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obecní policie v kobylnicích
P ed více než deseti roky byly obecní ri ady a školy na okresu Brno-venkov a to i
relativně blízko Kobylnic zasaženy vlnou vloupáni, p i kteďch byly odcizovány
zejména počítačové sestavy. P ibližně v té době se obec rozhodla pro zajištění
sv,_ ch nemovitostí prost ednictvím pultu centrální ochrany. Následně byla tato

služba rozší ena i o občasnll ,,dozor" v obci. M'ožná jste si občas všimli
projíždějícího osobního auta, označeného logem hlídací služby. Tato služba byla
někdy schopna zasáhnout p i rušení nočního klidu, ale jak poslední zkušenosti
ukázaly,její pravomoci byly velmi omezené.
Od začátku května se mrižete na našich ulicích, ale taky t eba u p echodu pro
chodce u školy, setkat s uniformovanl m obecním policistou, Je jím zaměstnanec
Městské policie Židlochovice pan Jaroslav Vrána a v budoucnu by se k němu měl
p idat ještě jeho kolega Ji í Pavlus. Tato služba, kterou Městská policie
Židlochovice lykonává ještě pro Sokolnice, Telnici, Moutnice a Nesvačilku, byla
dojednána tzv. ve ejnoprávní smlouvou a byla schválena i krajskl m ri adem.
Právě rozdělení služeb těchto pracovník mezi spolupracující obce umožnilo,
abychom mohli činnost obecní policie z idit i v naší obci.
P ítomnost policist v obci by měla dopomoci k bezpečnějšímu pohybu dětí okolo
školy ale také kdekoli v obci, ke snížení obtěžování rušením nočního klidu p i
ruznl ch hudebních produkcích a k obecnómu zlepšení ve ejného po ádku v obci,
protože policisté budou dohlížet i na zprisob parkování na komunikacích, na

udržování po ádku p ed domy p íp. i dohledávat ,,černé skládky" a ty, kte í je
zakládaji. Po zkušenostech z obcí, které tuto službu organizovaly již d íve, se dá
očekávat, že se naší obci budou trochu víc vyhl bat i zloději a lupiči, kte í
vykrádají zaparkovaná auta nebo se snaží proniknout do rodinn ch domri.
Vzhledem k tomu, že pro nep etržité nasazeni strážníkri v obci by bylo pot eba 9

policistri, je jasné, že jejich p ítomnost u nás, stejně jako v ostatních
spolupracujících obcích, je jen občasná. Zcela záměrně není stanoven žádny
pravideln; harmonogram, ale naopak by se měli ve všech obcích vyskytovat
nepravidelně. To je právě proto, aby p ípadn narušitel po ádku nevěděl dop edu,
kdy se mriže s policistou potkat a kdy naopak má volné pole prisobnosti.
Pevně vě ím, že p echodem od civilní hlídací služby k uniformované policii se

zvl ší obecn po ádek azejménabezpečnostdětí.

Lubomír Šmíd, starosta

cesta okolo h bitova

Na posledním zasedání zastupitelstva byl vznesen dotaz,jestli se smí chodit okolo
h bitova, když je tam cedule ,,Zákaz vstupu - soukrom pozemek". Protože jsem
už p ed jednáním zastupitelstva několikrát odpovídal na podobné dotazy, chtěl
bych tuto informaci uvést na pravou míru:



V roce 1993 byl rozší en h bitov a pro jeho rozší ení byl využit i pozemek, kten_

od vzniku h bitova sloužil jako p ístup k pozemku za h bitovem, kde se odkládaií
věnce a kde jsou i odpadové nádoby na sklo a kalíšky. V té době také byly do
náhradního zemědělského uživání vydány pozernky mezi ulicí Sokolnickou a
potokem. Poté, co se na Sokolnické ulici začalo stavět, byly pozemky rozmě eny
tak, aby okolo rozší eného h bitova vznikl zase prostor pro p ístup a pííjezd
k zemědělsk m pozemkrim.
Někdy v pruběhu roku 2006 začala v této lokalitě stavět adu rodinnl ch domkri
firma FINO, pan stavitel Novotny a o dva roky později zakoupila firma Dlreal
pozemek za h bitovem u Bažantnice. V rámci tehdy projednávanych zmén
zemního plánu byla projednána a schválena možnost v,_ stavby i na tomto

pozemku. Bohužel se však finna Dlreal s panem inženlirem Novotn m
nedohodla o p ipojení na inženyrské sítě a od té doby začaly problémy. Firma
Dlreal dokonce obec a pana Novotného žalovala, aby si zabezpečila p ístup
k pozemku p es h bitov. Takové ešení soud v žádnémp ípadě nepovolí,
Vzhledem k tomu, že od rozší ení h bitova vznlkla kolem jeho obvodové zdi
polní cesta, kterou ve,ejnost uživala k p ístupu k pozemkrim ale také t eba
k vycházkám ke splavu apod,, vydal jsem letos zjara ve správním ízení
rozhodnutí o tom, že tato cesta je ,,ve ejnou ričelovou konrunikací". D ležité je
právě to slovo ,,ve ejná". Cesta totiž vede částečně po pozemku obce a částečně
po pozemku pana inženyra Novotného, ktery na začátek svého pozemku umístil
onu ceduli ,,zákaz vstuptt". Tato jeho značka však nemá žádnou právní sílu a
nem že nikomu bránit po ve ejnó cestě chodit. Dále cesta vede v riseku podél
plotu Bažantnice po pozemku ve vlastnictví Dl'real a i v tomto seku je ve ejnou
komunikací.
Proto m žu všechny občany uklidnit, že i nadále mohou tttto cestu využívaí a to
bez ohledu na upozornění, že se jedná o soukromj, pozernek.

starosta L. Šmíd

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí je jedinou daní, která je p im rn vynosem obce. Daň je
lybírána na základě zákona č. 33811992 Sb. Současná právní riprava počítá s tím,
že sazba daně mriže blit upravena a to s ohledem na místní podmínky konkrétní
obce. Jednírn z ukazateli, podle kten_ich se má obec p i stanovení sazby daně
z nemovitostí ídit, je i míra komfortu v obci dosažená. Je asi dobré si uvědonrit,
že za dobu prisobnosti zákona se komfort bydlení v Kobylriicích vyznatnně
proměnil,
Dob e si vybavuji, že p i shromážděních občanri vp elomovlclr lctcch I989/90
byI za hlavní problérn považován obsah dusičnanti ve vodě, ktcry nrnohokrát
p ekračoval povolenou noíTnu, p ípadně kou z topeništ', kvťrli ktcrému se

v chladnych rněsících roku nedalo venku nejenom sušit prádlo, ale ani se po ádně

nadechnout. Byl vybudován plynovod, vodovod, splašková kanalizace. Zkrátka
v oblasti životního prost edí obecně došlo k v znamnému posunu, takže t eba i
díky naší splaškové kanalizaci se voda v potoku vyčistila tak, že dnes v ní běžně

vidíme nové populace potočních rybek. Nemalou měrou k pohodě bydlení
p ispívá i trvalá péče obce o ve ejnou zeleň jak vzastavěném izemi tak i v jeho

okolí.
V Kobylnicích se v poslední době postavila ada nov ch domri a zájemci o jejich
koupi vždycky íkají, že se jim obec na pohled velice líbí, a chtějí vědět, jestli je

lu rnate ská a základni škola. Takže i tento fakt p ispívá ke komforlu, kteryi si ten,

kdo nemá zrovna děti v p íslušném věku, ani neuvědomuje. Stejně tak se t eba dá
mluvit o spojení do Bma nebo do okolních obcí. Jednou ze služeb, které ve ejnost

využivá, je Czechpoint, jehož prost ednictvím si obyvatelé obce mohou nechat

vystavit různá potvrzení a doklady, kvrili kteq,im by jinak museli až do Brna. A
podobně bych rnohl p ipomenout celou adu činností v oblasti kultury, sportu,
požární oclrrany, obecné bezpcčnosti, tnístní dopravní infrastrukfirry a dalších.
Celková lrodnota těclrto investic se blíží 100 rnilionrim korun a jejich existence
taky vyznamně zvyšila hodnotu každého bytu nebo rodinného domu
v Kobylnicích.
Daň z nemovitostí byla vymě ována p ed 18 roky a za tu dobu její vynos vzrostl o
35%. Prriměmá mzda i životní náklady ale mezitím vzrostly o'700Yo a stejně tak i
provozní náklady obce. Dnes nap íklad q nos daně z nemovitostí za rodinné
domy a byty s p íslušenstvím nestačí ani na provozní náklady ve ejného osvětlení.
V tuto chvíli by bylo proto pot eba srovnat aspoň částečně tempo rristu p íjmri
obce z této daně s tempem r stu nákladri na dosahování požadovaného komfortu
bydlení. Zastupitelstvo tra svém ve ejnérn zasedání schválilo místní koeficient 4 a
tímto opat ením vynos daně z nemovitostí stoupne asi o 90oÁ.

Koeficierrt danč z nenrovitostí je nástrojenr, ktery byl zaveden zákonem o

stabilizaci ve ejn ch rozpočt . Podlc dostupnl ch udajri (Deník ve ejné správy,
lng. Lucie Sedmihradská, Ph.D., katedra ve ejn rch financí VSE Praha) už více
než tisíc obcí koeficient upravilo a v současné době se na podobnou pravu chystá
hned několik obcí z našeho nejbližšího okolí. Tento koeficient se vztahuje na
stavby a nádvo í, naopak se nevztahrrje na omou p du, zahrady, sady a trvalé
travní porosty. Vzhledern k tomu, že i naše obec tínrto krokem nastavila daň na
vyšší úrrove t, zvyši se její v nos o cca 500 tis. Kč ročně. Znamená to, že vlastník
prrirněrného rodinného domu zaplatí částku asi 1.400 Kč za rok a na zbytek
p ispějí podnikatelské subjekty.
Je sarnoz ejmé, že tento krok je nepopulámí, ale na druhou stranu jsem se

v diskuzích s lidmi p ekvapivě často setkal s názorem, že když ví, že se takto
odvádčné penize nikam neztraíí, ale že se za ně budují užitečné a pot ebné věci,



tak jim takové zatížení nevadí. A o tom, co se v Kobylnicích poda ilo vybudovat
a na čem se i dále pracuje, se m že každli snadno p esvědčit.
K nepopulárním krokrim je prostě pot eba občas najít odvahu. I z minulosti se dají
najít p íklady, že se taková opat ení - p es všechnu jejich nepopulárnost -

prováděla. Když se p ed 120 lety stavěla škola, tak radní stanovili mimo ádnou
obecní daň. Anebo p íklad vyrazně mladší: v roce 1947 měIa obec dluh, kteqi,
odpovídal t etině celoročního rozpočtu. Pro jeho krytí obec vybírala I25oÁ obecní
pŤirážkuk dani činžovní a400%o obecní p irážku k státním daním.
Už kdysijsem byl svymi rodiči mirno jiné veden k hrdosti na vlastní obec. Jsem
p esvědčen o tom, žepŤevážná většina našich obyvatel také sdílí podobné pocity.
Doufám, že každy pochopí současny krok zastupitelstva obce, kter} p ispěje
k tomu, aby se i nadále obec mohla rozvijet tak, aby stejnou hrdost mohly jednou
pociťovat naše děti a také jejich děti a aby i v budoucnosti blízké nebo vzdálenó
byl život v naší obci p íjernnli,.

Lubomír Šmíd, starosta

P i p ípravě minulych List za adoval šotek a nedopat ením se v nich neobjevil
článek, kten pro ně byl určenli. Ještě jednou se omlouváme Sportovní komisi a
článek otiskujeme až nyní:

sportovní komise informuie

Poslední sportovní akcí v roce 2010, a zároveň první akcí spoňovní komise, byl
Silvestrovsk}i běh. Nenáročny okruh se pokusilo zdolat v co nejkratším čase a
v r zném počtu kol podle kategorií celkem 16 osob. V kategorii dospělí zvítézil
Roman Špondr, z mladších mužťl Jakub Trhlík, ze starších dívek Linda Tťrmová a
nejlepší z mladších dívek se stala Sabina Trjmová. Změrit síly v drsnl7ch zimních
podmínkách budete mít možnost i na Silvestra 201,1.

První víkend v noru se v sálu sokolovny sešli nadšenci stolního tenisu, aby si
zahráli a také porovnali své schopnosti v turnaji. V sobotu soutěžili dospělí,
kten ch p išlo 28, v neděli 16 dětí. V sobotu obsadil první príčku Martin Hudeček,
druhou Petr Julínek a t eti Tomáš P erovsk . V neděli se nejvíce da ilo z děvčat
Sabině Pastyríkové a z chlapcťr vyhrál Jakub Trhlík. Vítěz m turnaje i běhu
gratulujeme a děkujeme všem, kte í pomohli s organizací.

Velmi děkujeme také sponzor m, bez kterlch by se soutěže nemohly uskutečnit.
Jsou to: Tondach (Ruda Prus), keramika (Michal Konečn1 ), restaurace Za
Kovárnou, AV|MA (Martin Smetana), Jana Poláčková, Martin Hudeček, Renata
Vávrová, skupina FLASH, skupina Nešvilsk kr žek a obec Kobylnice.

Další novinkou ze stolního tenisu je otev ení oddílu. Hraje se dvakrát tlidně,
mládež i dospělí, a vede jej Martin Hudeček.

Z tradičních akcí pro vás komise p ipravuje 6. kobylnickou olympiádu pro děti,
která se bude konat 16.6., a v po adí již t etí cyklozájezd, kten se uskuteční v
termínu od 17. do 21,8, Trasa povede kolem Bodamského 1ezera ve Švy7carsku,
Rakousku a Německu.

Podle možností a s ohledem na další společenské aktivity v Kobylnicích mrjžete
očekávat ,,hurá akce". Napríklad v let k vodopádťrm Bílé Opavy, na Pálavu, další
turnaje nebo taneční seminá e. Jist17 je prozatím tenisovli turnaj pro děti 17. 9.

2011, o kterém budeme informovat v dalším vydání.

Bližší informace o plánovanl ch akcích se dozvíte včas prostrednictvím plakátri.

S p ipomínkami, nápady a p áními se mrjžete obrátit na kohokoliv ze spoňovní
komise - seznam člen najdete na internetovlich stránkách obce.

Těšíme se na vás na dalších akcích!

Sportovní komise

vitání dětí
V sobotu 12. b ezna 2011 jsme v zasedací místnosti obecního ú adu uvítali nově
narozené dětido živoíaa meziobčany našíobce:
Beatu Zítkovou, Terezu Truksovou, Matěje Beneše a
Ludvíka Cecálka.
Na vod proběhlo milé vystoupení dětí z materské školky,
které zazpívaly ukolébavky a prednesly básničky a
maminkám predaly rťržičku. Pan starosta lng. Lubomír Šmíd
pronesl slavnostní projev k rodičťrm a privítal narozené děti
do naší obce. Predal jim finanční dar a pamětní list,
upomínající na tento slavnostní den. Potom následovalo focení
s rodiči a sourozenci,

3. MASKARNI BAL
Poslední lednovou sobotu v letošním roce se opět konal v po adí již 3. ples
rcstauracc ,,Za Kovámou" na téma: 70. léta minulého století versus ,,Čím jsem
chtěl(a) byt,kďyžjsem byl(a) mallil(á)." Scšlijsrnc se opravdu v hojném počtu s
témě l0Oprocentní ričastí v různych rnaskáclr a kostyrnech, Nechyběla ani naše
odbomá porota, která si po zkušenostech z minulyclr let p izvala na polnoc
srozlrodovánírn všecl'ny zťrčastněné. Ti rněli možnost odevzdat sv j hlas porotě,
ta následně hlasy sečetla a vyhodnotila vítěze v kategoriích: nejlepší ženská
maska, nejlepší mužská maska a nejlepší skupinová maska, Vítězi se stali: paní
učitelka Eva Fatková, kovboj Bronislav Pecl a hudební skupina Kiss ve složení -
Miroslav Karafiát, František Kučera. .Iaroslav Stoklásek a Hana Smetanová.
D kazern velké pestrobarevnosti a nápaditosti jednotliv ch masek bylo nejen
těsné vítězství ve všech kategoriích, ale i porota vtipně ustrojená do pionyrskych

dětí v kolébce



krojri, které tímto děkujeme. Jako pionyrky se p edstavily: paní Karmazínová,
Vičarová Jannila a Vlasta, paní Floriánová, Chudáčková, Krejči, Rybniká ová,
Benešová Marie a Anna a paní Chmelová. Ve vyčtu všech masek nem žeme
nezmínit humorně pojatou skupinu ,,družstevník - manželri Boháčkovl ch,
Mazalov ch, Trimovllich a Pasty íkov ch" a jejich transparent s nápisem,,Brigáda
socialistické práce JZD Mir". Za takto zajímavě pojatou skupinu soudnrhri a
soudružek 70. let rninulého století si vysloužili mimo ádné ocenění ve formě
slepičích vajec a ,,p&náka" mléka. Velkli dík dále pat í tradičním ričinkujícim na
maškarním bále - taneční a stepa ské skupině No feet, která opět nezklamala a
p edvedla netradiční a obdivuhodné vystoupení. Velk;i obdiv a spěch sklidilo i
vystoupení mládežnické kobylnické skupiny ABBA ve složení Martina Beneše,
Jirky Zich4 Lucky Mazalové a Veroniky Floriánové. Poděkování zas\ouži i
sponzo i tomboly tohoto plesu, ktenimi jsou manželé Poláčkovi, Boháčkovi,
Zlatkovští, Lenka a Petr Benešovi, Eva a František Benešovi, Stokláskovi,
Karafiátovi, Smetanovi, paní Šťastná, Yávrová, slečna Jarmila Kučerová a
p ítomné porotkyně. Chtěli bychom touto cestou také poděkovat pánrim, kte í
měli na starosti organizační povinnosti p i vstupu do sálu a prodej tomboly: Beneš
Alois, Trima Aleš st., Kuda Miroslav, Vičar Jaroslav a.Iosef. Ce|llim večerem nás
provázela hudební skupina Tom Sawyer band, p i které jsme se skvěle pobavili.
Těšíme se na vás opět poslední sobotu v lednu v roce 2012. Píijďte se znovu
p íjemně pobavit a p edvóst další skvělé masky a kostl my na téma: ...., nechejte
se p ekvapit, včas Vám vše oznámíme,

S p áním pěknllich dn
restaurace za kovárnou

V . Obecní zobijočko
V posladní době móm po ód natrodiční nópody o Ťok, jok jinok než netrodičně,
zhodnotím noši letošní V. Obecní zobijočku, kŤeró se konolo 26. b ezna 20tí
no V, letíšti p ed sokolovnou:

..Vážení spolujedlíci, z dnďního latu dobr, m jídlam se Vóm hlósí pilot
Stonislov Dolonsk, o kopilot Jono Polóčkovó. Jsme ródi,že jste s nómi mohli
prožít jeden z p íjemn, ch let noší gostronomií. Než p istoupíme k tomu,
obychom Vós seznómili s tím, co jste zvlódli sníst o nebo si v boŤ žcích
odnást dom , chŤěli bychom nejprve poděkovoŤ všem, co se podíleli no noší
spolupróci. Ani letodlo nedokóže vzláŤnouŤ bez celé škóly lídí o pomocník .
Najprve bychom chŤěli poděkovot dispačer m na ídící věži - Zdeněk 5Ťoňo ,
Vlosto Stoňovó o Ji í Pochop. Mechonik m - Milon Ulbrich, Petr Benď, Vóclov

Šmíd. Ragulovčíci - Lodislov Votópek o Luboš Trhlík. Řidič Lubomír Šmíd o
v neposlední odě í sklodník Joroslov Polóček.

No o láŤóní stejně joko vo ení nejdz bez té hezčí poloviny lidstvo. Nesmíme

zoponenout no noŠe letuŠky, kteréVás po celou dobu letu obsluhovoly - Lenko

Benďovó, Dtíšo Dolečkovó, Jorko Urbdnkovó, Alena Ulbrichovó, Majko
UsŤoholovó, Mirko Chuddčkovó, Věra Floriónovó, Zdena Kormozínovó o Dono

Šmídovó. V dětskám kouŤku nóm pomóhalo Petro Štefkovó, no o do sluchótek
nóm pouštěl hudbu Pepo Florión,

Jok vidíte, není nós mólo, kdo se o Vós celou dobu storol, obysŤe měli pohodlío

dobrou ndlodu. Všam velk, díkza pomoc o spolupróci.

Noše letušky Vdm během celého dopoledne dokózoly vydot Ťo, co pilot se
sv}mi pomocníky p iprovili o to bylo:

270 guloš ,266 porcí tločenky, 126 porcí zobijočková sekané,I57 porcí jelit,
770 porcí jitrnic, 171porcíva eného masa,67 ks ovoru vpoprice o 200 litr
černé polévky.

Jistě jste si všimli , že byl k móní i velky l^ běr nópoj , které Vón byly též
s směvem podóvóny. A jelikož nóm p ólo itentokrót počosí, nebylo nic, co by

Ťento p íjemn, leŤ pokozilo.

Než všok každé leŤodlo vzlétneje pot ebo ho uklidit, tok i pór lidí pomohlo

uklidit o nochystot prosŤory no zobijočku. Byli to Aleno UlbrichovÓ, Dono

Šmídovó, Petro Fojtíkovó, Milon Ulbrich, tukcšŽáčeXo Vdclov Šmíd.

No o nesmíme zapomenout no coteríng,kde se p iprovily vytečné kolóčky no

pohoštění. Děkujeme poní Vlostě Vičarové, Morii Benďové, Aníčce Benďové,
Vě e Floríánové, Vě e Krejčí, Morii Volochové, Mirce Chudóčkové, Zdeně
Karmazínov é, Božce K i vková, Evž Mozol ov é a J ar ce V ič ar ov é

No zóvěr bychom ještě chŤěli poděkovot nošim nejmerĚím, kŤe í si p iprovili

malé zpest ení pro Voše pobovení - Vep ík Jóňo, Nikolko Kryštofovó, Notdlko
Mozolovó, 5óro Komeníkovó, Adrionko Posty íkovóa Adélko Novotnó. Pro velky
spěch bylo toto vystoupení zopokovóno o bylo rodost pohledět, kolik dětí se

p idolo.

Toto zhodnocení a poděkovóní je poslední tečka za letošním le'lem V.Obecní
zobijočkou roku 2011.

Jsme ródi, že jsfe spolu s nómi p ekonoli i nějoké mo!á Ťurbulence.

Kopilot Jono Polóčkovó



čanonĚ"lNtcxÝ nn"l
Restaurace ,,Za Kovámou" děkuje všem, kte í p ispěli svojí pomocí a ričastí ke
skvělé atrnosfé e,,Čarodějnického reje" dne 30. dubna 20lI.I když se zpočátku
zďá|o, že nám počasí nebude p íliš nakloněno, nakonec k nám déšť nep išel a
mohli jsme se všichni p i tanečním reji pobavit v prost edí parku p ed sokolovnou
za hudebního doprovodu kapely NOTA BENE a sálání čarodějnického ohně, u
kterého se děti i rodiče bavili opékáním špekáčkri a jinl ch dobrot. Zvláštní
poděkování pat í p edevším čarodějnické porotě, která se ochotně a zodpovědně
zhostila vl borné organizace celého večera, během kterého jsme se všichni skvěle
pobavili. Děkujeme tímto: paní Karmazínové, Chmelové, Vičarové Jarmile a

Vlastě, Rybniká ové. Benešové Marii a Anně, Chudáčkové, Krejčí, Valachové,
Klaškovó, Jindrové a čestnému hostu čarodějnické poroty panu Šrnídovi,
Poděkování pat í také našim hasičrim, p edevším pak panu Richardu Bílému, kte í
zodpovědně strážlli,,čaroděj nicky" oheň.
Těšíme se za rok opět nashledanou.

Re staurac e,,Za kov ámolí'

Základní škola Kobylnice - 120 let
l20 znamená pro někoho číslici, pro dalšího to mriže byt vzpomínka na něco, co
se p ed těmito lety událo nebo co už tyto roky trvá. Pro lidi spojené s
Kobylnicemi znamená období od roku I89l až 20ll, tedy l20 let dobu trvání
Kobylnické školy. V kronikách zjišťujeme, kolik asi žákri, irčitel , editel touto
budovou prošlo, Jaké mají vzpomínky a pocity? Dobré, či špatné? Vystavka
fotografií, fotoalb, starych kronik a dokumentri p ipomínajícíclr toto období byla
jedrrorr z části vystavy, kterou škola 7. května 201 l uspo ádala. Panely
s fotografiemi žákri, učitelri, editel , kte í jsou s touto školou spojeni, si
prohlédla většina návštěvníkri vl stavy. Rovněž jsme si mohli počíst ve starlch
kronikách, prohlódnout fotografie z riznych akcí, po ádan ch školou
v uplynulych letech. V místnosti, kde byly tyto ,,památky" umístěny, se často
ozyval smích těch mladších. Slza v oku byla viděna zas u těch d íve narozen ch.

V další t ídě jsme se mohli pokochat qistavkou prací našich současnych žákri.
Vtipně a s vkusem vymyšlené náměty prací a krásně provedené q tvory měly
velk spěch (keramika, malba na hedvábí, sádrové odlitky, drátkování, vitráže,
dekorace textilu - trička k vl ročí školy, rnalovanó kachle, ... milá p áníčka pro
maminky).

Nemal; spěch sklidila v stava ve školrrí družině. Byla pojata tématicky,
provázela práce dětí po všechna čty i roční období. Na q stavě byl i interaktivní
stril, kde si rodiče i děti mohli vyzkoušet vyrobené hry ve školní družině. Během
vl stavy mohli návštěvníci lyplnit tajenky, které pro ně děti p ichystaly, a

zhlédnout fotoprezentaci na PC z činnosti a vyletri školní družiny,

vjlstavu rovněž zkrášlily q robky dětí z klubu maminek a sikulky.
Stranou celého dění nezristali ani naši malí kamarádi z mate ské školy, Jejich
vyzdobené t ídy a l^. stava vl robk byly milé a zdaŤllé. U rodičri a návštěvníkri
sklidily tictu a obdiv.
Neodmyslitelnou součástí oslav l20. qliročí založeni školy bylo vystoupení dětí

MŠ a ZŠ pro všechny maminky ke Svátku matek. Snaha o p edvedení krásného
programu byla vidět na všech ričinkujících. Odezva od publika potvrdila, že

vystoupení se jako rlárek ženám líbilo. P ekrásné počasí umocnilo dobru náladu
vystupu.|ících i posluchač . Děkujernc skupině FLASH za pomoc p i ozvučení
našeho programu.

Kolektiv učitelek MS a ZS Kobylnice
pohlecl na oslavu očima dětí ze 4. ročníku
Lucie Benešová:
Nejd íve jsme nacvičovali písničky a tancovali. Ve vl tvarné vl chově jsme zase

vyráběli ruzné dárečky a p áníčka pro maminky. P íprava byla prostě dlouhá a

těžká. Probíhala skoro každl den. Ale po náročné práci nás čekala odměna.

V sobotu jsme šli pomáhat rra školní vystavu. Škola byla vyzdobená kásnlilmi
vl robky všech dětí.
V neděli na Den matek jsme se všichni sešli ve škole a z ní šli do parku zatančita
p edevším zazpivat písně jako dárek našim maminkám. Nakonec jsrne rozdali
p áníčka. Maminka měla z p áníčka velikánskou radost.

Upln m ukončením Dne matek byla vl tečná zmrzlina z hospody Za Kovárnou.

Denisa Vejmolová:
Na Den matek jsme se p ipravovali tvrdě, bylo to těžké. Vyráběli jsme také

dárečky: p áníčka, trička, kerarniku a tak dále. Byla také v stava a já se Sandrou
jsnre tam nabizely vl robky.
V neděli nastal velkl den. Byly zmatky a hlavně tréma a všichni se báli. Byli jsrne

načančaní, bylo to prostě krásny.
První byli uvaděči a pak já, všenr se básnička Libila. Zpívali jsme také Tancuj,
tancuj a tatínek nás po ád rozesmíval, Na korrci jsme zpívali všichni, školka i
škola. A také tancovali. Všem se to líbilo.
Nakonec jsme dostali ledňáčky. A pak jsme šli dom .

Jarní uklidov den a procházka pro děti

Komise životního prostredí organizovala na jare dvě akce. Prvni z nich byl
Jarni riklidov den, kterého se letos zúčastnil rekordní počet témě 6oti
brigádníkťr. P išli děti i dospělí a opět měli co dělat. Těch drobností, které někdo
vyhodí z okna auta, nebo vysype někam do ke ťr, se nasbíral opět jeden pln1

kontejner. Vzhledem k hojnému počtu brigádník jsme opět uklidili všechny



príkopy, polní cesty a remízky v katastru naší obce. Všem, kte í se do klidového
dne zapojili, proto pat í velkli dík.

Další akcí, kterou komise po ádala, byla procházka pro děti. Dne
21. května jsme se vydali ke ,,T em doubkrjm", kam jsme loni nemohlijít z dtivodu
špatného počasí. Procházky se letos z častnily hlavně menší děti, některé
v doprovodu rodičtj. Po cestě jsme pozorovali zvě v obo e, poznávali stromy,
zahráli si hry v p írodě a hledali trojice strom a ptákťt hry pexeso. Asi v polovině
cesty začalo h mít a tak jsme spěchali na h iště, kde děti u opékání špekáčk
počítaly blesky nad Brnem. Bou ka nás nakonec minula a tak jsme se mohli
posilněni Špekáčkem ještě z častniti kuličkiády, 

Alena ulbrichová

7. ročník kobvlnické kuličkiádv
Letos proběhl v Kobylnicich jlž 7. ročrrík kuličkiády. I když si neuvědomujeme,
jak ten čas letí, nejvíce je to poznat na dětech. Když jsme s Petrou Štefkovou
začinaly první ročník, její dcera Žanetka tu byla s babičkou a ještě po ádně
neuměla chodit. Dnes je z ní už školačka. A takovych dětí, které chodí každl rok,
je tu mnohem víc. I když jsme rněli letos sedmou a sedmička j e jak známo šťastné
číslo, p esto se nám rnalinko pokazila počasírn.
V prvním daném termínu p išla bou ka, déšť a poměrně velké ochlazení, proto
byla kuličkiáda odložená na další tyden. Nicméně i v sobotu 28. května, těsně
p edtím než začala soutěž, se obloha opět zatáhla a v dálce dost h mělo. Spadlo
pár kapek, ale protožejiž hry byly v plném proudu, hrálo se dál a naštěstí p estalo
pršet riplně. Neochladilo se, takže jsme mohli kuličkiádu dohrát až do zdámého
konce. Jsem ráda, že p išlo dost dětí, rodičri i prarodičri. Každy dětsk])' hráč byl
odměněn malou sladkostí a dárečkem.
V neposlední adě bych chtěla poděkovat sponzorrim - Autodoprava Lhotsk; ,

restaurace Zakovámou. Vít Nevesellir, i všem co p ispěli i malou částkou pro děti.
Na závěr bych uvedla po adí našich zričastněnl ch hráčri:

Děti ílo 3 let 1-5 lel 6-9 lel narl l0 leí

Informace z našeho klubu aktivních seniorek.
Na stránkách Kobylnick;ich listri Vás pravidelně seznamujeme s činností našich
seniorek v KLASu. Od posledního vydání uplynuly t i měsíce a naše činnost,
která má na každém sezení určité hlavní téma je vlastně obdobná. Liší se pouze
v tematickém zamě ení a v rozličnych zadánich pro trénink paměti. Většinu těchto
ruzně náročn; ch ešení provádějí seniorky doma a tak si pruběžně trénují paměť a
některé zapojují i své parlnery nebo jiné rodinné p íslušníky. Seznamujeme se s
možnostmi, jak si lze zapamatovat a v naší paměti uchovat ruzná čísla nebo
seznamy věcí rozličného charakteru. Nebo mrižeme použit mnemotechnické
pomricky (nově vytvo ená slova). Jsou to zpravidla nesmyslná slova, která
vytvo íme z počátečních písmen slov, která si máme zapamatovat. Uvádím
p íklad, kteq mám v paměti ze sv ch školních let, kdy nás pan učitel hudební
vllichovy pomocí této mnemotechnické pomricky naučil, jak si lze lehce
zapamatovat opery Bed icha Smetany v po adí, v jakém byly zkomponovány. Od
té doby si to pamatuji stále: BraProDaLiDvěHuTaCe (vysvětlivky): Bra -
Branibo i v Čechách, Pro - Prodaná nevěsta, Da - Dalibor, Li - Libuše, Dvě -
Dvě vdovy, Hu - Hubičk a,Ta - Tajemství, Če - Čertova stěna.
Kromě toho ešíme rťnné záhady, které jsou ukryty v obrázcích, zamě ujeme se

na koncentraci naší paměti, ešíme i magické obrazce s čísly, nebo v běžné větě
skryté názvy rtnnych věcí, jmen, rostlin, zví at nebo surovin. Rovněž se snažíme
vybavit si k estní jména známych herc , zpěvákťr, vyznamnych sportovc , apod.
V pruběhu našeho sezení si krátce procvičíme krční páte , prsty na rukou i na
nohou. Volíme takové cviky, které napomáhají lepší psychomotorice našeho těla.
A na závěr se vždy snažím navodit optimistickou atmosferu rriznymi vtípky,
ťrsměvnymi p íběhy. Naše setkání je v klubovně za knihovnou v pondělí v 9:00
hodin a trvá tak 2 hodiny. Pravidelně se nás zričastňuje cca 18 seniorek. Chci
takto poděkovat panu l. místostarostovi Stanislavu Dolanskému, ktery nám
zajistil další st l ažid\e, abychom měly dostatek prostoru k naší činnosti.
Nesoust eďujeme se jenom na tato sezení. 14.bíezna 2011jsme si opět k nám
pozvali Jaroslava Volfa, handicapovaného studenta St ední školy pro tělesně
postiženou mládež v Brně. Jak jsem uváděla již v minulém vydání, jedná se o
chlapce na vozíčku, kter,.i je znalcem a milovníkem dechovky. Uspo ádali jsme
s ním besedu a na závěr jsem po ídila fotografii, kterou p ikládám. Jaroslav má
trvalé bydliště v Otnicích a právě měl v tomto termínu jarni prázdniny. Byl velmi
potěšen naším pozváním a cítil se mezi námi dob e. Děkuji našemu panu

starostovi Ing. Lubomíru Šmídovi, kter,_ nám Jaroslava Volfa ochotně dovezl
z Oínic a po skončení jej opět odvezl domri.
2l.bíezna 201l se několik našich členek áčastnilo zajimavé a poučné exkurze
pro seniory v pivovaru STAROBRNO HEINEKEN v Brně. Byla to prohlídka
pivovaru spojená s degustací piva a s mall m dárkem - pivní sklenicí. Naše trasa
exkurze vedla p es varnu, |ežácké sklepy, stáčírnu a lahvovou linku. Další akcí,

1.místo: Marek Novotn1,
2.místo: Lucie Králová
3,místo: Filip Matula

l.místo
2.místo
3.místo

Adam Sevčík
Lucie pcclová

ondra Matula

Adam kvasnička
Lucie Rumlerová
František kubát

petr peško

Jaroslav Kubát
Miloslav Štefl

Daniela Jind ichová
sandra Rotreklová
Barbora pešková

Marie Benešová
vlasta vičarová
Jarmila Ševčíková

Kategorie dospělí ženy muži seniorky

l

Jana poláčková

Jana I(ulíšková
Dana Fatková

Všem v,. hercrim gratuluji, ale myslím si, že vyhráli všichni, kte í p išli, zahráli si
a prožili bezva odpoledne.

za kulturní komisi
íana poláčková
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do níž se většina našich seniorek zapojila, byl Rej čarodě.jnic dne30.4.2011. Již
t etím rokem máme snahu, aby byl program alespoň trochu zajimav . Byly
bychom moc rády, kdyby se více zapojily ženy mladší a st ední generace. Na
tanečním parketu byly p evážně jen seniorky a malé děti. Zástlpci mladší a
st ední generace se objevovali na tanečním parketu až kolem 2l. hodiny. Jen malá
skupinka žen mladších nás podpo ila p i reji po celou dobu a těrn pat í naše
poděkování.
4. května 20ll jsme podnikly v let na akci pod názvem,,Den pro seniory".
Setkání senior se uskutečnilo na Svatém Kopečku u Olomouce a nás z Kobylnic
jelo celkem l0 seniorek. Seznámily jsme se s historií tohoto poutního místa a
s aktivitami jednotlivlich center seniorri. Na závěr jsme navštívily arboretum
,,P írodní ráj", kde nás pruvodce seznámil s historií vzniku této čty hektarové
plochy. Prošel s námi park a upozornil na cizokrajné d eviny a jiné u násvzácné
rostliny. Nyní plánujeme v let do Žďaru nad Sázavou, kte{ zamě íme též na
pamětihodnosti tohoto města a navštívíme i památku Unesco - kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené Ho e.

Pokud máte zájem, mrižete se ričastnit jak sezení v klubovně, tak i ruzn ch q letri
a exkurzí, které podnikánre. Rády Vás p ivítáme v našem st edu. Proto znovu
p ipomínám:
Náš KLAS není škola. Zde se neznámkuje ani nehodnotí rispěchy. Pro mne je
nejdťrležitější, aby se zde lidé cítili dob e, aby se pobavili, zasmáli a
pozvolnou a nenásilnou formou se něco nového naučili.

zdenkakarmazinová

KOBYLNICKÉ nSrY - roznos:
Děkuji tímto členkóm KLÁSu zo Ťo. že si vzolv no storost roznóšení
Kobylnick,ch list do domócností.Každáznich mó už sv j,,rojón" o providelně
Vóm doručuje Listy do schrónky. P esto se mťlže sŤát, že se někde objeví
zódrhel o tomu bychom ródi do budoucno p edďli. ProŤo p ipomínám:

Ďo koždé domdcnosti je určen 1 \^ Ťisk List , tokže pokud se sŤane, že
nedosŤonete do schrónky tolik čísel, kolik domócností je ve Vošem domě, nebo
nějok jin, problám s Listy, nohloste tuŤo skutečnost no obecním odu poní
urbónkové nebo moilem no odresu cdminísŤrotivo@kobylnice.cz nebo
kobylnícke.listy@seznqm.cz. A my se nedosŤotek pokusíme odstronit,

Na kole okolo Bodamského iezera p es r zemí 3 státri:
Obec Kobylnice nabízí volná místa pro cyklisty a brusla e na in-linech na
cykloturistick;í vlilet kolem Bodamského jezera, kter..il se koná v termínu
17 .8.-21.8.201 l . Jezero se nacházi na hranicích Německa, Rakouska a Šv carska.
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Cenaza dopravu je2250 Kč. P ihlášky se zálohou 1000 Kč se p ijímají na OÚ
Kobylnice co nejd íve nebo podle ristní dohody. Více informací na
www.kobvlnice.cz,

Nov člen zastupitelstva Petr Peško p ichází s novou rubrikou. Kdo má
zkušenosti ze svl ch cest po světě, mťrže do této rubriky p ispět svou ,,troškou do
ml na"...

cESToPlSNÝ srnlÁl _ MĚSTA SVĚTA
BERLIN

Rád bych Vám p edstavil r zná města světa a jako první dnes spolu navštívíme
3,5 milionov Berlín.

Obě osady, na nichž vyrostl dnešní Berlín, byly založeny ve t ináctém století.
Byly to Cólln a Berlin na severním b ehu eky Spree. První zmínka o Cóllnu
pochází z 28. 1na 1237, toto datum se tedy považuje rovněž za založení Berlína.
Obě osady se v následujícím století spojily v jedno město. Berlin se stal hlavním
městem německé íše v roce 1B95. Po roce 1989 je opět nejd ležitějším městem
sjednoceného Německa.

Berlin se nechvalně proslavil jako hlavní město fašistického Německa a také
svlim rozdělením po druhé světové válce. Po ukončení války bylo město
rozděleno na čty i sektory (sovětskli, britsk , americ i a francouzsky). Západní
část vzkvétala a čím dál tím více lidí utíkalo z v chodní části NDR do sektoru
západního Berlína. Aby tomu vláda zabránila, postavila vroce 196'1 (období
studené války) kolem celého západního Berlína 4m vysokou a 176km dlouhou
zed'. V noci 9. listopadu 19B9 došlo k náhlému otev ení Berlínské zdi, poté co
obyvatelé 'DDR" 

již po měsíce hromadně utíkali hlavně p es Československou
republiku na západ. Od této chvíle se mohli obyvatelé b valé NDR zase volně
pohybovat a stejnl osud, ve smyslu otev ení hranic, potkal o pár dn později i

naši republiku. Nyníz berlínské zdi zťrstala pouze cca 1km dlouhá tzv. East Side
Gallery, která ovšem rozhodně stojíza viděnía p edevším mladá generace si u ní
mťrže uvědomit jak nesamoz ejmá je lidská svoboda.

Mezi kulturní památky Berlína pat í p edevším Říšsk}i Sněm, Braniborská Brána,
katedrála Berlínsk Dóm, Opera, Olympijskli stadión, Checkpoint Charlie aj,

K návštěvě bych Vám chtěl p edevším doporučit prvníjmenovanli ŘiSsXli Sněm,
kten byl na p elomu století opraven a doplněn o novou p ístavbu s fascinující
skleněnou kopulí, ve které mohou návštěvníci vidět skrze prosklen jehlan p ímo
do utrob parlamentu. Dále pak monumentální Olympijsk;i stadión, kten byl
vystavěn u p íležitosti letních olympijsk ch her v roce 1936. Tento stadión také
hostil dvě mistrovství světa ve fotbale a pojme í00 000 lidí. Toto dílo z kamene a
mramoru, má své historické kouzlo.

Kvalitně propracovanii městsk dopravní systém nabízí metro, tram, bus.,.
Doporučuji zakoupit z47hodněnou dvoudenní jízdenku společně s ,,Welcome



card", která vám navíc nabídne slevy na vstupném pro vybrané turistické
zajímavosti. Také je možné využít ve ejné kolo - nejoblíbenější dopravní
prost edek, kde stačí zaslat sms a jet. Mťržete také nastoupit na dvoupodlažní,
okružní autobus pro turisty č.100 a 200 za standardní jízdné.

ubytování si zaručeně vyberete d|e libosti z nabídky mnoha hotel , hotlilkťr,
penziónťr, kempů aj.

Moderní architektura nabízí stále nové a nové budovy. At' už mrakodrapy a
multikulturní sony centrum na potzdamer platz, nebo nové pětipatrové vlakové
nádraží Hauptbanhof ze skla a oceli, ale také nap íklad známou 365m vysokou
televizní véž na Alexander platz, ze které budete mít celé město jako na d|ani.

velky zážitek pro děti nabízí Legocity Berlin se 4D kinem, kde obzvláště děti
nadchne čaroděj, kten nap . vykouzlí opravdov17 vítr, déšť, sníh a další
p ekvapení. veškeré vnit ní vybavení je samoz ejmě z kostek lega. lnteraktivně
pojaté Akvárium je vhodné pro všechny věkové kategorie. uvidíte zde podvodní
život ek a mo í podan zábavnou formou. Bonusem na závér je projížd'ka
skleněnlim vl7tahem skrze obrovskou válcovitou nádrž. Z ostatních míst, která
rozhodně stojí za návštěvu, vybírám zoo Berlin, které je největší v Evropě a
jedno z nejstarších na světě.

Další velkolepě pojatou moderní atrakcí, avšak již 60 km jižně od Berlína, je
aquapark s názvem Tropick17 Ostrov. Ve staré továrně na vzducholodě, vybudoval
Malajskli investor nejen několik bazén s vodopády a ostrovy, ale také s džunglí,
malajskou a thajskou vesnicí, stylov mi restauracemi a dokonce ubytováním.
M žete v této hale stanovat na pláži, nebo si pronajmout apartmán s ozdravnlimi
krjrami. Pokud vyrazíte do Berlína autem, budete to mít po cestě.
Z gastronomicklich zážilků prevládá všudyp ítomny7 currywurst a další specifické
uzeniny nap . se zelím. Typick m berlínsklim jídlem stále z stává Eintopf.
p ednost dejte pivu, t eba i s malinovlim sirupem, pred vínem. za návštěvu stojí
klasická nenápadná berlínská restaurace, rybá ská bašta, nebo občerstvení a
bary v Mitte, kde zažijete také rušn nočníživot,
Lidé toto město nazyvalí New yorkem Evropy a také nejrychleji se měnícím
městem. po ádají se tu r zné kulturní akce a koncerty, nap . p i p íležitosti
zbo ení zdi, nebo nechvalně známy Love Parade.
A jak nejlépe z kobylnic do Berlína? prím mi expresními vlaky z Brněnského
hlavního nádraží, nebo autem po dálnici D1 do prahy, pak p es Ústí nad Labem,
Drážd'any, a t eba místy také neomezenou rychlostí po dálnicí A3, do Berlína.
pozor! - ve městě platí systém ekologicklch známek pro vjezd do centra, kterou
lze u nás zakoupit na STK ve Slavkově u Brna. Št'astnou cestu.
pŘíšrĚ NÁs čnKÁ rzv. NprvĚrši oopnavNí xŘtžovnrra svĚra, nrĚsrsrÝ
srÁr stncnpoRn

NAŠI.IUBILANTI
Yyznamná životnijubilea v druhé polovině r.20I l (červenec - prosinec)
oslaví tito občané:

50 let
Hana skoumalová
Věra Langhammerová

60let
Jarmila Ševčíková
Hana Benešová
Marie peclová
zuzanakalužová
František l(.aluža

65let
Ludmila vrbová
Josef Vymazal
Eva Hotová

70let
zdenka kašníková
Jana christová
václav karmazin
Marie Špondrová
Antonie králová
Alois Uher
Evai|lazalová
Marie Benešová

75 Iet
Ludmila svobodová
Marie valachová
Ladislav veče a
Marie vašíčková
Jenovéfa veče ová

Jubilantrim blahop ejeme!

80 let
Karel Lovas
Rrižena klašková
Adolfa Braunová
František pazourek
Anežka Horňáková

81 let
Božena Šmoldasová
Hubert prccházka

82 let
Elena kalužová
Hedvika Klašková
Jan Vovesn1,

84let
František kučera
85let
Marie Rožková
Františka Boleslavová

87let
Miloslav Yymazal

88let
Božena Nováková
Markóta Šeneklová

89let
Božena sekaninová
Lidmila Cerná , :,,., 1 -I ,,2-

14

petr peško

15



prázdninová stránka

Letní nebe
Na obrovské modré míse
zlaté slunce kutálí se.

BÍl;i, mráček v tuhle dobu
je tarn jenom pro ozdobu.

Bleskv
Potkaly se mraky:
Ty jsi mrak? Iátaky.
Hned se pochlubily, kolik
mají síly.
Jeden ek: Jsi mallf.
Druh;:Tesky-plesky.
P itom jak se praly,
|italy z nich blesky.

pro děti

$:

Milé děti!
Naučte se básničky,

vymalujte rybku i lod'ku a
domalujte jim i mo e. Komu

se to poda í nejlíp, možná
dostane od maminky za

odměnu zmrzlinu,

ť,'

16 17

Stránkv pro luštitele od 1 do 100 let
Odpovědi i vyluštění sudoku zasílejte na adresy z poslední stránky. Vylosovaní
luštitelé obdrží odměnu,

početní hádanka:

V autobuse jede 7 děti a idič. Každé dítě má 2 batižky v každém má 1 kočku a 7

koťat. Kolik nohou je v autobuse?

Hasičská hádanka:

V domě, kde slaví čty i p átelé, začne ho et. Všichni se chtějí dostat ven, ale chodba
je celá v plamenech. Mezi p átelije hasič, kterému cesta chodbou trvá l minutu. Jeho

kamarád je také korba a chodbou proběhrre za2minlíy. Je tam však také d chodce,

kterému cesta trvá 4 minuty, a ožrala, ktery se bude chodbou potácet dokonce 5

rninut. Chodba je zká a mohou jít maximálně 2 lldé najednou. Pokud jde dvojice,
pohybuje se vždy rychlostí pomalejšího. Plameny v chodbě je možné kotit hasicím
p ístrojem, kterl je však v domě jen jeden. Proto vždy jeden, kter,_ chodbou projde

vcn, se musí vrátit s p ístrojem dovnit .

Jak to mají p átelé udělat, aby se stihli dostat ven do l2 minut, než drim spadne?

Logické hádanky pro děti i dospělé:
zarněstnání
Prl K*hu , pan Řezník, pan Hajn;i, a pan Peka pracují jako kucha , ezník, hajnli a

peka . Nikdo z nich nemá jméno shodné se sv m zaměstnáním. Tady jsou čty i
tvrzeni:
l. Pan Kucha je peka ,

2. Pan Hajn; je kucha .

3. Pan Řezník není peka .

4. Pan Peka není ezník.
Podle těchto tvrzeni by ezníkem musel b t pan Řezník, a|e to není pravda. T i ze čty
tvrzení nejsou pravdivá. Kdo pracujejako hajnju?

V]ístava psri

Letos nastala na q stavě ps poněkud zapeklitá situace. Cty i brat i - Andy, Bill,
Colin a Donald - p ihlásili každy dva psy, a každy pojmenoval své psy po dvou svych
bratrech. Na v stavě byli dva psi jménem Andy, dva psijménem Bill, dva psi jmónem

Colin a dva psi jménem Donald. Z celkového počtu osmi psri jsou t i kokršpanělé, t i
labrado i a dva dalmat tni. Žadny z bratru nemá dva psy téhož plemene. Žádní dva psi

stejného plemene nemají stejná jména. Ani jeden z Andyho ps se nejmenuje Donald
a žádny z Colinov}ch psri se nejmenuje Andy. Žaany velškorgi se nejmenuje Andy a

žádnl labrador se nejmenuje Donald. Bill nevlastní labradora.

Kdo vlastní dalmatiny a jak se dalmatinové jmenují?



SUDOKU pro začátečníky i pokročilé
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placená inzerce:

Hl edónre nrl gdé

fotboIisty !!!

Fotbolov oddí! SK Tu ony

zve do sv ,ch m!ódežnick ch družstev
chlopce ve věku od 5 do 14 !et.

Bližší informoce

no tel. čísle 7?0 354 007 .

P ijd'te, budete vítóni.

Trené i fotbalového oddílu 5K Tu any

nyturÉ šipy tE ziovu ynlc:li, r:rrorniT Do
Od 2, čeryna 2011 bude ve šlapanickém muzeu
k vidění v stava Rychlé šípy-Vzhůru do Stínadel!
V stava p edslaví osobnost a dilo Jaroslava Foglara a
jeho nejsIavnéjši hrdiny-RychIé šípy. Návštěvníci se mohou těšit na

originální kresby Jana Fischera, 3D komiks, ježka v kIeci i slavné
Tleskačovo lótaci kolo. Dětské návštěvníky, ať už se na vl?stavu

vydají se školou, skautsk m oddílem ói s rodiči, provede vjlstavou
napinavá etapová hra a mnoho dalšich zajimav ch aktivit na né

čeká v klubovně Rychlych šípťt.

Těšíme se na Vás!



start í 6 h., ustup do t 8 h, 80 Kě, po 18. h. l05 Kě



Jarní

Cctrot,lějrlick


