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Vážení občané,
co je nového na našich projektech? 

Zateplení budovy Obecního úřadu: Je provedena izola-
ce a odvedení povrchových vod do dešťové kanalizace. 
Začala výměna oken a dveří a oprava střech. Zastupitel-
stvo rozhodlo, že se střecha opraví kompletně - včetně 
přilehlé budovy - i za cenu, že bude k financování vy-
užito střednědobého úvěru. Po provedení izolace stěn 
a nové fasády bude nově upraveno i okolí budovy.  

Oprava a rekonstrukce vodovodu: Připojování jednotli-
vých domácností se blíží k závěru. Po pouze nezbytných 
opravách a revizích dešťové kanalizace bude přikročeno 
k zapravení komunikací. Uvedení vozovek do původ-
ního stavu je v rozpočtu stavby, co ale musíme vyřešit 
částečně sami je stav chodníků.  V rozpočtu je pouze 
oprava poškozené části a my potřebujeme přeložit celý 
chodník. Zde bychom rádi opět využili i zapojení našich 
občanů. 

Je škoda, že minulé zastupitelstvo nevyužilo možnosti 
řešit kanalizaci ve spolupráci s Neslovicemi. Nyní musí-
me počítat s tím, že v příštím roce povede výtlačné po-
trubí z Neslovic do Tetčic přes naši obec, aniž bychom se 
mohli přímo připojit. Znamená to, že některé ulice nyní 
nemá smysl opravovat vůbec a u ostatních je třeba pro-
vádět opravy s předpokladem, že za několik let budou 
znovu rozkopány kvůli kanalizaci. 

Na tomto příkladu je nejlépe vidět, že život všech obyva-
tel výrazně ovlivňuje nejen činnost, ale i nečinnost jejich 
volených zástupců. S tím souvisí i jedna věc. Nynější za-
stupitelstvo se snaží do řešení záležitostí obce zapojit co 
nejvíce občanů a respektovat každý názor. Chápeme, že 
řada občanů může mít naprosto odlišný názor na to, jak 
něco řešit. Ale nikdy by to nemělo sklouznout do osob-
ního napadání mezi občany. Jsem rád, že tento ojedinělý 
případ byl vyřešen omluvou zveřejněnou i v tomto zpra-
vodaji. 

Zahajujeme práce na tvorbě Územního plánu. Ten na-
stíní budoucnost Kratochvilky na hodně dlouho do-
předu. Přivítáme každou připomínku a námět našich 
občanů. Vzhledem k tomu, co už víme, že je třeba řešit, 
však platí známé kennedyovské: „Neptej se, co může 
naše obec udělat pro tebe, ptej se co můžeš ty udělat pro 
naši obec.“

Děkuji všem za dosavadní spolupráci a podporu 

Ing. František Malý, starosta 
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Zastupitelstvo
Informace ze zasedání 
Zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva 
obce proběhlo ve středu 
24. 4. 2013 na Obecním úřa-
dě. Zahájeno bylo mimořád-
ně v 16 hodin. Na programu 
Zasedání bylo  schvále-
ní rozpočtového opatření 
č.2/2013, prodej obecních 
pozemků, schválení Závě-
rečného účtu za rok 2012 
a přijetí nápravných opatře-
ní v plývajících ze zprávy o 
přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2012. V rám-
ci Různého Zastupitelstvo 
schválilo smlouvu o dílo 
na zhotovení územního 
plánu firmou Urbanistické 
středisko Brno, spol. s r.o. 
za 223.850,-Kč a darovací 
smlouvu mezi obcí Krato-
chvilka a SVAKI, týkající 
se bezúplatného převodu 
hmotného movitého a ne-
movitého majetku tvořící-
ho systém vodovodu v obci 
v účetní hodnotě 350.040,- 
Kč, vzalo na vědomí zprávu 
Finančního a Kontrolního 
výboru, informaci o vypo-
řádání sporu občanů vzá-
jemnou omluvou, informaci 
opravě vodovodu a zateple-
ní budov OÚ.

Na závěr poděkoval pan 
starosta občanům za účast 
a pozval je na další zasedání 
v květnu.

Přehled usnesení z 20. za-
sedání Zastupitelstva obce 
Kratochvilka 
konaného 24. 4. 2013

Zastupitelstvo obce Krato-
chvilka

Ruší:
Usnesení č. 101/2013.a. 

Schvaluje:
Program 20. zasedání.a. 
Rozpočtové opatření b. 
č. 2/2013.
Závěrečný účet za rok c. 
2012 a přijetí náprav-
ných opatření.
Prodej obecního po-d. 
zemku p. č. 457/6 – za-
stavěná plocha o výmě-
ře 22 m2 paní Ludmile 
Vozdecké. 
Prodej obecního po-e. 
zemku část pozemku 
p. č. 435/5 – ovocný sad 
o výměře 564 m2 v k.ú. 
Kratochvilka, 
část pozemku p. č. 453/2 
– ostatní plocha o výmě-
ře 8 m2 v k.ú. Kratochvil-
ka, část pozemku p. č. 
646/21 – ostatní plocha 
o výměře 31 m2 v k.ú. 
Kratochvilka manželům 
Klištincovým.
Smlouvu o dílo na zpra-f. 
cování územního plánu 
firmou USB Brno, spol. 
s r.o.
Darovací smlouvu mezi g. 
obcí Kratochvilka a 
SVAKI o bezúplatném 
převodu hmotného mo-
vitého a nemovitého 

majetku tvořícího sys-
tém vodovodu v obci.

Bere na vědomí:

Zprávu Finančního vý-a. 
boru.

Zprávu Kontrolního b. 
výboru.

Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

Provozní záležitosti obce
V rámci prováděných prací 
byl odstraněn bezbariéro-
vý nájezd do sálu. V pro-
jektu vodovodu se počítá 
s opravou chodníku podél 
komunikace před Obecním 
úřadem. Nový chodník je 
projektován již s nájezdovou 
rampou pro bezbariérový 
přístup do sálu a knihovny. 
Vstup pro MŠ je také řešen 
jako bezbariérový. 

Na sanaci sklepních prostor 
pod pódiem byly zpracová-
ny cenové nabídky. Dle způ-
sobu sanace (elektroosmóza, 
injektáže, předsazené stěny) 
se pohybuje cena v rozmezí 
60 000 - 200 000 Kč. V rámci 
cenových nabídek proběhlo 
měření vlhkosti. Oslovené 
firmy hodnotily shodně, že 
zdivo je velmi vlhké a vy-
soušení bude trvat nejméně 
1 rok. V první fázi proto 
provedeme svislou izola-
ci vnějšího zdiva v rámci 
oprav chodníků a do sklepa 
přivedeme rozvody ústřed-
ního topení pro temperová-

Oficiality z „OÚ“
z obecního úřadu
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ní v zimním období. Další 
postup zvolíme podle vý-
sledků měření vlhkosti.

Zastupitelstvo se rozhodlo 
rozšířit rekonstrukci střech 
i o část nad obchodem a ko-
nírnou, která je také součás-
tí budovy OÚ. Pro opravu 
těchto střech byla na zákla-
dě cenových nabídek vy-
brána firma Vzduchostav 
(p. Brychta). Pro část nad sá-
lem byla nejvýhodnější na-
bídka od firmy Skokan. Sys-
tém zastřešení včetně okapů  
a svodů je shodný (od firmy 
Lindab v barvě cihlově čer-
vená). Fasáda budovy pak 
bude v odstínech oranžové 
barvy. 

Zastupitelé se shodli, že 
je nutné přeložit chodní-
ky v celé obci. Poškozenou 
dlažbu a obrubníky nahra-
díme. Nabízí se také otázka, 
zda nezrušit nevyužívané 
chodníky. Takový je např. 
od požární nádrže k sadu. 
Zmíněný chodník nikdo 
nepoužívá a pro nedostateč-
nou šířku ani není možná 
jeho zimní údržba. Přelo-
žení provedou pracovníci 
z řad našich občanů. Pokud 
máte zkušenosti s touto pra-
cí a není vám lhostejný stav 
chodníků, uvítáme také vaši 
pomoc.

Jiří Vozdecký, 
místostarosta

Finanční výbor obce 
Kratochvilka
USNESENÍ ZE 3. SCHŮZE 
FV, konané dne 23. 4. 2013
Finanční výbor:

Projednal závěrečný účet 1. 
obce Kratochvilka  
za rok 2012.
Z pověření zastupitelstva 2. 
obce podat návrh na řeše-
ní nedoplatku za SKO za 
předešlá období FV na-
vrhuje:  Obeslat dlužní-
ky dopisem s informací 
o dlužné částce a dodat-
kem, že občan má povin-
nost ze zákona tento po-
platek uhradit. Pokud tak 
poplatník neučiní, může 
se tento poplatek zvýšit 
až na trojnásobek. V kraj-
ním případě má obec prá-
vo tento dluh vymáhat 
i exekučně.  
Podal návrh na vyřaze-3. 
ní územně plánovacích 
dokumentací z r. 1996 a 
1997. Dokumentace jsou 
zastaralé a pro potřeby 
obce nepoužitelné.

Za Finanční výbor
 předseda Luděk Klouček

Kontrolní výbor
Zasedání KV se uskutečnilo 
dne 11. 4. 2013
Na základě Zprávy o vý-
sledku přezkoumání hos-
podaření za rok 2012 ukládá 
Zastupitelstvo obce finanč-
nímu a kontrolnímu výboru 

Výzva pro občany
Hledáme touto cestou zá-
jemce (brigádníky) z řad 
obyvatel naší obce, kteří 

jsou schopní, fyzicky zdat-
ní, spolehliví a ochotní pro 
obec pracovat na opravách 
chodníků.  Počet brigádní-
ků je omezen, tak neváhejte 

a přijďte si něco přivydělat. 
Praxe v tomto oboru vítá-
na. Podrobnější informace 
na OÚ nebo na emailu: 
obec@kratochvilka.cz

zabývat se problematikou 
vymáhání pohledávek za 
SKO z minulých let.  
Kontrolní výbor se zabýval 
usnesením č. 110. Navrhuje 
odeslat upomínky občanům, 
kterých se pohledávky týka-
jí, v co nejkratším termínu. 

Helena Hurtová, 
předsedkyně KV

Informace z Komise pro 
občanské záležitosti, 
kulturu a sport
Ve čtvrtek 25. 4. se uskuteč-
nila další schůzka KOZKS. 
Protože budova OÚ je v re-
konstrukci, sedli jsme si na 
zahrádku k Hlaváčkům. 
Začali jsme opět přípravou 
zpravodaje a potom jsme 
probrali akce na květen. 
V tomto měsíci proběhne 
posezení seniorů u příle-
žitosti Dne matek, poprvé 
na Kratochvilce Český den 
proti rakovině a v závěru 
měsíce bude Vítání nových 
občánků Kratochvilky. Na 
začátek června SDH při-
pravuje Den dětí. O všech 
akcích se dočtete dále ve 
zpravodaji, případně budete 
informováni letáčky. 
Na závěr jsme se opět věno-
vali programu oslav 230. vý-
ročí obce.
Příští schůzka Komise bude 
ve čtvrtek 30. 5. 2013
Zápis ze schůzky najdete 
opět na webu Kratochvilky.

Martin Vašák
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Komise pro životní 
prostředí a rozvoj 
obce
Tak jsme si vyšli na smetiště!

Je velká škoda, že jsme ne-
mohli vzít s sebou každého 
občana Kratochvilky, který 
někdy trochu přiložil ruce 
k dílu při vytvoření těchto 
skládek. Mohl by nás pro-
vést. Určitě je zná lépe,  když 
je se svým odpadem celkem 
často navštěvuje. Ne, šli jsme 
sami. Jen členové komise 
pro životní prostředí. A byla 
to podívaná. 

Prvně nás cesta zavedla na 
Letnou. V sobotu 20. 4. zde 
proběhla brigáda. Dobrovol-
níci vytěžili ze stráně před 
garážemi snad na 30 pytlů 
odpadu. Vytřídili plasty, pa-
pír, sklo a další odpad, který 
tam asi někomu „odpad“. Je 
nesmírně smutné, že jsme 
při prohlídce ani ne za týden 
od brigády našli na uklize-
ném prostoru nové smetí. 
Snažíme se vcítit do mysli 
takového člověka, kterému 
není stydno takto se chovat. 
Pravděpodobně je daleko 
do kontejneru, je pak snazší 
smetí hodit do přírody. Snaž 
se i ty, nepořádníku, vcítit se 
do těch, co přírodu uchránit 
chtějí a ostatním pěknou 
obec přejí.

Obcí jsme prošli na druhou 
stranu na „kopce“ a tam na 
nás čekal další skvostný po-
hled. Spousta smetí tam, kde 
nemá co dělat. Navíc – jak se 

tam dostalo??? Odpad ze za-
hrad zetlí a rozpadne se, ale 
ta lednice? Nebo pohovka? 
Nezbývá nám nic jiného, 
než zase pěkně ručně vytě-
žit, odnosit, posbírat, vyčis-
tit. Přidáš se i ty, nepořád-
níku? K těm, co dobrovolně 
půjdou třeba v sobotu místo 
výletu vyčistit přírodu od 
tvého odpadu?  

Vytěžení odpadu z černé 
skládky stojí obec nemalé 
peníze, které by se určitě 
daly využít hodnotněji. Vše-
chen odpad, který zlikvidu-
jeme na našich brigádách, se 
musí zaplatit. Nebylo by fér 
pro pořádné občany, aby se 
toto promítlo i do jejich pla-
teb za svoz odpadu. 

Věnujte pozornost odpad-
kům z vaší domácnosti. 
Nejlépe je vytřídit již doma 
sklo, papír a plasty od ko-
munálního odpadu. Po celé 
obci jsou roztroušeny kon-
tejnery na tříděný odpad, 
které můžete využít. Navíc 
vám zbude spousta místa ve 
vašich popelnicích na ostat-
ní odpadky. Větší odpad při-
jme sběrné místo (kontejner) 
v Kratochvilce.  A objemný 
odpad přijímá sběrný dvůr 
v Rosicích.  

Jen informačně dodáváme 
pro ty, kteří neposlouchají 
(nechtějí slyšet): 

skládka na Letné je stále • 
pod kontrolou, nechcete 
být chyceni, že?
víte, co je to fotopast? • 
Počítejte s ní, potažmo 

počítejte s odborem ži-
votního prostředí v Ro-
sicích a odborem pro 
řešení přestupků 
pokud už naložíte svůj • 
odpad do auta, na vozík 
atd., věnujte mu pár mi-
nut navíc a zavezte ho 
tam, kam patří
ochuzujete obec a tím • 
i její občany o spoustu 
peněz, které lze využít 
jinak 

Brigáda proběhla také v so-
botu 13. dubna. Hrstka seni-
orů ze své iniciativy úžasně 
vyčistila parčík. Vyhrabali 
spoustu jehličí, štěrku a dal-
šího nepořádku, který nemá 
co v trávníku dělat. Odkryli 
loni zasazené růže, uklidili 
posezení. Hlavně posbírali 
spoustu psích exkrementů, 
které by tam správně být 
neměly. Na tento druh od-
padu používejte papírové 
pytlíky, které jsou součástí 
téměř každého odpadkové-
ho koše. Je to jednoduché 
použití. Naberete, vyhodíte. 
Pejskaři, jste sledováni! Bylo 
by vám asi nepříjemné, kdy-
bychom vás třeba příště ve 
zpravodaji jmenovali, viďte.
Velké poděkování patří 
všem, kteří se zúčastnili bri-
gády 13. a 20. dubna. Velice 
si vážíme všech, kteří nám 
rádi pomohou při zvelebo-
vání naší obce.

Petra Benhartová

z obecního úřadu



Čarodějnice
Vážení a drazí spoluobčané.
Tak, jak tomu již tradice velí, i 
letoší rok se poslední dubnový 
večer odehrával v čarodějnickém 
duchu. Akce samotná proběhla 
pod záštitou Sboru dobrovolných 
hasičů naší obce.
V pět hodin odpoledne se otevřela 
pomyslná vrata a bez jakéhokoliv 
zdržování odstartovalo soutěžní 
odpo ledne pro naše nejmladší. 
Soutěžních disciplín byla spousta, 
od klasického hodu na cíl a opičí 
dráhy, přes skákání v pytli až po 

lovení brouků.
O půl deváté hodině večerní, 
jakmile se nám trošku setmělo, 
nastoupili k sestavené hranici 
borci s loučemi a exemplárně 
zapálili pochycenou čaro dějnici, 
aby dali jasným činem najevo, 
že čarodějnictví a  jiné podobné 
bezbožnosti jsou tímto zakázány, 
odsuzovány a zavrhovány.
Poté už jsme večer trávili 
v rámci příjemné konverzace, 
popíjením osvěžujících nápojů 
a opomenutím běžných starostí 
všedních dnů.

SDH Kratochvilka by touto cestou 
chtěl poděkovat za veškerou 
poskytnutou pomoc při přípravě 
akce i celém jejím průběhu, 
především TJ Družstevníku! Ať 
už jde o přiloženou ruku k dílu, 
či poskytnutí jiných zdrojů, 
jako například elektriky. I díky 
vám vše proběhlo tak jak mělo 
a mohli jsme si užít příjemné 
společné odreagovaní a naplno 
tím přivítat tak dlouho očekávané 
teplé počasí.

Za SDH Dan Vašák 
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uskutečněné akce

Svátek matek
Klub seniorů Kratochvilka pořádá dne 7. 5. 2013 posezení u příležitosti Svátku 

matek. Setkání proběhne v restauraci pana Hlaváčka.
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Rozloučení s Herničkou 
Poslední letošní setkání proběhlo 23. 4. 
na dětském hřišti. Rozloučili jsme se se 
zimou  a také s naši Herničkou, pohrá-
li jsme si s kamarády, proběhla soutěž 
o bonbony a také jsme si připili dětským 
šampaňským na brzké shledání. 
Tohle odpoledne bylo stejně krásné jako 
každé jiné, které jsme zažívali každé her-
ničkové úterý. 
Moc děkuji za účast a přízeň všem 
malým kamarádům a jejich dospělá-
kům. Dárečky, které jsem na posled-
ním setkání dostala, mě moc potěšily.  
Nakonec bych také chtěla poděkovat 
Lidušce Vozdecké za pomoc při vedení 
kroužku.   
Přeji všem krásné léto a těším se nashle-
danou.

Veronika Vítová

POHÁDKOVÝ LES 
se pro vaše děti uskuteční v sobotu 1.6.2013 
Začneme ve 14:00 hod.,

občerstvení zajistíme.
Děti se projdou sadem, kde po cestě potkají známé 
postavičky z pohádek a na konci této cesty na ně 
bude čekat překvapení.

Místo, kde se setkáme a kde budou děti vycházet 
na svoji pohádkovou cestu, upřesníme 

v letáčcích, které včas dostanete 
do svých schránek.

SDH Kratochvilka a pohádkové 
bytosti se na Vás těší.

foto:  Liduška Vozdecká



Český den proti 
rakovině
Tato veřejná sbírka se v České 
republice koná letos již pose-
dmnácté.
Jejím hlavním cílem je preven-
ce – prostřednictvím infor-
mačních letáků i doprovod-
ných akcí se Liga proti rakovi-
ně snaží podpořit všechny lidi 
v aktivitě při ochraně vlastní-
ho zdraví. Je totiž dokázáno, 
že u mnoha karcinogenních 
onemocnění (tedy rakovin) je 
prevence velmi důležitá. Po-
třebujeme znát fakta, potře-
bujeme umět rozpoznat rizika 
a třeba také první příznaky 
nemoci. 
Hlavním tématem letošního 
ročníku je „Nádorové onemoc-
nění tlustého střeva“. Česká re-
publika má v této oblasti smut-
ný evropský primát – nejvíce 
lidí onemocní touto nemocí 
právě u nás. Možná je to i tím, 
že svému tělu nevěnujeme moc 
pozornosti a prevence nám nic 
neříká. Kdo z nás ví, že při 
včasném rozpoznání příznaků 
je šance na vyléčení velmi dob-
rá? Kdo z nás ví, že jednodu-
chý test k zachycení příznaků 
si můžeme udělat sami doma? 
Kdo z nás ví, že preventivní 
vyšetření hradí pojišťovny? 
Prostřednictvím akcí jako je 
Květinový den se alespoň na 
chvíli můžeme stát zodpověd-
nými a přemýšlejícími. Leták, 
který dostaneme od dobrovol-
níků do ruky, nás navede na 
další rozumné kroky. A my si 
tak třeba sami sobě zachrání-
me život.
Přestože akce vznikla s pr-
votním cílem posílit prevenci 
a informovanost občanů, jejím 
druhým cílem je samozřejmě 

vybírání peněz. Našla jsem si 
na stránkách Ligy proti rako-
vině velmi pečlivé vyúčtování 
loňské sbírky, která vynesla té-
měř osm milonů korun. Trochu 
jsem si říkala, že kdoví kam ty 
peníze vlastně jdou. Dozvědě-
la jsem se to poměrně přesně: 

Programy nádorové pre-1. 
vence – akce, jejichž cílem je 
v průběhu celého roku praco-
vat na zvýšení informovanosti 
občanů v oblasti prevence ra-
koviny.

Programy zlepšení kva-2. 
lity života onkologických 
pacientů – peníze jdou do 
konkrétních organizací, ne-
mocnic, hospiců, na hrazení 
rekondičních pobytů pro paci-
enty, na provoz informačních 
telefonických linek apod. To-
hle jistě dovede ocenit každý, 
kdo v nemocnici ležel anebo 
kdo při léčbě potřeboval nad-
standartní péči, kterou nehra-
dí pojišťovny. 

Podpora přístrojového 3. 
vybavení a výzkumu – peníze 
jdou do institucí, kde se pro-
vádí výzkum na poli prevence 
a léčby rakoviny a také se za ně 
nakupují přístroje a vybavení 
do nemocnic. Jistě si dovedete 
představit, jak jsou výzkum-
né týmy na financích závislé. 
A také jaký je to rozdíl, když 
jdete na vyšetření do nemoc-
nice, vybavené moderními 
přístroji. Takováto vyšetření 
jsou (obzvlášť když mluvíme 
o rakovině tlustého střeva a 
konečníku) podstatně rych-
lejší, přesnější a pro pacienty 
příjemnější.

Jsem si tedy jistá, že peníze, 
které od vás vybereme, půjdou 
na smysluplné projekty. Vel-
mi bych si přála, aby je nikdo 
z nás nikdy nepotřeboval. Ale 

realita je jiná – každý z nás se 
s rakovinou ve svém okolí po-
tkal. A mnozí se s ní potkali ve 
svém vlastním životě. Takže se 
to nás všech tak trochu týká...
No a jak konkrétně bude sbír-
ka probíhat? Ve středu 15. 5. 
vyrazí do ulic Kratochvilky 
knihovnice ve žlutém tričku 
s logem akce. Bude mít vak 
na peníze, do kterého se vše, 
co vybereme, ihned uschová. 
Je vážně šikovně ušitý – tam to 
jde a ven to nejde. Knihovnice 
se budou pohybovat uprostřed 
houfu dobrovolníků, kteří 
vám zazvoní na dveře, věnují 
leták o prevenci rakoviny a na-
bídnou k prodeji žlutou květi-
nu (symbol sbírky – květ mě-
síčku zahradního). Minimální 
příspěvek do sbírky, za který 
kytičku dostanete, je dvacet 
korun. 
Takhle společně obejdeme 
celou vesnici. Začneme s tím 
odpoledne kolem 16 hodin – to 
už snad bude většina spoluob-
čanů doma. O vypuknutí akce 
se také dozvíte s místního roz-
hlasu. 
Vybrané peníze se prostřed-
nictvím České pošty posílají 
na konto Ligy proti rakovině. 
Celkovou částku, která ve sbír-
ce naskáče, se tedy dozvíme 
teprve při rozstřihnutí a vy-
sypání nedobytného vaku na 
přepážce rosické pošty. A bu-
deme vás o ní samozřejmě in-
formovat v příštím zpravodaji. 
Těším se tedy na setkání 
s vámi při této bohulibé příle-
žitosti. Prosím, otevřete nám, 
přispějte nám, nepouštějte na 
nás své pejsky a myslete na to, 
že některé květiny mají větší 
hodnotu, než by se mohlo na 
první pohled zdát.  

Alice Vašáková
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Kulturní přehled – 
Rosice a okolí
aneb pestrý program 
na květen a začátek červ-
na.

Bavte se, sportujte a hlav-
ně nezapomeňte vyrazit 
ven na sluníčko!

Výstava Rozkvetlá 
knihovna
Jarní květinové obrázky 
od dětí z MŠ budou ke 
zhlédnutí po celý květen 
vždy v otevírací dobu 
knihovny.
Pořadatel:  Městská 
knihovna Rosice

Mistrovství ČR v kužel-
kách
4. 5. 2013 - 5. 5. 2013
Kuželna Rosice
Kategorie: muži, jednot-
livci.
Poprvé na MČR - nový typ 
kuželek Funk s dřevěným 
jádrem.
V sobotu 4. 5. 2013 bude 
probíhat kvalifikace  
48 hrá čů, kteří budou dle 
rozpisu průběžně přijíž-
dět z celé ČR a hrát první 
start.
V neděli 5. 5. 2013 bude 
v 8:00 slavnostní zaháje-
ní s nástupem 24 hráčů, 
kteří postoupí ze sobotní 
kvalifikace. Předpokláda-
né slavnostní ukončení a 
předání cen nejlepším je 
plánováno na 14:30 hodin 

Jako doprovodný pro-
gram bude v areálu pro-
bíhat předváděcí akce 
prodejce vozů TOYOTA 
Další informace najdete 
na: 
http://www.kuzelkyrosice.
cz/mcr/2013-muzi.php  
http://www.kuzelky.cz/
clanek.php?id=1852  
Pořadatel: KK Slovan Ro-
sice

ROMAPOL CUP
6. 5. 2013 - 10. 5. 2013
Kuželna Rosice
Turnaj pro neregistrované 
hráče bez omezení věku.
Pondělí - pátek v 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00 a 21:00. 
Po dohodě lze přijít i mimo 
uvedené termíny. Vyhlá-
šení výsledků v sobotu 
18. 5. v 18:00.
Nejlepší družstva a jed-
notlivci obdrží věcné ceny. 
Hlavní cena laserová tis-
kárna bude vylosovaná ze 
všech účastníků.
POZOR! Přihlášky do  
5. 5. 2013, 
mob. 724 040 499, 
e-mail: 
slovan@kuzelkyrosice.cz.
Pořadatel: KK Slovan Ro-
sice

Historie Rosic ve fotogra-
fii 
7. 5. 2013 
Zámecké kulturní cent-
rum - společenský sál 
Promítání historických fo-

tografií - tentokrát na téma 
osvobození Rosic.

Legrácky v knihovně
7. 5. 2013 
Akce pro děti proběh-
ne v Městské knihovně 
od 10:00 hodin
Pohádky, písničky, čtení, 
hraní a cvičení v knihovně 
s Jarkou Burešovou. Dopo-
ledne určené nejmenším 
dětem a jejich rodičům. 
Pořadatel: Městská 
knihovna Rosice

Cesta pohádkovým lesem 
8. 5. 2013 
Zámecký park, zámecké 
nádvoří
Zábavné odpoledne plné 
her, soutěží, úkolů a po-
hádkových bytostí, tento-
krát na téma Večerníčky. 
Veselý kluk Večerníček 
a jeho kamarádi pro vás 
připravili stanoviště a růz-
né úkoly. Jsou vymyšleny 
tak, aby si mohly zasoutě-
žit jak nejmenší děti, tak 
jejich starší sourozenci 
a samozřejmě i rodiče. Ten, 
kdo projde všemi úskalími 
a zdárně se probojuje až 
k cíli, si zaslouží odměnu.
Brána pohádkového lesa 
bude otevřena ve 14:30 
hod. Zamykání lesa a roz-
loučení s Večerníčkem 
v 17:00 na nádvoří zámku.
Vstupné 50 Kč děti, 20 Kč 
dospělí. Odměny pro vel-
ké i malé soutěžící, dopro-



vodný program, trampolí-
na, Večerníčkova dílnička, 
drobné občerstvení.
V případě nepříznivého 
počasí se akce nekoná.
Pořadatel: Mateřské cent-
rum Kašpárkov

Pietní akt
8. 5. 2013 
hřbitov Rosice v 17:00 ho-
din
Pietní akt k výročí osvobo-
zení proběhne u památní-
ků Rudé armády a umuče-
ných na místním hřbitově.
Pořadatel: MO ČSBS Rosi-
ce

Cestovatelské promítání 
Gruzie - Kavkaz
14. 5. 2013 
Městská knihovna  
od 17:00 hodin
Cestovatel a fotograf 
Romkan Janusz přijal po-
zvání do rosické knihov-
ny a s sebou přiveze pře-
krásné snímky a zážitky 
z jedné z jeho expedic, 
kterou budete moci spolu 
s ním prožít prostřednic-
tvím multimediální pro-
jekce Gruzie 2011 - ráj pod 
hradbou Kavkazu. Divoká, 
nespoutaná příroda, drs-
né hory, pohostinní lidé, 
skvělá gruzínská kuchyně 
i gruzínská ohnivá voda 
- a také pohnutá historie 
i současnost této překrás-
né hornaté země.
Pořadatel: Měst. knih. Rosice

Cykloden
19. 5. 2013 
koupaliště Rosice 
v době 10:00 – 12:00 hodin
Určeno pro všechny děti 
na kolech, tříkolkách, dět-
ských odrážedlech nebo 
i bez nich v areálu rosic-
kého koupaliště, kde si 
zasoutěží, na stanovištích 
si vyzkouší řadu činnos-
tí s dopravní tematikou, 
bude zde cyklistická pře-
kážková dráha. Vypsány 
budou závody v těchto 
kategoriích: rodiče s dětmi 
do 4let – odrážedla, rodiče 
s dětmi do 6 let – tříkolky, 
cyklisté do 9 let, cyklisté 
10 let a více. V Osvěžovně 
bude možnost zakoupení 
občerstvení.
Pořadatel: Středisko vol-
ného času Rosice

Králova řeč 
23. 5. 2013
Mahenovo divadlo 
od 19:00 
Zájezd do Mahenova 
divadla na představení 
Králova řeč.
Režie Martin Stropnický, 
v roli logopeda Ladislav 
Frej.
Odjezd autobusu v 18:00 
z autobusové zastávky 
Trávníky a Brněnská. 
Cena 120 - 340 Kč, senioři 
sleva 30%, studenti  50%, 
doprava 65 Kč.
Závazné přihlášky v kan-
celáři KIC. 

Vstupenky k vyzvednutí v 
kanceláři KIC!
Pořadatel: KIC Rosice

Vepřové rožnění na rosic-
ké pouti
25. 5. 2013 - 26. 5. 2013

Sběratelská burza
26. 5. 2013 
Zámek Rosice, Přístup 
prodejců od 7:00, 
veřejnost od 8:00 
Pro kupující vstup zdar-
ma.
Rezervace: tel.: 606 683 229, 
549 412 891,
 zamek@rosice.cz.
Občerstvení zajištěno.
Nedělní pohádka před 
obědem - O tom, jak šel 
zajíc s ježkem z pouti
26. 5. 2013 
Starý pivovár od 10:00
Oblíbená nedělní dopo-
lední pohádka tentokrát 
pod širým nebem v areálu 
Starého pivováru v bez-
prostřední blízkosti pou-
ťových atrakcí. 
Vstupné 30 Kč, 
členové 10 Kč.
Den dětí i Domečkyá-
da proběhnou 1. 6. 2013 
v Rosicích ve Středisku 
volného času
Pořadatel: Středisko vol-
ného času Rosice

Čerpáno z 
http://www.kic.rosice.cz , 

zpracovala Hana Pavlíčková



Květnové  akce v mikroregionu Kahan
Datum Název akce Místo konání

4.5. Barcamp Rosice - zámecké kulturní centrum
5.5. Tetčická pouť Tetčice 
7.5. Dcerou svého muže aneb Nezapřeš nikdy ženy 

své!
Ostrovačice - sokolovna

7.5. Promítání historických fotek Rosice - zámecké kulturní centrum
8.5. Běh kolem rybníka - IX. Ročník Říčany - areál koupaliště
8.5. Dálkový pochod + Baby pochod Zbýšov - budova MKC
8.5. Pohádkový les Rosice - Zámecký park
8.5. Výročí osvobození Zastávka - památník v centru obce
9.5. Den matek Zakřany - sál OÚ
10.5. 2. absolventský koncert Rosice - zámecké kulturní centrum
10.5. Majáles Zastávka - gymnázium TGM
10.5. Výtvarné odpoledne „Srdce nejen pro Tebe“ Zbýšov - dětské hřiště u školy
11.5. Babická šlapka Babice u Rosic 
11.5. Rosická štika - gymnastické závody Rosice - telocvična SVČ a KSG Rosice
12.5. Slavnost v Pohádce máje Ostrovačice - náměstí
12.5. Svátek matek Kratochvilka
12.5. Zájezd na muzikál Aida Zbýšov 
14.5. Besídka ke dni matek Zakřany - telocvična ZŠ
18.5. Hračkobraní - bazar hraček Zbýšov - budova MKC
18.5. Rosický voříšek Rosice - areál kynologického klubu
18.5. Rybářské závody mládeže Zakřany - rybník na návsi
18.5. S motoráčkem za permoníky Zastávka
18.5. Soutěž v požárním sportu o pohár starosty obce Zastávka - areál Čechie
18.5. Sunny dance Zastávka - hala gymnázia TGM
19.5. Cykloden Rosice - koupaliště
24.5. Komici s.r.o. aneb Ti nejlepší z pořadu Na 

stojáka
Zbýšov - kino Horník

25.5. Dětské rybářské závody Příbram na Moravě - rybník Kuchyňka
25.5. Fechtl cup - 10. ročník Zakřany - klasický okruh
25.5. Ženáčské hody Říčany

25.-26.5. Vepřové rožnění na rosické pouti Rosice - starý pivovar
26.5. Rybářský den Příbram na Moravě - rybník Kuchyňka
26.5. Sběratelská burza Rosice - zámek Rosice
31.5. Den dětí Lukovany - na fotbalovém hřišti
1.6. Den dětí - pohádkový les Kratochvilka
1.6. Den dětí Újezd u Rosic
1.6. Den dětí Rosice - SVČ a okolí zámku
1.6. Oslavy dne dětí Zastávka - areál Čechie
1.6. Petanque Zakřany - hřišťátko
1.6. Turnaj přípravek Zastávka - areál Čechie
2.6. Den dětí - fotbalové hřiště Babice u Rosic - fotbalové hřiště
4.6. Žákovský koncert ZUŠ Zastávka - domov pro seniory

připravila Lenka Šmídková, zdroj: http://www.mikroregionkahan.cz/
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Kino Panorama
Program na KVĚTEN

Bídníci
3. 5. 2013 ve 20 hodin
VB 2012, režie: Tom Hooper 
Muzikál, 157 min., nevhod-
ný do 12 let, TITULKY, 
80 Kč. 
Muzikálové zpracování 
klasické látky s hvězdným 
obsazením, oceněný třemi 
Oscary.

Čtyřlístek ve službách 
krále
4. 5. 2013 v 17:30 hodin a 
5. 5. 2013 v 17:30 hodin
ČR 2012, 
režie: Michal Žabka
Rodinná komedie, 90 min. 
Populární komiksový se-
riál Čtyřlístek oslavil letos 
už 40 let od svého „naro-
zení“. Teprve nyní se však 
Fifinka, Myšpulín, Piňďa a 
Bobík dostávají na filmové 
plátno. 

Scary movie 5
4. 5. 2013 ve 20 hodin a 
5. 5. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, 
režie: Malcolm D. Lee  
Komedie, 85 min., do 15 let 
nepřístupný, TITULKY,
100 Kč. 
Hlavním terčem Scary 
Movie 5 jsou úspěšné „do-
kumentární“ horory série 
Paranormal Activity, ale 
samozřejmě nejen ty.

Nevědomí
9. 5. 2013 ve 20 hodin a 

10. 5. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, 
režie: Joseph Kosinski 
Akční sci-fi, 124 min.,  
nevhodné do 12 let, TITUL-
KY, 110 Kč. 
Země je vzpomínka, za kte-
rou stojí bojovat.

Hledá se Nemo - 3D
10. 5. 2013 v 17:30 hodin
USA 2003, 
režie: Andrew Stanton, 
Lee Unkrich
Animovaná komedie:
101 min., přístupný, 
ČESKÝ DABING, 130 Kč. 
Známý animovaný příběh, 
nově uváděný ve 3D.

Babovřesky
11. 5. 2013 v 17:00 hodin a 
12. 5. 2013 v 17:00 hodin
ČR 2013, 
režie: Zdeněk Troška
Komedie, 133 min.
Letní komedie Zdeňka 
Trošky ze života současné 
jihočeské vesnice Babovřes-
ky s nadhledem a komedi-
ální nadsázkou, tak trochu 
v duchu Slunce, seno, sle-
duje kupící se nedorozu-
mění a souhry náhod, které 
pořádně zamotají hlavu je-
jím obyvatelům. 

Tenkrát na západě - 
projekt 100
11. 5. 2013 ve 20 hodin
ITA/USA 1968, 
režie: Sergio Leone  
Western, 166 min., nevhodný 
do 12 let, TITULKY, 70 Kč.

Mistrovské dílo 
Sergia Leoneho a jeden 
z nejlepších westernů vů-
bec.

Jurský park - 3D
12. 5. 2013 ve 20 hodin
USA 1993, 
režie: Steven Spielberg  
Dobrodružný, 127 min., pří-
stupný, ČESKÝ DABING, 
děti 120/ dospělí 140 Kč. 
Nesmrtelná klasika se po 
dvaceti letech vrací do kin, 
nově v úchvatném 3D pro-
vedení.

Šmejdi
16. 5. 2013 ve 20 hodin 
a 17. 5. 2013 v 18 hodin
ČR 2013, 
režie: Silvie Dymáková  
Dokument, 74 min., pří-
stupný, ČESKY, 70 Kč, di-
váci starší 65 let mají vstup 
zdarma! 
Manipulace, nátlak, poni-
žování, agrese. Skryté ka-
mery zachytily drsné po-
zadí předváděcích akcí pro 
seniory.

30 minut po půlnoci
17. 5. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, 
režie: Kathryn Bigelow  
Drama, 157 min., do 15 let 
nepřístupný, TITULKY, 
90 Kč. 
Desetiletý hon na Usámu 
Bin Ládina zaznamenaný 
v mistrovsky natočeném 
thrilleru, který posbíral pět 
oscarových nominací.
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9.5. Den matek Zakřany - sál OÚ
10.5. 2. absolventský koncert Rosice - zámecké kulturní centrum
10.5. Majáles Zastávka - gymnázium TGM
10.5. Výtvarné odpoledne „Srdce nejen pro Tebe“ Zbýšov - dětské hřiště u školy
11.5. Babická šlapka Babice u Rosic 
11.5. Rosická štika - gymnastické závody Rosice - telocvična SVČ a KSG Rosice
12.5. Slavnost v Pohádce máje Ostrovačice - náměstí
12.5. Svátek matek Kratochvilka
12.5. Zájezd na muzikál Aida Zbýšov 
14.5. Besídka ke dni matek Zakřany - telocvična ZŠ
18.5. Hračkobraní - bazar hraček Zbýšov - budova MKC
18.5. Rosický voříšek Rosice - areál kynologického klubu
18.5. Rybářské závody mládeže Zakřany - rybník na návsi
18.5. S motoráčkem za permoníky Zastávka
18.5. Soutěž v požárním sportu o pohár starosty obce Zastávka - areál Čechie
18.5. Sunny dance Zastávka - hala gymnázia TGM
19.5. Cykloden Rosice - koupaliště
24.5. Komici s.r.o. aneb Ti nejlepší z pořadu Na 

stojáka
Zbýšov - kino Horník

25.5. Dětské rybářské závody Příbram na Moravě - rybník Kuchyňka
25.5. Fechtl cup - 10. ročník Zakřany - klasický okruh
25.5. Ženáčské hody Říčany

25.-26.5. Vepřové rožnění na rosické pouti Rosice - starý pivovar
26.5. Rybářský den Příbram na Moravě - rybník Kuchyňka
26.5. Sběratelská burza Rosice - zámek Rosice
31.5. Den dětí Lukovany - na fotbalovém hřišti
1.6. Den dětí - pohádkový les Kratochvilka
1.6. Den dětí Újezd u Rosic
1.6. Den dětí Rosice - SVČ a okolí zámku
1.6. Oslavy dne dětí Zastávka - areál Čechie
1.6. Petanque Zakřany - hřišťátko
1.6. Turnaj přípravek Zastávka - areál Čechie
2.6. Den dětí - fotbalové hřiště Babice u Rosic - fotbalové hřiště
4.6. Žákovský koncert ZUŠ Zastávka - domov pro seniory
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kino
Zambezia - 3D
18. 5. 2013 v 17:30 hodin 
a 19. 5. 2013 v 17:30 hodin
JAR 2012, 
režie: Wayne Thornley  
Animovaná komedie, 83 
min., přístupný, ČESKÝ 
DABING, 120 Kč. 
Mladý sokol Kai se přes 
zákazy svého otce vydá na 
dobrodružnou výpravu do 
bájného ptačího města Za-
mbezia.

Vedlejší účinky
18. 5. 2013 ve 20 hodin a
19. 5. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, 
režie: Steven Soderbergh 
Thriller, 106 min., do 15 let 
nepřístupný, TITULKY, 90 
Kč. 
Skvěle obsazený film více 
než barvitě líčí, co všechno 
mohou napáchat vedlejší 
účinky pilulek, které měly 
původně pomoci.

Jako za starejch časů
23. 5. 2013 ve 20 hodin
USA 2012, 
režie: Fisher Stevens
Komedie, 95 min., přístup-
ný, TITULKY, 80 Kč. 
Už to není, co to bývalo.

Hypnotizér
24. 5. 2013 v 17:30 
a ve 20 hodin
SWE 2012, 
režie: Lasse Hallström  
Krimithriller, 122 min., ne-
vhodný do 12 let, 
TITULKY, 100 Kč. 

Filmová adaptace úspěšné-
ho bestselleru Larse Keple-
ra.

Jack a obři - 3D
25. 5. 2013 v 17:30 hodin a
26. 5. 2013 v 17:30 hodin
USA 2013, 
režie: Bryan Singer  
Dobrodružný, 114 min., pří-
stupný, ČESKÝ DABING, 
120 Kč. 
Když mladý farmářský děl-
ník náhodou otevře bránu 
dělící náš svět od hrůzo-
strašných obrů, vzplane 
nanovo starodávná válka.

Velký Gatsby - 3D
25. 5. 2013 ve 20 hodin 
a 26. 5. 2013 ve 20 hodin
AUS/USA 2013, 
režie: Baz Luhrman
Drama, 148 min., přístupný, 
TITULKY, 130 Kč. 
Velkoryse pojatá adaptace 
známého románu F. S. Fitz-
geralda

Carmen - 3D
30. 5. 2013 ve 20 hodin
ČR 2012, režie: F. A. Brabec 
Muzikál, 126 min., nevhod-
ný do 12 let, ČESKY, 
130 Kč. 
Muzikálový příběh Carmen 
plný vášně a intrik s Lu-
cií Bílou v titulní roli patří 
mezi nejúspěšnější předsta-
vení u nás. Jeho filmového 
záznamu se ujal režisér 
a kameraman F. A. Brabec.

Pařba na třetí
31. 5. 2013 v 17:30 
a ve 20 hodin
USA 2013, 
režie: Todd Phillips  
Komedie, 99 min., nevhod-
ný do 12 let, TITULKY,
100 Kč. 
Nejdřív ztratili ženicha ve 
Vegas. Poté se jim povedlo 
to samé i s bratrem nevěsty. 
A nyní budou léčit zlomené 
srdce po smrti nejbližšího.

Kovář z podlesí 
1. 6. 2013 v 17:30 hodin
 a 2. 6. 2013 v 17:30 hodin
ČR 2013, režie: Pavel Göbl 
Pohádka, 100 min., přístup-
ný, ČESKY, 100 Kč 
Kovář z Podlesí je nová čes-
ká pohádka s Bolkem Polív-
kou v hlavní roli.

Iron Man 3 - 3D
1. 6. 2013 ve 20 hodin 
a 2. 6. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, režie: Shane Black 
Akční, 129 min., nevhodný 
do 12 let, ČESKÝ DABING, 
140/160 Kč. 
Tentokrát je Tony Stark  nu-
cen čelit nepříteli, jehož do-
sah nezná hranic.

Rezervace vstupenek na 
tel. 732 718 678 nebo e-mai-
lu kino@kic.rosice.cz
Provozovatel: KIC Rosice, 
Palackého nám. 45, tel. 546 
492 196, 731 677 363

Čerpáno z http://www.kic.rosice.cz, zpracovala Hana Pavlíčková
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Kino Réna Ivančice 

PROGRAM NA DUBEN
Palackého náměstí 12, 664 
91 Ivančice

JACK A OBŘI 
SOBOTA 4. 5. v 17 hodin a 
NEDĚLE 5. 5. v 17 hodin 
Film USA, rodinný film - 
fantasy příběh, dabing, 114 
min., vstupné: 90 Kč
Režie: Bryan Singer
Hrají: Ewan Mc Gregor, 
Nicholas Hoult, Bill Nighy, 
Stanley Tuccil

SCARY MOVIE 5
SOBOTA 4. 5. ve 20 hodin 
a NEDĚLE 5. 5. ve 20 ho-
din
Film USA, komedie- paro-
die, titulky, 105 min., vstup-
né: 100 Kč
Režie: Malcolm D. Lee/ Hra-
jí: Lindsay Lohan, Charlie 
Sheen, Terry Crews, Ashley 
Tisdale, Kate Walsh, An-
thony Anderson,  Heather 
Locklear

JEDLÍCI aneb 100 kg lás-
ky 
ČTVRTEK 9. 5. ve 20 ho-
din a NEDĚLE 12. 5. ve 20 
hodin
FILM ČR, komedie, 
120 min., vstupné: 90 Kč
Režie: T. Magnusek 
Hrají: Milan Chára, Karel 
Heřmánek jr., Martin Stro-
pnický, Dagmar Patrasová, 
Veronika Žilková, Daniel 
Rous

KOVÁŘ Z PODLESÍ  - 
ČTVRTEK 16. 5. v 17 ho-
din / Premiéra,

SOBOTA 25. 5. v 17 hodin 
a NEDĚLE 26. 5. v 17 ho-
din
FILM ČR, pohádka, 100 mi-
nut,  vstupné: 100 Kč
Režie: Pavel Gobl
Hrají: Bolek Polívka, Jo-
sef Somr, Jiří Pecha, Ivana 
Chýlková, Szidi Tobias, Ive-
ta Dušková, Rostislav No-
vák, Milan Markovič

VELKÝ GATSBY
ČTVRTEK 16. 5. ve 20 ho-
din / Premiéra / Titulky
FILM Austrálie, romantic-
ké drama, délka 120 min., 
titulky, vstupné: 90 Kč
Režie: Baz Luhrmann
Hrají: Leonadrdo Di Caprio, 
Carey Mulligan, Tobey Ma-
guire, Joel Edgerton, Jason 
Clarke, Isla Fisher

SLAVNOSTI CHŘESTU 
2013 / KINO  
PÁTEK 17. května / Vstup-
né pro účastníky slavností  
je 50 Kč  (Ostatní 80 Kč)
15 hodin / HOTEL TRAN-
SYLVANIE - animovaná 
komedie, dabing (USA)
17 hodin / HOBIT: Neoče-
kávaná cesta - dobrodruž-
né fantasy, dabing (USA)
20 hodin / OUI, ŠÉFE - ku-
linářská komedie o dobrém 
jídle, titulky (Francie)
SOBOTA 18. května / 
Vstupné pro účastníky slav-
ností  je 50 Kč  (Ostatní 80 
Kč)
10 hodin / HOTEL TRAN-
SYLVANIE - animovaná 
komedie, dabing (USA)
14 hodin / HOBIT : Neoče-
kávaná cesta - dobrodruž-

né fantasy, dabing (USA)
17 hodin / OUI, ŠÉFE - ku-
linářská komedie o dobrém 
jídle, titulky (Francie)

RYCHLE A ZBĚSILE 6
ČTVRTEK 23. 5. ve 20 ho-
din / Premiéra/ Titulky 
Film USA, akční thriller, 
titulky, délka 145 min., 
vstupné: 120 Kč
Režie: Justin Lin
Hrají: Gina Carano, Vin 
Diesel, Dwayne Johnson, 
Paul Walker, Tyrese Gib-
son, Michelle Rodriguez
IRON MAN 3

 SOBOTA 25. 5. ve 20 ho-
din a NEDĚLE 26. 5. ve 20 
hodin / Dabing
Film USA/ Čína, akční sci-
fi, dabing, délka 109 min., 
vstupné: 120 Kč
Režie: Shane Black 
Hrají: Robert Downey 
Jr., Gwynet Paltrow, Ben 
Kingsley, Paul Bettany

DONŠAJNI
ČTVRTEK 30. 5. v 18 ho-
din a ve 20 hodin / PRE-
MIÉRA 
Film ČR, komedie,  délka 
120 min., vstupné: 100 Kč
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Jan Hartl, Libuše Šaf-
ránková, Martin Huba, Jiři-
na Jirásková, Ivana Chýlko-
vá, Václav Kopta
REZERVACE:
Telefonicky: 546 451 469, 
736 601 631, 602 511 610 
Email: 
postakinorena@quick.cz
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historie

Konec protektorátu 
a příchod svobody
Jaro roku 1945 přineslo na-
ději na osvobození od ně-
mecké nadvlády a ukončení 
válečných útrap. Dychtivě 
byly sledovány zprávy o po-
stupu Rudé armády, která 
se ze středního Slovenska 
a z Rakouska probojováva-
la na Moravu. Po těžkých 
bojích, při kterých zaplatilo 
životem přes 230 rudoar-
mějců, byl 11. dubna první 
osvobozenou obcí Lanžhot.
Následoval Hodonín a 15. 4. 
Břeclav. Vojska musela pře-
konávat nejen těžký bahnitý 
a rozvodněný terén, ale též 
překážky na dopravních 
a přístupových cestách. 
Jen v okolí Břeclavi němci 
na ústupu zničili 29 mostů 
a viaduktů. Aby ztížili jejich 
obnovení, zatarasili některé 
z nich zničenými lokomo-
tivami nebo nevybuchlým 
střelivem a bombami.
Vstupem na jižní Moravu 
si armáda vytvořila přízni-
vé podmínky k nástupu do 
Dyjskosvrateckého úvalu 

a k Brnu. Původní před-
poklad dosažení hlavního 
města Moravy do dvou dnů 
se změnil na 12 dnů tuhých 
a krvavých bojů, které při-
řadily Brno do trojice nej-
těžších vojenských operací 
na území  Československa, 
hned za Dukelskou a Ost-
ravskou operaci.
Němečtí okupanti připra-
vovali obranu jihomoravské 
oblasti soustavně víc než půl 
roku. Po celou zimu a v jar-
ních týdnech nasadili na 
budování zákopů jednotky 
německé armády a kromě 
válečných zajatců nahnali 
na jižní Moravu tisíce mužů 
z celé Moravy a Čech. Byli 
ubytováni vesměs ve ško-
lách, kde bylo přerušováno 
vyučování. Kolem Brna 
bylo vybudováno několik 
důkladných opevňovacích 
pásem. Byly vyhloubeny 
protitankové příkopy a jiné 
překážky, vjezdy do měst 
a obcí na významnějších 
směrech uzavřely zátarasy 
z klád a kamení.
Různé formace Rudé armá-
dy na jižní Moravě bojovaly 

prakticky o každé město či 
vesnici. K nejtěžším bojům 
došlo u Ořechova. Kruh 
kolem Brna se postupně 
uzavíral od východu, jihu 
i západu.
V noci na 18. duben stála 
sovětská vojska mezi řekou 
Jihlavou a Svratkou na čáře 
severně od Medlova k Voj-
kovicím. Toho dne ráno 
postupovali sověti v něko-
lika směrech, svazky 6. jez-
deckého sboru přes Dolní 
Kounice dál na Ivančicko. 
Nejúspěšnější bojovou ak-
tivitu vyvinula u Medlova 
13. gardová jezdecká divize 
generálmajora Bělousova. 
Po předchozím průzkumu 
se ráno 18. 4. řítila s jisto-
tou obcemi po levém břehu 
Jihlavy k Ivančicím. Beze 
ztrát projela Němčičkami 
a Bratčicemi a ani ne půl 
hodiny po explozi, kterou 
nacisté zničili most přes Jih-
lavu v Pravlově, projížděla 
kolem něho. V devět hodin 
vyčistila Mělčany a za pár 
minut po dunivém dopadu 
mostních kleneb do vod Jih-
lavy v Dolních Kounicích, 
kolem půl desáté vstoupi-
la do kounických ulic. Za 
Moravskými Bránicemi do-
stihli kozáci německou de-
strukční četu, která zničila 
řadu mostů na Jihlavě, zajali 
ji a tím přerušili řetěz zkázy. 
Bránický železný most na 
trati Brno – Znojmo zůstal 
zachován, i když boj o jeho 
existenci pokračoval v příš-
tích dnech.
V 11 hodin  téměř bez výstře-
lu  vjela jízda do Ivančic, sot-
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va poslední německý tank 
stačil odjet směrem k Osla-
vanům. Po 13 hodině čistil 
již kozácký oddíl Neslovice 
a k dokončení potřeboval asi 
hodinu. V Kratochvilce, kte-
rá se nachází na strategicky 
významném návrší, pone-
chala Rudá armáda malou 
skupinu svých příslušníků 
pro ostrahu a k organizová-
ní obrany před nenadálým 
přepadením a masa jezdců, 
tanků, povozů i aut se řítila 
do Tetčic.
Dvoučlenná hlídka přijela 
až na radnici do Rosic, avšak 
po krátkém pobytu se na-
vrátila zpět do Tetčic. Rych-
lost úderu, s jakým 13. di-
vize uhodila na nepřítele, 
němce dokonale zmátla a ti 
zachváceni strachem prcha-
li k Moravskému Krumlovu 
a k Náměšti nad Oslavou. 
Průzkumné hlídky zkouma-
ly krajinu opuštěnou němci. 
Objevily se v Oslavanech, 
na Zbýšově, Babicích a prů-
zkumné auto s velkorážním 
kulometem ještě ten den při-
jelo do Zastávky.
Poněvadž divize neměla za 

úkol pronásledování nepří-
tele, nýbrž zajistit levý bok 
vojsk operujících u Brna, 
přešla na řece Jihlavě do 
obrany zajišťující linii Ivan-
čice – Neslovice – Tetčice. 
Před ní leželo opuštěné úze-
mí „nikoho“ které zajišťo-
vala a využívala ke svému 
zásobování. K zabezpečení 
svého postavení využívali 
vojáci též spolupráce s par-
tyzány. Po těžkých bojích 
bylo konečně osvobozeno 
Brno dne 26. dubna.
Do zmíněného území „ni-
koho“ pronikali nazpět od 
Náměště fašisté do neob-
sazených obcí. Nebylo to 

území klidu, ale tvrdých 
bojových akcí. Němci znova 
ukořistili Lukovany, Zakřa-
ny, Zastávku a obsadili linii 
Rosice – Babice – Zbýšov. 
Nastala zvýšená frontová 
činnost, neboť sovětská ar-
máda bránila území, které 
měla pod svým vlivem. Le-
teckým bombardováním 
byly značně poškozeny  
Babice, němci na ústupu vy-
pálili mlýn v Rosicích a na 
Zastávce zapálili důl Julius. 
Na jihozápadní výspu, na 
níž leží Kratochvilka, přišly 
další posily.
Již 17. dubna projížděla přes 
Kratochvilku vozidla ně-
mecké armády směrem na 
západ. Četné jednotky, které 
naplnily obec, hodlaly zde 
přenocovat, ale již v prů-
běhu noci je budily hlídky 
a vojsko s výzbrojí i koňmi 
kvapně opouštělo vesnici. 
Také příštího dne dopoledne 
projížděly prchající kolony 
vozidel naplněných němec-
kými vojáky. Od Neslovic 
zaznívala střelba. Kolem tře-
tí hodiny odpolední dopadl 
do obce první granát vystře-
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lený Rudou armádou. Obča-
né se schovávali do úkrytů. 
Když nikdo střelbu neopě-
toval, palba ustala. Po čtvrté 
hodině přijela skupina pěti 
kozáků na koních. Tato hlíd-
ka zjišťovala, zda jsou v obci 
němci. Občané postupně 
vycházeli z domů a vojáky 
radostně vítali. Tento den 
zůstal zapsán jako den osvo-
bození Kratochvilky, poně-
vadž na rozdíl od některých 
sousedních obcí se k nám 
již němci nikdy nevrátili. 
Konec války však ještě ne-
nastal. Do Rosic, Zastávky, 
Babic a Zbýšova se nazpět 
vrátila německá armáda. Na 
Kratochvilku jezdily z Ne-
slovic skupiny kozáků, kteří 
sledovali postavení němců. 
Občas stříleli z děla, čímž 
dávali najevo obsazení obce. 
Po dobytí Brna 26. dubna 
dostavily se k nám další 
posily sovětských vojáků, 
kteří se ubytovali v jed-

notlivých domech. Střílelo 
se z obou válčících stran. 
Za obcí směrem k Babicím 
a ke Zbýšovu byly v polích 
vykopány zákopy, kde ne-
přetržitě hlídkovali a bojo-
vali vojáci. K zamaskování 
byly použity mladé ovocné 
stromy, které byly v polích 
vysázeny. Obec se ocitla ve 
frontové linii. V okolí byla 
rozestavěna děla, mino-
mety, raketomety (kaťuše) 
a ostatní vojenská technika 
ve značném počtu. Ozývalo 
se svištění a výbuchy střel, 
lidé se ukrývali ve sklepích. 
Několik úkrytů, které se lidé 
vykopali ve stráních (přede-
vším v Hájkách), nebylo po-
užito. Elektřina byla vypnu-
tá, vodovod nefungoval. Pro 
vodu bylo nutno chodit až 
do konce války ke studni na 
pastvisku. V sobotu 27. dub-
na po klidném dopoledni 
zasáhl dělostřelecký granát 
vystřelený od jihu kapli na 
návsi a těžce ji poškodil. Zá-

roveň byl zasažen kamenný 
kříž, který se nacházel vedle 
kaple. Po zásazích němec-
kou palbou od Říčan zcela 
vyhořel dům č. 118 a stejně 
tak stodola stojící na Klínku. 
Obec byla také ohrožována 
palbou ze směru od Zbý-
šova.  Došlo k poškození 
několika domů a vytlučení 
oken. Zabití byli dva občané 
a několik jich bylo zraněno. 
V okolí padlo 6 vojáků Rudé 
armády, kteří jsou v obci po-
chováni. S úlevou a radostí 
uvítali občané ráno 9. květ-
na, kdy nastal po podepsání 
bezpodmínečné kapitulace 
Německa první den míru. 
Vojáci na oslavu vystřelova-
li barevné světlice. 
V době skončení války se 
v naší oblasti frontová linie 
Rudé armády zastavila na 
čáře Hvozdec – Veverské 
Knínice – půlila Říčany – 
Rosice – Zbýšov – Oslavany 
– Ivančice.

Připravil Karel Holoubek

historie
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knihovna

Místní lidová 
knihovna
Knihovna v současné době 
vypadá tak trochu podob-
ně jako před rokem a půl. Je 
plná zaprášených regálů, ne-
uklizená a smutně opuštěná. 
Ale tento stav je naštěstí jen 
dočasný. Momentálně čeká-
me na výměnu oken, insta-
laci umývadla, nové obložení 
a výmalbu. No a pak už jen 
generálně uklidíme (možná 
budeme muset vyluxovat 
prach ze všech knížek ☺), 
pověsíme obrázky a začneme 
zase půjčovat. Věříme tomu, 
že to bude ještě v průběhu 
května. O otevření knihov-
ny se dozvíte na webu a také 
poprosíme o jeho zveřejně-
ní v místním rozhlase. Až 
k nám půjdete poprvé, při-
neste si (pokud jste to nestihli 
před rekonstrukcí) poplatek 
na rok 2013. 
Abychom se tedy nenudily, 
rozhodly jsme se přivézt na 
Kratochvilku takzvaný Čes-
ký den proti rakovině – někdy 
se mu také říká Květinový 

den. Naše knihovna se stá-
vá záštitou a organizátorkou 
sbírky, se kterou vyrazíme 
společně s dobrovolníky do 
kratochviských ulic ve středu 
15. 5. 2013. O akci se píše ve 

zpravodaji na straně devět, 
tak si vše pozorně přečtěte, ať 
se nám pak – až vám budeme 
zvonit na dveře – nedivíte. 
Naviděnou v květnu.

Za knihovnice Alice Vašáková

V tomto měsíci oslaví své narozeniny paní Eva Foralová, paní Jarmila Skokanová, paní 
Věra Šalplachtová, paní Jaromíra Tesařová, paní Hana Vaverková, 

pan František Brázda a pan Viktor Šafář. 
Všem srdečně blahopřejeme. Veronika Vítová

Veřejná omluva
Omlouvám se panu Karlovi Přibylovi za výroky pronesené proti jeho osobě a zároveň se omlouvám 

za výroky vůči Klubu seniorů.
Jiří Šalplachta st.

-jc-Výměna oken v budeově obecního úřadu

Kvě tnová  j u bi l ea
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různé

Ve čtvrtek 2. května uplynuly dva roky, co nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček pan Jaromír Vyhnalík. 

S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Babské rady podle abe-
cedy ,IV. část:
Polystyren

Ochrání rostlinu před • 
mrazem.
Polystyrenové tácky se dají • 
použít na vložky do bot

Pomeranče
Sušenými slupkami lze • 
zapalovat oheň.
Vařené ve vodě provoní • 
byt.

Popel
Ze dřeva je zdrojem živin • 
pro rostliny.
Odstraní kruhy po • 
skleničkách na dřevěném 
nábytku.
Čistí dvířka na krbu • 
(smíchaný s vodou).

Rostlinný olej
Prst s třískou strčit do • 
rostlinného oleje - půjde 
lépe vytáhnout.
Potřít před spaním • 
chodidla a obléct si 
ponožky - ráno budou 
chodidla měkká.
Potřít nálepku na poháru - • 
zůstane bez lepidla.

 Sůl
Čistí akvária – do 1 l vody • 
se lžičkou nejódované soli 
můžeme dát na 15 minut 
rybičky - zbaví se parazitů.
Nová metla vydrží déle, • 
když se ponoří na 20 minut 
do horké slané vody.
Mastné skvrny • 

z koberce - sůl smíchat 
s Alpou v poměru 1:4 
a „vmasírovat“.
Do zavařovací sklenice • 
střídavě vrstvu růžových 
listů a soli – osvěžovač 
vzduchu.
Houbu namočit do soli na • 
noc - ¼ šálku soli na litr 
vody - nebude páchnout.
Odstraní usazeniny ve • 
váze.
Umělé květiny vyčistit - do • 
papírového sáčku se solí 
a protřást.
Okna natřít houbičkou • 
namočenou ve slané vodě 
– nezamrznou.
Trochu soli nasypat do • 
zapáchajících tenisek.
Když se připálí mléko - • 
nasypat do hrnce sůl.
Desku polepenou od • 
těsta posypat solí a setřít 
houbičkou.
Nakrájené ovoce na chvíli • 
ponořit do mírně slané 
vody – nezhnědne.
Tuhý sníh z bílku - se • 
špetkou soli se dá lépe 
vyšlehat.
Do vody, v níž vaříme • 
vejce, přidat trochu soli - 
dají se snadněji oloupat.
Na skvrnu od tatarské • 
nasypeme sůl - pohltí 
mastnotu.
Skvrny od potu - v litru • 
horké vody rozpustíme 
4 lžíce soli a vydrhnout.
Sýr namočíme do ubrousku • 
namočeného ve slané vodě 
a vložíme do lednice.

Připálenou žehličku - na • 
desku položit noviny, 
nasypat kuchyňskou 
sůl a opatrně projít 
horkou žehličkou - zmizí 
nerovnosti
Nové ručníky nepustí • 
barvu  pokud při prvních 
2-3 praních dáme do 
pračky šálek soli.
Když posolíme šneky • 
v zahradě - uhynou
Sůl si nasypeme na suché • 
vlasy, vymasírujeme a 
zbavíme se lupů.
V půl šálku vody • 
rozmícháme lžičku soli 
a lžičku jedlé sody - 
vykloktat - výborná ústní 
voda.

Šampon
Trocha šamponu oživí • 
kožené boty a kabelky.
Večer si natřít nohy • 
šamponem a dát na ně 
ponožky - budou hladké.
Kápnout na šroub, který se • 
nedá povolit.
Na náplast dát šampon, • 
nechat proniknout a až 
potom strhnout.
Je výborný přípravek na • 
praní jemného prádla.

Houba
Zelenina nebude hnít, •	
když do nádoby v 
chladničce vložíme suchou 
houbu

Šumivé tablety
2 ks vyčistí vázu od špíny.• 
Asi 6 tabletek umyje • 
nádobí z varného skla, 

Spol e č en ská kron ika
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vyčistí toaletu i ucpaný 
odpad.

Ústní voda
Vyčistí obrazovku.• 
Má stahovací účinek při • 
čištění pleti.
Přípravek proti plísni na • 
nohou.
Odstraní lupy.• 
Přidat do praní při praní • 
ponožek.
Dezinfikuje rány.• 
Odstraní pach v podpaží.• 

Vanilková esence
Odstraní pach z chladničky • 
a mikrovlnky.
Ošetří popáleniny.• 

Zubní pasta

Vybělí gumové části • 
tenisek - natřít zubním 
kartáčkem a vydrhnout.
Vyčistí žehličku i prsten se • 
vzácným  kamenem.
Negelovou  pastou • 
natřeme zrcadlo a vytřeme 
dosucha - nezamlží se.
Odstraní hnisavou • 
vyrážku.
Zbaví košili od • 
skvrn  rtěnky a inkoustu.
Odstraní skvrny na • 
nábytku.

ZÁZRAČNÝ CELER
Potravina nabitá vitamíny 
a minerály. Celer může být 
konzumován syrový, může být 
přidáván do salátů, ale také 
může být součástí vařených jídel. 
Velkou výhodou této zeleniny je, 
že na rozdíl od ostatních druhů 
zeleniny velice dobře snáší 
vysoké teploty, proto se tolik 
neničí vitální látky.
Listy celeru jsou bohaté na 
vitamín A, zatímco kořeny jsou 
bohatým zdrojem vitamínů 
B1, B2, B6 a C, dále draslíku, 
kyseliny listové, hořčíku, 
vápníku, železa, fosforu, sodíku 
a mnoha aminokyselin.
A jaké jsou léčivé účinky celeru? 

Přečtěte si deset důvodů, proč 
pravidelně konzumovat celer:

1. Snižuje hladinu cholesterolu 
Nedávná 8 týdenní studie, 
provedená na zvířatech, doká-
zala rapidní pokles hladiny 
cholesterolu a zvýšené vylu-
čování žluče u zvířat, která 
jedla celer. Pokud máte zvýšený 
cholesterol a doktor vám 
doporučí vyloučit z jídelníčku 
mastná jídla, proces uzdravení 
můžete urychlit tím, že budete 
pít celerový džus. Po dobu 
3 týdnů vypijte každé ráno 
nalačno sklenku celerového 
džusu.

2. Ulevuje od zácpy
Celer funguje jako účinné 
projímadlo. Jestliže trpíte zácpou, 
pijte celerový džus nebo jezte 
celer v syrovém stavu. Pokud 
tímto problémem trpíte často, je 
nejlepší jíst celer pravidelně, aby 
k zácpě nedocházelo.

3. Snižuje riziko rakoviny 
žaludku a tračníku
Celer obsahuje složky, které mají 
protirakovinný účinek, proto vás 
konzumace celeru může ochránit 
před rakovinou žaludku. Z toho 
důvodu doktoři doporučují 
denní konzumaci celeru, pokud 
možno ve velkých dávkách.

4. Snižuje krevní tlak
Nedávná studie odhalila, že 
u lidí, kteří pijí celerový džus po 
dobu minimálně jednoho týdne, 
dochází k výraznému snížení 
krevního tlaku. Celer obsahuje 
složku, která napomáhá 
k uvolnění svalů kolem tepen 
a rozšiřuje cévy, čímž dochází 
k lepší cirkulaci krve.

5. Zlepšuje funkci ledvin
Konzumace celeru vede  
k lepší činnosti ledvin tím, že 
napomáhá tělu urychlit proces 
odstraňování toxinů. Navíc, 
tento proces zabraňuje vzniku 
ledvinových kamenů. Abyste 

se vyhnuli tomuto problému, je 
doporučeno pít celerový džus ve 
velkých množstvích; nicméně, 
konzumace čerstvého celeru je 
také velice prospěšná.

6. Pomáhá zhubnout
Celer je výživné jídlo, kterého 
úkolem je, kromě jiného, snížit 
apetit a chuť na sladká a mastná 
jídla. Umyjte celer, nakrájejte ho 
na plátky a jezte ho v průběhu 
celého dne. Na konci dne 
uvidíte, že jste snědli podstatně 
méně jídla.

7. Pomáhá k detoxikaci těla
Jestliže se cítíte být unaveni, 
nebo jestliže jste v poslední době 
konzumovali jídla obsahující 
hodně chemických látek, či 
chcete-li své tělo pročistit, 
jezte celer a pijte celerový džus 
denně.

8. Urychlí odstranění 
ledvinových kamenů
Celerový džus pomáhá rozložit 
a odstranit ledvinové kameny. 
Abyste dosáhli žádoucích 
výsledků, musíte celerový 
džus pít přibližně jeden měsíc. 
Zároveň se tím chráníte před 
vznikem dalších ledvinových 
kamenů.

9. Zklidňuje nervový systém
Alkalické minerály obsažené 
v celerovém džusu mají 
zklidňující účinek na nervový 
systém; jeho pití je proto 
skvělým řešením pro lidi, 
kteří trpí nespavosti. Jestliže 
máte tento problém, pijte 
sklenku celerového džusu 
každý večer hodinu před 
spaním.

10. Regulátor hormonů
Vědci zjistili, že celer obsahuje 
látku, která reguluje hormony 
u žen i u mužů. Navíc, celerový 
džus zvyšuje plodnost, 
odstraňuje frigiditu a dokonce 
bojuje proti impotenci.

Připravila Kateřina Chupíková
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Měsíční znamení
Blíženci (23. 5. – 20. 6.)
Charakteristika
Lidé narození ve zname-
ní Blíženců jsou mno-
hostranně nadaní a své 
schopnosti umí využít 
jak v teorii, tak v praxi. 
Jsou to velmi inteligent-
ní a bystří lidé, kteří mají 
zájem o všechno dění 
a velmi rychle se orientují 
v každé situaci. Jsou pří-
stupní všem novinkám, 
které se na světě objeví, 
a protože rychle rozpo-
znají jejich výhody, snaží 
se je uvádět do života ve 
prospěch všech. Velmi 
často ale narážejí na ne-
pochopení konzervativ-
nějších spoluobčanů. 

Jsou to společenští lidé 
a reprezentativní osob-
nosti, které svým vro-
zeným šarmem a elá-
nem dovedou ostatní 
nadchnout a ovlivnit.  
Vládcem znamení Blížen-
ců je planeta Merkur, kte-
rá svým svěřencům dává 
kromě řečnického espritu 
i spisovatelské vlohy, což 
ve spojení s neobyčejnou 
aktivitou vytváří předpo-
klady, aby tito lidé vynik-
li jako skvělí žurnalisté 
nebo originální pracovní-
ci v oblasti reklamy. Ale 
není oboru, ve kterém by 
nevynikli. 

Jejich vystupování, hu-
mor a lehkost, s jakou 
řeší problémy, z nich dělá 
v očích druhých lidí tro-
chu povrchní jedince, ale 
je to velký omyl, protože 
těmto lidem je dáno do 
vínku bleskové soustře-
dění, které jim zaručuje 
kvalitní výsledky. Navíc 
nemají v povaze okáza-
le zdůrazňovat námahu, 
kterou na práci vynalo-
žili. 

Jeví se povrchní i těm, 
kteří se v životě dopach-
tili k určitému názoru 
a jeho neměnnost inze-
rují jako zásadovost své 
povahy, zatímco lidé ve 
znamení Blíženců nelpí 
na žádných dogmatech. 
V tom není lstivá přizpů-
sobivost, ale schopnost 
přiznat sobě i okolí omyl 
a přijmout za svůj názor 
ten, který u nich zvítězil 
svou logikou. 
Pro tyto lidi je typický 
tvůrčí neklid a jejich  
mnohostrannost jim bývá 

často na překážku při 
volbě povolání. A tak jim 
trvá déle než jiným rozho-
dování o budoucí profesi.  
V mládí mnozí z těchto 
lidí vystřídají více růz-
ných povolání, než se 
rozhodnou a zvolí to 
pravé. U Blíženců ale 
žádná zkušenost nepři-
jde nazmar. Blíženci jsou 
lidé, kteří jsou kdekoli na 
světě a v kterékoli situaci 
jako doma. Mají snahu se 
stále pídit po zážitcích, 
které umějí zajímavě 
a poutavě sdělovat, ale 
nikdy z nich nebudou 
fanatici nějakých názorů, 
které by nutili druhým. 
Jsou to rození demokra-
té, s věčně mladým inte-
lektem.
Známé osobnosti   naro-
zené ve znamení Blíženců
Edvard Beneš, Jiří Vosko-
vec, Libuše Šafránková, 
Helena Růžičková, Björn 
Borg, Naomi Campbel-
lová, Bob Dylan, Clint 
Eastwood, Paul Gaugin, 
Marilyn Monroeová, 
František Palacký, Ale-
xandr Sergejevič Puškin, 
John F. Kennedy, Luděk 
Sobota, Královna Vikto-
rie, Miki Volek, Richard 
Wagner, Jitka Zelenková  

Z www.znameni-zverokruhu.
najdise.cz  čerpala 

Alice Vašáková

autor obrázku: Http://roundpixel.org
zdroj obrázku: http://www.freevectors.net/details/Zodiac
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Toulání
Při květnových toulkách Již-
ní Moravou se vydáme do 
největší a nejlépe vyvinuté 
krasové oblasti s nejširším 
spektrem krasových jevů 
v České republice, a to do 
Moravského krasu.    Morav-
ský kras leží v geomorfo-
logickém celku Drahanská 
vrchovina a rozkládá se v se-
verní oblasti Jihomoravského 
kraje. Téměř plochý povrch 
vápencového území je mír-
ně nakloněn k jihu a odvod-
ňován Punkvou, Křtinským 
potokem a Říčkou do Svi-
tavy a Svratky. Je vyvinut 
v 3–6 km širokém a 25 km 
dlouhém pruhu devonských 
vápenců, který se táhne od 
obcí Líšeň a Maloměřice 
u Brna severním směrem ke 
Sloupu a Holštejnu. 
Na nejcennější části území 
byla vyhlášena Chráněná 
krajinná oblast Moravský 
kras s rozlohou 94 km². Vše-
obecně je povrch Moravské-
ho krasu kryt reliktní terra 
rosou (crvenica) s příměsí 
spraše a čtvrtohorních zvě-
tralin. Nacházejí se zde té-
měř všechny krasové útvary. 
Moravský kras se vyznačuje 
poměrně malým počtem zá-
vrtů, přičemž ty jsou na jihu 
vyplněny jurskými, částečně 
zpevněnými písky a naopak 
na severu jsou zející. Hloub-
ka závrtů je přibližně 10 až 
20 m. 
Jedna z ekologicky nejčist-
ších oblastí České republiky 
s nádhernou přírodou a více 
než tisícovkou jeskyní svádí 
k objevování křehké krásy 
podzemního světa. 

Pod zemským povrchem jsou 
zde ukryty rozsáhlé komple-
xy krápníkových jeskyní, je-
jichž přítomnost prozrazují 
další zvláštnosti – propadání 
vodních toků, ponorné říč-
ky, závrty a poklesy terénu 
včetně hlubokých údolí s vá-
pencovými skalními útesy, 
které slouží jako vynikající 
horolezecké terény. Příjemné 
a zdravé přírodní prostředí je 
ideální pro rekreaci a sport. 
Moravský kras se dělí na tři 
části: 
Severní část
Severní část je odvodňována 
říčkou Punkvou. Nejvýznam-
nějším jeskynním systémem 
této oblasti je Amatérská jes-
kyně. Pro veřejnost jsou zpří-
stupněny Punkevní jeskyně 
s nejznámější českou propas-
tí Macochou, dále Sloupsko-
šošůvské jeskyně včetně jes-
kyně Kůlny, jeskyně Balcarka 
a Kateřinská jeskyně. V Hol-
štejnském údolí je volně pří-
stupná jeskyně Hladomorna, 
která se nachází pod zříceni-
nou hradu Holštejna a poblíž 
krasového propadání potoka 
Bílá voda v Rasovně. Další 
množství menších volně pří-
stupných jeskyní, skalních 
mostů, soutěsek a dalších 
krasových jevů se nachází 
v Pustém žlebu a Suchém 
žlebu. Mezi Novými Dvory 
a hradem Blansekem je chrá-
něná lipová alej.
Střední část
Střední část je odvodňována 
Jedovnickým a Křtinským 
potokem. Nejvýznamnějším 
jeskynním systémem této ob-
lasti je systém Rudické pro-
padání - Býčí skála. Pro veřej-
nost je zpřístupněna jeskyně 

Výpustek, která se nachází 
v Křtinském údolí. Volně 
přístupnými jeskyněmi jsou 
Kostelík v navazujícím Jose-
fovském údolí Jáchymka, po-
blíž které stojí Huť Františka 
s muzeem železářství.
Jižní část
Jižní část je odvodňována ře-
kou Říčka, v jejímž údolí se 
nacházejí například jeskynní 
systém Hostěnického pro-
padání a Ochozské jeskyně 
a dále významné archeolo-
gické naleziště z doby lovců 
sobů - jeskyně Pekárna.
Hlavním turistickým láka-
dlem Moravského krasu je 
světoznámá propast Maco-
cha, která je součástí komple-
xu Punkevních jeskyní. Do 
propasti lze buď nahlédnout 
shora z horního či dolního 
můstku nebo zdola při ná-
vštěvě Punkevních jeskyní. 
Její maximální hloubka je 
138,4 m.
Punkevní jeskyně  jsou naše 
nejnavštěvovanější jeskyně 
s téměř 200 tisíci návštěvníky 
ročně. Zpestřením je plavba 
po podzemní říčce Punkvě.  
Pokud si naplánujete výlet 
právě sem, do Punkevních 
jeskyní, doporučuji si pro-
hlídku objednat telefonickou 
rezervací předem. Sám jsem 
měl tu smůlu, že jsem se do 
Punkevních jeskyní napo-
prvé nedostal. V tomto nád-
herném koutu našeho kraje 
jsou však desítky jiných zají-
mavých míst, která stoji zato 
určitě navštívit. 
Vzhůru za touláním a napoč-
tenou příště. 

Luděk Klouček



počtení ke kávě

Máj
Karel Hynek Mácha (1810 – 1836)

Byl pozdní večer – první máj – 
večerní máj – byl lásky čas. 
Hrdliččin zval ku lásce hlas, 
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech; 
květoucí strom lhal lásky žel, 
svou lásku slavík růži pěl, 
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných 
zvučelo temně tajný bol, 
břeh je objímal kol a kol; 
a slunce jasná světů jiných 
bloudila blankytnými pásky, 
planoucí tam co slzy lásky.
  ….

Úryvek z vrcholného díla českého romantismu, kterému, bohužel, „…postmoderní, rádoby umělecká, 
literární věda přisuzuje dnes místo někde na rozhraní sentimentální romantiky a brutálního, poněkud 
přeslazeného kýče.“ (zdroj: http://www.lupomesky.cz/maj/historie.html). 

Připravil Jan Liškař24
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Neodolám příležitosti ještě nakonec 
zpravodaje zahrát „na charitativní notu“. 
Asi mě na ni naladila příprava květinové 
sbírky.

Vzpomínám si na svůj první charita-
tivní zážitek. Tenkrát jsem měla v práci 
kolegu, který dostal docela tučnou pra-
covní odměnu od svého nadřízeného, 
se kterým se nesnášel. Patrně ji vnímal 
jako pokus o korupci a když už byla ve 
výplatě, nešlo ji vrátit. Mohla jsem pak 
jako kolegyně ve společné kanceláři sle-
dovat jeho pokusy zbavit se těchto „špi-
navých peněz“. Vytipovat potřebné ne-
byl takový problém. Ale najít cestu, jak 
peníze bezpečně k potřebným dostat už 
problém byl. Těsně po revoluci, všich-
ni naivní a zároveň nedůvěřiví… Už si 
vlastně nepamatuji, kam nakonec tento 
dar doputoval, ale přesně si vybavuji to 
martýrium, které kolega podstoupil.
Dnes je všechno jinak. Pokud se chcete 
dobrovolně vzdávat svých peněz ve pro-
spěch někoho, kdo je potřebuje, můžete 
si vybírat. Bezpočet příležitostí se nabí-
zí, bezpočet vnucuje. Znáte všechna ta 
obálková citová vydírání… A to ani ne-
mluvím o všech nositelích dobra a lás-
ky, které potkáváte při průchodu Brnem 
a kteří se tváří, že jsou na světě jen proto, 
aby pomáhali potřebným a odlehčili va-
šim kapsám. 

Těžko pak odlišit, co je seriózní příleži-
tost a co jen chytrá forma žebrání.

Zajímavé je spíš to, co lidi k charitativ-
ním nápadům vede. Proč se dobrovolně 
vzdávají finančních prostředků, které by 
se přece daly tak příjemně utratit a posí-
lají je kamsi, kde si jejich účinek asi ani 
nemohou zkontrolovat? Těžko říct. Asi to 
máme každý jinak. Já například fungu-
ji na principu osobního zážitku. Ve své 
profesi často pracuji s lidmi hledajícími 
pomoc, někdy i s různě hendikepovaný-
mi dětmi anebo lidmi nemocnými. Je-
jich příběhy mi pomáhají stále znovu si 
uvědomovat, jaké mám v životě vlastně 
štěstí.  A kolik je lidí, kteří štěstí nema-
jí. A tak jsou mé dary malým pokusem 
udělat někomu radost, které má v životě 
určitě míň než já. Je to oboustranně vý-
hodné – já věnuji peníze a dostanu za to 
zpátky dobrý pocit. Radost za radost. To 
je spravedlivé, ne? 

Ke květnu tak nějak patří láska. Řekla 
bych, že láska k bližním je její nejhezčí 
podobou. Tak to zkusme… a třeba zato 
také nějaký příděl lásky dostaneme. 
Každému po zásluze.
Krásné jaro všem na Kratochvilce ☼

Alice Vašáková 

Poslední slovo
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