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Vážení čtenáři, 
rozhovor s 
Karlem Krej-
čím vznikal na 
začátku léta, 
kdy byl "pouze" 
asistentem 

reprezentační-
ho trenéra Vr-
by. Mezitím se 
stal hlavním 
trenérem FC Viktoria Plzeň. Rozhovor 
tedy není úplně aktuální, ale nabízí 
zajímavou retrospektivu. Děkujeme za 
pochopení. 

 

Karel Krejčí (46), současný asistent 
reprezentačního trenéra Pavla Vrby, 
ještě nedávno nastupoval za sousední 
Žichovice ve fotbalové 1.A třídě. Jako 
ligový fotbalista si připsal 81 startů 
v nejvyšší fotbalové soutěži. Otec dvou 
dětí si vyšlapal cestičku na domácí tre-
nérský Olymp pozvolna. Sedm let tré-
noval mládež v Příbrami, šest let 
v Plzni, kde se nakonec stal spolustrůj-
cem senzačního úspěchu Viktorie Plzeň 
doma i v pohárové Evropě. 

Jste v našem kraji rád? 

Vzhledem k tomu, že pocházím 
z Dražovic, tak jsem samozřejmě 
v západních Čechách rád a rád se sem 
vracím. Bohužel v poslední době není 
moc času, takže na návštěvu k rodičům 
se dostanu jen občas. Ale jak říkám, 
jezdím se rád. 

Kde je pro Vás doma? 

 V Příbrami, kde žijeme s rodinou. A 
fotbalové „doma“ mám momentálně na 
Strahově. 

 Co jsou kromě fotbalu Vaše koníč-
ky? 

 Pokud chcete dělat fotbal pořádně, 
moc času na jiné koníčky vám nezby-
de. Když zrovna nestojíte na trenérské 
lavičce, sledujete zápasy jako pozoro-
vatel. Ale když je chvíle volna, rád si 
zahraju tenis nebo zajdu podívat na 
hokej. 

Na hřišti jste byl neúnavný bojovník, 
jaký jste trenér? 

To je možná otázka spíše na hráče, 
kteří mě jako trenéra zažili. Ale vždy 
jsem nesnášel porážky a zůstalo mi to 
dodnes. Snažím se dělat vše proto, aby 
jich bylo co nejméně. Nic neošidit a 
poctivě se připravit na každý trénink i 
zápas. Poctivá práce se vám vždy vrátí. 

 Co podle Vás zapříčinilo to, že se 
Viktoria Plzeň z ligového suterénu 
dostala do Ligy mistrů? 

 Těch faktorů je několik a mohli by-
chom je rozebírat dlouhé hodiny. Od 
správného vedení klubu, přes dobrý 
výběr hráčů až po zdravou atmosféru 
v kabině. Viktorce se podařilo vytvořit 
správný mix, který funguje a podle mě 
i v budoucnu fungovat bude. 

 Jak se bývalý fotbalista Tatranu 
Sušice stane asistentem reprezentač-
ního trenéra? 

 Je za tím dlouhá cesta. Jako trenér 
jsem začínal v Českých Budějovicích 
a  Příbrami u mládeže, prošel jsem si 
nižší věkové kategorie a učil se trenér-
skému řemeslu. Zpětně to vidím jako 
obrovskou výhodu a školu, kterou jsem 
absolvoval. Poté jsem se přesunul do 
Plzně a zůstal v ní i po trenérské změ-
ně, kdy se týmu ujal Pavel Vrba a zvo-
lil si mě za svého asistenta. Troufám si 
říct, že nám to fungovalo a potvrdily to 
výsledky. Dvakrát jsme slavili mistrov-
ský titul, dvakrát hráli Champions Lea-
gue. Poté mě Pavel Vrba oslovil, zda 
bych s ním nešel k národnímu týmu. 
Taková nabídka se neodmítá. 

 Jaký prostor Vám dává Pavel Vrba 
u reprezentačního áčka, co je Vaší 
pracovní náplní? 

 Samozřejmě máme úkoly rozdělené. 
Jezdím například sledovat reprezentan-
ty nebo budoucí adepty na ligové zápa-
sy. Vidím třeba čtyři zápasy za víkend. 
Poté spolu debatujeme, rozebíráme 
výkony soupeřů, vymýšlíme taktiku. 
Konečné slovo má samozřejmě Pavel 
Vrba, ale prostoru mi nechává poměrně 
hodně, vždy mohu vyjádřit svůj názor. 
Myslím, že nám to jde stejně jako bě-
hem společného angažmá v Plzni. 

Máte s Pavlem Vrbou konflikty? Jak 
je řešíte? 

Mezi řádky 
 

Sesbíraný je 
měla rychle. Do 
sadu za domem 
to bylo pár kro-
ků a o všech stromech měla 
přehled. Vyrůstala s nimi. Ko-
runy stromů se zdály být vyso-
ko nad zemí, ale díky různě 
pokrouceným kmenům a vý-
růstkům se mohla dostat až  
skoro nahoru. Sem pronikaly 
paprsky slunce a větřík. Sad byl 
místem klidu na rozdíl od dvo-
ra, kde se pořád něco dělo. Vi-
děla na cestu před domem a 
slyšela lépe zvuky ze dvora 
přes střechy domů, jak na ni 
volají. Spiklenecky se pousmá-
la - jen ať si volají. Na silných, 
rozložitých větvích jabloní se 
dalo pohodlně vysedávat a ta-
hle hra na neviditelnou jí šíleně 
bavila. Sad byl světem tichého 
šumění, bzučení a trpělivého 
čekání až přijde podzim - dny 
jeho slávy.  

Časem ubývalo dní sadových, 
na větve dosáhla ze země a ze 
dvora už na ni přestali volat... 
Jabloně neznala podle jmen, ale 
podle účelu použití plodů. Jabl-
ka, která se rozvaří na povidla, 
vydrží ve sklepě do jara. Ta, do 
kterých když kousnete, teče 
vám šťáva po bradě, voňavá, 
kyselá, suchá, štrúdlová. Na  
štrúdle jí stačil jen malý kulatý 
košík, ten byl teď plný. Jablka 
nakrájí na tenké plátky a štrúdl 
udělá na celý plech, aby ho by-
lo dost. Musí jít rychle přiložit 
do plotny, aby jí nevystydla 
trouba. 

Krásný podzim a příjemné po-
čtení přeje 

  Eva Dušková 
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 Proč reprezentace na podzim vý-
sledkově i herně válela a na jaře se 
zasekla? 

Podzim nám vyšel opravdu na jed-
ničku. Na jaře nás trochu přibrzdila 
domácí remíza s Lotyšskem a na 
Islandu se nám nedařilo podle před-
stav. Samozřejmě si oba neúspěchy 
pečlivě vyhodnotíme. Stále jsme 
však na dobré cestě a máme postup 
na mistrovství Evropy do Francie ve 
svých rukou. 

 Fanoušci žijí Mistrovstvím Evro-
py do 21 let, které hostí ČR, jaký 
je Váš tip na výsledek našeho tý-
mu? 

 Přál bych si, abychom se dostali do 
finálových bojů. Ale turnaje jsou 
vždy nevyzpytatelné, nelze dopředu 
tipovat. Rozhoduje aktuální forma, 
štěstí. Nechme se překvapit. Samo-
zřejmě se chystám vidět zápasy pří-
mo na stadionech. 

 Kteří hráči z výběru trenéra Do-
valila mají největší šanci prosadit 
se v áčku? 

 S áčkem už pravidelně jezdí Vašek 
Kadlec, Láďa Krejčí a Pavel Kade-
řábek. Šanci mají i další. Stačí, když 
si o ni řeknou výkony na hřišti. 

Jména ze stříbrné party z MS u20 
v Kanadě 2007 znal celý svět. Petr, 
Fenin, Střeštík, Hable, Dohnálek, 
Janda, Cihlář, jsou dnes již téměř 
v zapomnění. Co se stalo špatně, 
že se z této generace více hráčů 
neprosadilo? 

 Museli bychom vzít každého hráče 
individuálně a pobavit se o jeho vý-
voji. Někdo nezvládl plnou adaptaci 
na mužský fotbal, jiný zvolil zahra-
niční angažmá a pohořel. Ale musí-
me si uvědomit, že z výběru dvaceti-
letých je do špičky vrcholového fot-
balu ještě pořádný kus cesty. A ne 
každý na ní vydrží. 

 Jaký je největší problém našeho 
mládežnického fotbalu a jak 
z toho ven? 

 Možná v myšlení lidí. V první řadě 
by  měl fotbal zůstat především zá-
bavou. Jakmile v něm rodiče začnou 
hledat způsob, jakým se přes dítě 
zviditelní a tlačí ho nesmyslně za 
kariérou, není to dobře. Na druhou 
stranu, děti a mladí hráči dnes nej-
sou ochotni fotbalu věnovat veškerý 
volný čas. 

 Největší fotbalový talent, který 
jste vedl? 

 Pavel Horváth. :-) 

 Kdy se stane Karel Krejčí hlav-
ním trenérem? Mocně po Vás už 
několikrát toužil Karel Poborský, 
spolumajitel Dynama České Budě-
jovice… 

 Je pravda, že mě Dynamo již něko-
likrát oslovilo. Vážil jsem si toho, 
ale odmítl. Samozřejmě jednou na-
stane chvíle, kdy budu chtít přijmout 
roli hlavního kouče. Ale nikam se 
netlačím, nechci nic uspěchat. Stej-
ně, jako jsem to dělal u mládeže. 
Správná chvíle prostě jednou přijde, 
teď mě zajímá pouze to, abychom 
uspěli s reprezentací, což je jedna 
z nejvyšších met, na kterou může 
fotbalový trenér dosáhnout. A já si 
vážím toho, že jsem tuto šanci do-
stal. 

Chcete něco vzkázat našim čtená-
řům? 

Chtěl bych je poprosit, aby nám 
s nároďákem fandili a drželi pěsti. 

Děkuji za rozhovor, ať se Vám i 
národnímu mužstvu daří. 

Josef Růžička 
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KONCERT NA HRADĚ RABÍ 

V horkých letních dnech působilo hu-
dební vystoupení Přemysla Růta, Mar-
kéty Potužákové a Alžběty Procház-
kové, jako příjemné a milé osvěžení 
ve zdech hradní konírny. Každý, kdo 
si našel hodinku čas posedět a zapo-
slouchat se do středověkých básní a 
písní , zjistil, že vztahy a milostné 
problémy prožívali lidé i tehdy. Pro 
příznivce podobných pořadů, doufej-

me, že i příští rok zde p. Růta přivítá-
me.    -ed- 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

To znáte tu pohádku O veliké řepě, 
jak všichni tahali, táhli až řepu vytáh-
li. A taky to tak v sobotu odpoledne 
bylo.Každé dítě, co odpoledne přišlo 
na "hlinovatky" dostalo papírovou 
řepu a každý list na ni znamenal jeden 
splněný úkol. 
U opravdového laskavého dědečka 
Tomáše děti pomáhaly navozit  dříví 
na zimu. U rozkošné a veselé babičky 
Růženky sbíraly klubíčka vlny zakutá-
lená do trávy - "a babičko dávej už si 
na ně pozor". Vnučka Vendulka umě-
la krásně vyšívat a skákat přes šviha-
dlo a tak i každé dítě si vyzkoušelo, 
zda to také tak umí. Pejsek Kryštof 
pořád ztrácel kostičku a zapomínal, 
kam ji zahrabal, ale bystré děti mu ji 

vždy pomohly najít. 
Kočička Jířa už byla přecpaná myšmi 
a jen díky dětem zbývající myši stači-
la pochytat. A u slaboučké malé myš-
ky Drahušky všechny děti pomohly 
dokutálet pravý italský sýr  až k myší 
díře. 
Na hřišti zatím rostla a rostla řepa až 
vyrostla veliká - převeliká. Dědoušek 
Tomáš celou pohádku převyprávěl, 
svolal všechny na pomoc a ejhle pod 
řepou poklad- truhla plná dukátů, 
bublifuků a gumítků. A ještě toho ne-
bylo dost - naši hasiči nastříkali po 
velké ploše hřiště pěnu jako valící se 
kaši, aby si v ní mohly děti zaskákat. 
Hezké odpoledne to bylo a stálo za to 
to úsilí všech, co se na přípravě podí-
leli. 
Litujte všichni, co jste s námi řepu 
nevytáhli.             -dh- 
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Milý přátelé Klubu,  
v květnu a v červnu se nám povedlo několik 
dobrých akcí s dětmi a proto se tento rok 
budeme scházet nadále. Tentokrát každé 
liché úterý od 16 do 18 hodin. Věková sku-
pina 5—13 let.  
A co vlastně vyrábíme a děláme? V květnu 
a v červnu jsme měli přednášku o muškaře-
ní u řeky Otavy, malování hrnků, opékání 
buřtíků, vyrábění v naší malé truhlářské 
dílničce, výlet do Bojanovic na auta….  
V září jsme vyráběli masky z novinového 
papíru a taposy a zahráli jsme si pár her na 
trampolínách v kulturáku. Jelikož navštěvu-
je klub mnoho dětí, rozhodli jsme se rozdě-
lit se na skupinku starších a mladších dětí a 
přizpůsobit tak program. Na říjen máme v 
plánu se skupinkou starších dětí vyrábět 
pouzdra a stojánky na tužky s motivem mi-
moňů z pěnovky moosgummi a s mladšími 
dětmi budeme vyrábět tučňáky s pet lahví. 
Dále máme v plánu oslavit Halloween a 
vyrobit si strašidelnou dýni.  
Další setkání dětí bude 6.10., 20.10., 3.11., 
17.11., 1.12., 15.12.  
 

S Klubem seniorů jsme zažili také příjemné 
chvíle. Navštívili jsme studánku sv. Vintíře, 
dále jsme se sešli na Hlinovatkách, kde byla 
opravdu bohatá ochutnávka dobrot s dary 
vašich zahrádek, výstava bylinek a vyprá-
vění o starých časech v našem Rabí. V srp-
nu byl zájezd na květiny do Čimelic a v září 
proběhl hudební pořad o Hašlerovi. Další 
setkání seniorů bude opět každý poslední 
čtvrtek v měsíci, kromě prosince. V prosin-
ci se setkáme o týden dřív. Uvidíme se 
29.10., 26.11., 17.12.  
Děkujeme spolku Rosa za zapůjčení klu-
bovny, za finanční podporu, za zajištění 
zájezdu do Čimelic a za hudební pořad o 
Hašlerovi.  
 

Těšíme se na Vás, A+E  
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V krásném podzimním dnu jsem se ptala rábských občanů na jejich hodnocení uplynulého léta (1) a jestli o  
prázdninách zažili něco zajímavého (2).                   -ed- 

Markéta Labíková, Rabí 

1. Léto bylo příšerný, 
moc velký horko. 

2. Zážitek jsem žádný 
zajímavý neměla. 

Gábina Marková, Rabí 

1. Já jsem byla celé 
léto v práci. Mám 
ráda teplo, ale bylo 
moc horko. 

2. Žádný zážitek jsem  
neměla. 

Josef Tauchen, Rabí 

1. Léto bylo nádherný a 
podotýkám: léto budiž 
pochváleno. 

2. Byli jsme v Itálii  u 
jezera Lago Di Garda. 
Bylo to nádherný, ale i 
smrčiny a Vápenička 
jsou také krásný. 

Adam Jonáš, Rabí 

1. Bylo to dobrý, že 
bylo teplo. 

2. Nic zajímavýho. 
Byly to prázdniny, 
jako každý jiný. 

Petra Tučková, Rabí 

1. Bylo báječně. Mám 
ráda slunce. 

2. Dokonalý prázdni-
ny. Dovolená u mo-
ře, dovolená v Če-
chách. Mělo by být 
takové léto každý 
rok. 

Jiřina Slivková, Rabí 

1. Až na ty horka, to 
bylo dobrý léto.  

2. Užila jsem si do-
volenou v sever-
ních  v Tisských 
skalách u Děčína. 

Drahomíra Houdková, Rabí 

1. Mně léto nabilo velkou ener-
gií. Na jednu stranu to horko 
bylo úmorné, ale u řeky to 
byla nádhera… a také, že tam 
potkáte známé.  

2. Silný zážitek bylo, když mě 
vzal Houdek na oběd na Že-
lezné Rudě. Já si poručila vel-
kou porci kachny a knedlíky. 
Pak mi řekl, že jdeme na vr-
chol Ostrý 

Jan Hanes, Rabí 
(Písek) 

1. Dostal jsem nějakou 
alergii na slunce, 
nikdy jsem to neměl. 
Měl jsem to na ru-
kou. 

2. Byl jsem po 50. le-
tech od nástupu na 
vonu na setkání. Ni-
koho jsem nepoznal. 
S manželkou jsme 
měli výročí svatby. 
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INFORMACE  
od starosty města 

 
Výjezdová jednotka hasičů obce  

V kuloárech byla zaznamenána informace o tom, že sta-
rosta bude kupovat hasičské auto. V tuto chvíli Vám bu-
dou předložena informace z jednání zastupitelstva č.7 ze 
dne 9.9. 2015 

Varianta č.1 

Město požádalo na počátku roku o bezplatný převod cis-
ternové automobilové stříkačky z majetku HZS. Této 
žádosti bylo předběžně vyhověno krajským ředitelstvím 
a dokonce jsme věděli o jaký vůz se bude jednat.  Auto-
mobil převedený, jak se říká za čtyři podpisy, je přijatel-
ná forma, jak řešit obnovu techniky, ale tohle řešení má 
do budoucna háček. Při jednání s krajským ředitelstvím 
byla probírána otázka budoucího technického zhodnoce-
ní. Při průměrném stáří těchto automobilů cca 20 let, je 
nutné v průběhu deseti až patnácti let přemýšlet o gene-
rální opravě. Reálná cena tohoto zhodnocení na dalších 
třicet let provozu je při současné výši dotace (50%) 2 
miliony korun. Tímto by bylo zaručeno, že automobil 
bude schopný plnit úkoly především pro naše občany a 
bude funkční dalších třicet let. Po těch třiceti letech to-
mu automobilu bude 60 let. Tahle varianta je přijatelná, 
ale z dlouhodobého hlediska, je dražší, než varianta č.2 
o které jednalo zastupitelstvo dne 9.9. na veřejné schůzi 
za přítomnosti tří občanů z řad veřejnosti. 

Varianta č.2 

7 zastupitelů z celkového počtu přítomných devíti zastu-
pitelů po předložení jasných fakt rozhodlo, že obec 
půjde cestou pořízení nového automobilu. Otázka, kdy 
se tak stane bude známá, až po analýze finančních mož-
ností obce a rozpočtového výhledu. V žádném případě 
se nemůžeme pustit do prostředků, které přišli v součas-
né době jako vratka dotací z lesní cesty a čp.15. Ty bu-
dou využity opět na nemovitý majetek. Pořízení nové 
techniky je běh na cca 2 roky od podání žádosti o příspě-
vek od kraje a dotace od HZS.  

V roce 2014 byly dotace na pořízení nového automobilu 
od HZS 1 mil Kč. O dotaci žádalo 20 obcí. V roce 2015 
a následujících letech  díky fondu zábrany škod ( část 
výtěžku z povinného ručení) činní 2,5 mil Kč. V roce 
2015 stoupl počet žádostí na celkový počet 60 obcí, kdy 
polovina dotaci obdržela. 

Zastupitelé řešili otázku dalších třiceti let provozu výjez-
dové techniky a při současných možnostech dotací a 
podpor, je výhledově přijatelnější uvažovat o novém 
automobilu. Tato otázka byla řešena již v minulosti. 

Současné vozidlo je 32 let staré. Tento automobil je však 
morálně o bezmála 20 let starší, jelikož jeho výroba byla 
započata počátkem šedesátých let. 

V současné době se nabízí se mnoho možností, kam in-
vestovat. Proto zastupitelstvo také vzalo na vědomí na-
bídku p. Kalného o koupi nemovitosti rozestavěného do-
mu na náměstí. 

    Miroslav Kraucher, starosta 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme MUDr. Pavlu Voskovi za „Zkazky starých 
zbrojnošů“. Toto vzpomínání bylo velice milé a příjemné 
čtení. 

Ještě jednou děkují Anna a Václav Zemenovi, Rabí. 

U589!24% / R���

Oslavenci v listopadu 2015 

60 let  Zemenová Anna  Rabí 
65 let  Kůsová Jindra  Čepice 

80 let  Marek František  Čepice 

93 let  Švehla Jindřich  Bojanovice 

 

Oslavenci v prosinci 2015 

65 let  Staněk Jan   Rabí 
80 let  Nováková Emilie  Rabí 
85 let  Rožánková Marie  Rabí 
91 let  Zemen Tomáš  Rabí 

 Přejeme hodně zdraví a štěstí. 
 

Zemřeli 
Julie Nohová  Rabí 

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Narodili se 

Ondřej Hejpetr  Rabí 
 Blahopřejeme k narození dítěte. 

POZOR: Změna vývozu komunálního odpadu od  

8. října 2015 - každý čtvrtek 

Žádáme spoluobčany, chataře a chalupáře, aby přišli 

zaplatit vodné na městský úřad. 
Starostu je  možné zastihnout na úřadě  ve středu v 

úředních hodinách. 
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 M^`]�a'#�  
cdec F fCcC: T!38  ̀N87!$'& 

Tak jako vše okolo nás se postupně 
mění, doufám že k lepšímu, tak 
se mění i muškaření. Dnes již nejde 
při chytání ryb o zabezpečení rodiny 
před hladem, ale o druh zábavy, o 
koníčka, který nás baví a uspokoju-
je. Samozřejmě, že případný úlovek 
je příjemné zpestření jídelníčku, te-
dy pokud ryby vy nebo někdo z ro-
diny rád jí. Jsou však  úseky řek ne-
bo celé revíry, na kterých se ulovená 
ryba musí bez ohledu  na velikost 
pustit. Těmto revírům se říká "chyť 
a pusť" a na jejich  vznik je mnoho 
názorů - od naprostého souhlasu až 
po úplné zatracení, ale tak je to snad 
se vším. Záleží určitě na každém z 
nás co považuje za  prioritu, já sám 
ryby moc neberu (a hlavně je nejím, 
protože mi  nechutnají), ale má-li 
manželka na rybu chuť a podaří-li se 
nějakou  chytit, tak proč ne. Nesmí 
to ale být potočák (pstruh potoční), 
nebo lipan, toho neberu ani pro 
manželku.  

Další věc, která se mění u  muškaře-
ní je již ryze praktická. S nástupem 
nových materiálů a nových  poznat-
ků se postupně muškařina zjemňuje 
(je to dáno samozřejmě ta-

ké velikostí ryb, které se dají v na-
šich vodách ulovit), a když se podí-
vám  na vybavení, se kterým jsem 
začínal a se kterým chytám dnes, to 
je něco úplně jiného. Stále mám do-
ma prut ze štípaného bambusu a pár 
prutů z  dutého laminátu, což byl 
kdysi velký pokrok. Současné pruty 
jsou vyráběny z grafitových vláken, 
jsou velmi lehké, pružné a ohebné a 
s těmi bambusovými a laminátový-
mi se vůbec nedají porovnávat. I 
navijáky prošly svým vývojem, a 
dnešní výrobky z  grafitu nebo kva-
litnější z lehkých kovů, mající sko-
ro dokonalé brzdy, se také těžko 
porovnávají s tím co mám z 
dob  předešlých. Muškařská šňůra, 
kterou vlastně nahazujeme umělou 
mušku do místa kde předpokládáme 
úlovek, je dnes také úplně jiná. Dří-
ve byla hedvábná, splétaná a napuš-
těná voskem, nyní je vyrobena z 
nových umělých materiálů, které 
umožňují rybáři udělat to co potře-
buje. Šňůry jsou  plovoucí nebo růz-
ně potápivé, ale také takzvané inter-
mediální - mají stejnou hustotu jako 

voda a ve vodě se vznáší. Také prů-
měr má každý  druh šňůry jiný. Ně-
která šňůra je rovnoměrně ujímaná, 
to znamená, že má tenký konec a 
postupně se rozšiřuje (a to někdy na 
obou stranách), někdy je  tak zvaně 
torpedová. Ta má tenký konec, ten 
se rychle rozšiřuje a  postupně zase 
zeslabuje. Jaký druh šňůry se použi-
je to již záleží na  každém rybáři a 
na způsobu chytání, a hlavně na fi-
nančních možnostech. To samozřej-
mě platí i pro pruty a navijáky, ceny 
prutů se  pohybují od jednoho až 
třeba do třiceti tisíc a někdy je 
opravdu  problém najít tolik rozdílů, 
proč se ceny až tak liší. Také 
ve  vlascích (silonech) šel vývoj 
rychle kupředu, dnešní takzva-
né fluocarbonové vlasce mají stejný 
lom světla jako má voda, a tak 
jsou ve vodě pro ryby prakticky ne-
viditelné. 

Jenže co je to všechno  platné, nej-
důležitější jsou zkušenosti, znalost 
života ve vodě, schopnost sledovat 
vše co se ve vodě a kolem ní děje a 
také hodně té pověstné rybářské tr-
pělivosti. Věřit, že když se nedaří 
dnes, tak zítra to bude  určitě lepší a 
pak jak tvrdí perské přísloví "každý 
zítřek má svůj zítřek". To je pro 
dnes asi  všechno a příště něco o 
výrobě umělých mušek. 

pokračování příště 

Tloušť obecný. Foto: Tomáš Nárovec 
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pokračování v příštím čísle 
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pokračování příště 

Š^3�$`4� 3^\%]�#4%  
cdec: B!f^3%9 ZÍKA „K&'()*+ &',- Z/*0“  

Cirkus nebyl jenom samá legrace, 
přišly také horší chvíle. Třeba na naší 
třetí štaci v městečku Leoben. Zde 
jsme účinkovali pouhé tři dny. Když 
nastal čas cirkus bourat, začal padat 
sníh. Ve chvilce jsme byli promočení 
a zmrzlí. Když jsme spustili šapito 
dolů, napadalo do něj spousta sněhu. 
Balilo se i se sněhem. Plátno, i suché, 
mělo děsnou váhu.  
Jednotlivé kusy jsme sice stočili do-
hromady, ale ani dvacet chlapů tako-
vým balíkem nepohlo. Promočení a 
zmrzlí jsme neměli tolik sil a více lidí 
se už k takovému balíku nevešlo. 
Někteří staří cirkusáci se dali do plá-
če. Jenže křik a pláč nic nepomáhá. 
Přišel otec, že toho máme nechat a jít 
ihned do kavárny, která byla naproti. 
Zde už nám ředitelství zařídilo vše 
potřebné k tomu, abychom se jakse-
patří osvěžili a zahřáli.  
Teplá jídla, párky, káva, grog, kaffé 
kirš, což byla švýcarská specialita, to 
jest káva s třešňovicí. Pivo samozřej-
mě také nechybělo, prostě každý 
mohl na útraty podniku sníst a vypít, 
co hrdlo ráčilo. Myslím však, že 
kaffé kirš bylo spíše v poměru obrá-
ceném a že to byl kirš s kafem, neboť 
na nás zapůsobil velmi mocně a tak 
jsme se zase cítili až moc silnými. Po 
vypití jednoho šálku toho vejvaru 
jsme najednou měli v žaludku jako v 
pokojíčku a naše mysl dostala sou-
časně takový dostatek sebevědomí, 
že jsme se asi po hodince zvedli a šli 
šapito znovu zkusit naložit. To už 
tam byla naše milá Roza se svým 
krmičem.  
Nedělala takovou práci poprvé, vědě-
la si už takřka sama rady. Čelem si 
postrčila ranec až k nakloněné káře, 
chobotem srovnala tak, že jej mohla 
postupně posouvat na káru a my už 
jen pomohli a balík se ocitl nahoře. 
Po hodince bylo vše naloženo. Nebýt 
Rozy, tak druhý den cirkus určitě 
nehrál. Roza sice velmi dobrá a milá, 
byla také občas potměšilá a mstivá. 
Když jí někdo cosi špatného provedl, 
jako například podal jí kus chleba a 
pak s tímto cukl zase zpět a hned ne-
dal, tu již podruhé po něm chobot 
nevztáhla. Provinilce si dobře zapa-
matovala a běda pak, kdyby kráčel v 

její blízkosti. Tu dostal od Rozy cho-
botem takové ponaučení, že slyšel 
zpívat celý sbor andělíčků. Vše dopa-
dlo dobře a my jsme stačili ještě včas 
vlakem odejet. Jenomže jsme se moc 
nevyspali, když další štace nebyla 
příliš od Leobenu vzdálena. Ještě 
jsme se na palandách ani pořádně 
nezahřáli a už jsme museli zase hup-
nout do těch promáčených šatů. Do 
večera jsme byli s prací hotovi, oděv 
byl sice suchý avšak zase propocený.  
 

Nyní jsme se museli honem obléci do 
uniforem, umýt, oholit a v sedm ho-
din nástup na koncert. Teprve pak o 
půlnoci, když představení skončilo, 
jsme unaveni k smrti sekli sebou na 
lůžka a už se to spalo. Tehdy jsem 
poprvé poznal, že cirkus není pouze 
zábava. I mně na mysl přišlo, zda 
toto vůbec vydržím po celou sezonu. 
Avšak opět přišly dobré chvilky a čas 
ubíhal jako voda. 
Přišly štace, kde jsme byli týden i 
dva a později v létě celý měsíc v Zu-
richu.  
Už v prvním měsíci se hrál celý pro-
gram zpaměti, vždyť se opakovalo 
stále jedno a totéž, což byla později 
dost velká otrava. A tu jsme se věno-
vali více než notám pohledům do 
hlediště, co se tam děje mezi diváky 
a aby nám zkrátka nic neušlo, co by 
stálo za pozornost. No, byla to děvča-
ta, abych se upřímně přiznal, co za tu 
pozornost stála. Ženatý nebo nežena-
tý, každý upřeně někam hleděl, a 
když zjistil také zájem z druhé strany, 
stal se snad hypnotizérem. A už o 
přestávce bylo vidět naše hochy švar-
né, jak si umlouvají schůzku nebo 
doprovod domů. Občas se někomu z 
těchto hypnotizérů jeho hypnóza ne-
vyplatila.  
Turisté navštěvovali známá švýcar-
ská lázeňská místa. Kromě balíků 
peněz si s sebou také přivezli všelija-
kou nakažlivou nemoc a o ni se velmi 
ochotně podělili s děvčaty, s nimiž 
zde navázat známost nebyl velký pro-
blém. Postižená děvčátka se o nemoc, 
třeba nevědomky, ale ochotně poděli-
la i s některým naším kamarádem. 
Chudák měl co dělat do konce sezo-
ny, aby se z toho dostal, strávil dlou-

hý čas v nemocnici, ale vzhledem k 
diskrétnosti nás všech naštěstí jeho 
žena dlouho nic nevěděla.  
Další měsíce ubíhaly již klidně a na-
stal červenec, na který jsme se moc 
těšili. To jsme jeli do Zurichu na celý 
měsíc. Tak tomu bylo každým rokem 
a to velmi pravidelně ve stejný den. 
Cirkus stál takřka uprostřed města, 
hned přes ulici jezero, kam jsme se 
také chodili každý den koupat. Na 
druhé straně byl zábavní podnik, box, 
zápasy řeckořímské ve volném stylu 
a další podobné sporty. Takže ruchu 
jsme měli více než dost. Auta, jichž 
sice ještě nejezdilo tolik, co dnes, 
nadělala více rámusu než všechna 
zvěř v našem zvěřinci. Ta se chovala 
mnohem slušněji než auta. Jak tak 
jednou stojíme pozorujíce vše, co se 
kolem děje, přišel jeden z dělníků, 
který rád plýtval cizími výrazy a po-
vídá: “Hergot, je taková diference, to 
aby se jeden zbláznil.“ 
„Nojo,Vašku“, povídá na to jeden z 
nás, “kolik je tý diference tady na 
ulici, tolik zase jí má člověk v hlavě. 
Ale já myslím, že budeš mít tu svoji v 
hlavě ňákou přetrhnutou, ty moulo 
jeden.“  
Avšak ani v Zurichu nás podnik ne-
nechal moc zahálet a každým druhým 
dnem byl koncert buď na náměstí, v 
lázních nebo před veřejnými budova-
mi. Jednoho dne jsme se ocitli také 
ve zdejším ústavu pro choromyslné. 
Avšak nelekni se, milý čtenáři, my 
jsme neochořeli, nýbrž koncertovali. 
 

 

Kapitola čtrnáctá: Seznamuje čtenáře s programem cirkusu, s artisty a jejich kvalitami  

jak mravními, tak i fyzickými 
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23. zářím definitivně skončilo léto a po něm převzal vládu 
podzim, který začal přebarvovat listy na stromech, pomá-
hat s dozráváním plodů a připravovat přírodu na příchod 
zimy. Na mnohé v tomto období v roce dopadá smutek 
z důvodu nedostatku slunečních dnů. Přesto bychom toto 
období neměli zavrhovat a dát mu šanci, jelikož kdy jindy 
se Vám poštěstí vidět krajinu v nepřeberné škále barev, 
než na podzim? Proto tedy hoďme chmury za hlavu a vy-
ražme do přírody načerpat novou energii, ale při tom 
ovšem nesmíme zapomenout na naše zahrádky, které je 
potřeba připravit na zimu. 

ODEFhJi EChcjkJl: 

Pokud se chystáte založit novou okrasnou zahradu, je 
k tomu právě teď ideální doba. Vzhledem k atraktivnímu 
zabarvení stromů a keřů, ale i trvalek se Vám podaří vy-
tvořit zajímavé kombinace a díky tomu bude Vaše zahrada 
pestrá po celý rok. Barevné listnáče nejlépe vyniknou 
v kompozici s jehličnany či stálezelenými keři. Typickým 
příkladem jsou třeba javory, které lze spatřit v široké škále 
barev - od žluté až po nachově červenou. 

S nastupujícím podzimem je potřeba nezapomenout na 
údržbu trávníku, který posekáme naposledy. Sekačku však 
nastavte tak, aby trávník nesestřihla příliš blízko u země. 
Po seči mu dopřejte hnojiva s vyšším zastoupením draslí-
ku. Spadané listí pravidelně sklízejte, je možno ho uložit 
na kompost, ovšem kromě ořešákového, které se rozkládá 
příliš dlouho a jeho složení není pro kompost vhodné. 

Taktéž do kompostu nepatří nahnilé ovoce, čímž byste si 
rozšířili různé houbové choroby na jiné rostliny.  

Nesmíme zapomenout ani na královny zahrad, tedy na 
růže, které nyní vyžadují podzimní sestřih pro správné 
přezimování. Odstraníme veškeré poškozené nebo suché 
stonky a celkově výhony zakrátíme zhruba na výšku kolen 
(tedy na cca 40 cm). A nezapomeňte růže přihrnout zemi-
nou a před zimou je zakrýt chvojí. Hlízy jiřinek a kan po 
prvním mrazíku vyjmeme, necháme oschnout a uložíme je 
do suchého a chladného sklepa (ne však kde mrzne). 

OHCmd F ndjdJkJF: 

Záhony, na kterých již nic nepěstujete, řádně zryjte a při-
dejte hnojivo, ideálně chlévský hnůj. Podzim je také vhod-
ným obdobím pro sázení ovocných stromků. Jámy pro 
nové stromky připravte dostatečně hluboké a nejprve je 
řádně prolijte vodou, poté přidejte dlouhodobě působící 
hnojivo a kvalitní zeminu. Po zasazení stromek opět řádně 
zalijte. 

Postupně také sklízíme ovoce a uskladňujeme jen takové 
plody, které nejsou nahnilé, nebo nakousané od vos.  

Přeji Vám tedy krásné podzimní dny a těším se opět 
v dalším čísle. 

 

J��9]!$d \8$%# 

máslo  250g 

jablka  1,5kg 

hladká mouka 500g 

světlé pivo  250ml 
vejce  1 ks 

cukr vanilkový 

mletá skořice 

strouhanka 

rozinky 

lískové oříšky 

moučkový cukr 
 

Máslo, hladkou mouku, pivo - vše smí-
cháme v těsto, které necháme odpoči-
nout v chladu. Z těsta vyválíme plac-
ku, kterou posypeme strouhankou a 
nastrouhanými jablky. Jablka posype-
me vanilkovým cukrem, skořicí, rozin-
kami a lískovými oříšky. Vytvoříme 
závin, který potřeme rozšlehaným  

vejcem. 

Tip: jablkový závin lze různě dochuco-
vat. Přidáním vlašských ořechů, různé-
ho alkoholu (slivovice, hruškovice, 
jablkovice…). Fantazii se meze nekla-
dou. 

 

\'9'#%#!$d ]7c3 

mrkev  200g 

celer  150g 

petržel 150g 

pórek  100g 

brambory 300g 

máslo  100g 

mléko  200ml 
smetana 100ml 
olej  100g 

voda podle potřeby 

sůl, pažitka, tymiánek 

 

Oškrabanou kořenovou zeleninu na-
krájíme na kostičky. V hrnci rozpustí-
me máslo a orestujeme zde zeleninu. 

Zalijeme vodou, osolíme a přidáme 
brambory (nakrájené na kostičky) a 
necháme vařit. 
Přidáme mléko, tymiánek, smetanu. 
Vše provaříme a rozmixujeme. 
Tip: na polévku si můžeme vyrobit pa-
žitkový olejíček. Olej a pažitku rozmi-
xujeme na hladkou emulzi. Tato polév-
ka má různé varianty a lze ji dělat z 
různé zeleniny (řepa, cuketa, rajča-
ta…) Je vhodná i pro celiaky. K zahuš-
tění používáme brambory, nikoli mou-
ku. 

Dobrou chuť. 
Carpe diem. 

 

 

RECEPT 
Tdec: g7�#4% '̀] PODLOUCKÝ 

 Z�f7�5#%i'#� 
cdec F fCcC: I#b. P�$9�#� ŠIMÁČKOVÁ 
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU  

Usnesení č.7/2015 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí  
ze dne 9. 9. 2015 od 18 hodin v zasedací síni v Rabí č.p. 57 

Počet přítomných zastupitelů 8, omluvena p. Janečková 

ZM Rabí je usnášeníschopné.                 
 

1)  ZM Rabí schvaluje ověřovateli zápisu p. V. Sedláčka a p. M. Růtovou a zapisovatelku p. Evu Duškovou. 

Výsledek hlasování:   Pro   8        Proti    0       Zdrželi se  0 

 

2) ZM Rabí schvaluje do návrhové komise p. Marii Jamrichovou. 

Výsledek hlasování:   Pro   8       Proti     0      Zdrželi se  0 

 

3) ZM Rabí schvaluje program ustavujícího zasedání. 

Výsledek hlasování:   Pro    8        Proti    0      Zdrželi se   0 

 

4) ZM Rabí bere na vědomí  stav plnění všech bodů z Usnesení č.6. 

 

5) ZM Rabí schvaluje  rozpočtové opatření dle návrhu 

č.6 rozdíl 0 Kč v rámci pravomoci starosty 

č.8 v příjmech navýšení 120.000 Kč 

č.9 rozdíl 0 kč v rámci pravomoci starosty 

č.10 ve výdajích navýšení 315.403 Kč, příjmy 394.635 Kč rozdíl + 79.232 Kč 

Výsledek hlasování:   Pro    8        Proti    0         Zdrželi se   0 

 

6) ZM Rabí schvaluje prodej p.p.č. 415/38 v k.ú. Rabí manželům Koukolovým z důvodu sjednocení pozemků. Pro-
dejní cena je stanovena částkou 35 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s prodejem hradí kupující. 

Výsledek hlasování:   Pro    8       Proti    0         Zdrželi se   0 

Pozn. V 18:20 přišla p. Radka Janečková. Počet zastupitelů je 9. 

7) ZM Rabí ZM Rabí schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu povést stavbu č. IV-12-0010198/BV2 „ Rabí, KT, ubytovna – kNN“ 

Výsledek hlasování:   Pro    9       Proti    0         Zdrželi se  0 

 

8) ZM Rabí schvaluje převod automobilu Škoda Felicia combi od HZS PK pro potřeby JSDHO Rabí. 

Výsledek hlasování:   Pro    8        Proti    0         Zdrželi se   1 (p. Löffelmanová) 

 

9) ZM Rabí schvaluje záměr oplocení v areálu Podrábský mlýn. 

Výsledek hlasování:   Pro    8        Proti    0         Zdrželi se   0 

 

10) ZM Rabí schvaluje záměr prodeje pozemků 227/1, 1726/10 za cenu běžnou manželům Koprdovým. 

Výsledek hlasování:   Pro    9      Proti    0         Zdrželi se   1 (p. Kraucher) 

 

11) ZM Rabí neschvaluje záměr prodat část pozemku 1271/3 v k.ú. Rabí za cenu 35 Kč/m2 manželům Smetano-
vým za podmínky, že nově vytyčený pozemek nebude zasahovat do veřejně přístupných cest. 

Výsledek hlasování:   Pro    1      Proti    5         Zdrželi se   3 (p. Löffelmannová,  Kraucher,  Potužník) 

 

 

a nejnižšší nabídkovou cenu 368.348,76 Kč  bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 
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12) ZM Rabí schvaluje vzájemné uznání hranic v k.ú. Bojanovice p.p.č. 335/3 ve vlastnictví Radka Polanky a 
p.p.č. 1257/3 ve vlastnictví města Rabí. 

Výsledek hlasování:   Pro    8       Proti    0         Zdrželi se   1 ( p.Löffelmannová) 
 

13) ZM Rabí schvaluje zhotovitele opravy vodovodu v Rabí akce „Rabí, výměna stávajících nefunkčních šoupat 
a hydrantů“ dle nejnižší nabídky s firmou Aquašumava za nejnižšší nabídkovou cenu 368.348,76 Kč  bez 
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

Výsledek hlasování:   Pro    9       Proti    0         Zdrželi se   0 

 
14) ZM Rabí schvaluje   

a) seznam parcelních čísel vybraných úseků komunikací, které budou předány na městský úřad Rabí se žádostí o 
zařazení do kategorie místní komunikace. Tímto usnesením žádá město Rabí zdejší městský úřad o zařazení vybra-
ných úseků komunikací do kategorie místní komunikace podle seznamu schváleného zastupitelstvem města." 

b) ZM Rabí  schvaluje pasport dopravního značení správního území města Rabí. 
Výsledek hlasování:   Pro    9       Proti    0         Zdrželi se   0 

 
15) ZM Rabí schvaluje  nákup lesního pozemku p.č. 508 v k.ú Rabí 4175m,² za cenu 51.000 Kč a pověřuje sta-

rostu podpisem kupní smlouvy. 
Výsledek hlasování:   Pro    9       Proti    0         Zdrželi se   0 

 
16) ZM Rabí schvaluje opravu vodoinstalace a elektroinstalace v budově KN st. 185/1 (budova TJ Sokol). Vodo-

instalace a přípravné práce na elektroinstalaci budou provedena vlastními silami. 
Výsledek hlasování:   Pro    9       Proti    0         Zdrželi se   0 

 
17) ZM Rabí schvaluje záměr využít dotačních titulů z OPŽP na revitalizaci budovy TJ. 

Výsledek hlasování:   Pro    9       Proti    0         Zdrželi se   0 

 
18) ZM Rabí neschvaluje účast v aukci na silovou elektřinu prostřednictvím firmy A-tender, s.r.o. 

Výsledek hlasování:   Pro    0     Proti    9         Zdrželi se   0 

 
19) ZM Rabí schvaluje slevu na silovou elektřinu od firmy ČEZ, zastoupená p. Bojáčkovou (roční úspora je cca 

36.000 Kč) od 1.1.2016. 
Výsledek hlasování:   Pro    9    Proti    0        Zdrželi se   0 

 
20) ZM Rabí schvaluje zřízení účtu u KB Sušice za podmínek uvedených v nabídce.  

Výsledek hlasování:   Pro    6     Proti    0         Zdrželi se   3 (manželé  Löffelmannovi, Boltík) 
 

21) ZM Rabí schvaluje navýšení hotovosti v pokladně na 120.000 Kč.  
Výsledek hlasování:   Pro    7     Proti    1 (p. Löffelmann)        Zdrželi se   1 (p. Löffelmannová) 
 

22) ZM Rabí schvaluje  vybudování „bikeparku“ za hřištěm v Rabí.  
Výsledek hlasování:   Pro    9     Proti    0         Zdrželi se   0 

 
23) ZM Rabí schvaluje  převod částky 4.600.000 Kč z ČNB na BÚ města Rabí.  

Výsledek hlasování:   Pro    7     Proti    2 (manželé Löffelmannovi)         Zdrželi se   0 

 
24) ZM Rabí schvaluje přijetí dotace 3 151 101 Kč ze SZIF .  

Výsledek hlasování:   Pro    9     Proti    0        Zdrželi se   0 

 
25) ZM Rabí schvaluje přijetí dotace 953 005 Kč ze SZIF .  

Výsledek hlasování:   Pro    9     Proti    0        Zdrželi se   0 

 
26) ZM Rabí bere na vědomí  nabídku p. Kalného o prodeji KN st. 64/1, 7/3, 7/2 celkem 1003 m².  

 

 

…............................................                                            ............................................. 
     Miroslav Kraucher                                                                       Petr Nový 

       starosta města                                                                            místostarosta    



 16 

 

INZERCE 

Vydává Rabský okrašlovací spolek ROSa  
Sídlo: Rabí 15, 342 01 Rabí , IČO: 22866663  
Vychází 6x ročně. Evidenční číslo MK ČR E 20224.  
Šéfredaktorka: Eva Dušková  
Adresa redakce: Rozsedly 20, 342 01 Sušice, tel.: 724 296 137  
rabskenoviny@seznam.cz, www.rosarabi.wz.cz  
Redakce: Marie Jamrichová, Drahomíra Houdková  
Grafická úprava: Eva Dušková  
Náklad 250 kusů. Noviny jsou zdarma.  
Číslo účtu spolku ROSa je: 239324891/0300  
E-noviny, ke stažení a odebírání také na webu: www.mestorabi.cz/rabske-noviny 

Uzávěrka příštího čísla je 30. listopadu 2015 

 

„PCnoJK pcqhcK rd rFDC DEIhJs tConku; GjCHqD hd n Jqr cqpK oHCrJIhCwJq.“ 

 

       GCccxCjo EtxEFku LdhhkJy 

SLOVO ZÁVĚREM  


