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Vážení přátelé, sousedé, kamarádi, 
 

Tak tady máme zase konec roku a před námi další. Všichni jistě souhlasíte, že nebyl moc povedený. Všichni jsme si ho 

představovali jinak. Krompach v podstatě přestal žít. Všichni jsou zapikolováni v domech a ani se nesnaží moc vycházet ven. 

Nelze se moc divit. Někdy nám to připadá jako doba morová. Hlavně, abychom tu dobu všichni ve zdraví přežili.  

Zatím ani rok 2021 nevypadá moc přívětivě. Ale to se změní. Nemůže to přeci trvat do nekonečna. Prý se to začne zlepšovat, 

až nás bude naočkováno 30%. Tak vyrazíme? 

Za redakci mohu říci, že se snažíme na rok 2021 naplánovat akce, na které jste byli zvyklí, včetně divadelních představení. 

Povede se to? Kdy budeme moci? Některé akce by se měly konat v blízké budoucnosti. Ale???!!! 

Držme si palce a buďme optimisté! 

Přejeme Vám všem hodně zdraví, trpělivosti a sousedské snášenlivosti. 
Redakce KR 

 

A obec nám vzkazuje: 
 

 
 

 

Příprava kulturních a společenských akcí na rok 2020 

 

Ve spolupráci s obcí a dalšími pořadateli se snažíme dát dohromady společenský a kulturní program roku 2021 „jakoby se 

nechumelilo“, tj.. jako by nebyl koronavirus. Plánujeme na papíře od masopustu, oslav jara přes koncert, jarmark, 

cyrilometodějky, buřtobraní, advent, vystoupení oblíbených divadelníků, cestovatelů, kytaristů a hudebních skupin, 

samozřejmě i ĎAS a hasiči…. Tak na konci ledna snad to bude i s přibližnými termíny na papíře a samozřejmě i v Rozhledech. 

Teď už jen, co na to koronavirus…. 

 

 

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s obecním úřadem, místními obyvateli a chalupáři jako občasník 

 

č. 1 leden 2021   www.spk-krompach.wbs.cz     vydáno v Krompachu 1.1.2021 
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Pozor zájemci o divadlo!!! 
 

Krompašský divadelní spolek „ĎAS“ hledá další nové herce. 

Rádi přivítáme nové zájemce zejména ze strany mladých. 

Hledáme ženy i muže. 

Štědrý den v krompašském kostele. 
 

V Krompachu v kostele se za dodržování protikovidových opatření konalo 24.12.2020 od 16:00 – 17:00 pásmo koled a 

biblických textů. Bylo možno si projít kostel, prohlédnout betlém, poslechnout koledy a čtení a nasát vánoční atmosféru. 

 

   
Foto: Horáček 

Od našich dopisovatelů 
Paní Jaroslava Náprstková pro Vás zpracovala a připravila další zajímavé informace. 

Vánoce a Keltové             (Vydala Krásná paní, Praha, rok 2011) 
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A pamatuje někdo ještě takovou zimu v Praze ? 
 

    
 

Stromy, které odmítly zemřít 
    

          
 

    
(část blíže neidentifikovatelné soukromé prezentace) 
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Život na vsi. 

4. část 
 

No a ještě jsme měli králíky. Spoustu králíků. Pořád. Ti byli přes léto venku ve velké dřevěné třípatrové králíkárně s železnými 

krmítky na dvířkách. Tam jsme jim dávali seno nebo vybrané natrhané lupení a smetaník. Kdo to neví, tak smetaník jsou mladé 

listy pampelišky. Oni si ho vtahovali dovnitř, kde to chroupali. Největší pochoutka pro ně byla samozřejmě mrkev, a pak tuřín. 

Když jsme viděli, jak jim to chroupe a s jakou chutí to pojídají, tak jsme na to měli v tu chvíli sami chuť, stejně jako když koza 

v tlamě drtila vrbové proutí. Králíkárna byla za barákem ve stínu a přes zimu nesežrané zbytky chovu, pak samec a několik 

samic, přežívali a bydleli v teplém chlívě s kozou a prasetem, kde byli do jara postupně vyvražděni.  

Králíci ve stupni inteligence asi záporně vedou i nad slepicemi, to jsou absolutní blbci. Snaží se vás, jakmile na ně sáhnete, 

okamžitě poškrábat, ublížit vám, ihned utéct a když se jim to podaří, tak se nedají už vůbec nikdy chytit. Honíte je po zahradě 

z rohu do rohu, pod stromy, pod keři, skáčete na ně šipky, házíte po nich hrábě, deku, pak vzteky i vidle, ale je vám to prd 

platné. Zakličkují, podlezou plot a jsou fuč. Jsou nepolapitelní. S těmi si ale v noci za trest poradí liška. Měli zůstat doma. Můj 

kamarád Kristián měl k těmto uprchlíkům ortodoxní přístup. Neskákal šipky, nemlátil sebou o zem ani nevrhal vzteky vidle. 

Ten se s nimi nemazlil a chytal je malorážkou. To vás pak už nemůžou poškrábat. Králíky nemůžete přenášet v náručí, dají se 

nosit jenom za uši a daleko od těla. Furt se klepou, třepou, škubou a snaží se o zákeřný útok svými drápy. Chodili jsme jim 

sekat jetel a trhat smetaník, přidávali jsme čerstvý oves, nebo koupenou pšenici. Slupky od brambor, mrkev, tuřín, tvrdý chleba. 

Všechno možné. A říkávali jsme jim „kuci, kuci, kuci, jezte.“ Můj švagr sehnal levně v Modřanech v čokoládovně prošlé 

sušené mléko ve velkém pytli. To jsme míchali ve vodě a dávali jim to pít. Milovali ho. Přibývali. Nesmí se ale taky moc, pak 

mají příliš řídké maso.  

Když bylo hezky, tak jsme králíky vyndávali za uši ven do posady, jako malá housata nebo kuřata. Dovnitř jsme jim dali 

kameninové korýtko s vodou nebo s tím sušeným mlíkem. Když se chtěli podhrabat, tak jsme je zlomyslně chvilku nechali, 

pak jim to trochu pošoupli a tůdle, museli se snažit znova. Muselo se to hlídat. Posadu jsme popotahovali po trávě po zahradě 

a oni všechno spásli. Byla to taková ekologická sekačka.  

Když měla mít samice mladé, tak si začala trhat srst na břiše a stavěla si z ní v seně v kotci hnízdo. Pak do něj porodila mrňavé 

slepé králíčky a my jsme museli dlouho, dlouho čekat, až z hnízda sami vylezou. Kdybychom je vyndali třeba jenom na chvilku 

na prohlídnutí a sahali na ně, tak je po nich, stará by je už nepřijmula. Na zimu se nechávalo jen pár samic a zdatný samec. 

Samci se po Krompachu mezi sebou vzájemně půjčovali, nebo se samice přenášely k jiným klukům, aby nedošlo k degeneraci 

rodu, jako tomu bylo v minulosti u vznešené šlechty. To byli také samí bratranci, sestřenice, hlavně slučovat majetky, a pak se 

jim rodili malomyslní dementi. Hlavně, že byli „von“. Nejzdravější šlechtické rody byly tehdy stejně jen ty, kterým se do nich 

časem vmísil nějaký zdatný podkoní, sluha paní baronky nebo něco podobného.  

A ačkoliv jsou králíci blbí, tak jsou také moc užiteční. Na smetaně jako svíčková, na paprice, stehna jako řízky, pečení s kusem 

bůčku na česneku nebo i na nudličky jako čína. U pečeného jsem neměl rád hřbet, ten je moc libový, suchý a práší se od pusy. 

Jedině v omáčce je pro mě stravitelný. Způsobů úprav je mnoho. Králíka k obědu jsme měli pořád. Z odřezků, hlavy bez očí, 

vnitřností a zeleniny se vařila polévka. Uvařenou hlavu s krkem jsme obrali, pak hlavu rozsekli a prali se o mozek. Jelikož je 

králík ale blb, tak má mozek malinký a moc se s ním nikdo nenasytí. Minihubka.  

Tátovi jsem králíka po zabití musel vždycky držet a on ho stahoval z kůže. Později si ale udělal rozporku a po vraždě ho na ni 

za zadní nohy zahákl a pověsil na větev. A už jsem ho nemusel furt držet a nebolely mě ruce a táta na mně pořád neřval: „Vejš, 

vejš, drž to pořádně, než ti jednu fláknu.“ Táta králíky nevraždil stylem chytit za zadní nohy a karate do zátylku. Děda jo. Tam 

se pak udělá nepříjemná krevní sraženina. Táta měl malý, špičatý a velmi ostrý řeznický nožík a tím je na krku podřezával. 

Pohladil ho, natáhl, „zavři oči brouku,“ šup a bylo to. Potom se musí králík stáhnout. Nejdřív se obřežou zadní tlapky, pak se 

nařízne kůže kolem ocasu a řitního otvoru a kůže se pak pomalu stahuje dolů. Stejně tak i přední nohy a kolem hlavy. Když už 

je králík bez kůže, tak se vyvrhne do kbelíku, vyndá žluč, umyje se a pošle se babičce do kuchyně k dalšímu zpracování. 

Zbytky vnitřností se rozsekají nadrobno, přihodí se oči a dají se slepicím. Z kůže i králíka se odstraní přebytečný tuk. Ten 

babička na plotně vyškvařila a mazali jsme s ním káru jako kolomazí. Samotná očištěná kůže se navlíkne naruby na véčko 

z větviček a nechá se na půdě v průvanu uschnout. Musí být průvan, jinak by do ní masařky nakladly vajíčka a zčervavěla by. 

No a jednou za čas projížděla obcí malá dodávka s amplionem a vyřvávala: „ Kožky, kůůůůůže, vykupujem kůůůůůže.“ A těm 

jsme to prodávali. Z králíka se dalo, kromě paciček pro štěstí, zužitkovat vlastně úplně všechno. Blbé, zákeřné, ale užitečné a 

praktické zvíře. 
J.P 

 

Babinec 
Babinec. Ach jo. Holt budete děvčata muset počkat, až se to trochu uvolní a otevřou se hospody. 

Je nám líto, vydržte. Víme, člověk potřebuje mezi lidi. 
redakce 

Pro čtenáře - knižní tip 

Oblastní muzeum v Děčíně vydalo v loňském roce zajímavou publikaci Radka Andonova  „Z Lobendavy směr Praha!“. 

Stostránková publikace mapuje den po dni osvobozování nejsevernější části naší vlasti v roce 1945 zejména polskou armádou. 

Tím, že velení Rudé armády stanovilo jako hlavní cíl obsazení Berlína, octla se polská armáda v problémech s posledními 

bojeschopnými svazky wehrmachtu a zbraní SS a v bojích s nimi utrpěla těžké ztráty na lidech a technice. Knížka obsahuje 

velké množství obrazového materiálu včetně dobových fotografií. 
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Autor je bývalým členem Klubu vojenské historie Česká Lípa. Před touto publikací vydal v roce 2017 obsáhlou knihu 

„Vojenská vzpoura v Rumburku 1918“, kde nashromáždil obrovskou sumu informací včetně fotografií a nelze si představit, 

že lze o tomto tématu napsat více (obě díla vlastní muzeum Eduarda Helda v Zákupech). 
Převzato ze Zákupských rozhledů 

 

 

Pro milovníky filmové tvorby - Thomas Sean Connery 
 

Skotský herec a producent Thomas Sean Connery se narodil 25. srpna 1930 v Edinburghu ve Skotsku. 
 

Byl držitelem Ceny Akademie (tj. Oscara), dvou Cen BAFTA a tří Zlatých glóbů. Proslavila jej role fiktivního 

Jamese Bonda, kterého ztvárnil ve filmech Dr. No (1962), Srdečné pozdravy z Ruska (1963), Goldfinger (1964), 

Thunderball (1965) a Žiješ jenom dvakrát (1967). Poté se objevil ještě v bondovkách Diamanty jsou věčné (1971) a 

Nikdy neříkej nikdy (1983). Všech sedm filmů bylo komerčně úspěšných. 
 

V roce 1988 získal Oscara pro nejlepšího herce ve vedlejší roli za film Neúplatní (1987), kde hrál po boku Kevina 

Costnera, Andyho Garcíi a Roberta De Nira. Mezi jeho další filmy patří Marnie (1964), Liga výjimečných (2003), 

Indiana Jones a poslední křížová výprava (1989), Hon na ponorku (1990), Highlander (1986), Vražda v Orient 

Expresu (1974), Dračí srdce (1996), První rytíř (1995) a Skála (1996). 
 

Od roku 1975 až do své smrti v roce 2020 byl Connery ženatý s marocko-francouzskou malířkou Micheline 

Roquebrune (* 1929). Jejich manželství přečkalo Conneryho aféru v pozdních 80. letech se zpěvačkou a 

skladatelkou písní Lynsey de Paul. 
 

V červenci roku 2000 byl královnou Alžbětou II. povýšen do šlechtického stavu a byl poté oslovován Sir Sean 

Connery. 

Při slavnosti udělení šlechtického titulu byl oblečen v tradičním skotském oděvu, kiltu černé a zelené barvy. 

Byly to barvy klanu MacLeod, ke kterému patřila jeho matka. Byl přezdíván jako „Největší žijící Skot“. 

V roce 1989 byl časopisem People vyhlášen „Nejvíce sexy žijícím mužem“ a v roce 1999 ve věku 69 let „Nejvíce 

sexy mužem století“. 

Byl velkým propagátorem samostatnosti Skotska a vášnivým golfistou. 

Connery zemřel ve spánku 31. října 2020 ve svém domově v obci Lyford Cay, která je součástí Nassau, hlavního 

města Baham. 

Zůstane navěky v paměti jako představitel generálmajora Roye Urquharta ve filmu Příliš vzdálený most (1977), a 

samozřejmě jako nejlepší představitel Jamese Bonda. 

Televize uvedla na konci roku 2020 filmy Jméno růže a Hon na ponorku. 
Zdroj: Wikipedia 

Převzato ze Zákupských rozhledů 

 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesmyčky zvířat 
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Pár vtipů pro zasmání v těžkém čase 
 

Budoucí manželé spolu při večeři rozmlouvají. Dívka povídá: „Až budeme svoji, poneseme spolu všechny strasti 

a problémy společně, že, miláčku.“ „Ale já žádné potíže nemám.“ „Však taky ještě nejsi ženatý.“ 

 

U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů: „Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílemi uvažuju, že 

by stála za hřích!“ – „Synu pamatuj, nesesmilníš!“ – „Kdepak, velebnosti, NEZABIJEŠ!“ 

 

Modlitba ženy: Pane Bože, dej mi moudrost, abych muže pochopila. Dej mi lásku, abych mu odpustila. Dej mi 

trpělivost na jeho nálady. Jenom mi, prosím tě, nedávej sílu, nebo ho jednou vážně zabiju! 

 

Inzerce 

Termíny rozvozu plynu pro leden a únor 2021:   16.1., 6.2.2021 - mob.: 777 174 836 

 

 

 
 

 

UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZMĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 

www.spk-krompach.wbs.cz 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhledů. 
Není – li uvedeno jinak, autory fotek je redakce KR. 

 

Pište na adresu: R.Kalita – Valy 75 (můžete vhodit do schránky na vrátkách), kalitovi@volny.cz , nebo na e-mail: 

spk_krompach@volny.cz , případně je možno www.spk-krompach.wbs.cz 

http://www.spk-krompach.wbs.cz/
mailto:kalitovi@volny.cz
mailto:spk_krompach@volny
http://www.spk-krompach.wbs.cz/

