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Tomáši, vždy, když se řekne ka-
noistika, tak se mi vybaví eskymák. 
Umíš ho?

Ano, umím, u kanoistiky na 
úrovni, na které ji dělám já, je po-
třeba tento manévr zvládat. Neumět 
se obrátit zpět do původní polohy na 
divoké vodě nemusí už pak být taková 
sranda. Samozřejmě, celkem lehce se 
dá z lodi při překlopení vyklouznout, 
ale přece jen, umět eskymáka je pro-
stě potřeba.

Zmínil jsi divokou vodu, překlopení 
se v kajaku, je to nebezpečný sport?

Člověk musí dobře vědět, kde 
jsou jeho limity. Na divoké vodě není 
prostor pro exhibicionisty, kteří se rádi 
předvádí. Nad lodí je potřeba mít kon-
trolu, přesně vědět, kam jet, jak rychle 
a jakým stylem. Ale samozřejmě, je to 
do určité míry nebezpečný sport, ale 
vždy záleží na závodníkovi, jak moc 
nebezpečný si ho sám udělá.

Máš ty sám už nějaké zranění?
Nohy už mám zjizvené dost…
Nohy?
Ano, nohy, hlavně holeně. Když 

jsem ještě před dvěma lety tolik esky-

máka neuměl, prostě jsem z lodi při 
překlopení vylézal. A to víte, člověk 
je v psychickém presu, takže se sna-
ží z lodě dostat stůj co stůj, a to se 
pak o samotnou loď nebo o kameny 
prostě škrábnete, sem tam si tu nohu  
i trochu rozříznete. Pod vodou jsem  
se nejdéle dostával z vody kolem pat-
nácti sekund, což už byla pro rodiče 
infarktová situace. (smích)

Jak dlouho už se věnuješ tomuto 
sportu?

Sedm let naplno, přičemž před-
tím jsem hodně jezdil na příměstské 
vodácké tábory, kde jsem se setkal 
s kanoistikou a raftingem. Zjistil 
jsem, že mne velmi baví vodní spor-
ty, konkrétněji tedy kanoistika a vše 
kolem ní spojené. Tam jsem potkal  
i trenéra, který mi celý sport dokázal 

Sedm let v divokých peřejích
Ač má mladý skrbeňák Tomáš Gabrlík teprve čtrnáct let, už sedm let se 

naplno věnuje kanoistice. Téměř polovina jeho života zasvěcená tomuto spor-
tu už nese zasloužené ovoce a Tomáš začíná sbírat opravdu cenné úspěchy  
a ocenění.
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poutavě přiblížit. Před sedmi jsem se 
definitivně začal zaměřovat právě na 
kanoistiku.

Na co přesně se specializuješ?
Jezdím jak slalomy, tak i sjezdy. 

Slalomy jistě znáte, to jsou takové ty 
branky a závodník se musí trefit přímo 
do nich, sjezd na divoké vodě je o rych-
losti, dostat se v co nejkratším čase ze 
startu do cíle. Tyto závody jsou delší, 
kolem osmi kilometrů. Dokonce jsou 
i takové závody, které se jedou několik 
hodin, tratě jsou dlouhé například tři-
cet, někdy až šedesát kilometrů.

Jaké jsou tvé největší dosavadní 
úspěchy?

Loňskou sezónu jsem skončil po 
sérii několika závodů v rámci čes-
kého poháru žáků na druhém místě  
a kvalifikoval jsem se tak do junior-
ské reprezentace České republiky, 
což považuji za dosavadní vrchol mé 
sportovní kariéry.

Výbava na takový sport nemůže být 
levnou záležitostí…

Ne, to není. Každý závodník má 
loď, pádlo, vestu, helmu a neopreno-
vou soupravu. Tím, že ale závodím 
ve dvou disciplínách, mám dvě lodě 
a dvě pádla, takže ty náklady se poté 
už vyšplhají relativně vysoko. Jen pro 
představu, loď stojí kolem pětadvace-
ti tisíc korun, některé sjezdové lodě 
se vyšplhají i výše nad padesát tisíc 
korun.

Jak trénujete v zimních měsících?
Jednou týdně chodíme na bazén 

trénovat eskymáky, jinak cvičíme pra-
videlně v tělocvičně. Tento režim ale 
trvá jen opravdu krátkou dobu, třeba 
letošní zimu jsem byl naposledy na 
vodě 18. prosince a 12. ledna jsem měl 
první trénink na vodě v novém roce.

Trénovat na takové úrovni musí být 
pořádně časově náročné, ne?

Ano, to je, prakticky jen v pondělí 
mám „normální“ den, kdy po škole 
jedu domů a mám volno. Ostatní pra-
covní dny jdu hned po škole na trénink, 
to znamená, že se připravím, sednu 
do lodi, hodinu jezdím, poté se zase 
odstrojím a jedu domů, většinou se pak 

věnuji domácím úkolům a odpočívám. 
V pátek odpoledne mě většinou čeká 
odjezd na závody, kde leckdy strávím 
celý víkend. A to celé pořád dokola.  
A neskutečně mě to baví.

Dá se v Olomouci důstojně tréno-
vat sjezd na divoké vodě?

No, nijak zvlášť hlavně pro sla-
lom, na sjezd jde na této vodě alespoň 
trénovat výdrž pro ostatní závody, ale  
i přesto v Olomouci chybí opravdu 
dobrý, uměle vytvořený kanál s divo-
kou vodou, což by se ale mělo v nej-
bližší době změnit, protože u Šantovky 
by se měl nějaký takový vystavět.

Kde tě budou moci skrbeňáci vidět 
v akci?

13. 5. pojedeme závody v rámci 
krajských přeborů v Olomouci na 
Moravě za Sportovní halou. Jinak se 
spíše chystám na závody, které jsou dál 
v republice, ale také až do Rakouska 
nebo Německa.

Tak ať se ti, Tomáši, v kanoistice 
daří!

Rozhovor připravil  
Ing. Jakub Wittka

Bude-li příznivé počasí, začne  
v průběhu března společnost Fires-
ta pracovat na další etapě stavby 
Rekonstrukce kanalizace Vyhnálov. 
Tentokrát to bude v části ulice Vy-
hnálovská od křížku směrem k ulici 
Hlavní a také v ulici V Oleškách od 
křižovatky s ulicí Nádražní do polovi-
ny délky ulice. Ve Vyhnálovské ulici 
je trasa vedena v zeleném pásu podél 
domů, se dvěma překopy přes ko-
munikaci. V Oleškách je trasa přímo  
v komunikaci. V obou případech tedy 
bude nutné v nezbytné míře omezit 
průjezd a parkování vozidel. Prosím, 
respektujte tuto okolnost. Současně 

prosím o zvýšenou opatrnost v blíz-
kosti stavby.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

REKONSTRUKCE 
KANALIZACE

Vážení čtenáři,
snad většina z vás ví, že myslivost 

byla v roce 2009 zapsána na Seznam 
nemateriálních statků tradiční lidové 
kultury České republiky. Myslivost 
se tak ocitla v elitní společnosti pěti 
doposud zapsaných položek, mezi 
které patří: slovácký verbuňk, vesnic-
ké masopustní obchůzky a masky na 
Hlinecku, jízdy králů na Slovácku, so-
kolnictví a česká myslivost. Úsilí  Čes-
komoravské myslivecké jednoty bylo 
korunováno v loňském roce zápisem 
myslivosti na Seznam nehmotného 
kulturního dědictví ČR UNESCO.

Věřím, že seriál článků, který pro 
vás chci napsat bude užitečným po-
mocníkem pro všechny, kteří hledají 
stručnou charakteristiku české mysli-
vosti a argumenty pro to, že se jedná 
o kulturně i společensky výjimečný 
fenomén. 

Historicky byla myslivost nejprve 
lovem, avšak velmi záhy k lovu za-
čaly přistupovat další činnosti, které  
s lovem úzce souvisely. Pojem lovec 
se objevuje již v 11. století. Panovníka 
obklopovala početná lovecká družina, 
pro jejich pobyt na loveckých výpra-
vách se v rozsáhlých lesích stavěly 
lovecké hrádky např. Křivoklát, Nivní, 
Zbečno, Jenčov, Týřov, Nový Hrad  
u Kunratic a další. Lovecký personál 
je usídlován v tzv. účelových obcích 
(Loveč, Lovčice, Psáry, Ohaře, Sokol-
níky aj.), kde žije družinným životem. 
Lovecké roboty poddaných jsou zná-
my již ve 12. století. 

Pojem „myslivost“ se poprvé obje-
vuje v roce 1370 a pojem „myslivec“ 
v roce 1464. Právo lovit ve středověku 
je výsadou šlechty. Pro panovníka 
zůstávají vyhrazeny královské lovecké 
okrsky. 

Ve 13. století jsou zakládány první 
obory, ve 14. století první bažantnice. 
V usnesení Českého sněmu z roku 

MYSLIVECKÝ ROK
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1573 se uvádí, že právo lovu souvisí  
s vlastnictvím pozemků. Usnesení však 
obsahuje i nařízení o ochraně zvěře, 
což znamená počátek myslivosti u nás. 
Oficiálně tak vzniká myslivost, která 
se stává povoláním, obydlí myslivců 
jsou budována přímo v honitbách.  
I řada dalších usnesení Českého sněmu 
se zabývá chovatelskými hledisky. 

Po Bílé hoře je česká šlechta potla-
čována, do Čech přicházejí cizí rody. 
Lov se stává záležitostí společenské 
reprezentace. Od 16. století se rozvíjejí 
palné zbraně, koncem 17. století se 
objevují lovecké ručnice. 

Císař Ferdinand III. vydává roku 
1641 ustanovení o lovu pro Čechy, ve 
kterém se uvádí, že „myslivost je kra-
tochvílí šlechtickou“, poddaní jsou při 
lovech povinni robotami. Znamená to 
utužení robotných povinností podda-
ných, znamená to však také rozmach 
pytláctví. Vydávají se různé patenty 
proti pytláctví, např. císaře Karla VI. 
z roku 1732. Vzdělávání potřebného 
personálu (myslivců) se děje zpravidla 
tříletou výuční dobou u zkušeného 
myslivce, zakončené slavnostním  
„přijetím v počet myslivců“ a předá-
ním výučního listu, tesáku a lovecké 
trubky. 

Císař Josef II. vydává v roce 1781 
patent o zrušení nevolnictví a v roce 
1786 Řád o myslivosti neboli Všeo-
becný honební patent, který uvolňuje 
poddaným v robotách, upravuje ochra-
nu polních plodin, ukládá hradit škody 
působené lovem a zvěří, nařizuje čer-
nou zvěř uzavřít do obor. Vzhledem 
nedostatku bezplatné pracovní síly 
nastává odklon od chovů velké zvěře  
a naopak dochází k zintenzivnění cho-
vů drobné zvěře, s tím souvisí i rozvoj 
brokové střelby. Snižují se stavy jelení 
zvěře a přibývá zvěře srnčí. 

Počátkem 19. století nastává nej-
větší rozvoj bažantnictví, dovážejí se 
nové druhy bažantů, muflon a jelenec 
virginský, koncem století jelen sika, 
rozšiřuje se chov kamzíků. S rozvojem 
brokové střelby se proslavuje české 
puškařství. Myslivost se podřizuje 

lesnímu hospodářství. V roce 1905 je 
vysazena na Dobříšsku ondatra. 

V revolučním roce1848 bylo zru-
šeno poddanství. Císař František Josef 
I. vydává v Olomouci ne 7. března 
1849 říšský zákon o myslivosti č. 154, 
bylo zrušeno dominikální výsadní 
lovecké právo a právo myslivosti bylo 
spojeno s vlastnictvím půdy.

Ve druhé polovině 19. století vzni-
kají myslivecké odborné spolky, jako 
např. Lovecký spolek pro Olomouc 
a okolí.

Po vzniku Československa v roce 
1918 byl v roce 1919 ustanoven „Čes-
koslovenský lovecký a kynologický 
říšský svaz“. V roce 1923 byla zalo-
žena jednotná myslivecká organizace 
– Československá myslivecká jedno-
ta. Rovněž byla založena Ústřední 
plemenná kniha československých 
loveckých psů.

Po osvobození v roce 1945 vy-
chází zákon o myslivosti č. 225/1947 

Sb. Pro celé území republiky je právo 
myslivosti sjednoceno. Právo mysli-
vosti je nadále vázáno na vlastnictví 
honebního pozemku. 

V důsledku politických událostí  
v roce 1948 byli od roku 1951 vylou-
čeni z pronájmu honiteb jednotlivci, 
uzavírat nájemní smlouvy mohly jen 
tzv. lidové myslivecké společnosti.

V roce 1962 byl vydán – pro 
celé území tehdejší republiky – nový 
zákon o myslivosti č. 23/1962 Sb., 
který odloučil výkon práva myslivosti 
od vlastnictví honebních pozemků. 
Nejmenší výměra honitby byla stano-
vena na 500 ha. 

V roce 1992 byl název Český 
myslivecký svaz změněn na Česko-
moravská myslivecká jednota. 

V dalším dílu se budeme zabý-
vat jednotlivými aspekty myslivosti 
a stručnou charakteristikou činností.

                                                                          Ing. Vladimír Vrbka,  
myslivecký hospodář                                                                                       

Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy? 
Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jisti, jaká práva 
jako spotřebitel máte?

dTest spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:

* Poradenství v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, nedodání zboží 
v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu 
nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových  
a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince a přes elektronickou poradnu. 
Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.  

Telefonní linka: 299 149 009, Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod.
Elektronická poradna: www.dtest.cz/e-poradna 

* Mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, které zprostředkovává do-
sažení dohody ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli. Jde o internetovou 
službu přístupnou každému na webových stránkách www.vasestiznosti.cz. 
Jejich prostřednictvím může spotřebitel zadat stížnost, sledovat postup případu  
a v závěru ohodnotit přístup podnikatele k řešení jeho stížnosti.  

* Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových 
stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání 
nových informací k vybrané kategorii výrobků.

* Vzory - vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro kon-
krétní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz/vzory).

Spotřebitelská poradna



INFOR

4

Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,

IČO 00635693,
ev. číslo - MK ČR E 10057 

e-mail: obec@skrben.cz
www.skrben.cz

Skrbeň, březen 2015

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKRBEŇ

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

POŘÁDANÝ V SOBOTU 21. BŘEZNA 2015

V OBECNÍM SÁLE VE SKRBENI

ZAČÁTEK JE VE 20 HODIN

HRAJE SKUPINA MOTORS

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

VSTUPNÉ 60 KČ

VII. ROCK

       PLES
KULTURA

V sobotu 21. února ve Skrbeni na obecním sále proběhl tradiční hasičský 
maškarní karneval. Setkalo se na něm přes sedm desítek masek z širokého 
okolí, dokonce travesti dojeli z Hradce  Králové a Ostravy. Po několika letech 
byla obnovena soutěž o nejlepší masku. Tuto soutěž vyhrál „Hrozny pozdní 
sběr“, druzí byli Travesti a třetí Těhotné ženy. Chtěli bychom poděkovat mas-
kám, dalším zúčastněným, kteří se přišli bavit, a také hlavně lidem a firmám, 
kteří  nám přispěli s pozorností na náš karneval. Jejich jména jsou zveřejněna 
v naší vývěsce. 

                                                                                               Hasiči ze Skrbeně

MASKY PŘIŠLY

Zveme všechny na oslavu MDŽ, 
která se koná v sobotu 7. března 2015 
ve 14 hod. v Obecním sále. K tanci  
a pro dobrou náladu nám zahraje hu-
dební skupina BETA-TRIO. Bohatou 
tombolu a dobré občerstvení připravily 
členky seniorklubu. Vstupné 50,- Kč. 

Zvou senioři

OSLAVA MDŽ

GUARNERI TRIO
V sobotu 14. března se ve Skrbe-

ni koná koncert věhlasného souboru 
Guarneri trio (Čeněk Pavlík – housle, 
Marek Jerie – violoncello, Ivan Klán-
ský – klavír). Začátek je v 16 hodin.

VYNÁŠENÍ MORANY
Na sobotu 21. března připravily 

děti skrbeňské školy každoroční vyná-
šení Morany. Protože tako akce letos 
navazuje na jiný školní program, vyjde 
průvod od školy netradičně už kolem 
desáté hodiny dopoledne. 

Zvány jsou nejen všechny děti, ale 
i dospělí.

POPLATKY
Připomínáme občanům, že se 

na obecním úřadě vybírají poplatky 
za odpad (popelnice) 372,- Kč za 
osobu a stočné 1.788 Kč za osobu. 
Zájemcům o bezhotovostní plat-
bu sdělí obecní úřad na požádání 
potřebné údaje. 

* Elektronické příručky: Jak nespadnout do pasti (informační brožura o 
marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích a při podomním 
prodeji), Pomocník na cesty, Jak na koupi ojetého vozu, Omyly českých 
spotřebitelů, Potravinářský kompas, Spotřebitelská práva v novém a další. 
web: http://www.dtest.cz/

Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat s nebez-
pečným výrobkem, jak odstoupit od smlouvy uzavřené na předváděcích akcích 
či přes internet, jaká práva máte, když si vezmete spotřebitelský úvěr a mnoho 
dalšího.  Spotřebitelská poradna dTestu je tu pro vás.


