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Vážení spoluobčané,

naší největší tradiční každoroční akcí jsou hody. Tentokrát 
proběhly v režii našich žen a podle mého názoru nejen 
nastolily laťku tak vysoko, že se bude v budoucnu těžko 
překonávat, ale nebývalou měrou také přispěly k obrovské 
soudržnosti našich obyvatel. Vždyť v průvodu svorně šli 
dlouholetí obyvatelé naší obce vedle těch, kteří se přistě-
hovali docela nedávno a zapojili se i naši rodáci, kteří sice 
mají trvalé bydliště někde jinde, ale Kratochvilku mají stále 
v srdci. Velmi milé bylo, že nejmladší a nejstarší “krojačku” 
dělil věkový rozdíl téměř  třičtvrtě  století. Mohu pouze zo-
pakovat, co jsem řekl při předávání hodových práv: “krato-
chvilké baby jsou nejlepší úplně nejvíc na celém světě”!

Za všechny bych chtěl poděkovat hlavním stárkovým Kate-
řině Chupíkové a Petře Benhartové, Radkovi Císařovi, který 
s přehledem zvládl se svými pomocníky roli policajta, drži-
čům a všem organizátorům z TJ Družstevník, protože vše 
klapalo tak jak mělo. 

A zvláště děkuji všem občanům, kteří věnovali svůj volný 
čas naší obci: v pátek  se postarali o to, aby vše mohlo začít, 
ale hlavně v pondělí v dopoledních  hodinách vše poklidi-
li takovým způsobem, že hody připomínala pouze stojící 
mája. 

Velmi si vážím přístupu neslovické obce v čele se starostou 
panem Ing. Karlem Kučou. Neslovičtí nám zapůjčili veškeré 
jejich hodové vybavení a poskytli máju z neslovického lesa 
bezplatně, jako výraz uznání nově nastolené a stále se roz-
víjející spolupráci našich obcí. 

A co nás čeká v nejbližším období? 

Naše zastupitelstvo připravuje rozpočtový výhled na roky 
2014 až 2018 a rozpočet obce na rok 2014, který bude vyvěšen 
na naší úřední desce a můžete k němu vznášet připomínky. 

S využitím dotazníků pro zpracování strategie Mikroregio-
nu Kahan, podkladů pro zpracování Územního plánu naší 
obce a námětů našich spolků a občanů chceme sestavit plán 
akcí a rozvoje Kratochvilky na příští roky.

Protože chceme, aby se k tomu mohlo vyjádřit co nejvíce 
našich občanů, spojíme listopadové zasedání zastupitelstva 
s veřejnou schůzí s občany. Zde také vyhodnotíme naši do-
savadní činnost.

Srdečně vás proto zveme ve středu 27. listopadu 2013  
v 18 hodin do Kulturního sálu našeho Obecního úřadu.

Děkuji vám za dosavadní podporu a spolupráci

Ing. František Malý, starosta
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Zastupitelstvo
Informace ze zasedání 
Zastupitelstva 

26. zasedání Zastupitelstva 
obce proběhlo ve středu 
30. 10. 2013 na Obecním 
úřadě. Zahájeno bylo stan-
dardně v 18 hodin. Na pro-
gramu zasedání bylo schvá-
lení Rozpočtového opatření 
č. 8/2013 a Různé. V rámci 
Různého přednesl předseda 
FV Luděk Klouček zprávu 
o jednání FV.

Přehled usnesení z 25. za-
sedání Zastupitelstva obce 
Kratochvilka konaného 
25. 9. 2013

Zastupitelstvo obce Krato-
chvilka

Schvaluje:
a. Program 26. zasedání.
b. Rozpočtové opatření č. 8/2013.
Bere na vědomí:
a. Zprávu Kontrolního vý-

boru.
Ing. Michal Zoblivý

1. místostarosta

Provozní záležitosti obce
Během měsíce září a října 
proběhla výzva k podání 
nabídek na akci „Revitali-
zace sadu na Kratochvilce“. 
V prvním kole v termínu 
30. 9.–15. 10. 2013 podaly na-
bídku dvě firmy: GE servis 
s.r.o. a Zábojník – contrac-
tors s.r.o. Protože v podmín-
kách OPŽP pro akceptaci 
řízení je předložení mini-

málně tří nabídek, musela se 
výzva opakovat. V termínu 
od 16. 10.-31. 10. 2013 před-
ložila nabídku pouze jedna 
firma-GE servis s.r.o. Přesto 
tím byla splněna podmínka 
OPŽP pro druhé kolo výbě-
rového řízení - tedy předlo-
žení alespoň jedné nabídky. 
Cena nabídky je 459 665,-Kč 
včetně DPH. Při dodržení 
všech podmínek OPŽP ob-
držíme po ukončení pro-
jektu  90% z uznatelných 
nákladů. 

Připojuji několik základ-
ních informací o projektu: 
celková rozloha sadu je 1,67 
ha.  V sadě je celkem evido-
váno 157 vegetačních dře-
vin. K vykácení je navrženo 
44 akátů a 37 odumírajících 
ovocných stromů. Pone-
cháno a odborným řezem 
ošetřeno bude 45 stromů. 
Na uvolněné plochy je po-
čítáno s výsadbou 72 ovoc-
ných a 20 neovocných dře-
vin.

V době, kdy se připravu-
je listopadový zpravodaj, 
probíhá kontrola profesní 
způsobilosti firmy GE servis 
s.r.o. a povinných příloh 
nabídky. Předpokládáme, 
že do konce roku se začnou 
v sadě kácet náletové dřevi-
ny a poškozené staré stro-
my, aby na jaře mohla začít 
výsadba. 

Jiří Vozdecký, místostarosta

Finanční výbor obce 
Kratochvilka
USNESENÍ ZE 7. SCHŮZE 
FV, konané dne 29. 10. 2013

FV projednal a schválil roz-
počtové opatření č. 8/2013.

Výdaje:

§2219 navýšení o 42.500,- Kč

§3613  navýšení o 40.000,- Kč

§6320  navýšení o   2.000,- Kč

§2212                   - 10.500,- Kč

Příjem:

§3613 zvýšení o  62.000,- Kč

§3726 zvýšení o    5.000,- Kč

§6310 zvýšení o    7.000,- Kč

FV projednal  návrh obec-
ní vyhlášky o místním po-
platku za užívání veřejného 
prostranství.

Za FV předseda Luděk Klouček

Oficiality z „OÚ“
z obecního úřadu

Vážení spoluobčané,
oznamujeme vám, že 
od 1. 12. 2013 do 1. 3. 2014  
dojde ke změně provozní 
doby sběrného dvora v naší 
obci.

PROVOZNÍ DOBA  
SBĚRNÉHO DVORA  

od 1. 12. 2013 – 1. 3. 2014:
 

 Středa         15 - 16 hod.
 Sobota          9 - 11 hod.

Zároveň bych chtěl podě-
kovat všem, kteří využíva-
jí sběrný dvůr v naší obci 
a nepodílí se tak na vzniku-
černých skládek.

Luděk Klouček, zastupitel      
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Informace z Komise pro 
občanské záležitosti, 
kulturu a sport
Říjnová schůzka KOZKS 
proběhla ve čtvrtek 31. 10. 
Po dlouhé době měla opět 
standardní program. Žádné 
hody, žádné oslavy. Na za-
čátku jsme probrali, které 
hlavní akce budeme pořá-
dat v roce 2014. Kalendář 
kratochvi lských kult ur-
ních a sportovních akcí je 
opět nabitý, protože většina 
těch letošních se uskuteční 
i v roce příštím. Nyní aktua-
lizuji termíny a rozešlu je ke 
kontrole zástupcům spolků. 
Pak, v příštím zpravodaji, 
bychom je zveřejnili.

Dalším bodem byly články, 
termíny a pozvánky, které 
vycházejí v tomto zpravo-

daji. Blíží se adventní doba, 
tak menších či větších udá-
lostí bude opět více. S přesa-
hem do prosince se můžete 
přijít podívat na nový po-
čin Místní lidové knihovny 
s názvem Cestovatelské pro-
mítání: Ochutnávka Skotska 
(sobota 23.11. od 16 hodin). 
TJ Družstevník pořádá tra-
diční Adventní výstavku, 
kterou jsme spojili s roz-
svícení vánočního stromu 
(sobota 30.11. od 14 hodin).  
A SDH připravuje nejen pro 
děti Mikulášskou besíd-
ku (čtvrtek 5.12. od 17 ho-
din). Dále se chystá  
turnaj O pohár starosty 
ve stolním tenise (sobota 
14.12.), Ochutnávka vánoč-
ního cukroví s posezením 
(22.12. od 16 hodin) a Bet-
lémské světlo v knihovně 

(24.12. od 14 do 15 hodin).

Celý adventní program 
bude zase na plakátech 
na vývěsce OÚ, na zastáv-
kách, v hospodách, na webu  
a v prosincovém zpravodaji.

V příštím roce bychom rádi 
rozšířili záběr naší komi-
se a více se věnovali i ob-
čanským záležitostem (jak 
máme ostatně i v názvu).  
A případně i většímu propo-
jení s okolními obcemi. Tak 
se zamyslete, všechny nápa-
dy a náměty jsou vítány.

Příští schůzka Komise 
je dohodnuta na čtvrtek 
28. 11. 2013 v 18 hodin na 
OÚ.

Zápis ze schůzky najdete 
opět na webu Kratochvilky.

Martin Vašák

Volby do Poslanecké 
sněmovny
Ve dnech 25. a 26. října pro-
běhly i na Kratochvilce volby 
do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR.
K volbám přišlo 224 voličů, 
což znamená volební účast 
59,26%. Celorepubliková vo-
lební účast byla 59,48%. Kra-
tochvilka se tedy strefila 
přesně na procento.

Pořadí a počty hlasů pro jed-
notlivé strany je následující:

Za OVK Martin Vašák

Politická strana počet 
hlasů

KSČM 61
ČSSD 50

ANO 2011 29
ODS 20

TOP 09 13
Úsvit 13

Česká pirátská 
strana 9

Strana svobod-
ných občanů 6

Hlavu vzhůru 5
KDU-ČSL 5

DSSS 4
Strana zelených 3
Koruna česká 2

SPOZ 2

Suverenita 1

Změna 1
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Informace výboru Klubu seniorů
Pro členy Klubu seniorů připravujeme na měsíc listopad další setkání. Uskuteční se 

v úterý 26. 11. 2013 od 16 hodin v místním kinosále. 

V prosinci připravujeme výjezdní zasedání do Lukovan k panu Vyhnalíkovi. Před-
pokládaný termín je čtvrtek 12. prosince 2013. Dopravu autobusem zajistíme, odjezd 

v 15:30, předpokládaný návrat kolem 20. hodiny. 

Na místě dostanete bohatou večeři s dalším občerstvením. K poslechu zahraje pan 
Jožka Smutný. Dopravu, večeři a občerstvení zajišťuje Klub seniorů. Základní vklad je 

50 Kč, pití na akci si každý hradí sám. 

O těchto akcích budete ještě konkrétněji včas informováni pozvánkami.

Za výbor KS Kratochvilka Miroslav Vaverka

z obecního úřadu

Ohlednutí
Sedím, hledím do kláves-
nice a hledám slova, který-
mi bych popsala atmosféru 
letošních Babských hodů. 
Nejsem si jistá, jestli se mi 
to podaří. My „Baby“ jsme 
ji pociťovaly takovou, jaká 
se málokrát opakuje.  Ale 
nejlepší asi bude začít od 
začátku. 

Nápad uspořádat letos Bab-
ské hody se ujal naprosto 
ihned. Členky TJ Družstev-
ník k tomu měly všechny co 
říci, měly spoustu nápadů, 
návrhů a celkově bylo vi-
dět, že bude na čem stavět. 
Zapojilo se nás spousta. 
To bylo na jaře. 

Léto se přehouplo ani jsme 
nevěděly jak a čas hodování 
se přiblížil mílovými kroky. 
Povinnosti byly rozdány, 
mnoho z nás mělo něco za 
úkol, něco k vyřízení nebo 

nějakou jinou menší práci. 
Tady musím podotknout, že 
vše klapalo jak mělo. Děkuji 
vám za to, „baby“.  

 Velkou měrou se na le-
tošních hodech podepsala 
Kateřina Chupíková, kte-
rá byla hlavním motorem 
všeho dění. Mě tedy řídila 
na jedničku. Jednou přišla 
za mnou a povídá: „Bude-
me zpívat vlastní písnič-
ku.“ Když viděla můj úlek 
v očích, dodala: „Neboj, 
hudbu si někde půjčíme, 
takže to jenom zbývá otexto-
vat.“ No, nemůžu říct, že by 
mě tím nějak uklidnila. Ale 
ona ví jak na mě . Chvíli mě 
nechala přemýšlet nad tou 
hudbou, která by se hodila. 
Nechala mě lámat si hlavu, 
co by jako bylo melodické 
a tvárné. Já měla vymete-
no, takhle na povel to přece 
nedám. Nato Káťa dodala: 
„Hele, a co třeba tato hud-

ba“, a začala pobrukovat...
cosi. Já si k tomu večer sed-
la, pak druhý den postupně 
doplňovala a půlka textu 
byla na světě. Pak to dostali 
do rukou Chupíkovi, dopl-
nili druhou polovinu, Fran-
tišek provedl hudební ko-
rekturu a na světě byla celá 
píseň. Naše, hodová, krato-
chvilská, babská! Možná mi 
neuvěříte, ale já tu melodii 
nedostala z hlavy dodnes. 
Celý text máte k dispozici 
níže.

Samozřejmě to byl teprve 
začátek. Naše velké plány 
zatančit pravou Moravskou 
besedu a ještě předvést hos-
tům nějaké překvapení zna-
čily, že budeme potřebovat 
spoustu času, nadšení a tr-
pělivosti.

Na večerním překvapení, 
což byla taková sestavič-
ka, jsme začaly pracovat už 
o prázdninách. Katčin ná-

Babské hody 2013
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vrh hudby se mi líbil, tak-
že zbývalo jen dodat kroky. 
Nedovedla jsme si před-
stavit vymyslet něco pro 
22 žen, tak jsem tíhu problé-
mu předala svým dcerám. 
No ano, jednoduše jsem se 
toho chtěla zbavit. Moje dce-
ry se různými sestavami za-
bývají ve svém volném čase 
(jsou mažoretky), tak jsem 
věřila, že mě v tom nenecha-
jí a trochu mi pomůžou. Ale 
vše bylo jinak. Ony to nako-
nec vymyslely úplně celé. 
Na mě už jen zbylo naučit 
se to a poté to naučit všech-
ny stárkové. Popravdě mě 
z toho jímala hrůza. A zno-
va mě podpořily moje dcery, 
když šly se mnou na trénink 
vše předvést a pomoct při 
nacvičování. Nyní, když si 
na internetu prohlížím vi-
deo toho tanečku, tak jsem 
pyšná máma. Tak moc se 
mi líbí, jak jsme to zatančily, 

že se mi ani nechce věřit, že 
tohle dokáže vytvořit 11leté 
a 9leté dítě. Děkuju, holky 
moje!

Besedu jsme vymyslely 
a rozvrhly od stolu. Morav-
ská není. Je to pravá Krato-
chvilská beseda. Holkám 
jsme ji předhodily rovnou 
bez přípravy. V sále se ro-
dila kousíček po kousíčku. 
Všechny jsme do toho daly 
co jsme mohly. Už po první 
zkoušce to vypadalo nád-
herně. Holkám to šlo! Vů-
bec nám nedaly najevo, že 
bychom po nich chtěly moc. 
Poctivě bojovaly a pilovaly 
každý krůček a každou for-
maci.  A všichni co jste byli 
na hodech jste viděli, že to 
stálo za to!

Chtěla jsem psát o hodech 
a přitom píšu stále jen o pří-
pravách na ně. Ale myslím, 
že o té přípravě to celé je. 
Hody nám proklouzly mezi 

prsty, vše bylo plynulé, 
pohodové, příjemné. Byly 
okamžiky, které jsme vůbec 
netrénovaly a přesto byly 
dokonalé. Byly jsme sehraná 
parta. A tím myslím všech-
ny stárkové – od nejmenších 
po nejkrásnější, od mladých 
po rozumné. Vám všem „ba-
bám“ moc děkuji za trpěli-
vost, snahu, nadšení, radost 
a příjemnou atmosféru jak 
při přípravách, tak naostro 
na hodech.  Díky vám mám 
krásný zážitek, který mi 
nikdo nevezme. Velký dík 
také patří všem, co se stara-
li o hodové zázemí od jídla 
a pití přes kroje, stužky, roz-
marýn, víno, hudbu až ke 
spoustě práce, bez které by 
nic nebylo takové, jak jsme 
to prožili. 

Třeba zase někdy… na bab-
ských hodech.

Petra Benhartová

uskutečněné akce

Babské hody
V sobotu 5. října a v neděli 
6. října 2013 vyvrcholily týd-
ny trvající přípravy TJ Druž-
stevník Kratochvilka na 
BABSKÉ HODY. Vzorně ob-
jednané počasí nezklamalo, 
sluníčko poslušně vykouklo 
hned brzy ráno. Adrenalin 
vplavený do žil způsobil, že 
jsme při vycházení z domu 
ani nevnímali, že jsou pou-
hé 2 stupně nad nulou.

Letos se obléklo do kroje 
22 stárkových ve věkovém 
rozpětí 15-46 let, 10 pomoc-

ných stárkových ve věku 
40–74 let ☺ a 20 malých, 
kterým bylo teprve 2–15 let. 
Přidali se dva policajti v so-
botu a tři v neděli a navíc 
ještě 7 držičů!
Kdo tam byl a kdo to viděl, 
zajisté souhlasí, že to byla 
nádhera!
Po posledních úpravách (na-
malování policajtů, rozdě-
lení pozic držičů) na pokyn 
policajtů a hudby dechové 
kapely LESANKA vyšla ze 
sálu řada stárkových. Po-
slední minuty, seřazeny do 
čtveřic, oční kontrola, má-li 

každá vše-juchačku s ví-
nem, tácek se skleničkami, 
tácek s rozmarýnem a ka-
sičku na „kačky“… a levá, 
levá,… vyrážíme po hlavní 
silnici k panu starostovi.
Přes silný tlukot srdce ne-
vnímáme chlad, je vidět 
a  slyšet jen úsměv a juchání. 
Těší nás ty vstřícné úsměvy 
všech které míjíme. Vychází 
jen tak ze dveří svých domů, 
aby nás jen viděli a pohle-
dem pozdravili… všem jim 
děkujeme.
Přicházíme k panu starosto-
vi a první stárková, 
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uskutečněné akce

Petra Benhartová, žádá pana 
starostu o svolení na hody. 
Všechny zazpíváme „o svo-
lení žádáme pana starosty, 
dům od domu pozveme, 
ať máme hosty, rozdáváme 
rozmarýn, víno z juchačky, 
za to od vás dostanem snad 
nějaký kačky“. Pan starosta 
svým tradičně hezky řeče-
ným slovem nám povolení 
uděluje a vkládá do každé 
krabičky svůj příspěvek. 
Přijímá vyzvání k tanci 
a následuje dlouhé sólo, kde 
se vystřídají všechny stárky. 
Už zde jsme hojně pohoš-
těni úžasnými dobrotami 
a moky.
Pokračujeme dům od domu 
a jak se zpívá v naší písni, 
zveme všechny občany na 
hody.
Každý kdo se někdy zúčast-
nil hodů v postu stárky či 
stárka ví, jak degradující je, 
když se některé dveře neote-
vřou! Ale to nás neodradilo, 
převažovaly dveře otevřené. 
Tak se pozná správný „kra-
tochvilák“, vždyť to je naše 
tradice. 
Obešli jsme celou ves, ka-
ždou ulici, každý dům. 
Slunce, dobrá nálada, hud-
ba, zpěv a vstřícnost našich 
spoluobčanů-to vše udělalo 
z velmi náročného dopole-
dne nezapomenutelný zá-
žitek! Poledne, pozdravit 
„máju“ několika kroužky 
kolem a šup do sálu, posled-
ní zkouška besedy, rozchod 
holky a „za hodinu tady!“ ☺
A máme 14hodin! To je 

sukní, to je krása! Všech-
ny dlouhovlásky zapletený 
cop, těžko zezadu pozná-
váme, která je která ☺. Vy-
cházíme! Taková spousta 
lidí kolem dokola! Od pana 
starosty odcházíme se třemi 
věnci a s nádherně dlouhým 
průvodem je míříme položit 
k pomníku. Vznešený ná-
stup, hymna… odcházíme 
k máji. 
Nejstarší policajt Břeťa čte 
svým zvučným hlasem 
glejt, kterým začíná hodové 
veselí.
Naší vlastní hodovou písní 
zahajujeme „kratochvilskou 
besedu“, smluvený signál 
s muzikanty a jdeme na to! 
Bez chyby! A začínáme za-
vádět, při takové návštěv-
nosti je pořád s kým tan-
covat. Šikovná obsluha na 
mnoha místech se schopně 
otáčela!
 Krásné odpoledne rychle 
končí, je doba zrychlené re-
generace. Hlavně si neleh-
nout, ať se nezaspí ☺(jen 
trošičku, že Hani). Večer-
ní zábava začíná, šikovná 
pomocná stárková na naši 
besedu statečně a úspěšně 
supluje, děkujeme Vlaďko!
 Hudba a zpěv manželů Le-
szczynských byla naprosto 
dokonalá a dělala naši zá-
bavu ZÁBAVOU! Přišel čas 
večerního překvapení! Pa-
ráda! Paráda! Velký aplaus 
a vlastní spokojenost! Večer 
neměl chybu… snad jen že bylo 
málo lístků na tolik nádher-
ných výher a počet bavících se. 

Snad nám to ti, na které se 
nedostalo, odpustí, příště si 
to jistě vynahradí ☺.
Po krátké noci přichází 
rychle ráno, úklid sálu a na 
place. Než se člověk otočí, či 
stárka obleče ☺ je tady opět 
odpolední zábava pod májí . 
V neděli už jsou policajti tři, 
k Radkovi a Břeťovi se při-
dal Robin. Opět bez chyby, 
všichni a všechno.snad jen 
trochu víc ohnivé vody, což 
každá žena neustojí ☺(jen 
trošičku,že Peti). Na večerní 
zábavu opět úspěšně suplu-
je další pomocná stárková, 
děkujeme Věrko!
Ještě že tady ty „starší“ hol-
ky byly!☺ A právě těm a dal-
ším, téměř dvaceti „babám“ 
jsme hody předaly. Ty nám 
pak všem v sále ukázaly, 
jak se umí bavit. Sál zvučel 
hlasitým smíchem, i muzi-
kanti zírali. Zábava opět bez 
chyby, úžasní policajti celé 
hody dobře řídili 32 stár-
kových. Dokonalá obsluha 
u baru i v šatlavě, vše bylo 
do puntíku tak, jak bylo na-
plánované.
 Hody skončily. TJ Družstev-
ník srdečně děkuje všem, 
kteří se jakkoliv zapojili 
a s čímkoliv pomohli. Ne-
chceme jmenovat, abychom 
na někoho nezapomněli, 
ale jsme rádi za veškerou 
pomoc družstevníků i těch, 
kteří družstevníky nejsou 
(zatím ☺).

Za TJ Družstevník 
Kateřina Chupíková
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BABSKÉ HODY Z PO-
HLEDU POMOCNÝCH 
STÁREK
Stalo se již tradicí, že se 
každoročně pořádají hody 
na Kratochvilce. Letos ale 
s malou výjimkou, že to 
byly opět po nějaké době 
hody babské.

Za hlavní stárkové šla mladá 
děvčata a ta požádala ženy 
pozdního středního věku, 
aby jim byly nápomocné, 
takzvaně „dělaly křoví“. 

Pro ty mladé byl  předho-
dový čas náročný, protože 
zajišťovaly vše, co se hodů 

týká. Musíme zdůraznit je-
jich píli a snahu o složení 
textu pěkné hodové písně, 
dále nácvik složité „BESE-
DY“a nácvik velmi vydaře-
ného „PŘEKVAPENÍ“. Vý-
zdoba sálu a další potřebné 
práce kolem stály také něja-
kou energii. 

Jistě také stojí za zmínku 
funkce pomocných stárko-
vých, které dokonce v pří-
padě nevolnosti hlavních 
stárkových je bezchybně za-
stoupily.

Nesmíme také opomenout,  
jaká to byla milá a krásná 
podívaná na ty malé a nej-
menší dívenky v kroji. 

Babské hody hodnotíme 
jako velmi vydařené. Probí-
haly podle tradic jako vždy, 
možná jen s tou menší změ-
nou, že do hodového dění 
zapojily i nás, čehož si váží-
me. Snad je možné podotk-
nout, že některé stárky jsou 
na letošní hody  tak pyšné, 
že v době vydání tohoto 
zpravodaje jim bude ještě 
vlát májka u domu. Jsme 
rády, že jsme se letošních 
BABSKÝCH HODŮ zúčast-
nily. 

Za pomocné stárkové  
Vladimíra Hašková, Marie 

Staňková a Věra Syrovátková

-jc-

O svolení žádáme
pana starosty
Dům od domu pozveme
ať máme hosty
Rozdáváme rozmarýn
víno z juchačky
Za to od vás dostanem
snad nějaký kačky.

Už je to tu, jsou hody
na Kratochvilce
Víkend plnej pohody
zpěvu a tance
Vezmi sukni, kravatu
buď mezi námi
vesničkou tě provedem
pojď s námi průvodem.

Mája stojí na place
tam zatančíme
tak přidejme do kroku
ať nezpozdíme
Vínečka si nalejem
každému sklenku
Zábavu si užijeme
v sále i venku.

Muzikanti hrajte nám
písničky známé
besedu vám předvedem
vždyť na ni máme
Tombolu vylosujem
ceny rozdáme
a až hody předáme
tak pak se ztřískáme.

Hodová píseň
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Dýňobraní
TJ Družstevník Kratochvil-
ka pořádala 19. října premi-
érový ročník podzimní akce 
pro děti i dospělé. Ano, tuší-
te správně. Jednalo se o dý-
ňobraní a drakiádu v jed-
nom. Přítomní si mohli od 
14 hodin vydlabat a ozdobit 
dýni, pustit si draka, kouk-
nout na malou výstavku 
různých druhů dýní, ochut-
nat dýňová a cuketová jídla.
Nebylo sychravo ani mlha-

vo. Počasí bylo nádherné 
podzimní a přející. Sluníčko 
svítilo, vítr foukal.  A vítr – 
ten jsme opravdu potřebo-
vali. Bez něj by draci prostě 
lítat nemohli. Odpoledne 
plynulo v přátelském du-
chu a ten, kdo byl na hřišti 
a rozhlédnul se, mohl za-
hlédnout skupiny, které se 
snažily udržet své dráčky 
a orly ve vzduchu. A že jich 
lítalo ☺. 
Většina dětí si dýni přinesla 

z domu, ten kdo připraven 
nebyl si mohl zakoupit dýni 
za malý poplatek přímo na 
místě. Dlabání dýní se se-
tkalo s nadšením. Vyřezáva-
li velcí i malí a těm nejmen-
ším pomáhali rodiče. Děti se 
pustily do práce s úžasnou 
energií a chutí. Vyřezávaly 
a snažily se vytvořit tu nej-
úžasnější top dýni. Po čtvrté 
hodině se všichni dlabají-
cí sešli i se svými výtvory 
k hromadnému fotografo-
vání. Porota se mezitím ra-
dila, která z  dýní je nejhez-
čí. Určit nejpovedenější dýni 
prostě nešlo. Všechny měly 
nápad, děti kreativitou roz-
hodně nešetřily. Proto jsme 
nakonec ocenili píli všech. 
A drobný dáreček si odnesl 
každý kluk i každá holka.  
Koho unavilo dlabání nebo 
pouštění draků, mohl si od-
skočit do výtvarné dílničky. 
Tam se pod dohledem Petry 
Benhartové vyráběl zápich – 
papírový dráček. ►►

uskutečněné akce

Lampionový  
průvod 2013  
27. 10. 2013 v 18:00 hodin 
jsme se sešli na dětském 
hřišti. Počasí nás nezradilo 
a dětí spolu s rodiči přišlo 
mnoho, donesli si různé 
druhy lampiónů. 
Nečekaně byla vypnuta 
elektrika po celé obci, což 
nás nejdříve zaskočilo. Ale 
není nic, s čím bychom si 
neporadili. Na hřišti jsme si 
svítili pouze pomocí svíček 
a dýní, elektriku jsme na-

táhli od jednoho člena SDH. 
Jakmile bylo vše nachystá-
no, tak elektriku zapnuli a 
kouzlo tmy najednou zmi-
zelo. Někteří návštěvníci si 
mysleli, že jsme obec zhasli 
schválně. Jelikož ale děti 
obcházely jednu z ulic pou-
ze se svým lampionem, tak 
v úplně tmě by to dooprav-
dy nešlo. Takže jsme byli 
nakonec rádi, že světla svítí 
a můžeme začít. 

Po cestě byly připraveny 
čtyři čarodějnice, které na 
děti čekaly s jednoduchými 

úkoly, za které se dostávaly 
odměny. Po splnění úkolů 
se všichni vraceli zpět na 
hřiště, kde bylo připrave-
no občerstvení formou čaje 
a párku v rohlíku pro děti, 
pro dospělé jsme měli při-
praven svařáček a pivko.

V plánu byla i hromad-
ná procházka obcí, kte-
rou nám však nakonec 
přece jen překazil déšť. 
Procházka se tedy neko-
nala, ale spousta obča-
nů zůstalo s námi v prů-
jezdu a skvěle se bavilo. 

-jc-
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►► Sobotní odpoledne si 
užili i všichni milovníci ku-
linářských specialit. A za-
tímco děti dlabaly dýně, 
dospělí mohli dlabat připra-
vené lahůdky z dýní. 
Všechny připravené pokr-
my byly očíslovány a při-
praveny na stolech, kde si je 
mohli zájemci o ochutnání 
nabrat na tácky nebo do hr-
níčků. Každý měl možnost 
pokrm, který považoval za 
zvlášť vydařený, obdařit 

kouskem „žetonku“, který 
se vhazoval do kelímku stej-
ného čísla, jaké mělo jídlo. 
Po ochutnávce stačilo vho-
zené lístky spočítat, zjistit 
ohlasy na ten či onen pokrm 
a vyhlásit vítěze. Po uzavře-
ní hlasování bylo jasno.
1. místo: Cuketová bábovka 
– recept č. 20 od Marie Staň-
kové
2. místo: Hrnkový řez z cu-
kety – recept č. 15 od Nadi 
Císařové

3. místo: Dýňové brambo-
ráky – recept č. 6 od Heleny 
Hurtové
Celkem se sešlo 21 pokr-
mů. Recepty se číslovaly 
v tom pořadí, v jakém je 
„kuchařky“ přinášely. Aby 
si čtenáři mohli doma vy-
kouzlit pokrm, který jim 
zachutnal, zveřejňujeme re-
cepty ve volné příloze toho-
to zpravodaje.
Na hřišti se točilo i pivo, při-
pravovalo maso. Stolečky 
byly obsazené a organizáto-
ři z řad TJ byli potěšeni vel-
kou účastí.
 Velké poděkování patří 
všem, kteří se zapojili do 
přípravy. Děkujeme také 
těm, kteří nám věnovali 
materiál k vydlabání nebo 
jinak přispěli k tomu, aby 
akce byla povedená tak, jak 
ostatně i byla.

Za TJ Katka Staňková

Jsme rádi, že začalo pršet 
až ve chvíli, kdy všechny 
děti měly splněny úko-
ly, takže jsme lampionový 
průvod nemuseli odložit. 
 A zároveň je nám líto, že 
se našlo i pár občanů, kteří 
neslyšeli hlášení rozhlasu 
s upřesněním času konání 
a tak přišli až po skončení 
akce. Ale i to se v životě stá-
vá. Takže co víc říct. Akce 
se zdařila ve prospěch dětí 
a napřesrok se na vás opět 
těšíme.

Za SDH Lenka Šmídková

-jc-

-jc-
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Mikulášská besídka
5. 12. 2013 v místním sále 

od 17:00 hodin

Opět se blíží a brzy za 
námi příjde MIKULÁŠ 
spolu se s vými pomoc-
níky ANDÍLKEM 
a ČERTEM
A kde na vás budou 
čekat?

5. 12. 2013 v místním sále 
od 17:00 hodin
Občerstvení pro malé 
i velké zajišťují 
členové SDH 
Kratochvilka
Týden před akcí dosta-
nete do schránek letáček 

s přílohou, kterou je 
potřeba vyplnit pro 
Mikuláše v případě, že 
si přejete, aby promluvil 
přímo k vašemu dítěti.
Dárečky pro děti se 
budou vybírat od 16:30 
hodin v sále.

Rozsvícení Vánočního 
stromu a Ježíškova pošta
I na letošní rok jsme pro 
vás připravili slavnost-
ní rozsvícení Vánočního 
stromu. Tentokrát jsme 
spojili do jednoho odpo-
ledne Adventní výstavku, 
kterou každoročně pořádá 

TJ Družstevník a rozsví-
cení Vánočního stromu. 
Odpoledne mohou děti 
dozdobit na place přichys-
taný vánoční stromeček. 
Ozdoby budeme mít při-
pravené, ale děti si mů-
žou přinést i svoje vlastní 
(třeba řetězy, které samy 
vyrobily). V 17 hodin pak 

pan starosta slavnostně 
stromek rozsvítí. Opět 
nám u toho zazpívá něko-
lik koled a adventní písně 
chrámový sbor z Neslovic. 
Současně začne u stromeč-
ku fungovat i Ježíškova 
pošta. Děti mohou napsat 
nebo nakreslit svá vánoč-
ní přání a vhodit je do  

-jc-
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TJ  KRATOCHVILKA 

POŘÁDÁ V SOBOTU 30. 11. 

OD 14:00 HODIN 

ADVENTNÍ PRODEJNÍ 

VÝSTAVU S POSEZENÍM, 

ZAKONČENOU  V 17:00 

ROZSVÍCENÍM  

VÁNOČNÍHO STROMU 

   

 

Ježíškovy schránky. Ta bude 
přijímat přání až do pondě-
lí 9. prosince. Od pondělí 
2. prosince bude schránka 
umístěna v předsíni před 
knihovnou. Když bude ote-
vřeno v knihovně, paní kni-
hovnice dětem se psaním 
či kreslením pomohou. Ne-
zapomeňte přání podepsat 

nebo i napsat adresu, aby 
to Ježíšek nepopletl. A od 
10. prosince se pak všechna 
přání ze schránky budeme 
snažit doručit k Ježíškovi.
Občerstvení v sobotu pro 
vás bude mít připravené 
TJ Družstevník.
Přijďte se všichni podívat. 

Adventní výstavka spolu 
s rozsvícením Vánočního 
stromu – to bude hezký za-
čátek adventu.
Akci pořádá obrovské 
množství lidí ve spolupráci 
s Komisí pro občanské zále-
žitosti, kulturu a sport.

Za KOZKS Martin Vašák



Akce, které v Rosicích 
připravují na listopad a 
začátek prosince 
už voní předvánoční atmo-
sférou. Přijďte si přivonět či 
ochutnat z této nabídky…

Jaroslav Hutka
9. 11. 2013 Společenský sál 
Zámeckého kulturního cen-
tra v 19:00.
Recitál české písničkářské 
legendy Jaroslava Hutky. 
Vstupenky v předprode-
ji zakoupíte v kanceláři 
KIC za 70 Kč nebo v mís-
tě konání akce za 90 Kč. 
Můžete se těšit na velmi de-
centní, komorní až slavnost-
ní atmosféru, která Hutkova 
vystoupení pravidelně pro-
vází.
Pořadatel: KIC Rosice

ZUMBA maraton
15. 11. 2013 Zámecké kultur-
ní centrum - taneční sál od 
19:00 do 21:00.

Svatomartinský košt
16. 11. 2013 Nádvoří zámku 
od 14:00.
Ochutnávka a prodej Svato-
martinských vín, v 17:00 svě-
týlkový průvod do zámecké 
zahrady.
Pořadatel: KIC Rosice

Kurz papírová krajka
16. 11. 2013 Městská knihov-
na.
Přihlášky v městské knihov-
ně nebo na tel.: 546 412 300.

Strašidelný bál
16. 11. 2013 Společenský sál 
ZKC od 15:00.
Rej v maskách, hry a soutěže. 
Vstupné 40 Kč; členové děti 
20 Kč, dospělí 40 Kč. 
Pořadatel: Mateřské centrum 
Kašpárkov

FRESH dokument fest
17. 11. 2013 Středisko volné-
ho času od 16:00.
Program:
16:00 Hlad (Marcus Vetter/
Německo)
18:00 Ke světlu (Yuanchen 
Liu/Čína, USA)
20:00 Běloruský sen (Ekateri-
na Kibalchich/Rusko)
Vstup volný.
Pořadatel: Středisko volného 
času Rosice

Beseda s Vladimírem 
Franzem
19. 11. 2013 Společenský sál 
ZKC 
Pořadatel: Městská knihovna 
Rosice

Povídání o Tradiční čínské 
medicíně
22. 11. 2013 Začátek v 17:00 
ve velké klubovně Zámec-
kého kulturního centra.
Přednáška Ing. Petry Kuče-
rové tentokrát na podzimní 
a zimní téma - nachlazení, 
chřipka, angíny, bolesti zad 
a kloubů z chladu a vlhka. 

15 + 2 roky skupiny Tremolo
23. 11. 2013 Společenský sál 
Zámeckého kulturního cen-
tra. 
Taneční zábava u příležitosti 
sedmnáctin rosické kapely. 
Jako hosté vystoupí skupiny 
Seveři a Maranta, vstupné 
50 Kč v předprodeji, 70 Kč na 
místě, předprodej a rezervace 
míst v kanceláři KIC. 
Pořádá Tremolo.

Divadélko před obědem –
– Čertování
24. 11. 2013 Zámecké kul-
turní centrum – taneční sál 
od  10:00.
Divadelní představení Čerto-
vání s dětmi v podání ochot-
nického divadla z Kašpár-

kova. Vstupné členové MC 
10 Kč, nečlenové 30 Kč.
Pořadatel: Mateřské centrum 
Kašpárkov

Bohumil Klepl 
a Kamil Střihavka
24. 11. 2013 Kino Panorama 
od 18:00.
Klubový večer složený z vy-
právění humorných historek 
úspěšného a oblíbeného herce 
Bohumila Klepla doplněný 
hity Kamila Střihavky. 
Předprodej vstupenek v kan-
celáři KIC 250 Kč, na místě 
280 Kč.

Cestovatelské promítání – 
– Madagaskar
26. 11. 2013 Městská knihov-
na od 17:00.
Povídání Jirky a Moniky 
Vackových o dvou  neza-
pomenutelných cestách na 
čtvrtý největší ostrov světa 
s unikátní faunou i flo-
rou a s neméně krásnými 
malgašskými obyvateli. 
Pořadatel: Městská knihovna 
Rosice

Předvánoční Budapešť
30. 11. 2013. 
Odjezd z Rosic v 5:00 z auto-
busových zastávek Trávníky 
a Brněnská.
Prohlídka historických 
památek, vánoční trhy. 
Návrat do Rosic mezi 
22:00–23:00.
Pořadatel: KIC Rosice

Adventní výtvarné dílny
30. 11. 2013 Středisko vol-
ného času od 9:00 do 17:00.
Tradiční adventní kutírna. 
Cena 100 Kč, nutné přihlásit 
se předem.
Pořadatel: Středisko volného 
času Rosice

Sobotní cvičení pro potěšení
30. 11. 2013 Zámecké kul-

Čerpáno z http://www.kic.rosice.cz , zpracovala Hana Pavlíčková14
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Přehled akcí Mikroregionu Kahan na Listopad
8.11. Rosickou nocí Rosice – město
8.11. Světýlkový průvod Zbýšov – stadion Baník
9.11. Svatomartinská jízda Rosice – zámek nádvoří
9.11. Tradiční vepřové hody Babice u Rosic – sál KD
11.11. Beseda s Vladimírem Franzem Rosice – zámecké kulturní centrum
12.11. Cestovatelská beseda Himaláje Zbýšov – městská knihovna
13.11. Výstava Duhové dny Rosice – městský úřad
14.11. Žákovský koncert ZUŠ Zastávka – sál ZUŠ
15.11. Začarovaný les Zastávka – DDM lesopark
15.11. Žákovský koncert Rosice – zámecké kulturní centrum
16.11. Helloweenská zábava Příbram na Moravě – obecní sál
16.11. Kurz papírová krajka Rosice – městská knihovna
16.11. Sportovní zábava Ostrovačice – sokolovna
16.11. Strašidelný bál Rosice – zámecké kulturní centrum
16.11. Svatomartinský jarmark Zbýšov – hornický dům
19.11. Veletrh středních škol Rosice – základní škola
23.11. Poslední leč Říčany – kulturní dům
23.11. Taneční zábava se skupinou Gong Zbýšov – Pamír
23.11. Taneční zábava se skupinou Tremolo Rosice – zámecké kulturní centrum
24.11. Bohumil Klepl a Kamil Střihavka Rosice – kino Panorama
24.11. Divadélko před obědem Rosice – zámecké kulturní centrum
24.11. Odpolední posezení s dechovkou 

Malá Doubravěnka
Zbýšov – Pamír

26.11. Cestovatelské promítání - Japonsko Rosice – městská knihovna
28.–29.11 Vánoční jarmark Zakřany – sál OÚ
28.–29.11 Vánoční jarmark mateřské školy Lukovany – KD
29.11. Rozsvěcování vánočního stromu Zakřany – před OÚ
30.11. Adventní výtvarné dílny Rosice – středisko volného času
30.11. Rozsvícení vánočního stromu Vysoké Popovice
30.11. Zájezd do Mariazel na čertovskou veselici Zbýšov
30.11. Zájezd do předvánoční Budapešti Rosice

www.mikroregionkahan.cz  připravila: Lenka Šmídková

turní centrum – taneční sál 
od 10:00 do 11:30.
Druhý ročník 
předvánočního cvičení pro 
důkladné protažení těla. 
Cvičit se bude s velkými míči 
a overbally. 

Pořadatel: Mateřské centrum 
Kašpárkov
Akce, na které se můžeme 
v Rosicích těšit začátkem 
prosince:
Posezení s Olympem – 2. 12.

Předvánoční autorské čtení 
pro děti – 3. 12. 2013 
Legrácky v knihovně – 3. 12. 2013
Čertovsko andělský bál – 6. 12. 
Zabijačka – 7. 12. 2013
Průvod sv. Lucie – 13. 12. 2013
Vánoční jarmark – 14. 12. 2013



Plán revitalizace sadu



Plán revitalizace sadu
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Kino Panorama 
Rosice
Program na listopad

Program na listopad a začá-
tek prosince  

Enderova hra
8. 11. 2013 ve 20:00 hodin
USA 2013, režie: Gavin Hood 
Sci-fi, 115 min., nevhodný 
do 12 let, TITULKY, 100 Kč. 

Ptačí úlet - 3D - 9. 11. 2013 
a 10. 11. 2013 v 17:00 hodin
USA 2013, 
režie: Jimmy Hayward 
Animovaná komedie, 
85 min., přístupný, ČESKÝ 
DABING, 120 Kč. 

Lásky čas
9. 11. 2013 ve 20:00 hodin
VB 2013, režie: Richard Curtis
Romantická komedie, 
123 min., nevhodný do 
12 let, TITULKY, 120 Kč. 
Co kdyby se dalo žít nane-
čisto? Romantická komedie 
od autora Lásky nebeské 
a Deníku Bridget Jonesové.

Omalovánky
10. 11. 2013 v 15:00 hodin
67 min., přístupný, ČESKY, 
40 Kč. 
Pásmo pohádek pro nejmen-
ší diváky.

Carrie
10. 11. 2013 ve 20:00 hodin
USA 2013, režie: Kimberly 
Peirce Horor, 100 min., do 
15 let nepřístupný, TITUL-
KY, 100 Kč. 
Adaptace prvního románu 

mistra hrůzy Stephena Kin-
ga.

SNOW FILM FEST 
13. 11. 2013 od 18:00 - 22:00 
hodin
Přístupnost filmů : mládeži 
přístupné
Vstupné 100 Kč dospělí, 
80 Kč členové klubu Hed-
vábná stezka, Naboso a dů-
chodci. 
Večer plný špičkových filmů 
se zimní tematikou – sníh, 
led, adrenalin, extrémní ly-
žování, zimní lezení a další 
šílenosti. Čtyři hodiny skvě-
lých filmů oceněných na 
světových soutěžích, dopro-
vodné přednášky, soutěže, 
workshopy. 
SNOW FILM FEST vás zve 
na filmy o absolutním extré-
mu polárních expedic, šoku-
jících výkonech sportovců i 
o tom jak prožívají své ži-
voty, když opadne adrena-
lin a je třeba se vyrovnat se 
situacemi na pokraji života 
a smrti.  Na festivalu zaži-
jete ohlušující ticho i nedo-
zírnost arktických pustin 
stejně jako nádheru zasně-
žených hor a ledovců. Pro-
žijete s aktéry situace, které 
vám možná odhalí, proč se 
vydávají na hranice svých 
možností a možná zjistíte, 
že je kousek „toho“ i ve vás. 
Předprodej na místě 30 mi-
nut před akcí, rezervace na 
emailu pavel@naboso.org.

Battle of the Year: The Dre-
am Team – 3D
14. 11. 2013 ve 20:00 hodin
USA 2013, režie: Benson Lee 
Taneční, 109 min., přístup-

ný, TITULKY, 155/135 Kč. 
Turnaj Battle of the Year je 
pro tanečníky breakdance 
něco jako olympiáda, kde se 
utkají ti nejlepší z nejlepších.

Metallica: Through the Ne-
ver – 3D 
15. 11. 2013 ve 20:00 hodin
USA 2013, režie: Nimród 
Antal 
Hudební, 92 min., do 15 let 
nepřístupný, ORIGINÁLNÍ 
VERZE, 140 Kč. 
Legendární americká kape-
la Metallica přináší na plát-
na kin zcela nový filmový 
zážitek.

Husiti
16. 11.2013 a 17. 11. 2013 
v 17:00 hodin
ČR 2013, režie: Pavel Koutský 
Animovaná komedie, 
85 min., přístupný, ČESKY, 
100 Kč. 
ANIMOVANÁ KOMEDIE, 
KTERÁ MĚNÍ DĚJINY!

U konce světa
16. 11. 2013 ve 20:00 hodin
VB 2013, režie: Edgar Wright 
Sci-fi komedie, 109 min., ne-
vhodný do 12 let, TITULKY, 
100 Kč. 

Plán útěku
17. 11. 2013 ve 20:00 hodin
USA 2013, režie: Mikael 
Håfström 
Akční thriller, 115 min., ne-
vhodný do 12 let, TITULKY, 
100 Kč.  Sylvester Stallone 
a Arnold Schwarzenegger 
prchají z vězení.
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Mafiánovi
21. 11. 2013 ve 20:00 hodin
USA 2013, režie: Luc Besson 
Komedie, 111 min., přístup-
ný, TITULKY, 100 Kč. 
Bývalý mafiánský boss 
a jeho rodina si na život 
v utajení v programu na 
ochranu svědků zvykají jen 
těžko.

Šmoulové 2 – 3D
22. 11. 2013 v 17:00 hodin
USA 2013, režie: Raja Gosnell 
Animovaná komedie, 105 
min., přístupný, ČESKÝ DA-
BING, 130 Kč. 
Gargamel se snaží polapit 
Šmouly i s pomocí Neple-
chů.

Bella Mia
 22. 11. 2013 ve 20:00 hodin
ČR 2013, režie: Martin Duba 
Drama, 93 min., přístupný, 
ČESKY, 100 Kč. 
Jeden z nejlepších českých 
scenáristů současnosti Ma-
rek Epstein se nechal inspi-
rovat novinovou zprávou, 
jejímiž hrdinkami byly 
krávy, které dokázaly rok 
přežít v ,,divočině,, ! Stvo-
řil tak silný a dobrodružný 
příběh, který je především o 
lásce. Ať už lidské nebo zví-
řecí. Domestikované stádo 
a jejich vůdkyně Bella, vel-
mi inteligentní zvíře, mají 
být utraceni kvůli podezře-
ní BSE. Stádo uteče. Svým 
utečencům nepokrytě fandí 
a tajně pomáhá farmář Paz-
dera i jeho děti. Toho pod-
poruje i sympatický veteri-
nář, který je zahleděný do 

farmářovy dcery. Sousedka 
Linda pro změnu nadbíhá 
Pazderovi. Proti nim stojí 
myslivci, pro které je odstřel 
krav věcí prestiže. Jenže 
kravám se daří stále unikat. 
Dojemný příběh se odehrá-
vá v nádherném prostředí 
Jizerských hor…

Thor: Temný svět – 3D
23. 11. 2013 v 17:00 
a ve 20:00 hodin
USA 2013, režie: Alan Taylor 
Dobrodružný, 111 min., ne-
vhodný do 12 let, ČESKÝ 
DABING, 155/135 Kč. 
Rok po událostech v New 
Yorku ( Avengers) hrdina 
Thor zavádí pořádek mezi 
světy. Vrací se však staroby-
lá rasa. Vůdce Malekithem 
chce uvrhnout vesmír do 
temnoty. Thor se vydává 
na riskantní cestu. Na jejím 
konci čeká nepřítel, jemuž 
nemůže vzdorovat Odin ani 
ASGARD!

Klauni
28. 11. 2013 a 29. 11. 2013 
vždy ve 20:00 hodin
ČR 2013, režie: Viktor Tauš 
Hořká komedie, 120 min., 
nevhodný do 12 let, ČESKY, 
110 Kč. 
Film o pozdním znovushle-
dání klaunského tria. I po 
třiceti letech otázka zůstá-
vá stále stejná: Kdo se bude 
smát naposled?

Zataženo, občas trakaře 2
30. 11. 2013 a 1. 12. 2013 
vždy v 17:00hodin
USA 2013, režie: Cody 
Cameron, Kris Pearn 
Animovaná komedie, 80 Kč, 
96 min., přístupný, ČESKY,  

Dobrodružství vynálezce 
Flinta, jehož zařízení  doká-
zalo “zalidnit” ostrov živou-
cím jídlem.

Komorník
30. 11. 2013 ve 20:00 hodin
USA 2013, režie: Lee Daniels 
Životopisný, 132 min., ne-
vhodný do 12 let, TITULKY, 
100 Kč. 
Příběh Eugena Allena, čer-
nocha, který pracoval jako 
sluha v Bílém domě a obslu-
hoval osm prezidentů mezi 
roky 1952 až 1986.

Konzultant
1. 12. 2013 ve 20:00 hodin
USA/VB 2013, 
režie: Ridley Scott 
Thriller, 111 min., nevhodný 
do 12 let, TITULKY, 120 Kč. 

Hobit: Šmakova dračí 
poušť (Půlnoční premiéra) 
– 12. 12. 2013

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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Čerpáno z http:// www.kic.rosice.cz a http://kic.ivancice.cz/Kino.htm, 
zpracovala Hana Pavlíčková

Kino Réna Ivančice
PTAČÍ ÚLET  - SOBOTA 
9. 11. v 17 hodin a NEDĚLE 
10. 11. v 15 hodin / Dabing
Film USA, Animovaná 
komedie, délka 101 min., 
vstupné: 100 Kč. Režie: Ji-
mmy Hayward

PLÁN ÚTĚKU 
SOBOTA  9. 11. ve 20 hodin 
/ Titulky
Film USA, Akční, délka 120 
min., vstupné: 100 Kč. Režie: 
M. Hafstrom 
Hrají: SYLVESTER STALO-
NE a ARNOLD SCHWAR-
ZENEGER. Další: James Ca-
viezel, Sam Neil

REVIVAL
ČTVRTEK 14. 11. ve 20 ho-
din
Film ČR, Komedie, délka 116 
min., vstupné: 80 Kč. Režie: 
Alice Nellis

SNOW FILM FEST
SOBOTA 16. 11. od 18 ho-
din - do 22 hodin
Vstupné: 100 Kč / dospě-
lí,  80 Kč / členové klubu Na-
boso, senioři, studenti

CESTA ZA VÁNOČNÍ 
HVĚZDOU 
NEDĚLE 17. 11. v 17 hodin 
/ Dabing
Film Norsko, Hraná pohád-
ka, délka 80 min., vstupné: 
90 Kč. Režie: Nils Gaup
Hrají: Jakob Oftebro, Agnes 
Kittelsen, Andres Baasmo 
Christiansen, Vera Rudi
GRAVITACE
ČTVRTEK 21. 11. ve 20 ho-
din / Titulky
Film USA, Sci-fi, délka 90 

min., vstupné: 90 Kč / HOD-
NOCENÍ FILMU 90%
Režie: Cuarón 
Hrají: Sandra Bullock, 
George Clooney, Ed Harris, 
Paul Sharma, Amy Warren, 
Basher Savage
THOR – TEMNÝ SVĚT
SOBOTA 23. 11. v 17 hodin 
a ve 20 hodin, NEDĚLE 24. 
11. ve 20 hodin / Dabing
Film USA, FANTASY, délka 
128 min., vstupné: do 15 let 
100 Kč/ Dospělí 120 Kč. Re-
žie: Alan Taylor 
Hrají: Chris Hemsworth, 
Natalie Portman, Kat 
Dennings, Stellan Skars-
gard, Idris Elba, Anthony 
Hopkins
HUSITI 
SOBOTA 30. 11. v 18 hodin
Film ČR, Animovaná ko-
medie pro všechny, élka 85 
min., vstupné: 90 Kč. Režie: 
Pavel Koutský
KŘÍDLA VÁNOC
SOBOTA 30. 11. ve 20 ho-
din
Film ČR, Drama, délka 115 
min., vstupné: 120 Kč. Režie: 
Karin Babinská 
Hrají: Richard Krajčo, Vica 
Kerekes, Jakub Prachař, Da-
vid Novotný, Vanda Hyb-
nerová, Lenka Vlasáková, 
Viktor Preiss, Vilma Cibul-
ková…
BELLA MIA  - STŘEDA 4. 
12. ve 20 hodin
Film ČR, Komedie - drama, 
délka 101 min., vstupné: 90 
Kč. Režie: Martin Duba 
Scénář: Marek Epstein. 
Hudba: Jan P. Muchow

Hrají: Petr Forman, Alžbě-
ta Stanková, Igor Orozovič, 
Anna Fialová, Petr Rajchert, 
David Bonaventura, Břeti-
slav Rychlík, Lukáš Kůrka
PTAČÍ ÚLET
SOBOTA 7. 12. v 17 hodin 
/ Dabing
KONZULTANT  - SOBO-
TA 7. 12. ve 20 hodin / Ti-
tulky 
Film USA, Velká Británie, 
Thriller, délka 111 min., 
vstupné: 120 Kč. Režie: Ri-
dley Scott
Hrají: Michael Fassben-
der, Brat Pitt, Javier Bardem, 
Penélope Cruz, Cameron 
Diaz, Natalie Dormer, Sam 
Spruell, Rosie Perez, Goran 
Visnjic
ZA KAMARÁDY Z TELE-
VIZE
NEDĚLE 8. 12. v 17 hodin
ČR, Pohádky, délka 64 min., 
vstupné: 50 Kč
PÁSMO KRÁTKÝCH ČES-
KÝCH POHÁDEK
PŘÍBĚH KMOTRA
NEDĚLE 8. 12. v 19 hodin
ČR, Drama - krimi, délka 
120 min., vstupné: 100 Kč

HOBIT: Šmakova dračí 
poušť  ČTVRTEK 12. 12. 
v 17 hodin a ve 20 hodin / 
PREMIÉRA
PÁTEK 13. 12. v 17 hodin 
a ve 20 hodin, NEDĚLE 15. 
15. v 17 hodin, NEDĚLE 22. 
12. v 17 hodin, NEDĚLE 29. 
12. v 17 hodin
REZERVACE:
Telefonicky: 546 451 469, 
736 601 631, 602 511 610 
Email: 
postakinorena@quick.cz



Místní lidová 
knihovna
Nečas přeje čtenářům. Tedy 
myslím nečas ve smyslu mlhy, 
tmy a deště, nikoliv bývalého 
pana premiéra. (I když je do-
cela možné, že i pan Nečas 
má teď v nečasu konečně na 
čtení více času). Takže si mů-
žete chodit do knihovny pro 
zajímavé knížky podle vaše-
ho gusta. Můžete si dát něco 
lehčího nebo romantického, 
ať si odpočinete. Anebo něco 
akčního detektivního, u čeho 
si zažijete trochu gaučové-
ho adrenalinu. Anebo něco 
chytrého pohodového, co vás 
bude bavit a něco se přitom 
třeba i dozvíte. Máme ode 
všeho kousek, tak si přijďte 
vybrat. 

A pokud ještě nemáte od jara 
zaplacené poplatky, přineste 
si s sebou i peněženku. Při-
pomínám, že dospělí platí 
50,-Kč, senioři a studenti 40,-. 
Děti si půjčují zadarmo.

V listopadu nás v knihovně 
čekají ještě další „atrakce“. 
V úterý 12. 11. se konečně roz-
bíhá kroužek pro děti Mako-
vice. Začínáme v 16:00 a pak 
se budeme scházet každých 
14 dní. Jsem moc ráda, že ně-
která setkání se mnou pove-
de paní Jitka Hlaváčková. Na 
tolik dětí bych si myslím už 
ani sama netroufla. Ještě jed-
nou prosím rodiče menších 
školních dítek, aby se doma 
mrkli po nepoužívaných 
hrách a materiálech, které 
bychom v kroužku mohli 
využít. Při této příležitosti 
bych moc ráda poděkovala 
paní Marcele Žažové, která je 
vlastně takovou dobrou duší 
naší knihovny. Věnovala nám 
prima knížky, jednu dokonce 
koupila knihovně k naroze-
ninám a teď přinesla hraní 
pro děti. Díky moc. 

Dalším počinem knihovny je 
první „netypická“ literární 
kavárna, která vlastně nebu-
de literární, ale cestovatel-

ská. Společně se podíváme 
na fotky, mapy a suvenýry 
ze Skotska. Průvodcem vám 
bude Martin Vašák. A ne-
bylo by to skotské, kdyby se 
u toho důstojně nepopíjel ně-
jaký ten hustý nazlátlý mok. 
Jestli tedy máte skotské chutě, 
přijďte do místního sálu v so-
botu 23. 11. od 16 hodin. Teku-
té občerstvení zajistíme, něco 
„na zobku“ můžete jako vždy 
přinést zase vy.  Skotských 
střiků vás ušetříme, nebojte. 
Pozvánky ještě dostanete do 
svých schránek.

No a poslední akcí, na kterou 
vás ráda pozvu, je pokračova-
cí kurz papírové krajky. Pro-
běhne v neděli 24. 11., začíná-
me ve 14:00. Já vím...neděle. 
Ale zkuste při všech těch ak-
cích najít nějaký lepší termín 
– nejde to. Kdo má krajku rád, 
určitě to nějak udělá, aby si 
vytvořil třeba nějaký origi-
nální vánoční dárek.  

Alice Vašáková

Veslování
Rád bych vás uvítal v no-
vém listopadovém vydá-
ní Zpravodaje a vzhledem 
k tomu, že se blíží zima, 
představil vám veslařský 
trénink v tomto období. 
Ano i v zimě se trénuje ves-
lování. Protože je tento sport 
náročný, trénuje se téměř 
celoročně. Ne, nemusíme 
kvůli našemu tréninku roz-
bíjet led ani kličkovat mezi 
krami. Pouze se přesedne na 
veslařský trenažér značky 
Concept 2, na kterém se i zá-
vodí. Většinou po tréninku 
na trenažéru následuje posi-
lovna nebo běh. Běh pomáhá 

natrénování našich plic, po-
silovna k posílení hlavních 
svalových skupin, které jsou 
při veslování nejdůležitější. 
Veslaři nemají a nemusí mít 
nijak velké svaly, protože 
s nimi by sedmiminutový 
závod nebyli schopni absol-
vovat, proto je příprava tolik 
náročná a nutná. Musíte být 
vytrvalec, ale zároveň i velmi 
silný jedinec. Pokud se nalez-
ne rovnováha mezi těmito 
dvěma stranami, tak je ten-
to člověk předurčen vítězit. 
Nejúspěšnější veslař lehkých 
vah (o této kategorii v příštím 
čísle) je Dán Esklid Ebbesen, 
vítěz olympiád a mistrovství 
světa. Trénoval až do svých 

41 let. To je zářný důkaz toho, 
že se dá veslovat, závodit 
a vítězit (i na profesionální 
úrovni) i ve velmi vysokém 
věku. 

V příštím čísle bych se rád 
zaměřil na již zmiňovanou 
a velmi specifickou katego-
rii lehkých vah. Vzhledem 
k tomu, že i já v této kategorii 
závodím, tak bych ji chtěl ro-
zebrat podrobněji. 

Přeji hezký podzim a nashleda-
nou v prosincovém Zpravodaji. 

Odkazy:www.facebook.com/
lodnisportybrno 

www.veslo.cz

Jan Kolář

21



22

různé

KRAJKOVÁNÍ 
pokračuje
Vážené přítelkyně krajko-
vého tvoření, dovolte mi, 
abych vás zase po delší 
době pozdravila a navrhla 
vám další setkání při vý-
robě nových krajek. S ně-
kterými z vás se setkávám 
pravidelně i v průběhu 
léta, vím tedy, že semínko 
této krásné činnosti u nás 
v obci bylo zaseto. Moc 
mě to těší . Jsem také ráda, 
že i v ostatních místech 
okolo nás se postupně 
nacházejí skupinky nad-
šenkyň pro tento druh zá-
bavy. Ráda bych vás ještě 
naučila něco dalšího ve 
zdobení krajky. Může být 
nejen bílá, ale také i ba-
revná a úplně jiná.

Podle ohlasu a zájmu je 
však docela problematic-
ké najít čas v listopadu 
pro to, abychom se sešly 
a společně se naučily dal-
ší způsob zdobení perga-
menového papíru. S ohle-
dem na to, že i v okolních 
místech budou v listopa-
du probíhat kurzy pro 
začátečníky, bude kurz 
na Kratochvilce určen pro 
ty, co již s krajkou mají 
svou úvodní zkušenost za 
sebou. Jen ji „oprášíme“ 
a postoupíme o další stu-
pínek. Tím pomyslným 
stupínkem na žebříčku 

bude barva – resp. ba-
revná úprava a výzdoba 
papíru speciálním dorso 
pastelem. A pokud zbyde 
trochu času, ukážu vám 
jak zdobit okraje perga-
menu speciálními nástro-
ji a pomocí základní dia-
gonální mřížky. Proto je 
potřeba si na kurz přinést 
všechny nástroje ze zá-
kladního kurzu. A málem 
bych zapomněla – téma 
budou opět VÁNOCE.

Na závěr zbývá jen na-
psat, kdy se kurz bude 
konat. Z důvodu toho, 
že v listopadu je pro vás 
naplánováno hodně akcí, 
našly jsme jediný možný 
termín v neděli 24. 11. 

A níže pro případné zá-
jemkyně uvádím termíny 
všech okolních kurzů. 

Pokračovací kurz:

24. 11. 2013 – neděle – 
KRATOCHVILKA – 
knihovna – pro pokročilé 
– 14-17 hodin

Přihlášky jsou nutné – 
místo bude asi jen pro 
6  max. 8 osob. A to ze-
jména z důvodu přípravy 
nástrojů  pro výuku.

Pro zájemce o základní 
kurzy:

16. 11. 2013 – sobota 
– ROSICE – zámecká 
knihovna  – pro začáteč-

níky – 14–17hodin. 

22. 11. 2013 – pátek – 
ZBÝŠOV – kulturní cen-
trum – pro začátečníky – 
16-19 hodin. 

Do začátečnických kurzů 
je nutno koupit předem 
tzv. Startovací sadu – Info 
o sadě pošlu po přihlášení 
do mailu. 

Přihlášky na všechny  
kurzy: 

oplacha@gmail.com  nebo 
SMS –tel.: 773688187,              
více informací najdete  na 
krajkových  stránkách 
www.krajky-brno.cz  
v části kurzy.

Pro zájemce na podívání 
na výrobky z krajky:

2.11. 2013 – proběhla pre-
zentace Papírové krajky 
na setkání zahrádkářů 
v Neslovicích – velmi 
úspěšná, protože máme 
další zájemkyně o kurz.

30. 11. 2013 – proběhne 
prezentace krajky v MŠ 
v Babicích mezi 13-16 ho-
dinou.

Všechny vás co nejsrdeč-
něji zvu, ráda se s vámi 
znovu setkám.

Olga Plachá
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Kratochvilské ma-
žoretky – zakonče-
ní sezony 
Vážení spoluobčané, článek, 
který si přečtete, není úpl-
ně aktuální. Ale již dvakrát 
jsme psali ve zpravodaji 
o mažoretkách Kristýně a 
Adéle, které cvičí pod klu-
bem zakřanských mažore-
tek a proto píšeme do třetice, 
abychom ukončili sezonu.
Když jsme psali do prázd-
ninového dvojčísla, věděla 
již děvčata, že je poslední 
srpnový víkend čeká těžký 
úkol. A to zabojovat ve vel-
ké konkurenci na světovém 
šampionátu v Praze o me-
daile. Do Prahy odjela děv-
čata i se svým fanklubem 

(rodiči) už v pátek. Na relax 
rozhodně nebyl čas…
První soutěžní vystoupe-
ní se skupinou MINI MIX 
proběhlo v sobotu. Děvčata 
se umístila na šesté příčce. 
Není to sice medaile, ale 
určitě je to super výkon… 
Velké naděje jsme všich-
ni vkládali do vystoupení 
v kategorii MIX, se kterým 
dívky bojovaly o medaile 
v neděli. Celý den na stadio-
nu všichni netrpělivě oče-
kávali, až všichni soutěžící 
předvedou svá vystoupení. 
A konečně… přišel oka-
mžik, kdy zazněl výrok po-
roty v angličtině: „SILVER 
MADAIL FROM WORLD 
CHAMPIONSHIP MAJO-
RETTES SPORT EXTRACTS 
CZECH REPUBLIC – KLUB 

MAŽORETEK ZAKŘANY. 
Následovala euforie i slzy 
štěstí, 2. místo běželo všem 
hlavou. V Praze sice naše 
dívky reprezentovaly obec 
Zakřany, ale také samy sebe.
Kdo se zúčastnil oslav 
230. let narozenin obce, 
mohl vystoupení děvčat 
shlédnout. Bohužel nevy-
stupovala všechna děvčata 
z důvodu malého prosto-
ru, takže sestava nemohla 
vyniknout v celé své kráse. 
Byla to tedy jen taková malá 
ukázka toho, co umí a čemu 
se věnují. 
Do další sezony přejeme 
pevné zdraví a pořádnou 
dávku štěstí, protože bez 
něho to nejde. 

Dagmar Kloučková, 
Dana Jeřábková
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Zahraniční spolu-
práce klubů seni-
orů Mikroregionu 
Kahan
V rámci přeshraniční spolu-
práce mikroregionů Kahan 
a slovenského Mikroregi-
onu Velká Fatra navštívili 
náš mikroregion slovenští 
senioři a zástupci samo-
správy. Společenské setkání 
se uskutečnilo v penzionu 
Pamír ve Zbýšově v pátek 
27. září. Tento společenský 
večer byl velmi příjemný 
a veselý. Mimo tohoto se-
tkání absolvovali slovenští 
senioři návštěvu některých 
obcí našeho mikroregionu 
(Zastávka, Babice, Zbýšov, 
Oslavany) a svezli se i úzko-
kolejnou železnicí ze Zbýšo-
va do Babic. 
Na základě tohoto prvního 
setkání seniorů byli naši zá-
stupci pozváni na návštěvu 
Mikroregionu Velká Fatra ve 
dnech 17. – 18. října. Výjezd-
ního zasedání se mohli zú-
častnit zástupci samosprávy 
a senioři jednotlivých klubů, 
navržení členy daného klu-
bu. Klíč účasti pro obce byl 
jeden člen samosprávy a dva 
členové klubu seniorů. Ně-
které obce této nabídky ne-
využily.
Členové našeho kratochvil-
ského klubu si jistě vzpo-
mínají, že navrhnout naše 
zástupce nebylo jednodu-
ché. Za náš Klub seniorů se 
tohoto výjezdního zasedání 
nakonec zúčastnili Čestmír 
Klouček, Miroslav Penčák 
a Miroslav Vaverka. Byl to 
nádherný výlet. Již jen cesta 
tam a zpět vždy jinou trasou 
byla pro účastníky velmi za-

jímavým zážitkem. Vyrazili 
jsme ve čtvrtek v 7 hodin od 
Obecního úřadu v Zastávce 
u Brna směr Brno-Vyškov-
-Prostějov-Olomouc-Hrani-
ce-Valašské Meziříčí-Rožnov 
pod Rad hoštěm-h ra n ice 
Bumbálka-slovenský Ma-
kov-Bytča-Ži l ina-Mart in 
a cíl naší cesty obec Belá-Du-
lince, středisko Mikroregio-
nu Velká Fatra. Do cíle cesty 
jsme dorazili před 13 ho-
dinou. Čekalo nás srdečné 
uvítání na Obecním úřadě, 
který sídlí ve společné budo-
vě s kulturním sálem. Po při-
vítání následoval oběd, uby-
tování a krátký odpočinek 
v místním penzionu Excell. 
Na další program jsme se 
rozdělili na dvě skupiny. 
Zástupci samosprávy absol-
vovali na Obecním úřadě 
setkání se svými protějšky 
z Mikroregionu Velká Fatra. 
My senioři (a byla nás větši-
na) jsme vyrazili na vyjížď-
ku po okolních obcích. Na-
vštívili jsme obec Necpaly, 
Folkušová, Blatnica, Mošov-
ce. Při každé zastávce jsme 
se seznámili s místními pa-
mětihodnostmi: s obecním 
muzeem, kostelem (ty byly 
v obci většinou dva-katolic-
ký i evangelický), klášterem. 
V Blatnici jsme navštívili 
malou, ale velmi moderní 
výrobnu másla, sýrů, jogur-
tů s možností zakoupení 
těchto produktů za výrobní 
ceny. V Mošově jsme navští-
vili rodný dům Jana Kollára 
a místní muzeum řemesel. 
Na všech navštívených mís-
tech jsme se s obdivem za-
psali do Pamětních knih.
Zaujalo nás, že jsme zde ni-
kde neviděli nepořádek nebo 
černé skládky tak, jak je to 
mnohdy u nás. Nikde neby-

lo vidět bezhlavě pobíhající 
mládež, poničené autobu-
sové čekárny či jiný veřejný 
majetek. K našim zážitkům 
také patří velmi slabá do-
prava na silnicích v podhůří 
Velké Fatry a nezapomenu-
telná jsou i pasoucí se velká 
stáda ovcí a hovězího dobyt-
ka.
Po návratu do Belé-Dulince 
jsme dostali bohatou večeři 
a viděli zajímavé divadelní 
představení místního ochot-
nického spolku. Následova-
lo příjemné a srdečné setká-
ní se seniory z obcí mikrore-
gionu, proložené bohatým 
občerstvením. 
V pátek jsme po snídani 
v penzionu ještě navštívili 
obec Necpaly, kde jsme si 
prohlédli evangelický kos-
tel z roku 1843, velmi pěkně 
opravení a upravený i s oko-
lím. V kostele se nachází 
restaurovaný oltář z kaple 
Oravského hradu z roku 
1611.
Pak nás cesta našich hos-
titelů zavedla do Jesenské 
doliny, která je hned „za 
humny“ obce Belá-Dulinec. 
Zde je nově vybudovaný 
zimní areál s několika šlep-
ry i sedačkovými lanovkami 
a dalším zázemím pro zim-
ní rekreaci dětí i dospělých. 
Areál je ale navštěvován 
i v letních měsících.
Naše poslední zastavení na 
tomto výjezdním zasedá-
ní bylo v místním horském 
hotelu, kde jsme spořádali 
bohatý oběd s občerstvením 
a po srdečném rozloučení 
jsme se kolem 13:30 vydali 
na zpáteční cestu. Tentokrát 
řidič našeho autobusu zvolil 
trasu na Martin-Žilinu a pak 
po nové dálnici až za Tren-
čín. Potom hranice Drieto-
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ma-Starý Hrozenkov-Uher-
ský Brod-Uherské Hradiště-
-Buchlov-Bučovice-Slavkov-
-Brno-Zastávka u Brna, kam 
jsme dorazili v 17:30. Zaujalo 

nás, jak se jízda po Sloven-
ské dálnici lišila od té kolem 
Brna. Jízda autobusem tam 
byl šepot květin.
Akce byla skvělá a já dou-

fám, že po mém barvitém 
popisu bude o příští setkání 
tohoto druhu větší zájem. 
Bylo to skvělé.

Miroslav Vaverka      

BABSKÉ RADY 
V LISTOPADU
Ještě nenastala pravá zima 
a přesto jsou zamračené 
a chladné dny typickým 
obdobím, kdy mnoho z nás 
může trpět nachlazením, 
rýmou a kašlem. Proto zde 
máme osvědčené „babské“ 
rady! Příroda, jak známo, je 
nejlepší lékař. 

Cibule, med, skořice, mlé-
ko a brambory. Všichni je 
máme doma, aniž bychom 
tušili, že je podle babských 
rad můžeme využít při 
rýmě, kašli i potížích s mo-
čovými cestami.

Rýma a nachlazení
● Když vám rýma začne, 
kápněte si do každé nosní 
dírky jednu až dvě kapky 
citronu, a to ráno a večer. Po-
kud to vydržíte, máte šanci, 
že nemoc utnete v zárodku.

● Uvařte si »protizánětli-
vou« polévku. Jde o silný 
kuřecí vývar, který ovšem 
obohatíte o dvě snítky roz-
marýnu, tři tymiánu, cibuli 
a česnek.

● Skvělé jsou také inhalace. 
Pod dekou inhalujte páru 
z horké vody, do které přidá-
te francovku nebo olej z bo-
rovice či smrku. Ještě jedno-
dušší, ale údajně také účin-
ná, je inhalace horké vody 
z právě uvařených brambor. 
Samozřejmě pod ručníkem.

● Trápí-li vás nachlazení, 
dopřejte si třikrát denně lží-
ci vlažného medu s jednou 
čtvrtinou lžičky skořice. Po 
třech dnech by potíže měly 
ustoupit.

Kašel
● Vyzkoušejte sirup z cibule, 
který podle mnohých skvěle 
zabírá. Dvě cibule nakrájej-
te nadrobno, smíchejte se 
dvěma lžičkami medu (pří-
padně hnědého cukru), za-
kápněte citrónem a nechejte 
odležet, než cibule pustí šťá-
vu. Poté užívejte jednu lžíci 
každé dvě hodiny.

● Některé babičky proti kaš-
li doporučovaly i speciální 
placku. Tu připravíte z tma-
vé mouky, medu a strouha-
ného křenu. Pozor, placku 
nejezte, ale přiložte na hrud-
ník potřený sádlem. To pro-
to, aby křen na kůži nevyvo-
lal alergii.

● Mléko a Vincentka. Další 
oblíbená kombinace, která 
vám může pomoct proti kaš-
li. Ohřejte mléko, Vincentku 
(1/3 hrnku) a med, vše pro-
míchejte a teplé vypijte.

● Čaj z cibule proti kašli – 
z vlastní zkušenosti dopo-
ručuji, dobře zvládají i děti 
Do hrnce dejte vodu- 0,5 li-
tru - a až začne vřít, vhoďte 
do ní cibuli. Nesmí být olou-
paná, jen odřízněte zbytek 
natě a kořen. Na mírném 
ohni povařte asi 15 minut. 
Pak sceďte, do zniklého čaje 

přidejte několik lžiček medu 
a citrónovou šťávu. Ochuce-
ním ztratí vývar část cibu-
lového pachu. Pijte 2–3 dny, 
každý den ideálně 2 litry. 
Kašel brzy zmizí.

Po povaření cibule se do 
hrnce po vypnutí může při-
hodit lipový květ, černý bez, 
divizna a mateřídouška. 
Ovoní tu cibuli. Po deseti 
minutách scedit.

Močové cesty
●  Proti zánětu močových 
cest babičky ordinovaly 
i med a skořici. Dvě lžíce 
medu a lžičku skořice roz-
pustíte ve sklenici vlaž-
né vody a vypijete. Po pár 
dnech by infekce měla ode-
znít.

● Zkuste brambory. Ve slup-
ce jich uvařte 2 kg. Poté je 
rozmačkejte a hmotu vložte 
do plátěného pytlíku. Přilož-
te na podbřišek a přikryjte 
se teplou dekou. Čím teplejší 
brambory jsou, tím lépe.

● Odvar z fazolí. Na zánět 
močových cest můžete zku-
sit také odvar z fazolí. Lžíci 
nakrájených lusků přelijte 
250 ml studené vody a pět 
minut vařte. Poté pijte tři-
krát denně.

Tělo člověka se musí přizpů-
sobit změně počasí. Proto je 
důležité se teple oblékat, ne-
jíst studená jídla a pít teplé 
nápoje. A samozřejmě – člo-
věk musí dbát na dostatečný 
přísun vitamínů. V tomto 

počtení ke kávě
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ohledu je to hlavně vitamín 
C, ideálně v přírodní podo-
bě, např. v citrónu. Doporu-
čuje se denně vymačkat půl 
citrónu do vlažné vody a ná-
poj vypít. 

A když už člověk onemocní, 
je dobré používat extrakt z 
grepových kapek, protože 
je to jedno z nejúčinnějších 
přírodních antibiotik.

Čerstvý vzduch je další fak-
tor, který na organismus pů-
sobí blahodárně. Procházky 
na čerstvém vzduchu a v 
přírodě osvěží, dodají ener-
gii a hned se nám lépe myslí 
i pracuje. Pohyb posiluje naši 
obranyschopnost, také spa-
luje tuk a toxiny jsou vypla-
vovány v potu, který z těla 
vylučujeme. 

Navíc podzimní příroda 
nabízí tolik důvodů, proč ji 
vidět. 
Udělejte si tedy čas sami pro 
sebe a unikněte každoden-
nímu stresu.
A rozhodně nezapomínejte 
na dostatečný a kvalitní spá-
nek.

Připravila 
Kateřina Chupíková

Toulání
Listopadové dny našeho 
toulání strávíme v neda-
lekém mikroregionu Již-
ní Moravy, na Moravsko-
krumlovsku. Mikroregion 
Moravskokrumlovsko se 
ro zkládá na severozápadě 
okresu Znojmo, leží na hra-
nici okresů Znojmo, Brno-
-venkov v Jihomoravském 
kraji  a Třebíč v kraji Vyso-
čina. V současné době mik-
roregion zahrnuje 20 obcí: 
Bohutice, Čermákovice, Do-
belice, Dobřínsko, Dolenice, 
Dolní Dubňany, Džbánice, 
Horní Dubňany, Jamolice, 
Jezeřany-Maršovice, Kadov, 
Kubšice, Olbramovice, Pet-
rovice, Rešice, Rybníky, Trs-
těnice, Tulešice, Vedrovice, 
Vémyslice a sídelní centrum  
mikroregionu Moravský 
Krumlov. 
Tento region pokrývá svým 
územím méně lesnaté, mír-
ně zvlněné jihovýchodní 
svahy Jevišovické pahor-
katiny s přechodem do 
Dyjsko-svrateckého úvalu. 
Mezi Moravským Krumlo-
vem a Hostěradicemi do něj 

zasahuje jižní cíp Bobrav-
ské vrchoviny, která je sou-
částí Brněnského masivu.  
Celé území mikroregionu 
náleží do hlavního povodí 
řeky Moravy, dílčího povodí 
Dyje. Severní část území od-
vodňuje řeka Rokytná, pří-
tok Jihlavky, ta se vlévá před 
Novomlýnskými nádržemi 
do Svratky. Rokytná nemá 
v mikroregionu význam-
nější přítoky s výjimkou 
Kounického a Ledvického 
potoka. Říčky jihozápadní 
části mikroregionu (Křepič-
ka, Skalička) jsou přítoky 
Jevišovky. Východní část 
odvodňují dva přítoky Jihla-
vy - Miroslavka s přítokem 
Suchý potok a Olbramovic-
ký potok. 
Mikroregion není zatížen 
velkým průmyslem, jedi-
né dva větší podniky jsou 
v Moravském Krumlově. 
Region je typicky zeměděl-
ský, velké procento využití 
krajiny tvoří orná půda. Pěs-
tují se převážně obiloviny, 
kukuřice, dále i vinná réva 
a technické plodiny. Zastou-
pena je rovněž živočišná vý-
roba. Významné jsou chovy 

skotu, vepřů a drůbeže. 
 Navštívit zde můžete něko-
lik zajímavých míst, přírod-
ních památek nebo rezer-
vací.  Namátkou:  Šidlovy 
skály, přírodní památka Ol-
bramovic-lokalita leží v pro-
storu lomu Leskoun a je ob-
klopena akátovými porosty. 
Fragmenty acidofilní stepní 
a teplomilné vegetace se vy-
skytují na granodioritových 
skalkách. Území bylo vyhlá-
šeno v roce 1998 jako chrá-
něné. U Michálka, přírodní 
památka Bohutic-jedná se 
o výrazný stepní pahorek, 
v jehož vrcholové partii 
jsou nízké skalní výchozky. 
V malých skupinách se zde 
vyskytuje populace kosatce 
písečného. Lokalita evrop-
ské soustavy Natura 2000. 
Bílá skála u Jamolic-přírod-
ní rezervace Bílá skála je 
skalnatý výchoz nad údolím 
řeky Jihlavy nedaleko zná-
mé zříceniny hradu Templ-
štejn. Chráněné území vy-
hlášeno v roce 1998. Na Ko-
courkách, přírodní rezerva-
ce Dobelice a Vémyslice-na 
lokalitě se vyskytují druhy 
zařazené v soustavě Natura 
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2000. Populace kosatce skal-
ního písečného, jedná se 
o nejzápadnější lokalitu vý-
skytu tohoto druhu, a dále 
koniklece velkokvětého. 
Krumlovsko - Rokytenské 
slepence, národní přírodní 
rezervace Moravský Krum-
lov – rozsáhlý komplex 
stepní a lesní vegetace na 
slepencích permského stáří. 
V území se vyskytuje řada 
unikátních rostlinných spo-
lečenstev (nejvýznamněj-
šími je hvozdík moravský). 
Lokalita hostí rovněž řadu 
chráněných druhů živoči-
chů (z bezobratlých kudlan-
ka nábožná, z druhů plazů 
např. ještěrka zelená, užov-
ka hladká, užovka obojko-
vá). Lokalita evropské sou-
stavy Natura 2000. Najdeme 
zde však i mnoho dalších 
neméně zajímavých přírod-
ních památek či rezervací. 
Moravskokrumlovsko je 
bohaté i na historii, v sa-
motném centru regionu 

v Moravském Krumlově je 
několik historických objek-
tů. Určitě nemusím připo-
mínat zámek, který do ne-
dávné doby střežil doslova 
poklad v podobě pláten od 
světoznámého malíře Al-
fonse Muchy. Sám jsem měl 
to štěstí a mohl tyto plátna 
v podobě Slovanské Epope-
je obdivovat.  Dále můžeme 
navštívit farní kostel Všech 
Svatých, Lichtenštejnskou 
hrobku, klášter s kostelem 
sv. Bartoloměje, knížecí 
dům, kapli sv. Floriána, 
městské opevnění, kapli 
Panny Marie, kostel sv. Vav-
řince, kostel sv. Leopolda, 
židovský hřbitov, hradis-
ko Rokytná. Významnou 
dominantou a historickou 
památkou obce Dolní Dub-
ňany je kostel sv. Václava 
vystavěný v 2.pol. 13. stol. 
rytířským řádem Templá-
řů, kteří sídlili v nedalekém 
hradě Templštýn. Kostel sto-
jí na kopci nad vesnicí v mís-

tech prastarého pohřebiště. 
Čtyři kamenné kříže umís-
těné u vchodu do kostela 
byly objeveny během jeho 
opravy, uvnitř kostela se 
dále nachází stará kamenná 
románská křtitelnice. Domi-
nantou obce Petrovice je far-
ní kostel Povýšení sv. Kříže 
postavený v letech 1846-49.  
Ve Vémyslicích zas najdete 
kostel Narození Panny Ma-
rie a kapli svaté Markéty. 
V Trstěnicích je barokní so-
cha sv. Jana. A v nedalekých 
Vedrovicích strmí v lese 
vysoké, rozervané skály, 
v nichž nahoře je díra, kde 
prý sídlí čert. Památek je 
prostě v regionu dost a dost. 
Pokud si tedy uděláte čas 
a zajdete tento region po-
znat trochu blíže, zastavte 
se třeba ověřit již zmíněnou 
legendu o čertově sídle u Ve-
drovic. 

Napočtenou příště.                                                                                                                                          
Luděk Klouček

autor: urbanhare

Zámek v Moravském Krumlově

zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Chateau_in_Moravsky_Krumlov.JPG
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Měsíční znamení 
Štír (25. 10.–21. 11.)
Charakteristika

Lidé narození ve zname-
ní Štíra mají velmi jasné 
myšlení, bystrý úsudek 
a přesný odhad situace. 
Nemají jen dobrou paměť, 
ale mají i aktivní tvořivé 
myšlení, které se vyznaču-
je originalitou. Pokud hájí 
názory ke kterým dospě-
li, je v nich velká tvrdošíj-
nost. To vyplývá z jejich 
oprávněné sebejistoty.  
Jsou to lidé zvláštních 
krajností. Umějí být ne-
smírně laskaví a obětaví 
k přátelům, ale pokud 
k někomu zaujmou nega-
tivní stanovisko, jsou vůči 
němu skrytě nebo i zjevně 
krutí. Málokdy se dá pře-
dem odhadnout jejich re-
akce a je možné, že ji sami 
předem neznají. Dobro, 
které dovedou na jedné 
straně působit je bezmez-
né, ale v hněvu jsou stejně 
důslední až neúprosní. 
Jsou to lidé nesmírně zví-
daví až zvědaví a pokud 
je někdo zajímá, nebudou 
litovat žádnou námahu, 
aby se dozvěděli, co potře-
bují. Pod svou kontrolou 
chtějí mít hlavně lidi stej-
né duševní zralosti, a to 
nejen proto, aby se mohli 
správně orientovat v kon-
kurenci, ale i proto, že to 

je jejich zvláštní hobby.  
Jsou to lidé, kteří touží po 
uznání svých kvalit a je 
překvapivé, že se tito vel-
mi chytří jedinci přátelí 
s lidmi, kteří jsou duševně 
na mnohem nižší úrovni 
než oni. Spočívá to v tom, 
že se rádi nechají obdi-
vovat. Staří astrologové 
jim připisují genialitu, ale 
i méně schopností uvádět 
své originální nápady ve 
skutek. Uvádí se, že by je 
musela hnát velmi nega-
tivní síla, nebo touha ně-
koho předčit. 

Štíři jsou velmi okouzlu-
jící společníci, kteří dove-
dou hýřit nápady a každé 
společnosti vtisknou svou 
pečeť. Jsou to přitažlivé 
osobnosti, které nešetří 
námahou ani prostředky 
na to, aby se lidé, které 
mají rádi, dobře bavili.  
Jsou to silné osobnos-
ti, které dokáží mistr-
ně maskovat své pocity 
a jejich partneři se nikdy 
nedozví o jejich žárli-
vosti, stejně jako jejich 
kolegové o závisti. Tito 

lidé často prožívají mu-
čivé stavy mysli a nikdo 
z okolí o tom nemá tušení.  
Jsou to jedinci stvoření 
pro vedoucí místa, kde 
sice budou náročnými 
šéfy, ale podřízenými bu-
dou velmi oblíbeni. Pla-
neta Mars, která vládne 
jejich znamení, jim dává 
nejen bojovnost, ale hlav-
ně nadání pro medicínu 
a zvláště pro chirurgii, 
pro kterou mají všech-
ny předpoklady i vnitřní 
sílu, která každého uzdra-
ví. 

Známé osobnosti   naro-
zené ve znamení Štíra

Rudolf Hrušínský nejml., 
Miroslav Horníček, Pa-
vel Trávníček, Petra Janů, 
Marta Kubišová, Marie 
Antoinetta, Karel Havlí-
ček Borovský, Richard 
Burton, Fjodor Michaj-
lovič Dostojevskij, Jodie 
Fosterová, Indíra Gánd-
híová, Annie Girardoto-
vá, Princ Charles, Grace 
Kellyová, Jana Koubková, 
Demi Mooreová, Julia Ro-
bertsová, Marie Rottrová, 
Nicolo Paganinni, Pablo 
Picasso, Voltaire, Pavel 
Zedníček
Z www.znameni-zverokru-

hu.najdise čerpala 
Alice Vašáková





Poslední slovo
Dušičkový čas je časem setkávání. Určitě 
se všichni ve svých myslích více setkává-
me s těmi, kdo už odešli z našich životů. 
Chodíme zapalovat svíčky na místa jejich 
pomyslného odpočinku a přitom se možná 
na chvilku zastavíme a povídáme si s nimi. 
Nejčastěji asi o tom, co je v našich životech 
nového, co nám dělá radost, co nás trápí, čím 
teď zrovna žijeme. Možná je to opravdu roz-
hovor, možná se ptáme, přemýšlíme co by 
nám na naše životní snažení tenhle blízký 
asi řekl. Možná to ale rozhovor není. Spíš jen 
takové naše zastavení, monolog ke kterému 
vlastně toho druhého ani nepotřebujeme 
a vlastně by nás rušilo, kdyby nám do toho 
mluvil… 

Zvláštní přitom je, jak málo času a příleži-
tostí si sami dáváme na to, abychom klidné, 
důležité anebo jen krásné rozhovory vedli 
s těmi, které ve svých životech ještě máme. 
Kolik máme kolem sebe lidí, o které se stojí 
zato zajímat a které zajímáme my, kolik pří-
buzných, přátel, známých, na které nemáme 
čas a setkávání s nimi odsouváme doneko-
nečna...

Je to stokrát obehraný příběh o tom, jak 
zapomínáme, co je ve skutečnosti důležité. 
Možná by nám to ti, kterým jsme zapálili 
svíčky, už dokázali říct. Vzpomněla jsem 
si při té příležitosti na mail, který jsem ne-

dávno dostala. Původně jsem jej šmahem 
zařadila mezi ty, nad nimiž obvykle protá-
čím panenky a automaticky je posílám do 
říše odstraněné pošty. Maily, které nabádají 
k zastavení, zamyšlení, zklidnění na mě mí-
vají účinek zcela opačný. Teď jsem se k němu 
znovu vrátila a dohledala si (pro vás) další 
podrobnosti. 

Jedna anglická pečovatelka, která se stará 
o umírající pacienty, napsala knihu Čeho 
před smrtí nejvíce litujeme. Možná by to 
bylo inspirativní čtení. Ale výsledek možná 
vlastně není nijak překvapivý. Všechna ta 
přání se dala shrnout do těchto pěti:

Kéž bych měl odvahu žít skutečně podle 
sebe, ne podle toho, co ode mě očekávali 
druzí. 

Přál bych si, abych tak tvrdě nepracoval. 

Přál bych si, abych měl odvahu vyjádřit 
své city. 

Přál bych si, abych zůstal v kontaktu 
se svými přáteli. 

Přál bych si, abych byl šťastnější. 

Také máte pocit, že tohle by mohla být i vaše 
přání? A proč si je vlastně nemůžeme začít 
plnit hned?  Když zvládnete ta první čtyři, 
páté už půjde samo

Alice Vašáková

Vzdálenému příteli
William Wordsworth (1770  - 1850) 
Proč mlčíš? Což je tvoje příchylnost
tak útlá bylinka, že pod nárazem
studené dálky hyne s prvním mrazem?
Což necítíš svůj dluh, svou povinnost?

Já vůči tobě neznám nestálost,
mou oddanost čas nenahlodal kazem,
jsi pro mne stále jako vzácný host:
vzdechneš-li přání, vyplním je rázem.

Napiš ! Mé horké srdce zkonejši,
v němž radosti tvé bývaly vždy mými,
sic bude prázdnější a smutnější

než opuštěné hnízdo na stráni,
zaváté pod snítkami trnitými.
Piš ! Zakonči mé trapné čekání!

Z výboru Tři stálice, přeložila Jarmila 
Urbánková

Pro zpravodaj připravil Jan Liškař



-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-



Ba
bs

ké
 h

ody
  2

013


