
Veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvr-
tek 23. března v kavárně restaurace U Husara.
Navržený program zasedání: 
1. Závěrečný účet obce za rok 2005. Tento dokument

projednala na svém minulém zasedání rada obce a byl
projednán i finančním výborem. Materiál je od
1. 3. 2006 zveřejněn na úřední desce před obecním
úřadem a na elektronické úřední desce (www.sokol-
nice.cz). Rada doporučuje zastupitelstvu schválit
závěrečný účet bez výhrad. Občané mohou svoje
připomínky uplatnit písemně do 20. 3. 2006 na OÚ
Sokolnice, nebo ústně přímo na zasedání Zastupitel-
stva obce Sokolnice. 

2. Schválení změny katastrální hranice mezi obcí
Telnice a Sokolnice. Manželé Žoudlíkovi požádali
o změnu katastrální hranice mezi obcí Sokolnice
a Telnice tak, aby jejich zahrada byla jen na jednom
katastru. Rada obce doporučuje žádost schválit.

3. Zadání změny číslo 2 územního plánu obce Sokol-
nice. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poříze-
ní změny v tomto rozsahu: 
• Rozšíření možnosti výstavby rodinných a bytových

domů v lokalitě Pod Stráží.
• Změna využití prostor bývalého vojenského areálu

na Mohyle Míru na občanskou vybavenost.
• Doplnit trasu vodovodu a plynovodu do ulice

U Cihelny. 
• Doplnit trasu vodovodu, plynovodu a kanalizace

od ulice U Cihelny na Pratecký kopec (do bývalého
vojenského areálu).

• Doplnit trasu plynovodu do kasáren v trati Předky.
• Doplnit trasu cyklostezky kolem Zlatého potoka

(od železničního mostu po ulici Kaštanovou) a sou-
časně ulicí Krakovskou.

• Doplnit hřiště u MŠ jako veřejně prospěšnou
stavbu.

• Doplnit chodníky do míst, kde chybí.
• Stanovit další místa pro stavbu parkovacích ploch.

4. Změna zřizovací listiny pro MŠ Sokolnice. Ředitel-
ka školy požádala, aby stravování dospělých ve škol-
ní jídelně bylo převedeno z doplňkové činnosti do
činnosti hlavní. Rada obce nedoporučuje přijmout
požadovanou změnu zřizovací listiny pro mateřskou
školu, neboť obec by se dostala do rozporu s právním
názorem Ministerstva financí.

5. Vydání obecně závazné vyhlášky číslo 01/2006. Tou-
to vyhláškou dojde ke zrušení obecně závazné vyhláš-
ky číslo 11/2001 o čistotě, veřejném pořádku a ochraně
životního prostředí a veřejné zeleně v k. ú. Sokolnice.

6. Zrušení věcného břemene. Na výpisu z listu vlast-
nictví pro obec Sokolnice je evidováno několik věc-
ných břemen. Jedná se o pozemky, které v několika
uplynulých letech obec vykoupila od původních vlast-
níků a břemena tam zůstala. Rada proto navrhuje
zastupitelstvu schválit zánik těchto břemen. Jedná se
o pozemky p. č.: 1702/43, 1696/23, 1696/27, 1696/28,
1696/29, 1696/42 a 1696/45 (břemeno pro paní
Mrkvicovou), p. č. 812/2 (pro paní Strýčkovou)
a p. č. 1039/2 (pro paní Pokornou). 

7. Odkup dalšího pozemku od pana Kalendy. Obec
v uplynulém roce vykoupila několik pozemků kolem
areálu u benzínky, který vlastní  firmy ILPE a Petr
Hirschner. Část pozemků bude využita na úpravu
trasy komunikace, zřízení autobusové zastávky,
cyklostezky a nové polní cesty. Zbylou část můžeme
nabídnout firmě IPLE k odprodeji či nájmu. Firma má
však zájem jen o tento zbytek obecních pozemků,
v žádném případě jich nechce víc. Pan Kalenda
nabídl obci k odprodeji další pozemek, který v uvede-
ném místě vlastní. Protože však jej obec k ničemu ne-
potřebuje a nemá o něj zájem ani firma ILPE, nedo-
poručuje rada zastupitelstvu tento pozemek zakoupit. 

8. Projednání studie výstavby RD v lokalitě Pod Strá-
ží. Ze strany rady byla vznesena výhrada k tomu, že
ve spodní části výstavby je plánována skupina garáží.
Vzhledem ke vzdušnému vedení vysokého napětí
však pozemek není možné využít jinak. Proto rada
požaduje mezi skupinou garáží a silnicí vysázet pás
zeleně tak, aby vjezd do obce ve směru od Brna byl co
nejpříjemnější. Rada nemá výhrady k tomu, aby zeleň
byla vysazena i na obecním pozemku, který leží mezi
silnicí a plánovanou výstavbou. S výše uvedenou vý-
hradou doporučuje rada studii schválit.

9. Závlahy pod Brnem. Kolem tohoto bodu bude prav-
děpodobně dlouhá a složitá diskuse, neboť se jedná
o závažnou věc, která může mít výrazný dopad do
rozpočtu obce. Rada se neshodla na jasném stanovis-
ku, zda zastupitelům doporučit převzetí části závlah
do majetku obce Sokolnice. Viz samostatný článek
Závlahy pod Brnem.

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Sokolnický
zpravodaj
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Přestavba železničního mostu v trati Výhon a přileh-
lé silnice. Jednání o této stavbě probíhají prozatím
úspěšně a případné problémy se podařilo vyřešit.
Zahájení stavby je naplánováno na 1. července 2006.
Nový železniční most bude dokončen a zprovozněn do
31. srpna 2006. Nebudou-li v podzimních měsících ex-
trémní klimatické podmínky, měla by být rekonstrukce
komunikace (od ulice Na Výhoně po Dunávku) dokon-
čena ještě do konce roku 2006. Součástí stavby je i nová
cyklostezka s veřejným osvětlením. 

Žádost restaurace U Husara o umístění reklamy na
budovu pošty. Rada obce souhlasí s umístěním reklamy
na budově pošty za cenu 2 500 Kč ročně plus 800 Kč
za elektrickou energii na osvětlení reklamy. Umístění,
velikost a barevné provedení bylo schváleno Atelierem
PROJEKTIS. 

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší
v Jihomoravském kraji. Starosta obce informoval radu
o tom, že obec Sokolnice je jedna z obcí, kde bylo
naměřeno překročení emisních limitů pevných částic
v ovzduší. Tato negativní zpráva má i jednu dobrou
stránku. Obec má právo požadovat zahrnutí svých pro-
jektů na ochranu ovzduší do projektu Jihomoravského
kraje a tento bude nárokovat potřebné finanční prostřed-
ky z rozpočtu Evropské unie. Rada odsouhlasila podat
na JMK žádost o podporu projektu revitalizace krajiny
a poskytnutí finančních prostředků na zateplení domů
v naší obci. Na projektu revitalizace krajiny se pracuje
již od poloviny loňského roku a tento zahrnuje všechny
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obce sdružené ve svazku Cezava (materiál počítá nejen
s úpravou vodních poměrů, ale zejména s výsadbou vel-
kého množství zeleně na všech katastrech). Při zateplení
objektů se sníží spotřeba energií na vytápění a tím
pádem i množství vyprodukovaných emisí do ovzduší.
Přesto, že nebude reálné získat finanční prostředky na
celý rozsah projektu revitalizace krajiny (rozpočet pro
všech 15 obcí sdružených ve svazku Cezava činí částku
několik miliard korun), výsadba každého pásu zeleně,
větrolamu či doprovodné zeleně kolem cest bude roz-
hodně přínosem pro životní prostředí v naší obci. 

Žádost o úpravu prostranství Na Skalce. Rada obce
uložila Ing. Kotolanovi zajistit posyp tohoto prostranství
recyklátem a současně požádat firmu EEIKA o posouze-
ní možnosti zřízení dalšího světelného bodu.

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Sokol-
nice. Rada obce souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí
v jednotlivých odděleních na 26 dětí. Současně rada schvá-
lila i změnu v rejstříku škol, kdy bude celková kapacita
zvýšena z 50 dětí na 60. Výjimka a změna kapacity je pro-
jednána a schválena Krajskou hygienickou stanicí v Brně.

Schválení smlouvy o věcném břemenu. Rada obce
schválila smlouvu o věcném břemenu mezi obcí Sokol-
nice a JMK, jedná se o stavbu vodovodu na ulici Kobyl-
nická. Toto věcné břemeno nebude bezúplatné, rada se
seznámila s cenou, nicméně nám nic jiného nezbývá,
než tuto smlouvu uzavřít, protože nemáme možnost vést
trasu jinudy. 

Na základě žádosti Diakonie Broumov se v pondělí 3. dubna 2006 
od 8.00 do 17.00 hod. v chodbě OÚ Sokolnice uskuteční humanitární sbírka.

Diakonie organizuje a zprostředkovává pomoc potřebným občanům a lidem v životní krizové situaci na území ČR
a poskytuje pomoc trpícím a lidem v nouzi i jinde ve světě. Jedním z těžisek činnosti tohoto sdružení je celorepub-
liková banka oděvů, prádla, obuvi, domácích a školních potřeb, hraček a dalšího materiálu.
Darované věci nejen že bezprostředně pomohou potřebným, ale při jejich třídění, balení, transportu a ekologickém
zpracování materiálu jinak neupotřebitelného nachází práci a uplatnění řada těch, kdo práci jinak obtížně dostanou
(zejména psychicky nemocní, bezdomovci, lidé po léčení ze závislosti, propuštění vězni).

Diakonie je vděčna za jakoukoli podporu a pomoc, kterou mohou občané poskytnout.

Diakonie má zájem zejména o tyto věci:
• ošacení (dámské, pánské, dětské, zimní i letní) –

zvlášť potřebné jsou mikiny, trička, košile, tepláky,
spodní prádlo, svetry, bundy, kalhoty, kšiltovky 

• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, ubrusy,
záclony, závěsy 

• látky, vlny, příze (i zbytky) 
• péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky,

spací pytle 
• školní a sportovní potřeby, hračky 
• nenošená, nepoškozená obuv 

• jakýkoli potrhaný textil (lůžkoviny, utěrky, ručníky,
ubrusy, košile, tepláky, apod.) 

• kabelky, batohy, školní tašky
• kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé

kožichy (i mírně potrhané) 
• nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční

domácí spotřebiče 
• prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní

potřeby
• knihy a časopisy
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Závlahy pod Brnem

Kdysi dávno vybudoval stát „Závlahy pod Brnem“. Někdy po roce 1990 se rozhodl většinu tohoto díla zprivatizovat,
tj. předat do soukromých rukou. Stát se tak zbavil celé soustavy s výjimkou klíčových částí na začátku tohoto díla (je-
zu v Přízřenicích, kanálu k Chrlicím, jedné čerpací stanice na k.ú. Rebešovice, kanálu do Balatonu a kanálu z Balatonu
do návesního rybníka v Sokolnicích). Zbytek závlah je dnes v soukromých rukou (převážně AQUAPARK Morava). 

V lednu 2006 sdělil zástupce Pozemkového fondu ČR (PF ČR) obcím, že hodlá zprivatizovat i zbylou část zá-
vlah, která je ještě v jeho majetku (s výjimkou Ivanovického potoka a Balatonu – tyto části si stát ponechá).
Privatizace proběhne tak, že buď si zbytek závlah zdarma vezme nějaká obec (či skupina obcí), nebo stát toto zbý-
vající zařízení odprodá ve veřejné soutěži. 

Zástupcem PF ČR bylo obcím sděleno, že rozhodnutí zastupitelstva je nutné předložit nejpozději do konce břez-
na 2006. Představa PF ČR je taková, že projeví-li obec o majetek zájem, bude neprodleně vyhotovena smlouva a ob-
ci bude majetek svěřen do provozování. Následně se vypracuje smlouva o převodu a nejpozději do konce roku 2006
bude zbylá část závlah převedena do vlastnictví.

Současný stav závlah, který má být privatizován, je v dosti neradostném stavu. Kdy byly naposledy kanály opra-
vovány, není známo a jak je posečena tráva kolem kanálů se může přesvědčit každý kolemjdoucí. Má-li být tedy
tato část závlah funkční, vyžaduje nutně investice. Zřejmě první peníze by bylo nutné vložit do čerpací stanice s tra-
fostanicí u Rebešovic. Odhadovaná částka na nezbytné opravy je v řádů statisíců. Při fyzické prohlídce bylo zjiště-
no, že trafa jsou netěsná a olej prosakuje na zem, jsou vadné pojistky na primární části trafa (pojistka se nepřepálí
bezdůvodně, v trafu bude nějaký problém), do objektu čerpací stanice neustále nastupuje voda a je třeba ji pravi-
delně čerpat, objekt je pravidelně vykrádán a demolován zloději, atd.

I provozně je systém náročný. Od roku 1990 stát podporoval provoz závlah částkou 200 milionů ročně (všechny
závlahy v celé ČR), postupně dotaci snižoval asi na čtvrtinu. V posledních letech AQUAPARK Morava dostával roč-
ně cca 200–400 tisíc na provoz. Zjednodušeně řečeno, z prodeje vody se závlahy uživit nedají, a proto se financuje
pouze provoz. Údržba se provádí pouze v případě, že někde zůstanou peníze. 

Celá řada zařízení závlah stojí na vlastnicky nevypořádaných pozemcích. Nevíme, jaká je situace v katastrech
jiných obcí, ale na k. ú. Sokolnice se vodní dílo nachází na 131 782 m2 cizích pozemků. I když vodní zákon v § 50 jed-
noznačně stanoví, že „vlastníci pozemků jsou povinni trpět na svém pozemku vodní díla umístěná v korytě vodního
toku“ (podle zákona je vodním tokem např. i Balaton), hospodařit na cizích pozemcích není správné ani etické.

V současné době celý systém závlah provozuje firma AQUAPARK Morava. Voda je dodávána k účelům závlah (roční
dodávka vody činí cca 100 000 m3 s tím, že největším odběratelem je AGRO Tuřany – ročně asi 80 000 m3). Dále jsou zá-
vlahovou vodou dotovány ztráty v nejrůznějších vodních nádržích. V případě odběru vody ze Svratky pro účely závlah
se neplatí žádný poplatek. V případě doplňování vody do rybníků a podobných nádrží se platí Povodí Moravy 2 Kč/m3.

Rada se opakovaně problematikou zabývala, neboť privatizace zbytku závlah může ještě zhoršit stávající stav
(vysychání Dunávky a nedostatečná obměna vody v našem návesním rybníku). Jedná se o velmi závažné rozhod-
nutí a je třeba si další kroky dobře rozmyslet. Buď se dobrovolně vydáme do ruky někomu, kdo získá monopol
na dodávku vody, nebo navždy zavážeme obec k úhradě ztrátového provozu. 

Dlouze byla diskutována právní forma spoluvlastnictví majetku. Stát nabízí, že uvedený majetek předá obci, nebo skupině
obcí do podílového spoluvlastnictví. Jak ale stanovit zájmovou skupinu těchto obcí je trochu problematické, neboť soustava se
týká převážně Sokolnic a několika městských částí Brna. Nepřímo Rebešovic (nadlepšení vody v rybníce, který je zásobo-
ván z Ivanovického potoka), Otmarova, Rajhradic... (nadlepšení vody v Dunávce), Hostěrádky-Rešov (jediný přítok vody do
jejich rybníka) a Jiříkovic (jediný přítok vody na Grunty). Žádný ze způsobů spoluvlastnictví není ideální a má řadu úskalí.
Většina rady se kloní k názoru nepodporovat převzetí zbytku závlah do podílového spoluvlastnictví několika obcí. Nejméně
špatné řešení by bylo zprivatizovat majetek na jednu obec s tím, že součástí usnesení zastupitelstva vybrané obce by bylo
i usnesení, že se tato zavazuje v průběhu roku 2006 připravit všechny potřebné podklady, iniciovat založení dobrovolného svaz-
ku obcí a do tohoto svazku majetek převést. A do svazku by mohl potom vstoupit, kdo by chtěl, neboť z členství vlastně bude
vyplývat jen povinnost dohlížet na řádný chod závlah a podílet se finančně na provozní ztrátě. Takže by tam vstoupila zřejmě
jen ta obec, pro kterou je zachování činnosti závlah krajně důležité, a proto je ochotna se podílet na provozní ztrátě.

Dosti závažným problémem je rozhodnutí státu, že si ponechá ve vlastnictví Balaton. Může se totiž v praxi stát,
že by si obce bez problémů dopravily vodu od Přízřenic do Balatonu, ale šoupátko na výpusti do Dunávky a do ka-
nálu K4 (který vede do rybníka na návsi v Sokolnicích) bude ovládat někdo jiný a my vodu do míst, kde nejvíce
potřebujeme (náves a Dunávka), prostě nedostaneme. Jednomyslně bylo rozhodnuto podpořit záměr, aby v případě
privatizace na obce byl k tomuto majetku předán státem i Balaton.

Na břehu Balatonu i našeho rybníka jsou čerpací stanice (ve vlastnictví firmy AQUAPARK Morava), které zásobují vodou
zahrádkáře. Pro korektnost vztahů mezi obcí a AQUAPARKEM by bylo třeba instalovat na sací zařízení čerpacích stanic
např. indukční průtokoměr, aby nemohlo docházet k situaci, že se různí vlastníci budou přít o to, kolik vody kdo vyčerpal.

Přesto, že uvedenou problematikou se rada zabývala opakovaně a diskusi věnovala mnoho hodin, nedospěla
k jednomyslnému závěru. Proto bude věc předložena zastupitelstvu k projednání se všemi dostupnými fakty, ale
bez konkrétního doporučení rady.
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní oddělení ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 102, 667 01 Židlochovice, okr. Brno-venkov, tel.: 547 231 086, fax: 974 626 447

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Sokolnice za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005

Přehled trestné činnosti 
v teritoriu obce Sokolnice 

v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005

Celkem bylo ve shora uvedeném období spácháno v ob-
ci Sokolnice a v k. ú. obce Sokolnice 35 trestných činů,
z toho bylo objasněno 8 trestných činů, což činí 22,86 %.

Skladba trestných činů:
– vloupání do OA 3x
– poškození vozidel 1x
– vloupání do RD 6x
– vloupání do objektů firem 4x
– majetková trestná činnost – krádeže 7x
– krádeže stavebního materiálu a nářadí 3x
– poškození cizí věci 1x
– fyzické napadení a ublížení na zdraví 1x
– ostatní trestné činy 9x

U trestných činů převládají majetkové trestné činy,
zejména vloupání do RD a krádeže. Vzhledem k výstav-
bě nových RD byly zdejším OOP ČR Židlochovice
zaevidovány tři případy odcizení stavebního materiálu
a pracovního nářadí, k těmto trestným činům v roce 2004
v k. ú. Sokolnice nedošlo.

Přehled spáchaných přestupků 
v teritoriu obce Sokolnice 

v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005

Celkem bylo za uvedené období spácháno 18 přestup-
ků, z nichž u 9 přestupků nebyl zjištěn pachatel.

Skladba přestupků:
– alkohol v dopravě 4x
– fyzické napadení 3x
– přestupky proti majetku 4x
– újezd bez zaplacení načerpaných PHM 4x
– nález podezřelé látky na ISŠ 2x

Proti roku 2004 došlo k poklesu řešení případu řízení
OA pod vlivem alkoholu a také újezdům bez zaplacení
načerpaných PHM. V ISŠ a v obci Sokolnice byly dále
zaevidovány dva případy nálezu podezřelé látky (canna-
bis) u žáků této školy.

Dále bylo prováděno v obci Sokolnice 90 šetření, kte-
rá byla v součinnosti s ostatními složkami Policie ČR,
zpráv pro soudy a dalších státních organizací.

Spolupráce s orgány obce

Spolupráce s Obecním úřadem v Sokolnicích je velmi dobrá. V únoru 2006 byla provedena na místní škole orgá-
ny PČR Židlochovice přednáška zaměřující se na právní důsledky chování mladistvých.

pprap. Jiří Březina, policejní inspektor
kpt. Bc. Libor Dofek, vedoucí oddělení

Reakce Komise obchodu a cestovního ruchu na názory některých občanů

V divadelní sezóně jezdíme 3x až 4x (do divadla, když je solidní nabídka i vícekrát. V obci, kde žije 1 840 občanů,
je velmi těžké zaplnit autobus, abychom nebyli závislí na vlastních autech, nebo využít hromadnou městskou dopravu.
Paní Zmrzlá mi ochotně vytiskla složení obyvatel naší obce.

Věkové složení
do 6 7–18 19–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100 101+ Celkem

51 135 151 154 129 116 70 66 29 2 0 910Muži

do 6 7–18 19–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100 101+ Celkem
41 112 139 130 112 112 91 98 72 14 0 930Ženy

do 6 7–18 19–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100 101+ Celkem
92 247 290 284 241 228 161 164 101 16 0 1 840

Celkem za obec:
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Koupila jsem si časopis, který prodejce nabízel
v Hypernově a tvrdil, že výtěžek jde na pomoc mentál-
ně postiženým dětem. Dvakrát jsem odmítla, protože ne-
byl zase tak laciný, ale nakonec mé dobré já zvítězilo
a peníze jsem pro ty děti obětovala. Protože je v něm
dosti zajímavého čtení, chtěla bych vám nabídnout jed-
nu moudrost o zeleném čaji.
Zelený čaj – přírodní léčivý prostředek
První čaj, který Holanďané okolo roku 1610 přivezli
z Číny, byl zelený. Gütte, madam Pompadour nebo
carevna Kateřina hostili své přátele převážně zeleným
čajem. Čaj nebyl jen módním nápojem smetánky, ale
v lékárnách byl nabízen na uklidnění žaludku a proti na-
dýmání. Všichni ale nadšeni nebyli – Liselotte der Platz,
švagrová Ludvíka XVI., o novém nápoji napsala: „Čaj mi
připadá jako seno a hnůj, mondieu, jak může rozumné-
mu člověku něco tak hořkého a páchnoucího chutnat?“
Medicínská věda přisuzuje zelenému čaji hodně blaho-
dárných účinků. Působí preventivně proti 61 nemocem,
21 jich dokáže dokonce léčit. Podle amerického vědce
Jerzey Jajkána speciální substance v čaji obsažená bloku-
je rakovinový enzym a zabraňuje tvoření zhoubného ná-
doru. Nikdo ale nepopsal mechanizmus, jak k tomu do-

chází. Jako rozhodující substanci nalezli Američané tzv.
Epigallo-Katechin-3-Gallat (EGGG). Tento katechin blo-
kuje enzym urokináza. Rakovinové buňky produkují ten-
to enzym ve velkém množství a s jeho pomocí napadají
živou tkáň, aby mohly růst a rozmnožovat se.Vědci tvrdí,
že katechin EGGG je obsažen pouze v zeleném čaji.
V černém čaji je tato substance změněna. Jediný šálek ze-
leného čaje obsahuje 150 mg EGGG. Jen pár šálků zele-
ného čaje denně stačí k tomu, aby působil preventivně
proti rakovině nebo aby zpomalil její nástup, říká se v zá-
věru vědecké zprávy. Zelený čaj chutná hořčeji než černý.
Obsahuje třísloviny, které jsou mnohem koncentrovanější
než v čaji černém. Třísloviny zpomalují stárnutí buněk.
Zelený čaj obsahuje také látky, které upravují vysoký
krevní tlak, zabraňují kornatění tepen, odbourávají cho-
lesterol v krvi. Vitamín C pomáhá proti nachlazení, vita-
min A a karoten chrání navíc tělní sliznice. Vysoký obsah
fluoru působí preventivně proti zubnímu kazu.
Každým šálkem zeleného čaje podporujeme své zdraví.
Čaj nakupujte v lékárnách, ve zdravé výživě. Také posí-
lá SPECIAL TEA, Velká Hradební 24, Ústí nad Labem.

Podle časopisu Kaleidoskop upravila Anna Nečasová

Zelený čaj – přírodní léčivý prostředek

Když vezmu: muže od 19 do 70 roků 1 620 osob
ženy od 19 do 70 roků 1 575 osob

Celkem 1 195 osob

Na Labutí jezero jelo pouhých devět občanů ze Sokolnic, dvacet z Telnice a jedno dítě z Brna.
Kdo byl v divadle, nelitoval, protože představení bylo přenádherné. Kdo tam nebyl – pomlouval: „Nečasová upřed-
nostňuje lidi z Telnice a na mne ze Sokolnic se nedostane.“
Měla jsem objednaných 50 vstupenek, protože jsem předpokládala, že bude zájem i o balet. Opak je pravdou.
Protože pracuji v komisi od roku 1990, mám v divadle známé a nemusela jsem u dvaceti vrácených vstupenek pla-
tit storno poplatek. Nebýt občanů z Telnice, pro devět lidí ze Sokolnic bych určitě autobus neobjednala. Sama bych
jela autem s kamarády a ostatní – mají holt smůlu.
Jako omluvu beru skutečnost, že lidé neslyší hlášení místního rozhlasu. Napíši vám tedy do zpravodaje příští program:
20. 4. 2006 Figarova svatba odjezd v 18.00 hodin
Je to komedie o milostných návrzích, svodech a intrikách během jednoho bláznivého svatebního dne.
30. 4. 2006 Za operetou kolem světa divadlo REDUTA – zábavná výpravná féerie ze života operních
hrdinů a jejich autorů. Pokud bude zájem, objednám lístky, ale přihlásit se musíte urychleně. [féerie – pohádková,
fantastická divadelní hra nebo pohádkový, kouzelný výjev nebo obraz; citace ze Slovníku cizích slov]
Podle počasí máme naplánovaný zájezd do Solných dolů v polské Věličce, další zájezd do Mariánského poutního
místa v Čenstochové.
05. 7. 2006 pouť do Věteřova oběd v Kyjově a prohlídka zámku v Miloticích.
Dále nějaké koupání v termálu buď na Slovensku nebo v Maďarsku, návštěva zámku v Boskovicích a prohlídka
okolí.
Program by byl, ale budou nám chybět zájemci. Do Polska bychom jeli v časných ranních hodinách, pozdě večer
zpět, protože o dvoudenní zájezdy není zájem.
Bude-li na podzim zájem, můžeme udělat ještě zájezd na nákupy do Polska, které lákají víc, než zájezdy za kultu-
rou a za poznáváním. Bude-li zájem z řad našich občanů tak veliký,  že obsadíme autobus, slibuji, že nebudu brát
zájemce z vedlejší vesnice. Nebudu ale utrácet obecní peníze, abych dotovala prázdná sedadla. Požádám o doplně-
ní sousedy, kteří naše pozvání určitě přijmou. Také chci upozornit, že občané z Telnice nejsou dotováni naším OÚ,
ale platí plnou taxu. Zasedací pořádek dělám podle přihlášení a cizími účastníky obsazuji neatraktivní místa v au-
tobusu, dělám výjimku jen u osob se zdravotními problémy. Zájezdy pořádám ráda a žádný škarohlíd mě nemůže
odradit.

Anna Nečasová – předsedkyně Komise obchodu a cestovního ruchu
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Omluva

Omlouvám se panu Fojtlovi i všem čtenářům za chyby vzniklé přepisem článků. Z minulého čísla Zpravodaje
vypadla nedopatřením věta: Vybráno z článku v časopise Flora „Sýkorky za to nemohou“ a z časopisu Fauna
z článků „Mrazivá hloupost, U nás v Kocourkově, Obchod tisíciletí“.

Zita Butalová

Bez názvu

Několik desítek roků píši články do časopisů, převážně věnujících se chovatelství, a jednou jsem si řekl, napíši ta-
ké do sokolnického Zpravodaje. Možná článek otisknou a čtenářům se bude třeba líbit. Otiskli a čtenářům se líbil.
Psaní do Zpravodaje je pro mne „práce“ zadarmo, není honorovaná. Odměnou je, když mně známí, ale i neznámí
lidé říkají, že se jim články líbí, že si početli, abych zase něco napsal a podobně. Také mně říkají, o čem mám
napsat nějaký článek. Mám nyní dvě témata, která jsem takto dostal. Musím se přiznat, že takové reakce čtenářů
velmi potěší.
Po posledním vydání Zpravodaje mám malou chuť další články psát. V tomto Zpravodaji byly vytištěny dva články,
které jsem napsal. Jeden byl věnovaný ptačí chřipce. Není to však článek, jehož bych byl autorem. Jelikož ptačí
chřipka je v poslední době časté téma, tak jsem vybral části ze čtyř, podle mne dobrých objektivních článků, dal vše
dohromady a předal. Na konci takto sestaveného a otištěného článku musí být uvedené zdroje, ze kterých článek
vznikl. Je to dané nejenom zákonem, ale je to i slušnost. Cizí práci není možné vydávat za svoji. Bohužel se tak
nestalo.
Druhý článek byl o hřbitovech. Když jsem ho četl ve Zpravodaji, tak jsem zjistil, že jsou v něm chyby, které mění
smysl vět. Jsou to tyto věty: „Fotografie na pomnících jsou velké, na formát občanský průkaz.“ Má být napsáno:
„Fotografie jsou velké, ne formát občanský průkaz.“ Druhá chybná věta je: „Novější hroby jsou kameninové, nebo
mramorové s kruhy, na poklopech nerezovými či kovovými.“ Správně má být napsáno: „nerezovými či kovanými.“
Jak jsem zjistil, tyto nesrovnalosti v textu neunikly pozornosti mnoha čtenářům, proto považuji za nutné, tímto člán-
kem, vše vysvětlit.

Jan Fojtl

Výročí v roce 2006
1496 Podle starých letopisů českých se zřítila za povodně 28. ledna část Karlova mostu – pravděpodobně v souvis-
losti s ledovou dřenicí, ale snad i v důsledku jeho předchozího poškození. V tomto roce následovaly ještě další povod-
ně v srpnu, které v česko-slezském pohraničí (Svídnice, Žitava) zahubily podle kronikářských záznamů 4 000 lidí.

1616 Výskyt drastického sucha v Čechách, kdy se dalo přejít „suchou nohou“koryto Labe v Děčíně. Tento letopo-
čet je v tomto profilu vyryt na tzv. Hladovém kamenu, který se objevuje pouze v období velmi nízkých vodních stavů.

1696 se narodil v Helvíkovicích u Žamberka Prokop Diviš, experimentátor s elektřinou a vynálezce hromosvodu
(„meteorologické mašiny“), který nechal postavit v Příměticích u Znojma v roce 1754.

1716 se narodil v Řezně (Regensburg) Josef Stepling, první ředitel hvězdárny v pražském Klementinu. Zahájil
měření několika meteorologických prvků v Čechách a měřil i teplotu vody Vltavě.

1736 švédský astronom Anders Celsius navrhl teplotní stupnici, v níž teplotu varu vody označil 0° C a teplotu tuh-
nutí vody 100° C (obrácené číslování je z roku 1745).

1746 se narodil v Náchodě Antonín Strnad, třetí ředitel hvězdárny v Klementinu, zakladatel české vědecké mete-
orologie, agrometeorologie a fenologie.

1816 zemřel kronikář, rychtář v Milčicích a příklad vzdělaného vesnického člověka své doby, František Jan Vavák.
Z jeho podání jsou známy labské povodně z Poděbradska a Nymburska (např. 1761, 1783,  1784, 1785, 1799, 1804,
atd.) a zprávy o suchu, neúrodách, rozličných  meteorologických  úkazech  a jejich hospodářských důsledcích.

– narodil se Robert Manning, původem z Irska, autor známého hydraulického vzorce pro určování střední
profilové rychlosti v korytě toku.



Po velmi úspěšném „Čertovském odpoledni“ a vánoční výstavě spojené s rukodělnou dílnou, 
TJ Sokol Sokolnice pořádá 

„Zajíčkovo odpoledne“
které se uskuteční 8. 4. 2006 ve 13.00 hodin na Sokolovně.

Děti si zde zaskotačí a vyrobí si velikonočního zajíčka s kraslicí. V rámci této akce pořádáme výstavu
výtvarných prací s velikonoční tématikou, která bude spojena s dílnou, ve které se maminky naučí vázat

velikonoční vazbu zdobenou kraslicemi, velikonoční věneček a kraslice zdobené krajkou a suchými květy.
Prosíme maminky, aby si s sebou přinesly 6 až 10 vyfouknutých vajíček, širší a užší stuhy, popř. vázací drát

a jakékoliv velikonoční ozdoby. Ostatní potřebné pomůcky budou k dispozici za poplatek 30 Kč.

Srdečně vás zve TJ Sokol Sokolnice a lektorka Marcela Uhlířová
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1836 zemřel v Teplé profesor astronomie Martin Alois David, čtvrtý ředitel pražské hvězdárny a meteorologické
observatoře, organizátor pozorování počasí  v Čechách zakladatel české geodetické astronomie.

– se narodil v Janově u Soběslavi František Josef Studnička, profesor pražské polytechniky a univerzity, ma-
tematik a přírodovědec, vedoucí ombrometrické (srážkoměrné) sekce Hydrografické komise pro Království české.

1846 Po kruté, ale krátké zimě 1845/1846 s množstvím sněhu došlo v druhé dekádě ledna následkem oteplení
a silných několikadenních dešťů (doloženy zejména v Krkonoších) k významným povodním. Zasaženy byly všech-
ny toky na horním Labi, Orlici, Metuji, Jizeře, dále oblasti Kladska, Slezska a Moravy. Tato povodeň následovala
po 100leté povodni v roce 1845. Podle paměti vyšehradského kanovníka Karlacha, rodáka z Brandýsa nad Labem,
ji svou kulminací převyšovala.

– se narodil v Sirákově u Polné František Augustin, první profesor meteorologie a klimatologie na pražské
univerzitě. Zabýval se studiem podnebí  Prahy, zřídil rozsáhlou srážkoměrnou síť pro projektování pražské kanali-
zace a zorganizoval pozorování bouřek v Čechách.

– se narodil v Petrohradu Wladimir Köppen, německý meteorolog světového jména, autor třídění podnebí
Země a průkopník aerologie.

1876 V polovině února po oteplení a trvajících deštích se vyskytla významná povodeň  na celém území povodí
Labe. Místy, např. na Litoměřicku, byla spojena s komplikacemi při odchodu ledu. Průtok na Vltavě v Praze a dol-
ním Labi dosáhl 2600 m’.s’., resp. 3300 m’.s’.

1906 se narodil ve Spišských Tomašovcích Štefan Petrovič, přední slovenský a československý klimatolog, hlav-
ní redaktor Atlasu podnebí Československé republiky  (1958) a autor dalších stěžejních  klimatologických prací.

– narodil se Prof. Ing. Vilibald Bezdíček, profesor na Stavební fakultě ČUVT v Praze, později na Vysokém
učení technickém v Brně. Zabýval se úpravami vodních toků, hydrologií a vodním hospodářství. Byl spoluautorem
Státního vodohospodářského plánu.

1916 zemřel v Budapešti hrabě Miklós Konkoly Thege, zakladatel a majitel věhlasné astronomické, magnetické
a meteorologické observatoře ve Staré Ďale (nyní Hurbanovo) na jihozápadním Slovensku (1871). Později patřila
k nejvýznamnějším Meteorologickým stanicím v Československu.

1916 se narodil v Kovářově u Milevska Josef Zítek, první ředitel Hydrometeorologického ústavu v Praze, orga-
nizátor a podporovatel jeho odborného a technického rozvoje.

1946 zemřel v Lübthernu (SRN) Rudolf Spitaler, profesor Německé univerzity v Praze, zakladatel meteorologic-
ké observatoře na Milešovce (1905).

1956 zemřel v Ženevě Gustav Swoboda, vedoucí předpovědní služby Státního ústavu meteorologického v Praze,
později první generální sekretář Světové meteorologické organizace.

1956 zemřel v Praze profesor meteorologie a klimatologie Karlovy univerzity Stanislav Hanzlík, který vychoval
první generaci československých meteorologů. K rozvoji meteorologie ve světovém měřítku přispěl studiemi o tla-
kových nížích a výších, kterými obohatil výsledky tzv. norské školy.

1966 byla vypuštěna první sovětská meteorologická družice KOSMOS 12
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Dne 20. 2. 2006 jsme v rámci hodiny literární výchovy
navštívili místní knihovnu. Vzhledem k tomu, že jsme se
ve škole seznamovali s povídkou Boženy Němcové Divá
Bára a četli z ní úryvek, bylo téma besedy jasné.
Knihovnice, paní Šebestová, nám nejprve vyprávěla
o nelehkém životě Boženy Němcové a poté jsme se do-
zvídali obsah celé povídky. Pak jsme naslouchali ukáz-
ce, kterou vybrala a na závěr si pro nás připravila Junior
test, v němž jsme prokazovali naše nabyté literární vě-
domosti. Paní Šebestová zapojila do soutěže také naši
paní učitelku Finkovou, neboť ta byla pověřena, aby nám
test vyhodnotila. Třem nejlepším paní knihovnice věno-
vala za odměnu hodinu Internetu zdarma. Tito výherci
měli neskrývanou radost.
Po testu nás provedla po knihovně, poučila nás, jak se
v knihovně orientovat, kde hledat informace o knihách,
jejich autorech, kde najít dětské knihy a kde knihy pro
dospělé. Knihovna dokonce vlastní i dva počítače s tis-

kárnou a do nich jsou ukládány informace o vypůjče-
ných knihách. Každý zájemce si zde může za mírný
poplatek vyhledávat informace na Internetu. Nechybí tu
ani nejrůznější druhy časopisů, do kterých jsme krátce
nahlédli.
V závěru prohlídky nás paní učitelka vybídla, že kdo bu-
de chtít, může se hned přihlásit, takže pár jich tak učini-
lo. Někteří, co už chodí déle, měli možnost vypůjčené
knihy vrátit. Paní učitelka s paní knihovnicí domluvila
ještě jednu návštěvu ke konci školního roku a už teď se
těšíme, protože se nám zde moc líbilo. Děkujeme tímto
usměvavé a laskavé paní knihovnici, která tento nabitý
program připravila a umožnila nám zajímavě prožít
vyučovací hodinu.

Žáci 6. třídy
(výběr ze slohových prací žáků)

Návštěva knihovny

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice – akce 2005

15. 1. Sportovní ples
12. 2. Šibřinky
13. 2. Dětské radovánky – pojaté v duchu pohádky O perníkové chaloupce
paní Fricová v kostýmu čarodějnice uváděla dětem soutěže, jako: sbírání drobečků, trhání opravdových perníků
z opravdové perníkové chaloupky, nebo jízdu na lopatě. K tomu všemu nám hrála hudební skupina MAJA. Účast
38 masek a 39 dětí bez masek. Nechyběla ani bohatá tombola.
9. 4. přehazovaná Újezd u Brna – účast tři družstva dívek ze Sokolnic. Bojovaly s tvrdou konkurencí
družstev z Brna, Telnice a samozřejmě místních dívek.
Starší žákyně prošly až do finále, kde podlehly děvčatům z Újezda. Pěkné druhé místo bylo odměnou i pro ostatní
dvě družstva, která se tak dobře neumístila.
30. 4. vycházka do Žatčan – bohužel jsme se nemohli zúčastnit, protože jsme připravovali na večer akci
Pálení čarodějnic. Letošní účast 26 dospělých čarodějnic a 33 drobotiny svědčí o popularitě této akce. Každý rok se
snažíme přijít vždy s něčím novým, tentokrát to byla živá hudba skupiny MAJA.
Teplý večer přilákal i hodně lidí, cca 200, kteří přihlíželi a občerstvovali se v našem bufetu, na řádění malých i vel-
kých čarodějnic. Soutěže, špekáčky a tombola, to vše patří k večeru plnému zábavy. Dík patří všem, kteří se podí-
leli na přípravě a pomáhali hlavně večer.
1. 5. vycházka na Mohylu míru – Tradiční vycházka po prohýřené noci udělá dobře všem, takže i letos
se nás na kopci sešlo poměrně dost: 32 dětí a 54 dospělých. Někteří přišli pěšky, některé děti byly v kočárku, ale
i jízda na kole přišla k chuti. Na cestě tam i zpět jsme v Bažantnici s dětmi soutěžili.
14. 5. výlet na kolech Brněnská přehrada – 13 žen cyklistek se sešlo brzo ráno u sokolovny, kde naložilo
svá kola do připravených vozidel a nechalo se přepravit k hradu Veveří na Brněnské přehradě. Odtud se po vlastní
ose přepravovalo zpět do své vísky. Nespěchaly, aby se stačily kochat krásným okolím, ale měly i dost času na pit-
ný režim v bufetech a krásných hospůdkách. 
17., 18., 19. 6. tradiční hody 
23. 6. sportovní odpoledne patří k ukončení školního roku. Děti se už vidí na prázdninách, jsou neukáz-
něné, takže jim takové odpoledne plné soutěží a sportovních klání přijde určitě vhod. Také máme možnost poděko-
vat veřejně všem cvičitelům, kteří se celoročně dětem věnují a předat jim nějakou drobnost. 
Při docela hojném počtu rodičů se snažíme i je vtáhnout do soutěží. Na závěr nechybí táborák se špekáčky. Účast
69 dětí a 29 dospělých.
Září – celý tento měsíc zabraly přípravy na výročí 100 let Sokola, takže jsme cvičení pro děti zahajovaly o týden
později. 
24. 9. V dopoledních hodinách oslav jsme uspořádaly závody v lehké atletice pro VI. okrsek, ale zúčast-
nilo se pouze 5 děvčat z Újezda u Brna. Z naší jednoty přišli: 4 předškolní děti, 6 nejmenších dětí, 1.–2. třída 3 ho-
ši 5 dívek, 3.–4. třída 3 dívky, 5.–6. třída 4 dívky, 7.–9. třída 3 dívky, celkem 28 dětí. Děti závodily ve třech discip-
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línách: hod tenisákem nebo kriketovým míčkem, skok daleký (vše na školním hřišti) a běh, který jsme absolvovali
na chodníku vedle školky. 
Díky paní ředitelce MŠ jsme zakončily naše atletické závody v areálu školky, kde se mohly děti pořádně vyskotačit. 
Výsledková listina:
nejmenší děti 1. místo Hradílková Petra, Käufl Tobias
předškolní děti 1. místo Kremerová Laura, Käufl Andreas
1.–2. třída 1. místo Černá Sarah, Hotový Dominik
3.–4. třída 1. místo Pálková Katka, Martinik Jakub
5.–6. třída 1. místo Veselá Iva
7.–9. třída 1. místo Petra Mifková
Chtěla bych poděkovat i maminkám, které nám pomáhaly. 
Děti, které navštěvují cvičení, si připravily pod vedením pí. Fricové program, kde předvedly na pódiu vše, co se ve
cvičení naučily. Jak hoši tak i dívky nenechaly nikoho na pochybách, že cvičení je baví, i když se nějaká ta chybič-
ka vloudila. 
Na závěr předvedli živý obraz, který vzbudil velký ohlas a dětem dlouze tleskali.
8. 10. babské hody – 19 stárek opět připravilo předpůlnoční překvapení, tentokrát vystoupení mažoretek.
Do ranních hodin k tomu všemu hrála hudební skupina MAJA. Malá účast lidí nemohla narušit hladký průběh a zá-
bavu, ke které patří i naše tombola, s více než sto výhrami. Jenom doufám, že se k nám v letošním roce přidají
i mladší ženy. 
14., 15., 16. 10. Soustředění žen na chalupě pí. Kašparové. Tak jako k házené patří soustředění, tak i 13 žen využi-
lo této možnosti. Popisovat vše ani nemůžu, jsem vázána mlčením, ale mohu vás ujistit, že všechny se vrátily
odpočinuté, plné síly na další období.
21.–23. 10., 11.–13. 11, 3. 12. V těchto cyklech probíhalo školení cvičitelů 3. třídy. Za naši jednotu se ho zúčastni-
ly dvě cvičitelky Iva Fricová a Ctirada Fialová. Získaly tak určité zkušenosti a inspiraci pro další práci cvičitelů,
i když musím říci, nebylo to zadarmo. Pro představu, cvičení na hrazdě nebo na velké trampolíně nepatří zrovna me-
zi mé koníčky. Ale vše jsme úspěšně zvládly a vydržely a 3. 12. jsme úspěšně zvládly testy a praktické zkoušky.
4. 12. čertovské sportovní odpoledne. Myslím si, že se nám letos opravdu podařilo. Odměnou pro nás by-
ly nejen šťastné tváře dětí, ale i jejich maminek, pro které jsme připravily překvapení. Cvičitelé v kostýmech čertů
s dětmi soutěžily, vystřihovaly, vybarvovaly vánoční přáníčka. Maminky vždy jen přihlížely. Takže letos měly mož-
nost vyrobit svůj adventní věnec, svícen, vánoční kytici. 
Na závěr jsme pro děti připravily loutkové představení ,,Vánoční stromeček“, které nám zahrála divadelní společ-
nost Kašpárek ze Sokola Břeclav. Chtěla bych poděkovat všem, ale hlavně paní Marcele Uhlířové a Lence Weissové,
které věnovaly přípravě nejvíce času.
18. 12. Lyžařský zájezd – plný autobus sportovců vyrazil do Jánských Lázní za sportem i odpočinkem. Uspořádáno
ve spolupráci s Komisí pro práci s mládeží při OÚ.

Poděkování

„Kronika by měla býti obrazem minulosti a zrcadlem současnosti. Jejím posláním je přispět k dokonalému
poznání a posouzení uplynulé i současné doby. Ocenění zápisů v kronice se projeví až po čase. Odstupem doby
se tyto zápisy stanou poutavějšími a budou přesvědčivěji působit na myšlení lidí, kteří správně posoudí, co bylo
dříve, i to, co je nyní....“

Těmito slovy zahájil pan FRANTIŠEK FASORA svůj první zápis do kroniky obce Sokolnice, když ji v ro-
ce 1990 převzal od svého předchůdce pana Karla Blahoňovského.

Celých 16 let, kdy zapisoval do obecní kroniky, se pozorně díval kolem sebe, sledoval nejen dění v obci,
ale popisoval i události týkající se života celé společnosti. 
Svým úhledným, drobným rukopisem pokryl přes 200 stran veliké knihy, jakou je kronika obce, a zanechal tak
nám i dalším generacím svědectví o uplynulé době. 

Dnes, kdy předává kroniku k dalšímu pokračování svému nástupci, mu upřímně děkujeme za jeho náročnou
a prospěšnou práci a přejeme mu mnoho zdraví do dalších let. 

Zastupitelstvo obce Sokolnice

Prodám zasklená okna 140 x 55 cm, vhodná pro zhotovení skleníku, verandy apod. Vše ve výborném
stavu. Cena 150 Kč a nebo 100 Kč za jedno okno.

Fric Antonín, Moravská 420, Sokolnice



Nultým ročníkem odstartovala v roce 2000 nová tradice

Pálení čarodějnic
Od té doby vždy 30. dubna v podvečer prolétnou obcí na svých košťatech, provázené rámusem a pokřiky,

čarodějnice v rozmezí od tří do šedesáti let. Slavnostně přistanou na našem ostrůvku uprostřed rybníka.
Takovou atrakcí se nemůže pochlubit nikdo v širokém okolí.

Divoké reje kolem zapálené vatry nebo soutěže, např.: tanec pod ohnivou tyčí, 
které se zúčastňují hlavně čarodějnice starších ročníků.

Samozřejmě nechybí opékání špekáčků a čarodějnická tombola.
V loňském, už pátém ročníku, nechyběla živá kapela i bufet.

Návštěva byla rekordní nejenom díky pěknému počasí.
V roce 2000 (poprvé) přilétlo 28 čarodějnic, v roce 2005 bylo 59 čarodějnic.

Doufáme, že tato tradice nezanikne, že se najde vždy dost ochotných lidí udělat něco pro druhé.

Zveme vás, krásné čarodějnice, přileťte v hojném počtu.
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SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.
Datum vydání 17. 3. 2006. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Co připravují v sousedních vesnicích?

1. 4. 2006 Turnaj smíšených dvojic v kuželkách 
místo konání: Orlovna v Telnici

8. 4. 2006 Tenisový turnaj
místo konání: Orlovna v Telnici

30. 4. 2006 Folkový koncert (hrají sourozenci Ulrychovi)
místo konání: Telnice, U rybníka

Divadelní kroužek a Jára Cimrman

uvádějí

BLANÍK
Jevištní podoba českého mýtu

Premiéra: 2. dubna 2006
Repríza: 9. dubna 2006                 Derniéra: 23. dubna 2006

Rytíř Hynek z Michle Stanislav Pospíšil
Rytíř Smyl Flek z Nohavic Ondřej Životský
Veverka z Bítýšky Pavel Blažek
Josef Bohuslav Chvojka Pavel Šustr
Jeskyňka; Šlupka Pavel Fasora

Újezd u Brna – sálek oratoře; vždy v 19.00 hodin                             www.shm.cz/ujezd


