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Ivančice - 3.500 ks
Miroslav - 1.050 ks
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Oslavany - 1.500 ks

a další 4.000 ks na 166 místech
v 67 přilehlých městech a obcích

/Miroslav/ Úterní slunečný 
den v Miroslavi patřil slavnost-
nímu otevření silničního průtahu 
historickým jádrem města. Nová 
moderní komunikace o celkové 
délce 1,2 kilometru se stavěla dva 
roky a první plány stavby byly 
započaty již v roce 1996.

„Pro dnešní den jsem na ote-
vření průtahu vybral i pěkné po-
časí. Začnu ale trochou z historie. 
Od roku 1996 byla zahájena pří-
prava výstavby a zdálo se, že tato 
myšlenka bude utopií. Dnešní den 
tuto utopii změnil ve zrealizova-
nou skutečnost a já bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se na této 
stavbě a její přípravě podíleli. Pro 
město to je nebývalá investice, 
protože zahrnuje celkovou částku 
necelých 60 milionů, město při-
spělo částkou 25 milionů. Ty dva 
roky realizací, co trápily občany
a návštěvníky, se vyplatily,“ uvedl
starosta Augustin Forman.

Na slavnostní otevření se do-
stavili významní představitelé 
kraje, poslanci, senátor, zástupci 
investora a realizačních fi rem. 
„Zúčastnil jsem se této akce rád 
a sem do Miroslavi jezdím pravi-
delně. Vím, jaké to tu bylo, když 
se jezdilo po kostkách. Myslím 
si, že se podařilo dobré dílo ve 
spolupráci s krajem a také díky 
starostovi města Miroslavi a za-
stupitelstvu. Také se zajímám o 
archeologické památky regionu, 
a tak jsem rád, že jsem měl mož-
nost držet v ruce ten starodávný 
hřeben, který se tu našel, a o 
kterém mluvil archeolog Zdeněk 
Čižmář. Je to nesmírný zážitek, 
když držíte něco, co je staré 1400 
let. Dnes vyšlo opravdu všechno 
včetně počasí a je dobře, že se 
dobrá věc podařila. Je to taková 
první vlaštovka na okrese Zno-
jmo, včetně té silnice, která nás 
trápí nejvíce a to je komunikace 

Znojmo – Pohořelice, jejíž opra-
va se plánuje,“ uvedl senátor za 
okres Znojmo Milan Špaček.

Jak v proslovu uvedl zmiňo-
vaný archeolog Zdeněk Čižmář, 
při záchranném archeologickém 
výzkumu pod stávající žulovou 
komunikací bylo zaevidováno 
100 objektů, ze kterých pochází 
1800 číslovaných nálezů, mezi 
něž patří unikátní staroslovanský
hřeben. Nálezy byly popsány a 
uloženy do sbírek muzea v Mo-

ravském Krumlově.
„Je určitě dobře, že je průtah 

konečně opraven a otevřen. Jezdit 
po kočičích hlavách a obyčejných 
dlažkách bylo místy naprosto 
nevyhovující. Silnice i chodníky 
jsou moc pěkně udělané a jezdit 
po novém asfaltu je doslova 
pohádka. Se starou silnicí se to 
vůbec nedá srovnat,“ pochválila 
místní důchodkyně Marie Hrubá.

Zlepšily se i podmínky pro 
místní podnikatele a obchodníky, 

kteří byli po dobu rekonstrukce 
odkázáni na nižší tržby a kompli-
kované zásobování. „Ten, kdo nás 
zná, ten si cestu k nám vždycky
našel, i když přiznávám, že po 
dobu uzavření a opravy silnice 
nám příjmy klesly. Zatím je sil-
nice otevřená jen jeden jediný
den, a tak nemohu srovnat, zda
k nám po novém asfaltu přijede
zvýšený počet nakupujících.“ 
sdělil Marian Antl, majitel jedné 
z prodejen u náměstí.        /mask/

ARCHING GROUP CZ a.s.  •  tel.: 608 730 397, 549 211 396

PRODEJ NOVÝCH BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STAVBĚ  •  5.11. 10 - 16 HODIN
prodáno, rezervováno 12 bytů • hypotéční úvěr - od 0% akontace - splátky od 4.600,- Kč/měs.

2+kk 54m2 - 3+kk 67m2, balkon, sklep

1 021 380,- až 1 311 960,- Kč + 5% DPH
OSLAVANY
DOKONČENÍ A 06/06

Bentonit se těžit nebude
/Ivančice/ Zastupitelé v Ivančicích se na svém zasedání zabývali 

nabídkou fi rmy Bentex Bohemia na pronájem a následnou těžbu ben-
tonitu. „Zastupiteli byl mimo jiné projednán i nový návrh fi rmy Bentex 
Bohemia na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku pro 
těžbu bentonitu v ivančické Réně. Přesto, že tento návrh už v určitých 
směrech vychází městu vstříc, rada se zastupitelstvem konstatovaly, že 
předložené materiály nejsou takového charakteru, aby je město mohlo 
akceptovat a nájemní smlouvu s fi rmou Bentex Bohemia uzavřít. Sa-
mospráva na svém zasedání jednoznačně rozhodla o tom, že nájemní 
smlouvu na základě těchto návrhů v současné době neuzavře,“ komen-
toval situaci starosta města Vojtěch Adam. Z toho vyplývá, že v Réně 
se v dohledné době těžit nebude, a zahrádkáři s výletníky se mohou 
v poklidu dále věnovat trávení volného času v této lokalitě.           /jak/

Střecha školy nespadne
/Oslavany/ Bezprostřední pád střechy nehrozí, konstatovali projek-

tanti a statici. Ti se v posledních několika týdnech intenzivně zabývali 
sondážemi na škole v Oslavanech. „Na základě zjištění problematické-
ho stavu střechy základní školy – budova druhého stupně, město oka-
mžitě objednalo statické posouzení u odborné fi rmy. Tohoto úkolu se 
zhostil projektant Ing. Nikl, který společně se statiky provedl sondáže
a prohlídku celé konstrukce střechy,“ oznámil starosta Vít Aldorf.

Bylo zjištěno, že základní problém – drcení atiky, je způsobováno 
nedokonalou konstrukcí střechy. K té došlo v době rekonstrukce, která 
probíhala v devadesátých letech, protože nebyl zcela dodržen projekt. 
Na základě těchto skutečností a statického posudku bylo navrženo 
řešení rozdělené na dvě etapy. První krok řeší bezprostřední opravu, 
která zabezpečí, aby destrukce dál nepokračovala. V tomto případě 
jsou náklady vyčísleny zhruba na 900 tisíc korun. Toto opatření souvisí 
se zesílením některých částí krovu tak, aby nedošlo k dalším posunům 
konstrukce střechy. Druhý krok následně řeší rekonstrukci celé střechy, 
včetně bývalého stropu školy a stavební části střechy a poškozené ati-
ky. V tomto případě jsou náklady vyčísleny na 7 milionů korun. Jde o 
nemalou fi nanční částku, kterou město v tomto okamžiku nemá. Proto 
ze strany města byla podána žádost na ministerstvo fi nancí o pomoc při 
zafi nancování řešení tohoto problému. Žádost byla rozdělena do dvou 
kroků, a to na zabezpečení opravy a pak na následnou rekonstrukci.

„Samozřejmě město Oslavany bude rádo, když bude žádost zabez-
pečena aspoň v prvním kroku. To znamená, aby město získalo alespoň 
fi nance na bezprostřední opravu, aby nedocházelo k další destrukci. Na 
základě této skutečnosti se rada města sešla na mimořádném zasedání, 
na kterém vyhlásila výběrové řízení. Byly osloveny tři fi rmy, které by 
v nejbližší době měly předložit své nabídky. Co se týká rekonstrukce, 
to už je věc jiná a je to vlastně fi nální oprava. Tam se uvidí, zda město 
bude mít potřebné prostředky. Pokud by je získalo, dojde k tomu, že 
střecha bude kompletně přestavěna. Každopádně současný stav není 
natolik vážný, aby došlo k pádu střechy,“ doplnil starosta Aldorf.    /jak/

/Oslavany/ Potvrdila to účast 
jen 35 lidí na veřejné diskuzi o dal-
ším osudu zámku. Ta proběhla 
v pátek 14. října ve velkém sále 
Dělnického domu, kde jednali 
zastupitelé s občany na téma pro-
deje oslavanského zámku. Této 
diskuze se zúčastnila také Ing. 
Skálová z odboru regionálního 
rozvoje památkové péče Ivančice 
a zájemce o odkup zámku jedna-
tel fi rmy G&C Pacifi c, a.s. Ing. 
Jiří Tomek.

Organizátoři připravili velký 
sál, vzhledem k tomu, že se 
předpokládala velká návštěvnost 
občanů, protože se jedná o jednu 
ze stěžejních záležitostí, která 

v Oslavanech probíhá. Nízká 
účast byla trochu překvapením. 

Záměr prodeje byl přesto vy-
světlen a vedl zastupitelstvo 
k rozhodnutí o prodeji zámku. 
Vystoupili jednotliví zastupitelé, 
a každý nastínil svůj postoj. Z po-
hledu památkové péče vysvětlila 
situaci Ing. Skálová. Uvedla, že i 
v případě prodeje zůstane zámek
památkou, která bude pod do-
hledem odboru památkové péče. 
Jiří Tomek představil celý svůj 
podnikatelský záměr v rámci 
zámku, jednoznačně potvrdil 
občanům, že se jedná o aktivity, 
které budou sloužit k tomu, aby 
byl zámek ještě víc otevřen ve-

řejnosti. Počítá se s aktivitami, 
které tam budou pořádány pro 
širokou veřejnost. Bylo zdůraz-
něno i jakým způsobem budou 
umístěny muzejní expozice, byla 
vysvětlena problematika fi nanco-
vání případného odprodeje. Sa-
mozřejmě dostali prostor i zú-
častnění občané. Padaly otázky
k provozu zámku, fi nancování 
koupě i oprav.

„Účast byla překvapivě malá
a to i přesto, že akce byla dlou-
hodobě avizována. Informace o 
této besedě se objevily v médiích, 
hlásil ji rozhlas a byly vylepeny 
plakáty. Přesto zájem o tuto zále-
žitost je velmi malý.  /pokr. str. 2/

Občané nemají o zámek zájem

foto: mask



/Břežany/ Noční můra mno-
hých odpůrců větrných elektráren 
se stala skutečností. Zhruba dva 
kilometry od obce Břežany vy-
růstá park větrných elektráren, 
první na Moravě. V současné 
době již stojí tři z původně pěti 
plánovaných větrných mlýnů. 
Montáž přes sto metrů vysoké 
věže, jejíž stožár se skládá ze tří 
kusů, trvá přibližně šest hodin.

Plánování výstavby větrných 
elektráren v regionu v mnohých 
městech a obcích bylo provázeno 
nedůvěrou a odmítavým posto-
jem místních občanů. Tam, kde 
se konala referenda, elektrárny 
neuspěly, například Vémyslice 
nebo Miroslav. Až se ke konci 
roku spustí všech pět elektráren 
do provozu, ukáže se, kdo měl 
pravdu, jestli odpůrci nebo příz-
nivci této ekologicky čisté výroby 
elektrické energie. Ukáže se, jaký 
dopad bude mít provoz na zvěř i 
obyvatele bydlící v okolí.

Dalšími obcemi, které uvažují 
o výstavbě větrných elektráren,
jsou sousední Mackovice a Olek-
sovice. V jejich případě by elekt-
rárny měly stát po obou stranách 
státní silnice Pohořelice – Zno-
jmo v prostoru křižovatky do 
Mackovic a Hostěradic.

Je pochopitelné, že rozrůsta-
jící se výstavba těchto zařízení 

výrazně změní ráz krajiny. Na-
příklad automobilista jedoucí od 
Pohořelic po státní silnici směr 
Znojmo v prostoru křižovatky do 

Trnového Pole již v současnosti 
vidí břežanské elektrárny. O pár 
kilometrů dále bude v budoucnu 
bezprostředně míjet daleko větší 

park věží, pokud se výstavba 
větrných mlýnů zrealizuje.

Zajímavé jsou názory přede-
vším ekologů. Ti jsou rozděleni 
do dvou táborů. Jedni, kteří hlá-
sají ano, je to čistá energie, která 
neznečišťuje životní prostředí. 
Druhá polovina tvrdí, elektrárny 
mají neblahý vliv na zvěř a ptáky. 
Jak uvedla Rovnost: „Od začátku 
jsme se stavbou kvůli přírodě 
nebyli nadšeni,“ uvedl starosta 
Vémyslic Milan Doubek. Další 
velmi diskutovanou otázkou je 
síla větru potřebná k provozu 
větrných elektráren. Podle úřed-
níků z kraje je podle větrných 
map vytipováno jen několik míst 
vhodných na výstavbu větrných 
elektráren. Z tohoto důvodu také 
nebyla obci Břežany přiznána 
podpora, protože právě Břežany 
se nenachází v tomto ideálním 
prostoru s výskytem častých a 
silných větrů. Přitom podle od-
borníků stačí k roztočení vrtulí 
čtyři metry za sekundu.

A jak již bylo řečeno, teprve 
budoucnost ukáže, jestli jde o 
dobré nebo špatné rozhodnutí, i 
když v případě problémů se celá 
technologie větrných mlýnů dá 
rozebrat a přemístit na jiné místo. 

Výstavbu větrných elektráren 
v našem regionu budeme i nadále 
sledovat.                            /mask/
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J. Vávry 2 (40 m od KB), Ivančice, tel.: 731 222 369

SportovníSportovní

obchodobchod Msport

zn. NIKE, DIADORA, ADIDAS, LOTTO, REEBOK, NEW BALANCE,...

OBUV A KOPAČKY

KOMPLETNÍKOMPLETNÍ

HOKEJOVÁHOKEJOVÁ

VÝSTROJVÝSTROJ

®  návrhy a realizace zahrad

®  stavební a truhlářské práce

®  závlahové systémy

®  dětská hřiště

®  zahradní jezírka

DOVOZ PÍSKU, ZEMINY,

STAVEB. MATERIÁLU

ODVOZ SUTI,

ULOŽENÍ NA SKLÁDCE

KONTEJNER 3-9m3
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  •  montáž
    •  servis
      •  opravy

TAM - ZNOJMO, PAVLICE18
tel: 515 258 962, fax: 515 258 142

mobil: 603 930 155, www.tam.kvalitne.cz

sekční • rolovací • výklopná • křídlová
GARÁŽOVÁ VRATA

Vedení účetnictví a účetní poradenství

včetně zpracování daňového přiznání

fyzickým a právnickým osobám.

Vedení mzdové agendy

a zpracování DPH nabízí

Burešová Vlasta
Sídliště 359, Moravský Krumlov

tel./fax: 515 323 398, mobil: 728 728 619

e-mail: 515323398@iol.cz

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

WHCWHC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

Miloš Hlaváč
Alexovice 115
664 91 Ivančice
Tel.: 546 437 323

Dělejte to jako bobři.

PODZIMNÍ SLEVY
MOTOROVÝCH PIL

Navštivte naši prodejnu:

VŠICHNI OCENÍ PILY ZKONSTRUOVANÉ
VE SPOLUPRÁCI S PROFESIONÁLY.

Husq_2005podz_cb_2.ai 13.9.2005 19:32:01

Agroservis Jan Holý • 67142  Vémyslice 275, tel./fax: 515 323 451

Suchohrdly u Miroslavi, tel.: 515 333 121, 515 334 276, Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

Ceny paliv: koks ořech1 - 680 Kč/q, koks ořech2 - 520 Kč/q, černé uhlí - 390 Kč/q,

hnědé uhlí kostka Bílina - 208 Kč/q, hnědé uhlí ořech 1 Bílina - 200 Kč/q,

EKOBRIKETY měkké dřevo - 42 Kč/10kg, brikety uhelné - 270 Kč/q

materiálů:
YTONG, Keratherm 

BRAMAC

spárovací hmoty, 
sádrokartony,

tepelné izolacePODZIMNÍ AKCE
UŠETŘÍTE AŽ 4.000,- Kč

Great experience

Občané nemají zájem ...

/dokončení ze str. 1/ Z toho vyplývá, že svým způsobem je lidem 
jedno, kdo tento zámek vlastní, hlavně, aby zámek sloužil jako kulturní 
a společenské centrum pro občany a byl veřejně přístupný. To diskuze 
potvrdila. Občané vyjádřili přání, aby zámek i nadále sloužil součas-
ným aktivitám. Případné fi nanční prostředky, které prodejem město 
Oslavany získá, budou investovány do města a jeho infrastruktury. 
Vzhledem k tomu, že zájem o problematiku zámku je ze strany občanů 
velmi malý, aktivity ve smyslu veřejného projednávání už iniciovat 
nebude, pouze na veřejně přístupných zastupitelstvech. To se týká 
především detailního projednání smluv o prodeji zámku s tím, že by 
se smlouva objevila i v médiích, aby každý občan měl jasno o tom, jak 
bude prodej probíhat, a jak město zabezpečí další aktivity na zámku,“ 
doplnil starosta města Oslavan Vít Aldorf.                  /jak/

První větrný park v regionu již stojí

UZAVŘETE
VÝHODNÉ
POVINNÉ
RUČENÍ

Favorit, Felicia od 2.016,- Kč

VOLEJTE IHNED
Krontorádová J., tel.: 603 532 242

S kreditní kartou od 500,- do 20.000,- Kč

BONUSY PŘEVÁDÍME

Žaluzie KoblížekŽaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů

Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří

� 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

přijme do HPP pracovníka na pozici

OBSLUHA
POLYGRAFICKÝCH STROJŮ

Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost,

časovou fl exibilitu. Praxe v oboru polygrafi e výhodou.

Kontakt na tel. čísle: 515 322 281

Tiskárenská 439

Moravský Krumlov

tel.: 515 322 281

fax: 515 322 722

e-mail: info@tiskarnamk.cz

s dlouhou
dobou hoření

 
Hnědé a černé 

foto: mask

foto: jak
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Sokolská 39, ZNOJMO
tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699

Mezírka 1, BRNO
tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889

www.plastovaoknafinstral.cz

PLASTOVÁ

A HLINÍKOVÁ

OKNA

pro 21. století

záruka 10 let

Nový 5-komorový profil
 za cenu 4-komorového

TRUHLÁŘSTVÍTRUHLÁŘSTVÍ
HAMMERSCHMIEDHAMMERSCHMIED
zakázková výroba nábytkuzakázková výroba nábytku

kuchyně na míru • dětské pokoje • předsíňové stěnykuchyně na míru • dětské pokoje • předsíňové stěny
vestavné skříně • kancelářský nábytekvestavné skříně • kancelářský nábytek

/Oslavany/ První kroky k vý-
stavbě nového náměstí byly již 
provedeny, i když jde pouze o 
demolici a přípravu pozemku.

Radní města Oslavan se na 
svém zasedání zabývali žádostí 
fi rmy Arching Group CZ a.s., což 
je developer, který má budovat na 
budoucím oslavanském náměstí 
polyfunkční a bytový dům. Před-
mětem jejich žádosti bylo povole-
ní demolice objektů.

„Rada města vyjádřila souhlas  
s tím, že žádost o demolici podá na 
stavební úřad město samo. Záro-
veň se zabývala využitím a použi-
tím materiálu z demolice a bylo 
rozhodnuto, že pískovcové a am-
fi bolitové kvádry, které se bu-
dou nacházet ve zdivu, budou 
očištěny a následně využity pro 
dostavbu protipovodňové zdi

a pro dekorativní účely na ploše 
budoucího náměstí. Co se týká 
zbývajícího zdiva, to bude pone-
cháno k dispozici developerské 
fi rmě, která ho s největší pravdě-
podobností předrtí a buď uloží na 
skládku, anebo zpětně využije na 
výstavbu v rámci náměstí. Co se 
týče dřevěných částí krovů, rada 
rozhodla o tom, že dřevo bude 
vytěženo, pokud možno jedním 
odběratelem a poté jednorázově 
tomuto odběrateli prodáno,“ uvedl
starosta města Vít Aldorf. Dřevě-
né části staveb zřejmě nebudou 
z důvodu snížení nákladu na de-
molici nabízeny občanům. Navíc 
společnosti, které se touto zále-
žitostí zabývají, to jest výkupem 
starého dřeva z podobného typu 
staveb, nabízejí za 1 m³ dřeva 
velmi zajímavé částky.          /jak/

Po demolici staré zástavby
vybudují nové náměstí

/Hostěradice/ V těchto dnech 
byla v Hostěradicích dokončena 
investiční akce, jejímž předmě-
tem byla rekonstrukce náměstí 
s povrchy silnic a novými chod-
níky. „Provedli jsme opravu míst-
ní komunikace, a celá tato akce 
byla brána jako rekonstrukce 
náměstíčka v části obce u školy. 
Původně mělo být zrekonstruo-
váno více našich komunikací, 
ale požadavky odboru dopravy 
v Moravském Krumlově byly pro 
nás nepřijatelné. Naším záměrem 
bylo udělat jen povrchy, ale po 
nás bylo požadováno, abychom 
komunikace celé odvodnili. Tento 
požadavek jsme nemohli fi nančně 
utáhnout, protože v těchto částech 
nemáme dešťovou kanalizaci. Co 
se nám ale podařilo, je oprava 

místní komunikace s chodníky 
z centrálního náměstí k poště,“ 
uvedl starosta Hostěradic Franti-
šek Schneider.

V této části obce již několik let 
chodník chyběl, je tu velký pohyb 
občanů a ve sněhu nebo blátě se 
špatně chodí. „Rozhodně je lepší 
chodit po chodníku, než se kodr-
cat po výmolech. Tato část obce  
opravu už nutně potřebovala,“
uvedla místní občanka Růženka 
Brzobohatá.

„Hodnota celého díla měla být 
původně 1,1 milionu korun, ale 
tím, že jsme přidali chodníky a 
větší plochu asfaltu, tak se nám to 
trochu prodražilo na konečných 
1,5 milionu. Z toho 540 tisíc jsme 
dostali dotaci z ministerstva fi -
nancí,“ vypočítal starosta. /mask/

Rekonstrukce náměstíčka 
stála půl druhého milionu 

Deset milionů do elektřiny
/Oslavany/ To, že se město Oslavany dynamicky rozvíjí a mění svoji 

tvář, dokládá i další investiční akce, která je naplánovaná na příští rok. 
„Město Oslavany obdrželo od fi rmy E-ON žádost o vyjádření k velmi 
významné investici této fi rmy. Týká se rekonstrukce elektrických sítí 
nízkého napětí na ulici Hybešově, rekonstrukce a uložení kabelů NN 
na sídlišti a v lokalitě Na Vyhlídce a ulic Široká a Hlavní, která by měla 
proběhnout v roce 2006 - 2007. Předpokládané náklady této investice 
bude plně hradit fi rma E–ON, a měly by dosáhnout výše 10 milionů 
korun. My z pohledu radnice považujeme tuto investici pro město za 
velmi významnou,“ uvedl starosta města Vít Aldorf.

Touto záležitostí se zabývala i rada města a konstatovala, že by bylo 
velmi dobré koordinovat činnost E-ONu a města v tom smyslu, že 
v rámci pokládky kabelů NN do země ze sloupů by bylo vhodné záro-
veň uložit kabely pro veřejné osvětlení a veřejný rozhlas. „Celá akce je 
naplánována tak, že ulice Hybešova, sídliště a lokalita Na Vyhlídce se 
připravuje na rok 2006, a zbývající část ulice Široká a Hlavní má být 
realizována v roce 2007. V současné době k těmto jednotlivým loka-
litám probíhá projektová příprava a rada města se bude k jednotlivým 
stupňům projektové dokumentace vyjadřovat.“                              /jak/

O jednom článku v MF dnes 
V Mladé Frontě vyšel 14.10.2005 článek pod výrazným titulem

„Změnili názvy ulic,lidé pak doklady. Nezákonně.“ Už nadpis tohoto 
článku není pravdivý a jeho obsah rovněž tak.

Tedy předně: v Ivančicích nedošlo ke změně názvů ulic. Pojmeno-
vány byly výhradně ty, které dosud vůbec žádný název neměly. Jde 
o ulice v místních částech Alexovice, Letkovice a Němčice. V každé 
z nich žije  400 – 600 občanů a celkem byly přiděleny 34 názvy ulic. 
Z toho zřetelně plyne, že nešlo o zbytečný a neúčelný počin, jak tvrdí 
autor článku, ale o krok, vedoucí jednoznačně k usnadnění orientace 
v těchto rozrůstajících se částech města.

Dále pak o přidělení názvů dosud nepojmenovaným ulicím nerozhodlo 
vedení radnice, ale zastupitelstvo, do jehož výlučné pravomoci tato věc 
spadá. Názvy ulic schválili jednomyslně všichni zastupitelé, tedy včetně 
ing. Sládka. Jeho výroky v článku o zbytečném zatěžování občanů a o 
možných  škodních důsledcích jsou tedy skutečně úsměvné. Pokud měl vý-
hrady, měl je vyjádřit na zasedání zastupitelstva a projevit je při hlasování.

A konečně – že si občané v důsledku pojmenování ulic a přidělení 
orientačních čísel k nemovitostem /nikoli čísel popisných/ měnili ob-
čanské průkazy a další úřední listiny, je už pouze výplodem fantazie 
autora článku. Povinná výměna osobních dokladů probíhá dle nařízení 
vlády všude. Rozhodnutí zastupitelstva bylo s tímto nařízením pro měst-
ské části koordinováno, aby si občané nemuseli měnit doklady dvakrát.

Jediné pochybení, ke kterému došlo, se týká formy, kterou byli ob-
čané o pojmenování ulic a přidělení orientačních čísel informováni. Na 
místo prostého vyrozumění se použilo správního rozhodnutí, to ale na 
platnost přijatých rozhodnutí nemá pražádný vliv.

Odbor správních činností, který v rámci výkonu státní správy v pře-
nesené působnosti zajišťuje agendu evidence obyvatel a občanských 
průkazů, obdržel od samosprávy veškeré potřebné doklady, tedy roz-
hodnutí městského zastupitelstva o pojmenování ulic s přehledným 
seznamem nových názvů ulic s popisnými čísly domů a k nim přiřaze-
nými orientačními čísly.

Vedení města, vedeno snahou co nejvíce usnadnit občanům po-
vinnou výměnu OP, která připadá na toto období, zajistilo úřadování 
přímo v dotčených městských částech. Samozřejmostí bylo i to, že při 
této příležitosti byly převzaty i žádosti o vydání cestovního dokladu, 
kde adresa bydliště není vůbec uvedena.

Co říci závěrem? Především je třeba si uvědomit, čemu podobné 
články slouží. Na to nechť si odpoví každý sám.

Slovy tajemníka MěÚ: ubezpečujeme občany, že všechny kroky
a rozhodnutí k pojmenování ulic a přidělení orientačních čísel byly pro-
vedeny v souladu se zákonem a platí. Stejně tak jsou platné i doklady
– konkrétně občanské průkazy, které Vám byly v návazností na toto 
rozhodnutí vystaveny nebo v nejbližší době vystaveny budou.

Mudr. Vojtěch Adam, starosta města Ivančice

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

GE Money Bank
ulice a číslo, město
Tel.: 000 000 000
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Tel.: 000 000 000
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GE Money Bank
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Tel.: 000 000 000
Fax: 000 000 000
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GE Money Bank
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Tel.: 000 000 000
Fax: 000 000 000
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Měsíční poplatky jsou jen  35 Kč  a úrok na 50 dní jen  150 Kč. 
K tomu všemu běžný účet za  28 Kč.

Karta, která vám opakovaně půjčí zdarma*

S MoneyCard máte vždy k dispozici peníze navíc, a to bezúročně až na 50 dní. Karta není vázána na běžný účet,
neplatíte žádné měsíční poplatky ani roční poplatek. Pořiďte si ji ještě dnes v GE Money Bank a máte jistotu, 
že vás nečekané výdaje nezaskočí. Volejte 844 844 844 nebo navštivte www.gemoney.cz.

MoneyCard - Chytrá karta

Zadavatelem reklamy a vlastníkem MoneyCard je GE Money Multiservis, a.s. Vydavatelem MoneyCard je GE Money Bank, a.s.
*Při splnění smluvních podmínek. Roční poplatek zdarma v prvním roce od pořízení MoneyCard a při aktivním používání i v dalších letech.

GE Money Bank, a.s. 

Moravský Krumlov
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tel.: 515 266 441-4
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tel.: 515 200 471

GE Money Bank, a.s.

Pohořelice

Brněnská 120

tel.: 519 424 514-6

foto: jak
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Hostěradičtí hasiči mají 
novou zbrojnici

/Hostěradice/ V těchto dnech byla uvedena do provozu nová požární 
zbrojnice v Hostěradicích, jejíž rekonstrukce byla zahájena v loňském 
roce. „Z fi nančních důvodů jsme stavbu museli rozložit na dva roky. 
Původně měla oprava stát 1,5 milionu korun, jednalo se o menší úpravy.
Opravu křidlice na střeše, která byla v dezolátním stavu, ústřední vytá-
pění, napojení na vodovod a kanalizaci. V průběhu výstavby se zjistilo, 
že stav budovy je v horším stavu, než se předpokládalo. Proto muselo 
dojít ke změně stavebního povolení. Kompletně byla sundána celá stře-
cha, provedla se nadstavba střechy s novou vazbou a krytinou, byla zvý-
šena věž pro vysoušení hadic oproti původnímu záměru o čtyři metry.
Místo jedné garáže se postavili dvě, místo plechových dveří byly na-
instalovány výsuvné. Postavila se boční přístavba takového požárnic-
kého muzea, kde bude vystavena historická stříkačka,“ uvedl starosta 
Hostěradic František Schneider.

Tím, že byla celá stavba zvednuta, vznikla klubovna pro 80 
lidí. Dnešní stav SDH Hostěradice čítá 65 členů, kteří tak bu-
dou mít odpovídající zázemí. „Celková hodnota díla je přibliž-
ně 3 miliony korun. Prostředky se našly v rozpočtu obce a 250
tisíc přispěla nadace Duha. V současnosti je stavba zkolaudovaná
a v provozu. Hasiči mají k dispozici podkroví, sprchy, sociální zázemí 
a nové vytápění. Myslím si, že budova si opravu zasloužila, stejně tak 
jako hasiči. V minulosti jsme totiž měli problém s fungováním SDH. 
Po roce 1990 se rozpadlo a teprve před čtyřmi roky se znovu obnovila 
činnost a dnes hasiči fungují, jak mají. I v požárním sportu dosahují 
dobrých výsledků,“ doplnil starosta Hostěradic Schneider.         /mask/

/Loděnice/ Druhá říjnová sobo-
ta patřila v Loděnicích oslavám 
hned z několika důvodů. Tím nej-
důležitějším bylo svěcení obecního 
znaku a praporu v nově opraveném 
chrámu páně svaté Markéty.

„Máme velice krásný znak i 
prapor. Je na něm růže a orlice, 
což je převzato z pečeti Loucké-
ho kláštera, protože v minulosti 
náš kostel k němu patřil. Dále 
tam jsou dva meče, které sym-
bolizují bitvu u Loděnic, podklad 
je bíločervený. V tomto roce 
slavíme také 80. výročí položení 
základního kamene české školy 
v Loděnicích. Slavíme také 820. 
výročí bitvy u Loděnic, o které se 
málo ví,“ informovala starostka 
obce Jindřiška Vedralová.

„Takové přijetí obecního znaku 
a praporu je jeden z nejvýznam-
nějších okamžiků v dějinách 
obce. Je to zároveň takový odkaz
na kořeny a vyznamenání. To, co 
spojuje lidi a proto se raduji spo-

lečně s nimi,“ uvedl hejtman JM 
kraje Stanislav Juránek, který do 
Loděnic přijel jako čestný host.

„Naše místní uskupení dob-
rovolných hasičů organizačně 
zajišťuje dnešní akci svěcení 
obecních symbolů, což je znak 
a prapor. V průvodu přes obec 
poneseme standartu se znakem 
a v kostele budeme stát čestnou 
stráž. Pro návštěvníky jsme při-
pravili společně s radnicí bohaté 
občerstvení před hasičárnou a 
jsou připraveny atrakce hlavně 
pro děti. V kulturním domě je 
nainstalovaná výstava dobových 
i současných fotografi í. Pro ro-
dáky, ale i ostatní je k prohlídce 
otevřena škola s jídelnou. Připra-
veno je vystoupení žáků zdejší 
školy, dětského country souboru 
Štístka a k dobré pohodě přispěje 
i dechová kapela Jožky Šmuka-
ře,“ informoval k doprovodnému 
programu velitel místních hasičů 
Vlastimil Přibyl.               /mask/

V Loděnicích světili
prapor a znak

PROVOZ: MORAVSKÝ KRUMLOV (BÝVALÝ LACRUM)

VÝKUPBOŘIL
•  BAREVNÝCH KOVŮ
•  ŽELEZA
•  PAPÍRU
•  KŮŽÍ
•  EL. A TEL. KABELŮ

PROVOZNÍ DOBA:

po, út, čt, pá: 9-16 hod.

so: 9-12 hod.

st, ne: zavřeno

KONTAKT:

mobil: 731 566 786

tel./fax: 515 255 392

e-mail: ivoboril@tiscali.cz

Dopis ministru zemědělství
/Brno/ Vážený pane ministře, orgány Jihomoravského kraje, v sou-

ladu se svým programovým prohlášením, věnují trvalou pozornost 
našemu venkovu i zemědělcům, sedlákům a farmářům v něm půso-
bícím. Hledáme možnosti podpory malého a středního podnikání jak 
v zemědělské prvovýrobě, tak i v oblasti zpracovatelské a v uplatnění 
produktů místních pěstitelů, dodavatelů a výrobců na trhu.

Chceme, aby i komodity, jimiž se Jižní Morava odlišuje a chlubí 
– réva vinná, ovoce a zelenina – zaznamenaly perspektivu a rozvoj, 
nikoli útlum či úpadek. Rada našeho kraje se znepokojením sleduje 
v posledních týdnech a měsících propad výkupních cen u řady komo-
dit v porovnání s rokem 2004. Rada JMK je připravena podpořit Vaše 
úsilí prosadit ve státním rozpočtu na rok 2006 takové objemy fi nanč-
ních prostředků, které umožní vyplácení přímých plateb zemědělcům 
v příštím roce blížící se 65 % objemů realizovaných v evropské 15.

Stejně tak považujeme za nutné násobné navýšení dotací na integro-
vanou produkci sadů a vinic, směřujícím k částce 30 tis. Kč/ha a rok. 
Pane ministře, rádi se zapojíme, spolu s odborníky Vašeho resortu, do 
přípravy legislativy, která dokáže usměrnit a odstranit diskriminační 
chování obchodních řetězců k tuzemským výpěstkům a výrobkům.

Stejně tak věříme, že naším společným přičiněním se podaří oživit 
funkce Vinařského fondu ČR v oblasti marketingu s důrazem na nákup 
a prodej moravských vín a že dojde k přislíbenému převedení návrat-
ných dotací na výsadbu vinic v uplynulých letech na nenávratné. Pane 
ministře, Rada našeho kraje mě pověřila sdělit Vám toto stanovisko. 
Uvítám, určíte-li pracovníka Vašeho resortu, s nímž budu moci podnik-
nout kroky vedoucí k naplnění výše uvedených potřeb zemědělství naší 
republiky.                Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje

Dotace na evidenci vinařů 
rada JM kraje schválila

/Brno/ Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 13. října schválila 
poskytnutí dotace Svazu vinařů České republiky ve výši 150 tis. Kč na 
zajištění programového vybavení pro podporu vinařské evidence obce-
mi. Princip uvedeného systému spočívá v tom, že drobný vinař přijde 
ve stanoveném období na obecní úřad, kde mu k tomu určený pracov-
ník na základě jím poskytnutých informací vyplní potřebné evidenční 
formuláře, které se na závěr vytisknou a vinař je podepíše. Současně 
budou tyto formuláře odeslány elektronicky do registru. Obec bude 
mít současně možnost požádat ministerstvo práce a sociálních věcí 
o zaměstnání pracovníka na určitou dobu v roce, převážně v období 
červenec až prosinec v závislosti na objemu práce. Svou zákonnou po-
vinnost si každý pěstitel i výrobce splní podle svého uvážení, tj. přímou 
komunikací s registrem nebo využije služeb obce. Důvodem pro toto 
řešení je příliš složitá administrativa vinařské evidence. Obdobný sys-
tém přes obce využívá i Rakousko a Maďarsko.             /tz/

inkasování platebních prodlení
zajiš�ování leasingových objektù,

vèetnì pøepravy a úschovy
•  dopravní technika (osobní, užitkové, nákladní automobily a autobusy)

•  movitosti (od kancelářské, výpočetní techniky až po technologické celky)

•  stavební a zemědělská technika i vysokozdvižné vozíky

úspěšnost - 98%úspěšnost - 98%
Individuální osobní jednání a zpracování na místě.

Případy k intervenci uzavřeny do jednoho měsíce od data obdržení.

Celorepubliková působnost.

Pravidelná aktualizace zatímních zpráv k jednotlivých případům

v průběhu plnění zakázky.

Závěrečná zpráva a dodání potřebné dokumentace

pro případné další soudní i mimosoudní využití. 

Konzultace případů a individuální projednání postupu

upravujícího vzájemnou spolupráci s objednavatelem.

Odhady odkupních cen majetku (předmětů leasingu),

zprostředkování jejich prodeje a následný prodej.

 

Kontaktujte naši společnost:

IBS CZ, spol. s r.o. • Brno, Kaštanová 141a,

Telefon: 543 216 177 • Telefon, fax: 543 216 188

Mobil: 603 518 050 • E-mail: ibs@telecom.cz

SPECIALISTA
v oblasti vymáhání pohledávek

PRODEJNA

MORAVSKÝ KRUMLOV

ZÁMECKÁ 26

(v masně u Burdů)

Pracovní doba:

po, st, pá: 8-15 hod.

tel.: 515 321 031

mobil: 604 694 866

tel/fax: 483 390 244

e-mail:

cipro.zb@tiscali.cz

www.cipro.cz

NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT:
•  PRACOVNÍ ODĚVY

   (s možností i vícebarevného potisku)
 

•  PRACOVNÍ RUKAVICE

•  PRACOVNÍ OBUV

•  OCHRANY SLUCHU A ZRAKU

•  OCHRANNÉ PŘILBY A MASKY

Vše za přijatelné ceny. Při větší objednávce zboží dovezeme.

foto: mask

foto: mask
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Zeptali jsme se: umělce, básníka a fotografa pana Jiřího Ročka

Kdy jste se přistěhoval do 
Miroslavi a proč? 

V roce 1968. Jsem vlastně při-
stěhovalec z Jiřic u Miroslavi, 
jejichž obyvatelé pocházejí 
z velké většiny z bývalé Jugo-
slávie. Moje osoba je známá 
svojí mimořádně silnou a přá-
telskou letorou. Po těžké havárii 
jsem byl nucen ukončit studium 
na zemědělské škole a nastoupil 
jsem do učení v komunálních 
službách jako malíř natěrač. Po-
znal jsem zde i svou lásku, která 
mi porodila tři syny, za což ji do 
smrti musím být hodně vděčný, 
postavil jsem dům, zasadil přes 
sto stromů. Umělecké záliby 
čekaly 30 let. 

Čemu se věnujete dnes? 
Jsem malíř natěrač, a v mém 

věku již bez zaměstnavatele. 
Sbírám čočkou fotoaparátu a tuž-
kou do skicáku zachycuji nád-
heru zákoutí ve městě a okolí. 
Lidské duševní rozpoložení a 
krásu zákoutí zapisuji několika
verši. Barevnost záleží na fan-

tazii, což je fascinující, pro 
mne někdy téměř spasitelné. 
Například malinké zákoutí 
jednoho okrově zbarveného 
kamenného základu a na něm 
ploška mechu velikosti dlaně 
v tyrkysové zeleni a na ní kap-
radinka v hráškově zelené je 
pro mě vizuální bomba. Po po-
ledni, až se slunce překulí, se 
jdu opět pokochat. Jiný dopad 
slunečních paprsků a ze stinné-
ho úhlu pohledu nový efekt. 

Jste místní patriot?Svým 
přispíváním na celkovém dění 
ve městě, obzvlášť v posled-
ních letech. Myslím si, že i 
já mám co nabídnout, nejen 
v kultuře, společně například
s Krbálkovými exponáty, me-
ruňkobraním a v jiných akcích. 
Rekonstrukce vozovek, parků, 
okolních kopců. Nápad a re-
alizace obrazové minigalerie 
Miroslava Svobody, fotbalisté, 
házenkáři. Vynikající dlouho-
leté výsledky hasičů, zejména 
děvčat, jenž se zúčastňují re-

publikových soutěží a umisťují 
se v lepší polovině tabulky. 

V čem máte nejsilnější pocit 
místního patriotizmu? 

Jsem dlouholetý hasič, který
léta závodil, tedy hasičina. Měs-
to stále pulsuje a bouří jak bur-
čák, který se přetváří na zlatavý 
mok tekutého slunce, které hla-
dí po jazyku i po duši. I já jsem 
tedy našel své místo na tomto 
světě a vývojem dozrávám 
jako to víno. Samozřejmě pocit 
místního patriotizmu je v tom, 
co dělám, i na poli uměleckém. 

Co by podle Vás Miroslav 
potřebovala k rozvoji kultury a 
společenských akcí? 

Více zapálených lidí, kte-
rých není nikdy dost. Kalendář 
kulturních akcí je hodně nabitý
a hodnotných akcí na tak malé 
město je už tak slušně dost i 
málo. Zámek už by měl dávno 
žít, okolnosti jsou však jiné, 
město dělá maximum, co se pro-
deje týče. Snad by byla potřeba 
stylová vinárna v zámeckém 
sklepě. Dále možná propagace 
v rakouském periodiku. Ob-
rovským podnětem je čištění 
rybníku Réna, těším se na re-
konstrukci náměstí, které je 
spolu s radnicí pro mne hodně 
malebné. Další akce tedy i kul-
turní se neobejdou bez návštěv-
níků, to je ale o penězích. 

Jak by jste charakterizoval 
momentální dění na Morav-
skokrumlovsku?

Moravský Krumlov, bývalé 
okresní město, volně převe-
deno neškodilo by navázat na 
staletími ověřenou Moravskou 
samosprávu, tak by to bylo ono. 

Muchova epopej, jeho hluboká 
víra v lepší zítřek. To bylo teh-
dy, dnes by svá díla Praze asi 
nevěnoval. Úředník, který chce 
Krumlovu odebrat něco tak 
úžasného patří do Zemanova 
bonmotu „Já neznám politiky 
levicové a pravicové. Já znám 
politiky blbé a ještě blbější.“ 
Je zapotřebí rekonstrukce vozo-
vek, alespoň na hlavních tazích. 
Úředník v Praze blahosklonně 
přidělí jakési fi nance. Kdyby si 
sedli starostové tohoto regionu 
u sklenky vína, jistě by se do-
mluvili, kde je momentálně za-
potřebí vložit investice. Oni si 
spolu občas sednou, ale na tolik 
zájemců o fi nance je hromádka 
hodně malá. Moravskokrum-
lovsko stačí projet, a zjistíte, že 
je krásné a upravené. 

Jak se Vám líbí kulturní 
přetváření krajiny? 

V Miroslavi se skláním před 
docíleným záměrem a snahou, 
že je v okolí města několik 
chráněných oblastí označených 
tabulemi. V kontextu s tímto 
záměrem nechápu eminentní 
záměr radnice o výstavbu rodin-
ných domků na takzvaném cvi-
čáku v ulici Tyršově, na kterém 
se pořádaly sokolské slety, kam 
chodí na vycházky mateřské 
školy a kam si chodí hrát děti 
z půlky Miroslavi, jelikož je to 
jediné hřišťátko široko daleko. 
Cožpak je málo stavebních míst 
v Miroslavi? Žiji v této ulici od 
roku 1968, vím tedy, o čem je 
řeč. Velmi pozitivním počinem 
je čištění kopců od náletových 
dřevin. A do toho pak někdo 
přijde a vykládá mi o úžasnosti 

větrných elektráren vsazených 
do ostrůvků křehounké krásy, 
kterou je třeba zvelebovat, ne 
znehodnotit vizuálně a fone-
tickou impresí. Těch pár zajíců 
– profesorů snad už s brýlemi, 
kteří s ostatní zvířenou dotváří 
kouzlo oněch zákoutí by při rea-
lizaci elektráren začali skákat pod 
kola aut. Jestli už tak nečiní od pr-
vopočátku zrození tohoto nápadu. 

V čem vidíte další rozvoj tu-
rismu v Miroslavi? 

Ubytování, komunikace sil-
niční i mezilidské, další díla 
mistra Krbálka. Radní odvádí 
skvělou práci. Kdo kdy věděl o 
Miroslavi? Já jezdím do Prahy 
a na Žižkově v malé hospůdce, 
když jsem řekl štamgastům, že 
jsem z Miroslavi, víte co jsem 
uslyšel? Hele to bylo v televizi, 
tam je ten kovář a meruňko-
braní. Miroslav se stává známá 
svou kulturou, akcemi v celo-
státních, ale i krajských médiích
Avšak svou obsažností a širo-
kým spektrem informací patří 
velký dík Vám, pane redaktore
a Vašemu Zrcadlu. 

Jak k tomu názoru může na-
pomoci místní kultura? 

Odpovím stroze, zlepšová-
ním, rozšiřováním spektra už 
tak nemnoze skvělých akcí. Na-
příklad já jsem slíbil, že na veli-
konoce upletu pomlázku kolem 
celého záhonu na náměstí. 

Jak to vidíte s ekologií
v Miroslavi? 

Doporučoval bych zástupcům 
fauny a fl ory, aby zasedli se za-
stupiteli města. Z jejich strany 
by padlo jistě dost hezkých slov, 
nemohl bych ale zaručit, že by se 

nějaký ten zajíc nebo bažant ne-
dostavil s fl intou přes rameno. 

Je podle Vás veřejnost 
o místním dění dostatečně 
informována? 

Nepochybně. Kromě periodik 
s již vzpomínaným Zrcadlem, 
informační letáčky, rozhlas i 
místním Zpravodajem, který 
by měl vycházet alespoň jednou 
za měsíc, byť v polovičním 
rozsahu. Kdo má zájem o dění, 
pár korun za Zpravodaj je tím 
nejmenším. 

Čím se odreagujete? 
Projdu se s fotoaparátem a 

skicákem po městě a okolí, 
protože chci najít aspoň zbytek 
krásy. Tu nacházím. Jedná se 
většinou o poetické rozměry 
světa, potřebuji si přizdobit 
relativní všednost dnů, mám 
k tomu jistě dispozice. Trochu 
neskromně – zvítězil jsem kdy-
si v celostátní soutěži v konku-
renci téměř patnácti set obrazů. 
Poezie je mým druhým koněm 
a tak na stejné soutěži byla 
třinácti autorům – vítězům 
vytištěna útlá knížka. Každý 
v ní máme těch sedm až deset 
básní. Jistě mi teď více lidí po-
rozumí. Dlouhá léta jsem velmi 
aktivně psal a dopisoval do 
různých periodik včetně míst-
ního Zpravodaje. Ale na jediný 
obrázek jsem si čas neudělal. 
Díky doktoru Svobodovi jsem 
začal malovat – zatím tužkou 
a měl jsem výstavu. O druhou 
výstavu v restauraci Slávie mne 
požádal Jindra Schlesinger. I o 
tom je život, všimnout si jeden 
druhého. 
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Fiat Bravo 1,2 16V
r.v. 1999, cena 115.000 Kč

2x airbag, ABS, orig. autorádio, 

alu kola, posilovač řízení

Fiat Brava 2,0 20V HGT
r.v. 1997, cena 99.000 Kč

klima, 2x airbag, ABS, orig. auto-

rádio, centrál, el. okna, alu kola

Fiat Brava 1,6 16V
r.v. 1999, cena 125.000 Kč

klima, 4x airbag, ABS, orig. auto-

rádio, centrál, el. okna

Fiat Brava 1,4 12V 
r.v. 1997, cena 79.000 Kč

klima, airbag řidiče, orig. auto-

rádio, centrál, el. přední okna

Daewoo Lanos 1,3iE
r.v.1998, cena 77.000 Kč

2x airbag, CD přehrávač, centrál,

posilovač, servisní knížka

Citroen Xsara Picasso
r.v. 2000, cena 229.000 Kč

aut. klima, 6x airbag, ABS, el. 

př. okna, počítač, alu kola, centr.

BMW 318i
r.v. 1991, cena 79.000 Kč

centrál, šíbr, posil., alu kola, rádio,

nová baterie a brzdy, rádio

Audi A6 Avant 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 329.000 Kč

aut. klima, aut. převod., 4x airbag, 

ABS, ASR, el. okna  a zrc., počít. 

Seat Ibiza 1,4 MPI
r.v. 1998, cena 108.000 Kč

dobrý stav, klima, 2x airbag, el.

okna, el. zrcátka

Renault Mégane 1,9 TD
r.v. 1997, cena 95.000 Kč

2x airbag, rádio, el. přední okna, 

centrál dálkový, el. zrcátka

Mercedes-Benz 200 CDI
r.v. 2001, cena 389.000 Kč

klima, 4x airbag, ABS, kůže, CD,

el. okna, alu kola, centrál, tón. skla

Lancia Lybra 1,9 JTD
r.v. 2000, cena 225.000 Kč

aut. klima, 4x airbag, ABS, orig. 

rádio, počítač, alu kola, centrál

Ford Mondeo combi 2,0i
r.v. 1998, cena 119.000 Kč

klima, 2x airbag, ABS, el. okna, el.

šíbr, alu kola, centrál

Ford Focus combi 1,6i
r.v. 2000, cena 175.000 Kč

2x airbag, ABS, rádio, imobilizér,

el. okna, posil., centrál, tón. skla

Fiat Marea 1,6 16V
r.v. 1999, cena 139.000 Kč

klima, 4x airbag, ABS, centrál., 

el. okna, střešní nosič

Fiat Croma 2,0 iE
r.v. 1992, cena 35.000 Kč

rádio, centrál, el. okna, manual. 

šíbr, posilovač, tažné zařízení

VW Passat Variant 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 299.000 Kč

aut. klima, 4x airbag, ESP, ABS,

alarm, centrál, tón. a vyhř. skla

VW Passat 1,9 TDI 96kW
r.v. 2001, cena 319.000 Kč

aut. klima, 2x airbag, ABS, počítač, 

alu kola, centrál, el. zrc., tón. skla

VW Golf variant 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 265.000 Kč

klima, 4x airbag, ESP, ABS, CD,

el. okna a zrc., centrál, počítač

Škoda Superb 2,8
r.v. 2002, cena 450.000 Kč

aut. klima a přev., 4x airbag, ABS,

xenony, kůže, vše v el., počítač

Škoda Octavia TDI SLX
r.v. 1999, cena 199.000 Kč

klima, 2x airbag, ABS, rádio, centrál,

el. okna, počítač, alu kola, tón. skla

Škoda Octavia combi 1,9
r.v. 2001, cena 299.000 Kč

aut. klima, navig., 2x airbag, ASR, ABS,

CD, počítač,, alu kola, centrál, el. zrc.

Škoda Octavia combi 1,4T
r.v. 1999, cena 199.000 Kč

klima, 2x airbag, ABS, rádio, centrál,

el. okna, počítač, alu kola, tón. skla

Škoda Fabia combi 1,4i
r.v. 2001, cena 155.000 Kč

airbag řidiče, rádio, centrál, imobili-

zér, posilovač, servisní knížka

Loď Milenium 485 55kW
r.v. 2001, cena 299.000 Kč

benzín, stav velmi dobrý, cena 

včetně vozíku. MOTOR 75 PS

Aprilia LYOO
r.v. 1997, cena 25.000 Kč

obsah 49 ccm, velmi dobrý stav, 

najeto 15 tis. km, 1. majitel

Peugeot Partner 1,4i
r.v. 1999, cena 99.000 Kč

velmi dobrý stav, rádio, alarm, 

tažné zař., centrál dálkový

Fiat Ducato 2,8 JTD
r.v. 2001, cena 290.000 Kč

nafta, celk. hm. do 3,5t, cena bez 

DPH, rádio, posilovač, tažné

Citroen Jumper 2,5 TD
r.v. 1998, cena 110.000 Kč

nafta, zimní pneu, koupeno v A, cena

bez DPH, rádio, tažné

Suzuki Vitara 2,0i
r.v. 1997, cena 169.000 Kč

2x airbag, ABS, rádio, centrál, el.

okna, posilovač, otáčkoměr

Jeep Grand Cherokee 2,7
r.v. 2002, cena 670.000 Kč

cena bez DPH, aut. klima a převod,

6x airbag, vše v el., tažné, alu kola

Jeep Grand Cherokee 2,5
r.v. 1997, cena 249.000 Kč

klima, 2x airbag, ABS, kůže, 4x4,

alu kola, centrál, el. a vyhř. zrc.

Audi A6 Avant 2,5 TDI 
r.v. 2000, cena 325.000 Kč

aut. klima, 4x airbag, ABS, ASR, 

el. zrc. a okna, alu kola, centrál

Audi A4 2,5 TDI 114kW
r.v. 2002, cena 445.000 Kč

aut. klima, 6x airbag, ABS, el. zrc. 

a okna, počítač, alu kola, ESP

Audi A3 1,9 TDI 81 kW
r.v. 1999, cena 219.000 Kč

aut. klima, 4x airbag, ABS, el. zrc. 

a okna, počítač, alu kola, centrál

Audi A3 1,8i 
r.v. 1998, cena 188.000 Kč

aut. klima, 4x airbag, ABS,  el. zrc.

a okna, centrál, alu kola, tón. skla

Ivančice

AUTOBAZAR

telefon a fax: 546 452 948

mobil: 602 526 745

606 385 292, 602 536 741

e-mail: avtom@volny.cz

www.tipcars.com/cz/laukar

otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hod.Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING



/Ivančice/ Na tomto se shodli 
účastníci setkání, které proběhlo
v pátek 7. října odpoledne a v prů-
běhu celé následující soboty.

Aktivní občané z ivančického 
regionu na společném jednání o 
problémech města a jeho okolí 
defi novali klady a zápory života 
města. Do Besedního domu v prů-

běhu těchto dvou dní přišla stov-
ka lidí z řad studentů, důchodců, 
pracujících, ale i maminek na 
mateřské dovolené. Tuto akci 
uspořádalo Středisko volného 
času Ivančice společně s nadací 
Partnerství.

„Diskutovalo se nad tím, co 
máme ve městě dobré, ale také 

nad tím, co nám tu chybí a co by 
se do budoucna nového mohlo 
udělat. Zabývali jsme se tématy 
školství, volného času, informo-
vaností obyvatel, zdravotnictví 
a dopravy. Například z volno-
časových aktivit vyšel park na 
Réně, kulturní a sportovní vyžití. 
Co se týče informovanosti, vyšlo 
najevo, že by lidé v Řeznovicích, 
Budkovicích a Hrubšicích chtěli, 
aby tam lépe fungoval rozhlas, 
protože tam není zavedená ka-
belová televize. Překvapilo nás, 
že problémy, o kterých se disku-
tovalo, nevyžadují žádné velké 
investice. Zajímavými náměty 
bylo alternativní školství s návaz-
ností na řeznovickou školu, málo 
plácků, málo hřišť, více se vě-
novat problémové mládeži, stav 
klíčových křižovatek a podobně,“ 
informovala organizátorka Jana 
Heřmanová, ředitelka Střediska 
volného času.

Závěry se shrnuly a naplánovaly
s tím, že jejich realizace je možná 
a nenáročná. Postupným třídě-
ním témat se dospělo k dvěma
nejdůležitějším a nejnaléhavějším 
problémům: park na Réně a roz-
hlas v okolních obcích. Projedná-
valo se, co by tam občané chtěli
a jak mohou sami pomoci. 

„S výsledky diskuze jsem velmi 
spokojená, překvapil mě zájem ze 
strany obyvatel. Přitom nešlo jen 
o diskuzi, ale shromáždit náměty, 
nápady a ty pak v jednotlivých 
skupinách rozebrat. Všechno jsme
zapisovali na fl ipové papíry fi k-
sami formou takzvaného bouření 
mozků,“ zhodnotila Heřmanová. 

Tento půlroční projekt vytváře-
ní vize komunity slouží k aktiv-
nímu zapojení občanů do života 
ve městě. Těchto jednání se se 
zájmem zúčastnili i starosta měs-
ta Vojtěch Adam a místostarosta 
Jaroslav Pospíchal.                /jak/
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CMYK

!!! Nově otevřena !!!
Stanice technické kontroly

Moravský Krumlov, Okružní 399, Tel.: 515 321 305

Měření emisí: benzín, nafta, LPG
v areálu STK, Moravský Krumlov, Tel.: 515 321 059

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:

•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM

•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

Zahrada s ovoc. stromy v obci 

Padochov. Pozemek vhodný jako

užitkový i k rekreaci. Po vyjmutí

z půd. fondu i pro stavbu RD nebo

pro komer. výstavbu. IS v dosahu.

Cena: 320 tis. Kč            

DB 2+1 Ivančice, ul. Polní, PO 

CELK. REKONSTRUKCI, 5.p./8,

nadstand. úpravy, GO stupaček, 

odpadů a el. Nová KL a koupelna. 

Byt je velice pěkný a útulný.

Cena: 800 tis. Kč

Stavební pozemek na stavbu 

samostatně stojícího RD v obci 

Ivančice - Letkovice o výměře 

1.102 m2, šířka 30 m, rovina, 

veškeré IS v dosahu. 

Cena k jednání: 550 tis. Kč

Velmi pěkný RD 4+1 Oslavany, 

2 NP, část. podsklepený, zast. 

plocha 130 m2, zahrada 130 m2,

po rekonstrukci střechy a vody,

kotelna, prádelna, garáž, veškeré IS.

Cena: 1,8 mil. Kč

Pronájem obchodního prostoru 

o velikosti 37m2. Vhodné k ob-

chodní činnosti i jako kancelář. 

Vytápění etážové, vlastní soc. 

zázemí, okna do hlavní ulice. 

Cena: 4 tis.Kč/měs. 

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

RD 4+1 s možností půdní ve-

stavby v obci Rosice, zastavěná

plocha 181 m2, zahrada 780 m2,

PO REKONSTRUKCI, podskle-

pen, veškeré IS. 

Cena: 2.38 mil. Kč  

Pěkný moderní rodinný dům v obci

Nové Bránice, 28 km od Brna, 

polořad., podskl., celk. plocha 

329 m2, zahrada 268 m2, garáž, 

krb, dvůr, udírna a vinný sklípek. 

Cena: 2,5 mil. Kč

Komerční objekt Zbýšov u Brna,

CP 1.000 m2, kanceláře, dílna, skla-

dy, 4x soc. vybavení, atd., dvůr, 

vjezd pro nákladní vozy, výborný 

stav, pro podnikání i bydlení. 

Cena: 3.98 mil. Kč  

ELEKTRO PRODEJNA ŠEDRLA

TISKÁRENSKÁ 433, MORAVSKÝ KRUMLOV
Provozní doba: po-pá 8.00-12.00 a 13.00-16.00 hod.

SOBOTNÍ PRODEJ 8.00-11.00 hod.
tel.: 515 321 057, fax: 515 321 055, mobil: 602 520 793

e-mail: sedrla.elektro@quick.cz, www: http//web.quick.cz/sedrla.elektro

!!! VŠE PRO VELKO I MALOODBĚRATELE !!!

Nebojte se cestovatNebojte se cestovat
za prací • brigádou • poznáním • studiem

TMK travel TMK travel zajišťuje rezervacezajišťuje rezervace

a prodej levných autobusových jízdeneka prodej levných autobusových jízdenek

od společnosti Student Agency.od společnosti Student Agency.

Amsterdam 950,- Kč • Londýn 950,- KčAmsterdam 950,- Kč • Londýn 950,- Kč

Belgie 950,- Kč • Švédsko 950,- KčBelgie 950,- Kč • Švédsko 950,- Kč

Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

Hledáme pro klienty 

byty v OV

o velikosti 1-3+1

v Ivančicích

a blízkém okolí,

nejlépe s balkonem. 

!!! NABÍDNĚTE !!! 

Byt v osobním 

vlastnictví o velikosti 

2+1 v Ivančicích, 

celk. plocha 60 m2, 

kuch. linka řešená

do L, koupelna

s vanou, balkon. 

Cena : 890 tis. Kč 

Koupíme

RD Ivančice

a blízké okolí

1 - 4+1 nejlépe se 

zahradou.  

!!! NABÍDNĚTE !!! 

Zděná garáž

v osobním vlastnictví 

v Ivančicích, část 

obce Malovansko, 

řadová,

celk. plocha 20 m2. 

Cena: 90 tis. Kč

Park Rény a rozhlas jsou nejdůležitější

„Pečovatelák“ v Želeticích
/Želetice/ Až pro šest seniorů by měl sloužit pečovatelský dům,

o kterém uvažují v Želeticích. Ten by měl být umístěn do v současnosti 
nevyužívané vily Harantových. Po smrti jejího posledního majitele byla
tato nemovitost převedena na stát. Obec se již několik let snažila o pře-
vod do svého majetku a smysluplně ho využít, což se zdárně naplnilo. 
Využitím budovy na pečovatelský dům se zabývali i zastupitelé a tento 
záměr schválili. Vila ale ještě bude muset projít nezbytnými úpravami, 
které jsou předběžně vyčísleny na 1,5 milionu korun a s jejich zaháje-
ním se počítá na podzim příštího roku. Zatím není jisté, zda o tuto služ-
bu budou mít místní důchodci zájem, ale své výhody to určitě přinese. 
Senioři, kteří bydlí ve svém domě sami, totiž nebudou mít tak velké 
náklady na vedení domácnosti při stále se zvyšujících cenách energií. 
Další výhodou je, že nebudou muset opustit svou rodnou obec, kde léta 
žili, své přátele a vzpomínky na léta, kdy byli mladší. „V roce 2002 zde 
umřel Ing. Harant a protože neměl dědice, stát na obec bezúplatně pře-
vedl tuto nemovitost. Naším záměrem je zřídit šest opravdu solidních 
garsonek formou DPS. Myslím si, že ty DPS, co se dnes dělají, jsou 
příliš velké a provoz nákladný. Takto naši senioři zůstanou doma. Názo-
ry na náš záměr se různí. Přitom je tu velká zahrada, velký sklep, že by 
se tam mohli i bavit, i pro koníčky tu jsou prostory. Navíc počítáme i se 
zdravotní péčí,“ sdělil starosta Želetic Miroslav Bazal.                  /mask/

foto: jak

    Nabízí:  veškerý elektroinstalační materiál,

  ledničky, pračky, mikrovlnné trouby, sušičky

  a jiné el. spotřebiče pro domácnost

  profesní materiál
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CMYK

telefon: 515 321 044

mobil: 777 769 814

FAX: 515 321 118

Provozní doba:

po-čt: 8.00-12.30, 13.00-16.30

pá: 8.00-12.30, 13.00-14.30

Knížecí dům, 1. patro

Růžová 39

Moravský Krumlov

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.
Čedok • Sunny Days • Exim Tours • Firo tour • Alexandria • Intertrans • Čebus • Victoria • Atis • VOMA • Ancora

• Mega Travel • Bohemian Fantasy • Ingtours • Tipa tour • Viamare • Hellas tour • Emma • Cílka • B&K tour • Galatea

• autobusové jízdenky od společnosti Student agency • letenky do celého světa od letecké společnosti ČSA

Okružní 394

(areál OSP)

Moravský Krumlov
tel.: 515 320 718

email:

kuchynskestudio@tiscali.cz

provozní doba:

Po - Pá 8.00 - 17.00

So 8.00 - 11.00 hodin

sektorové kuchyně

dřezy Franke, Reginox

pracovní desky

kuchyňské spotřebiče

rohové lavice

stoly, židle

chromové doplňky

nerez drátěný program

prodej na splátky

ZDARMA

projekt na PC

kalkulace

montáž u zákazníka KUCHYŃSKÉ LINKY NIKA LZE PROJEKTOVAT SEKTOROVĚ - INFORMACE NA PRODEJNĚ

Nika Standard 260
Barva: oranžová olše
šířka 260 cm
dřevěná dvířka

14.860,-

8.940,-8.940,-
Nika Standard 260

Barva: javor nida
šířka 260 cmNika Standard 260

Barva: tmavá jabloň
šířka 260 cm Nika Standard 260

Barva: medová olše, šířka 260 cm

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

ZAHÁJENZAHÁJEN
PRODEJPRODEJ
ZÁJEZDŮZÁJEZDŮ
ZIMAZIMA

2005/20062005/2006
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Unikátní Messerschmitt 
létal nad Miroslaví

/Miroslav/ V posledních dnech se možná někteří miroslavští občané 
značně podivovali, když jim nad hlavami přelétla bojová legenda druhé 
světové války - Messerschmitt BF109. Celou situaci vysvětlil zkušební 
pilot z letiště Aircon Jaroslav Tušar : „Pro mě je to úžasná technická zá-
ležitost. První prototyp Messerschmittu po vývoji přišel na svět v roce 
1934, kdy ještě nebylo jasné, že bude válka. Právě z technického hle-
diska je toto letadlo unikátní. My s touto funkční kopií letadla chceme 
propagovat historii letectví s tím, že chceme dělat ukázky leteckých 
soubojů z druhé světové války – východní fronty. Proto připravujeme 
stavbu dalšího letadla, které by mělo být buďto JAK9 nebo Lavočkyn 5“.

Jak dále dodal, repliku Messerschmitu stavěli zhruba jeden rok, nyní 
je dokončena a je ve stádiu provozních zkoušek, s tím, že se provádí 
drobné úpravy. Jde zejména o zvýšení bezpečnosti létání a zvětšení 
efektu historické skutečnosti, což je například kamufl áž tak, aby se po-
dobalo co nejvíce originálu. „Mohu říci, že konkrétně Messerschmitt 
BF109 mají jeden originál v Anglii, Němci měli také jeden, ale ten před 
dvěma měsíci havaroval a je rozbitý. Takže vlastně teď jsou v Evropě 
dvě letadla, originál v Anglii a naše replika zde na letišti v Miroslavi. 
Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se objevil i ve fi lmu, pokud
producenti projeví zájem,“ doplnil Jaroslav Tušar. S tímto letadlem 
prozatím nemůže létat pilot, který má běžný pilotní průkaz, protože 
toto letadlo je speciál. Je rychlé a je to, jak říkají piloti taková „žiletka“. 
Až skončí zálet, tak zkušební pilot vystaví posudek, za jakých podmí-
nek s ním může pilot létat. Je samozřejmé, že provozovatel si bude 
piloty vybírat podle kvality jejich létání.“        /mask/

Ekocentrum na škole
/Oslavany/ Při základní škole v Oslavanech zahájilo svoji činnost 

nové ekocentrum, které si klade za cíl změnit u žáků postoj k přírodě. 
„Snažíme se děti přiblížit přírodě a nenásilnou formou podat ekologické
informace, aby se jejich vztah k životnímu prostředí stal samozřejmostí 
a ne něčím, co se dělá navíc, jak je prezentováno v některých médiích. 
Naše ekologické projekty jsou k tomu směřovány. Jejich součástí je 
i vybudování ekologické učebny. Vzniká za spoluúčasti zřizovatele, 
krajského úřadu a sponzorů. Škola získá v učebně odpovídající pod-
mínky, ve kterých bude realizovat své ekologické výukové aktivity 
zapracované v časových plánech jednotlivých předmětů. Učebna bude 
vybavena pro teoretickou výuku i pro pracovní činnosti,“ uvedl zástup-
ce ředitele školy Petr Horák. K učebně ještě patří sklad a skleník, jenž 
umožní prakticky si odzkoušet a vypěstovat například biopotraviny. 
Děti z nově vzniklého ekocentra se již kladně zapsaly i u místních 
občanů zřízením místa, kde se třídí odpad jako papír a PET lahve. Tuto 
službu využívají právě i občané z blízkého okolí. V ekocentru získané 
dovednosti tak děti předají dál široké veřejnosti.            /jak/

/Brno/ Krajští zastupitelé od-
souhlasili na svém zasedání zá-
měr založení Jihomoravské des-
tinační společnosti, z.s.p.o., která 
bude mít za úkol propagovat 
kraj jako vhodnou a pro turisty 
zajímavou lokalitu pro pobyt na 
jejich dovolené. Je to bezesporu 
další významný impuls k rozvoji 
turismu v regionu.

„Destinační společnost musí 
řídit rozvoj kraje jako konku-
renceschopné jednotky, zajistit 
její aktivní a agresivní prodej na 
domácím a mezinárodním trhu 

a vyhodnocovat zpětné vazby. 
Přitom bude řídit různorodé sub-
jekty s různou zainteresovaností 
a odpovědností. V možnostech 
kraje není plnit všechny náročné 
aktivity a bude tedy vystupovat 
v roli koordinátora,“ uvedl ná-
městek hejtmana Igor Poledňák.

Jak dále dodal, jako předmět 
činnosti jsou navrženy například 
aktivity v oblasti rozvoje cestov-
ního ruchu v regionu, vytvářet 
odborný potenciál cestovního 
ruchu v regionu, poskytovat 
servis zainteresovaným subjek-

tům v oblasti cestovního ruchu, 
zajišťování informačních potřeb 
a požadavků klientů, sběr, sledo-
vání a vyhodnocování informací 
a mnoho dalšího.

Již byla zahájena předběžná 
jednání s partnery v oblasti ces-
tovního ruchu s Jihomoravským 
krajem, městem Brno, Svazem 
obchodu a cestovního ruchu 
České republiky, kteří budou za-
stupovat veřejný i soukromý sek-
tor. Nová společnost má za úkol 
řízení turismu v regionu, a jejím 
cílem je připravit nabídku aktivit 

pro návštěvníky a vytvořit z de-
stinace silnou a strategicky říze-
nou jednotku. Je to systém řízení 
a organizace cestovního ruchu 
v turistické destinaci založený 
na spolupráci poskytovatelů 
služeb. Profesionalizace řízení
a organizace činností cestovního 
ruchu je aktuálním problémem 
v celé České republice. Je také 
jedním z opatření Programu 
rozvoje kraje a patří mezi prio-
rity programu Strategie rozvoje 
cestovního ruchu Jihomorav-
ského kraje.                      /jak/

Jihomoravská destinační společnost zlepší turismus

Už je tady čas babího léta, čas, 
kdy pro naše vinaře nadchází ta 
dlouho očekávaná chvíle vinobra-
ní a zpracování hroznů. Zvláště 
v našem kraji, kde je vinohrad-
nictví po generace zakořeněno, 
je to významná událost jednak 
z hlediska folkloru a tradic a za 
druhé prospěchu z úrody. Ať je 
pěstování vína pro jednoho pro-
fesionální záležitost, pro druhého 
jen záliba, neškodí říci si něco o 
výsledném produktu – vínu.

To jakou má barvu, chuť a 
jiné charakteristické vlastnosti 
nechme k posouzení pro samotné 
vinaře a příznivce tohoto moku, 
kteří mají dostatek možností na 
četných výstavách vín posoudit 
jeho kvalitu. Zajímavostí je, že se 
o víno jako takové začali zajímat 
také lékaři. A to především z po-
hledu vlivu užívání vína na náš 
organizmus. A výsledek? Víno nás
ochraňuje před srdečním infark-
tem. Každá sklenka vína, kterou 
sledovaní muži vypili během 
týdne, snížila toto riziko v prů-
měru o šest procent. Informoval 
o tom před časem lékaře a další 
odborníky profesor Jan Žaloudík, 
lékař z brněnského Masarykova 
onkologického ústavu. Američtí 
vědci zjistili, že pití červeného 
vína může snižovat riziko rako-
viny prostaty. To samozřejmě 
neznamená, že problémy s pro-
statou nemají ti, kdo to s pitím 
vína přehánějí. Stanovit hranici 
rozumné denní dávky se pokusili 
podle výzkumů a ze zkušeností 
kardiologové, kteří doporučují 
jako prevenci proti infarktu a 
mrtvici maximálně 2 až 4 deci 
vína denně. Odborníci na léčení 
závislostí se kloní spíš ke spodní 
hranici, tedy 2 deci denně.

V souvislosti s prevencí rako-
viny prostaty byly uskutečněny 
další zajímavé výzkumy. Vína 
z některých oblastí a zpracovaná 
určitou technologií obsahují vyšší 
množství antioxidantu zvaného 
resveratrol. Při pokusech v labo-
ratořích tlumil dělení nádorových 
buněk a podporoval jejich přiro-
zený zánik. Doc. Karel Melzoch, 
CSc., měřil s kolegy z Vysoké 
školy chemicko-technologické v Pra-
ze hladinu resveratrolu ve víc jak 
stovce českých a moravských vín.
Množství tohoto polyfenolu, kte-
rý v průměru obsahovaly, bylo 
srovnatelné s vyhlášenými fran-
couzskými víny z Burgundska 
a z Bordeaux. Zda je to dáno 
především naší geografi ckou po-
lohou zůstává dále otázkou. 

Podle výzkumníků lze zatím 
spolehlivě konstatovat pouze to, 
že rozumné pití vína nás chrání 

před infarkty, mrtvicemi a další-
mi kardiovaskulárními problémy. 
Zdá se, že by mohlo být i součástí 
přirozené prevence proti rakovi-
ně prostaty. Rozumné pití vína 
není jen užitečnou prevencí před 
infarktem, ale i po něm. Tímto 
tvrzením přišli tentokráte vědci 
z univerzity v německém Heidel-
bergu. Podle jejich studie může 
podpořit uzdravování pacientů. 
Oproti tomu podle francouzské-
ho neurochirurga Jeana Marca 
Orgogoza z Bordeaux se ukazu-
je, že víno, obzvlášť to, které je 
bohaté na antioxidanty, snižuje 
riziko demence, tedy vypuknutí 
Alzheimerovy choroby. V tomto 
případě přináší lepší efekt spíš 
horní hranice než už zmíněná 
doporučená denní dávka 2 až 4 
deci. Zdá se, že vyvážená strava 
a pití červeného vína jako součást 
prevence zdraví může snížit rizi-

ko zápalu plic, konstatoval brit-
ský odborník John Harvey. Víno 
nebo jeho součásti, které se z něj 
izolují, mohou být i součástí pre-
vence proti chronické bronchitidě 
a rozedmě plic. Pokud se však 
používá jako doplněk léčby.

Blahodárné účinky červeného 
vína objevily i argentinské ženy. 
Údajně šílí po kosmetice s obsa-
hem červeného vína, protože prý 
skvěle zpevňuje prsa a bříško... 

Jako laikovi na tuto oblast mě 
nepřísluší hodnotit závěry odbor-
níků, jejichž výsledky práce jsem 
získal z materiálů volně prezento-
vaných na webových stránkách. 
Je patrné, že o víno se zajímají 
odborníci z celého světa. Nevím, 
jak se k těmto informacím postaví 
naši vinaři a milovníci vína, ale o 
blahodárných vlastnostech tohoto 
moku by se dalo ve sklípku deba-
tovat hodně dlouho.           /mask/

Víno chrání, povzbuzuje a udržuje tradice 

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
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Ary
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Vézt se

Část
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Pomoří

Ch. zn.
arsenu

Bývalý čes.
prezident

Otření

Části
chodidel

Mgr. Sylva Skálová • výklad karet a numerologie • tel.: 603 497 555 • e-mail: sylva.skalova@seznam.cz

26. 10. Erik - Erikovi bude dána přemýšlivost a snaha
o pochopení problému. Nejlépe mu bude ve volné 
přírodě, v lese, u vody. Bude si muset dát pozor na to, 
aby občas (2. díl tajenky). Jméno dobře ovlivňuje každé 
datum narození.
Z nevhodných příjmení vybírám: Nešpor, Okaník, Famfulík
Ze vhodných příjmení vybírám: Leksa, Čabaňa, Valer

31. 10. Štěpánka - U Štěpánky bude převládat (1. díl 
tajenky). Bude zodpovědná, zásadová a velmi zranitelná 
v oblasti citů. V určitém období svého života bude velmi 
duchovně naladěna. Pozor na sklon očekávat příliš
od okolí a žárlivost.
Z nevhodných příjmení vybírám: Grohová, Páralová, Kalinová
Ze vhodných příjmení vybírám: Řiháčková, Hujíková, Dlouhá

foto: mask

foto: mask
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Miss Epopej 2005 poprvé
/Moravský Krumlov/ Sobotní večer v Moravském Krumlově patřil 

prvnímu ročníku soutěže krásy Miss Epopej 2005, která se konala 
v hotelu Epopej. Deset krásných dívek soutěžilo o titul královny krásy 
tohoto regionu a o nejhezčí rozhodla v desetibodovém hodnocení os-
mičlenná porota. „Tato akce je mojí první uspořádanou tohoto druhu, 
a přiměl mě k tomu fakt, že dříve jsem se sama účastnila těchto akcí. 
Zanechalo to ve mě hezké pocity a proto jsem se rozhodla uspořádat 
takovouto akci, hlavně pro děvčata a pro ostatní, aby se dobře bavili. 
Mě se totiž zdá, že kultura v Moravském Krumlově je trochu ospalá, 
proto jsem to tu chtěla oživit. Také jsem chtěla zkusit akci, na kterou 
není místní publikum zvyklé, něco úplně jiného,“ sdělila Lenka Brab-
cová z pořádající agentury Bella Stella.

„Moc se mi líbí prostředí, i program je zajímavý. Akce je dobrým 
nápadem, děvčata jsou hezká, ale nejlepší je moderátor,“ uvedla Hanka 
Tomanová. Právě moderátor a imitátor Petr Stebnický prováděl celým 
večerem, bavil diváky a zpovídal dívky v jedné ze tří soutěžních dis-
ciplín. Samozřejmě nechyběla promenáda v plavkách a svatebních 
šatech. Historicky první vítězkou se nakonec stala s pořadovým číslem 
jedna Petra Schmeidlerová, první vicemiss se stala Lenka Mészárosová 
a druhou vicemiss Edita Kocábová. „Soutěžící jsou moc pěkné, líbí se 
mi, ale můj názor se neshoduje s názorem poroty, mou favoritkou byla 
jiná dívka,“ hodnotil návštěvník Pavel Dočkal.

„Jsem spokojená a nadšená z vítězství a do budoucna bych se chtěla 
věnovat modelingu,“ řekla bezprostředně po dekorování vítězka Petra 
Schmeidlerová. Na závěr celého večera byla vydražena korunka vítěz-
ky, která stanovila vyvolávací cenu 1500 korun. Konečná vydražená 
částka se nakonec vyšplhala na 10 tisíc, které budou poukázány na kon-
to Naděje, a 3.300 korun z vybraného vstupného věnuje pořadatel na 
DDM v Moravském Krumlově. „Jen mě mrzí, že se nezúčastnily holky 
z Moravského Krumlova, respektive, že se přihlásily a hned zase odhlá-
sily, takže Krumlov tu nemá zastoupení. Ani zájem místních sponzorů 
nebyl velký,“ posteskla si organizátorka Lenka Brabcová.  /mask/

Sponzoři: Gold Bode s.r.o., hotel Epopej, A+V autobazar Ivančice, kadeřnic-
ké studio Áčko Moravský Krumlov, Hanka Vejtasová – vizážistky kosmetiky 
Mary Kay, Svatební salon Dita Znojmo, Tesařství Tespok spol. s r.o. Smolín, 
Fotoateliér Eliška Ivančice, Fortiko s.r.o. dodavatel café Britt, Jašovi s.r.o. MK, 
Starobrno – Hostan Znojmo, Zemědělské potřeby Ludmila Bartůňková Ivanči-
ce, Leoš Komarov Ivančice, CK Mega travel Brno Bystrc, Studio Orifl ame MK, 
Květinářství Alice Ivančice, Bella Stella kulturní produkce Ivančice, Coca-Co-
la. Čtrnáctideník Zrcadlo - mediální partner akce. 

Výstava Tamary Valešové 
Nedělní odpoledne 16. října předvedla své umění mladá výtvarnice 

z Ivančic, sl. Tamara Valešová. Její dílo je již v okolí jejího rodiště 
známé. Obdivuhodná výtvarná díla (obrazy, šperky, malba na hedvábí) 
osloví každého bez rozdílu věku. Z obrazu na Vás šibalsky kouká dítě, 
jinde „lední méďa“. Zákoutí přírody popsaná štětcem a fantazií autor-
ky jsou plná citu, barev podzimu, tepla, originality.  Škála výtvarných 
technik zaujala přítomné milovníky umění. Autorka byla stále středem 
zájmu. Vernisáž s kulturním programem oslavanských dívek Martiny 
Šrajtlové a Boženy Beáty Holé za klávesového doprovodu sl. Dagmar 
Bábuňkové se líbila. (Zazněly známé muzikálové melodie) Prostředí 
výstavy i vestibul Kina doplněný o aranžmá chryzantém, zelené rostli-
ny i suchou vazbu potěšil oko nejedné návštěvnice. Celková kompozi-
ce pohladila po duši. Estetický zážitek, na který se hned nezapomíná!

Sešli se přátelé, lidé z okolí i blízcí, všichni obdivovali talent, cíle-
vědomost, pečlivost, cit, zvídavost a pracovitost autorky. Je vidět, že 
sudičky u kolébky této mladé ženě štědře nadělovaly! Až na tu nej-
starší, která určitě trpěla sklerózou a zapomněla popřát pevné zdraví. 
Navzdory všemu slečna Tamara za pomoci svých rodičů zdárně překo-
nává všechny nástrahy „všedních dnů“, tvoří, vzdělává se, vyučuje, ex-
terně vypomáhá v DDM Ivančice. Její díla jsou k vidění v brněnských 
galeriích Parnas, Dílo. Má za sebou několik výstav. Od r. 1993 po sou-
časnost vystavovala v Ivančicích, Hradci Králové, Padochově, Dolních 
Kounicích, Oslavanech. Je známá i ve Francii – Soyax.

Za svůj cit k umění a výtvarné práci vděčí své matce, která je pe-
dagogicky výtvarně vzdělaná a od útlého mládí vedla a vštěpovala 
všechny dovednosti své dcerce. Harmonická rodina měla jistě vliv na 
její umělecký růst. Nezbývá mi, než poděkovat za umožnění výstavy, 
nevšední zážitek, popřát hodně zdraví a tvůrčích sil. Děkují pořadate-
lé Spolku Lidový dům a KIS Oslavany, velký dík všem organizacím
i občanům, kteří přispěli prací či výpěstky květin. Děkujeme i p. Ing. T. 
Foralovi a  Klášternímu zahradnictví z Kuroslep.

Výstava je k vidění do soboty 22.10. do 17.00 hodin.
Jediné, za což se návštěvníků omlouvám, byl chybně uvedený za-

čátek vernisáže na kabelové televizi. Takže pro milovníky obrazů, na 
příští výstavy vždy v 15.00 hodin.

Srdečně Vás zveme na následující výstavu akvarelů, knižních ilu-
strací a umělecké fotografi e brněnských absolventek MU p. Lenky 
Vašíčkové a p. Petry Skorusové od 23.10. do 30.10. vždy 10.00 - 17.00 
hodin.                                               Za spolek Lidový dům Tereza Holá

Kulturní programy
24. 10. - 6. 11. 2005

PROGRAM KIN

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov nabízí od 17.10.  

maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem kroužek

KOSTIČKY
Pohybové hry, tvořivé aktivity a spousta jiných činností. Každé

pondělí 10.00 - 11.30 hod. na DDM, poplatek 30 Kč/1 návštěva.

ZŠ Vémyslice pořádá v pondělí 24.10.

 ,,Pochod světlušek“
Od 16.00 do 18.00 hodin proběhnou v prostorách školy výtvarné 

dílny, kde bude možno si vyrobit podzimní dekorace (např. kukuřič-

ného strašáka do oken, ježka apod.) V 18.00 hodin vyjde od školy 

slavnostní průvod světlušek. Nezapomeňte si vzít s sebou lucernič-

ky a lampionky, ať krásně rozzáříme celou vesnici.

Muzeum  Brněnska - muzeum v Ivančicích Vás srdečně zve na výstavu

Sochy - Setkání dvou generací
Dana Marková, Jiří Marek

Galerie památníku A.Muchy, Palackého nam. 9, Ivančice. Vernisáž 

20.10 v 17.00 hod., úvodní slovo V. Mlejnková. Výstava potrvá do 

13.11. Otevřeno: Po, St: 9-12, 13-17 hod. Út, ČT, Pá: 9-12,  13-16 

hod. So, Ne i svátek: 13-17 hod.

ZŠ Vémyslice vyhlašuje VIII. ročník pěvecké soutěže   

Lyra 2005
Soutěž se uskuteční v úterý 22. listopadu 2005, zúčastnit se mohou 

žáci ZŠ a gymnázií našeho regionu, ve věku od 6 do 15 let. Vy-

stoupení budou hodnocena  odbornou porotou, složenou z kantorů 

vyučujících sólový zpěv na okolních ZUŠ, a to ve třech kategoriích, 

(do každé může škola přihlásit 1-2 žáky). I. kat. - žáci  1.- 3.  tř., II. 

kat. - žáci 4.- 6. tř. (prima), III. kat. - žáci  7.- 9. tř. (sekunda - kvarta). 

Účastníci si připraví libovolnou píseň, kterou zazpívají  na mikro-

fon bez doprovodu nebo s doprovodem hudebního nástroje, popř. 

hudební nahrávky (k zapůjčení budou  klávesy). Vzhledem k ome-

zeným časovým podmínkám doporučujeme u delších písní zpívat 

pouze 2 sloky. Pro soutěžící bude připraveno občerstvení. Startovné 

20 Kč. Přihlášky zasílejte prostřednictvím základních škol.

Spolek Lidový dům 2005 Oslavany pořádá v areálu kina

ve dnech 23. - 30.10. vždy od 10.00 - 17.00 hodin

Výstavu obrazů Lenky Vašíčkové a Petry Skorusové

absolventek fakulty MU. Vernisáž proběhne v neděli 23.10. v 15.00 

hodin v předsálí kina.

Dům Dětí a Mládeže M. Krumlov od 2.11. nabízí dospělým kurz

Základní dovednosti s PC
Každou středu od 16.00 – 18.00 hod. v učebně DDM

Cena: 650 Kč /30 hodin

MěKS Moravský Krumlov pořádá v sobotu 5.listopadu

 MÓDNÍ PŘEHLÍDKU
 kolekce podzim - zima 2005 

Boutique elegance E. Pllatkové - kostýmky, společenské šaty,

HASKO modely výtvarnice a návrhářky H. Skoumalové z Brna,

EM MÓDA - M. Plattek- móda pro mladé, PROMĚNA - ANDREA SKOU-

MALOVÁ, brněnská vizážistka - líčení, úprava dvou žen přímo na pře-

hlídce. Galerie Knížecí dům, začátek: 17.00 hodin, vstupné: 100 Kč.

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz

• 25.10., odjezd v 18.00 hod. - Nana - Nový muzikál podle novely Emila Zoly.
Zájezd Brno - Hudební scéna Městského divadla v Brně. Odjezd od Besedního 
domu, cena (vstupenka a doprava): 460, 280 Kč.
• 4.11. v 19.00 hod. - Autogramiáda Jarmily Moosové. Setkání s autorkou u příle-
žitosti vydání nové básnické sbírky s názvem „Sníh z křídel mých“. Památník A. Muchy.
• Připravujeme: • 12.11. v 19.00 hod., Stínohra komediální psychothriller, kino 
Réna Ivančice, divadelní představení divadla Prádelna z Rosic, vstupné: 60 Kč.
• 4.12. v 19.00 hod. - Vánoční koncert - Hradišťan, kino Réna Ivančice, 
vstupné: 250 Kč, předprodej vstupenek od 1.11. v KIC Ivančice.

Středisko volného času Ivančice
Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292

fax: 546 437 119,  e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz

• 29.10. v 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté aneb hudební večer sestavený 
na vaše přání, SVČ, Tesařovo nám. 7 (hasička), poplatek: 20 Kč.
• 26.10. v 10.00 hod. - Barevný podzim - práce s barevným kartonem, SVČ, 
Komenského nám. 7, poplatek: 20 Kč + materiál, nutno se předem přihlásit.
• 26.10. v 10.00 hod. - Turnaj v nohejbalu pro mládež, v Sokolovně na Rybář-
ské ul., poplatek: 30 Kč/osoba.
• 27.10. od 11.00 do 17.00 hod. - Nízké lanové aktivity. Pro odvážné, kteří 
chtějí zdolávat překážky v terénu, v parku na Réně, poplatek: 20 Kč.
• 1.11. v 19.30 hod. - Dámský večer - Program: Prezentační vystoupení kosme-
tičky a kadeřnice doplněné praktickými ukázkami, módní přehlídky společen-
ských šatů a bižuterie, ukázka přípravy spojená s ochutnávkou studené kuchyně,
 ukázky adventní a vánoční výzdoby a květinová výstava, jak lze a nelze upravit 
naše tělo nám odborně poradí a několik ukázek předvedou provozovatelé ivan-
čické posilovny.  Host večera: Anife Vyskočilová.  V Bes. domě, poplatek: 250 Kč, 
galerie 100 Kč. Předprodej vstupenek zahájen, Komenského nám. 12 (1. p. KB).
• 4.11. v 15.00 hod. - Diskotéka v Neslovicích, tělocvična ZŠ.
• 4.11. v 18.00 hod. - Diskotéka v Neslovicích, pro mládež, tělocvična ZŠ

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz  

• 25. - 26.10. - Noc na Domečku - na téma Western. Sraz v 18.00 hod.  na Domeč-
ku, s sebou pohodlné oblečení, obuv na přezutí a spacák. Poplatek: 50 Kč, v ceně 
je večeře, snídaně a pitný režim. Je nutné se v kanceláři DDM nahlásit předem.
• 25. - 27. - Soustředění Aerobic Teamu, podzimní sportovní soustředění čle-
nek AT ve Znojmě. 
• od 2.11. - Základní dovednosti s PC - kurz pro dospělé, každou středu od 16.00 
- 18.00 hod., cena: 650 Kč/30 hod. Je nutné se nahlásit předem v kanceláři DDM.
• 4.11. - Batika voskem - malba voskem a barvení textilu pro výrobu dečky, 
polštáře, ubrusu nebo tašky. Poplatek 30 Kč. Pro děti i dospělé.
• Nové kroužky pro děti: • Sportovky - každý čtvrtek od 13.30 - 14.30 hod. 
Náplň kroužku: vybíjená, fotbal, florbal, opičí dráhy, patenque, kroket, kuličky, 
soutěže, atd. • Hlavouni - každé úterý od 14.00 - 15.00 hod. Náplň kroužku: kri-
minální příběhy s otevřeným koncem, labyrinty, grafické a logické doplňovač-
ky a skrývačky, hry se slovy, psycho hry, kvízy, soutěže, hlavolamy, hádanky, 
atd.Pozor, změna v časech 

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov

tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz

• říjen - Výstava - Koláže Antonína Veselého, Městský úřad, 1. patro.
• 2.11. v 9.30 hod. - Zlatý kolovrat - školní pořad, kinosál MK, vstupné: 30 Kč.
• 5.11. v 17.00 hod. - Módní přehlídka kolekce podzim - zima 2005.
• Připravujeme: • 7.11. ve 14.00 hod. - beseda se spisovatelkou Valjou Stý-

blovou, Městská knihovna MK, nám. TGM 35, vstupné: 40 Kč. V knihovně 
jsou k dispozici tyto autorčiny knihy: Skalpel, prosím; Mne soudila noc; Zlaté 
rybky; Na konci aleje; Dopis Kláře; Benjamín; Most přes řeku Léthé; Most 
sebevrahů;  Lužanská mše. Pro děti: Dům u nemocnice; Až bude padat hvězda;  
Princ a skřivánek • 15.11. - koncert Marie Rottrové se skupinou Neřež • 26.11.

v 19.00 hod. - Cimrman v říši hudby - zájezd na divadelní představení Divadla 
Járy Cimrmana Praha, Národní dům Třebíč, cena: vstupenka: 240 Kč, doprava: 
100 Kč. Závazné přihlášky na MěKS do 25. října. • 28.12. v 19.30 hod. - 

Ginger a Fred - zájezd do Městského divadla Brno na divadelní představení, cena 
vstupenky: 240, 120 Kč, doprava: 100 Kč. Závazné přihlášky na MěKS do 4. 11.

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 67172 Miroslav

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz

• 25.10. v 18.30 hod. - Oslava výročí vzniku I. republiky. Lampiónový průvod, 
ohňostroj. Sraz u Základní školy Miroslav.

Kulturní a informační středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz

• 25. - 30.10. - Přehlídka dětských filmů - Úžasňákovi, Garfield ve filmu, 
Shrek 2, Mach a Šebestová a kouzelné sluchátko, Spiderman 2. Každý den 
v 17.00 hod. Každý návštěvník „minifestivalu“ obdrží sladkou pozornost
a vylosovaný nejaktivnější návštěvník obdrží hodnotnou cenu.

Dům dětí a mládeže Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520

• 27.10. v 9.00 hod. - Výroba lampiónů na poslední chvíl, v DDM. Poplatek 10 
Kč, s sebou kulatou krabičku od sýrů, 50 cm drátu.
• 27.10. - Cesta se světýlkem - lampiónový průvod přes celé Oslavany, za-
končený na zámku. Pro zájemce jsou zajištěny noční prohlídky zámku. Sraz
u budovy DDM v 19.00 hod., lampión, lampu, lucernu nebo baterku s sebou!
• 3.11. v 15.00 hod. - Haloweenské odpoledne. Výroba strašidel z dýní, papíru, 
hlíny a dalších materiálů, v DDM, poplatek 10 Kč, dýni s sebou!
• Připravujeme: • 2.1.2006 - 8.1.2006 - Zimní tábor - ozdravný pobyt v Je-

seníkách, Štědrákova Lhota u Rudy nad Moravou, v místě tři vleky, turistická 
ubytovna Lesanka, 2 - 8 lůžkové pokoje, 2000 Kč. V ceně je zahrnuto: stravo-
vání, doprava, ubytování, pedagogický dozor.

Klub českých turistů Ivančice
Ing A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175,

J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz

• 2.10. - Vycházka k opevnění poblíž Bohutic. Odjezd vlakem v 8.04 z Ivančic, 
návrat odpol. Je to změna oproti původnímu návrhu (1.10.). Vede J. Flíček.
• 8.10. - zájezd na turistický pochod Slováckými vinohrady - pro přihlášené. 
Další info v bodě “Různé”. Z Ivančic vede J. Flíček.
• 9.10. - Poslední puchýř oblasti - “Pochod okolo Pekárny v Brně” (Marián-
ské údolí v Líšni). Účast samostatně - další info v kalendáři oblasti.
• 23.10. - vycházka v okolí Ivančic. Sraz zájemců ve 14.00 hod. u mostu pod 
Rénou. Vhodné pro rodiny s dětmi. Vede J. Flíček.
• 27. - 30.10. - podzimní “Medlánecký pochod” (start: 6.00 - 10.00 v Brně-Medlán-
kách - Sýpka, trasy 5 - 50 km, doprava od hlavního nádraží ČD v Brně tramvají č. 1 
směr Řečkovice - konečná stanice, odtud po značkované cestě ke startu pochodu). Je 
možné přihlásit se i na zájezd do maďarských termálů, který se bude konat dne 29. 10. 
Další info ve skříňce KČT a u vedoucí akce pí. Bednářové (Tel.: 737 840 958).

Společenské centrum Cesta 
V Uličce 1, Ivančice, tel.: 775 789 015, 546 437 333 

• každé pondělí od 18.30 hod. - kondiční cvičení pro ženy. 
• úterý od 14.00 hod. - Klub Pathfinder (skauting) pro kluky ve věku 9-12 let.
• Služba Mlýnek: možnost namletí různého druhu obilí pro osobní použití
- v době výše uvedených aktivit, mimo tuto dobu po telef. domluvě; Veškeré 
aktivity a služby jsou ZDARMA.

foto: mask

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
� 515 322 618
• so 22.10. ve 20.00 BATMAN ZAČÍNÁ 
  ne 23.10. v 18.00 Akční film USA

• stř 26.10. ve 20.00 RUKOJMÍ

  Akční, krimi USA, Německo

• so 29.10. ve 20.00 DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN   
  ne 30.10. v 18.00 Horor Austrálie, USA
 

KINO RÉNA IVANČICE
� 546 451 469
• ne 23.10. ve 20.00 3:15 ZEMŘEŠ

  Thriller, USA

• stř 26.10. ve 20.00 FANTASTICKÁ ČTYŘKA

  Akční sci-fi USA, Německo

• ne 30.10. ve 20.00 OSTROV 
  Thriller USA

• stř 2.11. ve 20.00 KLÍČ

  Thriller, USA

• ne 6.11. v 17.00 VALIANT

  Animovaná komedie, VB

KINO OSLAVANY
� 546 423 018
• so 5.11. v 18.00 NOČNÍ HLÍDKA 
  Ruský film, titulky

• 22.10. v 18.00 ZOSTANE TO MEDZI NAMI

  Romantické drama Slovensko

• 29.10. v 18.00 KLÍČ

  Thriller, USA 
Změna programů vyhrazena.



Na jihovýchodním okraji 
Olbramovic se přímo za humny 
domů nachází nápadný kopeček 
zvaný „Kalvárie“. Na první 
pohled je zřejmé, že byl uměle 
navršen, že sem do roviny u 
rybníka jaksi nepatří. Kopeček 
má pravidelný okrouhlý půdo-
rys a je vysoký asi 7 metrů. Prů-
měr základny je 40 metrů, šířka 
vrcholové plošiny 15 metrů.

Tajemná „mohyla“ po celá 
staletí podněcovala fantazii zdej-
šího německého obyvatelstva. 
V období tzv. první republiky 
byly zapsány dvě různé pověsti 
o vzniku kopečku. Podle jedné 
jde o mohylu, nasypanou nad 
společným hrobem vojáků 
padlých v dávných dobách ve 
veliké bitvě. Podle druhé verze 
nechal před nějakou bitvou (hu-
sitů nebo Švédů) vojevůdce své 
oddíly slavnostně pochodovat
a rozkázal, aby každý muž před 
něj vysypal přilbici plnou hlíny. 
Tak prý kopeček vznikl.

I v současnosti jsme v obci 
zachytili tuto pověst, pouze 
s malou obměnou, že k události 
mělo dojít v období napoleon-
ských válek.

Je pozoruhodné, že se s ob-
dobnou pověstí setkáváme u 
mnoha podobných umělých 
„mohyl“ na jižní Moravě. Josef 
Unger studoval tyto pověsti
a jejich vztah ke středově-
kým tvrzím. Prokázal, že více 

těchto objektů jsou středověká 
tvrziště. Jedná se o pozůstatky 
určitého typu malých tvrzí na 
uměle navršeném náspu, dato-
vané většinou do 13.-14. století. 
Ve své studii zaznamenal také 
olbramovickou „Kalvárii“. Po-
dobné objekty a pověsti uvá-
dí také například od Žabčic, 
Sokolnic, Valtic aj. Tento typ 
tvrze byl zřejmě sídlem málo 
významného rytíře a odpovídá 
celkovému roztříštění feudální 
držby v tomto období.

Na základě výše uvedeného 
můžeme „Kalvárii“ zodpovědně 
považovat za středověké tvrziš-
tě. I když to dnes není zřejmé, 
„Kalvárie“ bývala vodní tvrzí. 
Celé okolí bývalo ještě nedávno 
bažinaté. Západně od kopečku 
býval ještě po válce rybník, 
dnes jsou na jeho místě posta-
veny domy. Z rybníka vytékal 
potok obtékající tvrz. Přirozená 
ochrana bažinou bývala  u těch-
to trzí zesílena vyhloubením 
vodního příkopu.

Olbramovická „Kalvárie“ ne-
byla dosud podrobně zkoumána 
odborníky na středověkou ar-
cheologii. Podle vyprávění 
pamětníků zde byl někdy v 50. 
letech proveden místními lidmi 
„amatérský výzkum“ – průkop 
do středu „mohyly“. Pokus byl 
neúspěšný, žádný hrob ani hro-
bová výbava nebyly nalezeny.

Podívejme se nyní na původ 

pomístního jména „Kalvárie“. 
Na nejvyšším místě kopečku se 
v současnosti nachází železný 
kříž na kamenném podstavci. 
Tento typ kříže pochází z 18.-
19. století a je v okolí Olbramo-
vic na více místech u cest. Jeho 
umístění na „Kalvárii“ není pů-
vodní. Byl přenesen od hřbitova 
teprve v roce 2003. Původně 
zde stávalo asi barokní sousoší 
představující ukřižování Krista 
na Kalvárii. Během posledního 
půlstoletí sochy zmizely a zů-
stalo jen jméno. 

Domníváme se, že umístění 
soch na vrchol kopečku může 
souviset s olbramovickým hr-
delním právem, že zde původně 
stávala šibenice. Když v roce 
1440 získalo městečko Olbra-
movice hrdelní právo, bylo již 

tvrziště pravděpodobně nějakou 
dobu pusté. Hrdelní právo a 
s ním i šibenice zanikly roku 
1729. Následně mohlo být místo 
šibenice osazeno barokním sou-
soším. Název „Kalvárie“ bývá 
překládán jako „místo zvané 

lebka“. Jiné jméno pro místo 
ukřižování Krista - „Golgota“ 
- již značí přímo popraviště. 
V odborné literatuře se traduje, 
že olbramovická šibenice byla 
za obcí u silnice směrem na 
Moravský Krumlov, v místě 
kde dosud stojí pozdně gotická 
boží muka. Pro tuto možnost 
se nám nepodařilo zjistit žádné 
konkrétní podklady. 

V minulé Expedici jsme 
upozornili na některé mýty u 
pomístních jmen („skréže“, 
„cyrilometodějské kameny“). 
Pověsti kolem středověkých 
tvrzišť jsou dalším pěkným pří-
kladem ze života lidové úst-
ní tradice. Pokud srovnáme 
pověsti provázející další „ko-
pečky“- malá uměle navršená 
středověká tvrziště, můžeme 

si povšimnout, jak důsledně 
ústní tradice předává „podstatu 
příběhu“, že byla hlína nošena 
v čepicích či helmách vojáků. 
Naopak značná volnost panuje 
v „nepodstatném detailu“, jestli 
to byla vojska římská, tatarská, 
husitská, turecká, pruská či na-
poleonská. 

Pro úplnost poznamenáváme, 
že téměř shodná pověst je v na-
šem regionu spojena i s kopcem 
„Kumán“ u Ivančic. Tento ná-
padný kuželovitý kopec má být 
dle pověsti mohylou, navršenou 
kumánskými bojovníky a jak 
jinak než nošením hlíny v če-
picích. Tento kopec má však 
přirozené skalnaté jádro a pro 
mnohem větší rozměry prav-
děpodobně nemohl být středo-
věkým tvrzištěm. I když - kdo ví?

Zájemce o podrobnosti odka-
zujeme na článek Josefa Ungra 
„Moravská tvrziště v pověs-
tech“, který vyšel v časopise 
Vlastivědný věstník moravský 
č. 23 (1971).

Na závěr děkujeme olbramo-
vickému starostovi Lubomíru 
Čechovi za cenné připomínky 
a zvláště pak za popis novo-
dobých proměn olbramovické 
„Kalvárie“ a okolí.
Napsali Bronislav a Eva Grunovi,

Petrovice u M. Krumlova
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Co skrývá olbramovická Kalvárie

Středověké tvrziště „Kalvárie“

Edice Zrcadlo – Expedice Speculum 
pro Vás připravila cyklus odborných 

exkurzí a přednášek

Sobota 22. října - Exkurze
„Málo známá pravěká hradiště u Budkovic“, 

vede PhDr. Petr Vitula.
Sraz ve 13:00 hodin u Budkovické hospody,

ukončení kolem 17. hodiny tamtéž.

Čtvrtek 24. listopadu - Přednáška
„Ivančický rodák Beneš Method Kulda“,

přednáší Mgr. Daniel Drápala.
Malý sál kina Réna v Ivančicích od 18:00 hodin. 

Cyklus bude pokračovat
v lednu až březnu 2006. 

Kříž na vrcholu „Kalvárie“

Olbramovice na mapě prvního vojenského (josefského) mapování z konce 18. století. Šipka uprostřed mapky

ukazuje na tvrziště „Kalvárii“.

O zkamenělém pasákovi
Aby bylo hned zpočátku jasno, nejedná se tu o pasáka lehkých dívčin, ale

o pasáka krav, o celkem solidní a důvěryhodné zaměstnání z dob dřívějších, kdy 
slovo pasák nevyvolávalo nemístné asociace. Ale k věci. Již zmíněný pasák se 
jmenoval Luboň, žil v Rakšicích a měl osmnáct let. Jak už to u takových mladíků
bývá, myslel si Luboň, že patří k nejstatečnějším (to byla náhodou pravda), 
k nejhezčím (to už bylo horší) a tudíž i k nejžádanějším (jak kým) chlapcům
ve vsi. Nebylo tedy divu, že mu brzy padla do oka mladá Božena.

Božena byla sirotek. Její rodiče zahynuli, když se rozvodnila Rokytná a oni 
zachraňovali stádo krav. Většinu krav sice opravdu zachránili, ale odnesla je 
voda a od té doby musela hospodařit Božena sama. I když doufala, že rodiče 
si jen tak odplavali a jednou se vrátí. Přesto se dokázala o hospodářství slušně 
postarat. Ostatně, bylo jí už jedenadvacet a byla to holka jako lusk – dlouhé hně-
dé vlasy, hluboké hnědé oči, postava jedna báseň a hodná a milá ke každému. 
Luboň se do ní zamiloval plnou silou svých duševně nezralých a mučivě žádos-
tivých osmnácti let. Pořád se kolem ní motal, na zábavách ji zval k tanci (ale 
takových bylo!), pomáhal jí okopávat brambory, vyvážel hnůj na pole a taky
pasával ty nešťastné krávy. Božena byla ráda, však mužské ruky je na statku 
zapotřebí. Pochopitelně brala Luboně jako hodného, šikovného mladíka, který 
chce nezištně pomáhat mladé dívce s mnoha starostmi.

V tom se ovšem kardinálně mýlila. Luboň ve své zaslepené zamilovanosti 
viděl Boženu jako bohyni a sebe jako boha všech bohů, nad nejž není. Také 
si říkal, že by ho Božena mohla milovat už jen z vděčnosti. V tom se zase 
kardinálně mýlil on, protože láska z vděčnosti není vůbec žádná láska. Božena 
zanedlouho poznala, že sama na všechno nestačí a ostatně už byla v dobrých 
letech na vdávání. Začala se tedy dívat po ženichovi. Jak již bylo naznačeno, 
na Luboně ani nepomyslela a vybírala z dalčích nejstatečnějších, nejhezčích
a nejžádanějších mladíků ve vsi.

A zanedlouho si ho našla – a nebyl ani nejstatečnější, ani nejhezčí, ani nejžá-
danější. Byl to Mojmír, taky z Rakšic, pětadvacetiletý čeledín s dobrou povahou 
a širokým srdcem a moc hezky se k Boženě choval. Velmi brzy vykvetla mezi 
nimi něžná a krásná láska, kterou si oba mladí lidé hýčkali a pečlivě pěstovali. 
Luboň si toho vůbec nevšiml (ostatně by ho ani ve snu nenapadlo, že by Božena 
mohla mít ráda někoho jiného), takže ve svém srdci živil stále větší naděje, které 
byly předem odsouzeny k nezdaru. Divil se sice, že Božena moc nereaguje na 
jeho pomrkávání, ani si nevšímá jeho významných pohledů směrem k seníku, 
ale to pokládal za Boženinu přirozenou ostýchavost a cudnost.

A protože si myslel, že se znají dost dlouho (bylo to asi půl roku) a že skoro 
spolu bydlí a hospodaří, odhodlal se ke kroku nejzávažnějšímu. „Boženo“, 
řekl jednou zrána, když přišel opět vyhnat krávy, „potřebuju s tebou mluvit!“ 
„Počkej, teď musím nakrmit slepice a králíky, potom vykydat prasatům a jít 
nažnout trochu jetele“, snažila se ho odbýt nic netušící Božena. „Ne, ty počkej, 
je to důležitý“, naléhal Luboň, a tak se Božena s povzdechem opřela o zeď
a odložila ošatku se zrním pro slepice. „Boženo, já….“ Luboň trochu ztratil 
kuráž a zčervenal, „já…já tě miluju a chci si tě vzít za ženu!“ Božena byla ráda, 
že je opřená, protože to opravdu nečekala. Pak se dala do smíchu. „Ale já mám 
ráda Mojmíra“, zahlaholila netušíc, jak hluboce zraňuje Luboňovo srdce. Tohle 
zase nečekal Luboň. Svět kolem něj pohasl, slunce přestalo svítit a ptáci zpívat 
a zůstal jen krutý pocit zlé nespravedlivé křivdy. „Aha“, dostal ze sebe Luboň
a váhavě zamířil ke kravám. Božena jen pokrčila rameny, a protože se už těšila 
na Mojmíra, brzy celou věc pustila z hlavy.

Ne tak Luboň. Proklínal Mojmíra i celý svět a zanedlouho i Boženu za to, že 
si vybrala takové mojmírovské nemehlo, které se ani v hospodě nepere, ani ne-
umí nosit dva pytle obilí současně. V Luboňově nevyzrálém srdci se láska změ-
nila v prudkou nenávist. Nenávist zlou, zaslepenou, hloupou, jak už nenávisti 
bývají. Když ne já, tak ani on, znělo Luboňovi hlavou a hned věděl, jak na to. 
Brzy mu došlo, že když v poledne přižene krávy domů (Božena je podojí) a zase 
je vyžene na pastvu, Božena má čas se sejít s Mojmírem, který pak navečer chodí 
orat. A jak jim schůzku překazit? Jednoduše. V poledne se prostě nevrátí a starost-
livá Božena nebude mít na Mojmíra ani pomyšlení. Vymyšleno, vykonáno.

Dávno po obědě Božena s obavami vyhlíží – Luboň s krávami nikde. Božena 
ví, že za humnami čeká Mojmír. Vyběhne tedy za Luboněm, snad se nic nestalo, 
řeka ani není rozvodněná. Božena běží na louku a už z dálky vidí krávy i pasá-
ka. „Kde vězíš, Luboni, víš, jaký už mám strach?“ volá sotva dechu popadajíc. 
„Když ne já, tak ani on“ odsekne Luboň nenávistně to, co mu celou dobu hučí 
v hlavě. Božena překvapením otevřela ústa. Protože byla hodná a nezkažená, 
trochu jí trvalo, než si to poskládala. „Ty Luboni zlý, bodejž bys zkameněl!!“ 
zvolala pak hněvivě. Luboň se nestačil pohnout, krávy nestačily hubou žvýknout 
– všechno to najednou dočista zkamenělo. Božena si protřela oči – to nečekala, 
ani to vlastně nechtěla. Je vskutku zajímavé, jak precizně se nám většinou daří 
to, co jsme původně nezamýšleli. „Ale…“zakoktala se zaražená Božena, jíž to 
přišlo líto. „Haló“ otočila se k  nebesům, „já jsem to tak nemyslela, vždyť pře-
ce…“ Jenže Bůh shora přísně se dívající, jí pomoci nemohl. Byla to záležitost 
pekelná. „Luboňi“, rozbrečela se Božena, když viděla, že se opravdu nedá nic 
dělat, „prosím tě, odpusť mi, já opravdu nechtěla. A kravičky, ježíšmarjá, moje 
kravičky, vždyť se mi kvůli nim utopili rodiče a já je tady nechám zkamenět..“

Pak si ještě o něco později poplakala na Mojmírově rameni, ale ten ji uklidnil. 
Luboň si to koneckonců skoro zasloužil (kdoví, co by tropil za hlouposti, kdyby 
zůstal naživu), hospodářství bez krav se taky nějak protluče a hlavně, celá udá-
lost neměla žádné svědky, tak co. Zanedlouho si Mojmír vzal Boženu za ženu 
a žili spolu hezky a šťastně a měli fůru dětí, které jim pomáhali v hospodářství. 
Po čase se ušetřilo i na nějakou tu kravičku a Božena neměla čas na nějaké zlé 
svědomí. Jenom – nikdy nechodila s manželem a dětmi na procházku ke skalis-
kům, která se tu tak trochu záhadně objevila.

Ponaučení: Dívky, nenechávejte své zhrzené milence zkamenět. Je to přece 
jen škoda. Ostatně by to tady zanedlouho byla samá skála 

(z knihy O maceše a dobrých vílách, napsal Josef Tesařík)
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Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH. 

Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě fi remních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty, 

které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také 

vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz

Auto - moto
•• Nově otevřen pneuservis Fr. Vese-

lého u zámku v Moravském Krum-

lově nabízí zimní pneu v akčních ce-

nách. Otevřeno: po - pá 8.00  - 17.00, 

so 8.00 - 12.00 hod. Informace na 

tel.: 602 740 825.

koupím
•• jawa mustang i bez TP, do 1.000 
Kč. Tel.: 732 254 783.
•• zadní sklo s vyhříváním na Š Favo-
ri za 200 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• asynchronní motor AP 112M-2S, 
IP 44V, M 101, 4 kW, S1 50Hz, 380 
V, 8,1A, 2.900 ot. Tel.: 603 307 573.
•• klik. hřídel nebo celý motor na PF 
62, i v horším stavu. Tel.: 515 334 244.
prodám
•• VW Passat 1.8 CL, r.v. 91, tm. 
modrá metal., STK 08/07, závěs. 
zař., rádio Sony s CD + zimní pneu., 
spolehlivý, 58 tis. Kč, sleva možná. 
Tel.:774 265 504.
•• Ford escort, r.v. 96, mírně otuněn, 
šíbr, křídlo aj., 84.000 Kč. Tel.: 607 
972 239.
•• Fiat 650, r.v. 87, dobrý stav, 8.000 
Kč. Tel.: 607 975 070.
•• mazdu 323 kombi, r.v. 87, STK 
1/06, taž. zař., druhá sada kol, auto-
rádio, 19.000 Kč, sleva možná. Tel.: 
732 411 324 po 16 hod.
•• Renault trafik, r.v 02, bouraný na 
pr. stranu, nutno vidět, cena dohodou. 
Tel.: 608 164 551.
•• Renault Clio 1,9D, r.v. 94, STK 
6/07, na ND. Tel.: 603 180 435.
•• Š Forman, r.v. 92, naj. 105 tis. km, 
nová STK, centrál, taž. zař., rádio,  
18.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Š 120 L, červené barvy, r.v. 87, 
dobrý stav karoserie, pohon na LPG 
(1 km cca 1 Kč), stř. okno,  zahrádka, 
taž. zař., nová STK + emise 10/07, 
ND a disky kol, 9.000 Kč, rychlé jed-
nání možná sleva. Tel.: 608 707 847.
•• skútr, r.v. 99, Ivančice, 12 tis. Kč, 
bez dokladů. Tel.: 608 955 249.
•• cagiva enduro 125, r.v. 96, v TP 
jen 5kW, jinak víc, 25 tis. Kč. Tel.:
608 955 249.
•• motocykl Jawa Travel 125, čtyř-
takt, naj. jen 3 tis. km, výborný stav, 
PC 72.000 Kč, nyní 39.000 Kč. Tel.:
721 096 028.
••kawasaki KLR 650, zel. barvy, 
r.v. 90, kotouč. brzdy, 25.000 Kč + 
oblečení (boty, kalhoty, helma). Tel.:
724 352 426.
•• motorku jawa pionýr, levně.Tel.:
602 575 018.
•• veteránium - převodovka Š Felicie 
60. léta, Popular - Motorpřev. Tel.:
721 557 918.
•• šípové pláště na Teru, úplně nové, 
obuté na ráfku, 700 Kč/ks. Tel.: 603 
793 890.
•• disky 15 na Ford, 1.000 Kč. Tel.:
774 110 145. 
•• motorové kolo, nemusí být přilba 
ani ŘP, 9.000 Kč. Tel.: 732 201 683.
•• na Felicii 4 ks zimní pneu Barum+-
disky, levně. Tel.: 736 443 989.
•• trojradličný pluh, cena dohodou. 
Tel.: 732 438 167, 605 378 622.
•• 2 ks zimní pneu Barum 175/60/
R13, vzorek 3-4mm, 250 Kč/ks. Tel.:
731 945 491.
•• pneu Semperit 185/70 R14, Top 
Grip, 4 ks, vzorek 5 mm + disky, 
1.800 Kč; pneu Good Year 185/70 
R13, Ultra Grip, 2 ks, vzorek 3 
mm, 900 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• malotraktor domácí výroby. Tel.:
728 067 995.

Byty - nemovitosti
koupím
•• RD 3+1, nebo 4+1 v Miroslavi
do 600.000 Kč. Tel.: 737 947 785. 

prodám
•• RD 3+1 v Petrovicích, koupelna, 

suché WC, dvorek, zahrada, hos-

pod. budova, průjezd, pozemek 802 

m2, 390.000 Kč (nejvyšší nabídce). 

Tel.: 602 755 265.

•• řadový RD 2+1 v Bohuticích, 

suché WC, průjezd, dvůr, zahrada, 

pozemek 697 m2, dobrý tech. stav,  

400.000 Kč (nejvyšší nabídce). Tel.:

602 755 265. 

•• velký RD v Dobřínsku (3 km od 
MK), 3+1, WC, st. voda, el., topení 
na TP, část. podsklepen, velká zahrada 
a dvůr, průjezd, stodola, hosp. budovy, 
parkování uvnitř objektu. Vše oploce-
no, soukromí. Možnost napojení plynu. 
Výměra 1432 m2. Nutné opravy, 400 
tis. Kč. Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• RD 2-generační, velká zahrada, lo-
kalita Ivančice, 10 min od centra, 2,6 
mil. Kč. Tel.: 604 680 897.
•• RD 2+1 v MK, dvorek, zahrádka,  
520.000 Kč. Možnost výměny za byt 
2+1 (3+1) dvorek. Tel.: 603 841 167.
•• RD 3+1 v Dobřínsku, garáž, dvůr, za-
hrada, 890.000 Kč. Tel.: 515 323 912.
•• RD 3+1 ve Vítonicích, okr. ZN, 
výměra 148 m2, stavební plocha se 
stodolou142 m2 k rekonstrukci, cena 
dohodou, spěchá. Tel.: 737 947 785. 
•• garsonku na Sídlišti v MK. Tel.:
732 138 767.
•• družst. garsonku na sídlišti v MK, 
vnitřní úpravy. Tel.: 603 841 167.
•• DB 1+1 v MK na Sídlišti, kabel. 
TV, internet, část. vybaven, 350.000 
Kč, rychlé jednání možná sleva. Tel.:
608 707 847.
•• byt 2+1 na sídlišti v MK, 4. posch., 
420.000 Kč, volný do týdne. Tel.: 603 
499 126, 605 215 160. Možno vidět 
po dohodě, vždy po 17 hod.
•• cihlový byt 3+1 v MK, v OV, 835 
tis. Kč Tel.: 605 370 932.
•• zděnou chatu v k.ú. Ivančice -Něm-
čice (Jouřov), podsklep., na vl. pozem-
ku, vl. studna, el. energie 380V/220V, 
část. zařízena nábytkem. U chaty je 
zahrada 459 m2 v pronájmu od m. 
Ivančice, roční nájem cca 350 Kč, 
oploceno. Cena 300.000 Kč. Tel.:546 
424 001, 543 245 603, 602 200 313.
pronajmu
•• byt 1+1 v MK, volný ihned. Tel.:
721 739 589.
•• zařízenou garsonku na Sídlišti 
v MK. Tel.: 515 320 725.
•• přenechám pronájem restaurace 
v Ivančicích za odstupné. Tel.: 736 
765 342.
•• garáž Na Volvách. Tel.: 775 789 015.
hledám pronájem
•• v RD v MK, spěchá. Tel.: 607 785 087.
•• bytu 1+1 v Ivančicích. Tel.: 736 
540 861.
•• garáž do pronájmu v Oslavanech 
alespoň na půl roku. Cena dohodou. 
Tel.: 602 192 167, 602 875 240.

Stavba - zahrada
prodám
•• stavební materiál, cihly duté, hurdis 
a profilové železo. Tel.: 546 435 328.
•• podlážky na haki lešení. Tel.: 608 
820 921.
•• starší krytinu bobrovku a traverzy. 
Tel.: 605 218 451.
•• zbytek tvárnic, cihly, učka, ička 
100 -140. Tel.: 721 557 918.
•• stavební rozvaděč v dobrém stavu. 
Tel.: 605 726 794.

Vybavení domácnosti
prodám
•• plyn. kotel Destila Klasic v dobrém 
stavu, 5.000 Kč. Tel.: 723 968 914.
•• plyn. kamna Gamat 4000, 2 r. staré, 
3 ks, cena doh. Tel.: 603 793 890.
•• zachovalé křeslo ušák, otočný, 200 
Kč. Tel.: 731 945 491.
•• šatní skříň, dekor javor/alu, š. 90, 

v. 200, h. 56, 1.900 Kč, Ivančice. Tel.:
775 311 214.
•• manželskou dělenou postel s ÚP a 
nočními stolky, stáří 8 let ve výborném 
stavu, 2.000 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• pákovou vodovodní baterii, rozteč 
15 cm, zár. 4 r. na kartuši, 500 Kč. 
Tel.: 737 713 696.
•• obývák. stěnu mahagon, 3 ks pro-
skl. vitríny, v/š/h:1536/900/441, 3 ks 
skříněk, 2.000 Kč. Tel.: 724 347 243.

Elektro a elektronika
•• Chcete nový počítač nebo ho 

zmodernizovat? Chcete tiskárnu, 

příslušenství, komponenty nebo no-

tebook? Vše se zárukou, dokladem 

a dovozem do domu. Komplexní 

služby v oblasti IT, poradenství. 

Tel.: 777 331 638.

koupím
•• starší kompletní PC k použití na inter-
netu, příznivá cena. Tel.: 604 773 837.
prodám
•• MT Nokia 3310, jen Eurotel, zacho-
valá, plně funkční, nabíj., pouzdro, kra-
bice, 700 Kč, dohoda. Tel.: 723 186 225.
•• Sony Ericsson T 610, jako nový, 
nepoškrábaný, 65 tis. barev, foťák, 
nabíj., bluetooth, infra port, kalendář, 
budík, vibrační zvonění, GPRS, 
MMS, super stav, vše v krabici, 2.300 
Kč, Tel.: 774 265 504.
•• MT LG C11000, stříbrné véčko 
s barevným displejem, v záruce, 
2.500 Kč. Tel.: 604 443 019.
•• bezdrátový tel. Siemens SL1 Co-
lor, koupeno 01/05 v záruce. Tel.: 603 
939 076.
•• MT Siemens A 70 nový nepoužitý 
+ sim kartu t-mobile, vh. jako dárek, 
levně. Tel.: 602 575 018.
•• MP3 přehrávač s digit. foťákem, 
možnost použití jako hardisk, vel. 
20 GB, nový, nepoužitý, levně. Tel.:
602 575 018.
•• výkonný počítač, levně. Tel.: 602 
575 018.
•• kompl. sadu PC Windows 98, 
starší 100% stav, velmi levně. Tel.:
603 939 076.
•• kapesní PC Acer N35 + nabíj., auto-
nabíj., autodržák, pouzdro, USB kabel, 
vh. pro navigační systém, velmi málo 
použ., 7.500 Kč. Tel.:731 887 006.
•• el. kvočna na odchov kuřat nebo 
bažantů, nová, 1.500 Kč/ks, sleva 
možná. Tel.: 603 793 890.
•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• epilátor Braun silk epil, 2 rychl., málo 
použ., PC 2.500, nyní 800 Kč. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• nová lednička, objem 50 l, zn. Phila-
delphia, PC 4.200, nyní 2.900 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• pračka Siemens, př. plnění, 1100 
otáček, pěkná, 2.200 Kč. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• průtok. ohřívač vody, jako nový, 
1.200 Kč; 2 ks malých oblých umy-
vadel zn. Jika, barva béžová, bílá, 
400 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• žehličku Eta 2246, červená, 2 r. 
stará, 1000W, nerez deska, 300 Kč, 
Ivančice, Brno. Tel.: 777 620 583.
•• automat. pračku Tatramat mini 248, 
vrchní plnění, potřeba vyměnit tlak. spí-
nač vody a membránu (oprava cca 300 
Kč), jinak funkční, nebo na ND, 400 
Kč. MK. Tel.: 723 033 622 do 16 hod.
•• pult. mrazák německé výr. 200 l, 
v dobrém a plně funkčním stavu, 2.500 
Kč. Tel.: 723 902 872 po 16.00 hod.
•• el. sporák, 4 plotny, trouba, vše plně 
funkční, 1.200 Kč. Tel.: 739 020 215.
•• starší el. sporák, velmi zachovalý, 
cena dohodou. Tel.: 775 789 015.
•• použitý el. bojler 80 l, 500 Kč; 
mrazák šuplíkový 120 l, 1.000 Kč. 
Tel.: 721 557 918.

•• ledničku 2T 162R Zanussi, 20 l, 
mrazák nahoře, koupeno 2001, 2.000 
Kč + ZL, Ivančice. Tel.: 607 890 076.

Vše pro děti
koupím
•• sáně pro děti. Tel.: 732 201 683.
•• kočárek pro panenky do 400 Kč, pro 
děvče 8 let. Ivančice. Tel.: 605 822 062.
prodám
•• sport. kočár tm. modrý, s béžový-
mi medvídky, polohov., nánožník, ná-
kupní košík, perfektní stav, polohov. 
rukojeť, 1.200 Kč. Tel.: 515 334 057.
•• modrý komplet do děts. postýlky, 
mantinel, povlečení, prostěradlo, modrá 
barva, 400 Kč; oblečení od 0-6 měsíců, 
od 20 Kč. Ivančice. Tel.: 607 890 076.
•• kočár 4-komb., khaki/vínová, na-
fuk. kola, taška na dítě, prodloužená 
korba, přehaz. rukojeť, Newline xl, 
3.000 Kč, záruka do 06/07, Ivančice. 
Tel.: 775 311 214.
•• saténový povijan, zimní, nepou-
žívaný, 500 Kč; těhotenské laclové 
kalhoty, hnědé, na v.170 cm, 400 Kč. 
Tel.: 603 596 213, 605 920 191.
•• sporťák, velká kola, nánožník, 
pláštěnka, přebalovací pult, 1.300 Kč. 
Tel.: 606 437 031.
•• oblečení po dvojčatech, zimní bun-
dy vel.:140, mikiny, trička aj., pěkné, 
velmi levně. Tel.: 775 356 273.
•• sedačka bezpečnostní za kolo, 
nová, 900 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• botičky do vody (možno i jako sandál-
ky) na 1 rok, dovoz Anglie, 200 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod

Zvířata
prodám
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 732 
562 498.
•• husy české, landerské, tulské, na 
chov i zabití. Tel.: 737 117 666.
•• chovné páry Kak.ce.ce, žluté, stra-
ky, alex. malý 1,0, r. 04, bílý, penan. 
přírod. 2,0, agapo ružoh. skrab, fiseri-
-vše mutace. Tel.: 604 303 267.
•• nabízím ke krytí pudla, toy bílého a 
pekinéze tm. hnědý s černou maskou. 
Kryjí spolehlivě. Tel.: 608 743 165.
•• něm. ovčák s PP po výb. rodičích, 
RTG 0/0, super povaha i exteriér. Tel.:
546 452 393.
•• rotvajler štěňata bez PP, odběr za-
čátkem listopadu. Tel.: 723 249 631.
•• husy labutí šedé, kachny pižmové 
černé a strakaté kohouty vlašek korop-
tvích, vše letošní. Tel.: 607 635 252.
•• pudl trpasličí černý s PP, 4 měs., 
očkov., odčerv., čipovaný, 3.000 Kč. 
Tel.: 731 896 887.
•• zlatý retrívr po čistokrev. rodičích, 
bez PP, očkov., odčerv., odběr konec 
listopadu/prosinec, vh. k malým dě-
tem. Tel.: 605 957 914.    
•• prase, odvoz nutný, cena dohodou. 
Tel.: 776 213 975.
•• klisnu 17 l., CT s PP, hnědka s lysi-
nou, 160 kvh, zdravá, očkov., odčerv., 
ježděna rekreačně, umí i v tahu, asi 
březí, živější, ale zvladatelná, do 
15.000 Kč; klisnu 10 l., CT s PP, po 
Landruf, vysoká, mohutná hnědka 
s hvězdou, 100% klidná, zdravá, oč-
kov., odčerv., ježděna rekreačně, dříve 
skákala, pod sebou má hřebečka po Pa-
lisco, narostlý hnědák, za oba 55.000 
Kč, nebo zvlášť. Tel.: 777 877 631.
•• letošního samečka lamy krotké, 
hnědý s bílou bradou a flíčky, stáří
4 měs., 10.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• papoušek senegálský oranžo-
vobřichý, bez určení pohlaví, stáří
5 let, 2.000 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• bezpečnostní přepravní klec na psa, 
pochrom., 105x75x70, 2.800 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
daruji
•• strašilky. Tel.: 602 519 500.

•• mourovaté kotě, Ivančice. Tel.: 
546 452 838, 723 464 040.

Služby
•• Žaluzie vertikální a horizontální, 

předokenní rolety z PVC a hliníku,

látkové rolety, silikonové těsnění 

oken a dveří, sítě proti hmyzu, la-

melové dveře a laminátové podlahy.

Pavlík Ivo, Dukovany 221. Tel.:

568 865 321, 602 719 156. 

•• Potřebujete půjčit peníze a banka 

Vám nevyšla vstříc? Nabízíme nej-

schvalovanější hotovostní půjčky 

pro důchodce, zaměstnance i OSVČ.

Tel.: 777 044 033.

•• Bankovní půjčky od 20.000 do 

75.000 Kč pro důchodce, zaměstna-

né a OSVČ. Splátka již od 720 Kč/

měsíčně. Tel.: 515 323 222, 737 324 

020, p. Čemerková po 16.00 hod.

•• Půjčíme všem! První úvěrový 

hypermarket v ČR s geniálním 

systémem úvěrování 1+3! Jinam 

už nemusíte! Hypoteční úvěry, ho-

tovostní úvěry, americká hypotéka, 

podnikatelské úvěry, nebankovní 

sektor, euro invest, slevová karta. 

Tel.: 728 977 236.

Různé
•• ustájím koně, cena dohodou. Tel.:
737 117 666.
•• Nabízím místo v autě, jezdím den-
ně z Brna do Oslavan. Z centra vyjíž-
dím ve 3 odpol. Tel.: 737 416 169.
koupím
•• rotoped, plně funkční. Tel.: 732 
225 507.
•• kolo BMX, levně. Tel.: 608 456 273.
•• kdo daruje nebo levně prodá dám-
ské obnošené spodní prádlo různé ve-
likosti, nejlépe černé, červené, silon-
ky, plavky, zimní boty na podpatku. 
Pouze SMS na tel.: 721 567 296.
•• krmnou řepu. Tel.: 546 413 194, 
607 541 005.
prodám

•• MED. Hledáme stálé zákazníky.

Celoročně nabízíme výběrové medy

přímo od včelaře. Rodinné včelář-

ství Bronislav a Eva Grunovi,

Petrovice 46, telefon: 515 320 787, 

mobil: 721 169 343.

•• přebrané brambory na uskladnění. 
Tel.: 732 562 498.
•• pánské staré kolo, nové pneu a 
duše; nový dámský dubeňák; pračku 
mini romo s nerez vanou; skříňový 
šicí stroj Lada; bavlnky na pletení, 
větší množství. Tel.: 732 153 409.
•• kolečkové brusle vel.: 37/38, 200 Kč; 
vel.: 38/39, 250 Kč. Tel.: 608 456 273.
•• slunečnici černou z letošní sklizně, 
8 Kč/kg. Tel.: 604 303 267.
•• masový mlýnek č.10, cena doho-
dou. Tel.: 604 579 820.
•• stativ pod fotoaparát, starožitný. 
Tel.: 604 579 820.
•• 2 laminátové klece k převážení 
zvířat 110x90x70. Tel.: 777 346 453.
•• letošní luční seno, malé balíky 
12-14 kg, 30Kč/ks, min. odběr 20 ks. 
Ivančice. Tel.: 777 877 631.
•• přístroj na výrobu sojového nápoje 
ze sojových bobů. Tel.: 775 789 015.
•• 2 ks lahví 15 kg propan-butan, 
ks/250 Kč. Tel.: 546 424 001, 543 245 
603, 602 200 313.
•• kovový vál cca 40 kg, se sedačkou, 
k Teře - Vari; dvoják 2 m, 6 příček; 
rozkládací kolo; 2 kola k motocyklu 
obutá 3,25x16. Tel.: 515 336 601.

Hobby
prodám
•• karty hráčů NHL, každá jiná, 1 
ks/2 Kč. Tel.: 728 249 364.
•• kytaru „Španělku“ úplně novou 
nepoužívanou, nevh. dar, 1.900 Kč. 
Tel.: 602 192 167.

•• akvárium v. 40, d. 80, š. 35 i s 
rybičkami, přísluš. a stolkem na míru, 
cena dohodou. Tel.: 602 575 018.
•• originální DVD filmy. Levně. Tel.:
602 575 018.
•• pianino zn. Petrof, m. 130, cena 
dohodou. Tel.: 737 773 443.
•• polohovací kosmetické lehátko, 
2.000 Kč, polohovací kosmet. křeslo 
na kolečkách, 2.500 Kč. Tel.: 515 320 
000, 728 179 905, po 18. hod.
•• golfové hole, červené s červeným 
potahem, dvojkolečka. 600 Kč. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18. hod.

Seznámení
•• Rád bych touto cestou poznal obyčej-
nou a hodnou dívku pro vážný vztah. Je 
mi 28 let, romantik. Tel.: 723 721 892.
•• Muž 49 let, hledá přítelkyni do 58 let 
k občas. schůzkám. Tel.: 723 250 184.
•• Žena 37/180/88 hledá solventního, 
hodného muže, který by byl ochoten 
za občasné erotické schůzky pomoci 
v těžké životní situaci, u Vás nebo 
v autě. Tel.: 775 136 810.

Zaměstnání
•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci 

ženám, dívkám i babičkám. Provize 

15-30% jistá. Čeká Vás spousta dár-

ků, úvodní materiály zdarma. Rea-

guji i na SMS. Volejte: 777 969 552.

•• Přijmu kuchaře/ku s praxí, nástup mož-
ný ihned, Ivančice. Tel.: 605 401 887.
•• Hledám do krejčovství v Ivanči-
cích krejčovou s praxí na občasnou 
výpomoc. Tel.: 731 179 959.
•• Přijmu do prodejny uzenin a masa 
v Ivančicích řezníka, prodavačku a 
pekařku. Info na tel.: 546 434 203, 
724 284 846.
•• Hledám paní k dětem a výpomoc 
v domácnosti, věk od 30 let, vlastní 
auto nutné, nejlépe paní časově nezá-
vislou. Tel.: 607 615 931.
•• Hledám práci na 4 - 6 hod./denně, 
jsem na MD. Tel.: 724 770 605.
•• Finanční skupina VM finance s ce-
lorepublik. působením v poskytování 
hotovost. úvěrů a prodejem výpočetní 
techniky hledá 4 nové spolupracovníky, 
pro nově otevíranou pobočku v MK a 
okolí. Obsazujeme pozice: regionální 
vedoucí, úvěrový poradce a prodejce 
výpočetní techniky. Požadujeme: samo-
statnost, pracovitost, spolehlivost, ko-
munikativnost, flexibilitu, odpovědnost. 
Nabízíme: osobní růst, zázemí silné spo-
lečnosti, zaškolení, vzdělávání, zajímavé 
finanční ohodnocení, možnost sebereali-
zace. Informujte se na termín výběrové-
ho pohovoru. Tel: 607 789 105.
•• Hledám práci od 7-11 hod., úklid, 
výpomoc v kuchyni, pekárně aj. Tel.:
724 528 484.

•• Firma Proimpex s.r.o. přijme 

administrativní pracovnici do kan-

celáře, dobrá znalost práce na PC 

nutná. Podrobné informace na tel.: 

515 300 215 paní Machotková.

•• MěKS MK vyhlašuje výběrové 
řízení na místo pracovníka pro mu-
zeum (správce depozitáře a kurátor 
sbírkových a mobiliárních fondů). 
Požadavky: VŠ vzdělání příslušného 
směru, znalost zákonů o muzejnictví, 
znalost programů - CES, práce na 
PC. Požadujeme další vzdělávání v 
oboru, umění jednat s lidmi. Praxe 
vítána. Přihlášky se strukturovaným 
životopisem a kopie dokladů o vzdě-
lání a praxi zasílejte do 15.11.2005 na 
adresu: Městské kulturní středisko, 
Břízová 254, 672 01 Mor. Krumlov, 
tel.: 515 322 225 - p. Makovičková, 
e-mail: meks.mk@volny.cz
•• Finanční společnost a.s. v Brně, 
přime schopné zaměstnance na pozi-
ci: fin. poradce, makléře ke spoluprá-
ci. Požadujeme osobní pohovor. Info 
na tel.: 739 030 860. 



12 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

CMYK

„Sranda jízda“ v Oleksovicích

/Oleksovice/ V neděli si dali v Oleksovicích dostaveníčko koňáci na 
tradiční „Sranda jízdě“. Parkurové skákání, vozatajské závody, jízdy 
na bryčce a westernové jízdy byly na pořadu sportovně-zábavného 
odpoledne, jehož cílem bylo hlavně se zúčastnit. „Takováto sportovní 
odpoledne pořádáme dvakrát do roka. Je to jak pro licencované, tak i 
pro nelicencované jezdce. Má to být takové zpestření života na vesnici. 
Účastní se ho pravidelně kolem 14 koní s jezdci a samozřejmě voza-
tajové. Soutěží se v kategorii „Z“, což je maximum do 80 centimetrů, 
jede se dvoukolovým systémem, kdy se spočítá čas, trestné body a určí 
se pořadí. První tři dostanou poháry, které věnoval do soutěže obecní 
úřad Oleksovice, ostatní ceny jsou věcné, jde většinou o jezdecký 
materiál,“ informoval hlavní organizátor Václav Hobza z jezdeckého 
oddílu Oleksovice. Všichni návštěvníci i soutěžící, kteří nelitovali času 
a zúčastnili se, se náramně bavili, ale přišlo i na dramatické okamžiky 
a dokonce i pády. „Jsem zde na této soutěži se čtyřletou klisnou Kasan-
drou, účastníme se v parkurovém skákání a vozatajské soutěži. Letos 
spolu teprve začínáme soutěžit. Dnes jsem přijela si spíše zatrénovat,“ 
uvedla jezdkyně TJ Sokol Kubšice Daniela Komárková. Pro Danielu 
byl tento den úspěšný, protože vyhrála parkurové skoky. První cenu ve 
vozatajské soutěži získal Pavel Komárek a kategorii Mini-maxi vyhrál 
Václav Hobza z pořadatelského jezdeckého oddílu Oleksovice.   /mask/

Babí léto na Padochovce
Za okny je opravdu krásně, ale v terénu fouká studený vítr. Tak 

nějak by se dala charakterizovat sportovně ukázková neděle 16. října 
v Jezdeckém oddíle Palma při SVČ Ivančice. I přes nepřízeň počasí se 
sešli nadšenci jezdeckého umění. Zájemci mohli nahlédnout do stáje, 
kde právě vrcholily přípravy sedlání koní. Jako první se představila pí 
Horáková s hřebcem amerického plemene Quarter Horse. Předvedla trai-
lovou westernovou disciplínu. Celá ukázka byla detailně okomentovaná.
Po ukončení se pozornost všech přesunula na další soutěž, kde již se 
předvedlo více koní. Po celou dobu mohli zájemci využít jízdy na koních. 
Celé odpoledne bylo ukončeno skoky mini-maxi, v které vynikal mladý 
jezdec Jan Tomek se svým plnokrevným Weynem.      Eva Havlátová

Výstava dýní a kuriózních 
výpěstků v Morašicích

Od pátku 14. října jsou v Morašicích na návsi k vidění dýně
a zajímavé výpěstky z místních zahrad, na kterých se vyřádila matka 
příroda. A že se z dýní dá vymyslet cokoliv, nejen hlavy strašidel, o tom 
se můžete přesvědčit návštěvou Morašic. Dýně zde budou vystaveny 
do prvních mrazíků, který tyto překrásné výtvory místních obyvatel 
poničí. Z vydlabaných dýní je například sestavená kačena s káčátkem, 
najdeme zde obrovskou želvu kožatku, dlouhou přes 1,2 metru, pochut-
návající si na salátu. Z plodů bodláku, takzvaných babek je nápaditě 
vyroben ježek s očima z dýňových semen. V košíku z vydlabané dýně 
jsou naaranžovány plody podzimu. Morašické dětí přispěly dýňovými 
strašáky. Zajímavá je také dýně, do které je vyřezaný drak. Z kuriózních 
výpěstků stojí za povšimnutí řepa s vlasovým kořenem dlouhým 104 cm 
a brambor ve tvaru letící kačeny o váze 0,55 kg. Nejkrásnější pohled na 
dýňovou nádheru se naskytne po soumraku, kdy jsou strašidla osvětlena 
svíčkami. Vše pozorně střeží na židli sedící dýňoman. /Emil Veis/

Posledním závodem sezóny se 
na Masarykově okruhu v Brně 
stal šestihodinový závod auto-
mobilů ALFA ROMEO EPILOG 
2005. Celkem 44 vozů všech 
objemových tříd se postupně se-
řadilo na startovním roštu v čele 
s dvěma nejrychlejšími Merce-
desy týmu AMG M3000. O půl 
třetí byl závod zahájen letmým 
startem. Vedení se ujal Adam 
Lacko sledován svým týmovým 
kolegou Američanem Knappem. 
Ten ze závodu odstoupil již ve 
třetím okruhu z důvodu tech-
nického problému na jeho voze. 
Náročnost tohoto závodu prově-
řila nejenom jezdce, ale i závodní 
techniku. Po polovině závodu měl 
již  vedoucí Mercedes na své sou-

peře náskok pěti okruhů. Po šesti 
hodinách se z vítězství radovala 
posádka Adam Lacko, Antonín 
Charouz, Jan Charouz, Jarek Ja-
niš, kteří ujeli 164 okruhů a ob-
hájili tak loňské prvenství. Na 
druhém místě skončila dvojice 
Bezák, Studenič /Porsche/, kteří 
měli na svém kontě o devět okru-
hů méně než vítězové. Se ztrátou 
osmi sekund  skončilo na třetím 
místě Porsche týmu Machánek 
Racing, které pilotovala čtveřice 
Machánek, Venc, Horňák a Bar-
ta. Šesté místo absolutně a jasné 
vítězství ve třídě do 2000 ccm je 
vizitkou Bohemia Racing Teamu
v sestavě Maděryč, Rosina, Kostka 
a Páral, kteří startovali s vozem 
Audi A4 ST.          /Ctibor Adam/

Kristýna Pálešová uspěla v závodě OH
nadějí států Visegrad

O druhém říjnovém víken-
du proběhl ve sportovní hale 
SAREZA v Ostravě-Porubě již 
desátý ročník juniorského mezi-
národního Závodu olympijských 
nadějí států Visegrad 2005.

V kategorii dívek nastoupilo
šest kompletních týmů ČR, Slo-
venska, Polska, Maďarska, Ra-
kouska a Slovinska. V závodě 
chlapců soutěžila družstva ČR, 
Slovenska, Polska, Maďarska, 
Rakouska a Velké Británie a také 
závodník z Izraele.

Pod vlajkou ČR nastoupily 
v kategorii juniorek Kristýna Pá-
lešová, Martina Strnadová, Iveta 
Gottwaldová, Vendula Ivičičová, 

Simona Térová a Anna Čadková.
Závod děvčata zahájila na brad-
lech, bojovně prošla celým čtyř-
bojem a vítězstvím v soutěži 
/130,875b./ potvrdila očekávání 
domácích fanoušků. Druhou po-
zici obsadil překvapivě tým Ra-
kouska s více než čtyřbodovým 
odstupem za první ČR. Stupně 
vítězů doplnil třetí tým Polska.

V konkurenci Středoevropanek 
potvrdila své kvality letošní stří-
brná medailistka z EYOF 2005 
v italském Lignanu, „bradlařka“ 
Kristýna Pálešová, když zvítězi-
la součtem 34,925b. Znalce SG 
potěšilo, že Kristýna připravuje 
na dubnové Mistrovství Evropy 

juniorek řadu nových prvků, mezi 
nimi i Tkačevovu letku, kterou 
předvedla na bradlech. Druhé 
místo vybojovala další Češka 
Martina Strnadová. Kolegyně 
Kristýny z tréninkové skupiny 
Kateřiny Janečkové předvedla 
výkony za celkových 33,700b. 
Neradostný výsledek oslabeného 
slovenského týmu vylepšila tře-
tím místem a 33,375b. Natália 
Paulíčková, trnavanka a svěřen-
kyně trenérky Krekáňové. 

Čeští junioři zahájili závod 
na přeskoku a to ve složení Jiří 
Bomer, Martin Beránek, Jakub 
Pavlík, Lukáš Veverka, Jindřich 
Panský a Richard Bráblík, kte-
rý nahradil zraněného Jakuba 
Suchánka. Současné možnosti 

chlapeckého výběru však stačily 
pouze na pátou pozici. Suverén-
ními výkony, které nenašly v poli 
závodníků konkurenci, zvítězil 
tým Velké Británie. Druhé skon-
čilo Polsko před třetím družstvem 
Maďarska. I v hodnocení jednot-
livců obsadili všechny přední 
pozice Angličané.          /zdcim/

Epilog ovládl Mercedes  

foto: Květoslav Adam                  Vítězný Mercedes teamu AMG M3000
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SCHNEIDER MOTORSPORT TEAM

váz zve na

ZAVÍRÁNÍ ŠOUPÁTEK
NESLOVICE

22.10.2005

motokrosový areál Neslovice

10.00 slavnostní zahájení

10.30 vystoupení mažoretek

11.15 start závodu kategorie „Motokrosový dorost“

11.45 start závodu kategorie „Dospělý motokros“

12.30 start závodu kategorie „Urob si sám“

13.00 možná přijde i kouzelník

Miss MOTOKROS 2005

14.00 start závodu cyklistů

15.00 koncert skupiny KABÁT REVIVAL

16.30 vyhlášení tomboly - 1. cena: osobní automobil

17.00 vyhlášení závodů a slavnostní předání cen

18.00 ohňostroj

19.00 taneční zábava

24.00 striptýz ala ZMRZLEJ BOBR

Program pro děti:

střelba z luku na motokrosaře

skákání v tátově pytli

hon na motokrosového dědu Slaďáka

Po celý den připraveno občerstvení, co hrdlo ráčí!

Vstupné: děti do 12 let 10,- Kč, ostatní 50,- Kč

Tiskárna Moravský Krumlov, a.s.

- sponzor jezdců TEAM 38 -

Vás zve na

ZÁVODY PLECHÁČŮ IVÁŇ 2005ZÁVODY PLECHÁČŮ IVÁŇ 2005
neděle 23. října od 9.00 hodin

v areálu bývalých kasáren Přibice.   

Cvičení pro dospělé na DDM Mor. Krumlov: 
pondělí od 17.30 hod. - MIX AEROBIC s Lenkou Musilovou

úterý od 17.30 hod. - TAE BO s Danou Bystrianskou

úterý od 18.30 hod. - BŘIŠNÍ TANCE se Soňou Soukupovou

středa v 19.00 hod. - BODYSTYLING s Evou Vybíralovou

 Pořád myslíte na druhé? Myslete 2 hodiny týdně na sebe!

AEROBIC SE SOŇOU
Instruktorkou aerobicu s mezinárodní licencí FISAF

Pravidelné hodiny v Mor. Krumlově v tělocvičně ZŠ Ivančická 

(vchod zezadu kolem budovy ZŠ) každé úterý a čtvrtek od 20.00

do 21.00 hod. S sebou: podložku, ručník, pití. Těším se na vás!

26.11.2005 - 9.ročník soutěže JOLLY AEROBIC a TEAM SHOW 

proběhne tradičně ve Sportovním areálu TJ Spartak Třebíč Manž. 

Curieových 1112,Třebíč - stejné místo jako vždy, změnil se pouze 

majitel a název objektu. Výpadovka na Velké Meziříčí. 

Obě soutěže probíhají současně. Předběžný časový harmonogram 

10:00-17:00. Přihlášky týmů jsou nutné předem, jednotlivci se 

mohou ve vyjímečných případech registrovat podle daných pravidel 

u prezence od 9:00. Více na www.wellnesstrebic.cz.

Kontakt: 604 206 135 Mgr. Jana Mertlová. Přihlášky posílejte

na adresu:  janafi t@volny.cz

foto: mask


