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Popřáli jsme paní Marii Švandové k životnímu jubileu

Nácvik na „Babské hody“ více na str. 7



Vážení občané,
s radostí mohu konstatovat, že jsme v uplynulém měsíci  
splnili další ze svých slibů daných našim občanům. 

Zateplení budovy Obecního úřadu, které postupně změ
nilo na generální opravu celé obecní budovy, bylo dokon
čeno. Nejvíce opatření se provedlo na ochranu proti vlhkos-
ti, která naši budovu devastovala. Byly opraveny všechny 
střechy a svody, provedena vodorovná i svislá izolace zákla-
dů (která zcela chyběla) a hlavně: všechny chodníky kolem 
celé budovy byly nově vyspádovány tak, aby odváděly vodu 
směrem od budovy a ne tak jak doposud – pod ni. 

Druhým záměrem bylo opravit plášť budovy tak, aby vy-
hovoval novému zákonu platnému pro veřejné budovy od 
1. 7. 2013. Proběhla výměna oken a dveří, byly zatepleny stě-
ny a energetický průkaz potvrzuje, že budova nyní vyho
vuje nové normě. Znamená to pro nás i úspory energií ve 
výši 50% oproti starému stavu. 

Za třetí doufáme, že i nový vzhled budovy se bude našim 
občanům líbit. 

Dále budou pokračovat opravy přilehlých prostor a připra-
veny jsou i další projekty uvnitř budovy, jako je výměna 
parket a topení v sále, úprava místnosti pod jevištěm, její 
nové využití a další.

Opravou vodovodu a obecní budovy jsme završili napravo-
vání restů z minulosti, neboť mohly a měly být provedeny 
už dávno a začínáme se věnovat řešení současných problé-
mů Kratochvilky.

V rámci tvorby Strategie rozvoje na roky 2014–2018 každý, 
kdo chtěl, vyplnit dotazník se svou představou o budou c
nosti naší obce. S vyhodnocením vás budeme postupně 
sezna movat a vaše názory využijeme i při tvorbě územního 
plánu a příštího volebního programu.

14. září oslavíme 230. výročí založení obce Kratochvilka. 
Při této příležitosti vysvětíme naše nové obecní znaky a je 
připraven i další slavnostní bohatý program, kterého se, 
jak doufám, zúčastní všichni naši občané. Také v tento 
den přivítáme na Kratochvilce naše rodáky. Věřím, že jim 
připravíme hezké zážitky a že se do naší obce budou rádi 
vracet nejenom při slavnostních příležitostech. 

Děkuji všem za dosavadní spolupráci a podporu. 

Ing. František Malý, starosta 
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Zastupitelstvo
Informace ze zasedání 
Zastupitelstva 

23. zasedání Zastupitel-
stva obce proběhlo ve 
středu 31. 7. 2013 na Obec-
ním úřadě. Zahájeno bylo 
standardně v 18 hodin. 
Na programu zasedání 
bylo schválení Rozpočto-
vého opatření č. 5/2013, 
schválení smlouvy s Jiho-
moravským krajem o po-
skytnutí dotace z rozpočtu 
kraje na výměnu střešní 
krytiny obecních budov ve 
výši 200.000, Kč a Různé. 
V rámci Různého přednesl 
předseda KV Luděk Klou-
ček zprávu o jednání FV 
a Zastupitelstvo projedna-
lo a schválilo smlouvu se 
Státním fondem životního 
prostředí o poskytnutí do-
tace na Zateplení budov 
OÚ ve výši 1.084.176, Kč, 
darovací smlouvu se SVA-
KI o převedení systému 
vodovodu do vlastnictví 
SVAKI a smlouvu o po-
skytnutí dotace z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje 
na zpracování územního 
plánu ve výši 107.700, Kč. 
Dále Zastupitelstvo schvá-
lilo změnové listy, vyplý-
vající ze skutečně provede-
ných prací na projektu Za-
teplení budov OÚ a vzalo 
na vědomí informaci pana 
starosty o proběhlých val-

ných hromadách společ-
ností KTS Ekologie, SVAKI 
a Mikroregionu KAHAN. 
Na závěr převzal pan sta-
rosta od občanů petici za 
zachování obecního hos-
tince.

24. zasedání Zastupitel-
stva obce proběhlo ve 
středu 28. 8. 2013 na Obec-
ním úřadě. Zahájeno bylo 
standardně v 18 hodin. 
Na programu zasedání 
bylo schválení Rozpočto-
vého opatření č. 6/2013, 
schválení smlouvy o zříze-
ní věcného břemene s for-
mou JMP Net, s.r.o. V rám-
ci Různého Zastupitelstvo 
schvá lilo zápis o odevzdá-
ní a převzetí dokončených 
staveb akce „Zateplení bu-
dov obecního úřadu“.

Přehled usnesení z 23. 
zasedání Zastupitelstva 
obce Kratochvilka kona
ného 31. 7. 2013

Zastupitelstvo obce Krato-
chvilka

Schvaluje:
a. Program 23. zasedání.
b. Rozpočtové opatření  

č. 5/2013 .
c. Smlouvu o poskytnutí 

dotace z JmK – výměna 
střešní krytiny.

d. Smlouva o poskytnu-
tí podpory ze Státní-
ho fondu životního  

prostředí ČR na „Zatep-
lení budov Obecního 
úřadu“.

e. Změnové listy projektu 
„Zateplení budov obec-
ního úřadu“.

f. Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jiho-
moravského kraje na 
zpracování územního 
plánu.

g. Darovací smlouva se 
SVAKI na systém vodo-
vodu.

Bere na vědomí:
a. Zprávu Finančního vý-

boru.

Přehled usnesení z 24. 
zasedání Zastupitelstva 
obce Kratochvilka kona
ného 28. 8. 2013

Zastupitelstvo obce Krato-
chvilka

Schvaluje:

a. Program 24. zasedání.

b. Rozpočtové opatření  
č. 6/2013 .

c. Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene s firmou 
JMP Net, s.r.o.

d. Zápis o odevzdání 
a přev zetí dokončených 
staveb.

Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

Oficiality z „OÚ“
z obecního úřadu
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Provozní záležitosti obce
Vážení občané.
Firma Ryšavý ukončila pro-
jekt zateplení Obecní budo-
vy.  Na tento projekt jsme 
získali dotaci z evropské 
unie. Opravy jsme rozšířili 
o další projekty, na výměnu 
střech, vybudování chodní-
ků, schodiště do sálu, čekár-
ny a nového chodníku na 
dětském hřišti. Opravy však 
nekončí. Během září pro-
běhne instalace plynového 
ústředního vytápění v Sále. 
Původní elektrické přímoto-
py, které byly demontovány, 
nabízíme k odprodeji. 

Pokračovat budeme také 
s opravou konírny. V první 
fázi zabráníme vstupu vlh-

kosti do obvodového zdiva 
podsekáním. Dále pak poří-
díme nová okna, dveře a bu-
dovu zateplíme. Oprava in-
teriéru, bude již podmíněna 
výběrem vhodného využití 
prostor.

Z důvodu nedostatků par-
kovacích míst před budovou 
Obecního úřadu, proběhlo 
srovnání terénu u kurtu 
a zpevnění krajnice. Bude 
zde možné parkovat šikmo 
ke krajnici. Poškozený asfalt 
u nových obrubníků lemu-
jících silnici před OÚ, opra-
vila Správa a údržba silnic 
(SUS).

Všem občanům děkuji za 
pochopení při omezeném 
pohybu kolem budovy OÚ. 

Zároveň děkuji spoluobča-
nům za pomoc při finálním 
dokončení a úklidu.

Jiří Vozdecký, místostarosta

Finanční výbor obce 
Kratochvilka
Usnesení z 5. schůze FV,  
konané dne 30. 7. 2013.
Finanční výbor:
a. Projednal a schválil roz-

počtové opatření  
č. 5/2013.

b. Upravil plán práce  FV. 
Rozpracoval návrh vy-
hlášky o místním poplat-
ku za užívání veřejného 
prostranství.

Za FV předseda
Luděk Klouček

Vážení občané!
Již delší dobu jsem vám ne-
mohla napsat žádné zprávy 
očima občana naší obce. Tak 
činím teď.
To, co se v naší obci udělalo 
práce, aby byla obec zase tak 
pěkná, ba co víc, ještě hezčí, 
tak se klaním před všemi, 
kteří pomáhají a hlavně 
před našimi zastupiteli.
Měli bychom jim být všichni 
nápomocni a ne jim podrá-
žet nohy jak se o to někteří 
pokouší. Nevím, kdo z vás 
na úkor svého volného času 
a rodiny by toto vše dělal.
V dnešní době se pustit do 
tak rozsáhlých akcí, hledat 
finance a vhodné firmy, to 
není jen tak.

Nechápu, co se to s naší obcí 
stalo, že se občané nemohou 
domluvit, aby táhli za jeden 
provaz, jak za dřívějších 
časů.

Vím moc dobře, o čem píšu. 
Pokud se dříve něco přiho-
dilo v některé rodině, celá 
obec přišla s pomocí, ať už 
finanční, morální či fyzic-
kou.

Ptám se, bylo by to tak 
i dnes?

Nic jiného si nepřeji. Proto 
žádám, budeli obec cokoli 
potřebovat a bude to i v naší 
moci, pojďme a pomáhejme. 
Vždyť to děláme nejen pro 
sebe, ale i pro další genera-
ce.

Víte, jak potěší slova  
„Vy máte pěknou obec“,  
„U vás se pořád něco děje“.
Najdou se takoví, co řeknou, 
co to blábolím, ale budou 
i takoví, kteří se nad mými 
řádky zamyslí a řeknou si, 
„vždyť má pravdu“.
Což takhle jít na brigádu 
nebo přispět nějakou finan
ční částkou?
Je to můj názor, třeba udělat 
sbírku na zvelebení konírny.
Další prostor, který by se 
mohl využít ve prospěch 
nás všech, ať už pro děvčata 
a jejich cvičení, pro děti na 
hraní či pro seniory k pose-
zení.

Co vy na to, občané?
Jindřiška Veselá

Pomoc obci
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uskutečněné

Nohejbalové 
ohlédnutí
V sobotu 17. 8. 2013 se  
na kratochvilském fotbalo-
vém hřišti odehrál 8. roč-
ník nohej balového turnaje 
tříčlenných družstev. Před-
pověď neslibovala deštivé 
počasí, a tak organizáto-
rům TJ Družstevník v pří-
pravách nestálo nic v cestě. 
Už den před turnajem mohli 
občané Kratochvilky zazna-
menat ruch kolem kabin, 
aktivitu členů TJ i hasičský 
vůz, s jehož pomocí hasiči 
kropili hřiště. V sobotu se 
začalo hrát dle plánu v 9.00 
hodin. Registrovalo se ná-
sledujících 12 závodních 
týmů:

Z podání do autu – Krato
chvilka
Dřeváci – Kratochvilka
Kotlíkáři – Kratochvilka
Chabrusáci – Kratochvilka
FC Nám se nechce – Krato
chvilka
Rudé perutě – Kratochvil
ka
Sem tam ťuk – Oslavany
Rotor Jedojed – Rosice
Na chvíli – Kratochvilka
Divočáci – Kratochvilka
Zbéšov – Zbýšov
Vines team – Neslovice

Hřiště bylo rozděleno na 
dvě herní pole pro hladší 
průběh hry i kvůli úspoře 
času.
Hráči hráli s obdivuhod-
ným zápalem. Střídavě hrá-
li, fandili i odpočívali a při-
tom se navzájem informova-

li o průběhu hry a o tom jak 
si stojí právě jejich tým. 
Samozřejmě se nezapomněli 
pravidelně a vydatně občer-
stvovat na baru a dopřávali 
si ořezané masíčko z čuníka, 
které bylo zdarma v rámci 
startovného. 
Potěšil nás velký zájem při-
hlížejících. Jestli diváci při-
šli kvůli hráčům samotným, 
nebo je lákalo občer stvení 
– toť otázka.  Faktem zůstá-
vá, že připravené stolečky 
byly plně obsazené diváky, 
alko i nealko teklo proudem 
a vepřové maso bylo chvíli 
nedostatkovým zbožím. 
Některé týmy hrály důraz-
něji, hráči byli lépe sehraní 
a také jim možná přálo víc 
štěstí.

Turnaj byl zakončen kolem 
šestnácté hodiny vyhláše-
ním vítězů a následným 
předáním pohárů z rukou 
pana starosty Ing. Františka 
Malého. Hra skončila, ale 
bylo stále dost těch, kteří 
seděli a povídali si. TJ Druž-

stevník Kratochvilka mezi-
čas mezi koncem nohejbalu 
a večerní zábavou využila 
k pořádání her pro děti i do-
spělé. Silní pánové házeli 
bečkou do dálky. Ženy 
a děti střílely na terč.
Od 20.00 hodin hrálo k tan-
ci i poslechu hudební duo  
Melody Music – Jiří Le-
szczynski se svou ženou.  
Kdo měl chuť, ten tancoval. 
Kdo chtěl jen popít, ten po-
pil. Ten, kdo zaváhal a ne-
přišel, tomu utekla skvělá 
zábava pod širým nebem. 
Poděkování patří Zásahové 
jednotce Kratochvilka za 
kropení hřiště a všem hrá-
čům za sportovní elán a vý-
drž. 
Tabulka vítězů:
1. místo Sem tam ťuk – 
Oslavany

2. místo Vines team – Ne
slovice 
3. místo Rotor Jedojed – 
Rosice

Za TJ Katka Staňková

 

Babské hody             
       V SOBOTU 5. října 2013   
                    od  9:00 - stárky začínají zvát po celé vsi, dům od domu na Babské hody, nabídnou Vám víno a rozmarýn 

                        od 14:00  -  na návsi, položení věnců, hudba a tanec pod májí                       hraje LESANKA 

                              od 20:00 - hodová zábava v sále s bohatou tombolou a s překvapením         hraje LESZCZYNSKI 

         V NEDĚLI 6. října 2013  
                                          od 14:00 - na návsi, hudba a tanec pod májí 

                                                od  20:00 - hodová zábava v sále s bohatou tombolou a s překvapením, následuje předání hodů   

                                                                               hraje LESANKA 

                                                                                                                                                                                                                   

                           

SRDEČNĚ VÁS K TANCI ČI POSLECHU, HLAVNĚ SE SPOLU POBAVIT, ZVE TJ DRUŽSTEVNÍK  KRATOCHVILKA 
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Rosice u Brna navštíví
ETIKOTERAPIE
19. 9. 2013 ve Společenském 
sále zámeckého kulturního 
centra od 19:00
„Etikoterapie je preventivně 
léčebný systém postavený 
na aktivitě samotného ne-
mocného, kterému nabízí 
uzdravení radikální změ-
nou vlastního postoje. Jeli 
nemocný ochoten pojme-
novat a odstranit nemoc-
né zvyky (mravy), které 
vedly do nemoci, může se 
uzdravit sám – i bez léků.  

Etikoterapie si klade za 
cíl nejen fyzické a psy-
chické zdraví člověka, ale 
i spirituá lní a mravní vý-
voj. Odpovědnost za vlastní 
zdraví je brána jako základ-
ní mravní předpoklad. Nej-
důležitější je, aby klient byl 
odhodlán uzdravit se sám 
vlastní silou.“

To říká o etikoterapii 
MUDr. Vladimír Vogel
tanz, etikoterapeut, kte
rý patnáct let pracoval 
jako lékař v nemocnici, 
operoval a léčil farmaky.  
Ale v roce 1993 opustil mís

to zástupce primáře, odešel 
z oficiální medicíny a na
stoupil cestu etikoterapie – 
hledání skutečných příčin 
nemocí a životních obtíží.  
Na jeho přednášku jste  
srdečně zváni.

www.etikoterapie.com

Kniha Co s doktorem? 1,  
Co s doktorem? 2,
Cena vstupenek 150,-Kč
Na místě nebo předprodej 
vstupenek poskytuje: 
Fotoatelier Michaela Dorazi-
lová, Kostelní, Rosice

SRDEČNĚ VÁS K TANCI ČI POSLECHU, HLAVNĚ SE SPOLU POBAVIT, ZVE TJ DRUŽSTEVNÍK KRATOCHVILKA



 plánované akce

Dny evropského kultur
ního dědictví
7. 9. 2013 v Rosicích na 
hřišti FC Slovan
Prohlídka kostela  
sv. Martina a radnice. 
Pořadatel: KIC Rosice

Česnekové slavnosti V. 
21. 9. 2013 Zámecké ná
dvoří, zámek 
Gurmánskospolečenská 
akce: podzimní jarmark 
na nádvoří zámku, prodej 
česneku a česnekových 
dekorací, speciality z Ma-
sozávodu Hadač a Za-
pletal, soutěže, výtvarné 
dílny.  Kulturní program: 
mažorekty Anife, diva-
délko pro děti, vystou-
pení dětského souboru 
Rákosníček s cimbálov-
kou z Omic a další dopro
vodný a kulturní pro-
gram.  Bohaté česnekové 
občerstvení.
Pořadatel: KIC Rosice,  
OS Prádelna

Ultimate Juggling  
Battle III.
28. 9. 2013 Rosice,  
kulturní dům Cristal
Na programu třetího roč-
níku soutěže Ultimate 
Jugg ling Battle se neustá-

le pracuje, ale máte se na 
co těšit! Skvělá soutěž se 
skvělými žongléry. Žong-
lování se opět předvede 
jako moderní a atraktivní 
sport pro mladou generaci. 
Pořadatel: Středisko vol-
ného času Rosice

Jízdy historických vlaků 
v MPŽ
28. 9. 2013 Zbýšov v Mu
zeu průmyslových želez
nic od 10:00 
V sobotu se opět pro veřej-
nost otevřou brány Muzea 
průmyslových železnic ve 
Zbýšově. Jízdy vlakem ve-
deným parní lokomotivou 
budou vyjíždět každou 
celou hodinu od 10.00 do 
18.00 hod. z areálu Muzea 
v bývalém dolu Jindřich 
II. do Babic po aktuálně 
sjízdném úseku přeroz-
chodované tratě. Kromě 
toho mohou návštěvníci 
zhlédnout expozici loko-
motiv, vozů a techniky 
(parní lokomotivy z let 
1913–1951, motorové lo-
komotivy z let 1940–1981, 
přes 100 let starou elek-
trickou lokomotivu Sie-
mens z roku 1905 v plném 
provozním stavu).

60 let Gymnázia  
T. G. Masaryka Zastávka
28. 9. 2013 od 11:00
Gymnázium v Zastávce 
srdečně zve všechny sou-
časné, bývalé i budoucí 
studenty, učitele, rodiče 
a širokou veřejnost na 
šedesáté výročí založení 
školy. K vidění bude výsta-
va studentských prací, Síň 
slávy, Fair Trade stánek. 
Na programu je i student-
ské divadlo nebo odpo
led ní vystoupení divadla 
Prádelna – MISIONÁŘI. 
Od 17:30 zahraje skupina 
Tranzan a od 18:30 skupi-
na Tonecat.
Tato oslava proběhne 
v rámci Hornického dne 
Mikroregionu Kahan a 
bude zajištěna doprava 
mezi Muzeem průmyslo-
vých železnic a Gymná
ziem.
Občerstvení zajištěno.

Sběratelská burza
29. 9. 2013 Zámek Rosice, 
Přístup prodejců od 7:00, 
veřejnost od 8:00 
Pro kupující vstup zdar-
ma.
Rezervace: tel.:   
606 683 229, 549 412 891, 
zamek@rosice.cz.
Občerstvení zajištěno.

Čerpáno z http://www.kic.rosice.cz , zpracovala Hana Pavlíčková8

Krásné a vysněné prázdniny jsou již za námi – nebo tedy za našimi dětmi. Pokud vás ale přece 
jen dokáže něco z následující nabídky upoutat a odreagovat od povinností všedního dne, pak 
neváhejte a vyrazte k našim sousedům do Rosic, Zbýšova či Zastávky. 
Především ale nezapomeňte 14. září patřičně oslavit 230 let obce Kratochvilka. Slavnost bude 
provázet pestrý program, ze kterého si vyberete jistě všichni.

Kulturní přehled akcí v Rosicích a okolí
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Kino Panorama 
Rosice – září
ONE DIRECTION 3D: 
THIS IS US
6. 9. 2013 v 17:30   
a ve 20 hodin
VB 2013
Režie: Morgan Spurlock  
Hudební, 92 min., přístupný, 
TITULKY, 150 Kč. 

LETADLA
3D  7. 9. 2013 a 8. 9. 2013 
v 17:30
USA 2013
Režie: Klay Hall  
Animovaná komedie, 92 min., 
přístupný, ČESKÝ DABING, 
145/135 Kč. 

LÍBÁNKY
7. 9. 2013 a 8. 9. 2013  
ve 20:00 hodin
ČR 2013
Režie: Jan Hřebejk  
Drama, 98 min., přístupný, 
ČESKY, 120 Kč. 
Nový film tandemu Hře-
bejk–Jarchovský se odehrá-
vá v čase dvou dnů svatební 
oslavy, kde se objeví ne-
zvaný host a idyla se začne 
hroutit. Některá tajemství 
by neměla být prozrazena. 

RED 2
12. 9. 2013 a 13. 9. 2013 
ve 20:00 hodin
USA 2013
Režie: Dean Parisot  
Akční komedie, 116 min., do 12 
let nevhodný, TITULKY, 100 Kč. 
Nabitá akční komedie RED 2 
je pokračováním celosvětově 
úspěšného filmu o penziono-
vaném agentovi CIA, který 
stále leží někomu v žaludku. 

JÁ, PADOUCH 2
14. 9. 2013 a 15. 9. 2013 
v 17:30
USA 2013
Režie: Pierre Coffin,  
Chris Renaud  
Animovaná komedie, 98 min., 
přístupný, ČESKÝ DABING, 
100 Kč. 
Může být napravený pa-
douch ještě zábavný?  
Naštěstí víc než si myslíte.

JASMÍNINY SLZY
14. 9. 2013 ve 20:00 hodin
USA 2013
Režie: Woody Allen  
Drama 98 min., přístupný,  
TITULKY, 100 Kč. 
Nový film Woodyho Allena 
vypráví o důsledcích, kte-
ré mohou nastat, když lidé 
zavírají oči před realitou 
a pravdou, kterou nechtějí 
vidět. 

PERCY JACKSON:  
MOŘE NESTVŮR  3D
15. 9. 2013 ve 20:00 hodin
USA 2013
Režie: Thor Freudenthal  
Dobrodružný, 108 min.,  
ČESKÝ DABING, 130 Kč. 
Dobrodružný film podle 
druhého dílu knižní série 
Ricka Riordana. 

LOVELACE: PRAVDIVÁ 
ZPOVĚĎ KRÁLOVNY 
PORNA
19. 9. 2013 ve 20:00 hodin 
USA 2013
Režie: Rob Epstein, Jeffrey Friedman  
Životopisný, 92 min., nepří-
stupný do 15 let, TITULKY, 
90 Kč. 

Biografický příběh zazna-
menává zrod první porno
hvězdy Lindy Lovelace 
a legendárního pornofilmu 
Hluboké hrdlo. 

MILLEROVI NA TRIPU
20. 9. 2013 VE 20:00 HODIN
USA 2013
Režie: Rawson Marshall Thurber 
Komedie, 111 min., do 12 let 
nevhodný, TITULKY, 90 Kč. 
Falešná rodina Millerových 
na cestě pro zásilku mari-
huany do Mexika. Rodina 
na výletě přece nemůže být 
nijak podezřelá…

OGGY A ŠKODÍCI
21. 9. 2013 a 22. 9. 2013 
v 17:30
FRA 2013
Režie: Olivier Jean-Marie  
Animovaná komedie, 80 min., 
přístupný, ČESKÝ DABING, 
90 Kč.
Již od stvoření světa jsou 
kocour Oggy a švábi Joey, 
Marky a Deedee zamotaní 
do věčné bitvy. 

KICKASS 2
21. 9. 2013 ve 20:00 hodin
USA 2013
Režie: Jeff Wadlow  
Akční komedie, 113 min., ne-
přístupný do 15 let, TITULKY, 
100 Kč. 
KickAss a HitGirl už sice po-
věsili svou superhrdinskou 
identitu na hřebík, ale nepočíta-
li s tím, že svým bizarním nápa-
dem inspirovali další řadu lidí. 
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COLETTE
22. 9. 2013 ve 20:00 hodin
ČR 2013
Režie: Milan Cieslar  
Drama 126 min., přístupný, 
ČESKY, 110 Kč. 
Milostný příběh zajatců 
Viliho a Colette vypráví 
o osudu tajné lásky v pro-
středí hrůzy a smrti, o tenké 
hranici mezi dobrem a zlem 
a pravdou a lží. Film podle 
předlohy Arnošta Lustiga. 

REVIVAL
26. 9. 2013 ve 20:00 hodin
ČR 2013
Režie: Alice Nellis  
Komedie, 116 min., nevhodný 
do 12 let, ČESKY, 100 Kč. 
Smoke, to byli čeští Rolling 
Stones. V roce 1972 se roz-
padli a teď se pokoušejí 
o návrat.

V ZAJETÍ DÉMONŮ
27. 9. 2013 ve 20:00 hodin
USA 2013
Režie: James Wan  
Horor, 112 min., nevhodný do 
12 let, TITULKY, 90 Kč. 
Hrůzný příběh proslulých 
vyšetřovatelů paranormál-
ních jevů, kteří byli pozváni 
na odlehlou farmu, aby po-
mohli rodině terorizované 
temnými silami. 

ŠMOULOVÉ 2
28. 9. 2013 a 28. 9. 2013 
v 17:30
USA 2013
Režie: Raja Gosnell  
Animovaná komedie, 105 min., 
přístupný, ČESKÝ DABING, 
80 Kč. 
Gargamel už si zase brousí 
zuby na Šmouly.

DONŠAJNI
28. 9. 2013 a 28. 9. 2013  
ve 20:00 hodin
ČR 2013
Režie: Jiří Menzel  
Komedie, 100 min., přístupný, 
ČESKY, 110 Kč. 
Operní soubor na malém 
městě se rozhodne uvést 
Mozartova Dona Giovanni-
ho. Pohled do zákulisí pří-
prav odhalí svět opery zba-
vený pozlátka. 

ZA KAMARÁDY Z TELE
VIZE
29. 9. 2013 v 10:00 hodin
Pásmo animovaných pohádek, 
62 min., přístupný, ČESKY, 
40 Kč. 
Filmové pásmo z českých 
večerníčků pro potěšení nej-
menších diváků.

V říjnu pro vás Kino Pano
rama Rosice připravuje: 

ELYSIUM
3. 10. 2013 a 4. 10. 2013

ZATAŽENO, OBČAS 
TRAKAŘE 2
5. 10. 2013 a 6. 10. 2013

VŠIVÁCI
5. 10. 2013 a 6. 10. 2013

KAMEŇÁK 4
10. 10. 2013, 11. 10. 2013   
a 12. 10. 2013

RIDDICK
13. 10. 2013

LETADLA – 2D
13. 10. 2013

PŘÍBĚH KMOTRA
19. 10. 2013 a 20. 10. 2013 

Rezervace vstupenek na 

tel. 732 718 678 nebo  
emailu kino@kic.rosice.cz

Provozovatel: KIC Rosice, 
Palackého nám. 45, tel. 546 
492 196, 731 677 363

Kino Réna Ivančice 
Program na září
ONE DIRECTION: THIS 
IS US 
ČTVRTEK 5. 9. v 18 hodin 
a ve 20 hodin, PÁTEK 6. 9. 
v 18 hodin a ve 20 hodin, 
SOBOTA 7. 9. v 18 hodin, 
NEDĚLE 8. 9. v 18 hodin
Hudební dokument, 104 min., 
titulky, VSTUPNÉ: 140 Kč

LÍBÁNKY  

SOBOTA 7. 9. ve 20 hodin, 
NEDĚLE 8. 9. ve 20 hodin
Film ČR, thriller, 92 min., 
vstupné: 120 Kč
Režie: JAN HŘEBEJK

LETADLA
NEDĚLE 8. 9. v 15 hodin 
Film USA, animovaná, 
rodinná komedie, dabing, 92 
min., vstupné: 100 Kč / 110 Kč

REVIVAL
ČTVRTEK 12. 9. ve 20 
hodin
Film ČR/ Komedie, délka 116 
min., vstupné: 90 Kč
Režie Alice Nellis

LETADLA
SOBOTA 14. 9. v 15 hodin
Film USA, animovaná, 
rodinná komedie, dabing, 92 
min., vstupné: 100 Kč / 110 Kč

ONE DIRECTION: THIS 
IS US
SOBOTA 14. 9. v 18 hodin

Čerpáno z http:// www.kic.rosice.cz a http://kic.ivancice.cz/Kino.htm, 
zpracovala Hana Pavlíčková
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ŠMOULOVÉ 2
SOBOTA 21. 9. v 17 hodin, 
NEDĚLE 22. 9. v 17 hodin 
Film USA/ Animovaná 
rodinná komedie, 90 min., 
dabing / Vstupné: 100 Kč

COLETTE
ČTVRTEK 26. 9. ve 20 
hodin
Film ČR, Slovensko, 
Nizozemsko, délka 126 min., 
vstupné: 100 Kč
Režie: Milan Cieslar

RIDDICK 
PÁTEK 27. 9. ve 20 hodin / 
Titulky
Film USA, scifi thriller, délka 
119 min., titulky, vstupné: 
100 Kč
Režie: David Twohy

DONŠAJNI
SOBOTA 28. 9. v 18 hodin a 
ve 20 hodin, NEDĚLE 29. 9. 
ve 20 hodin
Film ČR, komedie, 120 min., 
vstupné: 110 Kč
Režie: Jiří Menzel

Na říjen není prozatím 
nabídka k dispozici.

REZERVACE:
Telefonicky: 546 451 469, 
736 601 631, 602 511 610 
Email: postakinorena@
quick.cz
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Zprávy z knihovny
V době, kdy píši tento příspěvek, knihovna ještě jako 
knihovna nevypadá. Ale už alespoň přestává připomínat 
staveniště. Maluje se, začínáme uklízet, plánujeme přesuny 
nábytku a těšíme se, až budeme mít zpět své zázemí.
Jakmile to půjde, spustíme opět naše služby pro kratochvil-
ské čtenáře ve stejném rozsahu, na jaký byli zvyklí. 
    Malé změny jsem připravila v kroužcích pro děti. Minulý 
rok běžela dvě Čteníčka – jedno pro prvňáky a jedno pro 
druháky. Ráda bych ale do knihovny přilákala i děti malič-
ko starší, a tak jsem vymyslela nový kroužek – Makovici. 
Ten bude určen všem dětem od druhé třídy výš, které už 
se popasovaly se čtením. V kroužku totiž budeme jednak 
rozvíjet radost ze čtení a dovednost číst s porozuměním, 
ale také luštit rébusy, hrát chytré hry, řešit Sudoku a tak po-
dobně. Všechny aktivity bude spojovat to, že na ně děti bu-
dou potřebovat svou chytrou makovičku a že ji tam budeme 
také patřičně trénovat. Doufám, že se skupinka věkově na-
míchá a že se děti za dlouhých zimních večerů přijdou do 
knihovny prima zabavit.
    S touto aktivitou souvisí i moje prosba. Vlastně dvě. Za-
prvé: hledám partnera, který by se mnou kroužek vedl. 
Občas totiž onemocním, občas jsem pracovně vázaná mimo 
Brno… prostě musím kroužek rušit a to se mi zdá líto. Vy-
zývám proto šikovné studenty nebo mamky na mateřské 
nebo akční babičky nebo jakékoliv jiné „ochotníky“, aby se 
mi ozvali. Kroužek bude s největší pravděpodobností probí-
hat v pondělí 1x za 14 dní a spustili bychom ho od poloviny 
října 2014. A zadruhé: pokud máte doma chytré společen-
ské hry pro malé děti, nevyluštěné dětské křížovky, Sudoku 
a osmisměrky, časopisy rozvíjející myšlení dětí a už je nepo-
třebujte, přineste nám je prosím do knihovny. 
Přihlášky do Čteníčka pro prvňáky i do Makovice najdete 
v příštím čísle Zpravodaje, které by mělo vyjít 4. 10. 2013
Pro dospělé opět chystáme příjemná knihovnická setkává-
ní. Kromě Literárních kavárniček zkusíme nabídnout Ces-
tovatelská setkání a další „kulturu“ – můžete se například 
těšit na druhý pokus povídání o barvách, z Brna by mohla 
přijet paní, která si doma míchá vlastní parfémy a kosmeti-
ku z přírodních olejů. Počítáme také s dalšími kurzy papí-
rové krajky. 
   No jak je vidno, kdo bude chodit do naší knihovny, bude 
krásný na těle i na duchu. Těšíme se na vás ve staronových 
prostorách v budově OÚ. 

Alice Vašáková  
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NÁPOJ NA IMUNITU

Recept je velmi jednodu-
chý, potřebujete pouze: 
1 červenou řepu, 2 mrkve,  
1 jablko
Vše je třeba řádně umýt, 
očistit, nastrouhat a umixo
vat s trochou minerálky. 
Můžete přidat i trochu cit-
ronu, aby měl nápoj občer-
stvující chuť.
Nápoj je třeba vypít hned 
po přípravě, neskladovat! 
Pije se nalačno, po hodi-
ně je třeba se nasnídat. 
Pokud chcete, aby se vý-
sledky dostavily rych-
le, pijte nápoj dvakrát 
denně: jeden pohár ráno 
a druhý před 17:00 hod. 
Tento zázračný nápoj 
účinkuje při následují-
cích onemocněních: za-
braňuje vzniku rakovino-
vých buněk/ již vzniklým 
zabra ňuje se dále rozvíjet, 
chrání před nemocemi:  
jater, ledvin, pankreatu, 
před vředy, posiluje plíce, 
chrání před infarktem srdce 

a vysokým krevním tlakem. 
Posilňuje imunitní systém. 
Je dobrý na:   
oči (zrak), odstranění červe-
ných nebo unavených očí, 
nebo pocit sucha v očích. 
Zlepšuje fyzickou kondici, 
odstraňuje bolesti svalů. 
Odstraní z těla škodlivé lát-
ky: pomáhá se vyprázdnit, 
(zabraňuje zácpě), pokožka 
bude zdravá a zářivá, po-
máhá i při akné. Pomůže 
při infekci v hrdle. Tlu-
mí menstruační bolesti. 
Odstraní sennou rýmu. 
Tento nápoj nemá žádné ve-
dlejší účinky a má vysokou 
výživnou hodnotu. Je také 
velmi účinný, pokud potře-
bujete zhubnout. 
Pokud dodržíte správný 
postup, už asi po dvou týd-
nech si uvědomíte, že váš 
imunitní systém se (díky ja-
blkům) zlepšil.

OČISTA OD SOLÍ 
– pomocí bobkového listu. 
Jeho podstata je horká a su-
chá. Má schopnost rozpou-

štět a drobit. Rozpouští ká-
men a pomáhá při všech ne-
mocech močového měchýře. 
Pomáhá při trombose jater 
a rozpouští zatvrdliny sle-
ziny. Rozhání otoky. Pro 
nejrůznější jedy působí jako 
protijed. 
Pomáhá při bolestech v kos-
tech, kříži a při bolestech se-
dacího nervu. 

Pro naše účely připravuje
me odvar bobkového listu 
následujícím způsobem: 
5 g bobkového listu dáme do 
300 ml vody a po dobu pěti 
minut vaříme a pak nechá-
me odstát v termosce.
Odvar slijeme a v průběhu 
dne malými doušky pije-
me. Není možné vypít celé 
množství najednou, protože 
by mohlo dojít ke zhoršení 
potíží.
Celou tuto proceduru opa-
kujeme tři dny po sobě. Po 
týdnu ji pak můžete zopa-
kovat. 
Nedivte se, jestliže se objeví 

V září oslaví své narozeniny paní Hedvika Vyhnalíková, paní Růžena 
Coufalová, pan Jiří Krejčí, pan František Křivánek a paní Jarka Hájková.

 Mezi nové občánky vítáme Petra Hrušku a Luboše Jaška.
Přejeme jim pevné zdraví a klidné dny na Kratochvilce. 

Zářiová  j u bi l ea

Babské rady 
„To, o co se nepodělíš, zmizí. To, o co se podělíš, se znásobuje. 
Proč se nepodělit o poznatky, dobré rady, veselost a výbuchy štěstí?
Kdo se podělí, získá dobrou odezvu! “
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vylučování růžově zabarve-
né moči, k němuž může do-
cházet i každé půl hodiny.
Jde o to, že se soli začnou tak 
rychle rozpouštět, že močo-
vý měchýř dráždí. 
Přesvědčit se o tom, že se 
soli skutečně dobře roz-
pouštějí, je možné za jeden 
až dva týdny. 
Jestliže jste měli nepohyb-
livé nebo bolestivé klouby 
nebo jste trpěli bolestmi 
závislými na počasí, pak se 
přesvědčíte, že bolesti mizí 
a pohyblivost se zlepšuje.
JAK JEDNODUŠE OČIS
TIT OVOCE OD CHEMI
KÁLIÍ A PLÍSNÍ:
Naplňte dřez vodou, přidej-
te šálek octa, vložte ovoce 
a zamíchejte. Nechejte stát 
10minut.
Voda bude špinavá a ovoce 
se bude jiskřit, bude bez vos-
ku nebo špinavého filmu.
Je to velmi dobré pro všech-
ny bobule, nebudou plesni-
vět.
BABSKÁ RADA NA HNO
JIVO PRO KVĚTINY:
Všechny květiny budou mít 
krásné květy, přihnojímeli 
je drožďovou zálivkou. 
Stačí rozdrobit do jedno-
ho litru vody jednu kostku 
droždí a nechat 14 dní kva-
sit. 
Poté roztok zředíme 1:3 vo-
dou a zalijeme jim květiny. 

Hnojivo můžeme použít 
i pro ostatní rostliny.                                                                                                                                     

Připravila
Kateřina Chupíková

Přeje si nebeský šat
(He Wishes For The Cloths Of Heaven)

William Butler Yeats (1865 Irsko – 
1939 Francie)

Chtěl bych mít nebem vyšitý šat  
opředený rozbřesky zlata a stříbra. 
 
Modrý, matný a tmavý šat 
ze tmy a světla svítání. 
Chtěl bych rozprostřít pod tvé nohy. 
 
Ale já, jsa nuzák, mám jen své sny. 
Rozprostřel jsem své sny pod tvé nohy. 
Našlapuj měkce, neboť šlapeš po mých 
snech.

Zdroj překladu: 
http://www.karelmasat.cz/william-butler-yeats-he-wi.aspx
připravil Jan Liškař
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V zářijových toulkách na-
vštívíme další region na 
jižní Moravě a to Židlocho-
vicko. 
Jeho vznik je datován na 
9. srpna r. 2004.  Součás-
tí tohoto region je 20 obcí. 
Blučina, Bratčice, Holasice, 
Hrušovany, Ledce, Medlov, 
Měnín, Moutnice, Nesva-
čilka, Nosislav, Opatovice, 
Otmarov, Přísnotice,  
Rajhradice, Sobotovice,  
Syrovice, Těšany, Unkovice, 
Vojkovice, Žatčany a město 
Židlochovice. Celkem má 
region přibližně 24 311 oby-
vatel a nachází se v Dyjsko-
svrateckém úvalu. Nejstar-
ší zmínky o jednotlivých 
obcích regionu pochází již 
z počátku 12. století. Obce 
původně patřily různým 
majitelům – českým kníža-
tům a králům, šlechtickým 

rodům, rajhradskému, tře-
bíčskému a také žďárskému 
klášteru. 
Zajímavostí má tento region 
dost a dost, namátkou třeba 
chráněnou krajinnou oblast 
Výhon.  Nachází se na kata-
strálním území obcí Bluči-
na, Židlochovice a Nosislav. 
Rozprostírá se na 17 km2. 
Vrchol masivu Výhon do-
sahuje nadmořské výšky 
355 m. n. m. a je tak nápad-
nou dominantou s nádher-
ným výhledem do rovinaté 
krajiny DyjskoSvrateckého 
úvalu. Výhon patří mezi 
nejbohatší paleontologické 
lokality na Moravě. V mi-
nulosti zde byly nalezeny 
unikátní pozůstatky spod-
ních čelistí velryby, žraločí 
zuby, ostny a destičky ježo-
vek. Vyskytuje se zde řada 
chráněných rostlin, jsou jimi 

například: vstavač vojenský, 
len žlutý aj. Na území par-
ku je registrováno 66 druhů 
ptáků. Mezi nejvzácnější  
patří vlha pestrá, strnad luč-
ní a pěnice vlašská. 
Židlochovice a jejich okolí 
jsou také významnou vi-
nařskou lokalitou s tradi-
cí sahající až k samotným 
počátkům vinohradnictví  
a vinařství u nás. Dle 
archeo logických nálezů se 
vinná réva na jižní Moravě 
pěstovala již v prvních sta-
letích našeho letopočtu pod 
vlivem předsunutých řím-
ských posádek. Na správ-
ním území Židlochovic bylo 
k roku 1999 registrováno 
bezmála 335 hektarů vinic. 
Chceteli si v tomto regio-
nu udělat krátký výlet (asi 
3 km), přijeďte vlakem do 
Rajhradu. Vydejte se pěš-

Toulání – Židlochovicko

toulání

Zámek Židlochovice



ky směr Holasice, odbočíte 
přes dráhu do obce a pod 
kaplí sv. Václava dojdete 
až k mlýnskému náhonu, 
který se vine od rajhrad-
ského kláštera až do Voj-
kovic. Přes náhon přejdete 
přes kovanou lávku, která 
vás nasměruje na cestu le-
movanou stromy, vedoucí 
mezi poli a kolem náhonu 
k rajhradskému Benedik-
tinskému klášteru. Zde 
můžete navštívit Památník 
písemnictví na Moravě a 
Benediktinský klášter. Ti 
z vás, kteří mají rádi his-
torii, zde mohou navštívit 
kostel Nanebevzetí P. Marie 
v Blučině, který vznikl ve 13. 
století, byl postaven ve stylu 
vrcholné gotiky a pozdní re-
nesance a později novodobě 
upravován. Radnici vybu-
dovanou v roce 1602 podle 
renesančního slohu, která 
roku 1832 prošla novodobou 

přestavbou, Mariánský mo-
rový sloup, postaven roku 
1720 v barokním stylu, zdo-
bený sochou Immaculaty 
a sochami Sv. Floriana, Sv. 
Rosalie, Sv. J. Nepomucké-
ho a Sv. Barbory.  V Bratči-
cích vás jistě zaujme kostel 
Nejsvětější Trojice, zákla-
dy položeny v roce 1777  
nynější úprava pochází 
z roku 1878 – slohově neur
čen. V Holasicích kaple 
Sv. Václava z r. 1850.  V Hru-
šovanech u Brna budovu bý-
valého cukrovaru od Adolfa 
Loose nebo nejstarší pa-
mátku v obci, a to  smírčí 
kříž z. r. 1595. V Medlově 
pak kostel Sv. Bartoloměje. 
Opatský klášter sv. Petra 
a Pavla v Rajhradě, dílo ar-
chitekta G. Santiniho, v le-
tech 1690–92 byla postavena 
věž kláštera 1722–39, loď  
1748–49. Sochy v průčelí 
jsou z r. 1851. V neposlední 

řadě barokní zámek v Ži-
dlochovicích nebo židlo-
chovickou radnici jakožto 
jednu z nejstarších budov 
města. Její současná podo-
ba je již z roku 1559, kdy 
byla majitelem panství Vilé-
mem z Pernštejna rozšířena.  
Za navštívení stojí zajisté 
i  radniční sklepy připomí-
nající slavnou vinařskou 
minulost města.
To byla jen malá ochutnávka 
míst, které stojí za to vidět.  
Zdaleka však nejsou všech-
na, která můžete v tomto 
regionu navštívit. Židlocho-
vicko není bohaté pouze na 
památky nebo přírodu, ale 
i na společenské akce. Těch 
se tu pořádá několik desítek 
v roce. Pohodové a klidné 
toulání. 

Napočtenou příště.
Luděk Klouček

zdroj:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Radnice_Židlochovice.jpg foto: Martin Hajda
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Zámek_židlochovice.jpg

Radnice v Židlochovicích
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horoskop

Charakteristika

Výrazným rysem lidí 
narozených ve znamení 
Panny je smysl pro po-
řádek a systém. Jsou to 
lidé praktičtí a mají velké 
konstrukční a manuální 
schopnosti a dovedou se 
vždy plně soustředit na 
své úkoly. Bývají okouz-
leni domyšlenými a fun-
gujícími systémy a sami 
se snaží, aby kolem nich 
bylo všechno správně 
uspořádáno, protože  
pořádek jim usnadňuje 
a zrychluje práci. Tento 
jejich rys by se mohl při 
špatném ozáření jejich 
Slunce planetami změnit 
až k pedanterii.

Tito lidé dbají i na pořá-
dek v mezilidských vzta-
zích, protože mají rádi 
jasno. Své postoje ovlá-
dají rozumem, kterým 
korigují své city. Nejsou 
bezcitní, ale spíš opatr-
ní, aby se neangažovali 
tam, kde je vše předem 
prohráno. Jsou to spoleh-
liví lidé, kteří mají silně 
vyvinutý smysl pro po-
vinnost. Jsou velice inte-

ligentní, schopní velkého 
soustředění i věcní a tyto 
jejich vlastnosti jim dá-
vají předpoklady k výji-
mečným výsledkům při 
uměleckých, ale hlavně 
vědeckých úkolech. 

Jejich pracovní úspěchy 
jsou výsledkem předem 
promyšlených postupů 
i tím, že se nikdy nedají 
rušit ve svém soustředění 
na práci. Dovedou tvrdě 
zahnat každého, kdo by 
je chtěl rozptylovat.

Rychle a bystře pocho-
pí a zhodnotí pohnut-
ky svých spoluobčanů 
a stejně rychle si uvědo-
mí, jak se mají zachovat 
a dovedou poradit. Jsou 
to lidé, kteří promýšlejí 
nejen svou práci a úkoly,  

ale i každou životní situa
ci, následky svých mož-
ných rozhodnutí a každý 
svůj budoucí čin. Je to 
proto, že chtějí předejít 
všem možným rizikům 
a nežádoucím náhodám.

Jsou opatrní a konzerva-
tivní a rádi se řídí zása-
dami, které si stanovili. 
Lidé narození ve zname-
ní Panny nejsou okázalí 
a jejich rozumem budo-
vaná osobnost se projeví 
zdrženlivým chováním 
i nenápadným oděvem 
a prakticky zařízeným 
obydlím, ve kterém se 
pořádek musí docílit bez 
velké a zbytečné námahy.

I když jsou tito lidé dost 
urážliví, sami nejdou da-
leko pro kritiku. Kdo chce 
s nimi vyjít po dobrém, 
měl by si uvědomit, že 
jejich nároky na pořádek 
a poctivost jsou oprávně-
né a že nikomu neuškodí.

Z www.znameni-zverokru-
hu.najdise.cz  čerpal

Jan Čermák

Měsíční znamení – Panna (25. 8. – 21. 9.)
Přednosti:  Metodičnost, pilnost Slabiny:  Pedantství, kritičnost
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Poslední slovo
Tak jsem kratochvilský zpravodaj půjčila na 
měsíc panu starostovi – tedy přesněji tvorbu 
tohoto čísla, které držíte v ruce. V době uzá-
věrky a přípravy zářijového čísla jsem na do-
volené (když píši tento příspěvek, tak se na ni 
teprve těším – je půlka srpna) a tak nemohu 
vydání připravit. Abych se nenudila, tvořím 
společně s dalšími autory alespoň mimořád-
né číslo, které souvisí s oslavami založení 
obce. Ale to ještě může počkat, dostanete ho 
do schránek v pátek před akcí.
Je to zvláštní pocit. Vážně nebudu muset  
„nahánět“ příspěvky, přeposílat fotky sem 
a tam, hlídat aby se všechny spolky poch-
lubily s akcemi? Tomu říkám prázdniny ☺. 
Zároveň – a na to se těším nejvíc, bude pro 
mě zpravodaj překvapením. Poprvé budu ve 
stejné situaci jako vy – dostanu ho do schrán-
ky a nebudu tušit, co mě čeká.  Na to se těším 
nejvíc, neboť mám ráda překvapení.  Tedy ta 
příjemná.
Zažila jsem ale v poslední době i jedno nepří-
jemné. V prázdninovém čísle Rosy se objevil 

příspěvek, ve kterém se jeho autorovi poda-
řilo téměř v každém odstavci někoho urazit.  
Ne že by to tak chtěl a plánoval (alespoň dou-
fám), ale nějak se mu rozplynula hranice mezi 
žoviálním vtipkováním a nevkusem a už to 
bylo. Reakce na sebe nenechaly dlouho če-
kat. Mám v Rosicích hodně přátel a tak jsem 
si toho vyslechla… Líbilo se mi, jak se lidé  
ještě umí ozvat, když se jich něco dotkne. 
A jak umí číst i mezi řádky. A jsem si jistá,  
že tento úlet zvedl sledovanost Rosy o sto 
procent, najednou z ní byl takový malý regio-
nální bulvár. Plyne z toho poučení, že všech-
no zlé je k něčemu dobré a že člověk má při 
psaní svých textů myslet nejen na to, co chce 
říct, ale také na ty, kterým je to určeno.
Osobně jsem každopádně ráda, že v KZ se 
nic takového neděje. Že jsme na sebe slušní 
a neurážíme se, alespoň na stránkách našeho 
tisku ☺. 
Přeji všem krásné dny a těším se naviděnou 
na oslavách založení Kratochvilky. 

Alice Vašáková 

Dne 25. srpna uplynuly dva roky, co nás opustil náš 
manžel, tatínek, dědeček pan Josef Hájek.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a 

děti s rodinami.

Kdo byl milován, nemůže být zapomenut.
26. srpna uplyne rok, kdy zemřel pan Miloslav Krejčí.

Stále vzpomíná maminka a bratr s rodinou.

Spol e č en ská kron ika
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foto jiří čermák


