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Děti se na farmě v Poušově 
dozvídají, co vše obnáší starost 
o zvířata. 
� Antonín Zvěřina

Při cestě do zahrádkářské kolonie 
Poušov podél řeky Jihlavy nemůže 
vaší pozornosti ujít stan týpí a třeba 
i koně či kozy. Jedná se o ráj Veroni-
ky Hlávkové a při naší návštěvě tam 
nechybí děti. 

„Dnes tady máme děti z příměstské-
ho tábora Labyrint. Společně zvířata 
obstaráme, aby si vyzkoušely, jaká je 
se zvířaty práce. Společně je také nakr-
míme, děti zkusí krmit kozy z ruky,“ 
naznačuje Veronika. 

Děti se také dozvědí, čím jsou 
například zmiňované kozy užitečné. 
Kozy na farmě se využívají hlavně 
k produkci mléka a děti si vyzkouší, 
jaké to je zvíře podojit, a Veronika 
jim vysvětlí, co všechno se dá z mlé-
ka vyrobit. 

Přiznala, že chov zvířat je její velký 
koníček, a chtěla, aby ho poznaly i 
její děti. „A když už jsme farmu zřídi-
li, chceme, aby její chod poznaly i jiné 
děti,“ poukazuje Veronika.

Farmu navštěvují děti ze základ-
ních škol, zejména z prvního stupně 
a z mateřských škol. Přes léto se pak 
jedná především o třebíčské příměst-
ské tábory. „Kozy jsou tady v Poušo-
vě čtvrtým rokem a koně přibyli před 
dvěma lety. Máme tady dva poníky 
k vožení dětí, a dva velké koně, na kte-
rých se samozřejmě mohou také svézt,“ 
informuje Veronika.

Přibudou kůzlata 
Pokračuje, že na farmě chová šest 

dospělých koz, během jara přibudou 

kůzlata. Po farmě běhají i slepice a 
nechybí kočka. Pes dochází s maji-
telkou. „Dříve jsme nabízeli mléko 
ze dvora, teď to máme pozastavené, 
takže je máme pro vlastní potřebu,“ 
sděluje Veronika.  

Připouští, že starost o zvířata patří 
ke každodenním povinnostem, ale 
tuto práci vykonává ráda. Naznaču-
je, že zvířata se krmí dvakrát denně, 
ráno a večer. „Samozřejmě je nároč-
né si naplánovat nějakou dovolenou, 
protože musím za sebe sehnat záskok. 
Najít člověka, který umí dojit ruč-
ně, takových mnoho není,“ usmívá se 
Veronika.  

Takže často musí zaučit svoje 
kamarády. Zdůrazňuje, že se jedná o 
nevýdělečnou farmu, opravdu jí jde 
hlavně o to, aby se děti něco o cho-
vu zvířat dozvěděly. „Mnohdy nevě-
dí, jak se k němu chovat, jsou děti, 
které se zpočátku i bojí, než přijdou 
na to, že se kozy chtějí mazlit, protože 

jsou ochočené,“ vysvětluje Veronika.
Mnohé se diví, jak se mléko od 

zvířat získává, že se nenachází jen 
v obchodech v regálech. Veronika 
doplňuje, že krmení farma nakupu-
je od blízkého soukromého země-
dělce, stejně jako zrní. Přes léto jsou 
zvířata ve výběhu ve stádě, kde se i 
pasou. 

Vlastní zdroj
Ačkoliv v sousedství teče řeka, far-

ma má vlastní zdroj nezávadné vody. 
Nabízí se otázka, jak je to se zápa-
chem koz. „Naše kozy nepáchnou, jak 
jste se mohl sám přesvědčit. Problém je 
s kozlem, který jde na podzim do říje, 
a chce dát všem ostatním kozlům naje-
vo, že on je ve stádu králem, a dává to 
najevo pachem,“ vysvětluje Veronika. 

Upozorňuje, že farma kozla na stá-
lo na připouštění nemá. Pokud jde o 
kůzlata, každá koza rodí jedno až tři 
mláďata. „Letos rodily pouze dvě kozy 

a máme pět kůzlat. Byl rok, kdy jsme 
jich měli i dvanáct,“ říká Veronika. 

„Snažíme se dětem přiblížit, že u nás 
je zvíře opravdu svobodné, ve výběhu,“ 
říká Veronika. A dostáváme se k pro-
blému, kolem farmy vede frekvento-
vaná cesta, po které chodí mnoho li-
dí, jak se ke zvířatům chovají? 

„Bohužel přes cedulky, aby lidé zví-
řata nekrmili, se s tím setkáváme. Sta-
čí jeden člověk, který to nebude respek-
tovat, a může nastat problém. U koní 
jsme několikrát řešili koliku,“ upozor-
ňuje Veronika. 

Krmení vadí
Pokračuje, že ve stádu je vždy zvíře, 

které je dominantní. Pokud někdo 
vysype hromadu jablek, sežere je 
pouze vůdce. „Lidi často říkají, vždyť 
je to jenom jedno jablko. Ale takových 
lidí může projít dvacet, takže prosíme, 
nekrmit. Nejen u nás, ale všude,“ zdů-
razňuje Veronika.  

Netají, že v případě problémů má 
kontakt na několik veterinářů. „A 
pokud chce někdo zvířata krmit, napří-
klad rodiny s dětmi, stačí nás kontak-
tovat, my to rádi umožníme, ale máme 
nad tím dohled,“ nabádá veřejnost 
Veronika. 

Dodává, že lidem nabízí far-
ma i možnost procházek s kozami. 
„Máme takzvanou kozí stezku, dáme 
lidem dvě kozy na vodítko a vysvět-
líme, po jaké trase se mají vydat. A 
děti po cestě plní i pár úkolů,“ uzavírá 
vyprávění Veronika Hlávková. 

Pozorujeme děti při čistění pro-
stranství od chlévské mrvy. Ne 
všechny se do práce zapojují, aktiv-
nější se zdají být děvčata. Postávající 
malý chlapec svůj postoj vysvětluje 
slovy: „Nemám rád práci.“   

DĚTI se seznámily s chovem koz.  Foto: Antonín Zvěřina

Prosíme nekrmit, říká Veronika Hlávková 

V letošním roce bohatém na historická výročí 
(založení kláštera 1101–1104, zřízení gymnázia 
1871, zrod obchodní školy 1901) jsou pro veřej-
nost počátky obchodní školy, z níž posléze vyrost-
la obchodní akademie, pravděpodobně nejméně 
známé. Proto bude užitečné si je alespoň ve struč-
nosti připomenout. 

Ustavení obchodní školy mělo v Třebíči docela 
přirozené důvody, jelikož město se v posledních 
dvaceti letech 19. století ekonomicky rychle roz-
víjelo, především v oboru kožedělného  průmyslu. 
Kromě toho od roku 1882 získala v politickém i 
společenském životě Třebíče rozhodující vliv čes-
ká většina, když dokázala ovládnout radnici. Pod-
nět k založení obchodní školy sice přišel zvenčí od 
Václava Hrubého, profesora obchodní školy z Pro-
stějova, ale reakce městské rady byla pozitivní a 
velice pohotová. Zastupitelstvo pak již v létě roku 
1900 rozhodlo o zřízení třebíčské obchodní ško-
ly, přestože státní úřady nebyly takovému záměru 
příznivě nakloněny. Nakonec vídeňské minister-
stvo školství v polovině června následujícího roku 
vyhovělo žádosti radnice, aby ve městě mohla být 
zřízena dvoutřídní obchodní škola. Byla v pořadí 
čtvrtou školou tohoto typu na celé Moravě. Jejím 
ředitelem se stal na doporučení třebíčského rodá-
ka dr. A. Bráfa Adolf Kott a správu nad ní začalo 

vykonávat tzv. kuratorium složené z významných 
osobností státní správy a nejdůležitějších sponzo-
rů z řad podnikatelů a obchodníků finančně pod-
porujících nově založený vzdělávací ústav. 

Obchodní škola našla nejprve útočiště v objektu 
tzv. německé školy v Hasskově ulici (dnes Městská 
knihovna), ale již o rok později měla vlastní budo-
vu v Soukopově ulici (dnes ZUŠ), kde zůstala dé-
le než dvacet let. V první roční zprávě obchodní 
školy se můžeme dočíst řadu zajímavých informa-
cí. Hned v úvodu na více než třiceti stranách roze-
bral ředitel školy podrobně jeden účetní případ. 
A. Kott byl totiž nejen učitelem, ale také předním 
odborníkem a přísežným soudním znalcem účet-
nictví, kterému v obchodní škole vyučoval. Tříd-
ním učitelem byl Václav Řídký. Vedle těchto dvou 
osobností působilo v obchodní škole dalších pět 
tzv. vedlejších učitelů z obecné školy, měšťanské 
školy a z gymnázia. Hlavními obory byly účetnic-
tví, obchodní nauka a směnkařství a také nauka o 
zboží. Osnovy zahrnovaly řadu dalších předmětů, 
např. český jazyk, cizí jazyky (němčinu a nepovin-
nou francouzštinu, kupecké počtářství, zeměpis, 
přídodopis i tzv. přírodozpyt, nauku o fyzikálních 
a chemických procesech. Nechybělo přirozeně ani 
náboženství, kterému vyučoval katecheta Fran-

tišek Kosík. Osnovy zčásti předepisovaly obsah 
výuky, např. v českém jazyce měli žáci dostávat 
každých osm dní domácí úkol a jednou za čtrnáct 
dní vypracovat písemnou školní práci. 

V prvním roce existence navštěvovalo obchodní 
školu celkem 35 žáků, z toho 16 pocházelo přímo 
z Třebíče a dalších 7 z okresu. Zbývající přicháze-
li z různých míst, dva dokonce z blízkých Dolních 
Rakous. Velké rozpětí vykazoval věk žáků. Osm z 
nich dosáhlo stáří 14–15 let a naproti tomu tři už 
měli 20–21 let. 

Škola se rychle rozrůstala, už v dalším školním 
roce existovala navíc obchodní škola pokračova-
cí a 18 dívek navštěvovalo jednoroční obchodní 
kurz. Obchodní škola dobře prosperovala, a tak 
se město již od roku 1907 snažilo o zřízení vyšší-
ho stupně ekonomického školství, tj. obchodní 
akademie, které byly na celé tehdejší Moravě pou-
ze dvě. Bohužel bez úspěchu. Podařilo se to až v 
nové republice v roce 1919. Třebíčská obchod-
ní akademie přes veškeré proměny času přečkala 
až do současnosti. Za dlouhá léta svého působe-
ní vychovala stovky absloventů, kteří se výrazně 
uplatnili nejen ve sféře národního hospodářství, 
ale také v mnoha dalších oborech lidské činnosti a 
dělali tak čest nejen své škole, ale celému městu.  

 Rudolf Fišer 

Jubileum ekonomického 
(obchodního) školství v Třebíči 


