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Vážení občané,
ač to není na první pohled patrné, oba naše největší projekty se 
již blíží ke svému závěru.
Oprava a rekonstrukce vodovodu: všechny domácnosti jsou již 
přepojeny a pokud u někoho přetrvávají problémy s dodávkou 
vody, měl by se neprodleně obrátit na Vodárenskou akciovou 
společnost. Pokud nám bude přát počasí, do konce června 
budou zapraveny komunikace a konečně tak skončí utrpení 
řidičů i ostatních obyvatel.  
Zateplení budovy Obecního úřadu: provedla se ýměna oken 
a dveří, probíhá izolace  stěn a oprava střech.  Ve spolupráci 
s architektem pracujeme na kompletním urbanistickém řešení 
okolí budovy.  Je čas začít připravovat úpravy v interiérech, 
které umožní lepší využívaní všech částí budovy. 
Obecní úřad dostal nabídku k využití budovy Hospůdky pod 
Lípou. Ta tvoří jeden komplet s budovou Hasičské zbrojnice 
ve vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů. Nabízí se několik 
možností, jak tento objekt využívat, ale jednání o tom jsou na 
samém počátku. Bylo by například možné přesunout do těchto 
prostor některé provozy z budovy Obecního úřadu. Tím by 
se vyřešila dosavadní stísněnost místností OÚ,  přemístěním 
kanceláře do přízemí by se zlepšila dostupnost služeb zejména 
pro starší občany,  mohlo by se řešit rozvíjení dalších činností 
v knihovně, mohlo by se uvažovat jak zkvalitnit nabídku 
a provoz obchodu se smíšeným zbožím. K těmto návrhům 
i dalším možnostem se budete moci vyjadřovat.
Rovněž bývalá hospodářská budova, která přiléhá k OÚ a která 
slouží jako skladiště, může být po opravě střechy využita 
mnohem účelněji. I o tom budeme dále debatovat. Nabízí se 
možnosti upravit ji pro sport, kulturu, klubovou činnost – rádi 
bychom ji „zabydleli“dospělými i mládeží. 
Naše obec slaví 85. výročí založení Hasičského sboru. 85 let 
představuje více než 4 generace lidí, kteří pracují s naší mládeží. 
Tato práce měla a má podobu výchovy k protipožární ochraně, 
zvyšování tělesné zdatnosti a obratnosti, zdokonalování 
technických znalostí, her a soutěžení. To vše je ještě důležitější 
v dnešním věku vysedávání u počítačů a různých svodů. 
Přejeme členům SDH, aby se jim dařilo  v jejich nezastupitelné 
činnosti a aby jim vyšly oslavy 15. června s bohatým programem, 
na který zveme všechny naše občany.
Děkuji všem za dosavadní spolupráci a podporu 

Ing. František Malý, starosta 
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Vážení spoluobčané,
mám tu čest vám oznámit, že v Praze dne 10. června 2013 ve 
12:30 hodin dojde ke slavnostnímu předání dekretu o udělení 
znaku a vlajky naší obci. Předání se uskuteční v Státních 
aktech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde 
je starosta obce převezme z rukou předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavy 
Němcové.

Luděk Klouček
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Zastupitelstvo
Informace ze zasedání Zastu-
pitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce 
proběhlo ve středu 29. 5. 2013 
na Obecním úřadě. Zahájeno 
bylo standartně v 18 hodin.  
Na programu Zasedání byl 
prodej obecních pozemků 
a schválení smlouvy o zápůjč-
ce nádob na tříděný odpad 
s firmou EKO-KOM. V rámci 
Různého Zastupitelstvo 
schválilo Rozpočtové opatření 
č. 3/2013, vzalo na vědomí 
zprávu Finančního a Kontrol-
ního výboru, informaci o zá-
měru OÚ vzít si bankovní úvěr 
na opravu špatného stavu 
střech na budovách OÚ a in-
formaci o nabídce Karla Sko-
kana na provozování restaura-
ce. Zastupitelstvo pověřilo 
starostu obce projednat pod-
mínky poskytnutí úvěru 
a podmínky provozování re-
staurace.
Na závěr poděkoval pan 
starosta občanům za účast 
a pozval je na další zasedání 
v červnu.
Přehled usnesení z 21. zasedá-
ní Zastupitelstva obce Krato-
chvilka konaného 29. 5. 2013:
Zastupitelstvo obce Krato-
chvilka
Schvaluje:
a. Program 21. zasedání.
b. Rozpočtové opatření 

č. 3/2013.
c. Prodej obecního pozemku 

p. č. 457/13 – zastavěná plo-
cha o výměře 22 m2 panu 
Silvestru Hlaváčkovi.

d. Prodej obecního pozemku 
p. č. 457/5 – zastavěná plo-
cha o výměře 22 m2 panu 
Miloši Brychtovi.

e. Prodej obecního pozem-
ku část pozemku p.č. 
650/3 – ostatní plocha 
o výměře 56 m2 v k.ú.  
Kratochvilka, část pozem-
ku p.č. 364 – ostatní plo-
cha o výměře 2 m2 v k.ú.  
Kratochvilka, část pozem-
ku p.č. 348/4 – ostatní plo-
cha o výměře 15 m2 v k.ú. 
Kratochvilka, část pozem-
ku p.č. 352/1 – ostatní plo-
cha o výměře 373 m2 v k.ú. 
Kratochvilka, pozemek p.č. 
348/3 – ostatní plocha o 
výměře 56 m2 v k.ú. Krato-
chvilka, pozemek p.č. 348/2 
– ostatní plocha o výměře 
33 m2 v k.ú. Kratochvilka, 
pozemek p.č. 363/6 – ostatní 
plocha o výměře 31 m2 v k.ú.  
Kratochvilka, část pozem-
ku p.č. 363/4 – ostatní plo-
cha o výměře 98 m2 v k.ú.  
Kratochvilka, část pozem-
ku p.č. 363/5 – ostatní plo-
cha o výměře 63 m2 v k.ú.  
Kratochvilka panu Pavlu 
Benhartovi.

f. Prodej obecního pozemku 
část pozemku p.č. 350 – orná 
půda o výměře 370 m2 v k.ú.  
Kratochvilka, část pozem-
ku p.č. 351/8 – ostatní plo-
cha o výměře 267 m2 v k.ú.  
Kratochvilka, část pozem-
ku p.č. 348/4 – ostatní plo-
cha o výměře 13 m2 v k.ú.  
Kratochvilka, část pozem-
ku p.č. 352/1 – ostatní plo-
cha o výměře 129 m2 v k.ú.  
Kratochvilka Františku 
a Ireně Slámovým.

g. Prodej obecního pozemku 
část pozemku p.č. 350 – orná 
půda o výměře 1074 m2 v k.ú.  
Kratochvilka, část pozem-
ku p.č. 351/8 – ostatní plo-
cha o výměře 75 m2 v k.ú. 
Kratochvilka Zbyňkovi a 
Věře Slámovým.

h. Smlouvu o zápůjčce nádob 
na tříděný odpad s firmou 
EKO-KOM.

Bere na vědomí:
a. Zprávu Finančního výboru 

a Kontrolního výboru.
b. Informaci o záměru OÚ vzít 

si bankovní úvěr.
c. Informaci o plánovaném 

ukončení provozu restaura-
ce Pod lipou.

Pověřuje:
a. Starostu obce projednat 

podmínky poskytnutí úvě-
ru a podmínky provozová-
ní restaurace.

Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

Provozní záležitosti obce
Vážení občané.
Projekt zateplení Obecního 
úřadu přinesl další dílčí opra-
vy. Zrekapituluji tedy rekon-
strukce na budově OÚ, které 
proběhly současně s projektem 
vodovodu a zateplením a které 
nás ještě čekají.  
Zásadním zásahem je výmě-
na střech nad sálem, konírnou 
a obchodem. V sále připravu-
jeme výměnu topení, odstra-
nil se bezbariérový nájezd do 
přísálí, který bude přemístěný 
k hlavnímu vstupu do OÚ. 
Vznikly nové přípojky vody 
pro sál a MŠ. Bude tedy možné 

Oficiality z „OÚ“
z obecního úřadu
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zprovoznit vodovodní hydrant 
u vstupu na OÚ(rozvod byl za-
nesený) a v knihovně proběhne 
instalace rozvodů vody. Před 
finálním zateplením rozšíříme 
schodiště hlavního vstupu do 
sálu. Termínově nemáme zatím 
stanovené přemístění výčepu 
do suterénu pod pódiem. Snad 
poslední opravu potřebují par-
kety v sále, které se rozjíždí 
a jsou zvlněné. Celkový vzhled 
budovy kazí již pouze přístře-
šek nad posezením, který za-
sahuje také nad taneční parket 
v provozu hospody. Probíhá 
výběr stavebního řešení střeš-
ní krytiny tak, aby zapadlo do 
celkového vzhledu budovy. 
Myslím si, že bylo správné udě-
lat tyto rekonstrukce a opravy 
i za cenu omezení provozu 
a vyšších investic.
Rekonstrukce vodovodu se 
blíží ke konci a poslední fází je 
zapravení silnic a chodníků. Je 
nutné si uvědomit, že v projek-
tu je pouze zapravení přípojek. 
Proto jsme také oslovili občany, 
kteří se chtějí zapojit do oprav 
chodníků. Pro ně to může 
znamenat  nemalou finanční 
odměnu a pokud tyto práce 
uděláme svépomocí, můžeme 
opravit delší úseky, než kdyby 
opravu dělala firma.
Je jasné, že vodovod nepředsta-
vuje poslední zásah do komu-
nikací. V dalších letech bude 
hlavním tématem kanalizace 
splašková a dešťová.

Jiří Vozdecký,
místostarosta

Informace z Komise pro 
občanské záležitosti, 
kulturu a sport
Ve čtvrtek 30. 5. proběhla další 
schůzka KOZKS. Tentokrát - na 
přání pana starosty - společně 

se zástupci Komise pro životní 
prostředí. Jako první nás pan 
starosta informoval o postupu 
prací  probíhajících v obci 
i o záměru obce přebudovat  
současné prostory v budově 
OÚ. O tom podrobněji píše ve 
svém Slovu starosty v úvodu 
Zpravodaje. Přidal i informace 
o úvahách jak upravit 
prostranství okolo hasičky 
a Hospody pod lípou, co 
s váhou, o parkovacích místech 
naproti OÚ, o přemístění 
ekodvora na Letnou. Vyzval 
nás, abychom se zamysleli 
nad rozmístěním, využitím, 
upravením a propojením 
prostor v OÚ, zahrádky, 
dětského hřiště a konírny 
a jejich přeměnu v příjemné, 
pro děti bezpečné, nekuřácké, 
kulturní a společenské centrum 
obce.
Dále byl na programu stav 
příprav tohoto Zpravodaje 
a informace o odložení  Dne 
dětí z důvodu nepříznivého 
počasí. Nový termín bude 
vyhlášen v obecním rozhlase 
a nové pozvánky budou 
rozneseny do schránek. 
V červnu pak proběhnou oslavy  
85 let SDH na Kratochvilce. 
SDH připravuje bohatý 
program, tak si všichni přejme, 
aby se i počasí umoudřilo.
O všech akcích se dočtete 
dále ve Zpravodaji, případně 
budete informováni letáčky. 
Na závěr jsme se opět věnovali 
programu oslav 230. výročí 
obce.
Příští schůzka Komise 
proběhne v pondělí 10. 6. 2013 
na OÚ - hned po poradě 
v 18hodin, na které jsme se 
dohodli s panem starostou. Na 
našem programu  bude pouze 
doladění příprav 230 výročí 
založení obce.
Zápis ze schůzky najdete opět 
na webu Kratochvilky.

Martin Vašák

Finanční výbor obce 
Kratochvilka
Usnesení ze 4. schůze FV,
konané dne 28. 5. 2013

Finanční výbor:
• Projednal a schválil roz-

počtové opatření č.2/2013

• Souhlasí s podáním žá-
dosti o úvěr, který bude 
použit převážně na nutné 
rekonstrukce střech na 
budovách OÚ a k rekon-
strukci nevyhovujícího 
a neekonomického vytá-
pění těchto prostor

• Podává návrh na vyřaze-
ní autobusové čekárny 1 
z dlouhodobého hmotné-
ho majetku obce SÚ 021 
v hodnotě 3.600,- Kč.

Za Finanční výbor
 předseda Luděk Klouček

Informace z komise pro 
životní prostředí a roz-
voj obce
Zasedání naší komise proběh-
lo ve čtvrtek 23. května. Na 
programu jednání bylo hlavně 
rozplánovat pracovní brigády. 
Musíme zohlednit blížící se 
prázdniny a také navázat na 
provádění výměny vodovodu. 

Náplní našich akcí bude likvi-
dace černých skládek, úprava 
terénu „u křížku“ a pomoc při 
zřizování sběrného místa „na 
Letné“ (nejedná se o nové sběr-
né místo, ale o jeho přesun ze 
stávajících prostor u hasičky).

Petra Benhartová
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Setkání Klubu 
seniorů při příleži-
tosti Svátku matek
V úterý 7. května jsme se se-
šli v 16 hodin v restauraci 
u pana Hlaváčka. Prostory 
byly sice menší, ale na náladě 
to nikomu neubralo. Bylo to 
příjemné posezení, spojené 
s oslavou Svátku matek.
Předseda KS pan Vaverka 
přednesl důležité informace 
spojené s Kahanem a poté 
přivítal do klubu dva nové 
členy.
S obrovskou kyticí růží, za 
kterou téměř nebyl vidět, 
dorazil pan starosta. Kaž-
dé z přítomných žen předal 
růži s přáním k svátku. Poté 
roznesli své růže ženám také 
předseda KS a pan Přibyl. 
V tu chvíli byly stoly zapla-
vené růžemi. Jedním slovem 
„nádhera“.
Občerstvení zajistil pan Hla-
váček, dík patří také ženám, 
které nelitovaly volného času 
a napekly výtečné zákusky.
Na taneček místo nebylo, o to 
více se ale zpívalo, diskuto-
valo a vzpomínalo při foto-

grafiích z hodů, na kterých 
byly členky KS jako stárkové 
v krojích. Věříte, že i když 
uplynul nějaký ten pátek od 
dob, kdy se fotografovalo čer-
nobíle, tak se ženy nezměni-
ly?
Hudbou nás celé odpoledne 
provázel pan Josef Smutný, 
který hrál také na přání.
Bylo nám líto, že mezi nás 
nemohly přijít některé ženy 
z důvodu nemoci. Tímto jim 
přejeme brzké uzdravení 
a věříme, že se příště již se-
tkáme i s nimi.
Vážení přátelé, pokud máte 
i vy chuť setkávat se, zazpívat 

si nebo si jen popovídat, 
přijďte mezi nás. Rádi vás 
uvítáme do našich řad. V Klu-
bu seniorů se sešla parta lidí, 
kteří se rádi pobaví, kteří si 
mají co říct, kteří chtějí trávit 
alespoň trošku času ve spo-
lečnosti a zapomenout na 
starosti, kterých máme někdy 
nad hlavu. Chvilky strávené 
mezi spoluobčany jsou vždy 
takovým malým svátkem, 
oprostí nás od všedních sta-
rostí. Na tyto okamžiky, které 
potěší naše srdíčka, pak ještě 
dlouho rádi vzpomínáme.
Neváhejte, těšíme se na vás!

Za Klub seniorů členky výboru.

uskutečněné akce

-jc-

KRATOCHVILSKÝ 
TRUHLÍK
Komise pro životní prostředí 
a rozvoj obce vyhlásila mi-
nulý měsíc již třetí ročník 
soutěže o nejhezčí osáze-
nou nádobu a nejhezčí 
předzahrádku. V červnovém 
čísle zpravodaje se s vámi 
podělíme o výsledky této 
soutěže. 

Zúčastnit se mohl každý 
občan a šanci na vítězství 
měl hlavně ten, kdo se o svo-
je zahrádky pečlivě stará. 
O výsledcích vašeho snažení 
se můžete přesvědčit i na 
stránkách facebooku obce 
Kratochvilka, kde je spousta 
fotografií z této akce. 
Vydařené zahrádky jsme ob-
darovali malou pozorností 
a soutěžní jsme označili. 
Z těchto finalistů jsme pak vy-

brali ty, co nás nejvíce oslovi-
ly. Hodnocení nebylo lehké, 
přesto jsou dva vítězové. 
V kategorii „Nejhezčí 
o sázená nádoba“ zvítězila 
rodina Valešova. V kategorii 
„Nejhezčí předzahrádka“ le-
tos zvítězila rodina Polcova.  
O setkání s výherci budeme 
informovat v příštím čísle 
zpravodaje.  Chtěli bychom 
poblahopřát i všem ostat-
ním občanům, kteří se starají 



Vítání 2013 
V sobotu 25. 5. proběhlo 
další kratochvilské vítání 
nových občánků. Ten-
tokrát se konalo v útulné, 
opravené a patřičně vyz-
dobené klubovně v patře 
hasičky SDH. Letos jsme 
mezi námi přivítali Jakuba 
Skokana, Sofii Trýzno-
vou a Terezu Slámovou. 
Obřad se uskutečnil za hoj-

né účasti jejich rodinných 
příslušníků a hezký pro-
gram básniček a písniček si 
pro ně připravily děti pod 
vedením Veroniky Vítové. 
O hudební doprovod na 
klávesy a kytaru se postaral 
pan Leszcynski se synem. 
Pan starosta uvítal děti mezi 
kratochvilskými ob čany 
a popřál jim i jejich rodičům 
lásku, bezpečí a krásné 

společné soužití. Na závěr 
rodiče stvrdili zápis svých 
dětí do pamětní knihy 
vlastními podpisy. Jako up-
omínku na tento den na-
konec obdrželi pamětní list 
spolu s kytičkou a malým 
dárkem.

Tak kolik nás přibude příští 
rok?

Za KOZKS Martin Vašák

Poděkování
Dovolte, abych touto ces-
tou poděkovala všem, 
kteří se účastnili příprav 
na letošní Vítání občánků. 
Panu kronikáři, děvčatům 
za výzdobu a ušitý ubrus, 
za peřinky do kolébky, které 
vytvořily pouze pro tuto 
slavnostní příležitost.
V neposlední řadě patří 
dík hasičům za zapůjčení 
klubovny, kde se mohlo 
Vítání občánků uskutečnit.
Všem velké poděkování  

Helena Hurtová.
-jc-

-jc-

o svoje předzahrádky, je na 
co se koukat a je to krása. Je 
těžké vybrat jen jednu. Ne-
zoufejte, v příštích ročnících 
soutěže čeká výhra třeba 
právě na vás.
Za komisi pro životní 
prostředí a rozvoj obce bych 
chtěla poděkovat Kateřině 
Chupíkové za poskytnutí 
materiálu na výrobu odměn, 
ochotu a pomoc při jejich 
výrobě a Heleně Hurtové za 
krásné fotografie, které září 
barvami.

Petra Benhartová-jc-
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uskutečněné akce

Práce SDH 
Kratochvilka
Rok 2013 znamená pro 
SDH Kratochvilka oslavu 
85. narozenin. Členové 
této organizace se  roz-
hodli nejen výročí oslavit, 
ale také zvelebit požární 
zbrojnici.
Začali jsme již loni vý-
měnou garážových vrat a 
vnitřními úpravami. Le-
tos jsme úpravy  završili 
výměnou oken a dveří. 
Jednalo se o veliký finanč-
ní vklad z naší strany, ale 
protože vkládáme do své-
ho majetku a je to na ně-
kolik let, tak ničeho neli-
tujeme. Za přispění pana 
Břetislava Nováka a jeho 
pomocníků jsme mohli 
hasičce dát nový vzhled.
V plánu je ještě nová fasá-
da, ale ta musí chviličku 
počkat. A tak jsme zatím 
alespoň tu starou ozdobili 
novým nápisem, který jis-
tě každého upoutá. 
Blíží se již zmiňované 

oslavy 85. výročí založení 
SDH Kratochvilka. Čeká 
vás velkolepý program, 
který začíná 15. 6. 2013 
již v 10:00 hod u hasič-
ské zbrojnice. Věříme, že 
se nejeden občan Krato-
chvilky také rád podívá 
do prostor hasičky. Ne-
smíme zapomenout, že 
i prostory pro jednotku 
byly renovovány a čle-
nové JSDH si vyrobili za 
pomoci Honzy Pazdery, 
za což mu tímto děkujeme, 
boxy pro zásahové oblečení.

Dále naši členové neu-
stále pracují na opravách 
obecního hasičského 
vozu. Bylo potřeba osvět-
lit nástavbu a uspořádat 
hadice v autě. Těch máme 
stále nedostatek, ale vě-
říme, že obec  nebere do-
vybavení vozu na lehkou 
váhu a udělá maximum 
pro požární bezpečnost 
naší obce. Společnými si-
lami to určitě zvládneme.

za SDH a JSDH 
Robert Šmídek

Oznámení – přesun termínu Dne dětí
SDH Kratochvilka lituje, že vzhledem k velmi nepříznivému počasí bylo nutno 
zrušit akci ke dni dětí - Pohádkový les. V sadu bylo po několikadenních deštích 

tolik bláta, že by se v něm děti asi utopily. 
Protože chceme dětem i dospělým udělat krásné pohodové odpoledne, přesune-
me akci na jiný termín, který se všichni včas dozvíte z místního rozhlasu a letáč-
ků ve schránkách. Pevně věříme, že se nám to podaří a velmi se na vás těšíme. Za 

posunutí termínu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Za SDH Jana Nedomová

-jc-
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Pozvánky na akce 
nejen do Rosic
Mějte krásné dny! Sluníčko 
se nám sice dělá vzácným, 
ale jistě najdete v kinech 
i mezi plánovanými akcemi 
u nás na Kratochvilce nebo 
v Rosicích takové, které vám 
pozvednou náladu.

Pohádky z klobouku

12. 6. 2013 v 16:30 v Měst-
ské knihovně v Rosicích

Vystoupení členů dramatic-
kého kroužku při SVČ Ro-
sice. 
Pořadatel : Městská knihov-
na Rosice

Obrazy a hudba nejen v du-
chu Fryderyka Chopina

8. 6. – 22. 6. 2013

V sále ZKC bude vystave-
na tvorba rosického rodá-

ka Dominika Petra spjatá 
s jeho láskou ke klasické 
hudbě. Při vernisáži 8. 6. 
v 16.00 hod. proběhne mini-
recitál vynikajícího českého 
klavíristy Martina Kasíka. 
Pořadatel : KIC Rosice

Webové stránky výtvarníka 
Dominika Petra: 
www.dominikpetr.estranky.cz
Webové stránky klavíristy Martina 
Kasíka: www.martinkasik.com

Letní literární piknik

14. 6. 2013 v 17:30
Literární večer od 17.30 
v zámecké zahradě na trávě, 
s dekou, piknikovým ko-
šem, dobrým pitím a hlavně 
s přáteli. Jen za příznivého 
počasí. 
Pořadatel : Městská knihov-
na Rosice

Letní kino: Okresní přebor 
- 22. 6. 2013 v 21 hodin na 
koupališti v Rosicích
Kočovný biograf v areálu 
koupaliště. Česká kome-
die. Vstupné 40 Kč. Za deš-
tě se nekoná. 
Pořadatel: KIC Rosice

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

zpracovala Hana Pavlíčková

Kino Panorama
Program na ČERVEN 

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH 
STRÁŽCŮ - 3D
8. 6. a 9. 6. 2013 v 17:30
USA 2013, režie: Chris Wedge 
Animovaný, 102 min., přístup-
ný, ČESKÝ DABING, 150/130 
Kč. 
Tvůrci Doby ledové a Ria 
odhalí neobyčejný svět, který 
jste si ani nedokázali předsta-
vit, v nové dobrodružné 3D 
komedii.

PÁD BÍLéHO DOMu
8. 6. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, 
režie: Antoine Fuqua 
Akční, 119 min., do 15 let ne-
přístupný, TITULKY, 90 Kč. 

Poctivý, akční thriller jako ze 
staré školy.

LESNÍ DuCH
9. 6. 2013 ve 20 hodin
USA 2013,  
režie: Fede Alvarez 
Horor, 91 min., do 15 let nepří-
stupný, TITULKY, 80 Kč. 
Pět přátel probudí v odlehlé 
chatě hluboko v lesích spící 
démony a začne krvavý boj 
o přežití.

ROZKOš V OBLaCÍCH
13. 6. 2013 ve 20 hodin
Španělsko 2013,  
režie: Pedro Almodóvar 
Komedie, 90 min., do 15 let 
nepřístupný, TITULKY,  
90 Kč. 
Když se porouchá letadlo, 
nezbývá než si naposledy 

pořádně užít života.

RyCHLE a ZBěSILE 6
14. 6. a 15. 6. 2013 ve 20:00 
USA 2013, režie: Justin Lin 
Akční thriller, 130 min., ne-
vhodný do 12 let,  
TITULKY, 100 Kč. 
Šestý a rozhodně ne poslední 
díl rychlé a zběsilé jízdy.

CROODSOVI
15. 6. a 16. 6. 2013 v 17:30
USA 2013, režie: Chris San-
ders, Kirk De Micco 
Animovaná komedie, 99 min., 
přístupný, ČESKÝ DABING, 
80 Kč. 
Dobrodružná animovaná 
komedie vypráví příběh první 
pravěké rodiny na světě, tento-
krát ve 2D.

plánované akce
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BIg LEBOwSKI 
 - projekt 100
16. 6. 2013 ve 20 hodin
USA/VB 1998, režie: Joel a 
Ethan Coenové 
Komedie, 100 min., nevhodný 
do 12 let, TITULKY, 70 Kč. 
Kultovní komedie bratrů Co-
enů o flákači, kterého si mafiá-
ni spletou s jeho jmenovcem.

VELKÁ SVaTBa
20. 6. a 21. 6. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, režiu: Justin Za-
ckham 
Komedie, 90 min., do 15 let 
nepřístupný, TITULKY, 90 Kč. 
Jak těžké je po letech odlouče-
ní předstírat, že žijete v har-
monickém manželství?

ISaBEL
21. 6. 2013 v 17:30
ČR 2013, režie. Lukáš Melník, 
Marcel Škrkoň 
Thriller, 90 min., nevhodný do 
12 let, ČESKY, 90 Kč. 
Upírský thriller odehrávající 
se během jednoho dne a jedné 
noci v současné Ostravě.

NEuVěřITELNÁ DOBRO-
DRuŽSTVÍ TaDa STONESE
22. 6. a 23. 6. 2013 v 17:30
Španělsko 2012, režie: Enrique 
Gato 
Animovaná komedie, 90 min., 
přístupný, ČESKÝ DABING, 
100 Kč. 
Tad je díky záměně za slavné-
ho archeologa vyslán do Peru, 
kde se pokusí zachránit ztra-
cené město Inků.

STaR TREK: DO TEMNO-
Ty - 3D
22. 6. a 23. 6. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, režie: J. J. Abrams 
Sci-fi, 132 min., nevhodný do 
12 let, TITULKY, 150 Kč. 
Po úspěšném restartu legendy 
se režisér J.J. Abrams pouští 

ještě hlouběji. „Tam, kam se 
dosud nikdo nevydal.“

TÍSňOVÁ LINKa
27. 6. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, režie: Brad Ande-
rson 
Thriller, 95 min., do 15 let ne-
přístupný, TITULKY, 80 Kč. 
Operátorka tísňové linky se 
rozhodne na vlastní pěst za-
chránit unesenou dívku.

IRON MaN 3
28. 6. 2013 v 17 a ve 20 hodin
USA 2013, režie: Shane Black 
Akční, 129 min., nevhodný do 
12 let, TITULKY, 80 Kč. 
Tentokrát je Tony Stark  nucen 
čelit nepříteli, jehož dosah 
nezná hranic. Titulkovaná 2D 
verze.

ZaMBEZIa - 3D
29. 6. a 30. 6. 2013 v 17:30
JAR 2012, režie: Wayne Thorn-
ley 
Animovaná komedie, 83 min., 
přístupný, ČESKÝ DABING, 
110 Kč. 
Mladý sokol Kai se přes záka-
zy svého otce vydá na dobro-
družnou výpravu do bájného 
ptačího města Zambezia.

TEMNé NEBE
29. 6. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, režie: Scott Charles 
Stewart 
Horor, 97 min., do 15 let nepří-
stupný, TITULKY, 90 Kč. 
Poklidný život jedné rodiny 
se začne otřásat v základech, 
když se v jejich domě stane sé-
rie nyvysvětlitelných událostí. 
Pronásleduje je totiž smrtící a 
děsivá síla.

g.I. JOE: ODVETa - 3D
30. 6. 2013 ve 20 hodin
CAN/USA 2013, režie: John 
Chu 
Akční, 110 min., nevhodný do 

12 let, TITULKY, 110 Kč. 
Speciální vojenská jednotka s 
krycím názvem G.I. Joe bude 
znovu zachraňovat svět.

Rezervace vstupenek na tel. 
732 718 678 nebo e-mailu 
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

Kino Réna Ivančice 
PROGRAM NA ČERVEN
Palackého náměstí 12, 664 91 
Ivančice

PařBa PO TřETÍ
SOBOTa 8. 6. ve 20 hodin/ 
Titulky
Film USA, komedie, délka 110 
min., vstupné: 80 Kč
Režie: Todd Phillips
Hrají: Bradley Cooper, Jamie 
Chung, Ed Helms, Zach Galifi-
anakis, Mike Tyson, Ken Jeong, 
Heather Graham, Justin Bartha

šMEJDI
ČTVRTEK 13. 6. v 18 hodin a 
ve 20 hodin
Režie: Silvie Dymáková 
DOKUMENT (70 min.) Vstup-
né: 60 Kč/ Nad 64 let ZDARMA
Manipulace, nátlak, ponižová-
ní, agrese. Skryté kamery za-
chytily drsné pozadí předvá-
děcích akcí pro seniory! Co se 
opravdu děje na populárních 
zájezdech s obědem zdarma? 
Praktiky, ze kterých mrazí. 
Lži a promyšlená manipulace, 
jejímž jediným cílem je donu-
tit bezbranné lidi k nákupu 
předraženého zboží! Proč tedy 
jezdí dál? Zvědavost? Samota? 
Film tak poprvé komplexně 
mapuje tento nechvalný feno-
mén dnešní doby!  

kino
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RyCHLE a ZBěSILE 6     
SOBOTa 15. 6. ve 20 hodin
Film USA, akční thriller, titul-
ky, délka 145 min., vstupné: 
110 Kč
Režie: Justin Lin
Hrají: Gina Carano, Vin Diesel, 
Dwayne Johnson, Paul Walker, 
Tyrese Gibson, Michelle Rodri-
guez

KOVÁř Z PODLESÍ    
NEDěLE 16. 6. v 17 hodin
FILM ČR, pohádka, 100 minut,  
vstupné: 100 Kč
Režie: Pavel Gobl
Hrají: Bolek Polívka, Josef 
Somr, Jiří Pecha, Ivana Chýl-
ková, Szidi Tobias, Iveta Duš-
ková, Rostislav Novák, Milan 
Markovič

VELKÝ gaTSBy
NEDěLE 16. 6. ve 20 hodin
FILM Austrálie, romantické 
drama, délka 120 min., titulky, 
vstupné: 80 Kč
Režie: Baz Luhrmann
Hrají: Leonadrdo Di Caprio, 
Carey Mulligan, Tobey Magui-
re, Joel Edgerton, Jason Clar-
ke, Isla Fisher

MuŽ Z OCELI-PREMIéRa     
ČTVRTEK 20. 6. v 17 hodin 
ave 20 hodin 
SOBOTa 22. 6. v 17 hodin a ve 
20 hodin 
Film USA, Kanada, Velká Bri-
tánie, délka 148 min., vstup-
né: 100 Kč ( Dabing-Titulky)
Režie: Zack Snyder
Hrají: Henry Cavill, Amy 
Adams, Rusell Crowe, Diane 
Lane, Kevin Costner,  Michael 
Shannon

uNIVERZITa PRO PřÍšER-
Ky
ČTVRTEK 27. 6. v 17 hodin / 
vždy DaBINg, PÁTEK 28. 6. 
v 17 hodin, SOBOTa 29. 6. v 
15 hodin, NEDěLE 30. 6. v 10 
hodin 
FILM USA, animovaná rodin-
ná komedie, délka 100 min., 
vstupné: děti do 15 let 105 Kč/ 
Nad 15 let 130 Kč ( Vstupné ur-
čuje film. spol.)
Animovaný příběh o tom, jak 
se příšerky James a jeho parťák 
Mike na vysoké škole spřátelili 
a stali se z nich nejlepší strašící 
esa!

SPRINg BREaKERS - FILM 
Na PřÁNÍ
PÁTEK 28. 6. ve 20 hodin / TI-
TuLKy
Film USA, krimi-komedie, dél-
ka 94 min.,vstupné: 80 Kč 
Režie:  Harmony Korine
Hudba: Cliff Martinez, Skrillex
Hrají: James Franco, Selena 
Gomez, Ashley Benson, Va-
nessa Anne Hudgens, Heather 
Morris, Rachel Korine

PO ZÁNIKu ZEMě
SOBOTa 29. 6. v 17 hodin a ve 
20 hodin, NEDěLE 30. 6. ve 20 
hodin
Film USA, dobrodružný, akční, 
rodinný, délka 100 min., vstup-
né: do 15 let 100 Kč, nad 15 let 
120 Kč ( určuje film. spol.)
Režie: M. Night Shyamalan
Hrají: Will Smith, Jade Smith, 
David Denman, Zoe Kravitz, 
Sophie Okonedo, Lincoln Le-
wis

SVěTOVÁ VÁLKa Z
ČTVRTEK 4. 7. ve 20 hodin
Film USA / Malta/ Drama-ho-
ror, 120 min.,  titulky, vstupné: 
120 Kč
Režie: Marc Forster/ Předloha 
Max Brooks( kniha) 

Hrají:  Brad Pitt, Mireile Enos, 
Matthew Fox, David Morse, 
James Badge Dale, David An-
drews, Erik West, Lucy Russell

JÁ, PaDOuCH 2
SOBOTa 6. 7. v 17 hodin / Da-
bing, NEDěLE 7. 7. v 17 hodin 
/ Dabing
Film USA/ Animovaná kome-
die, 107 min., vstupné: 100 Kč 
a 120 Kč
Režie: Pierre Coffin, Chris Re-
naud

KREV a POT
ČTVRTEK 11. 7. ve 20 hodin
Film USA/ Akční komedie, 130 
min., titulky, vstupné: 110 Kč
Režie: Michael Bay

Hrají: Mark Wahlberg, Dwa-
yne Johnson, Ed Harris, Re-
bel Wilson, Jeff Chase, Tony 
Shalhoub

REVIVaL
SOBOTa 13. 7. v 18 hodin a ve  
20 hodin, NEDěLE 14. 7. ve 20 
hodin
Film ČR/ Komedie, délka 120 
min., vstupné: 100 Kč / Režie 
Alice Nellis
Hrají: Bolek Polívka, Miroslav 
Krobot, Karel Heřmánek, Ma-
rian Geisberg, Vojtěch Dyk, 
Zuzana Bydžovská
REZERVaCE:
Telefonicky: 546 451 469, 736 
601 631, 602 511 610 
Email: 
postakinorena@quick.cz

Čerpáno z 
http://kic.ivancice.cz/Kino.htm, 

zpracovala Hana Pavlíčková



připravila Lenka Šmídková, zdroj: http://www.mikroregionkahan.cz/

ČERVNOVÉ  akce v mikroregionu Kahan
Datum Název akce Místo konání
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
6.6. Závěrečný žákovský koncert Zastávka - Dělnický dům
8. 6. Den dětí „Cesta kolem světa“ Zbýšov - koupaliště
8. 6. Dětské hody Ostrovačice
9. 6. Táta (dneska) frčí Rosice - koupaliště
9. 6. Závěrečný koncert ZUŠ Rosice KD Cristal
10. – 
19. 6.

Výstava prací žáků výtvarného oboru 
ZUŠ

Zastávka - areál OÚ

15. 6. Oslava 85. výročí založení SDH Kratochvilka
15. 6. Dětský karneval Vysoké Popovice
15. 6. Letní kino Tetčice - sokolovna
15. 6. Pouťová zábava Babice u Rosic -KD
15. 6. Sportovní den dětí Zakřany - výsek
16. 6. Romano Stilo Rosice - KD Cristal
21. 6. Den hudby s Doubravěnkou Újezd u Rosic
21. 6. Předpouťová zábava Vysoké Popovice
22. 6. Fotbalový turnaj v malé kopané Újezd u Rosic
22. 6. Letní noc Zakřany náves před OÚ
22. 6. Oslavy 125.výročí založení SDH Říčany
22. 6. Pivní slavnosti s taneční zábavou Zbýšov - stadion Baník
22.6. Pohádkový les Zakřany - okolní les
22.6. Rybářský den Příbram na Moravě - rybník 

Kuchyňka
22.6. S motoráčkem za permoníky Zastávka
28.6. Lukovanský braňák Lukovany
28.6. Promítání letního kina Vysoké Popovice
29.6. Dětský den Vysoké Popovice
29.6. Letní noc Říčany - fotbalové hřiště
29.6. Otevírání léta s country kapelou Noví 

Kaskadéři
Zbýšov - cihelna

29.6. Trojboj seniorů Říčany - areál koupaliště
29.6. X-triatlon Říčany - areál koupaliště
29.-
30.6.

Zastávecká pouť s předpouťovou zábavou Zastávka - areál Čechie

30.6. Sběratelská burza Rosice - zámek Rosice



knihovna

13

Místní lidová kni-
hovna
Knihovna si proti své 
vlastní vůli vybírá odde-
chový čas. Žádní čtenáři, 
žádné čteníčko, žádné 
akce. V našich prosto-
rách to stále vypadá jako 
po bombardování a já jen 
doufám, že vám stihneme 
znovu začít půjčovat kníž-
ky alespoň před dovole-
nými. 
Namísto činností knihov-
nických jsme ale zaští-
tili akci „humanitární“. 
Já osobně jsem na nápad, 
průběh i výsledek sbírky 
Ligy proti rakovině pat-
řičně hrdá. 
15. května jsme společně 
s dobrovolníky vyrazili do 
ulic Kratochvilky. Zvoni-
li jsme na dveře, nabízeli 
a prodávali žluté kytičky, 
předávali informační le-
táky o prevenci nádoro-
vých onemocnění.  Měla 
jsem z toho docela obavy: 
jestli nám otevřete, jestli 
nás nevyhodíte, jestli nám 

přispějete, jestli se nena-
štvete...
Nic takového se nesta-
lo. Dveře domů se nám 
otvíraly vcelku ochotně, 
a kdo otevřel, byl na nás 
připravený a peníze se jen 
sypaly. Koukali jsme na to 
velmi udiveně. Byli jsme 
totiž svědky vaší štědrosti 
v době, kdy lidé potřebují 
spíš šetřit a tak přemýšlí 
o každé koruně. Při této 
akci jste ale asi o hodno-
tě peněz přemýšleli jinak, 
a my jsme za to moc rádi.
Moje pocity z krátkých 
návštěv ve vašich domech 
jsou ale velmi smíšené. 
Tolikrát jsem slyšela věty 
jako „vybíráte na mě...na 
mé rodiče...na mé děti...
na mé blízké...“ . Zdá se, 
že heslo Dne proti rakovi-
ně – „Tiká v každé rodině“ 
je asi bohužel velmi blízko 
pravdě. 
Tak jsem chodila obcí, zvo-
nila na dveře, prosila o pří-
spěvky a zároveň myslela 
na všechny, kteří s rakovi-
nou bojují své bitvy.

Držím jim všem palce 
a věřím, že jejich boj bude 
vítězný ☺.
Možná už víte, jak to celé 
dopadlo. Ale přesto ještě 
ráda shrnu náš společný 
úspěch. Prodalo se celkem 
133 kytiček. Utržili jsme 
za ně  9 261 korun. Skvě-
lý úspěch, který asi nikdo 
z nás výběrčích nečekal.
Chci poděkovat všem 
spoluobčanům, kteří ne-
byli lhostejní a do sbír-
ky přispěli. A především 
– pěkně nakonec, aby to 
vyznělo - chci poděkovat 
dobrovolníkům, kteří se 
mnou celou sbírku zajis-
tili (pro sebe jim říkám 
květinové děti ☺). Jsou to 
Adéla Jeřábková, Kristina 
Kloučková, Martina Zob-
livá, Jakub Chupík a Mi-
chal Zoblivý. 
Těším se, že za rok znovu 
vyrazíme do ulic a že zase 
vybereme spoustu peněz 
pro lidi, kteří mají trápení.

Alice Vašáková

V měsíci červnu slaví své narozeniny paní Zdenka Krejčová, paní Anna 
Kroutilová, paní Jaroslava Křivánková a paní Hedvika Marschiková.

Přejeme jim pevné zdraví a klidné dny na Kratochvilce. 
Veronika Vítová

Červnová  j u bi l ea
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kino

Centrum vzdělávání 
všem je tu nově pro 
všechny Jihomoravany
V jihomoravském kraji za-
hájila v březnu činnost nová 
instituce Centrum vzdělávání 
všem. Klade si za cíl podat 
pomocnou ruku všem, kte-
ří tápou v pracovním životě 
a zároveň mají chuť s tím 
něco udělat. 

Centrum vzdělávání všem (CVV) 
poskytuje své služby veřejnos-
ti zcela zdarma. Sídlí v Brně-
-Bosonohách na Pražské ulici 
a veřejnost může využít jak 
webu www.vzdelavanivsem.
cz, tak i telefonické či emailové 
konzultace nebo přijít do Cen-
tra osobně.  

Služby Centra vzdělávání 
všem 
• Informace o celoživotním 

vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studij-

ních a profesních stáží   

Centrum vzdělávání všem
provozuje portál www.vzdela-
vani vsem.cz s přehlednou 
databází všech vzdělávacích 
kurzů v Jihomoravském kra-
ji. Ať už jde o rekvalifikaci na 
jinou profesi nebo jen počíta-
čový či jazykový kurz, por-
tál je nabízí na jednom místě 
přehledně seřazené podle 
místa konání, času i ceny. „Ze 
zkušenosti víme, že mnoho 
lidí při vyhle dávání naráží na 
problémy. Neví, co vlastně po-
třebují, a možná ani netuší, jak 
a co přesně hledat. Proto jsme 
veřejnosti k dispozici a s vy-
hledáváním pomůžeme. To, co 
nenajdeme v databázi, poptá-
me u odborníků. Jde nám o to, 
aby ka ždý, kdo projeví zájem 
o vzdělávání, odešel s tipem 
nebo dobrou radou,“ říká in-
formační specialistka Centra 
Hana Rozprý mová. 

Centrum vzdělávání všem po-
skytuje zdarma také kariérní 
poradenství. „Když člověka 
vyhodí z práce, žádnou ne-
může najít kvůli nedostatečné 
kvalifikaci, nebo má pocit, že 

mu ujíždí vlak, budeme se mu 
snažit pomoci při osobních 
konzultacích, s odbornou po-
mocí se totiž i ty nejhorší život-
ní situace vždycky řeší lépe,“ 
vysvětluje kariérní specialist-
ka CVV Veronika Šuráňová.  

Poslední službou, kterou CVV 
nabízí veřejnosti je zprostřed-
kování stáží. Existují totiž 
stipendijní programy, které 
umožňují vyjet na zkušenou 
do zahraničí a zvýšit si tak 
kvalifikaci. Studijní i odborné 
stáže jsou řešením například 
pro ty, kteří nemohou najít 
uplatnění, včetně absolventů. 
Pracovníci CVV mají přehled 
o podpůrných stipendi ích 
a individuálních grantech a 
nabídnou veřejnosti podporu 
při zpro středkování a vyřízení 
zahraniční stáže. Právě vyří-
zení všech formalit lidé totiž 
často vnímají jako složité a od-
razující. 

Kontakty Centra vzdělávání 
všem: 
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Babské rady na červen 
- tentokrát pro posíle-
ní tělesné kondice a 
zdraví 
Žvýkání oleje je tradiční 
očistnou technikou ajurvéd-
ského léčebného systému. 
Většina ajurvédských proce-
dur začíná právě technikou 
žvýkání oleje. Využívá se nej-
častěji olej sezamový a koko-
sový, dá se však použít i  man-
dlový, ricinový nebo olivový 
olej. 
Žvýkání oleje napomáhá cel-

kovému zdraví, dle ajurvédy 
je prospěšné pro dýchací sys-
tém, nervový systém i zaží-
vací ústrojí a metabolismus. 
Pomáhá při bolestech hlavy, 
kožních zánětech, akné, ekzé-
mech i plísňových onemocně-
ních.
Žvýkání oleje navíc působí 
proti kazivosti zubů, pomá-
há při paradentóze, užívá se 
jako lék na afty, pomůže vám 
i k vybělení zubů.
Chcete-li žvýkání oleje využít 
jako lék proti aftům, přidejte 
do něj 2 – 3 kapky Tea tree oil. 
Kokosový olej  má sám o sobě 

výborné antibiotické účinky, 
které Tea tree ještě podpoří. 

Jak žvýkání oleje provádět?
Každé ráno nalačno a před 
vyčištěním zubů žvýkejte asi 
lžíci panenského kokosového 
oleje. Promíchávejte olej v úst-
ní dutině, protlačujte ho mezi 
zuby asi 5 - 10 minut. Proce-
dura je hotová, jakmile olej 
změní svoji konzistenci na 
řídkou, bělavou hmotu. Poté 
olej plný škodlivin vstřeba-
ných z dutiny ústní vyplivne-
me a ústa důkladně vyplách-
neme čistou vodou. 
Po proceduře je důležité vypít 

počtení ke kávě
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1 – 2 sklenice vody, abychom 
podpořili započatou detoxi-
kaci.

Využití oregána (které se 
v této době již hezky roz-
růstá v bylinkových zahrád-
kách)
Oregano je kromě oblíbe-
ného koření i účinným pří-
rodním antibiotikem. Zde 

je přehled jeho účinků: 
antimikrobiální účinek: dán 
aktivitou thymolu a karva-
krolu, které se nacházejí v ore-
ganu ve značném množství. 
Antikatarální účinek: byli-
na pomáhá uvolnit a vylou-
čit hlen z dýchacího traktu. 
Spasmolytický účinek: uvol-
ňuje křečovité stahy v trávi-

cím traktu, zmírňuje nadý-
mání a stimuluje tok žluči. 
Kombinace antikatarálního 
a spasmolytického účinku 
může vysvětlit schopnost 
oregana tlumit dráždivý ka-
šel. Antibakteriální účinek je 
prospěšný při léčbě kašle in-
fekčního.

připravila Kateřina Chupíková

Měsíční znamení
Rak: 23. 6. – 21. 7.
Charakteristika
Znamení Raka je ovládáno 
Měsícem, který dává lidem 
narozeným v tomto znamení 
zvláštní, výrazně citové 
založení a tím i značnou 
zdrženlivost až nesmělost. 
Jejich rozum, myšlení 
i chování je velmi závislé 
na náladách, a proto se rádi 
upínají na silnější osobnosti 
a volí si i partnery, kteří jim 
poskytnou oporu. 
Tito lidé milují svůj domov, 
rodiče i vlastní rodinu, 
ale bývají natolik vláčeni 
svými romantickými sny 
a proměnlivostí svých 
nálad, že ani nemohou, přes 
svůj vrozený ostych, zůstat 
věrní svému milovanému 
partnerovi. Nemohou za 
to a nemyslí to zle, to jen 
jejich povaha má vlivem 
Měsíce způsobenu citovou 
rozkolísanost, která se 
promítá i do jejich vztahů. 
Sami tím velice trpí a s oblibou 
obohacují své nitro dalším 
a stále novým utrpením. 
Lidé narození ve znamení 
Raka bývají velmi umělecky 
založení a mnozí z nich umějí 

své bohaté citové vjemy 
sdělovat štětcem, slovem 
i zpěvem a i když se o nich 
říká, že jsou ovlivnitelní, tak 
ovlivňují vlastně oni své okolí 
a obohacují ho o kouzlo své 
emocí plné osobnosti. 

I když by se mohlo zdát, že 
budou při svém založení 
v životě dost nepraktičtí, 
pravda je taková, že pokud 
se jedná o finance a životní 
úroveň, vědí jak se o ni 
postarat a jejich jednání 
vykazuje hodně smyslu 
pro realitu. Svou osobnost 
dovedou svérázně prosadit 
a zajistit sobě a své rodině 
pohodlný život, protože 
přívětivý a útulný domov 
a rodinná pohoda je pro 
jejich zjitřenou mysl a neklid 
potřebným útočištěm. 
Jsou to lidé nevýbojní a plaší, 

ale jsou i velmi inteligentní 
a dost chytří, aby uměli 
nasbírané zkušenosti dobře 
zhodnotit. Z toho plyne, 
že pokud někdy zjistili, že 
jejich plachost budí sympatie 
a ochotu jim vyjít vstříc, vědí, 
jak tuto vlastnost vyrobit 
a s úspěchem ji provozovat, 
protože z uměleckých 
talentů jim ani herectví není 
odepřeno. 
Častěji než zlost mají na 
repertoáru nářky nebo lítost 
a spíš než násilí předvedou 
milou bezradnost. Ve své 
podstatě to jsou introverti, 
kteří na sebe neradi poutají 
pozornost, ale o to jsou 
poutavější.
Známé osobnosti   narozené 
ve znamení Raka
Franz Kafka, Jan Neruda, 
Ota Pavel, Karel Gott, Jiří 
Grossmann, Olga Havlová, 
Ernest Hemingway, Josef 
Jungmann, Gina Lolobrigida, 
Francesco Petrarca, František 
Plánička, Erich Maria 
Remarque, Rembrandt, 
Ringo Starr, Meryl Streepová, 
George Sandová, Louis 
Armstrong, Harrison Ford 

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
V červnových toulkách našim 
regionem navštívíme druhé 
nevětší město Jihomoravské-
ho kraje - Znojmo. Nachází se 
55 km jihozápadně od Brna 
a žije zde něco okolo 34 tisíc 
obyvatel. Právem je označo-
váno za historické centrum 
jihozápadní Moravy. 8 km 
od města probíhá státní hra-
nice s Rakouskem. Teče zde 
řeka Dyje, ve které se Znojmo  
zrcadlí už bezmála tisíc let. 
Počátky města Znojma sahají 
do 11. století, kdy kolem hra-
du, jež založil kníže Břetislav, 
začala vznikat osada. V letech 
1222–1226 bylo Znojmo Pře-
myslem I. Otakarem povýše-
no na královské město s mno-
ha privilegii, první svého dru-
hu na jižní Moravě, a opevně-
no silnými hradbami, které 
se z velké části dochovaly 
dodnes.  Již ve čtrnáctém 
století mělo město dlážděné 
ulice, vodovod a dvě nemoc-
nice. V lednu 1307 se u znoj-
emských minoritů sešli český 
král Rudolf I. se svým otcem 
římským králem Albrechtem 
I., aby zde vyhlásili nový 
řád posloupnosti panovníků 
na českém trůnu, který však 
kvůli brzkému Rudolfovu 
úmrtí a odlišné vůli české 
šlechty nikdy nevešel v plat-
nost. Za vlády krále Jana Lu-
cemburského bylo město ně-
kolikrát zastaveno vévodům 
rakouským. V roce 1404 bylo 
jako bašta stoupenců morav-
ského markrabího Prokopa 
Lucemburského dva měsíce 
bezúspěšně obléháno vojsky 
rakouského vévody Albrech-
ta IV. a uherského krále Zik-

munda. V husitských válkách 
v 1. polovině 15. století zů-
stalo město katolické a pro-
královské. Smrtí Zikmunda 
Lucemburského zde v roce 
1437 vymřela dynastie Lu-
cemburků. Po bitvě na Bílé 
hoře se ve městě v roce 1628 
konal zemský sněm, na němž 
bylo pro Moravu vyhlášeno 
obnovené zřízení zemské, 
uzákoňující dědičnost Habs-
burků na českém trůnu a re-
katolizaci. Roku 1645, za tři-
cetileté války, dobyli zchudlé 
Znojmo během tří dnů Švé-
dové pod velením generála  
Lennart Torstensona. Kon-
cem 17. století  bylo město 
postiženo velkou epidemií 
moru, která si vyžádala téměř 
800 obětí. Znojmo zasáhly 
i napoleonské války, poprvé 
v roce 1805, kdy tudy prošli 
Rusové i Francouzi před bi-
tvou u Slavkova, a podruhé 
roku 1809, kdy se v blízkosti 
Znojma odehrála bitva mezi 
rakouskými a francouzský-
mi vojsky, známá jako bitva 
u Znojma.     Rozvoj města 
Znojma nastal v 18. a 19. sto-
letí v souvislosti s vybudová-
ním císařských silnic do Brna, 
Prahy a Vídně, vybudováním 
propojovací Státní dráhy  
Vídeň - Hrušovany nad Jevi-
šovkou - Brno s odbočkou na 
Znojmo a zejména Severozá-
padní dráhy Vídeň – Znojmo 
–Jihlava – Nymburk - Praha/
Děčín. Výstavba dráhy dala 
podnět k vypracování nad-
časového, velmi kvalitního 
regulačního plánu, podle kte-
rého se město začalo rychle 
rozšiřovat. 
Výstavba dráhy umožnila roz-
voj znojemského zelinářství a 

sadovnictví. Znojemská okur-
ka se stala pojmem i v zahra-
ničí. Nalezení ložisek kaolinu 
přispělo také k rozvoji kera-
mického průmyslu ve městě. 
Slibný rozmach města umrt-
vila první světová válka. Při 
rozpadu Rakousko-Uherska 
na podzim 1918 se Znojmo 
stalo centrem separatistického 
regionu Německé jižní Mora-
vy, který se vzepřel připojení 
k nově vzniklému Česko-
slovensku a s odvoláním na 
Wilsonem deklarované právo 
sebeurčení vyhlásil sounáleži-
tost s Německým Rakouskem. 
Teprve vojenskou intervencí 
16. prosince 1918 bylo Znojmo 
s okolím obsazeno českoslo-
venskými jednotkami. Násle-
doval mohutný příliv českého 
úřednictva do města a s tím 
související odchod části Něm-
ců, zejména z řad inteligence. 
Tím byla dosavadní majorita 
Němců ve městě vyrovnána 
na poměr 1:1. V roce 1920 byl 
starostou města zvolen první 
Čech. Mnichovskou dohodou 
z podzimu 1938 bylo Znojmo 
připojeno k hitlerovské Třetí 
říši. To vyvolalo exodus znač-
né části českého a židovského 
obyvatelstva ze Znojma do 
okleštěného zbytku republiky.
Vraťme se ale do současnosti. 
Centrum města bylo v roce 
1971 vyhlášeno městskou pa-
mátkovou zónou, takže o za-
jímavá místa nebudete mít 
nouzi. Pokud bychom chtěli 
podrobnější výklad, je mož-
né absolvovat trasu měst-
ským památkovým okruhem 
s průvodcem. Tuto službu si 
můžeme zařídit v Infocentru. 
Zajímavou nabídkou je i jíz-
da turistickým vyhlídkovým 
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vláčkem, který nás povozí po 
nejzajímavějších památkách 
města. Má osm zastávek, na 
kterých můžeme libovolně 
nastupovat a vystupovat a vě-
novat se památkám v nejbliž-
ším okolí. Pro cyklisty je tu 
navíc možnost uschování kol. 
A jaké památky nám může 
Znojmo nabídnout? Roz-
hodně bychom si neměli ne-
chat ujít unikátní labyrint, 
který se vine podzemními 
prostorami města v délce 
téměř třiceti kilometrů, ně-
kdy i ve čtyřech úrovních. 
Nicméně tahle prohlídka ne-
bude nic pro klaustrofobiky.  
A z podzemí se rovnou vy-
šplháme do výšin. 162 scho-
dů vede na Radniční věž, ze 
které jsou krásné výhledy po 
kraji. Vyhlídkou se můžeme 
potěšit i z Vlkovy věže, na níž 
vede 123 schodů. Na našich 
toulkách Znojmem samo-
zřejmě nesmíme opomenout 
Znojemský hrad, místo, kde 
se začala psát znojemská 
historie. Dnes zde můžeme 
shlédnout četné expozice 
věnující se archeologickým 
pracem na území města, za-
niklým řemeslům, znojemské 
a vranovské keramice či zbra-
ním. Další z památek, starých 
téměř jako město samot-
né je rotunda Panny Marie 
a sv. Kateřiny. Jedná se o stav-
bu románského slohu pochá-
zející z počátku jedenáctého 
století. Uvnitř je vyzdobena 
cennými freskami, což leh-
ce omezuje její návštěvnost. 
Dovnitř se totiž nedostane-
me, je-li venku příliš vlhko.  
Za návštěvu bezpochyby stojí 
i Minoritský klášter, původně 
gotická stavba, jejíž prostory 

dnes slouží Jihomoravskému 
muzeu. Najdeme zde expo-
zice věnující se archeologii, 
geologii, kovářství či orien-
tálním zbraním. Klášterů je 
ve Znojmě požehnaně. Na-
lezneme zde Dominikánský 
klášter, který slouží sestrám 
kazatelského řádu svatého 
Dominika, Kapucínský kláš-
ter, v jehož průčelí se nachází 
kaple a konečně Premonst-
rátský klášter. Jeho církevní 
funkce byla zrušena Jose-
fem II, nicméně budova byla 
dále hojně využívaná. Sídlila 
zde tabáková továrna, kasár-
na a ve dnešních dnech ve 
zdejším sklepení uchovává 
víno firma Znovín. Znojmo 
je bohaté i na sakrální pa-
mátky. Za všechny jmenujme 
například kostel sv. Miku-
láše s kazatelnou ve tvaru 
zeměkoule. Najdeme zde 
také gotickou Madonu Chle-
bovou. Legenda praví, že 
v domě, kde se Madona na-
lézala, nikdy neubýval chléb. 
Ve městě se také setkáte se 
stopami slavného rodáka to-
hoto kraje, Václava Divíška, 
známého spíše pod řádovým 
jménem Prokop Diviš. Tento 

český vynálezce má na okraji 
Znojma svůj památník s repli-
kou proslulého bleskosvodu. 
No a nemůžeme zapomenout 
ani na tradiční městskou slav-
nost  vinobraní. Slaví se již od 
roku 1966. Každoročně se do 
Znojma sjedou desetitisíce 
návštěvníků nejen za vínem a 
burčákem, ale také za výbor-
ným kulturním programem, 
ve kterém nesmí chybět prů-
vod krále Jana Lucembur-
ského s chotí a dvořany. Sám 
jsem tuto atmosféru zažil a 
mohu tuto akci vřele dopo-
ručit. Pokud si hodláte vino-
braní opravdu zažít naplno, 
raději nejezděte autem, nebo 
sebou vezměte abstinenta, 
který se postará o zpáteční 
cestu.. Hektolitry vína a bur-
čáku v desítkách mázhauzů 
a šenků vás totiž určitě ne-
nechají v klidu a podlehnete 
pokušení tohoto lahodného 
moku. 
O Znojmě a jeho okolí by se 
toho dalo napsat ještě mno-
ho, ale to už si necháme tře-
ba na další toulání.  Nezbývá 
mi, než vám popřát šťastnou 
cestu.

Luděk Klouček

Znojemské vinorbaní -jc-



Poslední slovo

Ve Veroně
Cyprian Kamil Norwid (1821 – 1883)

Nad Monteků a Kapuletů domem, 
omyto deštěm, otřeseno hromem, 

laskavé oko zenitu

shlíží na trosky nepřátelských zámků 
i na zahradní pobořenou branku - 

a hvězdu hází z blankytu.

Cypřiše šumí, že to pro Julii 
s Romeem slzy z nadzemí se lijí 

na hrob, jenž světlem přetéká.

Mluví však prostí, mluví učení: 
to nejsou slzy, ale kamení, 

na které nikdo nečeká.
Přeložil  Václav Renč

Pripravil Jan Liškař

Historie zná mnoho způsobů, kterak si mezi sebou 
lidé dávali vědět důležité zprávy. Sahali k tomu teh-
dy, když se někde na nějakém místě něco podstatného 
dělo a bylo třeba o tom informovat ostatní. 

Nejsem historik a tak můj výčet způsobů předávání 
zpráv jistě nebude ani úplný, ani přesný. Spíš jen ta-
kové útržky. Napříč časem.

Jako první se mi vybavily tamtamy. Když bylo něco 
důležitého k projednání, rada starších zasedla, 
rozhodla a výsledek pak nějaký zdatný kmenový 
příslušník vybubnoval. Zvuk tamtamů se nesl dale-
ko, kdo ho zachytil, předal dál...a bylo to. S malou 
slovní zásobou a omezenými možnostmi bubnů asi 
k velkým odchylkám v původní zprávě nedocházelo.

Jinou možností bylo jít a šířit vlastní přesvědčení 
osobně. Obcházet lidi, zastavovat se s nimi, rozprávět 
a při té příležitosti je pro něco nového nadchnout. 
Třeba takový Ježíš to uměl moc dobře. I když jeho 
život a odchod ukazují, že i tato cesta má svá rizika. 

Bezpečnější alternativou je vyslat na misi místo 
sebe někoho jiného – třeba věrozvěsty. Ti pak šíří 
myšlenku, kterou je někdo „nakazil“, a svou vírou 
přesvědčí i ostatní.

Napříč věky se nese nejčastější, nejpoužívanější 
a osvědčená metoda předávání zpráv – tichá pošta. 
Je tak oblíbená, že z ní dokonce vznikla i společenská 
hra. Všichni už od dětství opakovaně zkoušíme 
předávat si zprávy touto cestou a všichni víme, jak to 
nakonec většinou dopadá.

Naštěstí jsou tu písmo a také moderní technologie. 
Televize, weby, noviny, zpravodaje...jejich dostup-

nost je silnou zbraní a zároveň i naším prokletím: 
jsme zahrnuti tolika zprávami a informacemi, že už 
nás žádné zprávy ani informace vlastně nezajímají.  
A slova mají tolik různých významů...

A pojďme zpět do reality. Pan starosta nás ve svém 
příspěvku informuje o diskusi, která se rozproudila 
kolem využití prostor OÚ a Hospůdky Pod Lípou. 
Aby se do této diskuse mohli zapojit občané, máme 
několik možností. 

Třeba by pan starosta mohl chodit obcí, rozprávět 
s lidmi a ptát se jich na jejich názor. Nebo by mohli 
z OÚ vyrazit nějací věrozvěstové a šířit dobré ná-
pady mezi kratochvilský lid. Nebo by mohl nějaký 
silný chasník z Rychlé roty vyfasovat tamtam. Nebo 
bychom mohli všechny diskuse, které se kolem toho 
na úřadě vedou, pustit v přímém přenosu opraveným 
místním rozhlasem do éteru. Nebo zvítězí (a ona už 
vítězí) oblíbená, osvědčená tichá pošta.

Existuje ještě jeden způsob. Přijít na veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce. Tam si člověk může vyposlech-
nout vše z první ruky a vyjádřit svůj názor. Tím se 
tato metoda trochu odlišuje od všech ostatních. 
Protože je při ní možnost zasáhnout do věcí, které se 
nás bezprostředně týkají a ovlivnit myšlenku dřív, 
než se začne nekontrolovatelně šířit.

Na minulém zasedání nás bylo celkem sedm.  
Zdá se vám to hodně? To jsem počítala i pana starostu 
a zastupitele ☺☺☺

Tak naviděnou na příštím zasedání. A ať k vám do 
té doby doputují nějaké nezkreslené, dobré zprávy. 
Jakoukoliv cestou.

Alice Vašáková
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