
Za humny, v lese...
Březen. Otevírá se jaro. Po dlou-
hé zimě se začíná objevovat jarní 
sluníčko. Zvěř postupně přestává 
navštěvovat krmná zařízení a začíná 
brát zelenou potravu.
Pokud nám ještě zbyla jadrná a dužnatá 
krmiva, zvěři je předkládáme v  malých  
dávkách. Při přechodu na zelenou potravu 
nezapomínáme na sůl.
V honitbách se počíná objevovat mladá zvěř, 
zejména první zajíčci, začíná tok bažantů  
a tah sluk.                      
Pro myslivce to znamená opět o jednu sta-
rost navíc, zejména ochranu před volně 
pobíhajícími psy. Na konci března, pokud 
to počasí dovolí, začneme s  ošetřováním 
luk pro zvěř. Tam kde jsme se dohodli s ma-
jiteli pozemků, můžeme začít s  výsadbou 
remízků. Čím dříve se sazenice dostanou do 
země, tím lépe. Jádro remízků by měly tvořit  
plodonosné listnáče. Okraje remízku by 
měly tvořit husté, pokud možno plodonos-
né a trnité keře.

Jeleni evropští shazují paroží. Nejstarší srn-
ci začínají vytloukat paroží. Většina prvních 
vrhů prasat divokých spadá do tohoto měsíce.
Pokračuje honcování zajíců polních a králíků 
divokých. Je možné pozorovat jarní tok sluk. 
V  březnu přilétají lysky černé a čírky mod-
ré. Začínají hnízdit kachny divoké. V  tomto  
měsíci končí zimní klid jezevců, v  norách  
přicházejí na svět první vrhy mláďat. Začíná 
snůška výra velkého, v polovině měsíce začí-
ná hnízdit kalous ušatý, sova pálená, puštík

obecný a sýček obecný. Na vajíčka také use-
dají vrány šedé a černé a havrani polní.
Březnem končí jeden myslivecký rok a začí-
ná myslivecký rok nový. Provádíme sčítání 
zvěře.
 - Lovu zdar Kačírek -

Světový den vody připadá na 22. březen. 
Důvodem je skutečnost, že na světě více než 
miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody 
nebo nemá přístup k vodě.  

Líbí se Vám obsah zpravodaje? 
Podělte se s námi o Vaše myšlenky, 

postřehy, přání, tipy na články  
nebo pěkné fotografie...
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Zajímá nás... 

Má rád niternou hudbu, hřmotnou, 
když na něj padá. Baví ho věnovat 
svůj čas věcem, které mají příběh. 

Od mládí Tomáš rád zpíval, hrál na piáno, 
chodil na koncerty a trávil čas s dědou  
v dílně. Ve 13 letech si zahrál poprvé na 
varhany v kostele ve Vranově, a i když 
neuměl noty, zanechalo to v něm euforii, 
která ho pohltila. 

Varhany se staly jeho  
celoživotní cestou... 
Varhanářská škola v Krnově byla prvním mís-
tem, kde nabíral zkušenosti. Již při studiu se 
Tomáš dostal na stáže ve Francii, Německu, 
Anglii i Číně, kde se naučil spoustu „grifů“.  
Byl poradcem firmy Rieger-Kloss, vyces-
toval do Libanonu a jeho šestidenní tůra 
skončila koncertem, kde se seznámil s Blan-

kou Matragi. Při studiu na vysoké škole,  
měl už Tomáš rozjetou firmu, která oslavila 
na podzim krásných 10 let. 
Ví, že varhany nejsou jen romantika, ale tvr-
dá dřina. Jak sám říká, většinou je tam zima, 
špína a prach – tedy práce snů :-). Často se 
pak i pečlivě naplánovaná oprava změní  
v noční můru. A do vší práce Tomáš zpí-
val v operetním studiu, hrál na varhany  
na veletrhu Blanky Matragi v Praze či na  
summitu pro Billa Clintona a Václava Klause. 
Před 3 lety se oženil a s manželkou je spo-
juje vášeň pro hudbu. Přihlásila ho na  
soutěž Pianista roku, po které Tomáš vyrazil 
na  turné s Václavem Hybšem. Když k němu 
nastoupil do firmy kolega, oběma začala 
tvrdá profesní dřina. Závazek uživit se sami, 
je vedl k tomu, že si nabrali velké množství 
práce. Postupně si časová náročnost vybrala 

svoji daň a přišlo vyhoření. Spolu s ním ale 
přišlo životní poznání, že ne vždy je nutné 
vzít „kšeft“ za každou cenu. 
A protože se tím od té doby Tomáš řídí, je 
jeho život pohodovější než dřív. Raději začal 
studovat další školu na JAMU, aby si splnil 
pedagogické minimum a mohl předávat své 
znalosti dalším generacím.

Na své varhany si ale stále nechává  
každý týden dost času, zakázky  
si dobře vybírá, proto se jim může  
věnovat s láskou a péčí jemu vlastní.

- Rozhovor připravila Šárka Fialová -

Představujeme Tomáše Jeřábka varhaníka & varhanáře 
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