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Vážení občané,

v uplynulém měsíci jsme zaznamenali řadu důležitých a za-
jímavých událostí.

Naše obec obdržela z rukou předsedkyně Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky paní Miroslavy Něm-
cové svoje znaky, Sbor dobrovolných hasičů uspořádal vy-
dařenou oslavu 85. výročí svého založení, TJ Družstevník 
zorganizoval řadu sportovních akcí a Klub seniorů se při-
pomněl krásným zájezdem do Lednicko-valtického areálu. 
Kdo se nezúčastnil osobně, může si o tom přečíst v tomto 
zpravodaji a prohlédnout si fotogalerie na našich interneto-
vých stránkách. 

Oprava a rekonstrukce vodovodu byla zakončena kolauda-
cí, kde bylo konstatováno, že stavba byla provedena bez zá-
vad a naše obec má konečně dostatečný průtok a tlak vody 
nejen pro zásobování obyvatel, ale i pro zajištění požární 
ochrany. Naše zastupitelstvo tím splnilo první ze svých sli-
bů daných občanům. 

Velké poděkování patří všem z vedení obce, kteří s touto 
nemalou stavbou měli spoustu starostí, vedení Svazku vo-
dovodů a kanalizací Ivančice, který byl investorem a z velké 
části tuto akci zafinancoval, stavební firmě pana Ryšavého 
z Vémyslic, která odvedla vynikající práci i v hodně nepří-
znivých povětrnostních podmínkách a v neposlední řadě 
všem našim občanům za to, že trpělivě snášeli všechno ne-
pohodlí spojené se stavebními pracemi. Ještě jednou všem 
děkuji.  

Zateplení budovy Obecního úřadu se postupně změnilo 
na generální opravu celé obecní budovy. Proti původním 
záměrům se vyměnily i střechy a podle finančních možnos-
tí budou provedeny další opravy, především v interiéru. Je 
předpoklad, že do konce srpna budou všechny práce skon-
čeny. Obecní budova i se svým okolím se tak stane krásnou 
dominantou naší obce. 

Mikroregion Kahan začal vypracovávat svoji Strategii roz-
voje na roky 2014 – 2018. Naše obec se jako součást „Ka-
hanu“ bude na tomto projektu také podílet. Je to pro nás 
příležitost zamyslet se nad třemi věcmi: 1. Co chceme, aby 
se na Kratochvilce do roku 2018 vykonalo, 2. Jak to chceme 
udělat a  3. Kde na to vezmeme peníze. Věřím, že se do toho-
to projektu zapojí co nejvíce našich občanů. 

Protože nás čekají dva prázdninové měsíce a doba dovole-
ných, přeji všem našim občanům hodně klidu a pohody, od-
počinku a především pěkné počasí. 

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 
14. 6. 2013 na Obecním úřa-
dě. Zahájeno bylo standard-
ně v 18 hodin. Zasedání 
proběhlo bez účasti hostů. 
Hlavním a jediným bodem 
zasedání bylo schválení 
smluv s Komerční bankou 
na poskytnutí krátkodobé-
ho úvěru na předfinanco-
vání dotace na zateplení bu-
dov OÚ ve výši 1.084.176,-Kč 
a střednědobého úvěru na 
opravy střech budov OÚ, 
výměnu přímotopů v sále 
a zateplení budov OÚ ve 
výši 2.000.000,-Kč.

Přehled usnesení z 22. za-
sedání Zastupitelstva obce 
Kratochvilka konaného 
14.6. 2013

Zastupitelstvo obce Krato-
chvilka

Schvaluje:

a. Program 22. zasedání.

b. Smlouvu o úvěru s Ko-
merční bankou na po-
skytnutí krátkodobého 
municipálního úvěru na 
předfinancování dotace 
„Zateplení obecního úřa-
du, MŠ a restaurace Kra-
tochvilka č. p. 7“ ve výši 
1.084.176,- Kč se splatnos-
tí nejpozději 31. 10. 2013.

c. Smlouvu o úvěru s Ko-
merční bankou na po-
skytnutí střednědobého 
municipálního úvěru 
„Oprava střechy nad sá-
lem, oprava střechy nad 
obchodem a restaurací“ 
a „Výměna přímotopů“ a 
„Zateplení obecního úřa-
du, MŠ a restaurace Kra-
tochvilka č. p. 7“ ve výši 
2.000.000,- Kč se splatnos-
tí nejpozději 25. 5. 2018.

d. Smlouvu s Komerční 
bankou na zajištění krát-
kodobého municipálního 
úvěru na předfinanco-
vání dotace „Zateplení 
obecního úřadu, MŠ a re-
staurace Kratochvilka 
č. p. 7“ ve výši 1.084.176,- 
Kč krycí blankosměnkou 
v počtu 1 ks.

e. Smlouvu s Komerč-
ní bankou na zajištění 
střednědobého munici-
pálního úvěru „Oprava 
střechy nad sálem, opra-
va střechy nad obchodem 
a restaurací“ a „Výměna 
přímotopů“ a „Zateple-
ní obecního úřadu, MŠ 
a restaurace Kratochvilka 
č. p. 7“ ve výši 2.000.000,- 
Kč krycí blankosměnkou 
v počtu 2 ks.

Zmocňuje:
a. Podpisem Smluv o úvěru, 

Smluv o zajištění blan-
kosměnkou a podpisem 
blankosměnek 1. mís-
tostarostu Ing. Michala 
Zoblivého.

Mimo oficiality z Obecního 
úřadu bych chtěl za sebe 
vyzdvihnout výbornou pří-
pravu a organizaci oslav 85. 
výročí SDH. Bylo vidět, že 
členové SDH a jejich spo-
lupracovníci odvedli velmi 
kvalitní práci a připravili 
výborný program i zázemí. 
Za to jim všem patří velké 
poděkování a uznání.

Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

Provozní záležitosti obce
Nastává doba dovolených 
a zaslouženého odpočinku. 
Přesto nás čeká dokončení 
projektů a nikdy nekončící 
udržovací práce na obec-
ním majetku. 

Je zpracována projektová 
dokumentace vstupu do 
obecního sálu a současně 
proběhne oprava interié-
ru. V přísálí bohužel došlo 
k zatečení dešťové vody 
do sádrokartonového pod-
hledu. Výměna podhledu 
bude hrazena z pojištění re-
alizační firmy.

Po dokončení stavebních 
prací na hřišti MŠ obnoví-
me poškozený travní po-
rost v místech nově zbu-
dované dešťové kanalizace 
a zvažujeme vhodné umís-
tění chodníku do hlavního 
vstupu školky. 

Již několikrát jsme byli upo-
zorněni na nevhodné řešení 

Oficiality z „OÚ“
z obecního úřadu



5

společných prostor obecní-
ho hostince a hřiště u Ma-
teřské školky. Doufám, že 
se podaří oddělit společné 
prostory a provozy se nebu-
dou vzájemně omezovat.

Dalším projektem, který 
pokročil do nové fáze, je 
revitalizace sadu na Kra-
tochvilce. Dne 10. 6. 2013 
podepsal ministr životního 
prostředí schválenou žá-
dost o dotaci z operačního 
programu Životního pro-
středí. Zahájení realizace 
projektu je plánováno na  
začátek roku 2014, ukonče-
ní pak do září 2015. Celkové 
náklady jsou 673 966,-

Jiří Vozdecký, místostarosta

USNESENÍ Z 5. SCHŮZE 
FV, konané dne 25. 6. 2013
Finanční výbor:
Projednal a schválil roz-
počtové opatření č.3/2013.

Výdaje:
• § 2321 oprava paragrafu    

700,- Kč
• § 3613  navýšení   

o 273.100,- Kč

Financování:
• položka 4213 
  -750.900,- Kč
• položka 4216 

 1.024.000,- Kč

Finanční výbor rojednal 
smlouvu o úvěru.  Úvěr 
dva miliony korun na 
pět let s úrokovou sazbou 
2,45% bude poskytnut 
od Komerční banky. Pro-
středky se použijí převáž-
ně na nutné rekonstrukce 
střech na budovách OÚ 
a k rekonstrukci nevyho-
vujícího a neekonomic-
kého vytápění obecních 
prostor.

Za Finanční výbor 
předseda Luděk Klouček

Finanční výbor obce Kratochvilka

Kratochvilský 
truhlík
V úterý 11. června jsme 
navštívili domy výherců 
letošního ročníku sou těže 
O nejkrásnější před zahrádku. 
Stali se jimi rodina Valešova 

v kategorii „nejhezčí truhlík“ 
a rodina Polcova v kategorii 
„nejhezčí předzahrádka“.  
Naštěstí byli doma a tak jsme 
mohli přistoupit ke gratu-
laci a předání výhry. Naše 
komise věnovala do soutěže 
sadu zahradního mininářadí 

značky Fiskars, která určitě 
udělala výhercům radost.  A 
vy ostatní se můžete začít 
připravovat na další ročník a 
kdoví, třeba i zvítězit. 

Za komisi pro životní prostředí 
a rozvoj obce 

Petra Benhartová

foto: Helena Hurtová pan Valeš manželé Polcovi
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Tenisový turnaj na 
Kratochvilce
V sobotu 8. června 2013 se 
v naší obci odehrál teniso-
vý turnaj, pořádaný pod 
hlavičkou tenisového klu-
bu a TJ Družstevník Kra-
tochvilka. Ani brzké ranní 
vstávání hráče neodradilo 
a ke hře se dostavilo cel-
kem 18 zájemců. Něžné po-
hlaví zastupovaly 4 hráčky 
a všichni ostatní splňovali 
podmínky pro zařazení do 
kategorie mužů. Soutěžní 
disciplíny byly dvě: čtyřhra 
mužů a smíšená čtyřhra, 

při které hraje v každé dvo-
jici jedna žena a jeden muž.                                                                                                                    
V průběhu turnaje nebyla 
nouze o zajímavé přihrávky 
ani vtipné momenty. Kvůli 
slunečnému a parnému dni 
hráči pečlivě dodržovali pit-
ný režim v Hospůdce pod 
Lipou, která zajišťovala i ob-
čerstvení.                                                                                                                                    
Hrající účastníci prokázali 
výborné pohybové doved-
nosti s patrnými tenisovými 
zkušenostmi.  Vždyť nejde 
jen o „jakési pinkání“. K této 
míčové hře je třeba mít kro-
mě sportovního náčiní i od-
povídající fyzickou výdrž 

a určitou hráčskou taktiku. 
S přibývajícím večerem 
byla už únava a vyčerpání 
na přítomných znát. A není 
divu, vždyť naši sportovci 
vydrželi hrát s plným na-
sazením od půl osmé do 
půl osmé. Turnaj proběhl 
v klidné a přátelské atmo-
sféře. Nechybělo ani předání 
cen a blahopřání vítězům.                                                                                                                                         
Nezbývá než poděkovat 
organizátorům soutěže 
i přítomným hráčům, kteří 
projevili velkou bojovnost 
a výdrž. Jarko, děkujeme za 
vynikající grilované pohoš-
tění.

Vážení přátelé, dovolte, 
abychom se s vámi podělili 
o zážitky ze druhého zájez-
du Klubu seniorů.
20. června v 7.30 odjížděl au-
tobus směr Dolní Kounice, 
kde byla naše první zastáv-
ka. Prohlédli jsme si pozůs-
tatky gotického kláštera 
premonstrátek Rosa coeli 
(Růže nebes). 

Následovaly Dolní Věstoni-
ce, muzeum archeologie se 
světoznámou Věstonickou 
Venuší. Tato soška z pále-
né hlíny je stará 29 000 až 
25 000 let. 
Poté jsme se vydali do Led-
nice na zámek. Projížděli 
jsme krajinou vinic a vin-
ných sklípků, Novomlýn-
skými nádržemi, nazývaný-

mi Moravské moře. Kochali 
jsme se pohledem na Pálav-
ské vršky a zavzpomínali, 
jaké filmy se zde natáčely. 
Našemu oku neunikly zří-
ceniny Děviček a Sirotčího 
hrádku.
Dorazili jsme do Lednice, 
kde byla domluvená pro-
hlídka zámku. Hodinka 
času nám dává prostor » 

Za TJ Katka Staňková a Dana Vaverková

Sláva nazdar výletu foto: Helena Hurtová



» k procházce v zámeckém 
parku.  Zaměstnanci prá-
vě vysazovali květinové 
záhony, stříhali živé ploty 
a tvarovali okrasné dřeviny. 
Vše upravují do dokonalosti 
před hlavní sezonou. 
Po odpočinku v chládku u 
vstupu do zámku jsme se 
vydali na prohlídkovou tra-
su s reprezentačními sály. 
Skvělá průvodkyně nás 
seznámila s historií lednic-
kého panství, které získali 
Lichtensteinové a patřilo jim 
téměř 700 let.
Prošli jsme vstupní halou, 
loveckým salonkem, mod-
rým pokojem, dámskou 
ložnicí, čínským pokojem 
a rytířským sálem. Ale co 
si každý určitě zapamatuje 
nejvíc je vyřezávané dře-
věné schodiště v knihovně, 
které vedlo do ložnic knížat 
a bylo vyrobeno bez použití 
jediného hřebíku.
Nevěděli jsme kam dříve 
upřít zrak, aby nám neunik-

la úžasná práce tehdejších 
mistrů: nádherné kazetové 
stropy, parkety, mramorové 
krby, koupelny na tu doby 
luxusní. Prohlídka končila 
v modrém tanečním sále, 
kde našemu uchu zalahodil 
kytarista svojí hrou na ná-
stroj. 
Odcházeli jsme plni dojmů 
z takové nádhery a to pří-
mo do poledního úmorného 
horka. Rozešli jsme se každý 
dle svého zájmu, ale hlavně 
na oběd a doplnit tekutiny.
Z Lednice je to jen kousek 
do Valtic, kde byla domluve-
ná další zastávka. V kašně 
před zámkem jsme se osvě-
žili a vyrazili na prohlídku 
zámku.
Prošli jsme se nádherně 
zlatem zdobeným interié-
rem se spoustou obrazů od 
opravdových mistrů, žasli 
jsme nad prvním historic-
kým výtahem na Moravě.
Bohužel vše krásné jednou 
musí skončit a tak jsme se 

ubírali k domovu. Naši po-
zornosti neunikl ani zámek 
v Mikulově, Svatý kopeček 
s křížovou cestou až ke kos-
telíku Svatého Šebestiána 
a Kozí hrádek, kostelík na 
ostrůvku zatopené vesni-
ce Mušov. I když toto vše 
a mnohem více jsme zhlédli 
pouze z autobusu, o všem 
nás informoval náš průvod-
ce a předseda pan Vaverka.
Vedro se nás pokoušelo sko-
lit, ale nedali jsme se a šťast-
ně jsme se navrátili na Kra-
tochvilku.
Byli jsme sice unavení, ale 
hlavně plni dojmů a proto se 
těšíme „ zase někdy nashle-
danou na výletě“.
A co vy? Nepřidáte se příš-
tě?
Poděkování za skvěle zorga-
nizovaný výlet i s výkladem 
patří předsedovi KS panu 
Vaverkovi. 

Helena Hurtová a členky KS

čtyřhra muži čtyřhra mix

1. místo Vojtěch Vaverka
Josef Vaverka

Dana Jeřábková
Jan Hurt

2.místo Vítězslav Doubek
Igor Jakš

Jana Vaverková
Vojtěch Vaverka

3. místo Jan Hurt
Jiří Valeš

Adéla Jeřábková
Viktor Vaverka

foto: Helena Hurtová

foto: Helena Hurtová
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uskutečněné akce

POVODNĚ 2013 – 
OBEC KŘEŠICE
SDH Kratochvilka uspo-
řádal v červnu sbírku na 
pomoc lidem, zasaženým 
letošní silnou povodní. 
Po poradě s krizovým cen-
trem nám byla doporučena 
obec Křešice,  nacházející se 
na severu Čech  v okrese Li-
toměřice. 
V sobotu a neděli 8. a 9. 6. 
jsme od vás, občanů Krato-
chvilky, vybírali potřebné 
věci. A že vás přišlo hodně 
- dokonce i lidé z okolních 
vesnic. Držíme se přece 
hesla „kdo může, pomůže“. 
Přinesli jste hlavně čistící 
prostředky, lopaty, košťata, 
hadry, balenou vodu - pro-

stě cokoliv, co by mohli po-
třebovat lidé postižení po-
vodněmi, dokonce i finanční 
prostředky.
Ještě v neděli 9. 6. se členové 
SDH Kratochvilka rozhod-
li, že bude nejlepší vybrané 
věci ihned odvézt. Vždyť ti 
lidé je potřebují právě teď 
a tak nebylo na co čekat. Od-
poledne jsme naložili vše co 
se vybralo do auta zapůjče-
ného od pana Zdenka Ko-
nečného a vydali jsme se na 
cestu.
Cesta byla dlouhá, do Kře-
šic jsme dorazili po dlou-
hých čtyřech hodinách. 
To co jsme viděli se nedá 
popsat pár větami – vypo-
vídají o tom alespoň trochu 
přiložené fotografie.

Vybrané věci jsme předali 
členům SDH, kteří zajišťo-
vali uskladnění humani-
tární pomoci.  Finanční dar 
byl předán přímo starosto-
vi obce Křešice, který vám 
jménem občanů obce tímto 
děkuje.
A my členové SDH Krato-
chvilka bychom také chtěli 
poděkovat všem, kterým 
není lhostejný osud dru-
hých lidí a jsou ochotni za 
každé situace pomoci. 
Pokud byste se chtěli dozvě-
dět více o akci i o obci Kře-
šice, najděte si SDH Křešice 
na Facebooku. Uvidíte nejen 
všechny, kteří zde pomáha-
li, ale i naše členy SDH Kra-
tochvilka v akci.

Za SDH Lenka Šmídková



manželé Blashovi

manželé Císařovi Miroslav a Kate-
řina

manželé Císařovi Rudolf a Anežka

manželé Čermákovi

manželé Domkářovi

manželé Haškovi

manželé Hlaváčkovi

manželé Horákovi

manželé Hrubovi

manželé Hurtovi

manželé Chupíkovi

manželé Janíčkovi

manželé Jaškovi Roman a Pavla

manželé Jeřábkovi

manželé Kloučkovi Čestmír a Hana

manželé Kloučkovi Luděk a Dáša

manželé Krapkovi

manželé Kroutilovi

manželé Křivánkovi

manželé Kvardovi

manželé Liškařovi

manželé Mrhačovi

manželé Nedomovi

manželé Nováčkovi

manželé Novákovi Břetislav a Jitka

manželé Pazderovi

manželé Penčákovi

manželé Penčákovi Miroslav a Mar-
ta

manželé Peškovi Martin a Martina

manželé Podrazilovi

manželé Pokornovi

manželé Sochorovi

manželé Staňkovi Kateřina a Petr

manželé Staňkovi Luboš a Eva

manželé Stehlíkovi

manželé Syrovátkovi

manželé Šmídkovi

manželé Švestkovi

manželé Tomečkovi

manželé Tomečkovi

manželé Trnavští

manželé Valešovi

manželé Vašákovi

manželé Veselovi

manželé  Vítovi

manželé  Vyhnalíkovi - Novákovi

manželé Zobliví Mirek a Gita

pan Nedoma Petr

paní Štěpánková Anna Zbýšov

pan Tesař Karel

paní Zoblivá

pan Peška Jiří

paní Sobotková

pan Bula

paní Boková

pan Němec Babice

pan Nykodým Petr

pan Hlaváček Josef

paní Ryšavá Miluna

paní Kotačková

pan Holoubek

pan Kocián Josef

pan Aujeský

paní Štouračová J. Neslovice

pan Kempe

paní Pešková Zdenka

Děkujeme níže jmenovaným:

9
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Tak už jsou za námi. Ptá-
te se co? No přece oslavy 
85. výročí založení SDH 
Kratochvilka. Báli jsme se 
toho dne. Přípravy vrcholily 
a my byli čím dál víc ner-
vózní. Nakonec se ukázalo, 
že zcela zbytečně.
Den začal nádherným po-
časím, takže to první, čeho 
jsme se obávali, dopadlo 
dobře. Sluníčko svítilo až 
moc, ale ty kteří se chtěli 
přijít podívat to neodradilo.
Vše začalo slavnostním ná-
stupem u hasičky a polože-
ním věnce k pomníku pad-
lých vojáků. Potom jsme se 
všichni přesunuli na fotba-
lové hřiště a tam zůstali až 
do večera.
Ukázky záchranných složek 
byly velkolepé. Ti co je vidě-
li, můžou to sami posoudit. 
Každá ukázka, kterou jste 
ten den mohli vidět, měla 
své kouzlo.

Děti i dospělí si v doprovod-
ném programu vyzkoušeli, 
jak dokáží mířit, a nejeden 
soutěžící si odnášel pěknou 
výhru.
Občerstvení bylo bohaté 
a vybral si snad úplně ka-
ždý: maso na rožni, kotlík, 
guláš nebo bramboráčky 
s hranolkama. To vše jste 
mohli ochutnat a zároveň 
si pochutnat. Jídlo bylo vy-
nikající, za což děkujeme 
našim chlapům, kteří se o 
ně starali. V horkém počasí, 
které ten den panovalo, se 
točilo nejen pivo ale i sodov-
ka, která tekla proudem.
Večer nám přišla zahrát sku-
pina Hobbit. Bavili se a tan-
covali všichni, co tam byli. 
Hobbiti hráli a hráli a doká-
zali nás vtáhnout na parket 
(tedy ten přírodní).

Děkujeme všem hostům, 
kteří přijeli a podíleli se na 
ukázkách. Děkujeme vám, 
kteří jste s námi přišli oslavit 
85. narozeniny a věříme, že 
se vám den plný akce a zá-
bavy líbil. 
A v neposlední řadě patří 
dík všem, co se na přípra-
vách podíleli.
Oslavy jsou za námi. Ti co 
přijít nemohli bohužel uvidí 
jen fotografie. Jsou sice hez-
kou památkou, ale nedají 
vám tu atmosféru, kterou 
můžete zažít jen na vlastní 
kůži. A že ta atmosféra byla 
úžasná!!!
Nakonec tedy jen může-
me říct, že se těšíme, až se 
s vámi všemi opět sejdeme 
na oslavě 90. výročí založení 
SDH Kratochvilka.

Lenka Šmídková, 
Jana Nedomová

-jc-Oslavy založení SDH

POHÁDKOVÝ LES
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Koncem srpna 2013 se uskuteční pro Vaše děti od-
ložený POHÁDKOVÝ LES.

Rozloučíme se tak s prázdninami.
Občerstvení zajistíme.

Děti se projdou sadem, kde po cestě potkají známé 
postavičky z pohádek a na konci této cesty na ně 

bude čekat překvapení.
Místo, den a čas upřesníme v letáčcích, 

které včas dostanete do svých 
schránek.

Musíme doufat, že se počasí 
umoudří a tentokrát nám 

výlet do světa pohádek 
vyjde.

SDH Kratochvilka a pohádkové bytosti se na vás těší

POHÁDKOVÝ LES
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 plánované akce

Kulturní přehled akcí 
v Rosicích a okolí
Hurá, jsou tady prázdniny!
Čas dovolených, čas prázd-
nin, výletů, koupání a od-
počinku. Pokud se nechys-
táte na dovolenou nikam 
daleko a budete trávit 
prázdninové období doma, 
jistě si vyberete k relaxaci 
i něco z následující nabíd-
ky.
Jízdy historických vlaků 
v MPŽ ve Zbýšově -  kaž-
dou prázdninovou sobotu 
od 10:00 do 18.00 hod.
V tomto čase budou otevřeny 
brány Muzea průmyslových 
železnic ve Zbýšově. Vlaky 
vedené motorovou lokomo-
tivou vyjíždějí každou celou 
hodinu od 10:00 do 18:00 
hod. z areálu muzea v býva-
lém dolu Jindřich II. do Babic 
po aktuálně sjízdném úseku 
přerozchodované tratě. Kro-
mě toho mohou návštěvníci 
zhlédnout expozici lokomo-
tiv, vozů a techniky (parní 
lokomotivy z let 1913-1951, 
motorové lokomotivy z let 
1940-1981, přes 100 let starou 
elektrickou lokomotivu Si-
emens z roku 1905 v plném 
provozním stavu).
Dětský bazar
14. 7. 2013 Zámecké kultur-
ní centrum Rosice  
9:00–12.00 
Pořadatel: KIC Rosice

Setkání pivovarů
20. 7. 2013 Starý pivovár
od 13:00
Poteče zlatavý mok z těchto 
pivních chrámů: Zámecký 
pivovar Břeclav, Rodinný 
minipivovar Pacov, Parník 
Přerov, Staročeský minipivo-
var Taschenberg Buštěhrad, 
Qvásek Ostrava, Rampu-
šák Dobruška, Černý orel 
Kroměříž, Pivovar Richard 
Žebětín, Pivovar U Hušků 
Běleč nad Orlicí .... a do-
mácí bezinková limoná-
da dle receptu od babičky. 
Nasytíme vás 100% masem 
od místního velkouzenáře 
Luboše Hadače a čerstvým 
pečivem z přilehlé velkope-
kárny, domácími brambo-
ráky a jinými laskominami. 
Letošní umělci a muzikan-
ti, kteří vystoupí na tom, co 
zbylo z podia: Hardrockový 
svižník Stejšn s abstinujícím 
frontmanem Savanou Sava-
novičem, vítězní You Tube 
festivaloví  IAN, nejvíc do-
mácí kapela Tremolo, skoro-
domácí kapela Lusy, bývalí 
sociální případové Tonecat, 
kapela prvního čínského 
punkera Terakokotova armá-
da a premiérová ochutnáv-
ka písničkářské Tránzánie. 
Rýsuje se i divadelní předsta-
vení jak jinak než z hostin-
ského a nálevenského pro-
středí v podání spřáteleného 
divadla Prkno, improvizační 
IMPRO DŽOW, nové neo-
třelé soutěže o pivní a salá-
mové ceny a nová terasa ala 
rosická kampa a originální 
andělské půllitry a trička. 
To vše za pouhých 49 korun 
českých, děti do 6 let zdarma. 

Vozatajské závody
27. 7. 2013 v Rosicích, závo-
diště u Moravského Plyno-
stavu
Pořadatel: p. František Šmerda

Sběratelská burza
28. 7. 2013 Zámek Rosice, 
Přístup prodejců od 7:00, 
veřejnost od 8:00 
Pro kupující vstup zdarma. 
Občerstvení zajištěno. 
Rezervace: tel.: 606 683 229, 
549 412 891, zamek@rosice.cz.
Letní noc na koupališti v Ro-
sicích -  2. 8. 2013
Typ akce: diskotéka, taneční 
zábava, ples
Letní kino
10. 8. 2013 ve 21 hodin Ko-
čovný biografv Rosicích na 
koupališti
Pořadatel: KIC Rosice
Rytířské klání
24. a 25. 8.2013 Festival na 
zámku v Rosicích
Pořadatel: Správa zámku Ro-
sice
Koncert afro-kubánské 
hudby
25. 8. 2013 Starý pivovár 
Sběratelská burza
1. 9. 2013 Zámek Rosice, 
Přístup prodejců od 7:00, 
veřejnost od 8:00 
Pro kupující vstup zdarma. 
Občerstvení zajištěno.
Rezervace: tel.: 606 683 229, 
549 412 891, zamek@rosice.
cz.
Den pro děti
2. 9. 2013 v Rosicích na 
nádvoří před zámkem 
a ve Středisku volného času
Pořadatel: Středisko volného 
času Rosice

Čerpáno z http://www.kic.rosice.cz , zpracovala Hana Pavlíčková12
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Kino Panorama 
Rosice
Červenec, srpen, začátek září
REVIVAL
12. a 13. 7. 2013 ve 20:00
ČR 2013, režie: Alice Nellis. 
Komedie, 116 min.  
Smoke, to byli čeští Rolling 
Stones. V roce 1972 se roz-
padli a teď se pokoušejí 
o návrat.

UNIVERZITA PRO PŘÍ-
ŠERKY 3D
13. a 14. 7. 2013 v 17:30
USA 2013, režie: Dan Scanlon. 
Animovaná komedie, 109 min. 
Mike a Sulley z filmu Pří-
šerky s.r.o. se vrací s novým 
dobrodružstvím. 

VELKÝ GATSBY - 3D 
14. 7. 2013 ve 20:00
AUS/USA 2013, režie: Baz Lu-
hrman. Drama, 148 min. 
Velkoryse pojatá adaptace 
známého románu F. S. Fitz-
geralda 

MUŽ Z OCELI - 3D
19. 7. a 20. 7. 2013 ve 20:00
USA 2013, 
režie: Zack Snyder. Akční 
sci-fi, 143 min. 
Superman ve 3D, letní 
block buster jak má být.

HURÁ NA FRANCII
21. 7. 2013 ve 20:00
FRA 2013, režie: Michaël 
Youn. Komedie, 97 min. 
Francouzská komedie, kte-
rou její autoři přirovnávají 
k Boratovi.

OSAMĚLÝ JEZDEC
26. a 27. 7. 2013 ve 20:00      

USA 2013, režie: Gore Ver-
binski. Western, 151 min. 
Johnny Depp a další tvůr-
ci Pirátů z Karibiku znovu 
spojili síly.

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH 
STRÁŽCŮ 28. 7. 2013 
v 17:30
USA 2013, režie: Chris Wedge. 
Animovaný, 102 min. 
Tvůrci Doby ledové a Ria 
odhalí neobyčejný svět, 
který jste si ani nedokázali 
představit.

STAR TREK: DO TEMNO-
TY - 3D
28. 7. 2013 ve 20:00      
USA 2013, režie: J. J. Abrams. 
Sci-fi, 132 min. 
Po úspěšném restartu le-
gendy se režisér J. J. Abrams 
pouští ještě hlouběji. „Tam, 
kam se dosud nikdo nevy-
dal“.

R. I. P. D. -URNA: Útvar 
Rozhodně Neživých Agen-
tů
2. 8. a 3. 8. 2013 ve 20:00      
USA 2013, režie Robert 
Schwentke. Akční komedie, 
99 min
I mrtví mají svou policejní 
jednotku, stejně jako zločin-
ce.

JÁ, PADOUCH 2 - 3D
3. 8. a 4. 8. 2013 v 17:30      
USA 2013, 
režie: Pierre Coffin, Chris Renaud
Animovaná komedie, 98 min. 
Může být napravený pa-
douch ještě zábavný? Na-
štěstí víc než si myslíte.

SVĚTOVÁ VÁLKA Z - 3D
4. 8. 2013 ve 20:00      
USA 2013, režie: Marc For-
ster. Akční, 116 min. 
Lidstvo decimuje virová 
epidemie, která se projevuje 
nebývalou agresivitou na-
kažených.
KREV A POT
9. 8. 2013 ve 20:00      
USA 2013, režie: Michael 
Bay. Černá komedie, 130 
min. 
Příběh o gangu kulturistů, 
kteří se zapletou se zloči-
nem, který se vůbec nevyví-
jí dle jejich představ.
PACIFIC RIM - ÚTOK NA 
ZEMI - 3D
11. 8. 2013 ve 20:00      
USA 2013, režie: Guillermo 
del Toro. Akční, 132 min. 
Monstra z jiné dimenze pro-
ti lidmi ovládaným robo-
tům.
WOLVERINE - 3D 
16. 8. a 17. 8. 2013 ve 20:00      
USA 2013, režie: James Man-
gold. Akční, 136 min. 
Nejslavnější hrdina ze ságy 
X-Men a jeho dobrodružství 
v současném Japonsku.
UNIVERZITA PRO PŘÍ-
ŠERKY 3D
18. 8. 2013 v 17:30
STÁŽISTI
18. 8. 2013 ve 20:00      
USA 2013, režie: Shawn 
Levy. Komedie, 119 min. 
Starý psy klikat nenaučíš, 
ani na stáži ve firmě Google.
REVIVAL
23. a 24. 8. 2013 ve 20:00
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PŘED PŮLNOCÍ
25. 8. 2013 ve 20:00
USA 2013, režie: Richard 
Linklater. Romantický, 
108 min. 
Snímek volně navazující na 
filmy Před úsvitem a Před 
soumrakem.

MACHŘI 2 
30. 8. a 31. 8. 2013 ve 20:00
USA 2013, režie: Dennis Du-
gan. Komedie, 101 min. 
Hvězdná sestava filmu  
Machři se vrací na filmové 
plátno.

ŠMOULOVÉ 2 - 3D
31. 8. a 1. 9. 2013 v 17:30
USA 2013, režie: Raja 
Gosnell. Animovaná kome-
die, 99 min. 
Gargamel už si zase brousí 
zuby na Šmouly.

DRSŇAČKY
1. 9. 2013 ve 20:00
USA 2013, režie: Paul Feig. 
Komedie, 117 min. 
Nesourodá dvojice policis-
tek se musí naučit spolupra-
covat.

LETADLA - 3D 
7. 9. 2013 a 8. 9. 2013 v 17:30

LÍBÁNKY
7. 9. 2013 a 8. 9. 2013 v 20:00

G. I. JOE: ODVETA - 3D 
30. 6. 2013 ve 20 hodin
CAN/USA 2013, režie: John 
Chu. Akční, 110 min. 

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

Kino Réna Ivančice
PŘED PULNOCÍ

Čtvrtek 11. 7. ve 20 hodin / 
Premiéra
FILM USA/ Romantické dra-
ma, titulky, 108 min.

REVIVAL
SOBOTA 13. 7. ve  20 hodin, 
NEDĚLE 14. 7. ve 20 hodin
Film ČR/ Komedie, délka 
120 min.

STÁŽISTI
ČTVRTEK18. 7. ve 20 ho-
din, PÁTEK 19. 7. ve 20 ho-
din
Film USA/ Komedie, 
117 min., titulky.

ZAMBEZIA
SOBOTA 20. 7. v 17 hodin, 
NEDĚLE 21. 7. v 17 hodin

OSAMĚLÝ JEZDEC
SOBOTA 20. 7. ve 20 hodin, 
NEDĚLE 21. 7. ve 20 hodin

WOLVERINE
ČTVRTEK 25. 7. ve 20 ho-
din / PREMIÉRA, SOBOTA 
27. 7. v 17 hodin a ve 20 ho-
din
FILM USA/ Thriller-akční/ 
136 min., titulky.

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH 
STRÁŽCU
PÁTEK 26. 7. v 17 hodin / 
DABING
Film USA/ Animovaný / 
Dobrodružný /102 min. 
Od tvůrců DOBY LEDOVÉ!

TENKRÁT NA ZÁPADĚ 
PÁTEK 26. 7. ve 20 hodin / 
Titulky
Itálie / USA, 1968, 166 min./ 
Western / Dobrodružný. 

BABOVŘESKY - aneb z de-
níku vesnické drbny 
NEDĚLE 28. 7. v 17 hodin / 
Ivančická pouť
ČR, komedie - Z. Trošky, 
130 min.

VELKÝ GATSBY - Opaku-
jeme
NEDĚLE 28. 7. v 19.30 ho-
din / Ivančická pouť
FILM Austrálie, romantické 
drama, délka 140 min., titul-
ky. 

JÁ, PADOUCH 2
NEDĚLE 28. 7. v 15 hodin / 
Ivančická pouť / Dabing
Film USA/ Animovaná ko-
medie, 107 min. 

UNIVERZITA PRO PŘÍ-
ŠERKY
NEDĚLE 28. 7. v 10. 30 ho-
din / Ivančická pouť / Da-
bing 
FILM USA, animovaná ro-
dinná komedie, 
délka 100 min.

Na srpen není prozatím na-
bídka k dispozici.

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

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



Desátý červen letošního roku 
se stal pro naši obec význam-
ným. Toho dne byl zástup-
cům Kratochvilky předán 
Poslaneckou sněmovnou Par-
lamentu České republiky de-
kret o udělení znaku a vlajky. 
Předání byl přítomen pan sta-
rosta Ing. František Malý, člen 
zastupitelstva Luděk Klouček, 
kronikář Karel Holoubek a fo-
tograf Jiří Čermák.
V Parlamentu jsme byli po ne-
zbytných bezpečnostních pro-
cedurách uvedeni do zvlášt-
ního sálu sněmovny, kde byli 
shromážděni zástupci dvaceti 
devíti obcí z celé ČR k převzetí 
uvedených dokumentů.
Po úvodním přivítání následo-
valo seznámení s kolektivem 
pracovníků, kteří se podíleli 
na vypracování potřebných 
podkladů. S hlavním proje-
vem vystoupila předsedkyně 
Poslanecké sněmovny paní 
Miroslava Němcová. Ve svém 
vstřícném a sympatickém 
projevu mimo jiné ocenila 
náročnou práci starostů a za-
stupitelů obcí, neboť sama 
toto prostředí dobře zná a na 

této úrovni začínala svoji 
politickou kariéru. Zejména 
vyzdvihla práci zastupitelů 
v menších obcích, kde se lidé 
vzájemně znají a kromě svého 
poslání jsou nuceni řešit řadu 
dílčích drobných problémů. 
Dále paní předsedkyně při-
pomněla 71. výročí vyhlazení 
obce Lidice, které připadalo 
právě na tento den.
Aktuálně též hovořila o důle-
žité činnosti starostů a zastu-
pitelů v současnosti, kdy na 
mnohých místech v republice 
probíhaly ničivé povodně. 
Na závěr vyjádřila v projevu 
svůj vděk starostům a zastu-
pitelům za to, že se snaží udr-
žovat a navazovat na tradice 
svých obcí, což dokazuje péče 
o obecní insignie, které byly 
parlamentem schváleny.
Následovalo postupné sezná-
mení s atributy všech obcí 
a předání dokumentů staros-
tům. Tak se na projekčním 
plátně představil také krato-
chvilský znak zobrazující be-
ránka s hornickými kladívky 
a z toho odvozenou vlajkou. 
Souběžně byla podána základ-

ní charakteristika obce, její po-
loha a popis znaku i vlajky.
V další volné části programu 
následoval přípitek s paní 
předsedkyní na zdraví a další 
úspěchy. Bylo dostatek času na 
zodpovězení dotazů, indivi-
duální volnou diskusi a roz-
hovory, kde při přípitku stačil 
starosta pozvat paní předsed-
kyni i na Kratochvilku.
Následovala prohlídka Posla-
necké sněmovny. Účastníci 
byli seznámeni s historií této 
budovy i této místnosti, která 
původně sloužila českým sta-
vům. Dále byl popsán způsob 
práce sněmovny, hlasování 
i zasedací pořádek. Každý si 
mohl vyzkoušet, jak se sedí 
v křeslech poslanců i členů 
vlády.
Poté kratochvilská delega-
ce měla možnost poobědvat 
v poslanecké restauraci a pak 
už jen vykročit do deštivé Pra-
hy, co nejrychleji doběhnout 
k parkovišti na Malostran-
ském náměstí a odjet domů.

Karel Holoubek

15

Živá historie obce
Udělení obecních symbolů
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Zamyšlení
Vážení spoluobčané,
za poslední měsíc se k vám 
dostalo mnoho dezinforma-
cí, které mě - a myslím, že 
nejen mě - zlobí a mrzí, pro-
tože poškozují práci celého 
zastupitelstva. Byl bych moc 
rád a apeluji na vás všechny: 
pokud zaslechnete někde 
nějakou informaci, která je 
již na první pohled senzač-
ní, zastavte se na obci, aby-
chom si mohli celou záleži-
tost vysvětlit.
Samozřejmě, že se najdou 
diskutabilní věci, které by 
každý řešil trochu jinak 
a s jiným závěrem. Ale pro-
to jsme lidi, abychom se 
dokázali domluvit. Určitě 
uvítáme různé náměty i při-

pomínky. Myslím, že se ještě 
nestalo, aby někdo z vás byl 
na obecním úřadě odmítnut 
nebo nebyl vyslyšen. 
Proto mi připadá dosti ne-
pochopitelné schovávat se 
za petici, která nenašla 
a myslím že už ani nenajde 
žádného adresáta. Bohužel 
občané, kteří tuto petici po-
depsali, se stali nechtěnou 
obětí zkresleného výkladu 
dané věci. Budu doufat, že 
nenastává doba petic. Jen 
aby se vám příště nedostala 
do rukou třeba petice, která 
bude nabádat k zákazu ště-
kání psů nebo jízdy na kole! 
Myslím, že jako obec máme 
mnohem důležitější a po-
třebnější věci, které je potře-
ba řešit. Namátkou třeba to, 
že už možná brzy nebude-

me mít kde sportovat a pořá-
dat akce spolků – a to nechci 
pomyslet na naše děti nebo 
dorůstající mládež, která se 
může sportem zabavit. Jak 
možná všichni víte, naše je-
diné hřiště je v rukou sou-
kromého vlastníka, který 
jistě nepočítá s provozová-
ním veřejného sportoviště. 
Bohužel tato situace by ne-
musela nastat, kdyby maji-
telé pozemků nabídli prodej 
nebo výměnu přednostně 
obci.
Proto vás žádám, pokud 
dostanete nabídku na pro-
dej nebo směnu pozemku, 
abyste se v první řadě přišli 
poradit na OÚ. Určitě vám 
obec a její občané budou 
vděčni.

 Luděk Klouček, zastupitel

Kratochvilští 
sportovci
Spoluobčané, sportovci, ka-
marádi!
Uběhla již nějaká doba, kdy 
jsem naposledy psal o úspě-
ších našich sportovců. Bylo 
to koncem loňské sezóny, 
kdy jsem se snažil seznámit 

vás s celkovými výsledky 
našich motokrosových ho-
chů. Vím, že na Kratochvilce 
se sportu věnuje i spousta 
jiných - a doufám i úspěš-
ných mladých i starších lidí, 
a proto bych se o tom rád 
dočetl v našem zpravodaji. 
Opravdu a bez nadsázky: 
dnes nevím (kromě několika 
známých kamarádů), kteří 

lidé a hlavně mladí junioři 
sportují a jakému sportu se 
věnují. Vím, že jsou tady tře-
ba velmi úspěšné mažoretky 
z několika oddílů, o kterých 
bych se rád něco více dozvě-
děl, ale dodnes jsem o jejich 
úspěších jenom slyšel, niko-
liv si to někde přečetl. Velmi 
všem sportovcům fandím 
a proto bych o kratochvil-

V červenci oslaví své narozeniny paní Anna Boková, pan Miloš Brychta 
a pan Vlastimil Hos. 

V srpnu jsou oslavenci paní Milada Kotačková, paní Marie Švandová 
a pan Jan Kopáček.

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

Prázdn inová  j u bi l ea
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ských sportovních úspěších 
chtěl vědět co nejvíc. A dou-
fám, že nejsem sám.
Abych učinil věci zadost, 
rád bych vás i se zpožděním 
seznámil se sportovními 
úspěchy v právě probíhají-
cí sezóně 2013, kterým jsem 
nejblíže.
Začnu pro tentokrát spor-
tovním odvětvím, které tu-
ším zatím na Kratochvilce 
nemělo žádného zástupce 
a tím je BOX. Patrik Benhart 
začal s boxem na vlastní přá-
ní, sám z vlastní vůle, kdy 
skončil s Motokrosem a ná-
sledně s Bikrosem, kde i přes 
svou vyšší váhu začínal mít 
řekněme průměrné výsled-
ky. Důvody byly jasné, kdo 
budete mít zájem, vysvět-
lím osobně. Zprvu jsem jeho 
zapálení pro box bral velmi 
a znovu zdůrazňuji velmi 
s rezervou, jelikož jsem si 
vědom, co boxerský sport 
obnáší. 
Po roce tvrdého treninku, 
kdy nás Patrik přesvědčil, 
že to myslí vážně a dokázal 
svou váhu redukovat při na-
růstající výšce, začal jezdit 
na první regionální soutě-
že a hned v prvních deseti 
utkáních dokázal udržet leh-
ce pozitivní manko vyhra-
ných i prohraných zápasů 
v poměru 4:3. 
Tento výsledek ho však neu-
spokojil. Trenér reprezenta-
ce boxerů ČR mu sdělil zprá-
vu, že když zvýší treninkové 
dávky, mohl by s jeho pří-
stupem uspět na březnovém 
Mistrovství ČR v Mělníku. 
Ve váze do 62 kg, do které  

Patrik spadá, se tam po no-
minačních kolech dostali 
čtyři soupeři. Patrikovi v 
semifinále soupeř vzdal 
bez boje, tudíž postoupil do 
nedělního finále, aniž by 
v sobotu musel vstoupit do 
ringu. V neděli, při nástupu 
finálových boxerů, jsem se 
málem zhrozil, když jsem 
uviděl Patrikova soupeře pro 
finálový boj. Boxer BK Kar-
viná byl asi o hlavu vyšší, ale 
ve skrytu duše jsem věřil, že 
trenér reprezentace nesáh-
nul vedle a že Patrik bude 
důstojným soupeřem svému 
soku. O to větší překvapení 
mě čekalo hned v prvním 
kole (zápas se boxuje na tři 
kola po 2 minutách), kdy 
Patrik dokázal dostat sou-
peře pod absolutní tlak a po 
několika tvrdých úderech 
do oblasti hlavy a hrudníku 
vyhrál první kolo zdrcují-
cím rozdílem 10:4. Ve dru-
hém a třetím kole si již svůj 
náskok jen hlídal a soupeře 
z Karviné porazil na body 
celkově 15:7, což ocenil i tre-
nér reprezentace žáků a ka-
detů pan Duda. Tímto vý-
sledkem získal Patrik titul 
mistra ČR žáků v boxu ve 
váze do 62 kg. Nyní máme 
měsíc volno a od začátku 
srpna se Patrik začne připra-
vovat na novou boxerskou 
sezónu, jejímž vrcholem je 
ME žáků a kadetů, na které 
je Patrik nominován v šir-
ším kádru. O místě konání 
se zatím jedná, budu vás 
o něm informovat. Závěrem 
boxerského článku musím 
vyzdvihnout práci BK Nový 
Lískovec v čele s trenérem 

bulharské národnosti Elen-
ko Davovem. Jejich práce 
s mládeží je příkladná. 
Dalším velmi úspěšným 
sportovním odvětvím, o kte-
rém jsem zatím neměl mož-
nost kvůli svým neznalos-
tem psát, je SPORTOVNÍ TA-
NEC. Tento sportovní obor, 
pokud jsem dobře informo-
ván, neměl do dnešních dnů 
na Kratochvilce také žádné 
větší úspěchy, až se v součas-
né době vyšvihla na úroveň 
mistryně ČR Nikola Pešková 
s taneční skupinou MIGHTY 
SHAKE ze Zastávky. 
Tato mladá děvčata ze Za-
stávky a okolí „smetla“ 
v soutěži, která se jmenu-
je “B2 Balance Tour 2013” 
a probíhá na tři kola, nekom-
promisním způsobem veške-
rou konkurenci. Dokázala to 
díky svému temperamentu, 
perfektnímu tanečnímu na-
dání a skvělému trenérské-
mu vedením. Probíhalo to ve 
zkratce takto: první okresní 
kolo v BOBY Brno - postup 
z 1.místa, druhé krajské kolo 
v Přerově - postup z 1.místa. 
A teď to nejpodstatnější. Re-
publikové finále - proběhlo 
v Brně na Vodové 26. 5. 2013 
- 1.místo - Mistryně ČR. 
K tomu asi už můj komen-
tář bude zbytečný, můžeme 
děvčatům jen pogratulovat. 
Jen tak dále! Samozřejmě je 
potřeba vyzdvihnout i práci 
trenérek, rodičů, prarodičů 
a všech, kteří k takovýmto 
úspěchům přispívají.
Dalším velmi úspěšným 
sportovním odvětvím, které 
jsem vám ale už představil, je 

různé
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různé
kratochvilský MOTOKROS. 
Nemám informace, že by 
tento sport někdo v historii 
obce provozoval, byť jen na 
amatérské úrovni. Pokud 
tomu tak bylo a někdo o tom 
máte nějaké bližší informa-
ce, prosím vás o všechny 
zajímavé zprávy. Motokros 
nemá na Kratochvilce dlou-
hou tradici, nicméně hoši, 
kteří si ho vybrali za „sport 
svému srdci nejbližší” (a já 
bych nečinil jinak) se snaží 
nedělat jménu Kratochvilka 
ostudu. 
Nejmladší dravec Ondřej 
Peška se potýká (po velmi 
výrazných úspěších na moto-
cyklu KTM SX50, kde vyhrál 
regionální pohár Vysočiny) s 
přechodem na silnější stroj ra-
kouské výroby KTM SX65 mo-
del 2013, který ovšem již při-
náší řazenou pětistupňovou 
převodovku. Tento stroj při 
jeho věku zvládá velmi dobře 
a velmi rychle se učí. Osobně 
se na jeho závody a treninky 
chodím dívat a vidím týden 
po týdnu, jak dokáže svůj stroj 
lépe a lépe ovládat. Netvrdím, 
že Ondra letos udělá nějaké 
super výsledky se soupeři, 
kteří na těchto strojích mají 
najeto o desítky ba i stovky ho-
din více, ale vím, že jeho chví-
le přijdou. Vozí letos sice měně 
pohárů z jednotlivých závo-
dů, nicméně je to opravdu daň 
za jeho raný věk na tak velmi 
“dokonalém” motocyklu. On-
dra je velmi srdečný závodník 
a přechod na řazenou motor-
ku, kde spojka a plyn je „alfou 
a omegou“, zvládá excelentně. 
Jak píši výše, jeho chvíle určitě 
přijdou.

V souvislosti s Ondrou bych 
se jen velmi krátce zmínil 
o začínající závodnické kari-
éře jeho otce Martina Pešky. 
Martin začal s motokrosem 
postupně s nastupujícím 
tempem závodní výkonnosti 
syna Ondřeje. Samozřejmě, 
že své ježdění bere zprvu 
jako víceméně amatérské, 
nicméně z vlastní zkušenos-
ti vím, že závod je pro něho 
to, co mu pořádně rozpum-
puje krev v žilách. Po ně-
kolika výborných úspěších 
v krajských amatérských 
soutěžích, kdy vždy bojoval 
o stupně vítězů, se velmi 
nepříjemně zranil při letoš-
ním závodě MX Vysočina 
Cup v Dolních Heřmani-
cích. Martin srdnatě bojoval 
v první rozjížďce o velký po-
stup do předních pozic. Po 
špatném vstupu do závodu 
(kde byl v prvním kole natla-
čen ostatními jezdci na bari-
éru z pneumatik a upadl) 
zapnul a chtěl jít dopředu. 
Bohužel na jednom odsko-
ku ležela motorka po před-
chozím pádu jiného jezd-
ce. Traťový komisař selhal 
a Martina na nebezpečí do-
statečně neupozornil. Proto 
Martin v zápalu boje skočil 
na ležící motorku, „zavřely 
se mu rejdy“ a při jeho ces-
tě vzduchem nezbývalo než 
si říct: děj se vůle boží. Mar-
tin šel přes řidítka a zhruba 
z výšky 3 metrů dopadl na 
záda. Dopad byl velmi tvrdý, 
nicméně po prohlídce ve FN 
Bohunice a následné tříden-
ní hospitalizaci je vše v po-
řádku. Martin se již se těší, 
jak po odeznění všech bo-

lestí nasedne znovu na stroj 
KAWASAKI KX250F a bude 
usilovat o další body do vy-
sočinského seriálu. Přejme 
mu brzké uzdravení.
Posledním jezdcem této di-
vize MOTOKROSU je Ladi-
slav Benhart. Laďa do nové 
sezóny nastoupil s novým 
strojem japonské výroby 
YAMAHA YZ250F. Tento 
stroj je identický s  motor-
kou z roku předchozího, ale 
hned v úvodu sezóny dal 
Laďa všem svým soupeřům 
najevo, že s úmyslem zrych-
lit v nové sezóně na novém 
stroji to myslí zcela vážně. 
I když jezdí motokros „te-
prve“ od svých 12 let a jeho 
soupeři mají náskok něko-
lika roků, dokázal jim, že 
příkladným přístupem k zá-
vodění a s tím související 
fyzickou přípravou je možné 
jejich náskok velice rychle 
smazat. V letošní sezoně 
Laďa vede seriál přeboru 
Moravy MX METEORIT Cup 
v kategorii MX1, v přeboru 
Vysočiny je na druhém místě 
i když jeden závod vynechal 
z důvodu účasti na Mistrov-
ství ČR juniorů v Přerově, 
kde skončil na 14 místě.
Slibuji vám všem i za ostat-
ní sportovce z Kratochvil-
ky (o kterých tady nepadla 
ani zmínka, protože o nich 
nevím), že se budeme sna-
žit jméno “Kratochvilka” 
i v dalších závodech a zápa-
sech vytáhnout co nejvýše. 
Děkujeme vám za morální 
podporu.

Ladislav Benhart st.
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Malá kopaná – turnaj 
16. 6. v Oslavanech
Když si srovnáme klasický 
fotbal s pravidly a formou 
hry malé kopané, rozpozná-
me několik zásadních roz-
dílů. Předně je hrací plocha 
malé kopané téměř polovič-
ní. Hráčů hraje pouze 5 + 1 
brankář. Hraje se 2 x 30 mi-
nut. 

I členové TJ Družstevník 

jsou příznivci tohoto sportu, 
a proto sestavili tým a ak-
tivně se podílí na zápasech 
i výhrách. Předkládáme 
k nahlédnutí nejčerstvější 
výsledky.

FC Kratochvilka - FC Brat-
čice 6 : 5 (2 : 1) 
Branky: Kolář Pavel 2x, Kou-
delný Milan 2x, Franěk Lu-
káš, Husák Tomáš - Čížek 
Aleš, Rybníček David, Va-
cula Marek, Pavliš Jaroslav, 

Zajíc Jan ; Rozhodčí: Otruba 
Karel , Káfoněk Leoš .

FC Kratochvilka - Sokol 
Syrovice 2 : 7 (1 : 2) 
Branky: Kolář Pavel, Kou-
delný Milan - Getos Chris-
tos 4x, Cechmeister Roman, 
Junek Lumír, Buršík Jakub; 
Rozhodčí: Káfoněk Leoš, 
Otruba Karel.
Za TJ Katka Staňková

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. AC Sokol Tetčice 24 20 1 3 183: 93 61 ( 10)
2. FC Kratochvilka 24 16 1 7 122: 97 49 ( 4)
3. Žaves Nebovidy 24 16 0 8 141: 94 48 ( 9)
4. Remos Oslavany"B" 24 15 1 8 113: 95 46 ( 7)

Úspěchy kratochvil-
ských mažoretek
V jednom z loňských čísel 
zpravodaje jsme se s vámi 
podělily o radost z umís-
tění a následného postupu 
na finále Mistrovství České 
republiky v mažoretkovém 
sportu našich děvčat Adély 

Jeřábkové a Kristýny Klouč-
kové. Ve finále se jim však 
nepodařilo probojovat na 
přední příčky. 
Nadšení pro tento sport a je-
jich cílevědomost se zúročila 
až v letošním roce. Děvčata 
letos cvičí 3. sezonu a na 
finále mistrovství České 
republiky obsadila v ka-

tegorii MINI MIX 3. místo 
a v kategorii MIX nádherné 
1. místo. Mohou se tak pyš-
nit titulem mistryně ČR ve 
své kategorii pro rok 2013. 
S příchodem letních prázd-
nin obvykle sezona končí, 
ale letošní 1. a 3. místo jim 
zajistilo postup na Mistrov-
ství světa (letos nově), které 
proběhne poslední víkend 
v srpnu. Děvčata tedy čeká 
o prázdninách spousta prá-
ce. Vždyť účast na velké 
soutěži je velkým přínosem 
a hlavně zážitkem, který jim 
nikdo nikdy nevezme. Dou-
fáme, že se jim tento koníček 
podaří i do budoucna sklou-
bit s časem na střední škole. 
Přejeme jim tedy mnoho 
štěstí, úspěchů a v nepo-
slední řadě zdraví.

Dana Jeřábková 
a Dáša Kloučková

foto: Luděk Klouček

Kristýna Kloučková a Adéla Jeřábková
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počtení ke kávě

BABSKÉ RADY PRO 
LETNÍ MĚSÍCE:
Bolest v krku, rýma a ho-
rečka nejsou záležitos-
tí jen zimních měsíců. 
Chřipka nás může po-
řádně potrápit i v letních 
parnech. Nahrává jí špat-
ný pitný režim, velké tep-
lotní výkyvy a nadměrné 
opalování.

5 osvědčených babských 
rad:

1. Na začínající chřipku 
pomůže odvar ze 2 lžiček 
bezového květu a šípků, 
1 lžičky meduňky a mate-
řídoušky a šťávy z pome-
ranče.

2. Když chraptíte a škrábe 
vás v krku, vyzkoušejte 
ohřátou vincentku s mlé-
kem v poměru půl na půl.

3. Dejte si cokoli s česne-
kem. Ten stimuluje poce-
ní. Látky v něm obsažené 
čistí dýchací cesty a zlep-
šují odkašlávání.

4. Dejte si půl na půl na-
strouhaný křen a med. 
Tato kombinace dokáže 
posílit imunitu. Užívejte 
po lžičkách  3–7x denně.

5. Uvařte si cibulový čaj. 
V půl litru vroucí vody 
vařte 5 minut dvě na-
drobno nakrájené cibule 
a trošku majoránky. Vy-
luhujte 10 minut a sceď-

te.  Přidejte med a citron 
a popíjejte během dne při 
nachlazení. Pomáhá hlav-
ně při kašli.

10 triků, jak se nachlaze-
ní a chřipce vyhnout:

1. Jezte hodně ovoce a ze-
leniny. Vitamíny „nakop-
nou“ váš imunitní systém.

2. Nezapomínejte pít. 
Denně byste měli vypít 
zhruba 2 - 3 litry vody.

3. Zapomeňte na ledové 
nápoje. V horku zbytečně 
namáhají sliznice, které 
pak nedokáží vzdorovat 
infekci.

4. Vyhýbejte se průvanu.

5. Neplavte příliš dlouho 
ve studené vodě a nene-
chávejte tam dlouho cach-
tat ani děti.

6. Po koupání se co nej-
rychleji vysvlékněte 
z mokrých plavek.

7. Nepřehánějte to s kli-
matizací. Každý přechod 
z horka do klimatizované 
místnosti je pro tělo šok. 
Ideálně nastavená klima-
tizace by měla vzduch 
ochladit jen na teplotu 
o pět stupňů nižší, než je 
venku.

8. Opatrně s opalováním. 
Sluncem namáhaná kůže 
trpí a oslabuje obrany-
schopnost.

9. Letní chřipku nebo na-
chlazení nepodceňujte. 
Čím dříve je začnete řešit, 
tím dříve se jich zbavíte.

10. Hýčkejte si svůj imu-
nitní systém. Naučte se 
bojovat se stresem, jezte 
zdravě a hýbejte se.

Naštěstí existuje celá 
řada potravin, které naši 
obranyschopnost stopro-
centně posílí:

JOGURT
Zdaleka ne všechny bak-
terie jsou špatné. “Dobré” 
bakterie jsou ideální pro 
regulaci imunitního sys-
tému, zvyšují množství 
protilátek a zabraňují růs-
tu patogenních organis-
mů, jako jsou salmonely 
a E. coli. Velké množství 
“hodných” bakterií obsa-
hují “živé” jogurty. Takže 
pokud chcete posílit svůj 
slábnoucí imunitní sys-
tém, zařaďte je do svého 
jídelníčku!

HOŘKÁ ČOKOLÁDA
Zamlsejte si bez výčitek! 
Pár kostiček kvalitní hořké 
čokolády denně vám neu-
škodí. Naopak - obsahuje 
totiž aminokyselinu L-Ar-
ginin, která má blahodár-
né účinky na naši imunitu 
a působí jako antidepresi-
vum. Navíc je plná flava-
nolů - antioxidantů, které 
neutralizují volné radikály 
a chrání tak vaše buňky.
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ČESNEK
Je velmi silně protizá-
nětlivý, má také protira-
kovinné účinky, chrání 
před infekcemi, odpuzuje 
parazity, kteří se na záně-
tech v těle podílejí svými 
odpadními produkty, sni-
žuje vysoký krevní tlak 
a cholesterol, je nejsilnější 
antibiotikum, zabraňuje 
růstu kvasinek jako Kan-
dida (která je další z pří-
čin rakovinných nádorů 
i zánětů – např. akné). 
Velmi dobře ničí rakovin-
né buňky hlavně v žalud-
ku, tlustém střevě, prosta-
tě a prsou.

Také velmi dobře detoxi-
kuje organismus od těž-
kých kovů jako jsou rtuť, 
olovo a hliník.

Obsahuje klíčové anti-vi-
rové látky jako allicin a 
ajoene, který se dokonce 
vyskytuje pouze v čers-
tvém česneku. Česneková 
šťáva vás účinně zbaví ne-
mocí způsobených hou-
bami a plísněmi a dokon-
ce i vydezinfikuje čerstvé 
rány.

MRKEV
Tahle oranžová pochout-
ka není jen pro králíky! 
Pokud vás trápí kašel 
či nachlazení, zkuste 
schroupat pár čerstvých 
mrkví nebo si udělejte 
salát. Mrkev je plná beta-
-karotenu, který zvyšuje 

počet bílých krvinek, pře-
devším T-lymfocytů, které 
účinně regulují imunitní 
systém. Takže pokud se 
chystáte do války s nepřá-
telskými viry, je možná 
na čase dát si porci křupa-
vé zeleniny…

ČERSTVÉ OVOCE 
a ZELENINA
Není nic jednoduššího, 
než začít pravidelně kon-
zumovat ovoce a zele-
ninu. Čerstvá zelenina 
je doslova nabitá fyto-
nutrienty, které chrání 
tělo před onemocněním. 
Papriky a brokolice zase 
posílí imunitní systém 
tím, že “přestaví” poško-
zené buňky a posílí ty 
nové. I konzumace ovoce 
je pro posilování zdravé-
ho imunitního systému 
nezbytná. Obsahuje řadu 
antioxidantů, které chrá-
ní naše buňky, dále vita-
míny, minerální látky, en-
zymy a vlákninu.

ŠPENÁT
I když z vás konzumace 
špenátu neudělá Pepka 
námořníka, určitě je vý-
borným prostředkem pro 
posílení imunity. Špenát 
a další listová zelenina 
(kapusta, mangold, ruko-
la a další) obsahují velké 
množství kyseliny listové, 
která má zásadní vliv na 
buněčný růst a regenera-
ci. Umožňuje tělu prová-

dět mnoho podstatných 
funkcí, jako je zpevnění 
žilní stěny, prevence chu-
dokrevnosti, tvorba čer-
vených krvinek, syntéza 
a oprava DNA. Nedosta-
tek může vést k psychic-
kým poruchám, jako je 
například deprese.

Jeho chlorofyl vytahuje 
karcinogenní látky z těla 
ven, chrání zažívací ústro-
jí před záněty, podporuje 
imunitní systém. Obsahu-
je karotenoidy, které též 
velmi dobře oslabují zá-
něty. Ale pozor: komerční 
špenát je jednou z nejvíce 
stříkaných potravin na 
světě- pro léčbu proto vol-
te raději BIO špenát.

ÚSTŘICE
Slizká pochoutka je pro-
slulým afrodiziakem, ale 
je také ideální, pokud 
chcete zlepšit váš imu-
nitní systém. Ústřice jsou 
napěchované zinkem, 
který účinně zvýší vaši 
obranyschopnost tím, že 
pomáhá urychlit množe-
ní bílých krvinek. Zinek 
také zvyšuje množství 
protilátek v organismu, 
čímž přispívá k odvrácení 
infekce.

připravila 
Kateřina Chupíková
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počtení ke kávě

Měsíční znamení 
Lev (24. 7. – 21. 8.)
Charakteristika

Znamení Lva dává lidem, 
kteří se v něm narodili, 
zdravé sebevědomí a při-
rozenou autoritu. Mají 
vůli vládnout a ovládat 
druhé, ale jejich chování 
je velkorysé a přátelské. 
Tito lidé o sobě zpravidla 
nemají žádné pochyb-
nosti, protože věří svým 
pracovním i morálním 
kvalitám a důvěřivě po-
suzují i své protějšky. Jsou 
to lidé hrdí a mají v úctě 
i hrdost svých spoluob-
čanů, u kterých jsou ob-
líbeni pro svou přímost 
a otevřenost. V jejich po-
vaze je rytířskost a vro-
zený takt. V přítomnosti 
těchto lidí se každý cítí 
dobře a nikomu nevadí 
podřídit se jejich vedení 
a rozhodování, protože 
tito lidé vyzařují klidnou 
převahu a nikdy se neu-
chylují k malichernostem.  
 
Lidé narození v tomto 
znamení mají rádi bo-
hatství a dobrou životní 
úroveň, ale ani v horších 
materiálních poměrech 
neztrácejí svou sebedů-
věru a zjevem ani cho-
váním nedají svému 
okolí najevo, že potře-

bují pomoc nebo soucit.  
Knížecí znamení Lva pů-
sobí, že tito lidé, ať už pa-
tří do kterékoli společen-
ské kategorie, budou vy-
zařovat přirozenou ele-
ganci, i kdyby byli nuceni 
chodit v hadrech. Spočívá 
to v jejich chůzi, v drže-
ní těla ale hlavně v je-
jich noblesním chování.  

Při špatném ozáření jejich 
Slunce jinými planetami 
se může stát, že se jejich 
hrdost změní v pýchu a je-
jich autorita v aroganci. 
Pak se stává, že svou vůli 
prosazují na úkor dru-
hých a uplatňují ji nejen 
„lvím“ způsobem přímo, 
ale i zlomyslným zadác-
tvím a postupují v tom tak 
dlouho, dokud nedosáh-
nou svého. Lvi volí vždy 
nejkratší cestu k cíli a jsou 
k tomu vybaveni velkou 
rozhodností. Nejlépe se 
jim daří ve svobodných 
povoláních, kde uplatní 
svou samostatnost, ale 
ani podnikatelská sféra 

není jejich mentalitě cizí, 
protože je v nich velká 
odvaha a radost z rizi-
ka. Lvi, tak jako všechny 
kočkovité šelmy, mají dar 
rychlých reakcí a osvěd-
čují se v nepřehledných 
situacích, ve kterých 
umějí využít svůj neo-
mylný instinkt a postřeh.  
 
Tito lidé mají úspěch 
v každém povolání, ve 
kterém se uplatní úroveň 
jejich chování, bystrost, 
takt i sebedůvěra. Jsou 
sice schopní vykonávat 
na úrovni jakoukoli práci, 
ale v roli diplomata nebo 
politika jsou nepřekona-
telní. 

Známé osobnosti   naro-
zené ve znamení Lva:
Eva Pilarová, Bolek Polív-
ka, Josef Suk, Paul Anka, 
Jásir Arafat, Fidel Castro, 
Alexander Dumas, Karel 
Fiala, Melanie Griffithová, 
Alfred Hitchcock, Dustin 
Hoffman, Jacqueline Ken-
nedyová, Josef Laufer, 
Madonna, Alfons Mucha, 
Napoleon I. Bonaparte, 
Oldřich Nový, Dorothy 
Parkerová, Robert Red-
ford, Július Satinský

připravila
Alice Vašáková

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

Jiří Orten (1919-1941)

V nazlátlém vidění jsou všechny věci třmínky
tma jemně prosvítá a pije noci dech
kdo spí je zcela sám stýská si bez maminky
a malé stýskání mu šeptá na ústech

Bylo to oblačné poslouchej kamaráde
a měkká vláha rtů mne omamovala
byl jsem jak andílek jenž zlaté chvilky krade
a schovává si je aby mu zůstala

alespoň jediná Dej pozor příliš dýchá
a vzduchu ubývá a je ho stále míň
v nazlátlém vidění jež končit nepospíchá
a mísí štěstí mé se smutkem dávnějším

Ze sbírky Čítanka jaro
Pro Zpravodaj vybral Jan Liškař

-janc-
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Toulání
V prázdninových toulkách 
se budeme netradičně toulat 
po Praze. Určitě již všichni 
víte, jaká slavnostní událost 
se 10. června pro naši obec 
stala. Toho dne jsme z ru-
kou předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
republiky paní Miroslavy 
Němcové převzali dekret 
o udělení znaku a vlajky naší 
obci.  Sám jsem měl tu čest 
se tohoto slavnostního aktu 
zúčastnit. V toulání bych vás 
rád provedl místy, která jsme 
měli čas navštívit. 
Poslanecká sněmovna se stej-
ně jako Pražský hrad nachází 
na území Malé Strany, kde 
je doloženo osídlení již od 
neolitu. V 8. a 9. století byla 
oblast kolem dnešního Malo-
stranského náměstí dvakrát 
ohrazena valem a příkopem. 
V dnešní Mostecké ulici se 
našly zbytky důkladného 
dřevěného zpevňování ko-
munikace, patrně jako ná-
stupiště k dřevěnému mos-
tu. Ve 12. století zde už byla 
kamenná dlažba, na celém 
území bylo nejméně 10 zdě-
ných kostelíků a na jeho 
obraně se podílela opevněná 
komenda johanitů (později 
Maltézských rytířů). Roku 
1257 Přemysl Otakar II. Ma-
lou Stranu velkoryse znovu 
založil, povýšil na město 
a povolal německé osadní-
ky. Z této doby pochází zá-
kladní síť ulic včetně dnešní 
Nerudovy s rozměrným ob-
délným náměstím s koste-
lem sv. Mikuláše uprostřed. 
Nálezy ze 14. století však 
překvapivě svědčí o spíše 
chudém osídlení, snad v dů-

sledku válečných zmatků 
kolem roku 1300. Nicméně 
se i za Lucemburků na Malé 
Straně hodně stavělo, vyrost-
ly nové kostely (sv. Tomáš 
1315, přestavba kostela Pod 
řetězem i Biskupského dvo-
ra). Za husitských válek bylo 
město zcela zničeno a zbylí 
obyvatelé byli přestěhováni 
na pravý břeh. Teprve kon-
cem 15. století se začalo ob-
novovat. V roce 1541 vznikl 
na Malé straně požár, který 
zničil 133 z 211 domů a silně 
postihl také Pražský hrad. 
Zásadní obrat pro Malou 
Stranu znamenalo přestěho-
vání císařského dvora Rudol-
fa II. do Prahy, kdy se město 
stalo hlavním cílem nově 
příchozích dvořanů i dvorské 
šlechty. V této době přišli do 
Prahy významní italští archi-
tekti (Ulrico Aostalli, G. M. 
Filippi aj.), kteří určovali ráz 
nových staveb. Filippi posta-
vil i nejvýznamnější církevní 
stavbu, luteránský kostel sv. 
Trojice, později proměně-
ný v kostel P. Marie Vítěz-
né,  v oblasti Tržiště si Italové 
zřídili i vlastní špitál. Nově 
postavená radnice v roce 1619 

svědčí o bohatství města. Ješ-
tě za Třicetileté války vznikl 
Valdštejnský palác a po po-
sledním švédském vpádu 
1648 se rychle obnovují a roz-
šiřují hlavně církevní stav-
by (nový jezuitský Profesní 
dům s kostelem Svatého Mi-
kuláše a dominikánský u sv. 
Marie Magdaleny, přestavby 
u sv. Tomáše a P. Marie pod 
řetězem). Zároveň se stavělo 
nové mohutné opevnění, na-
vazující na opevnění Hradu. 
Odchodem dvora do Vídně 
město ztratilo na významu, 
zároveň se však uvolnilo 
mnoho místa, které brzy vy-
plnily hlavně honosné stavby 
barokních paláců. Přes moro-
vé epidemie z let 1680 a 1714 
počet obyvatel stále rostl a na 
Malé Straně působila řada 
vynikajících umělců. 
 To už ale naše kroky poma-
lu směřují na jednu z nejvý-
znamnějších dominant v Pra-
ze, Karlův most. Je to nejstarší 
stojící most přes řeku Vltavu 
v Praze a druhý nejstarší do-
chovaný most v České repub-
lice. V Čechách to byla v po-
řadí čtvrtá kamenná mostní 
stavba, po mostu Juditině, Pí-

-jc-
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seckém a Roudnickém. Kar-
lův most nahradil předchozí 
Juditin most, stržený roku 
1342 při jarním tání ledů. 
Stavba nového mostu začala 
v roce 1357 pod záštitou krá-
le Karla IV. a byla dokončena 
v roce 1402. V roce 1393 dal 
Václav IV. do řeky svrhnout 
tělo umučeného generálního 
vikáře Jana Nepomuckého. 
Na místě svržení Jana Nepo-
muckého z mostu se nachází 
v kamenném zábradlí malý 
kovový křížek. Praha se sta-
la i díky kamennému mos-
tu významnou zastávkou 
na evropských obchodních 
stezkách. Na zábradlí mostu 
je rozmístěno 30 soch a sou-
soší, většina pochází z obdo-
bí 1706-14. Ve 14. stol. tu byl 
umístěn první kříž, do r. 1503 
byla postavena také socha 
Bruncvíka, z níž se dochoval 
jen podstavec, dnes umístě-
ný v Lapidáriu Národního 
muzea. Na původním místě 
je replika od Ludvíka Šimka, 
který vytvořil rovněž rytířo-
vu postavu. Nejstarší dodnes 
stojící sochou v původní 
podobě je sv. Jan Nepomuc-
ký z r. 1683, poslední bylo 
umístěno sousoší sv. Cyrila 
a Metoděje v r. 1928. Sochy 
a sousoší, které byly pozdě-
ji zničeny povodněmi, nebo 
které byly poškozeny povětr-
nostními vlivy a restaurová-
ny, byly nahrazeny kopiemi 
soudobých umělců a origi-
nály umístěny např. do la-
pidária Národního muzea 
či do Gorlice na Vyšehradě. 
Většina soch je z pískovce, 
sv. Filip Benicius je z mramo-
ru a sv. Kříž (Kalvárie) a Jan 
Nepomucký jsou z bronzu. 

Původně se mostu říkalo jen 
„kamenný“ nebo „pražský“ 
most. Název „Karlův most“ 
se vžil až kolem roku 1870 
na základě dřívějšího pod-
nětu Karla Havlíčka Borov-
ského. Karlův most spojuje 
Staré Město s Malou Stranou. 
Je 515,76 metrů dlouhý a jeho 
šířka je 9,40 až 9,50 m; výška 
vozovky je 13 m nad normální 
hladinou. Je tvořen šestnácti 
oblouky. Ty mají rozpon mezi 
16,62 m (staroměstský břeh) 
až 23,38 m. Ve své délce je 
třikrát zalomen a proti prou-
du je nepatrně vypouklý. Po-
dle legendy byla při stavbě 
do malty přidávána vajíčka. 
V roce 2008 se při rozboru 
původní malty mělo proká-
zat, že tato legenda je prav-
divá. Avšak počátkem roku 
2010 naopak vědci z Vysoké 
školy chemicko-technologic-
ké oznámili, že vejce na stav-
bu použita nebyla. Později se 
také ukázalo, že se malta za-
lévala mlékem a vínem. Do-
konce se do ní (sice nechtěně, 
ale přece) přidalo pár tvarůž-
ků a syrečků. Most je dopl-
něn třemi věžemi. Na Malé 
Straně jsou to větší a menší 
Malostranská mostecká věž. 
Na straně Starého Města pak 
Staroměstská mostecká věž. 
Staroměstská věž však nesto-
jí na krajní opěře mostu, jak 
je u mostních věží obvyklé, 
ale na prvním vnitřním pilí-
ři. Staroměstská opěra mostu 
je dnes zabudována ve skle-
pích domu. Staroměstskou 
mosteckou věž (stejně jako 
most) stavěla parléřovská 
huť; spodní část vznikla ještě 
za života Karla IV., to zname-
ná, že jeho sedící socha, která 

je součástí výzdoby, má sku-
tečnou podobu panovníka. 
Druhá sedící postava je Vác-
lav IV., mezi nimi stojí sv. Vít 
- patron mostu. V horní čás-
ti, která představuje nebes-
kou sféru, je sv. Prokop a sv. 
Zikmund. Bohatá sochař-
ská výzdoba byla původně 
i ze strany obrácené k Malé 
Straně, byla však zničena při 
neúspěšném obléhání mos-
tu Švédy r. 1648 (připomíná 
nápis na pamětní desce od 
B. Spinettiho). Bojovalo se tu 
také r. 1420, kdy tudy táhli 
husité na Malou Stranu a na-
posledy v revolučním roce 
1848. Od r. 1621 tu byly pro 
výstrahu na několik let zavě-
šeny koše s hlavami 12 pánů, 
popravených na Staroměst-
ském náměstí. Menší Ma-
lostranská mostecká věž už 
byla součástí Juditina mostu. 
Dnešní podoba je renesanč-
ní z r. 1591, kdy byla přesta-
věna a snížena po požáru. 
Větší věž byla postavena na 
místě starší předchůdkyně 
ve 2. pol. 15. stol. za vlády 
Jiřího z Poděbrad. Mezivěžní 
brána vznikla poč. 15. stol. 
Toto byl jen malý výčet z his-
torie Karlova mostu, Malé 
strany a okolí. Více času na 
toulání po Praze nám už 
bohužel nezbylo. Čas urče-
ný pro předávání dekretu se 
naplnil. Okolo 16h jsme se 
z toulání po Praze a s neza-
pomenutelnými zážitky vra-
celi zpět. 
Napočtenou příště.

Luděk KloučekZnojemské vinorbaní -jc-



Poslední slovo
Tak jsem byla na semináři „Jak psát obec-
ní zpravodaj“. Ani nevím, kdy jsem napo-
sledy seděla v lavici jako ve škole a vstře-
bávala nové informace, které mi někdo 
přichystal a naservíroval. Je to nezvyk. 
Ale nelituji.
Sešlo se nás kolem dvaceti z obcí a měst 
různých velikostí. Tím také bylo dáno, 
že jsme měli trochu jiné typy problémů a 
potřebovali pomoct s jinými věcmi. Kole-
gové z turisticky atraktivních lokalit pro-
dávají ve zpravodajích své přírodní krá-
sy – a místní občané je nečtou. Kolegové 
z menších měst čelí tlaku komunálních 
politiků, kteří se ve zpravodajích přeta-
hují o voliče – a nikdo je nečte. Kolegové 
odevšud bojují s tím, že zpravodaj si ně-
kteří občané pletou s deníčkem, ve kterém 
se svěřují s tím kdo nebo co jim ubližuje  
a… hádejte… nikdo je nečte. 
Otázka „atraktivity“ zpravodajů pro ob-
čany byla vlastně tématem, které nás spo-
jovalo. A pak také problém přispěvatelů 
– tedy lidí, kteří do jednotlivých vydání 
píší. Jsou i místa, kde si redakční rady 
musí z příspěvků vybírat, protože by se 
do zpravodaje všechny nevešly anebo 
jsou prostě nepoužitelné. A naopak – vi-
děla jsem na vlastní oči jeden plátek, kte-
rý celý od začátku až do konce sepsal pan 
starosta, který byl sám sobě autorem, ko-
rektorem, fotografem, grafikem  a nejspíš 
i tiskařem. Zvládl i rubriky odpočinkové, 
jeho recept na grilované maso vypadal 
vážně dost chutně. I když celá myšlenka 
jednoho samovládce nad informacemi je 
spíše nechutná…

Znovu se mi přitom vrátila otázka, kte-
rá mi vrtá hlavou už několik měsíců: jak 
občané Kratochvilky čtou nás? Spřádám 
plány, jak se to dozvědět, i když možná je 
mi lépe jako něvědomé… Někdy se bavím 
představami, co se asi tak s těmi našimi 
zpravodaji ve vašich domácnostech děje. 
Má fantazie je přitom poměrně bohatá. 
A  ráda bych našla způsob, jak se na tuto 
otázku dozvědět nějakou realistickou od-
pověď. Budu hledat.
Jedinou vyloženě nepříjemnou zprávou 
ze semináře je to, že uveřejňováním jmen 
našich spoluobčanů – jubilantů jsme na 
hraně zákona o ochraně osobních údajů. 
Do budoucna proto budeme zveřejňovat 
tato oznámení jen tehdy, když o to občané 
nebo jejich rodiny sami požádají. 
Určitě bych po absolvovaném semináři 
uměla udělat úplně jiný, nový, jinak po-
jatý zpravodaj. Obzvlášť kdybych kromě 
nadšení měla i čas a potřebnou energii, 
případně navíc vzdělání v žurnalistice 
a jazykovědě. Ale  já mám jen to nadše-
ní, a tak budu změny zkoušet pomalu 
a zvolna. Cíl je stále stejný: zpravodaj, kte-
rý budete číst a na který se budete těšit.  
Je takový teď? Nevím, jen věřím. A pokud 
je, je to zásluhou všech přispěvatelů, kteří 
každý měsíc chrlí, tvoří či potí své texty. 
Díky jim za to moc. Jsem moc ráda, že 
jsme v tom spolu a že se na sebe můžeme 
spolehnout.
Přeji všem klidné, dlouhé, odpočinkové 
léto…

Alice Vašáková

závěr
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