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„HORÁC“  
Občasník pro členy a příznivce KDU-ČSL okresu Třebíč

 
 
 
 
Bratři a sestry 
 V samotném závěru postní doby píšu tento 
úvodník. Vy už časopis dostanete do rukou nejspíše po 
Vzkříšení, nebo o Velikonočním triduu. 
 Bereme si z Velikonoc naději pro náš 
každodenní život. Radujeme se při úspěchu, nebo na 
začátku něčeho nového, ale také přijde opačná chvíle -  
pocit konce, bezmoci a marnosti. Nesmíme ale 
propadat beznaději. Vzdát něco v době, když se zrovna 
nedaří, na základě ztráty naděje na lepší časy, to by pro 
křesťana mělo být úplné tabu. Vždyť to je síla, která je 
nám dána a kterou se právě od ostatních lišíme.  
 Pro ty, kteří naši víru nesdílejí, je vše pouze 
dočasné. Proto můžeme nyní být svědky nesvárů, 
hamižnosti, pletich a podrazů. Pouze tímto postupem je 
podle nich možno se povýšit nad ostatní, mít víc než oni 
a získat nad nimi moc. Vše řídit, kontrolovat, sledovat, 
být o krok napřed, připraven k protiútoku.  
Myslíte si, že všichni lidé sdílejí tento názor? Anebo je 
většina těch, kterým je takové jednání z duše odporné a 
štítí se ho? 
 Na základě probíhajících půtek, kterými jsme 
všichni svědky si troufám tvrdit, že budeme mít brzy 
možnost zjistit toto u předčasných voleb. 
Požehnané Velikonoce a radost ze Vzkříšení přeji všem       
 
            Zdař Bůh                     Jaroslav Hrubý 18.4. 2011 

 
 
 
 

Ţivot je mocnější neţ smrt!   
 Ježíš zvítězil slavně nad smrtí stejně, jako nad zimou 

každým rokem zázračně vítězí jaro.  

Přejeme Vám ve světle radosti, kterou Velikonoce 
přinášejí pevnou víru, že zlo nezvítězí, protože o vítězi 
už je přeci dávno rozhodnuto,  

neochvějnou naději v dobro, byť se zdá, že se 
nevyplácí,  

a především pak lásku, bez které by ostatní ztratilo 
smysl.  

                        Zuzana Roithová Pavel Bělobrádek  

Dovolte nám u příležitosti velikonočního zamyšlení 
obrátit Vaši pozornost k sílícímu pronásledování 
křesťanů ve světě.  
 

 
Násilné útoky na křesťany, které proběhly v období 
Vánoc v Nigérii, Iráku, Egyptě a na Filipínách, 
považujeme za alarmující. Jsou to útoky na základní 
lidská práva, kterým se musí Evropská Unie rázně 
postavit a žádat od třetích zemí dodržování náboženské 
svobody, k níž se ve smlouvách zavázaly. To, že 
křesťané byli vyhnáni z kostela během bohoslužby 
na Boží hod v Severním Kypru, tedy na území 
spravovaném Tureckem, dlouhodobým kandidátem 
na vstup do EU, je nepřípustné. Na návrh Evropské 
lidové strany přijal Evropský parlament prohlášení, v 
němž vyzývá vysokou představitelku EU pro zahraniční 
věci Ashtonovou ke konkrétním krokům a k vytvoření 
evropské strategie na obranu křesťanských komunit 
a svobody náboženství. Všechny mezinárodní smlouvy 
EU se třetími zeměmi obsahují již od roku 1995 klauzuli 
o zajištění náboženských svobod. Přesto kromě útoků 
organizovaných nelegálními organizacemi sílí 
persekuce křesťanů ze strany vlád v řadě zemí.  
Násilí, které radikální muslimové páchají na Koptech, 
zůstalo a zůstává v pozadí zájmu médií referujících o 
revoluci v Egyptě. Jsme v kontaktu s Evropany i Čechy, 
kteří Koptům pomáhají v Káhiře, ale i oni doslova riskují 
své životy. Egyptská armáda by pod tlakem EU měla 
exemplárně trestat pronásledovatele křesťanů. Vyzvali 
jsme Radu, aby použila institutu dočasné ochrany podle 
směrnice 2001/55/ES, což by Koptům umožnilo 
zachránit si životy do doby, než pro ně bude Egypt 
bezpečnější vlastí.  
Naše země prokázala, že je schopná pomáhat 
disidentům na Kubě, v Číně, v Barmě a v dalších 
zemích s totalitním režimem. Pronásledovaní křesťané 
také potřebují pomoc jak ze strany EU, tak od České 
republiky. Vyzvali jsme ministra zahraničí, aby naši 
diplomaté spolu s dalšími poukazovali na případy 
diskriminace křesťanů, aby světové veřejné mínění 
působilo jako podpora pro ty, kteří trpí pro svou víru a 
zasadili se o ukončení pronásledování křesťanských 

menšin.                                         Zuzana Roithová 
  

   

 
 

 Děkujeme všem MO, kde již proběhly VČS a 
výběr řádných a mimořádných členských příspěvků. 
Radostná zpráva je, že k nám vstupují noví členové, 
odhodlaní přiložit ruku k dílu. Za všechny bych jmenoval 
Mohelno, kde jsme přijali 2 nové členky a hned se odtud 
objevují výsledky. Děkujeme také za vaši štědrost. 
Můžete se spolehnout, že s vybranými prostředky bude 
šetrně a účelně nakládáno.   

          Výbor OO 

PO PŦSTU NÁSLEDUJE VZKŘÍŠENÍ 
ZAČÁTEK ROKU … 

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ 

PODĚKOVÁNÍ 
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Poměrně otřesný článek se objevil na webu. 

Myslím, že zde je zakopaný pes propadu průběžného 
důchodového systému. Upozorňuji, že text není vhodný 
pro slabší nátury milující své děti...  
Matky jsou laktačky a chodící dělohy, říkají příznivci 
no-kidding 14. dubna 2011    
Tvrdí, že děti spolehlivě zabijí jakýkoli vztah, že si je 
rodiče pořizují jen kvůli vlastní sobeckosti, že bezdětní 
jsou diskriminováni. Děti jsou pro ně parchanti, matky 
chodící dělohy bez mozku. Móda no-kidding klubů se 
rozmáhá i u nás.    
První no-kidding klub založil už v roce 1984 Kanaďan 
Jerry Steinberg s cílem sdružovat bezdětné lidi, pro 
které nejsou děti středem světa. Sám zakladatel klubů 
postoj členů definoval větou, že děti pro ně nejsou tabu, 
ale nejsou zkrátka předmětem jejich zájmu. Pro 
programově bezdětné je totiž údajně nejvíc stresující, 
když se jich lidé v jejich okolí neustále ptají, jestli chtějí 
mít děti a proč je mít nechtějí. 
Jeho myšlenka brzy získala další příznivce a dnes 
existují no-kidding kluby po celém světě. Sami autoři 
stránek no-kidding klubů tvrdí, že věk jejich členů se 
pohybuje od osmnácti do osmdesáti let, ale převážnou 
většinu tvoří třicátníci a čtyřicátníci. Zatímco český no-
kidding klub funguje zdarma, například ve Spojených 
státech je potřeba složit zápisné ve výši padesáti 
dolarů. 
Oáza pro bezdětné 
"Naprostá většina aktivních přispěvatelů děti nikdy mít 
nechce," říká autorka českých stránek no-kidding klubu, 
která si přála uvést jen svou přezdívku Nika NoKidding. 
"Dále k nám chodí fence-sitters, tedy lidé, které 
rodičovství sice vůbec neláká, ale ještě se zcela 
nerozhodli zůstat dobrovolně bezdětní a balancují tak 
mezi oběma možnostmi. A pak je tu skupinka našich 
příznivců, kteří sice sami děti mají, ale přiklánějí se k 
našim názorům, například je rozčilují cizí rozmazlené 
děti a takzvané zasloužilé matky a otcové, kteří si myslí, 
že rodičovství je nějaká zásluha a cítí se být nadřazení 
nad bezdětnými. Výroky provokatérů mažeme. Můj web 
má být oáza po dobrovolně bezdětné a názorově 
spřízněné, nikoliv prostor pro internetové sprosťáky." 
Dělohy, laktačky a haranti 

Z diskuse na webu no-kidding klubu 
"Vzhledem k tomu, že jsem byl svědkem toho, jak 
těhotenství dokáže na ženě zničit vše nejhezčí, pro 
mladé matky mne napadla přezdívka chodící mlékárna. 
Žena, která si nechá naštěkat do boudy, přestává být 
ženou, ale stává se shlukem buněk, který slouží už jen 
jako zdroj potravy a muž otec se stává lovcem, 
sběračem."  
"U drtivý většiny z těch, co to těch devět měsíců 
odnosej a pak přivedou na svět, nastává docela velkej 
pokles hodnoty IQ. Pravděpodobně jim IQ klesne o tolik 
čísel, kolik měří harant... Dělohy přece nemůžou krmit 
dítě z flašky. To by bylo totiž nepřirozený a fakan by z 

toho zřejmě utrpěl doživotní následky."  
"Smutné je, že každý to bere tak, že když nemáme děti, 
vlastně nic nepotřebujeme - ani peníze, ani majetek, ani 
volný čas. Proč bychom to všechno měli? Tohle je 
přece výsada těch, co poctivě vychovávají další 
generaci."  

Až doposud to celé zní velmi mírumilovně, jednoduše 
se dala dohromady skupina lidí, kteří mají jiné zájmy 
než děti. Ve skutečnosti se však valná většina témat na 
diskusním fóru českého no-kidding klubu týká právě dětí 
a jejich rodičů, respektive radikálního vymezování se 
proti nim.  
Matky jsou pro členy klubu chodící dělohy, laktačky, o 
rodičích píší jako o "breederech" (angl. chovatel zvířat), 
o dětech jako o fakanech a harantech. V diskusích 
například navrhují, aby se dětem zakázal přístup do 
veřejných bazénů, supermarketů nebo do prostředků 
hromadné dopravy. Podle svých vlastních slov by 
zakázali řídit rodičům s dítětem v autě, nebo zakázali 
matkám, aby požádaly cizího člověka o pomoc s 
kočárkem.  
Diskriminace bezdětných 
"K vytvoření stránek jsem se inspirovala v USA, kde 
jsem sama byla členkou no-kidding klubu. Po návratu 
do Česka mi takový klub chyběl, tak jsem ho založila," 
říká autorka stránek Nika NoKidding. 
Sama mít děti nechce ani v budoucnu: "Věděla jsem, že 
nejsem sama, ale mluvit o tom otevřeně ve společnosti 
bylo v té době ještě tabu. Situace se pomalu uvolňuje, 
ale stále se spousta lidí bojí otevřeně přiznat, že jim děti 
nic neříkají a rodičovská role je neláká. Lidé těžko 
chápou, že se jedná o životní orientaci stejně jako 
homosexualita. Jsme prostě menšina, která to cítí jinak 
než ostatní. Přála bych si, aby naše menšina začala být 
mezi lidmi více respektována. Aby přestalo to neustálé 
spojování dobrovolné bezdětnosti s kariérismem, 
sobectvím a pohodlností. To jsou samostatné vlastnosti, 
které s dobrovolnou bezdětností nesouvisí."  
Co na to psycholoţka? 
"Je neoddiskutovatelnou skutečností, že baby boom 
posledních let nasměroval společnost hodně k dětem. 
Nemohu posoudit, zda jsou bezdětní skutečně 
diskriminováni, ale chápu, že některým lidem může být 
tento trend nepříjemný a nemusí se s ním ztotožňovat. 
Je to jistě jejich právo a zcela legitimní postoj," říká 

psycholožka Marcela Vojířová.  
"Na druhou stranu je však radikální vymezování se vůči 
čemukoli a názorový extremismus často formou jakési 
obrany. Je vždy jednodušší vidět černobíle, a tedy 
radikálně, než se snažit postihnout všechny odstíny 
problému. To se však týká kterékoli oblasti lidského 
života." 
Zdroj: http://ona.idnes.cz/matky-jsou-laktacky-a-chodici-

delohy-rikaji-priznivci-no-kidding-px1-

deti.aspx?c=A110407_143532_deti_job 

 Pokud je toto přirozený vývoj společnosti, 

pak se máme jistě na co těšit. Společnost, která 

ztratí pud sebezáchovy si zřejmě nezaslouží, aby 

dále přežívala na planetě Zemi.          
                              Z internetu zpracoval Jaroslav Hrubý 

 

PROČ NEFUNGUJE PRŦBĚŢNÝ 

DŦCHODOVÝ SYSTÉM? 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/azzaro-now-7198286/7198286?rtype=V&rmain=7809808&ritem=7198286&rclanek=10696537&rslovo=458454&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/nevonte-jako-krokodyl-dundee-vonte-lacoste/7151570?rtype=V&rmain=7809807&ritem=7151570&rclanek=10696537&rslovo=467338&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/biolit-kids-elektricky-odparovac-pro-deti/10833093?rtype=V&rmain=7809714&ritem=10833093&rclanek=10696537&rslovo=474868&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/budte-s-nami-krasna-s-dekorativni-sadou/2891657?rtype=V&rmain=7809809&ritem=2891657&rclanek=10696537&rslovo=466748&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/co-jste-jeste-nezazili-4502968/4502968?rtype=V&rmain=7812716&ritem=4502968&rclanek=10696537&rslovo=424698&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vyrazte-do-divadla-s-nami-mate-vstupenky-na-dosah/8805839?rtype=V&rmain=7812116&ritem=8805839&rclanek=10696537&rslovo=419205&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/obdelnikovy-bazen/829209?rtype=V&rmain=7808183&ritem=829209&rclanek=10696537&rslovo=419294&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/konkurz-a-vyrovnani/940598?rtype=V&rmain=7802638&ritem=940598&rclanek=10696537&rslovo=420036&showdirect=1
http://ona.idnes.cz/matky-jsou-laktacky-a-chodici-delohy-rikaji-priznivci-no-kidding-px1-deti.aspx?c=A110407_143532_deti_job
http://ona.idnes.cz/matky-jsou-laktacky-a-chodici-delohy-rikaji-priznivci-no-kidding-px1-deti.aspx?c=A110407_143532_deti_job
http://ona.idnes.cz/matky-jsou-laktacky-a-chodici-delohy-rikaji-priznivci-no-kidding-px1-deti.aspx?c=A110407_143532_deti_job
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Nemilá informace pro ty, kteří stále vidí v panu 

profesorovi ekologie ekonomie, historie a architektury 

neposkvrněnou morální autoritu přišla po jeho výletu 

do Chile. Při tiskové konferenci se mu tak zalíbilo 

protokolární pero v krabičce, že se neudržel a přesně 

podle jeho hesla „pravá ví, co dělá levá“ dovedným 

chmatem přemístil tento šperkařský unikát do své 

kapsy u saka. Prázdnou krabičku pak zaklapl a 

úsměvem všem, kdo by se snad chystali do ČR na 

výlet, dal najevo, na co si u nás mají dát pozor. 

Opravdu správný reprezentant své země. 

Bohužel, celou dobu byl sledován kamerami a tak se 

tímto videem pobavilo mnoho lidí nejen u televizních 

obrazovek. Video, které si získalo velice rychle přední 

místo v žebříčku sledovanosti na internetu můžete 

shlédnout po vložení odkazu: 

http://www.stream.cz/video/576523-nbn-klaus-ukradl-

pero. Pokud se ale chcete také jako občan ČR stydět. 
                                     z internetu 

 

           
 

        
„Události posledních dní dokazují, ţe naše 

obavy z propojení byznysu a politiky nebyly 

liché,“ říká předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. 

  

„Na to, že česká politická scéna se stává jen 

loutkovou scénou pro finanční a podnikatelské kruhy, 

upozorňují představitelé KDU-ČSL dlouhou dobu. 

Někteří se nám posmívali, že slyšíme 'trávu růst', jiní 

nás měli za nenapravitelné idealisty. Vývoj posledních 

dní ukazuje, jak fatální důsledky může propojení 

byznysu a politiky přinést celé společnosti," říká Pavel 

Bělobrádek. 

  Podle předsedy KDU-ČSL události posledních 

dní zdaleka přesáhly rovinu běžného soupeření 

politických stran. „Skutečnosti, kterých jsme v 

posledních dnech svědky, jsou podle mého názoru už 

za hranicí akceptovatelné ve standardním 

demokratickém systému. U občanů došlo k 

naprostému otřesení důvěry v akceschopnost vlády. 

Koalice, která si do svého vínku vetkla boj s korupcí, 

je zmítána jednou aférou za druhou. Lidé, kteří po 

volbách do Poslanecké sněmovny věřili, že na české 

politické scéně zavál čerstvý vítr, který přinese změnu 

poměrů, prožívají v těchto dnech naprostou deziluzi,“ 

vysvětluje Bělobrádek. 

Podle KDU-ČSL nevyřeší situaci žádná 

personální rošáda. Jádro problému je někde jinde, 

říká předseda lidovců: „Vít Bárta se stal symbolem pro 

to, jak se silní finanční hráči snaží získat vedle moci 

ekonomické i tu politickou. Jeho rezignace z postu 

ministra je jen prvním krokem, který ale sám o sobě 

nic neznamená. Pokud vláda premiéra Nečase 

nepřijme v nejbližších týdnech razantní opatření, která 

zamezí vliv korupčních lobby, ztratí morální právo 

požadovat po občanech, aby se uskromnili a byli 

ochotni akceptovat těžkosti, které doprovází 

ekonomické reformy. Věřím, že premiér si je 

této zodpovědnosti vědom.“ 

                     Pavel Bělobrádek , předseda KDU-ČSL 

 
 
 
 

Petici můžete podepsat na webové stránce 
http://www.kdu.cz/Ostatni/Petice.aspx, nebo 
na papírové archy, které vám na požádání 
zašleme, nebo je lze vytisknout tamtéž. 
Děkujeme všem, kteří takto činí a zasílají hlasy! 
 

 
 
 
 

Ve spolupráci s CK VOMA pořádáme zájezdy do 

Polska a do Říma a Vatikánu. Ještě jsou volná místa 

na podzimní termíny. 10. – 11.9. 2011 Polsko – 
Wadowice, Wieliczka, Krakov za 1990,- Kč 
24. – 28.9. 2011 Itálie - Orvieto, Řím, Vatikán 
za 4890,- . V případě zájmu se přihlaste na kanceláři 

CK VOMA a při přihlášení upozorněte, že se hlásíte 

za KDU-ČSL. Pomůžete okresní kanceláři. Děkujeme. 

 

 

 

 

KDU-ČSL kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení funkce krajského tajemníka.  

Poţadavky na uchazeče:  

Ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání (VŠ výhodou)  

Schopnost vedení a motivace pracovníků (praxe ve 

vedoucí funkci výhodou)  

Komunikativnost, schopnost analytického, logického a 

koncepčního myšlení, organizační a řídící 

předpoklady, členství v KDU-ČSL  

Pokročilá znalost práce na PC, Řidičský průkaz sk.B  

Znalost alespoň jednoho světového jazyka výhodou  

Zájemce předloţí písemnou přihlášku, která musí 

obsahovat tyto náleţitosti:  

 

 

íslušnost zájemce  

 

 

 

K přihlášce je nutno přiloţit:  

Strukturovaný životopis zaměřený na odbornou praxi  

Ověřená kopie dokladu o nejvyšším ukončeném 

vzdělání, výpis z rejstříku trestů - ne starší 3 měsíců  

Vlastní návrh koncepce (vize) řízení krajské 

organizace KDU-ČSL  

Přihlášky zasílejte (nebo osobně doručte) na adresu:  

PAN PREZIDENT SI „PŦJČIL“ PERO 

POZVÁNKY NA ZÁJEZDY 

SLOVO PŘEDSEDY STRANY 

PETICE PROTI NAVRHOVANÉ REFORMĚ 

VOLNÉ MÍSTO KRAJSKÉHO TAJEMNÍKA 

http://www.kdu.cz/Ostatni/Petice.aspx


-  - 4 

Krajská kancelář KDU-ČSL k rukám Antonína Holuba 

Masarykovo nám. 17 586 01 Jihlava 1  

Přihláška do výběrového řízení musí být doručena 

nejpozději dne 16. května 2011 do 15:00 hod.  

Obálka musí být viditelně označena nápisem : VŘ – 

neotvírat 

 
 
 
 
Jiţ 8.ročník velikonočního putování se letos 
uskuteční v sobotu 30.4.2011. Součástí je 
také ţehnání polím, lukám a zahradám u 
příleţitosti sv. Marka a dále svěcení 
opraveného kříţe. Jste všichni srdečně zváni. 
Start pěšího i cyklistického putování je od 9 
do 11 hodin od kostela v Náměšti nad 
Oslavou, svěcení je v 10:00 u kříţe „Za 
Majkou“ směrem na Ocmanice. 

                                                                                                                                 

           
 
 

 

MO KDU ČSL Jaroměřice nad Rokytnou 
zve na 4. ročník ochutnávky moravských vín 

v neděli 1. května 2011 od 15.00 hod. do 
Lidového domu v Jaroměřicích nad Rokytnou 

Vstupné 30,- Kč,  jeden pohár 5,- Kč 
ostatní pohoštění zdarma 

Motto:   „Čím je ţivot, není-li vína…“ 
(Homér) 

                                          MUDr.Tomáš Preininger                                                                                                

 

 

 

 

5.ročník festivalu křesťanské kultury se 
uskuteční ve dnech 17.- 19.6. 2011 v Náměšti 
nad Oslavou.  V rámci přehlídky se představí 
soubor Hradišťan, Eva Henychová, skupina 
Nalomená třetina, Schola Mohelno, Fénix 
Třebíč, Marek Buš s Pavlem Tasovským, 
Jaroměřický chrámový sbor a další. Polední 
zamyšlení v sobotu povede P.Marek Dunda. 

Sobota od 9:00 do 20:00 je také určena 
jako den setkání členů KDU-ČSL z okresu 

Třebíč. Přijďte se setkat a popovídat 
v příjemném prostředí se svými přáteli. 

Vstupné se ten den neplatí ! 
Občerstvení, program pro děti a kvalitní 

zábava pro všechny zajištěny. Část výtěţku 
z akce bude také určena na činnost okresní 
organizace. Bliţší informace naleznete na 
plakátech, ve vývěskách, na našem webu, 

nebo na www.farnostnamest.cz 

                                                  
 
 

1.5 50 Mgr. Jana Vejtasová Radkovice u Hrot. 

3.5 70 Hana Rymešová Červená Lhota 

5.5 80 Vlasta Homolová Třebíč 

5.5 80 Jarmila Němcová Kralice nad Osl. 

6.5 60 Marie Hrůzová Chlístov  

6.5 45 Ing. Jiří Pálenský Moravské Bud. 

7.5 85 Marie Ferdová Červená Lhota 

13.5 55 Irena Čurdová Dalešice 

13.5 55 Ludmila Krčmová Lesní Jakubov  

14.5 60 Marie Vyskočilová Jemnice 

20.5 65 Marta Širůčková Náměšť nad Osl. 

21.5 80 Marie Pekárková Radkovice u Hrot. 

22.5 60 Julie Pitorová Hrotovice 

23.5 90 Květuše Novotná Náměšť nad Osl. 

24.5 30 Pavel Polehla Rapotice 

1.6 50 Josef Dufek Dalešice 

1.6 60 Marie Jakešová Šašovice 

1.6 85 Rudolf Nunvář Jemnice 

2.6 85 Vítězslava Kacetlová Šašovice  

5.6 80 František Fila Číhalín  

6.6 60 Marie Vítová Hodov 

12.6 75 Jaroslav Kryška Březník 

13.6 85 Antonín Kadaňka Senorady 

16.6 90 Alois Bačák Budišov 

18.6 80 Alžběta Dočekalová Mladoňovice  

19.6 70 Anna Hlouchová Rokytnice nad R. 

19.6 70 Vlastimil Všetečka Mohelno 

21.6 55 Marta Eliášová Valeč u Hrotovic 

21.6 35 Bc. Naďa Karasová Třebíč  

21.6 85 Alois Kratochvíl Valeč u Hrotovic 

22.6 80 Marie Pléhová Martínkov  

26.6 65 Jaroslav Jedoun Svatoslav  

26.6 55 Milada Svobodová Budíkovice 

29.6 85 Pavla Doležalová Senorady 

29.6 60 Pavla Janoušková Budišov 

30.6 30 Ing. Lukáš Diviš Litovany  

 
Všem jmenovaným přejeme k jejich životnímu 
výročí hojnost Božího požehnání, zdraví, radost a 
lásku nejbližších.  
 

 

 

 

 

 

 
 

NAŠI JUBILANTI 

Vydává KDU-ČSL, okresní kancelář, 
Karlovo n. 38, 674 01  Třebíč 
IČO  00442704 
DIČ  CZ 00442704 
Mobil 605 546 934 
Fax 568 847 849 
E-mail: kducsltr@seznam.cz 
Webové stránky: www.kdutrebicsko.cz 
Toto číslo sestavil Jaroslav Hrubý (724 680 012), 
Štěpán Komárek a Lenka Zvěřinová  
Uzávěrka tohoto čísla: 18.4.2011  - 12:00 

OCHUTNÁVKA VÍN v JAROMĚŘICÍCH 

NÁMĚŠŤFEST 2011 

OD KŘÍŢKU – KE KŘÍŢKU 


