
 

 

 

 

Povídání o panu Kurtu Krolopovi 
Dne 28. září se v Kravařích uskutečnilo odhalení pamětní desky 

pana Kurta Krolopa. Jelikož se nikdo z redakce nemohl dostavit, 

tak jsme udělali rozhovor o panu Kurtu Krolopovi s panem 

starostou Vítem Vomáčkou ještě před plánovanou akcí. 

1. Jak jste se seznámil s panem Kurtem Krolopem? 

O panu Krolopovi jsme se dozvěděli tak, že jsme hledali 

významné osobnosti, které se v Kravařích narodily nebo bydlely. 

Pan Krolop byl Němec, který se narodil v Kravařích a zažil 2. sv. 

válku. On tady zažil věci, o kterých se nerado mluví. Takže jsem 

ho sem pozval  v roce 2005 na obecní úřad. Chtěli jsme udělat 

besedu, ale bohužel zemřel. 

2. Byla pro vás ztráta Kurta Krolopa smutnou událostí? 

Samozřejmě byla, byl to velmi sečtělý člověk, věděl hodně 

informací o tom, co se tady v Kravařích a v Janovicích dělo. Takže 

by to bylo svědectví člověka, který vše místní události viděl na 

vlastní oči. 

3. Jak dlouho jste se znali? 

Já jsem o něm věděl relativně dlouho. Ale znali jsme se od roku 

2005. Takže 13 let. 

4. Koho napadlo zorganizovat akci Odhalení pamětní desky? 

Myslím si, že mě a paní Chocholoušovou z infocentra, ale bylo to 

třeba i na popud jedné občanky, Denisy Zajícové, která o něm 

taky věděla. 

5. Napsal nějakou knihu? 

Určitě ano, ale přiznám se, žádnou knihu od něho nemám. Jsou 

to spíše knihy pro vysokoškoláky. 

6. Má nějakou rodinu? A 

navštívil s ní Kravaře? 

To já nevím, jestli tu s ní byl, ale 

jeho rodinu potěšilo, že se 

pořádala akce odhalení 

pamětní desky. Přijela jeho 

manželka, dcera a vnoučata. 

Oceňují, že se akce pořádala. 

Děkujeme za zajímavý 

rozhovor. REDAKCE 
 

 

 

 

 

Slovo šéfredaktorky 

A je to opět tady. Září. Září rovná se škola. 

Přemýšlím, jestli se vám, moji milí čtenáři, do 

ní chtělo. Zase sedět v lavicích, dělat domácí 

úkoly, učit se. Určitě máte z prázdnin plno 

zážitků a já se těším, že se o ně se mnou a 

s ostatními spolužáky v příštím čísle Kravinek 

podělíte. Ono zase chodit do školy není asi 

tak úplně špatné. Jste mezi svými kamarády, 

dozvídáte se spoustu nových věcí, a pokud se 

aktivně podílíte na akcích pořádaných 

školou, máte také spoustu zážitků. Dodneška 

vzpomínám na to, jak jsme byli v Praze, a část 

dětí odjela tramvají na druhou stranu, než 

jsme chtěli jet. To byl panečku zážitek ☺. 

Takže škola je vlastně docela prima. První 

číslo letošních Kravinek 

je na světě a já vám a 

celá redakce přeji fajn 

počteníčko.  

Na Kravinkách se letos 

podílí redakční rada ve složení: 

Natálie Tesařová + Patrik Kříž + Anna 

Gregorová + Anežka Zitová + Marie Sittová + 

Kateřina Sittová  

 

GRAFIKOVÉ: 

Jiří Příhoda + Daniel Hudec + Adam Duka 

Ondřej Šponiar 
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FOTO SERIÁL   
1. Ty koše u školy jsou tak 

vysoké! A kam teď mám ty 

odpadky vyhodit?  

 

2. Jirko! My jsme na to 

přišli! Se štafličkami ty 

odpadky můžeme hravě 

vyhodit! 

 

3. Já mám další techniku! Když 

do odpadku vložíme kámen, 

tak ho taky můžeme vyhodit!  

 

4. Házíme! 

 

5. Ale když nemáme štafle ani 

kameny, tak odpadky 

nevyhodíme… 
 

Nguyen Phuong Anh, Hoang Ha My, 

Šimonek Ondřej, Dominik Port, Jiří 

Příhoda, Anna Gregorová, Patrik Kříž, 

Anežka Zitová, Natálie Tesařová, Natálie 

Kučerová, Marie a Kateřina Sittovy 

Foto:  Patrik Kříž  

Škola 
Tak už nám to začíná,  

penál, sešit, svačina.  

Časně vstávat, brzy spát,  

nahlas číst a pěkně psát.  
Za družinku vybral Ondra Maršík 

(Nej)radši knihu! 
Jestli nečtete knihy, tak děláte velkou chybu! 

Není nic lepšího než se začíst do nějakého 

příběhu, který vás bude bavit. Knihu si ovšem 

musíte vybrat podle žánru, který vás zajímá. 

Ať už to jsou fantasy, sci-fi, young-adult 

(knihy pro teenagery), romány, knihy 

o sportu či jiné. Teď vám sem dám tipy knih, 

které by se vám mohly líbit. Mým 

nejoblíbenějším žánrem je fantasy čili 

smyšlený příběh, ve kterém autor popisuje 

vymyšlený svět, postavy, věci, hodně se 

v takovýchto knihách vyskytují kouzla a 

magie. Knihy, které se mi moc líbily, patří do 

série Země Příběhů od Chrise Colfera, dále 

doporučuji Sníh nebo popel od autorky Saary 

Rasch nebo třeba Dračí město od Petry 

Machové. Zajímavé knihy píší i někteří 

youtubeři. Doporučuji knihu Ovšem od Karla 

Kováře-Kovyho, Šlehačková oblaka od Terezy 

Salte a knihu Houbařka od Viktorie Hanišové. 

Hodně tipů na knihy najdete třeba na 

youtube nebo instagramu, kde vám knižní 

blogeři vám dají spoustu dalších tipů. A co 

když se vám knížka, kterou jste začali číst, 

nebude líbit? Sáhněte po jiné! 

Patrik Kříž (6) 

 

Fotokoutek 
Ranní úplněk nad školou zachytil Honza 

Beständig. 
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