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Vážení občané,

slova známé písně „my čekali jaro a zatím přišel mráz, 
tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás“ nejlépe 
charakterizují rozmary letošního počasí. Přesto se 
práce na našich projektech nezastavily a probíhají dle 
harmonogramu, za což patří poděkování obětavým 
pracovníkům stavební firmy pana Ryšavého.

Zateplení budovy Obecního úřadu začalo provádě-
ním vodorovné izolace a každý se může u odkrytého 
zdiva na vlastní oči přesvědčit, že tyto práce přišly 
opravdu „za minutu dvanáct“.  Nyní byla zaměřena 
výměna oken a dveří  a následovat bude oprava stře-
chy nad kulturním sálem. 

Při Opravě a rekonstrukci vodovodu bylo zkolau-
dováno hlavní potrubí v ulicích a začalo připojování 
jednotlivých domácností. Tyto práce budou provádě-
ny zhruba ve stejném pořadí, v jakém se pokládalo 
hlavní potrubí. 

Počátek roku byl příležitostí i k bilancování činnosti 
všech našich spolků. Postupně členové Sboru dobro-
volných hasičů, Tělovýchovné jednoty  Družstevník 
a Klubu seniorů na svých setkáních poměrně kriticky 
zhodnotili,  co se jim povedlo i nepovedlo v uplynu-
lém roce. Musím říci, že toho prvního bylo mnohem,  
mnohem více. Chtěl bych jim jménem Obecního úřa-
du vyslovit veliké poděkování a popřát hodně zdaru 
v činnosti i v letošním roce. 

Stejné poděkování patří i všem, kdo se angažují 
v dalších činnostech pro své spoluobčany, ať už je to 
knihovna, hernička, cvičení žen, správa webu a fa-
cebooku, kronika a koneckonců i vydávání tohoto 
zpravodaje. 

Je mi ctí, že při správě obce mohu spolupracovat s řa-
dou občanů zapojených do činnosti Obecního úřadu, 
zastupitelstva, výborů a komisí, Zásahové jednot-
ky, Rychlé Roty(která si letošní zimu opravdu užila) 
a dalšími jednotlivci, kteří neváhají přispět pomocí 
a radou, kdykoliv je to potřeba.

Děkuji všem za dosavadní spolupráci a podporu 

Ing. František Malý, starosta 
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Zastupitelstvo
Informace ze zasedání 
Zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva 
obce proběhlo ve středu 
27. 3. 2013. Zahájeno bylo 
standardně v 18 hodin. Na 
programu zasedání bylo 
schválení rozpočtového 
opatření č.1/2013, prodeje 
obecního pozemku. V rám-
ci Různého Zastupitelstvo 
schválilo účetní uzávěrku 
za rok 2012, vzalo na vědo-
mí zprávu Finančního vý-
boru, informaci o výsledku 
kontroly hospodaření obce 
provedené Krajským úřa-
dem JmK, informaci o opra-
vě vodovodu a zateplení 
budov OÚ. Hospodaření 
obce skončilo ziskem po 
zdanění 278.448,70 Kč. Dále 
Zastupitelstvo obdrželo in-
formaci o postupu prací na 
tvorbě ÚP. Na zpracování 
ÚP obec obdržela 4 nabíd-
ky firem, probíhá hodnoce-
ní nabídek. V rámci diskuze 
občanů byl vznesen dotaz, 
zda mohou být neplatiči za 
svoz komunálního odpadu 
zveřejněni na Úřední des-
ce. Zveřejnění jmen není 
možné z důvodu poža-
davků zákona 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů. 
To ovšem neznamená, že 
OÚ nebude pohledávky 
vymáhat. Chtěl bych ape-

lovat na všechny dlužníky, 
aby svůj dluh uhradili a ne-
vystavovali se případné 
pokutě a vymáhání pohle-
dávky i formou exekuce.
Na závěr poděkoval pan 
starosta občanům za účast 
a pozval je na další zasedá-
ní v dubnu.

Přehled usnesení ze 19. 
zasedání Zastupitelstva 
obce Kratochvilka 
konaného 27. 3. 2013

Zastupitelstvo obce Krato-
chvilka

Ruší:
Usnesení č. 102/2013.a. 

Schvaluje:
Program 19. zasedání.a. 
Rozpočtové opatření b. 
č. 1/2013.
Prodej části obecního c. 
pozemku p. č. 646/1 – 
ostatní plocha o výmě-
ře 79 m2 panu Karlu 
Podrazilovi.
Účetní uzávěrku za rok d. 
2012.

Bere na vědomí:

Zprávu Finančního a. 
výboru.
Informaci o výsledcích b. 
přezkumu hospodaře-
ní obce za rok 2012.
Informaci o stavu pra-c. 
cí na rekonstrukci vo-
dovodu.

Informaci o stavu prací d. 
na zateplení budov 
OÚ.

Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

Provozní záležitosti obce
Vážení občané,
projekt zateplení budovy 
Obecního úřadu se rozběhl 
na plné obrátky. Pokusím 
se vám přiblížit průběh 
prací na budově OÚ. Právě 
probíhá vodorovné izolo-
vání obvodových zdí pro-
ti zemní vlhkosti. V sále 
bude firma rozebírat část 
sádrokartonového stropu 
a instalovat jeho zateplení. 
Snažíme se naplánovat prá-
ce ekonomicky, takže sou-
časně demontujeme strop-
ní topidla a máme v plánu 
udělat rozvody ústředního 
topení. 
Celá budova je napojena 
pouze na jednu vodovodní 
přípojku, což nevyhovu-
je současnému provozu. 
V rámci projektu vodovo-
du proto zřídíme novou 
přípojku pro sál, knihovnu 
a kanceláře. Další přípojka 
je projektována pro MŠ. Na 
tu původní zůstane připo-
jený hostinec a obchod. 
Celková rekonstrukce sálu 
bude probíhat ve třech eta-
pách. První etapu hodláme 
realizovat v průběhu roku 

Oficiality z „OÚ“
z obecního úřadu
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2013 a zahrnuje zateplení 
s výměnou oken, rekon-
strukci vytápění a přestav-
bu hlavního vstupu do sálu. 
Ve druhé etapě proběhne 
rekonstrukce sklepů pod 
pódiem. Zde zřídíme bar, 
ze kterého povedou schody 
do nynějšího baru. Ten pak 
rozdělíme na šatnu, chodbu 
a zádveří u hlavního vstu-
pu. Ve třetí etapě počítáme 
s rekonstrukcí parketové 
podlahy. V období duben – 
květen 2013 provede odbor-
ná firma výměnu nových 
plastových oken a dveří.  
Další související opravou je 
odvedení dešťové vody ze 
střech směřujících na dět-
ské hřiště a hlavní silnici. 
Rekonstrukce také zahrne 
opravu střechy, na kterou 
je podána žádost o dotaci 
z rozpočtu JMK.

Jiří Vozdecký, 
místostarosta 

Informace z komise pro 
životní prostředí a roz-
voj obce
Zasedání komise proběhlo 
dne 12. 3. 2013. Sešli jsme se 
poprvé po zimě, nad kterou 
(jak jsme mysleli) už jaro 
převzalo nadvládu. Jak jsme 
se pletli. Zima se tu drží 
zuby nehty stále. 
Členové komise souhlasi-
li s vykácením nevhodně 
vzrostlých stromů, rozvrhli 
termíny zasedání pro rok 
2013 a nahlédli do projekto-
vé dokumentace na revitali-
zaci sadu.
Hlavním bodem programu 
našeho zasedání bylo na-
plánovat „Jarní úklid obce“. 
Termín veřejné brigády je 
stanoven (13. 4.), pracovní 
plán zajištěn.  Chybí jen pra-
covité ruce těch z vás, kteří 
budete mít čas, chuť a zájem 
opět vyčistit naši obec od 
nepořádku. 

Petra Benhartová

Finanční výbor obce 
Kratochvilka
USNESENÍ ZE 2. SCHŮZE 
FV, konané dne 24. 3. 2013
Finanční výbor:
• Projednal a schválil roz-
počtové opatření č. 1/2013.
• Provedl dle plánu práce 
kontrolu nájemních smluv 
na pronájem nemovitostí 
obce, nebytových a byto-
vých prostor. V současné 
době pronajímá obec pouze 
jeden objekt, a to obecní hos-
tinec (nájemce p. Hlaváček-
nájemné za kalendářní rok 
25.000,- Kč.)
• Bere na vědomí zprávu 
o výsledku přezkoumání hos-
podaření obce za rok 2012.
• Příspěvky  obce  Krato-
chvilka  v r. 2012 :  IDS JMK 
22.300,- Kč, Mikroregion 
Kahan 17.800,- Kč,  SVAKI  
8.900,- Kč, Energoregion 2020   
446,- Kč a dar farnosti Neslo-
vice – zvony  20.000,- Kč

Za Finanční výbor
 předseda Luděk Klouček

Probíhající rekonstrukce budovy OÚ -jc- -jc-
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uskutečněné akce

Sběr ošacení
Děkujeme všem občanům Krato-
chvilky za podporu při sběru šat-
stva, bytového textilu a nádobí, 
které si 28. 3. 2013 vyzvedli pra-
covníci Diakonie Broumov. Vaše 
darované věci ulehčí vaší domác-
nosti a přispějí na dobrou věc těm, 
kteří je potřebují. Jelikož je z vaší 
strany zájem pomáhat sociálně 
slabším, budeme tuto akci jistě 
znovu opakovat. Diakonie Brou-
mov nás sama oslovila, abychom 
sběr udělali opět v měsíci březnu 
a proto předpokládáme, že další 
nejbližší termín bude začátkem 
příštího roku. 

Akce konané Sborem dobrovolných hasičů Kratochvilka

Za SDH Kratochvilka Lenka Šmídková, Jana Nedomová 

Dětský maškarní bál
Tak jako každý rok, i le-
tos se maškarní dětský bál 
těšil velkému zájmu dětí. 
Přišly nejen ty místní, ale 
i ratolesti z okolních vesnic. 
Mohli jsme se těšit z nád-
herných masek jako jsou 

například princezny, ta-
nečnice, šmoulové, vězeň, 
různí rytíři a bojovníci. 
Děti tancovaly, plnily úko-
ly a dostávaly za ně slad-
kosti. Na závěr si každé 
dítko koupilo dva losy do 
tomboly, za které si vybralo 
upomínkové předměty.

Odpoledne se vydařilo, sál 
byl plný a na tvářích dětí 
jsme mohli vidět úsměvy 
radosti a štěstí.
Vždyť co je na světě hezčí-
ho než vidět usmívající se 
a šťastné dítě.

-jc-

-jc-



Velikonoční výstavka 
s posezením 
Přesně týden před veliko-
nocemi, tedy 23. 3. 2013, se 
na Kratochvilce konala ve-
likonoční prodejní výstava 
s posezením. Byly tu k vidě-
ní i prodeji perníčky, kras-
lice, šátky, ubrusy, kerami-
ka, svíčky, pletené výrobky 
z pedigu, svíčky dekorativ-
ní i hřbitovní, velikonoční 
věnce, živé květiny v kvě-
tináčcích, dekorativní jarní 
truhlíky, čerstvá křepelčí 
vejce, šperky…
Stejné datum si vybralo 
hned několik organizací 
v okolí, aby uspořádalo ve 
svém městě nebo obci po-
dobně laděnou výstavu či 
prodej výrobků. Když akce 
se stejnou tématikou pro-
bíhají souběžně, je reálné 

nebezpečí, že návštěvnost 
nebude tak vysoká jak jsme 
zvyklí. Také nebudu před-
stírat, že se dá lehko konku-
rovat rosickému velikonoč-
nímu jarmarku. 
A jaká tedy byla účast? Kdo 
na Kratochvilku na podob-
né akce chodí, ten přišel. 
Kdo nechodí, opět chyběl. 
Výsledek? Všechny stolečky 
k posezení byly obsazené, 
i když v porovnání s rokem 
minulým se návštěvníků se-
šlo méně.
Vyzdobený sál spolu s veli-
konočními dekoracemi do-
kresloval atmosféru „jara“.  
Hosté se tvářili spokojeně. 
Za barem opět pánové ve 
slušivém stejnokroji. 
Jsme rádi, že jsme na vý-
stavce mohli uvítat hosty. 
Jmenovitě to byla p. Eva Ho-
lubářová, která svým umě-
ním zdobila perníčky a za-

vítala k nám ze Zbýšova. 
Naše pozvání přijala i paní 
Kondeiová, která neváhala, 
přijela z Ivančic a s sebou si 
přivezla korduli a paličky, 
aby mohla kratochvilské 
občany seznámit s kouzlem 
paličkování. Ještě jednou 
jim děkujeme za jejich ocho-
tu přijet, trpělivost při práci 
i zodpovídání dotazů nás 
„neznalých“ občanů.
Děkujeme všem, kteří nám 
velikonoční výrobky za 
účelem vystavení zapůjčili 
i všem, kteří se podíleli na 
organizaci. Výstavu (již po-
třetí) pořádala TJ Družstev-
ník.
 Mé poslední poděkování 
ale patří všem návštěvní-
kům, kteří se naší prodejní 
výstavy účastnili a tím nám 
dali najevo, že naše námaha 
nebyla zbytečná. Děkujeme!

uskutečněné akce

-jc-

Za TJ Katka Staňková 7
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Jak to chodí 
v Herničce
Hernička 5. 3. byla tak tro-
chu živější. Začali jsme 
cvičením a protože bylo 
dětí hodně, rozdělily se do 
skupinek. Ti starší vyrábě-
li jarní ozdůbky a hráli si 
s plastelínou, menší více 
cvičili s balonky a hra-
cím padákem. Na závěr si 
všichni zahráli na schovku 
nebo s kamarády malovali.  

Hernička 12. 3. na nás dých-
la atmosférou jara - nejen 
pletením košíku na veliko-
noční vajíčka,  ale i ozdůb-
kami na zkrášleni dveří. 
Děti si zahrály obrázkové 
BINGO, kde dokonce vyhrá-
valy male ceny. Také jsme si 
pohráli a zasoutěžili o nej-
vyšší komín, poskládaný 
z kostek. 
Setkání 26. 3. bylo kreativní. 
Každý si mohl vybrat mezi 
tvořením s kuličkovou plas-

telinou, lepením a protlačo-
váním raznicemi. Bylo i pře-
kvapení: vytvořili jsme si 
magnetek na lednici ze za-
žehlovacích korálků. Všem 
se to povedlo.  Na setkání 
nechyběla ani hra s kamará-
dy a s hračkami.
Pozor!!! Využijte poslední 
dubnové  herničky, které 
se konají 2. 4., 9. 4., 16. 4. 
Úplně naposledy 23. 4.

Veronika Vítová

V roce 2013 jsme se sešli poprvé 21. března, abychom 
společně oslavili naše první narozeniny. Hodnotili 
jsme rok uplynulý, rok od našeho založení.
Setkání se zúčastnilo 42 členů a tato naše akce opět 
neměla chybu: o občerstvení se postarala děvčata 
z Klubu seniorů, ke zpěvu i tanci hrál Pepa Smutný. 
Velký dík patří děvčatům z TJ Družstevník, která nám 
darovala ubrusy na tyto společně strávené chvíle.
Moc mile nás potěšila naše patronka Helenka Hur-
tová, která přišla s gratulací a dárkem. Přinesla nám 
album fotografií z akcí, které jsme pořádali.
Senioři, choďte dál mezi nás. Už se těšíme na příště.

Za klub seniorů Jindřiška Veselá

uskutečněné akce

foto:  Liduška Vozdecká

foto:  Helena Hurtová

První výročí Klubu seniorů
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VALNÁ HROMADA 
TJ DRUŽSTEVNÍK 
KRATOCHVILKA
Nejvyšším orgánem tělo-
výchovné jednoty je valná 
hromada. Svolává se jednou 
za rok a volí výkonný výbor 
a revizní komisi. V letošním 
roce připadla valná hroma-
da na 23. února 2013 a již tra-
dičně se konala v prostorách 
Hospůdky pod Lipou.

Program:

1) Zahájení (J. Vozdecký)

2) Sportovní akce a brigády 
(L. Klouček)

3) Hospodářský výsledek za 
rok 2012 (R. Křivánek)

4) Volba výkonného výboru

5) Odhlasování členských 
příspěvků

6) Diskuse

Po zahájení a odsouhlasení 
programu valné hromady 
zhodnotila TJ svůj spor-
tovní rok 2012 a seznámila 
členy s plánovaným výhle-
dem na rok letošní. Všichni 

účastníci si vyslechli zprávu 
o hospodaření TJ a revizní 
komise výsledek schválila. 
Po celou dobu byl přítomen 
i pan starosta, který přijal 
pozvání na schůzi a svými 
příspěvky se aktivně zapojil 
do závěrečné diskuse. Hlav-
ním bodem programu bylo 
zvolení nového výkonného 
výboru a revizní komise. 

K 31. 12. 2012 má občanské 

sdružení TJ 157 členů. Ve 
srovnání s rokem minulým 
vzrostla členská základna 
o 13 členů. 

Členské příspěvky zůstávají 
nezměněny. To znamená, že 
i v roce 2013 zaplatí nere-
gistrovaní sportovci 20,-Kč 
a registrovaní 150,- Kč.

Za TJ jednatel Jakub Chupík 
a Katka Staňková

Výkonný výbor

předseda Pavel Skopal
místopředseda Jan Hurt
jednatel Jakub Chupík
pokladník Radek Císař
členové Naděžda Císařová

Dagmar Kloučková
Dana Jeřábková
Martin Syrovátka
Luděk Klouček
Jiří Vozdecký
Richard Křivánek

Revizní komise
předseda Josef Vaverka
členové Stanislav Nováček

Čestmír Klouček

Komise pro životní prostředí
 a rozvoj obce

pořádá dne 13. 4. 2013 
JARNÍ ÚKLID OBCE
Sraz v 9.00 hodin „na place",

s sebou pracovní rukavice!!!
Při nepřízni počasí se brigáda 

přesouvá na 20. 4. 2013

zdroj obrázku: http://classroomclipart.com/images/gallery/Clipart/Trees/tree_5.jpg
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Kulturní přehled – 
Rosice a okolí
V  dubnu  i  květnu  si  v Ro-
sicích  najdou  všichni  něco 
vhodného:  jak  se  pobavit, 
poučit  nebo  si  protáhnout 
tělo. Pro děti je připraveno 
nejen  divadelní  předsta-
vení,  ale  i  celodenní  výlet 
nebo  hry  a  opékání  špe-
káčků.  Dámy  si  jistě  rády 
protáhnou  tělo  u  jógy  či 
zumby. Pro seniory je v na-
bídce mimo jiné i „Posezení 
s Olympem“…. 
Akcí  je  mnoho  a  já  chci 
upozornit  na  výstavu, 
kterou  v  dubnu  v Městské 
knihovně v Rosicích má se 
svojí paličkovanou  i papí-
rovou  krajkou  paní  Olga 
Plachá.  Dámy,  které  pod 
jejím  vedením  absolvova-
ly  kurzy  papírové  krajky 
u nás v knihovně, jistě uví-
tají další inspiraci.

LUSY - 13. 4. 2013 Zámecké 
kulturní centrum od 20:00 
typ akce: diskotéka, taneční 
zábava, ples
BLUES-ROCK    POP-ROCK   
HARD-ROCK

Výstava „Paličkovaná kraj-
ka“ - Městská knihovna Ro-
sice 15. 4. 2013 – 30. 4. 2013
Výstava paličkované a pa-
pírové krajky Ing. Olgy 
Plaché. Přístupná vždy 
v otevírací dobu knihovny.
Pořadatel: Městská knihov-
na Rosice

Cestovatelské promítání - 
Japonsko - 16. 4. 2013 Měst-
ská knihovna v 17:00 
S Monikou a Jirkou Vacko-
vými se tentokrát vydáme 
za krásami japonských ost-
rovů. 
Pořadatel: Městská knihov-
na Rosice

Den Země - 20. 4. 2013 Stře-
disko volného času od 9:00
Dopoledne se zvířátky, 
dílničky, soutěže... Sraz 
v 9:00  Střediska volného 
času. S sebou 2 plastové lah-
ve o objemu 1,5 l. Vstupné 5 
Kč. Akce se koná za každého 
počasí.
Pořadatel: Středisko volného 
času Rosice

Jarní jógové dopoledne - 
20. 4. 2013 Taneční sál ZKC 
10:00 - 12:00 
Přijďte přivítat jaro jógou 
a zároveň pročistit své tělo 
po zimě. Čeká vás 75 mi-
nutová lekce dynamické 
powerjógy, poté potěšíme 
minimálně jednoho z účast-
níků losováním jógového ba-
líčku a zbývajících 35 minut 
budeme věnovat vzájemné-
mu pomáhání si v pozicích 
(yoga adjustment) a ochut-
návce párové jógy.

SDH Kratochvilka zve všechny občany 
ke kratochvilskému ohni.
Sejdeme se 30. 4. 2013 v 16:00 
hod na čarodce.
Pro děti začnou v 17: 00 hod 
soutěže.
Pití a jídlo bude 
zajištěno!!!
Zapálení ohně přijde s 
první známkou stmívání.
Informační letáčky k akci 
dostanete včas do svých schránek.
Těšíme se na malé i velké obdivovatele čarodějnického ohně.          
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Program:
9:30 - 10:00 prezence
10:00 - 11:15  dynamická lek-
ce powerjogy
11:15 - 11:25 losování jóga-
dárečků
11:25 - 12:00 asistence v po-
zicích, párová jóga
Nutná rezervace na 
tel.č. 608 050 449 nebo na
efilipkova@seznam.cz
Vstupné 180 Kč.

Zumba maraton - 20. 4. 2013 
Zámecké kulturní centrum 
18:00 - 20:00 
Informace na 
tel.: 608 603 597

Den Země - za zvířátky na 
Okrouhlík - 21. 4. 2013
Sraz v 15:00 u vodárny. 
S sebou svačinu, špekáčky, 
krmení pro zvířátka.
Pořadatel: Mateřské cent-
rum Kašpárkov

Hudební slavnosti - 
Žalman & spol. - 21. 4. 2013
KD Cristal od 17:00 
V rámci letošního ročníku 
Hudebních slavností vy-
stoupí se svým doprovodem 
Pavel Žalman Lohonka spo-
lu se žáky rosické ZUŠ. Vstu-
penky v předprodeji v KIC 
160 Kč, na místě 190 Kč.
Pořadatel: KIC Rosice

Posezení s Olympem - 
22. 4. 2013 Restaurace 
FC Slovan od 17:00
Pořadatel: MO STP Rosice

Vernisáž prací žáků výtvar-
ného oboru ZUŠ - 26. 4. 2013 
Zámecké kulturní centrum 
- společenský sál začátek 
v 17:00. Výstava potrvá do 

10. května 2013 a pro ve-
řejnost bude přístupná ve 
všední dny od 9:00 do 11:30 
a od 13:00 do 17:00.
Práce žáků výtvarného obo-
ru ZUŠ na téma Jak se žije.
Pořadatel: Základní umělec-
ká škola Rosice

Karbanická pohádka - 
27. 4. 2013 Kino Panorama 
od 16:00 
Pohádková komedie pro 
diváky od 6 do 106 let o ha-
zardu, osudových setkáních 
a radosti z poctivé práce. 
Vstupné děti 30 Kč, 
dospělí 40 Kč.
Pořadatel: DSEK

Sběratelská burza - 
28. 4. 2013 Zámek, Žerotí-
novo nám. 1 
Přístup prodejců od 7:00, ve-
řejnost od 8:00. Pro kupující 
vstup zdarma.
Rezervace: tel.: 606 683 229, 
549 412 891, 
zamek@rosice.cz.
Občerstvení zajištěno.
Pořadatel: Správa zámku 
Rosice

Pálení čarodějnic - 
30. 4. 2013 Starý pivovár 
od 18:00 
Letos ve znamení návra-
tu ke kořenům. Kytary 
a špekáčky s sebou, pivo, 
limo a ohně zajistíme.
Vstup volný.
Pořadatel: OS Prádelna

Historie Rosic ve fo-
tografii - 7. 5. 2013 Zá-
mecké kulturní centrum 
- společenský sál 

Promítání historických fo-
tografií - tentokrát na téma 
Osvobození Rosic.

Králova řeč - 23. 5. 2013 Ma-
henovo divadlo od 19:00 
Zájezd do Mahenova diva-
dla na představení 
Králova řeč.
Režie Martin Stropnický, 
v roli logopeda Ladislav Frej.
Odjezd autobusu v 18:00 
z autobusové zastávky Tráv-
níky a Brněnská. 
Cena 120 - 340 Kč, 
senioři sleva 30 %, studenti  50%, 
doprava 65 Kč.
Závazné přihlášky v kance-
láři KIC. Vstupenky k vy-
zvednutí v kanceláři KIC!
Pořadatel: KIC Rosice

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

zpracovala 
Hana Pav-

líčková

Král Jiří VI. v podání Martina Slámy
Foto: facebook.com



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

Dubnové  akce v mikroregionu Kahan
Datum Název akce Místo konání
3.4. Beseda s reportérem Josefem Klímou Zbýšov - sál MKC
5.- 6.4. Noc s Andersenem Babice u Rosic
6.4. Zbýšovská koloběžkiáda Zbýšov - u koupaliště
7.4. Divadlo pro děti Říčany - lihovarský sklep
7.4. Májová Mega Disco Říčany - lihovarský sklep
9.4. Lékařská přednáška Zakřany - sál OÚ
11.4. Básník a kočka Ostrovačice - sokolovna
11.4. Div.představení pro děti Princ Bajaja Zbýšov - kino Horník
12.4. Disco s laser projekcí Říčany - lihovarský sklep
13.4. Muzika pro radost Říčany - lihovarský sklep
19.4. Žákovský koncert Rosice - zámecké kulturní centrum
20.4. Den Země Rosice - SVČ a okolí zámku
20.4. I.kolo soutěže v požárním sportu Újezd u Rosic
20.4. Voňavý den Říčany - lihovarský sklep
20.4. Závody v aerobiku Zbýšovský pohár Zbýšov - tělocvična ZŠ
20.4. Zdeněk Junák Říčany - lihovarský sklep
20.-21.4. Národní šampionát mažoretek ČR Říčany - kulturní dům
21.4. Hudební slavnosti - Žalman a spol Rosice - KD Cristal
21.4. I.kolo závodů v požárním sportu - muži, 

ženy
Újezd u Rosic

22.4. Posezení s Olympem Rosice - restaurace FC Slovan
24.4. Žákovský koncert Zbýšov - sál ZUŠ
25.4. Přednáška Čarodějnické procesy v Evropě 

a na Moravě
Tetčice - na OÚ

26.4. Čarodějný rej Zastávka - zahrada DDM Zastávka
26.4. Vernisáž prací žáků výtvarného oboru Rosice - zámecké kulturní centrum
27.4. Karbanická pohádka Rosice - kino Panorama
27.4. Úklid Adamovy studánky Babice u Rosic
28.4. Dětská kavárna - Máj je lásky čas Říčany - lihovarský sklep
28.4. Sběratelská burza Rosice - zámek Rosice
30.4. Pálení čarodějnic Kratochvilka; Lukovany - pod KD; Ostrova-

čice - za sokolovnou, Kemp Alpa; Újezd u 
Rosic; Vysoké Popovice; 
Zbýšov - Junácká klubovna; 
Rosice - Starý pivovar

1.5. Oslavy svátku práce Zastávka - areál Čechie
3.5. I. absolventský koncert Rosice - zámecké kulturní centrum
3.5. Screamers „Screamers show“ Zbýšov - Hornický dům
4.-5.5. Barcamp Rosice- zámecké kulturní centrum
5.5. Tetčická pouť Tetčice



13

Kino Panorama
Program na DUBEN
Babovřesky
13. 4. 2013 v 17:00 a ve 20 :00
ČR 2013, režie: Zdeněk Troška 
Komedie, 133 min.
Letní komedie Zdeňka Troš-
ky ze života současné jiho-
české vesnice Babovřesky 
s nadhledem a komediální 
nadsázkou, tak trochu v du-
chu Slunce, seno, sleduje 
kupící se nedorozumění 
a souhry náhod, které po-
řádně zamotají hlavu jejím 
obyvatelům. 
Hostitel
14. 4. 2013 v 17 a ve 20:00
USA 2013, 
režie: Andrew Niccol 
Sci-fi, 125 min., nevhodný 
do 12 let, TITULKY, 100 Kč. 
Adaptace knihy Stephenie 
Meyer, autorky úspěšné 
Twilight ságy.
Mama
18. 4. 2013 ve 20 hodin 
a 19. 4. 2013 ve 20 hodin
Španělsko 2013, 
režie: Andres Muschietti
Horor, 100 min., nevhodný 
do 12 let, TITULKY, 100 Kč. 
Slavný mexický hororový 
tvůrce Guillermo del Toro 
uvádí do kin další děsivou 
lahůdku.
Croodsovi - 3D
20. 4. 2013 v 17:30 hodin 
a 21. 4. 2013 v 17:30 hodin
USA 2013, režie: Chris 
Sanders, Kirk De Micco 
Animovaná komedie, 
99 min., přístupný, ČESKÝ 
DABING, děti 130 Kč/ 

dospělí 150 Kč. Dobrodruž-
ná animovaná komedie vy-
práví příběh první pravěké 
rodiny na světě, která se 
jmenuje Croodsovi.
Lincoln
20. 4. 2013 ve 20 hodin
USA 2012, 
režie: Steven Spielberg 
Historický, 150 min., ne-
vhodný do 12 let, TITULKY, 
90 Kč. 
Film Stevena Spielberga po-
pisuje období posledních 
čtyř měsíců života největší-
ho amerického prezidenta 
Abrahama Lincolna. Může 
se pyšnit dvěma Oscary a 
dalšími 10 nominacemi.
Smrtonosná past: 
Opět v akci
21. 4. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, režie: John Moore 
Akční, 105 min., nevhodný 
do 12 let, TITULKY, 110 Kč. 
Bruce Willis se ve skvělé for-
mě vrací se svou nejslavnější 
filmovou rolí - jako nezniči-
telný policejní detektiv John 
McClane.
Láska 
25. 4. 2013 ve 20 hodin
FRA/N 2012, 
režie Michael Haneke 
Drama, 125 min., nevhodný 
do 12 let, TITULKY, 90 Kč. 
Nejlepší neanglicky mlu-
vený film loňského roku. 
Michael Haneke se ve svém 
nejnovějším filmu zaměřil 
na subtilní téma lásky boju-
jící s nevyhnutelným.
Hobit: Neočekávaná cesta - 3D
26. 4. 2013 v 19 hodin
USA/Nový Zéland 2012, 

režie: Peter Jackson 
Dobrodružný, 169 min., pří-
stupný, ČESKÝ DABING, 
70 Kč + 30 Kč brýle. 
Návrat do Středozemě sledu-
je cestu hobita Bilba Pytlíka 
a skupiny třinácti trpaslíků 
k Osamělé hoře, kde bývalo 
ztracené trpasličí království. 
Cesta je ale spletitá a postaví 
mu do cesty překážky, kte-
ré nečekal a navždy změní 
osud nejen jemu, ale i celé 
Středozemi. 
Nádherné bytosti
27. 4. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, 
režie: Richard LaGravenese 
Fantasy, 123 min., nevhodný 
do 12 let, TITULKY, 80 Kč. 
Nádherné bytosti jsou prv-
ní částí ságy „Kronika pro-
kletých Zaklínačů“ autorek 
Kami Garciové a Margaret 
Stohlové, která se v kategorii 
knih pro teenagery stala ce-
losvětovým bestsellerem.
Mocný vládce OZ - 3D
28. 4. 2013 v 17 a ve 20:00
USA 2013, režie: Sam Raimi 
Dobrodružný, 125 min., pří-
stupný, ČESKÝ DABING, 
130 Kč. 
Když se Oscar Diggs, dru-
hořadý cirkusový kouzelník 
s pochybnou morálkou, do-
stane z prašného Kansasu 
do životem pulsující Země 
Oz, myslí si, že vyhrál v lo-
terii. Dokud nepotká tři ča-
rodějky.
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
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Kino Réna Ivančice 

PROGRAM NA DUBEN
Palackého náměstí 12, 664 91 
Ivančice

GANGSTER SQUAD- Lov-
ci mafie
ČTVRTEK 11. 4. ve 20 hodin
Film USA, drama, titulky, 
délka 113 min., 
vstupné: 80 Kč
Režie: Ruben Fleiscer
Hrají: Ryan Gosling, Josh 
Brolin, Giovanni Ribisi, Sean 
Penn, Nick Nolte, Antony 
Mackie
V Los Angeles vládne ne-
lítostnou rukou gangster 
Mickey Cohen. Kromě vlast-
ní ochrany se o něj stará pod-
placená policie. Zastraší i ty 
nejotrlejší policajty.  Vyjímku 
by mohla představovat taj-
ná policie, kterou vede John 
a Jerry, které dá dohromady 
snaha zničit Cohenův svět! 

ČTYŘLÍSTEK ve službách 
krále
NEDĚLE  14. 4. v 17 hodin 
ČR, animovaná komedie,
100 min., vstupné: 100 Kč
Režie: Michal Žabka 
Animovaná komedie pro 
celou rodinu. Zfilmování 
populárního českého komik-
su. Fifinka, Myšpulín, Piňda 
a Bobík se snaží zachránit 
císaři Rudolfovi život i ko-
runovační klenoty , o které 
usiluje proradný alchymista 
Kelly. 

G. I. JOE: ODVETA
NEDĚLE 14. 4. ve 20 hodin
Film USA, akční scifi, titulky, 
délka 105 min., 
vstupné: 110 Kč
Režie: John M. Chu

Hrají: Dwayne Johnson, Bru-
ce Willis, Channing Tatum, 
Jonathan Pryce
Speciální vojenská jednotka 
G.I. Joe opět zachraňuje svět. 
Modrá planeta se ocitla na 
pokraji zkázy. Mocná orga-
nizace pomocí intrik získala 
nadvládu na Bílým domem. 
Označí G.I. za zrádce. Zahájí 
jejich likvidaci. Klíčovou po-
stavou je Joseph Colt. Zrodí 
se plán odvety.

NA ŠROT
ČTVRTEK 18. 4. ve 20 hodin
Film USA, komedie, titulky, 
délka 90 min., 
vstupné: 80 Kč
Režie: Jon Lucas
Hrají: Miles Teller, Sarah 
Wright Chon, Skylar Astin, 
Jonathan Keltz
Jeff je výborný student me-
dicíny, nikdy nedostal horší 
známku než 2… a  právě má 
21 let! Plnoletost se musí po-
řádně oslavit. Jeho kamarádi 
se rozhodnout oslavu vzít 
do vlastních rukou a rozjet ji 
na maximum. Zpít našrot se 
však nedoporučuje noc před 
největší zkouškou na medi-
cíně!

CROODSOVI 
SO 20. 4. v 17 hodin 
a NE 21. 4. v 17 hodin, 
NEDĚLE 12. 5. v 17 hodin
Film USA, animovaná rodin-
ná komedie, DABING, délka 
90 min., vstupné: 100, Kč, 
120 Kč
První pravěká rodina se jme-
nuje Croodsovi. Taťka Grug 
miluje a chrání svoji rodinu. 
Má teorii pro přežití- strach 
je dobrý, změna špatná! 
Když je jejich jeskyně zniče-

na, musí hledat místo jinde.  
Vydává se na cestu plnou do-
b rodružství se třemi svéráz-
nými dětmi a drsně laděnou 
ženou Uggou. Ke Croodsům 
se ještě připojí Boy, okouzlu-
jící mladík. Ten jim představí 
nové možnosti a nový svět. 
V něm ovšem čekají i další 
tvorové.

NEPOUŽITELNÍ
SOBOTA 20. 4. ve 20 hodin 
a NEDĚLE 21. 4. ve 20 hodin
Film Francie, komedie, titul-
ky, délka 96 min., 
vstupné: 80 Kč
Režie: David Charhon 
Hrají: Omar Sy, Laurent La-
fitte, Sabrina Ouazani, Lionel 
Abelanski
Dva policisté protichůdných 
světů- dva parťáci jiného 
původu a barvy pleti pře-
konávají nástrahy osudu. 
Francois, kapitán slavné pa-
řížské kriminálky je v tvrdé 
předměstské realitě stejně 
nepoužitelný jako jeho ko-
lega Ousmane ve vyšší spo-
lečnosti. Okolnosti zločinu je 
však donutí spolupracovat. 
Dvojice v baseballové bundě 
a baloňáku budí pozdvižení 
všude, kde se objeví, jejich 
triky však zabírají...

MAMA
ČTVRTEK 25. 4. ve 20 hodin
Film Kanada/ Španělsko, ho-
ror, titulky, délka 100 min., 
vstupné: 110 Kč
Režie: Andres Muschietti
Hrají: Jessica Chastain, Ni-
kolaj Coster- Waldau, Javier 
Botet
Pět let Lucas hledal svoje 
neteře, které po násilné mat-
čině smrti zmizely i s otcem 

kino
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neznámo kam. Dívky jsou 
nalezeny v opuštěné chatě 
uprostřed lesů. Lucas žádá o 
jejich svěření do péče. Snaží 
se spolu se svojí přítelkyní 
nahradit dívkám ztracenou 
rodinu. S dívkami si však 
domů přivedli i soupeře, kte-
rý používá děsivé zbraně!

MOCNÝ VLÁDCE OZ
SOBOTA 27. 4. v 17 hodin 
a ve 20 hodin
USA, fantasy příběh pro ce-
lou rodinu, dabing, 120 min., 
vstupné: 100 Kč
Režie: Sam Raimi
Hrají: James Franco, Mila Ku-
nis, Rachel Weisz, Michelle 
Williams, Abigail Spencer
Druhořadý cirkusový kou-
zelník Oscar se ocitne v Zemi 
OZ a myslí si, že vyhrál lo-
terii. Sláva a bohatství jsou 
jeho- dokud nepotká tří čaro-
dějky. Ty v jeho umění kou-
zel nevěří. Země OZ se ocitne 
v nebezpečí. Stane se Oscar 
lepším člověkem a pravým 
kouzelníkem ze Země Oz?

JACK A OBŘI  - SOBOTA 4. 
5. v 17 hodin a NEDĚLE 5. 5. 
v 17 hodin 
Film USA, rodinný film - fan-
tasy příběh, dabing, 114 min., 
vstupné: 90 Kč
Režie: Bryan Singer
Hrají: Ewan Mc Gregor, Ni-
cholas Hoult, Bill Nighy, 
Stanley Tuccil
Mladý farmářský chlapec ne-
vědomky otevře bránu, která 
dělí náš svět od světa obrů! 
Obři vtrhnou do Země. Jack 
se snaží vše napravit a zabrá-
nit pohromě. V boji o králov-
ství i o lásku statečné princez-
ny se stane sám legendou!

SCARY MOVIE 5 
SOBOTA 4. 5. ve 20 hodin 
a NEDĚLE 5. 5. ve 20 hodin
Film USA, komedie- parodie, 
titulky, 105 min., 
vstupné: 100 Kč
Režie: Malcolm D. Lee/ Hrají: 
Lindsay Lohan, Charlie She-
en, Terry Crews, Ashley Tis-
dale, Kate Walsh, Anthony 
Anderson,  Heather Locklear
V dalším pokračování divác-
ky úspěšné série může divák 
nahlédnout do světa Narnie, 
ale Cindy tentokrát neprojde 
skříní se zasněženým lesem, 
nýbrž skříní s nepořádkem. 
Scary Movie 5 paroduje další 
známé filmy: Hory mají oči, 
Americká kletba, Sillent Hill 
i Harry Potter!

JEDLÍCI aneb 100 kg lásky
ČTVRTEK 9. 5. ve 20 hodin 
a NEDĚLE 12. 5. ve 20 ho-
din
FILM ČR, komedie, 120 min., 
vstupné: 90 Kč
Režie: T. Magnusek 
Hrají: Milan Chára, Karel 
Heřmánek jr., Martin Stro-
pnický, Dagmar Patrasová, 
Veronika Žilková, Daniel 
Rous
Úsměvná komedie! Do nově 
otevřeného ,,hubnoucího“ 
sanatoria se sjíždějí pacien-
ti s cílem zhubnout. Kaž-
dý k tomu má jiný důvod. 
Podstupují nejroztodivnější 
procedury a cvičení, to vše 
bez jídla, alkoholu a sexu. 
Pobyt  se stává noční můrou. 
Přesto pacienti nepostrádají 
humor!

KOVÁŘ Z PODLESÍ
ČTVRTEK 16. 5. v 17 hodin 
SOBOTA 25. 5. v 17 hodin 

a NEDĚLE 26. 5. v 17 hodin
FILM ČR, pohádka, 100 mi-
nut,  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
Klasická pohádka, kde spolu 
s herci hrají i zvířátka (animo-
vaná)! Houbové víly v Pod-
lesí byly potrestány, neboť 
vykonaly dobro i zlo! A aby 
toho nebylo málo objevil se 
v Podlesí i drak. Mládenec 
Toník se snaží zachránit mi-
lou Bětku ze spárů zlých víl 
a jeho strýc kovář se vypra-
ví s přáteli na draka.  V této 
pohádce není jednoduché 
rozpoznat na první dojem 
dobro a zlo, ale nakonec vše 
dobře dopadne!

VELKÝ GATSBY
ČTVRTEK 16. 5. ve 20 hodin 
/ Premiéra / Titulky
FILM Austrálie, romantické 
drama, délka 120 min., titul-
ky, vstupné: 90 Kč
Režie: Baz Luhrmann
Hrají: Leonadrdo Di Caprio, 
Carey Mulligan, Tobey Ma-
guire, Joel Edgerton, Jason 
Clarke, Isla Fisher
Chudý mladík Jay Gatsby 
se zamiluje do krásné dív-
ky Daisy. Nemůže si ji však 
vzít!  Daisy je nucena se 
provdat za milionáře Toma. 
Gatsby je ochoten získat svoji 
lásku zpět za každou cenu!

REZERVACE:
Telefonicky: 546 451 469, 
736 601 631, 602 511 610 
Email: postakinorena@quick.cz

Čerpáno z http://www.kic.ivancice.cz/Kino.htm zpracovala Hana Pavlíčková
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historie

Zanedlouho si připome-
neme 68. výročí osvoboze-
ní od německé nadvlády. 
Avšak oněm radostným 
okamžikům osvobození 
předcházela těžká léta oku-
pace. Připomeňme si někte-
ré klíčové momenty-co se 
dělo v té době a jak se žilo 
v Protektorátě Čechy a Mo-
rava.
Na počátku tažení proti 
Československu byla zá-
sadní směrnice A. Hitlera, 
kterou vyhlásil v Berlíně 
5. 11. 1937 na poradě s vo-
jenskými činiteli. Uvedl, 
že Německo potřebuje ve 
střední Evropě „životní 
prostor“, proto musí být 
rozbito a obsazeno Česko-
slovensko, i kdyby toho-
to cíle mělo být dosaženo 
válkou. Za tím účelem byl 

zpracován tzv. Zelený plán 
(Fall Grün). Politicky vhod-
ný okamžik k jeho realizaci 
nastal po připojení Rakous-
ka k Německu v březnu 
1938. Vhodným nástrojem 
byla Sudetoněmecká strana 
(SdP) K. Henleina, která pů-
sobila v pohraničí, tzv. Su-
detech. Henlein vyzval ně-
mecké strany ke sjednocení 
pod vedením SdP. Za ma-
sové podpory sudetských 
němců se tak stalo, němečtí 
ministři vystoupili z vlá-
dy a SdP se stala jedinou 
mluvčí této menšiny. 
Dne 28. 3. 1938 byli Henlein 
a K. H. Frank přijati Hit-
lerem a výsledkem jejich 
jednání bylo přijetí návo-
du, podle kterého měla SdP 
klást takové požadavky, 
které by byly pro Českoslo-

vensko nepřijatelné a tím 
neustále vyhrocovat vzta-
hy mezi vládou a SdP. 
Nutno poznamenat, že 
takové podmínky, jaké 
tehda měla německá men-
šina u nás, neměli němci 
v žádné jiné zemi v Evro-
pě s výjimkou Švýcarska. 
Měli tři ministry ve vládě, 
své zastoupení ve sněmov-
ně, senátu i komunálních 
orgánech. Měli kompletní 
systém německých škol od 
obecních škol až po univer-
zity a techniky, tisk, kultur-
ní vybavení včetně divadel. 
Svoje požadavky Henlei-
novci zformovali do osmi 
bodů a vyhlásili je 24. dub-
na 1938 v Karlových Va-
rech. Jejich přijetí by zna-
menalo vytvoření samo-
statného státu sudetských 

Z  historie - Život v protektorátě
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němců v Československu a 
v důsledku toho k postup-
nému rozkladu ČSR. Tyto 
požadavky se staly v příš-
tích měsících základem 
německého tlaku na ČSR 
s cílem dokázat, že se Praha 
dohodnout nechce. V po-
hraničí byly organizovány 
mohutné demonstrace, kde 
zfanatizované davy žádaly 
připojení k Říši pod heslem 
„Jeden národ, jedna říše, 
jeden vůdce“. Působily zde 
bojůvky vyzbrojované ze 
zahraničí, které terorizo-
valy a provokovaly české 
úřady a vyháněly čechy do 
vnitrozemí. Hitler hrozil 
válkou a Německo šířilo 
do světa lživou propagan-
du o nesnesitelném útisku 
němců v ČSR. Bohužel zá-
padní mocnosti, zejména 
Anglie, naslouchaly více 
Německu než naší vládě 

a žádaly, aby tuto krizi 
hrozící vypuknutím války 
co nejrychleji řešila. Hitler 
dále stupňoval požadavky 
a s územními nároky vůči 
ČSR se přihlásilo Polsko 
i Maďarsko.
Za této situace na popud 
šéfa fašistické Itálie B. Mus-
soliniho byla do Mnicho-
va svolána  konference za 
účasti Anglie a Francie. 
Konference pod taktovkou 
Hitlera vyřešila sudeto-
německý problém podle 
německých požadavků. 
Československu, které zů-
stalo zcela osamoceno, byl 
předložen diktát: do 10 dnů 
vyklidit zhruba třetinu své-
ho území a předat německu 
pohraniční pevnosti i s vý-
zbrojí. Po dlouhém jednání 
vláda přijala tento diktát 
30. září 1938. 5. října rezig-
noval na funkci hlavy státu 

dr. E. Beneš, o den později 
vyhlásilo Slovensko auto-
nomii a po dvou týdnech 
totéž učinila i Podkarpat-
ská Rus. Vznikla tzv. druhá 
republika, jejímž prvním 
úkolem bylo vypořádat se 
s přesunem desetitisíců 
obyvatel z pohraničí do 
vnitrozemí. 
Neuplynula dlouhá doba a 
bez ohledu na mnichovské 
ujednání obsadilo Němec-
ko 15. 3. 1939 zbývající úze-
mí českých zemí. Dne 16. 3. 
vydal Hitler výnos o zří-
zení Protektorátu Čechy a 
Morava. Tento prostor měl 
být poněmčen a bylo zpra-
cováno několik variant ger-
manizace. Na pokyn říšské-
ho protektora bylo vydáno 
nařízení, podle kterého byl 
styk s německými úřady 
možný pouze v němčině. 
V srpnu 1939 byla zavede-
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na dvojjazyčnost, přičemž 
němčina měla přednost. 
Také u nás všechny veřejné 
tabule či nápisy musely být 
nejprve v němčině a pak 
teprve česky.  Došlo též k za-
týkání představitelů české-
ho veřejného života, na Mo-
ravě to bylo asi 800 osob. Po 
studentských demonstra-
cích 28. 10. 1939 a následně 
pak po úmrtí studenta Jana 
Opletala 11. 11. 1939 došlo 
k masovému zatýkání ge-
stapem a uzavření českých 
vysokých škol. K dalším 
represím a zatýkání do-
cházelo zejména poté, kdy 
nastoupil do funkce říšské-
ho protektora R. Heydrich. 
V obvodu brněnského ge-
stapa v období září-říjen 
1941 bylo zatčeno 1733 osob. 
Další útoky a zákazy byly 
namířeny proti českým 
organizacím, např. to byly 
tělovýchovné organizace 
Sokol a Orel, dále nastala 
persekuce Židů.
Zakázané politické strany 
byly nahrazeny všenárod-
ním hnutím „Národní sou-
ručenství“, které jako po-
litické hnutí bylo nakonec 
v roce 1943 zrušeno a stala 
se z něho kulturně osvětová 
organizace. Na Kratochvil-
ce měla tato organizace 160 
členů a jejím vedoucím byl 
starosta Jakub Příhoda. 
Také byla založena organi-
zace  Národní souručenství 
mládeže se 109 členy.
Bylo zavedeno válečné 

přídělové hospodářství, 
volný prodej byl zakázán. 
Už v prosinci 1939 byly 
vydávány občanům potra-
vinové lístky, na které si 
mohli zakoupit pouze sta-
novené množství potravin. 
Rovněž pro každou osobu 
byly vydávány „šatenky“, 
tj. poukázky na omezený 
nákup ošacení, prádla a po-
nožek. „Tabačenky“ byly 
poukázky na nákup ciga-
ret. Nárok byl na jeden pár 
bot ročně a poukázky k ná-
kupu vydával starosta. 
Byly stanoveny povinné 
dodávky obilí, brambor, 
mléka, masa, vajec a dal-
ších produktů. Na jednot-
livé osoby byly stanoveny 
spotřební kvóty, které si do-
tyčný „samozásobitel“ směl 
ponechat a ostatní musel 
odevzdat za úřední ceny. 
Samozásobitel nedostával 
příslušné potravinové líst-
ky. Často chodily kontroly 
a prováděly domovní pro-
hlídky. Zatajování potravin 
bylo trestné. Přísně byly 
kontrolovány také domácí 
zabíjačky.
Byla zavedena přísná cen-
zura knih, novin, časopisů 
i veřejných kulturních akcí. 
Po zrušení vysokých škol 
byl omezen přístup žákům 
na střední školy. V našem 
okolí bylo zrušeno reálné 
gymnazium v Ivančicích. 
Do obecných škol byla po-
stupně zaváděna výuka 
němčiny. Pod vysokými 

pokutami bylo zakázáno 
poslouchání zahraničního 
rozhlasu. V roce 1943 mu-
sely být ze všech přijímačů 
odstraněny krátké vlny, na 
kterých zahraniční rozhlas 
vysílal. Omezována byla 
činnost divadel, až byla 
v roce 1944 zavřena všech-
na česká divadla.
Všechna okna i veřejná 
světla musela být zatem-
něna. Týkalo se to též vo-
zidel, auta musela jezdit se 
zakrytými světly, z nichž 
prosvítal jen úzký světelný 
proužek. 
Byla nařízena pracovní 
povinnost a zřízeny úřady 
práce, které měly pravo-
moc posílat lidi na  různá 
pracoviště, včetně práce 
v Německu. Pracovní doba 
se prodlužovala, pracovní 
povinnost u mužů byla vy-
hlášena ve věku od 16 do  
65 let. 
Došlo i k těm nejsmutněj-
ším událostem, kdy v naší 
obci zatýkalo Gestapo. Obě-
tí byli Jaroslav Hořínek (čp. 
61), Oldřich Šmídek (čp. 92) 
a Rudolf Mach (čp. 120), 
který se bohužel nevrátil 
azemřel v koncentračním 
táboře v Osvětimi.
Protektorát byl dobou po-
nížení, odříkání a úzkosti.  
Lidé tajně poslouchali zprá-
vy z Londýna, sledovali si-
tuaci na frontách a toužeb-
ně si přáli, aby válka koneč-
ně skončila. 

Připravil Karel Holoubek

historie
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V měsíci dubnu oslaví své narozeniny paní Marie Břeňová, paní Olga Fráňová, paní 
Jaroslava Hosová, paní Anna Kvardová, paní Květoslava Teplá a pan Jiří Staněk.

Veronika Vítová

knihovna

Omezení provozu 
knihovny
Stavební práce na OÚ do-
spěly i do knihovny. Mo-
mentálně se izoluje ven-
kovní zeď, strhává se ob-
ložení, chystá se výměna 
okna. Z těchto důvodů jsme 
museli knihovnu uzavřít a 
zatím nedokážeme přesně 
říct, kdy stihneme vyma-
lovat, uklidit a znovu pro 
vás knihovnu otevřít.

Ze stejného důvodu jsme 
museli pozastavit i čteníč-
kové setkávání. Protože 
se rekonstruuje i sál a pří-
sálí a venku je zatím sně-
hové království, nemáme 
se s dětmi kde bezpečně 
scházet.
Prosíme proto o trpěli-
vost. Sledujte web, tam se 
o znovuotevření knihov-
ny dozvíte nejdříve.

Alice Vašáková

Novinky 
v knihovně
Milí čtenáři, v měsíci břez-
nu jsme pro vás nakoupili 
do naší knihovny spoustu 
novinek. Každý z vás si jis-
tě přijde na své a knihu si 
vybere. Máme jak roman-
tické, tak historické, máme 
detektivky, které jsou u vás 
ve veliké oblibě, ale i ency-
klopedie, životopis, rady 
o dětských nemocech. 
Pro naše náctileté máme 
sedmidílnou ságu o mladé 
upírce.
V rámci výměnného fondu 
jsme z rosické knihovny 
dovezli další spoustu no-
vých knih, které ale máme 
jen na omezenou dobu. Tak 
neváhejte a určitě si je za 
námi přijďte vypůjčit. 
Velmi nás mrzela malá 
účast při oslavě našich prv-
ních knihovnických naro-
zenin, tak když vás nepři-
lákal dort, snad vás nalá-
káme na nové krásné tituly 
v naší útulné knihovně.                       

Jana Nedomová 

 Du bnová  j u bi l ea
-jc-
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různé

Sportu zdar a ping pon-
gu zvlášť!
Tímto heslem se řídí někteří 
sportovci naší obce a sklízí 
úspěchy i za hranicemi naší 
vesničky. Podtrženo sečte-
no: jsou tam, kde se hraje. 
Březen se pyšnil pingpon-
govými turnaji v okolí a naši 

borci byli opět přítomni.  
A dosahují chvályhodných 
výkonů.
9. 3. 2013 Zastávka, hala 
gymnázia T.G.Masaryka -  
Jan Hurt v kategorii mužů 
a Michal Kvarda za dorost – 
oba získali zlato.
23. 3. 2013 Velká Bíteš  - z cel-
kové účasti 20 mužů vybo-

joval Jan Hurt druhé místo. 
Blahopřejeme k vítězství 
i získaným pohárům a přeje-
me chuť k dalším soutěžím.
Fotky z turnaje i získané po-
háry si lze prohlédnout na 
webových stránkách Krato-
chvilky. 

Za TJ Katka Staňková

Dne 23. dubna oslaví své 70. narozeniny paní Anna Kvardová
Život utíká jak voda, štěstí střídal žal, bohatě prožila jsi všeho, bolest i radost…

Dnes máš muže, děti, vnuky, kteří Tě mají rádi a ze srdce Ti přejí jen to nej,  nej,  nej…

Manžel, dcera a synové s rodinami.

Čištění komunikace - SDH
Počasí nám nepřeje, při 
opravě vodovodu způsobu-
je sníh akorát blátivé chod-
níky a cesty, kde se nelze 
blátu nijak vyhnout. A proto 
členové JSDH, samozřejmě 
po domluvě s místostaros-

tou, vyzkoušeli opláchnout 
místní komunikaci před ob-
chodem a úřadem. Při této 
práci jsme došli k závěru, 
že oplach hadicí je náročný 
jak po fyzické stránce, tak 
na spotřebu vody. Pokud by 
bylo v budoucnu třeba opla-
chovat i ostatní komunikace 

Kratochvilky, potřebovali 
bychom kropící lištu. Tím-
to prosíme obyvatele: jestli 
víte, kde by se dala sehnat, 
přijmeme jakoukoliv radu či 
kontakt.
Naši práci můžete vidět na 
přiložených fotografiích.

Za SDH Kratochvilka Robert Šmídek, foto Miroslav Císař

Spol e č en ská kron ika
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Měsíční znamení
Měsíc duben a květen 
(22. 4. – 19. 5.) obývá v ho-
roskopu znamení býka. 
Najdete se? 

Charakteristika znamení 
Znamení Býka dává lidem 
kteří se v něm narodili 
klidnou trpělivou pova-
hu, cit a vztah ke všemu 
krásnému a příjemnému, 
co život poskytuje. Býci 
jsou často uzavření lidé, 
kteří se ani vůči nejlepším 
přátelům nezbavují zcela 
odstupu, i když vůbec ne-
vyplývá z jejich domýšli-
vosti, ale spíš jim není do-
přána radost vypovídat se. 

Lidé narození ve znamení 
Býka jsou velmi konzer-
vativní, což se projevuje 
už tím, jak dbají na formy 
chování, na oblečení i na 
styl bydlení. Nedá se tvr-
dit, že jsou zaměření pro-
ti všemu modernímu, ale 
trvají na kvalitních ma-
teriálech, na dokonalém 
zpracování a hlavně na 
ověřených hodnotách. Spo-
čívá to i v tom, že tito lidé 
ke svému štěstí potřebují 
pocit jistoty a tímto vším 
si k tomuto pocitu pomá-
hají. Znají hodnotu věcí 
i majetku a značnou část 
svého úsilí dávají do jeho 
získání, protože ony zmí-
něné jistoty chtějí dopřát 
i svým potomkům. Pokud 
se zdají tito lidé sobečtí, 

je to mylné zdání, protože 
sami jsou velmi nenároční, 
ale jsou hnáni představou, 
že jejich rodina musí dostat 
to nejlepší. Citové a rodin-
né zázemí je další součástí 
jejich jistot a tak jsou sta-
rostliví vůči svým dětem, 
jsou pozorní i ke starším 
rodinným příslušníkům 
bez pocitu, že se obětují. 

V práci jsou tito lidé vel-
mi přesní a spolehliví. 
Protože vědí, co je povin-
nost, snaží se nedat prostor 
svému jinému rysu a to je 
pohodlnost. Lidé narození 
ve znamení Býka netrva-
jí na tom, že by museli za 
každou cenu sportovat. 
Podniknou nanejvýš pěší 
túru, na jejímž konci bude 
vzácná umělecká památka, 
která není dosažitelná ji-
ným způsobem. Jen vlastní 
rodina, umělecké zážitky 
a dobré jídlo jim stojí za vy-
naložení námahy. 

Protože jsou Býci narození 
pod vládou Venuše, mají 
nesmírně vyvinutý smysl 
pro umění a mnoho lidí 

narozených v tomto zna-
mení je mezi aktivními 
umělci, a to od architektů 
po zpěváky. 

Tito lidí jsou dbalí své po-
věsti a i kdyby je práce ne-
bavila, splní své povinnos-
ti na úrovni. Umějí se sou-
středit na práci, aby zby-
tečně neztráceli čas, který 
nutně potřebují k tomu, 
co pro sebe považují za 
nezbytné: přečíst si knihu, 
zhlédnout výstavu nebo 
se projít parkem. Nejsou to 
ale planí fantastové. Vědí, 
co znamenají peníze a umí 
s nimi zacházet prakticky 
a rozvážně. 
Známé osobnosti   naroze-
né ve znamení Býka:
Marie Terezie, Alžběta II., 
Dáda Patrasová, Jiřina Bo-
hdalová, Honoré de Balzac, 
William Shakespeare Sal-
vador Dalí, Ella Fitzgeral-
dová, Sigmund Freud, Petr 
Hapka, Jaroslav Hašek, 
Cher, Jan Pavel II., Karel 
Kachyňa, Oldřich Kaiser, 
Karel IV., Vladimír Iljič 
Lenin, Josef Mánes, Jack Ni-
cholson, Michelle Pfeiffer-
ová, Barbara Streisandová, 
Shirley Tempel-Blacková  

Z www.znameni-zverokruhu.
najdise.cz  čerpala 

Alice Vašáková

autor obrázku: Http://roundpixel.org
zdroj obrázku: http://www.freevectors.net/details/Zodiac

počtení ke kávě
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počtení ke kávě

BABSKÉ RADY PODLE ABECEDY , II.část:
Ocet

Počítač a myš můžeme • 
mýt octem zředěným 
s vodou. (Doporučuje-
me předtím vypnout )
Také takto čistíme žalu-• 
zie.
Odtok - ocet a jedlá soda • 
čistí a odstraňuje zá-
pach. Nálevkou nasype-
me do odtoku půl šálku 
sody a pak vlejeme  šálek 
teplého octa. Když pře-
stane pěnit, propláchne-
me horkou vodou. 
Pokud odtok špatně • 
odtéká, můžeme zkusit 
i půl šálku soli a 2 šálky 
vroucího octa, pak pro-
lít vodou.
Bílý vinný ocet odstra-• 
ňuje plísně.
Cenovky a etikety od-• 
straníme octem.
Chromové armatury po-• 
stříkáme octem a vyleš-
tíme hadříkem. I rodin-
né stříbro. Pozor - ocet 
nepoužíváme na perly!!
Skvrny z koberce – 2PL • 
soli rozpustíme v půl 
šálku bílého octa, nebo 
použijeme 1PL octa 
a 1PL kukuřičného škro-
bu.
Dřevěné obložení -0,5l • 
teplé vody, 4PL bílého 
nebo jablečného octa a 
2PL olivového oleje. Ve-
třít a přeleštit.
Očistěte octem stěrače • 
i nálepky z auta.
3 díly octa a 1 díl vody na-• 
třít na okno proti námraze.

Čistí chladničku a od-• 
straňuje zápach.
Do mikrovlnky 1 šálek • 
vody a 5PL octa - va-
řit  minutu, pak vytřít. 
Mastné skvrny na spo-• 
ráku a kachličkách umýt 
neředěným octem. Pak 
přetřít čistou vodou.
3 lžíce octa dát do pří-• 
pravku na mytí nádobí.
Do pánve dát 2 šálky • 
octa a 10 minut pova-
řit. Nebude připalovat.
Odstraní mastnotu na • 
vařiči a v troubě.
Očistěte termosku,  ot-• 
víráky na konzervy 
a skvrny na nádobí - 
i skleněném. 
Do nádoby dát 1 ½ šál-• 
ku jablečného octa a ně-
kolik kapek jaru a dát do 
spíže - moli se utopí.
Pár kapek dát do vody, • 
kde se vaří vejce.
Krásné vlasy - 1lž. jab-• 
lečného octa, 2 PL oliv. 
oleje, 3 bílky - 30 min. 
na hlavě, pak umýt šam-
ponem.
Skvrny z ovoce zmizí • 
z rukou po umytí oc-
tem.
Pryč s lupy - 2 šálky jab-• 
lečného octa a 2 šálky 
studené vody  - oplách-
nout po šamponu.
Do vany přidat 2 šálky • 
jablečného octa - proti 
bolavým svalům a úna-
vě.
Působí proti modřinám.• 

Ráno se umýt pod pa-• 
žemi octem a nechat 
uschnout.
Léčí kuří oka a mozoly.• 
Také plísně na no-• 
hou. (Chléb ponořit do 
octa a dát na nohu jako 
obklad).
Kloktadlo - 1 sklenici • 
teplé vody, 1 lžíce jableč-
ného octa a 1 lžička soli.
3 x denně potřít herpes • 
bílým octem.
Pleťové tonikum - ¼ šál-• 
ku jablečného octa 
a ¼ šálku vody - na obli-
čej a  nechat uschnout.
Neředěný jablečný ocet • 
dát na stařecké skvrny 
10 minut - zesvětlají.
Pokud nehty před lako-• 
váním potřeme octem, 
vydrží lak déle.
Potřít včelí bodnutí.• 
Odstraní plísně ze spr-• 
chového závěsu. Ocet a 
jedlá soda vyčistí vodní 
kámen z vany a kachli-
ček.
Na kolejničky v sprše • 
nalijeme trochu octa 
a kartáčkem vydrhne-
me. Vyčistí i spáry mezi 
kachličkami a chromové 
kohoutky, zrcátka a kli-
ky.
Sprchovou hlavici pono-• 
řit na 10 minut do vody 
s octem.
2 šálky octa nalít do zá-• 
chodu na noc.
Plíseň odstraníme roz-• 
tokem z 3PL bílého octa, 
1 lžičky boraxu a 2 šálků 
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horké vody. Nastříkat 
dle potřeby.
1 šálek octa do poslední-• 
ho máchání - bílé prádlo 
bude bílé, na barevném 
se ustálí barvy, prádlo 
se zbaví statické elek-
třiny, bude měkké a vo-
ňavé a zabijí se v něm 
bakterie. Osobně ho při-
dávám i do prášku, do 
hlavního praní.
Když barví šatstvo - • 
před prvním praním na 
10 minut do neředěného 
octa.
Bělí ponožky a odstra-• 
ňuje žlutý nádech.
Připálenou skvrnu od • 
žehličky přetřít octem.
Pokrčené oblečení dát na • 
věšák a postříkat - 1 díl 
octa a 3 díly vody.
Jablečný ocet nepouží-• 
vat na praní!
Neředěný ocet odstraní • 
skvrny po krvi, barvě na 
vlasy, kečupu, od červe-
ného vína, potu, deodo-
rantu, kávy.
Odstraňuje plíseň.• 
Roztokem vody a octa • 
otíráme podlahu.
Odmastí radiátory, vět-• 
ráky.
Nastříkat na staré ta-• 
pety-půjdou snadněji 
dolů.
Sádra pomaleji ztuhne, • 
když přidáme několik 
kapek octa.
Šrouby a matice - přidat • 
trochu octa pokud jsou 
rezavé.

Odlakovač
Použít, pokud jsme se • 
přilepili o vteřinové le-
pidlo.
Odstraní nálepky ze • 
skla.
Čistí počítačovou klá-• 
vesnici.
Ředí korekční barvu.• 

Olivový olej
2 díly olivového oleje • 
a 1 díl citronové šťávy 
nebo octa nastříkat na 
nábytek - leštidlo.
Čištění akné: pasta ze • 
4 PL soli a 2PL olivové-
ho oleje, působit jednu 
až dvě minuty na ob-
ličeji, pak umýt vodou 
a mýdlem. První týden 
každý den , pak už jen 
2-3x. Sůl vyčistí póry 
a olej pleť vyživí.

Ovesné vločky
Úleva při neštovicích.• 
Výborný zábal na po-• 
praskané, suché ruce: 
5PL oves. vloček povařit 
s 2dcl vody, přidat 5PL 
oleje a rukama směs 
v misce promíchávat. 

Papírové utěrky
Zeleninu do chladničky • 
uložit na papírové utěr-
ky.
Do sáčku s chlebem • 
přidat ubrousek před 
zmrazením.

Pěna na holení
Nastříkat na vrzající dveře.• 
Nastříkat na skvrnu na ko-• 
berci.

Zrcadlo se nezarosí, po-• 
kud ho před sprchová-
ním potřeme pěnou.

Peroxid vodíku
1 lžička peroxidu a zub-• 
ní pasty - vetřít na skvr-
ny neznámého původu 
a poté vymáchat.
Odstraní skvrny od plís-• 
ně v koupelně i stopy po 
trávě.
Odstraní bakterie z ku-• 
chyňské desky.
Odstraní skvrny od vína • 
a krve.

Pivo
Čistí zlato bez drahých • 
kamenů.
Čistí dřevěný nábytek • 
a fleky od kávy.
Tvrdé maso naložit do • 
piva.
Při dušení a pečení • 
maso a drůbež podlévat 
pivem.

Rajčatová šťáva
Odstraní nepříjemný • 
zápach z plastových ná-
dob i z chladničky.

Detoxikace organizmu 
v měsíci dubnu:
Celerový džus : rozmixova-
ný nastrouhaný celer s okrá-
jeným citronem bez pecek, 
doplněným vodou, popř. 
cukrem podle potřeby. Pít  
po dobu minimálně jedno-
ho týdne. 
O dalším léčivém účinku 
celeru se dočtete v příštím 
čísle.

Připravila 
Kateřina Chupíková



počtení ke kávě

Stařec a mladík
Dinko Ranjina (1536-1607)

V stínu dubu kdesi jedna víla byla,
  kvítkem červeným si vlasy ozdobila.
Jel kol junák starý, vílu spatřil zmámen,
  palčivými žáry vzplál v něm lásky plamen.
Na koně ji vsadil, uchvátil ji silou
  a pak domů pádil se svou vílou milou.
Tázal se jí skromně: “Jazykem svým libým
  pověz mi v mém domě, jak se ti tu líbí?“
Víla odvětila: “ Starče svrasklých lící,
  v domě tvém bych žila smutná, strádající.
Líp je do skonání po mladíku toužit,
  nežli v milování se starcem se soužit.“
Víla domluvila. Plán se starci zhatil.
  Tam, kde dříve byla, tam ji znovu vrátil.
Brzy po té chvíli jel tu junák mladý,
  krásný, plný síly, vílu spatřil tady.

Na koně ji vsadil, uchvátil ji silou
  a pak domů pádil se svou vílou milou.
Tázal se jí skromně: “Jazykem svým libým
  pověz mi v mém domě, jak se ti tu líbí?“
Víla odvětila: “ Chlapče hladkých lící,
  v domě tvém bych žila šťastná, jásající.
Líp je do skonání po mladíku toužit,
  nežli v milování se starcem se soužit.“
Pak k mladému reku v touze prohodila:
 „Kéž bych věčně věků pod tvou vládou byla!“
Slyš mé varování: Komu zbělí hlava,
  milostnému vzplání ať se neoddává !
Není dívka mladá v světě k nalezení,
  jež by našla ráda v starci zalíbení.
Vždycky znepokojí člověka, když vidí,
  po lásce či boji kterak stařec slídí;
všude říkává se: “Když se starý dvoří,
  třeba namáhá se, marně koně moří !”

Dubrovnická renesanční poezie, přeložil Josef Hiršal
Pro Zpravodaj připravil Jan Liškař

JARO v krajce
Na počátku roku jsme si 
všichni společně s papírovou 
krajkou popřáli mnoho zají-
mavého a krásně tvořivého 
v dalších měsících.
Dnes na počátku jara (i když 
to na jaro ještě moc nevypa-
dá) mohu říci, že za tu krát-
kou chvíli se událo mnoho. 
Rozhodně to mohou potvrdit 
ti z vás, kteří se zúčastnili 
některého z našich kurzí-
ků. A nebylo jich málo. Jsem 
velmi ráda, že jsem se stala 
společnicí nadšených žen a 
dívek, které tato technika 
zaujala, čerpají z ní energii a 
tráví s ní svůj volný čas. 
Společně jsme měly možnost 
naučit se v několika základ-
ních a jednom pokračovacím 
kurzu nové postupy a pou-
žívat nové nástroje a také si 

vzájemně předat své zkuše-
nosti. 
Pokud by ovšem byl zájem, 
nemusí to být kurzy posled-
ní. Záleží jen na vás. Adresa 
na přihlášení je pořád stejná:
oplacha@gmail.com. Infor-
mace o dalších kurzech mů-
žete získat také na stránkách 
www.krajky-brno.cz v zálož-
ce kurzy. Zde také máte mož-
nost podívat se, co nového 
lze v krajce vytvořit. Sama 
se musím také učit a vzdělá-
vat – v březnu jsem byla na 
kurzu, kde se krajka zdobí 
akvarelovými pastelkami 
a maluje barvou. Na výsled-
ky se můžete podívat v mé 
fotogalerii. A pokud vás to 
některé zaujme, klidně se do 
toho pustíme. Ale to trochu 
předbíhám.
Nejdříve ze všeho bych vás 
ráda informovala o výstavce 

v rosické knihovně v termí-
nu 13. 4. – 2. 5.2013.  Budu zde 
vystavovat všechny výrobky, 
které jsem dosud vytvořila. 
Můžete se přijít podívat.  
A co chystám do budoucna? 
Pokud budete mít zájem, mů-
žeme se nepravidelně schá-
zet  na pracovních worksho-
pech, kde bychom se jednak 
mohly zdokonalit v technice 
zpracování papíru a také  si 
vytvořit nové, zajímavé vý-
robky. Můžeme se také poch-
lubit tím, co jsme vytvořily 
a jen tak nad šálkem kávy 
rozebrat své zkušenosti.  Ale 
to vše záleží na volných ter-
mínech v knihovně a na va-
šem zájmu. Určitě vás o všem 
budeme společně s paní Va-
šákovou rády informovat ve 
zpravodaji. 
Takže JARO vítej!!!! 

Olga Plachá
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Toulání
V dubnových toulkách si 
procestujeme jeden z nej-
krásnějších koutů našeho 
kraje, a to Pálavské vrchy 
a jejich okolí. 
Ne náhodou se říká, že je to 
místo s nejlahodnějším ví-
nem, nejkrásnější přírodou 
a zajímavými památkami.  
Pálavské vrchy zahrnují 
rozsáhlý komplex útvarů. 
Tvoří je soustava několi-
ka kopců, kolem kterých 
se rozkládá oblast Pálava, 
což je biosférická rezervace 
UNESCO - domov mnoha 
chráněných rostlin a živo-
čichů. K Mikulovu se pak 
celý masív postupně sni-
žuje a ztrácí v okolní pa-
horkatině. Pavlovské vrchy, 
ze všech stran obklopené 
úrodnými vinicemi, patří se 
svými bělostnými vápenco-
vými skalami, kvetoucími 
kosatci na sluncem ozářené 
skalní stepi, dubovými háji, 
zříceninami gotických hra-
dů, jedinečnou architektu-
rou historického Mikulova 
i vinnými sklepy v okolních 
obcích k velmi zajímavým 
místům České republiky. 
Nabízí procházky po nejdéle 
osídlených lokalitách Česka 
a je nepřetržitě obývána po 
mnoho tisíc let, o čemž svěd-
čí mnoho archeologických 
nálezů (pozůstatky lovců 
mamutů). Toto všechno spo-
lu se suchým a teplým pod-
nebím propůjčuje pálavské 
krajině téměř středomořský 
ráz, který bychom jinde 
v Čechách nebo na Moravě 

marně hledali. Jméno však 
nedostala Pálava podle pal-
čivých slunečních paprsků, 
ale podle staršího českého 
jména vinařské vsi Pavlov. 
Nejvyšším bodem Pálav-
ských vrchů je masiv Děvín 
s 545 m. n. m. 
A jaké zajímavosti můžete 
v této oblasti vidět nebo na-
vštívit? Tak třeba Dolní Věs-
tonice, kde byla objevena 
slavná soška Venuše,  Děvič-
ky (dívčí hrad) u obce Pra-
vlov, Sirotčí hrádek v obci 
Klentnice, zámek, jeskyni 
Na Turoldu, Svatý kopeček 
(to vše v Mikulově) a spous-
ty dalších zajímavostí. Z nej-
vyššího vrcholu této oblasti 
se nám také rozprostře úžas-
ný pohled na uměle vytvo-
řené Novomlýnské nádrže, 
které jsou rájem rybolovu 
a dokonce zde hnízdí i orel 
mořský. Pro mnohé návštěv-
níky je toto místo srdeční 
záležitostí, kam se vždycky 
rádi vrací, pro někoho jde 

ostále neprozkoumaný kout 
naší vlasti. 
K Pálavě a jižní Moravě patří 
neodmyslitelně víno a vin-
ná kultura. V okolí Pavlov-
ských vrchů najdete nespo-
čet soukromých vinných 
sklípků, kde si můžete do-
mluvit soukromou řízenou 
degustaci. Nebo si můžete 
jednoduše zakoupit víno od 
některého z tamních vinařů, 
kteří vám jistě rádi poradí 
s výběrem. A určitě vám dají 
také ochutnat několik vzor-
ků, abyste nekupovali zajíce 
v pytli. Sám jsem při toulání 
tímto regionem degustaci 
vyzkoušel a můžu říci, že 
byla velmi příjemná. 
Pokud tedy vaše cesta někdy 
povede tímto směrem, neza-
pomeňte navštívit tuto nád-
hernou lokalitu a ochutnat 
zdejší červené a bílé zlato. 
Navíc se říká, že ve víně je 
pravda. 
Napočtenou příště. 

Luděk Klouček

autor fotografie: Zp from cs
zdroj fotografie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skály_na_vrcholu_děvína.JPG

Skály na vrcholu Děvína

Stařec a mladík
Dinko Ranjina (1536-1607)

V stínu dubu kdesi jedna víla byla,
  kvítkem červeným si vlasy ozdobila.
Jel kol junák starý, vílu spatřil zmámen,
  palčivými žáry vzplál v něm lásky plamen.
Na koně ji vsadil, uchvátil ji silou
  a pak domů pádil se svou vílou milou.
Tázal se jí skromně: “Jazykem svým libým
  pověz mi v mém domě, jak se ti tu líbí?“
Víla odvětila: “ Starče svrasklých lící,
  v domě tvém bych žila smutná, strádající.
Líp je do skonání po mladíku toužit,
  nežli v milování se starcem se soužit.“
Víla domluvila. Plán se starci zhatil.
  Tam, kde dříve byla, tam ji znovu vrátil.
Brzy po té chvíli jel tu junák mladý,
  krásný, plný síly, vílu spatřil tady.

Na koně ji vsadil, uchvátil ji silou
  a pak domů pádil se svou vílou milou.
Tázal se jí skromně: “Jazykem svým libým
  pověz mi v mém domě, jak se ti tu líbí?“
Víla odvětila: “ Chlapče hladkých lící,
  v domě tvém bych žila šťastná, jásající.
Líp je do skonání po mladíku toužit,
  nežli v milování se starcem se soužit.“
Pak k mladému reku v touze prohodila:
 „Kéž bych věčně věků pod tvou vládou byla!“
Slyš mé varování: Komu zbělí hlava,
  milostnému vzplání ať se neoddává !
Není dívka mladá v světě k nalezení,
  jež by našla ráda v starci zalíbení.
Vždycky znepokojí člověka, když vidí,
  po lásce či boji kterak stařec slídí;
všude říkává se: “Když se starý dvoří,
  třeba namáhá se, marně koně moří !”



Myslím, že alespoň v polo-
vině článků dubnového zpravo-

daje figuruje JARO. Že nepřišlo, že 
si dává načas, že nás převezlo, že se na 

něj těšíme...Nezbývá než doufat, že zákony 
přírody nakonec zvítězí a my se dočkáme. Jen 

aby to nebylo tak, že až bude to jaro, přestane 
nás bavit a my se budeme těšit na léto. Takoví 

totiž jsme – pořád nás to žene dál a pořád chceme 
to, co zrovna nemáme. 

Jaro máme spojeno hlavně s probouzením přírody, 
pučením a květy. A my tomu kvetení dáme letos 
na Kratochvilce ještě jednu novou podobu.  
V květnu se již několik let pořádá finanční 
sbírka Ligy proti rakovině. Dobrovolníci s ka-
sičkami procházejí českými městy a nabízejí 
lidem informační letáčky o prevenci a léčbě 
nádorových onemocnění. Pokud si člověk 
přeje přispět nějakou finanční částkou na 
výzkum, léčení a podporu prevence této 
nemoci, dostane za své penízky typickou 
kytičku. Pamatuji si, že když jsem ještě 

bydlela v Brně, procházely se v tento den 
v centru stovky lidí s přišpendlenou kytič-

kou. Někdy to bylo docela úsměvné – pod-
nikatelé v obleku se žlutou kytkou na klopě, 

opentlené kočárky, děti s kytkou na čepici...
Letos tedy přivezeme tuto sbírku i na Kratochvilku. 

Zaštítí ji Místní lidová knihovna. Dobrovolníci vyra-
zí do ulic Kratochvilky, aby z vás vyrazili nějakou tu ko-

runku :-) a dali vám za ni kytičku, která vydrží. O přesném 
průběhu akce vás budeme ještě informovat v květnovém 
zpravodaji, teď se jen připravte a dejte si stranou alespoň 
dvacku. 
Přeji všem spoluobčanům krásný čas. Nespoléhejte se 
na jaro a dělejte si navzájem radost nějakými jiný-
mi způsoby. 

Alice Vašáková

zd
ro

j f
ot

og
ra

fie
: h

ttp
://

74
21

1.
co

m
/w

al
lp

ap
er

/p
ic

tu
re

_b
ig

/F
re

e_
Sc

en
er

y_
W

al
lp

ap
er

__
In

cl
ud

es
_t

he
_S

ce
ne

_o
f_

Bl
oo

m
in

g_
Sp

ri
ng

_S
im

pl
y_

G
oo

d_
an

d_
N

at
ur

al
.jp

g

Po
sle

dn
í slovo



Myslím, že alespoň v polo-
vině článků dubnového zpravo-

daje figuruje JARO. Že nepřišlo, že 
si dává načas, že nás převezlo, že se na 

něj těšíme...Nezbývá než doufat, že zákony 
přírody nakonec zvítězí a my se dočkáme. Jen 

aby to nebylo tak, že až bude to jaro, přestane 
nás bavit a my se budeme těšit na léto. Takoví 

totiž jsme – pořád nás to žene dál a pořád chceme 
to, co zrovna nemáme. 

Jaro máme spojeno hlavně s probouzením přírody, 
pučením a květy. A my tomu kvetení dáme letos 
na Kratochvilce ještě jednu novou podobu.  
V květnu se již několik let pořádá finanční 
sbírka Ligy proti rakovině. Dobrovolníci s ka-
sičkami procházejí českými městy a nabízejí 
lidem informační letáčky o prevenci a léčbě 
nádorových onemocnění. Pokud si člověk 
přeje přispět nějakou finanční částkou na 
výzkum, léčení a podporu prevence této 
nemoci, dostane za své penízky typickou 
kytičku. Pamatuji si, že když jsem ještě 

bydlela v Brně, procházely se v tento den 
v centru stovky lidí s přišpendlenou kytič-

kou. Někdy to bylo docela úsměvné – pod-
nikatelé v obleku se žlutou kytkou na klopě, 

opentlené kočárky, děti s kytkou na čepici...
Letos tedy přivezeme tuto sbírku i na Kratochvilku. 

Zaštítí ji Místní lidová knihovna. Dobrovolníci vyra-
zí do ulic Kratochvilky, aby z vás vyrazili nějakou tu ko-

runku :-) a dali vám za ni kytičku, která vydrží. O přesném 
průběhu akce vás budeme ještě informovat v květnovém 
zpravodaji, teď se jen připravte a dejte si stranou alespoň 
dvacku. 
Přeji všem spoluobčanům krásný čas. Nespoléhejte se 
na jaro a dělejte si navzájem radost nějakými jiný-
mi způsoby. 

Alice Vašáková
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ČESKÝ DEN PROTI
RAKOVINĚ

17.  ročník celonárodní květinové sbírky

Ozdobte se i Vy žlutým kvítkem
a vyjádřete tak svoji solidaritu 
s nemocnými rakovinou!

15. května 2013

Pomoci můžete také odesláním zprávy ve tvaru DMS KVET 
na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, LPR Praha obdrží 27 Kč.
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

www.lpr.cz, www.denprotirakovine.cz


