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Úvodník
Podomní prodejci
V naší obci se stále častěji objevují skupiny lidí, které
obcházejí domácnosti. Zvoní nečekaně, předem neohlášeni a hned mezi dveřmi se snaží prodat elektřinu, plyn
nebo různá pojištění. Tvrdí, že nabízí pro lidi výhodné
podmínky různých firem. A tak občané, především starší
lidé podepíší něco, co si v klidu nepřečetli a nepromysleli. Bohužel často pozdě zjistí, že naletěli na podloudné
praktiky těchto prodejců. Tito je často nutí podepsat novou smlouvu ihned, ale už je neinformují o podrobnostech.
Takto zaskočeni lidé potom nevědí, že musí zaplatit
aktivační poplatek nebo o tom, že jim hrozí pokuta za
předčasné vypovězení smlouvy se současným dodavatelem a je malér. Někdy se vydávají za pracovníky velkých
dodavatelů energií a chtějí po lidech podpis nové smlou-

vy nebo jim sdělí, že současný dodavatel již v místě jejich
bydliště energie nedodává a oni tak mají podepsat novou smlouvu. Ubezpečují, že podpisem nové smlouvy si
zákazník finančně polepší, což většinou neplatí. Prosím,
nepouštějte tyto prodejce do svých obydlí a nepodepisujte žádné smlouvy bez řádného uvážení nebo bez toho,
že se v rodině poradíte. Vyhnete se mnohým problémům.
Mějte vždy na paměti, že nabídku dělají pro tento
účel vyškolení prodejci a nemusí být v jejich zájmu Vás
seznámit se všemi náležitostmi. Mnoho lidí také neví, že
lze od smlouvy uzavřené s podomním prodejcem odstoupit a to během čtrnácti dnů. Ale i toto už něco stojí.
František Hlaváček
starosta obce

Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2011
14. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva ze
dne 22.6.2011
Rada projednala návrhy kupních smluv na prodej pozemků Na Objížďce a postup prací při výstavbě inženýrských sítí, rozpočtové opatření č.1/2011 a možnost reorganizace sběru odpadů.
15. schůze rady obce ze dne 15.7.2011
Rada schválila pronájem bytu č.p. 218 a zrušení
nájmu bytu č.p. 246, zamítla žádost o příspěvek na hudbu při akce Kraj kvetoucí révy, schválila pronájem sálu na
31.12.2011, vzala na vědomí informaci Vak Břeclav o výpočtu ceny vodného a stočného, schválila žádost Diakonie Broumov o sbírku použitého ošacení.
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16. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva ze
dne 17.8.2011
Rada schválila: žádosti o přidělení dlažby a obrubníků
na opravy chodníků, žádost o pronájem bytu č.p. 246 a
zřízení parkovacího místa u č.p. 385, finanční příspěvek
pro TJ Sokol, oddíl stolního tenisu, postavení stožáru na
ZŠ Křepice, nájmy v bytech č.p. 218 a 246, rozpočtové
opatření 2/2011
17. schůze rady obce rozšířená o členy zastupitelstva ze
dne 9.9.2011
Rada schválila žádost Lunapark Vildomec Ivančice na
pronájem veřejného prostranství na hody 2012, zamítla
žádost o pronájem kulturního sálu na diskotéky, projednala rozpočtový výhled na roky 2012-2014, organizační
řád obce a záměry prodeje a nákupů pozemků.
Ing. Karel Koždoň
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Motýlková školička
Školička byla během letních prázdnin uzavřena
z důvodu rekonstrukce elektriky. 1. července byla MŠ
kompletně vystěhovaná a firma pana Hlaváčka
z Nosislavi mohla začít sekat a bourat a také začala. V
uvedené firmě jsou mimo jiné i zaměstnanci z Křepic a já
musím uznat, že práce jim šla všem od ruky. Ve stanoveném termínu bylo vše hotovo a zaměstnanci obce mohli
provést zednické práce. Počasí bylo vlhké a my jsme museli pár dnů čekat, než vše důkladně vyschne. Dočkali
jsme se a pan Vintrlík školu vymaloval krásnými pastelovými barvami. Po vymalování nastoupili všichni zaměstnanci MŠ na velký úklid. Ze začátku to nebylo jednoduché. Osm hodin kroucení hadrů a vynášení kbelíků špinavé vody bylo na všech znát, ale také se začalo ukazovat
jak veselá a pěkná bude naše škola. Po úklidu znovu nastoupili elektrikáři a namontovali nám nová světla, vypínače a zásuvky. Všem řemeslníkům, kteří se podíleli na
rekonstrukci elektriky v MŠ bych chtěla poděkovat za
dobře odvedenou práci. Zastupitelům Obce Křepice děkuji za schválení rekonstrukce a její financování. Jsme
rádi za každý kousek zmodernizování naší školičky. Všem
zaměstnancům MŠ děkuji za úklid školy, který proběhl

v měsíci srpnu.
Mateřská škola zahájila provoz ve čtvrtek 1. září
2011 a přivítala celkem 15 nových dětí.
Třída Kouzelníčků má od září 15 dětí, v prosinci nastoupí 1 dítě a v lednu také 1 dítě. Třídní učitelkou je
Franková Jitka. Třída Kašpárků má od září 20 dětí a v lednu nastoupí 1 dítě. Ve třídě o děti pečují Vyhlídalová Dana a Kelblová Jana.
Pro děti jsme připravili návštěvu divadla Radost a
muzea loutek v Brně, výlet do parku v Židlochovicích,
dýňovou stezku, dílničky, besídky a spoustu dalších zajímavých příležitostí k získání nových poznatků a zkušeností.
Celé září si zvykáme na společné soužití a pravidla a
už teď víme, že nám tady spolu bude dobře. Pláč je ze
tříd slyšet každým dnem méně a méně. Začíná převažovat smích a výskání a to je dobré znamení pro nás všechny. Podzimní teplé dny nás příjemně vtahují do nového
školního roku a my doufáme, že bude klidný a pro všechny příjemný.
Kelblová Jana

Zprávy ze žluté školy
1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Za
přítomnosti pana starosty, rodičů i prarodičů jsme
v naší škole přivítali 12 nových žáčků – prvňáčků a jednoho nového kamaráda mají i děti ve 2. třídě. Ve škole
se už na děti těšily paní učitelky, v 1. třídě p. učitelka
Musilová (12 žáků), ve 2. třídě p. učitelka Ondrušková
(9 žáků), ve 3. třídě p. učitelka Procházková (13 žáků),
ve 4. třídě p. ředitelka Fialová (11 žáků) a v 5. třídě p.
učitelka Rabovská (14 žáků).
Děti jsou
ještě
plné
zážitků z prázdnin, část
jich prožily
na společných dovolených s rodinou nebo u
babiček. Některé vzpomínají
na
dětský tábor
v Baldě u
Poličky, který pořádala nikolčická škola, a kterého jsme
se měli možnost zúčastnit. Děti prožily týden na palubě
pirátské lodi se spoustou soutěží a dobrodružství, při
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kterých se
rozhodně
nenudily.
Vyzkoušely
si postarat
se samy o
sebe, uklízet
si svoje věci,
spolupracovat s ostatními dětmi
v družstvu,
zdravě
si
zasoutěžit
proti ostatním pirátům, poznaly nové kamarády. Odměnou jim byly nové zážitky a také drobné ceny za
jejich píli a statečnost.
Ale prázdniny jsou pryč a my jsme se společně pustili
do opakování učiva a do poznávání nového. Stejně
jako v jiných letech i letos nás čeká spousta zajímavých akcí – projektové dny, koncerty, návštěva divadla i kina, akce pro veřejnost, výlety. Některé akce
proběhnou ve spolupráci s mateřskou školou, jiné ve
spolupráci s okolními školami.
A tak hurá do toho…
Michaela Rabovská
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Základní škola Nikolčice
Školní rok 2011 – 2012 byl slavnostně zahájen ve
čtvrtek 1. září. Pravidelné vyučování potom začalo
v pátek 2. září. V tomto školním roce se na naší škole ve
všech ročnících vyučuje podle Školního vzdělávacího programu „Sportem za kvalitou výuky“. K 1. 9. 2011 máme
na škole celkem 140 žáků, z toho je 69 dívek a 71 chlapců. Na I. stupni je to 65 žáků a na II. stupni 75 žáků. Počty
dětí z jednotlivých obcí: Nikolčice 63, Diváky 38, Křepice
31, Nový Dvůr 6, Šitbořice 1 a Brno 1.
Složení pedagogického sboru a tříd: 1. tř. p. Jana Čutová, 2. tř. p. Mgr. Lenka Kaplanová, 3. tř. p. Mgr. Andrea
Slavíková, 4. tř p. Bc. Petr Chalupný, 5. tř. p. Mgr. Jan
Homola, 6. tř. p. Mgr. Květoslava Charvátová, 7. tř. p.
Ing. Libuše Nováková, 8. tř. p. Mgr. Jiří Slavík, 9. tř. p.
Lubomír Šlancar. Zástupcem ředitele školy je p. Ing. Ladislav Straka. Na škole dále působí dvě oddělení školní družiny s vychovatelkami p. Simonou Konečnou a p. Boženou Šlancarovou, dále jedno oddělení školního klubu.
V závěru prázdnin jsme uspořádali tradiční letní dětský tábor, tentokrát v LDT Jitřenka na Baldě u Poličky. O
děti se starali učitelé naší školy, dále p. M. Kaplan, p. M.
Rabovská, p. L. Rabovská, p. P. Konečný. O vaření se staraly p. M. Hájková a p. A. Hanáková z Divák. Tato akce

měla zdařilý průběh, k čemuž přispělo i velmi pěkné počasí.
Také v tomto roce uskutečníme řadu naučných, uměleckých a sportovních akcí. Zaměříme se především na
ty, které mají na naší škole dlouholetou tradici.
Informace o průběhu školního roku a prázdninách:
podzimní prázdniny – 26. a 27. října, vánoční prázdniny –
23. prosince až 2. ledna, 1. pololetí bude uzavřeno
v úterý 31. ledna 2012, pololetní prázdniny – pátek 3.
února, jarní prázdniny – 6. 2. až 12. 2. 2012, velikonoční
prázdniny – 5. až 6. dubna 2012, druhé pololetí bude
uzavřeno v pátek 29. června, hlavní prázdniny budou
trvat od soboty 30. června do neděle 2. září. Termíny
přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře teprve budou stanoveny a seznámíme Vás s nimi v dalších
číslech zpravodaje a na rodičovských schůzkách.
Chtěl bych touto cestou poděkovat bývalým žákům
školy L. Zástěrovi a L. Mrkvicovi z Křepic za finanční příspěvek pro děti na již zmíněném letním táboře a firmám
PRAMOS Šitbořice a VIKTORIN IN Šitbořice za věcné dary
na tuto akci.
PaedDr. Jaromír Čuta
ředitel školy

TJ Sokol Křepice
Výbor TJ přihlásil do soutěže pro ročník 20011/2012
tato družstva: muži, dorost A, B a přípravku.
Před vstupem do soutěže sehrálo mužstvo přípravná
střetnutí s Otnicemi, Měnínem a Moutnicemi.
Došlo k posílení hráčského kádru. Na hostování
k nám přišli záložníci Martin Piško a Milan Šimkovič. Zpět
do Nikolčic se vrátil útočník Lukáš Bílek. Obměnou prošlo
také vedení mužstva. Rozloučili jsme se s trenérem Josefem Röhrerem, kterému děkujeme za odvedenou práci.
Vedoucím zůstává Radim Vintrlík. S přípravou mužstva
mu budou pomáhat František Zach a František Urbánek.
Pro družstvo dospělých začala fotbalová sezóna
v neděli 14. srpna. K úvodnímu střetnutí podzimní sezóny zajíždělo do sousedních Nikolčic. Domácím se po krátké, roční odmlce podařilo znovu probít do okresního přeboru a dobrá forma je neopustila ani ve vyšší soutěži.
Derby se pro nás nevyvíjelo vůbec dobře. I když jsme si
dokázali vypracovat několik příležitostí, nic z toho nebylo. Ke slovu se tak dostali nikolčičtí a my jsme si odváželi
kromě vysokého brankového přídělu 4:0, také dva dlouhodobě zraněné hráče. K hodovnímu zápasu k nám přijel
Sokol Sedlec a každý čekal, že v prvním domácím střetnutí něco urveme. Tahali jsme však za kratší konec a neustále dotahovali náskok soupeře. Fotbalisté Sedlece,
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kteří jsou dalším nováčkem soutěže, se dvakrát ujali vedení. My jsme ale jako zázrakem v poslední minutě každého poločasu vyrovnali. I když jsme byli nakonec rádi za
šťastnou remízu 2:2, naše bodové konto se příliš nerozrostlo a před námi byl další těžký soupeř. V Moravské
Nové Vsi se body příliš nerozdávají a ani v našem případě
tomu nabylo jinak. Po prohře 2:4 jsme se ocitli
v suterénu tabulky. Ani v dalším měření sil na křepickém
hřišti, tentokrát se Sokolem Březí, jsme si příliš nepolepšili. Přesto, že jsme v průběhu střetnutí dvakrát vedli o
dvě branky, 2:0 a 3:1, výsledek byl opět nerozhodný, tentokrát 3:3. Co se nepovedlo doma, podařilo se v Zaječí.
Cenných bodíků se nám přece jenom dostalo, když jsme
převálcovali domácí borce 5:0. Studenou sprchu nám
připravili hráči Pohořelic. Z vlastního trávníku jsme odcházeli poraženi 0:3.
Suverénně vstoupili do I. třídy krajské soutěže hráči
dorostu A, kteří podzimní část soutěže odehrají na křepickém hřišti. Zde rovněž probíhají tréninky pod vedením
Milana Nekvapila, Petra Přikazského a Vojty Vintrlíka.
Hned v prvním měření sil, které se odehrálo rovněž
v neděli 14. srpna, přehráli své vrstevníky v Mikulově
vysoko 6:1. Doma se pak představili výhrou 2:0 nad Velkými Pavlovicemi. Jejich další trofejí se stali hráči DubStrana 3
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ňan, odkud si za vítězství 4:0 odvezli plný bodový zisk.
Rozjetý vlak se přibrzdil na domácím hřišti. Po velkém
trápení se rozešli smírně 0:0 s dorostenci z Podivína. Pošramocené sebevědomí si spravili výhrou 3:1
v Ratíškovicích. Také hráčům Bzence se podařilo na našem hřišti urvat jeden bodík za remízu 1:1.
Rovněž zástupci dorostu B vykročili do soutěže tou
správnou nohou a v úvodním měření sil okresního přeboru doslova rozstříleli svého soupeře v Zaječí 12:1. Jejich příprava i mistrovská utkání se odehrávají na hřišti
v Šitbořicích.
Po odehraných zápasech je postavení mužstva a dorostů následující:
12. mužstvo

6

1 2 3

12 : 16

5 bodů

1.

dorost „A“

6

4 2 0

16 : 3

14 bodů

3.

dorost „B“

6

4 1 1

23 : 11

13 bodů

Zasáhnout do boje o mistrovské body se připravovali
také naši nejmenší fotbalisté. Žákům se v minulém ročníku podařilo udržet v I. třídě krajské soutěže. Hrají pod
hlavičkou Nikolčic. Dějištěm mistrovských utkání jsou
však Velké Němčice. Rovněž příprava probíhá ve Velkých
Němčicích. Pod dohledem Davida Sedláčka, Radka Brychty a Zdeňka Sedla trénují starší žáci. O mladší se starají
Jan Mrkvica a Miroslav Vedra. V jejich prvním vystoupení, ve čtvrtek 25. srpna na němčickém trávníku, jim byli
soupeřem malí fotbalisté z Chrlic. Starší žáci se ujali vedení 1:0. V závěru střetnutí jim však docházely síly a po
inkasování dvou branek o vedení přišli. Nevedlo se ani
mladším, kteří svým protějškům podlehli 0:3.
Našimi nejmenšími želízky v ohni jsou hráči základny.
O jejich přípravu se stará Milan Nečas. Odehráli zatím
jediné utkání v Nikolčicích. Se svými vrstevníky prohráli

3: 8.
Výsledky žáků jsou tyto:
5.

starší žáci

10. mladší žáci

5 2 1 2
5 1 0 4

18 : 9
7 : 20

7 bodů
3 body

Výbor TJ děkuje všem organizátorům i stárkům, kteří
se podíleli na zdárném průběhu hodové zábavy. Poděkování patří rovněž panu starostovi, který nám umožnil
pořádání hodů se stárky ročníku 1993, včetně zapůjčení
sálu a tanečního parketu. Počasí nám letos mimořádně
přálo a po všechny hodové dny bylo teplo a slunečno. O
to více nás mrzí nízká nedělní účast.
Prioritou výboru TJ bylo, před zahájením nové sezóny, provést opravu zastaralého sociálního zařízení
v kabinách. Za vydatného přispění Zdeňka Polacha se
tento záměr podařilo uskutečnit a nevyhovující WC bylo
nahrazeno novými a prostornějšími toaletami.
Srdečně všechny zveme na další kulturní akci pořádanou sportovci. Bude jí „Mikulášská zábava“, která se
uskuteční 10. prosince 2011. K poslechu i tanci bude hrát
skupina RAFFAEL.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

Činnost základní organizace chovatelů poštovních holubů
Letošní rok začal pro členy ZO CHPH Křepice, která
sdružuje chovatele ze 6 okolních obcí, významnou změnou, přestupem z Oblastního výcvikového střediska
(OVS) Brno – venkov do OVS Jižní Morava. Přínos tohoto
přestupu byl především ve snížení nákladů na přepravu
holubů na závody. Pokles nákladů činí asi 30% a je způsoben přepravováním většího počtu holubů díky kooperaci
se slovenským svazem CHPH OVS Senice.
Dalším přínosem přestupu bylo zvýšení počtu chovatelů ze 40 na 80 a počtu nasazovaných holubů z 1000 na
2000 kusů. Díky tomu máme větší šance na lepší umístění našich holubů na výstavách, kde se hodnotí jak umístění holuba, tak počet holubů, které musel porazit. Zvyšují se tím i naše šance na umístění na mezinárodní vý-
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stavě, které se zúčastňujeme.
O kvalitách našich chovatelů svědčí i dobré umístění
v silné konkurenci na závodech starých poštovních holubů, kde 3. místo obsadil Václav Urbánek, 8. místo Jindřich Jasinek a 13. místo Milan Flajšingr.
V jednotlivých závodech získali chovatelé ZO Křepice
v konkurenci z oblasti Brno, jižní Morava, Znojmo, Vysočina tato umístění:
1. místo v závodě z belgického Ostende (1012 km)
1. a 3. místo v závodě z německého Achánu (782 km)
1. místo v závodě z Tachova
1. místo v závodě ročních holubů z Chebu.
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Nyní se připravujeme na závody letošních holoubat
z míst Velké Meziříčí, Humpolec, Slivenec, Tachov. Po
jejich skončení nás čeká řada oblastních i mezinárodních
výstav, kterých se také účastníme.

Na závěr přeji chovatelům ZO CHPH Křepice a jejich
holubům co nejlepší umístění.
Za výbor ZO CHPH Křepice Milan Flajšingr.

Pajzák a burčák se neztratí
Třetího září se v Rajhradě uskutečnil další ročník volejbalového turnaje, na kterém se sešlo deset týmů z
okolního přeboru. Po deváté ráno se všichni rozlosovali
do dvou skupin po pěti a začalo jedno derby za druhým.
My jsme se hned na začátku
utkali s týmem z Otnic a to
jsme netušili, že je budeme
muset dneska porazit dvakrát. Utkání ve skupině se
hrála na dva hrané sety a
případné remízy, rozhodoval součet bodů. Ráno, kdy
se nikomu ještě nechtělo
pořádně hýbat, si každý v
našem týmu dal pár hltů
burčáku a první vítězství
bylo na světě. Sice na body,
ale bylo naše. Zkrátka, po
menších degustacích burčáku jsme postoupili z prvního
místa a čekalo nás derby s
Velkýma Němčicema, které nás mělo nasměrovat buď do
finále nebo do boje o třetí místo. Po vysilujícím horku
nebylo jednoduchý se rozhýbat. Ale se sousedama to
vždycky stojí za to. A navíc si nikdo nepřál, aby druhé
semifinále vyhrály právě Otnice. Takže bylo finále před
křepickou reprezentací. Všichni mají cíl vyhrát, ale oni
nám navíc chtěli vrátit porážku ze skupiny. První set se
nám podařilo vyhrát po několika náročných výměnách.
Druhý set jsme prohráli, když se nám nějak vytratil ser-

vis, příjem i útok. Zkrátka jsme museli přiznat, že jsou
lepší. O to větší motivace byla na rozhodující třetí sadu,
která se hrála do patnácti bodů. Hned na začátku jsme si
vypracovali menší náskok, ale s třináctým bodem se jim
podařilo srovnat stav a
pak už to byla jen hra
nervů. Tady už nepomohlo ani naše osvědčené
„Zoubky ven.” No nebudu
napínat, 17:15 rozhodl
Honza Veselý svou smrtící
smečí a poslal nás konečně domů a to s tím největším pohárem a šampaňským, kterým jsme
zapili úspěch křepického
volejbalu. Náš tým se
skládal z univerzálních
nahrávač a srdcařek Jany
Nečasové
(PajzačkoŽidlačka) a Jany Koždoňové (Pajzačka) a pak už jen z univerzálů: Honza Veselý
(toho času v Uničově, ale jen na krátko), Libor Měřinský
(Pajzáko-Židlák), Ondra Knötig (Pajzák) a Přema Papež
(Pajzák). Doufám, že to nebylo naposledy, co jsme se
napili ze zlatého poháru, protože ještě navíc také Pajzačka a volejbalistka Petra Vintrlíková obhájila v Paříži titul
mistryně světa v psaní na počítači.
Congratulation Petra! Je vidět, že Pajzáci se neztratí.
P. P

Toulavé boty
Moje cesta do Austrálie 8
To už jsem byl v Austrálii asi rok, když jsem prožíval
tyto zážitky.
Dálnice Great Northern Highway vede z Broome na
jihozápad po pobřeží, projíždí se 600km pouští Great
Sandy Desert do Port Hedlandu (v minulém čísle jsem
Port Hedland omylem zařadil před Broome ale je to už 9
let a od té doby jsem spoustu věcí zapomněl). Na půli
cesty je jediná benzínová pumpa. V Port Hedlandu je
obrovský přístav s velkými námořními loďmi, ale jinak nic
zajímavého, takže jsme se tam nezdrželi dlouho. Po vyspání v autě a opravě chladiče jsme jeli dál. V noci jsme
se neodvážili jezdit, aby nám klokani nezničili auto, proKřepický zpravodaj 3/2011

tože jsme neměli bullbar – býčí mříž. Zamířili jsme do
vnitrozemí do národního parku Karijini, kde jsou horské
hřebeny a rokle s vodou a přírodními terasovitými kruhovými bazény na příjemné ochlazení. Některé rokliny jsou
ale i po desítkách let nebezpečné z důvodu těžby azbestu
v minulosti a stále přítomných azbestových vláken ve
vzduchu. Z Karijini jsme se vrátili zpět na pobřeží Pilbara,
kde jsou jedny z nejstarších skal na světě. Po cestě jsme
se zastavili ve starých železných dolech s rezavými důlními stroji. To bylo až strašidelné. Poté jsme se vydali na
korálové pobřeží Coral Coast do města Exmouth, kde
jsme potkali dva Angličany, které jsme už znali. Zůstali
jsme s nimi a nějakými rybáři u ohně asi týden a pak
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jsme pokračovali na západní pobřeží na útes Ningaloo
Reef. Zde jsem chodil šnorchlovat a viděl největší rybu ve
svém životě. Tedy není to ryba, ale paryba a patří mezi
rejnoky. Jmenuje se manta obrovská. Vznášela se několik metrů pode mnou. Jsem rybář, ale když řeknu, že
mohla mít 5 metrů rozpětí, nebudu moc přehánět, protože největší kusy mají až 9 metrů. Viděl jsem zde také
velké želvy a menší žraloky kolem 1,5 metru. Toto místo
se mi stalo málem osudným. Mořské proudy se zde sbíhají ze severu i z jihu, v jednom místě se srazí a vytvoří
proud, který proudí kolmo do moře mezi skály, které
jsou asi 100 metrů daleko v moři. Dostal jsem se do něj,
když jsem následoval želvu a nechal jsem se unést dál do
moře jen s maskou a šnorchlem, bez ploutví. Zajímal
jsem se jen o želvu a když jsem se unavil a chtěl plavat
zpátky, zjistil jsem, že i když se snažím ze všech sil, stojím
na místě. Zkusil jsem plavat u dna (moře bylo mělké),
kde je menší proud, ale na jeden nádech jsem musel brzy
nad hladinu a proud mě zase bral zpátky. Po nějaké chvíli už jsem byl vysílený. Dal jsem si brýle na čelo, že si odpočinu na hladině a začal jsem uvažovat, že se na břeh
možná nedostanu. Pomalu jsem myslel na své nejbližší a
kamarády. Naštěstí mě zahlédl z pláže jeden šnorchlař.
Všiml si, že mám masku na čele, což dělají jen potápěči
ve stresu. Potápěči, kteří jsou OK a relaxují na hladině, si
je obyčejně dávají kolem krku, aby je neztratili. Připlaval
mi naproti, poradil, ať si masku nasadím, že se tolik neunavím a plaval se mnou. Měl ploutve a já jsem se s ním

začal cítit v bezpečí. Šikmo k proudu jsme doplavali ke
břehu, kde jsem vylezl z vody a byl jsem tak mimo, že
jsem svému zachránci ani nepoděkoval.
V Exmouth se moje spolucestující Alex setkala se
svým kamarádem ze Švýcarska. Chtěli být spolu a tak
jsem s nimi ještě jel do korálové zátoky Coral Bay. Byla
tam krásná pláž, bílý písek, korály několik metrů od břehu, v moři krásné ryby různých tvarů, prostě ideální místo pro zakotvení na nějaký čas. Navíc tam byla noční pekárna, kde se scházeli batůžkáři z celého světa na noční
čerstvé pečivo, kouření bylinek a relaxaci. Tady jsem s
Alex a jejím přítelem (jsou od té doby spolu, žijí ve Švýcarsku a mají 4 děti) ještě týden pobyl, ale pak mě vyhodil nějaký strážce pořádku. Všiml si, že v autě už několik
dní spím ve vesnici a to se nesmí. A tak jsem se vydal,
teď už sám, dál na jih do města Carnarvorn, zde jsem
navštívil podnik, který mi doporučil kamarád ze Sydney,
Kanaďan Max. Už jsem se o něm zmiňoval. Pracoval tady
před pár měsíci v baru, než se vydal na sever. Vyřídil
jsem tam od něj pozdravy. Na pobřeží u města se tyčily
skály a v nich vodou za staletí vyvrtané komíny – Blow
Holes, které příbojem vytlačovaly vodu až stometrovými
komíny o průměru kolem metru a chrlily vysoké gejzíry
vody. Bylo jich tam několik. Seděl jsem tam a prozkoumával to zajímavé skalnaté pobřeží několik hodin.
Zápisky Tomáše Strouhala upravila
Jaroslava Dobrovolná

Křepice mají opět mistryni světa
Petra Vintrlíková obhájila světový titul ve zpracování
textu, který získala v Pekingu v roce 2009. Zlatou medaili
získala v disciplíně korektura textu, při které soutěžící
provádí editaci textu. Výborně si vedla i v opisu textu,
který je nazýván královskou disciplínou, protože v něm
startuje nejvíce závodníků a kde obsadila 9. místo.
V kombinaci šesti disciplín z celkových sedmi obsadila
Petra celkové 6. místo. Nutno podotknout, že Petra soutěžila poprvé v kategorii dospělých kde je výrazně větší
konkurence než v kategorii juniorů.
Petře k jejímu významnému úspěchu blahopřejeme a
držíme palce při další reprezentaci Křepic.
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Letní Zumba párty se Zdenčou
Kombinace latinskoamerických tanců, originální

v odpoledních hodinách na kurtech v Křepicích pod vedením Zumba instruktorky Zdenky
Juračkové. Tímto jí děkujeme za
super taneční odpoledne plné
skvělých zážitků. Zumba je určena
pro každého v každém věku. Začít
s ní můžete bez ohledu na kondici,
předchozí průpravu nebo věk. Nevěříte?
Vyzkoušejte a přijďte: středa a
neděle – 20:00 – 21:00 hod. Těší
se na Vás Zumba instruktorka
Zdenka Juračková a super parta
„Zumbaček“.
Zumba je prostě parádní odvaz -:)
Alena Vintrlíková

Zumba hudba, skvělý proud pozitivní energie, super
parta, zábava a horké rytmy letních „Hawai Zumbakoček“. To vše a ještě více se událo dne 11.9.2011

Z naší knihovny
V letošním roce se nám po delší době vrací čtenáři do knihovny častěji, z čehož máme opravdu radost, přesto připomínám, že prázdniny již skončily.
Takže se doma porozhlédněte a kdo
má knihy doma déle než 2 měsíce,
prosím, abyste je co nejdříve vrátili.
V knihovně je připraven nový výměnný fond z Břeclavi.
POZOR ZMĚNA
Od září se rozšiřuje půjčovní doba
pro veřejnost o půl hodiny.
Půjčovat se bude vždy v pondělí a
čtvrtek od 16.30 - 19.30 hodin
Se změnou času od 15.30 - 18.30
hodin.
Fotodokumentace z poslední akce –
Slavnost slabikáře spojená s pasováním prvňáčku na čtenáře.
PŘIPRAVUJEME
Návštěvu MŠ a ZŠ v knihovně, Týden knihoven pro celou veřejnost. Sledujte naše www stránky i nástěnku u Jednoty.
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Obrazová kronika

Bartolomějské hody v Křepicích

Petra Vintrlíková trénuje na mistrovství světa

Účastníci Zumba párty 11.9.2011

Mužstvo TJ Sokol Křepice

Prázdninový tábor v Baldě u Poličky

Prázdninový tábor v Baldě u Poličky
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