevíme o světě kolem nás, myslíme si, že 
jsme vševědoucí, ale nejsme. Jsme lidé a snažíme se obstát v životě 
zde na Zemi jako Člověk. Co když je duše psa jako ta lidská, ale má 
omezenou možnost mluvy a rozumu? Sledujte projevy psa, jeho 
ocasu, očí. Pes má sny, občas kvičí, když spí. Pes umí mít radost, zná 
hněv, strach i obavy. Pes vnímá lásku a umí ji projevit. Pes není věc. 
Když pes celý den pláče, znamená to, že trpí samotou. Když to jde, 
umožněte mu spát doma. Vím, někteří psi jsou jak demoliční četa, i 
náš bígl umí přebrat koš na plasty, když se dlouho nevracíme. Když 
jej nemůžete nechat doma, zkuste mu dát do boudy rádio, kde se 
více mluví, než hraje. Zkoušejte a nebojte se experimentovat. 
Zařiďte mu nějaké rozptýlení. Psi rádi trhají a koušou, dejte mu 
starý silný provaz, hadry apod. 
Připouštím, že velcí psi jsou sví. Náš Rex kdysi tak toužil po fence 
z Obřan, že se utrhl z řetězu u boudy a šel za ní. Tak se přiškrtil, že 
půl roku neštěkal, jen sípal.  
Když náš mladší syn chtěl psa, tři měsíce jsem odolával. Jenže syn 
byl trpělivější. Tehdy jsme bydleli v paneláku, tak padla volba na 
bígla, notorického útěkáře. Dobrou výchovou jsme docílili stavu, 
kdy se náš pes venčí „na volno“ a přesto neuteče. Výše popsaný 
postup je tedy ze života.  
Měli jsme tehdy v kuchyni vyvýšenou podlahu pod stolem 
v kuchyni u okna, takové pódium. Když si náš Bíďa stoupnul na 
zadní, mohl koukat ze sedmého patra, co se kde děje. A když nám ve 
čtyři ráno začal výt a štěkat, nezbylo, než opustit teplou postýlku a 



 

jít za psem a s papučí v ruce mu vysvětlit, že o takové chování 
nestojíme. Dvě nebo tři takové seance tento výrůstek chybného 
chování psa v zárodku umlčely. Stromek se má ohýbat, dokud je 
mladý a škoda rány ... 
 
Možná přijde čas, a takové obtěžování spoluobčanů bude upravovat 
další vyhláška nebo zákon. Musíme mít v naší zemi miliony 
zákonných ustanovení? Bohužel, asi ano. 
Přeji chovatelům obou psů, statného bílého huňatého zpěváka a 
krátkosrstého vyššího černého uplakánka, aby svou roli chovatelů 
zvládli. Je protivné, poslouchat jejich vytí nebo pláč v pracovních 
dnech, a je trestuhodné, poslouchat jejich řev i o víkendu.  
 
Ostatním obyvatelům v jejich okolí přeji velkou trpělivost.  

Vítězslav Sobol 
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PANÍ KNIHOVNICE, LUDMILA ONDRÁŠKOVÁ, PŘEJE VŠEM 
ČTENÁŘŮM POHODOVÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU A TĚŠÍ SE NA 
VÁS VE STŘEDU 3. 1. 2018 OD 13.00 DO 18.00 HOD.  
 
ZÁSTUPCI ZAHRÁDKÁŘŮ A CHOVATELŮ Z RADOSTIC PŘEJÍ SVÝM 
ČLENŮM A PŘÍZNIVCŮM PEVNÉ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE, MNOHO 
ÚSPĚCHŮ NA ZAHRÁDKÁCH A V CHOVATELSTVÍ.  

 



 

 


