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Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma. Vydavatel: Občanské sdružení ALMA, 67201 Dobelice 1 

grafi cké 
návrhy
razítek

ZDARMA
informace

602 782 272

autorizovaný 
prodejce
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VÝKUPIB-MET

BAREVNÝCH KOVŮ • ŽELEZA 
EL. A TEL. KABELŮ

PROVOZNÍ DOBA:
po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

KONTAKT: mobil: 731 566 786
tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@seznam.cz

s.r.o.

/Region/ Špatný technický stav  
silnice I. třídy č. 53 Pohořelice 
- Znojmo je terčem oprávněné 
kritiky. Přetížení komunikace, 
nezpevněné krajnice, nekvalitně 
opravené výtluky a vyježděné 
koleje jsou mnohdy zdrojem tra-
gických dopravních nehod.

K nárůstu dopravních nehod 
přispělo také zavedení mýtného 
na placených komunikacích. Při-
bylo totiž kamiónů, tím i tvoření 
kolon a s tím spojené předjíždění, 
při kterém často k tragickým 
dopravním nehodám dochází. To 
také dokazuje množství pomníč-
ků podél komunikace.

„Tato silnice byla budována 
ještě za Marie Terezie a časem se 
rozrůstala a rozšiřovala, doasfalto-
vávala, ale krajnice je nezpevněná 
a nyní se rozpadá před očima.
I když je na ní už 50 cm asfal-
tu, podklad je špatný. Teď před 
krajskými volbami, je potřeba na 
kandidáty zatlačit a říci jim, co 
chceme s touto silnicí dělat, aby 
se o to také posléze postarali,“ 
sdělil k problematice na návštěvě 
Moravského Krumlova někdejší 
ministr dopravy a současný po-
slanec Milan Šimonovský. 

„Silnice Pohořelice - Znojmo 
je přetížená a je bez nadsázky sil-
nicí smrti. Proto vznikla iniciativa 
starostů, která požaduje, aby se 
tato silnice rozšířila o jeden jízdní 
pruh. Spousta kamionů, ale také 
jezdí přes paralelní silnici č. 413 
Moravský Krumlov - Znojmo. Ta  
na takové zatížení není stavěná. 
Například v Prosiměřicích lidem 
drnčí okna a Krumlov je z důvo-
du malé výšky viaduktu v Rak-
šicích také hodně zatěžován a to 
v samém středu,“ informoval po-

slance o následných dopravních 
problémech starosta Moravského 
Krumlova Jaroslav Mokrý.

Nová rekonstruovaná vozovka 
silnice č.53 má být široká 11,5 
metru. Je to vlastně dvojpruh 
s velkými odstavnými pruhy. Na-
víc na druhé straně v Rakousku 
mají jiné řešení. 

„Tam je to třípruhová komu-
nikace, kdy prostřední pruh je 
střídavě pro jednu nebo druhou 
stranu určen jako předjížděcí. 
Podle mě by to bylo ideální řeše-
ní právě pro tuto silnici. K tomu 
chybí vykoupené pozemky v šíř-
ce 1.5 metru. Pokud by se ale vy-
kupovaly pozemky, bylo by lepší 
udělat rovnou čtyři pruhy s dělící 
částí uprostřed. Toto řešení by ale 
trvalo o nějaký rok déle. Zatím 
je schváleno 11,5 metru. Varian-
ta, kdy je odstavný pruh použit 
pro předjíždění, je nebezpečná. 
V současné době je již napláno-
vaný obchvat Lechovic, který se 
bude stavět, obchvat Znojma se 
již dělá. Úseky mezi Znojmem 
a Lechovicemi a pak dále přes 
Miroslav a Branišovice do Poho-
řelic jsou v projektové přípravě. 
Má se schvalovat územní plán a 
tato rekonstrukce je rozdělena do 
čtyř samostatných částí. Obchvat 

Znojma se ale nyní řeší pro směr 
na Jihlavu, především pro trasu 
Vídeň - Znojmo - Jihlava - Praha. 
Dálnice Brno - Vídeň povede přes 
Mikulov,“ doplnil k aktuálnímu 
stavu Milan Šimonovský.

„Rakušané mají dobré zku-
šenosti s třetím obousměrně 
předjížděcím pruhem vodorovně 
i svisle značeným. Podle jejich 
statistiky ubylo o 19 % těžkých 
dopravních nehod. Řidiči nejsou 
nervózní, oni ty dvě minuty vy-
drží jet v koloně, a pak bezpečně 
předjedou. Když uděláme novou, 
ale dvoupruhovou silnici, tak to
problém nevyřeší. Například Ra-
kušané na třípruhové komunikaci 
mají povoleno jezdit 120 km v ho-
dině a silnice má statut rychlostní.
U nás se neřeší ani mimoúrovňo-
vé křižovatky, například v Brani-
šovicích, Miroslavi, nebo u Dyje 
a to s výhledem na 30 let. Podle 
mě je v současnosti navrhované 
dvoupruhové řešení špatné,“ sdě-
lil k tématu kandidát na senátora 
Alois Vybíral.

„Řešení dopravní situace na 
silnici smrti je podle mě jednou 
z nejdůležitějších úkolů pro 
rozvoj celého území. Miroslav 
iniciovala několik jednání, kde 
jsme upozorňovali na závažnost 

situace. Tvrdíme, že silnice 
nesmí být pouze rekonstruová-
na, ale musí se řešit i bezpečné 
napojení pomocí odbočovacích 
pruhů, které na mnoha křižovat-
kách chybí. Bylo nám předloženo 
k připomínkování několik vari-
ant. Bohužel, rekonstrukce zatím 
zahájena nebyla. Protože se jedná 
o komunikaci I. třídy, fi nanční 
prostředky musí být vyčleněny 
ze státního rozpočtu. Dle našich 
informací, ale státní rozpočet již 
několik let počítá pouze s ob-
chvatem Lechovic, na další úseky 
fi nance blokovány nebyly. Pro 
investory, turisty a samozřejmě 
občany je kvalitní komunikace 
nutností. Příkladem jsou blízké 
Pohořelice, kde po vybudování 
rychlostní komunikace inves-
tovalo několik fi rem a vznikly 
stovky pracovních míst. To se 
projevilo i zvýšenou poptávkou 
po službách. Tímto problémem 
se pravidelně zabývají také 
porady starostů regionu a mik-
roregionu. Platí rovnice kvalitní
a rychlé spojení = zájem investo-
rů a samozřejmě také turistů, kte-
ří oblast použijí jako tranzit nebo 
jej objeví jako cílovou stanici,“ 
doplnil místostarosta Miroslavi 
Roman Volf.                     /mask/

Silnice smrti bude opravena

Projeli sousedovi auto
/Brno-venkov/ Kuriózní případ se stal v okrese Brno-venkov. Zde 

teprve desetiletý chlapec společně se svým o tři roky starším kamará-
dem chtěli sousedovi projet auto. To se jim povedlo. Mladší z dvojice 
automobilistů našel navečer v trávě ztracený klíč s nápisem Honda. 
Protože je všímavý, odhadl, že klíče budou od auta jejich souseda. Mís-
to toho, aby mu je vrátil, druhý den ráno místo školy nastartoval jeho 
auto a jel se projet. Na projížďku si vzal staršího kamaráda. Nejdříve 
jeli na hřiště, kde píchli jednu zadní pneumatiku a narazili zadní částí 
auta do stromu. Třináctiletému řidiči to ale nevadilo a vydal se přes 
Rosice do sousední vsi, kde mu prasklo druhé zadní kolo. Tam auto 
odstavili na chodníku před domem a šli do cukrárny. Před obchodem je 
našli policisté, kteří kluky odvezli na obvodní oddělení do Rosic. Tam 
vše vysvětlili a vyzvedli si je jejich rodiče. S počtem jejich bourání za 
jednu jízdu se může mluvit o štěstí, že nesrazili žádného chodce nebo 
nenarazili do ostatních aut na silnici.

„Během dopoledne volala rosickým policistům žena, aby jí pomohli 
hledat jejího desetiletého syna. Ten ráno odešel z domu v obci na Ro-
sicku do školy, do té ale nedošel. Policejní hlídka se vydala do terénu 
chlapce hledat. O chvíli později přišel rosickým policistům oznámit 
čtyřiadvacetiletý muž, že mu někdo přes noc ukradl auto - Honda Civic. 
Asi čtvrt hodiny po oznámení krádeže, volala paní, bydlící v obci poblíž 
Rosic, že před jejím domem zaparkovali auto dva malí kluci. Rosičtí 
policisté vyjeli hned na místo, kde našli zaparkované hledané rozbité 
auto a oba kluky. Jedním z nich byl pohřešovaný desetiletý školák. Oba 
byli v pořádku, bez zranění,“ popsal případ Aleš Mergental, tiskový 
mluvčí policie Brno-venkov. Protože oba závodníci nejsou trestně od-
povědní, nebudou stíháni za neoprávněné užívání cizí věci ani za řízení 
bez řidičského oprávnění. Škodu zřejmě zaplatí jejich rodiče.       /jak/

foto: mask
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AUTOCENTRUM Král Dobelice
přijme automechaniky, přípraváře 
do lakovny, přijímacího technika

a prodejce automobilů.
Požadujeme praxi v oboru, časovou 
fl exibilitu, zručnost a spolehlivost.

Nabízíme plat odpovídající 
vykonané práci a zázemí stabilní 

společnosti. Tel.: 736 625 252.

OSLAVANY
Společnost zabývající se strojírenskou 

výrobou převážně pro automobilový 
průmysl přijme do pracovního poměru:

FINANČNÍHO
ANALYTIKA

(VELMI DOBRÁ ZNALOST AJ)

OBSLUHU LISŮ
OPERÁTORA CNC

 

Dále přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání do databáze uchazečů.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
tel.: 546 418 107, mobil: 602 288 131

e-mail: vera.kratochvilova@metaldyne.cz

česko-holandský výrobce průmyslových pružin hledá 
do Moravan u Brna pracovníky na tyto pozice:

 

SKLADNÍK-EXPEDIENT
Požadujeme: minimálně SOU nebo vyšší, pozitivní 
přístup k práci, dobrý zdrav. stav, základy práce na PC,
samostatnost, spolehlivost, pečlivost, smysl pro po-
řádek, platné oprávnění na VZV a ŘP B výhodou

SEŘIZOVAČ
Požadujeme: SOU strojírenské nebo jiné technic-
kého směru, čtení technických výkresů, uživatelská 
znalost práce na PC, logické myšlení, manuální 
zručnost, řízení VZV výhodou

DĚLNICE PRO RUČNÍ OHÝBÁNÍ
Požadujeme: manuální zručnost, preciznost

Nabízíme: hlavní pracovní poměr, dvousměnný 
provoz, stravenky, profesní zaškolení

Místo: 10 min. od zastávky MHD
(tram Moravanská)

Životopisy prosíme na e-mail:
slamova@alcomex.cz

Šárka Slámová, telefon: 547 244 205

PLEBO CZ, s.r.o.

ZAHRADY - ZAHRÁDKY
nabízí:

•  Návrhy a realizace předzahrádek,
   zahrádek a zahrad
•  Zakládání trávníků výsevem
   i pokládáním travních koberců
•  Údržbu zeleně 
•  Zakládání trvalkových záhonů
•  Osazování okrasných nádob
•  Prodej a doplňování
   zahradního materiálu 

Více informací na www.plebocz.cz
nebo mobil: 721 580 561, 602 931 463,

e-mail: zahrady@plebocz.cz.

Výchozí centra: Rajhrad u Brna,
Znojmo, Miroslav.

MONTÁŽ 
SÁDROKARTONŮ

PŮDNÍ VESTAVBY
MINERÁLNÍ PODHLEDY

ZATEPLENÍ FASÁD
PLOVOUCÍ PODLAHY

Dušan LICHÝ • Tel.: 606 391 281
e-mail: stulichovi@seznam.cz

MASÁŽE - refl exní, čokoládová, lymfodrenáž
SynCare • KOSMETIKA - typizace pleti
MANIKÚRA - klasická a P. Shine
PEDIKÚRA - mokrá s lakováním, zdobení
NEHTOVÁ MODELÁŽ - akryl / gel
KADEŘNICTVÍ - Ľoreal, Wella

Studio Carol
Růžová 3, Ivančice

Tel.: 777 590 233 • 546 451 515

VODA - TOPENÍ - PLYN
PLYNOSERVIS - DOUBEK
MK, Polánka 1713, tel.: 722 564 845
» Montáže plynového topení
» Dodávky kotlů na plyn i tuhá paliva
» Rozvody topení, montáže radiátorů
» Revize a zkoušky
» Montáže vody a odpadů
» Kompletace koupelen

Obce JM kraje budou v kri-
zových situacích informovat své 
občany pomocí SMS zpráv. Na 
počátku tohoto měsíce byl před-
staven unikátní projekt „Komu-
nikační, varovný a vyrozumívací 
systém Jihomoravského kraje“. 
Do projektu, který svým rozsahem 
nemá obdoby jak v České repub-
lice, tak ani v evropských zemích, 
jsou zapojeny všechny obce 
Jihomoravského kraje. Cílem 
projektu je především zvýšení 
odolnosti území, zlepšení infor-
movanosti obyvatelstva, rychlejší 
a pružnější spolupráce složek IZS 
a informačních toků mezi nimi. 
Informační systém pro krizové 

řízení, který je součástí projektu, 
propojuje on line všechny subjek-
ty zapojené do krizového řízení 
kraje jako nemocnice, Povodí 
Moravy, Krajské hygienické stani-
ce, Jihomoravskou plynárenskou 
společnost a další. Informace jsou 
prostřednictvím SMS podávány
jak krizovým štábům, tak zaregis-
trovaným občanům.

„Každý občan, který se zapojí 
do systému odesláním SMS, si 
zajistí bezplatný a včasný pří-
jem informací od zástupců své 
obce. Bude tak doslova „z první 
ruky“ informován, jak o běžných
záležitostech života obce, tak o 
případných krizových situacích 

nebo mimořádných událostech,“ 
informoval Stanislav Juránek, 
hejtman Jihomoravského kraje.

Registrace do systému i ná-
sledný příjem SMS je pro občany 
zcela zdarma. Jedinou investicí je 
přihlašovací, respektive odhla-
šovací SMS, jejíž cena je 3 Kč 
včetně DPH. Minimální náklady 
na provoz systému mají i samotné 
obce. Na základě usnesení Rady 
JM kraje a díky sponzorům a 
partnerům projektu bylo pro rok 
2008 fi nancování projektu upra-
veno tak, že všechny obce a měs-
ta v kraji budou mít s výjimkou 
odeslaných SMS zpráv všechny 
ostatní náklady hrazeny z pro-

středků kraje a partnerů projektu. 
„Myslím, že díky charakteru a 
obsahu těchto SMSek bychom 
jen stěží hledali příhodnější po-
jmenování než SOSky. Jsem si 
jist, že toto pojmenování se mezi 
občany uchytí rychle,“ doplnil 
Stanislav Juránek.

Přihlášení do systému je snadné, 
stačí odeslat SMS v předepsaném 
tvaru na určené číslo. V zápětí obdr-
ží občan zpětnou potvrzovací SMS 
a tím je přihlášen k odběru informa-
cí, varování a vyrozumění. Podrob-
né informace o projektu a návod na 
registraci jsou v přehledné formě
k dispozici na internetové adrese 
www.krizoveinfo.cz                   /jak/

Unikátní informační systém pro obyvatele JM kraje

Krumlov má vlajku a znak
/Moravský Krumlov/ Město bude nově používat vlajku, znak, pe-

četidlo a razítko. Vlajka byla veřejnosti poprvé ofi ciálně představena 
na Hudebních slavnostech. „Město Moravský Krumlov usnesením 
poslanecké sněmovny obdrželo dekret o udělení městských symbolů 
k 1. dubnu 2008. Poté, co byla vlajka vyrobena, byla poprvé ofi ciálně 
představena na koncertě Ondřeje Havelky uskutečněného v rámci Hu-
debních slavností. Vlajka bude používána při ofi ciálních příležitostech 
a akcích, které město pořádá. Byly nám potvrzeny i ostatní atributy 
jako znak, pečetidlo a razítko. Znak města je trvale umístěn v obřadní a 
zasedací místnosti městského úřadu. Velké provedení vlajky je tamtéž, 
menší varianta bude vyvěšována. Zvyklostí je vlajce požehnat. Tento 
slavnostní akt se uskuteční při příležitosti oslav 45. let působení Slo-
vanské epopeje 14. září,“ informoval místostarosta Tomáš Třetina.

Vlajku tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a zelený. Ve střední části 
stojí bílá kvádrová věž s cimbuřím, s prázdnou branou s otevřený-
mi vraty na bílých závěsech, s vytaženou mříží, prázdným oknem
a s otevřenou stanovou střechou se žlutou makovicí. Vlajka po heraldic-
ké stránce vychází z historického symbolu. Znak města má tvar mod-
rého štítu. Na něm je kresba stříbrné kvádrové čtyřhranné věže stojící 
na trávníku. V přízemí je otevřená brána se zlatými, stříbrem kovanými 
vraty a se zlatou vytaženou mříží se stříbrnými hroty. V polovině výšky 
věže je římsa a nad ní modře malované okno. Věž vrcholí cimbuřím 
a červenou stanovou střechou se zlatou makovicí. Po obou stranách 
jsou červené štítky se stříbrnou zavinutou svislou střelou.     /mask/

Nový most v Hostěradicích
V Chlupicích, části obce Hostěradice, se připravuje k celkové

rekonstrukci most přes potok Skaličku. Ten je ve špatném technic-
kém stavu, má malou nosnost a i jeho dosavadní řešení s prudkými 
pravoúhlými zatáčkami nevyhovuje parametrům současné dopravy
na důležité spojnici Višňové, Jevišovice a Moravské Budějovice. „Most 
bude se dvěma jízdními pruhy o šířce 3,75 m s rozšířením o půl metru 
na pravostranný chodník na povodní straně mostu. Podélné a výškové 
dimenze mostu se tak zlepší. Navržený most je umístěn v nové trase 
komunikace, to znamená, že bude vybudován i nový obousměrný ná-
jezd, který odstraní současný nevhodný, téměř kolmý přístup. Během 
stavby bude veškerý provoz dále probíhat po stávající komunikaci a 
mostě. Po dokončení nového mostu a úseku nové komunikace dojde 
k převedení veškerého provozu. Během převedení počítáme pouze 
s omezením provozu,“ vysvětlil Jiří Šeiner, inspektor mostů Správy
a údržby silnic JM kraje. Výstavba nového mostu s komunikací při-
jde na více jak 16 milionů korun. Stavět by se mělo začít od počátku
července a stavba potrvá až do konce letošního roku.                 /mask/

Učitelé opět stávkovali
/Moravskokrumlovsko/ Největší radost z pondělní stávky učitelů 

měli především děti ze základních škol, které byly z velké většiny za-
vřené. Děti tak měly prodloužený víkend a rodiče starost o jejich pro-
gram, zatímco pedagogové a pracovníci ve školství svojí jednodenní 
stávkou dávali najevo nespokojenost s dlouhodobou situací ve školství 
a výší svých platů. Podle Českomoravského odborového svazu pracov-
níků školství se oproti loňskému roku vlivem infl ace výrazně propadly 
reálné platy pedagogů i provozních a správních zaměstnanců. „Na naší 
škole se nestávkuje, normálně učíme a to z praktických důvodů. Právě 
nám skončily maturity a nyní probíhají závěrečné praktické učňovské 
zkoušky. Byl by problém všechno stihnout v náhradním termínu. To ale 
neznamená, že s principy stávky nesouhlasíme, právě naopak, stávku 
podporujeme morálně“ vysvětlil Jindřich Pelaj ze Střední odborné 
školy obchodní a Středního odborného učiliště řemesel v Moravském 
Krumlově. Stejně tak se učilo i na  Gymnáziu Moravský Krumlov. 
Na Základních školách Ivančická a Klášterní náměstí v Moravském 
Krumlově a ZŠ Miroslav byly lavice prázdné.                            /mask/

/Rouchovany/ Zanedlouho se 
budou moci nastěhovat do nové-
ho domu s pečovatelskou službou 
první nájemníci. Po necelém roce 
výstavby se očekává jen závě-
rečná kolaudace. Dokončují se 
poslední stavební práce a parková 
úprava před objektem. 

„Původní nápad, který před-
cházel investičnímu záměru, byla 
zkušenost z okolních obcí, kdy 
se počátkem století začaly stavět 
tzv. DPS, například v Mohelně, 
Kralicích, Hrotovicích. To nás 
vedlo k tomu, že bychom pro 
naše seniory mohli udělat něco 
podobného, aby podzim života 
mohli strávit v domě, kde je po-
skytována zdravotní a pečovatel-
ská služba spojená s vařením, aby 
bydlení bylo jednodušší. Senioři 
tak nemusí obývat sami celý dům, 
který už nemohou fi nančně i fy-

zicky utáhnout. Záměr vzniknul 
v roce 2002, nechali jsme zpra-
covat studii přestavby pavilonu 
mateřské školky a po konzultaci 
s odborníky na tyto stavby jsme 
naznali, že není dobré, abychom 
byli omezeni stávajícím prosto-
rem, proto jsme se vydali cestou 
nové výstavby na stávajícím 
místě,“ vysvětlil Vladimír Černý, 
starosta Rouchovan.

Záměr měl podporu kraje Vy-
sočina s názvem „Bydlete na ven-
kově“ a obec obdržela dotaci
na projektovou dokumentaci.

Po jejím vyhotovení Roucho-
vanští požádali rozpočtový výbor 
Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR a Ministerstvo fi nancí
o poskytnutí fi nančního krytí, kte-
ré pro rok 2007 dostali. Jednalo se 
o 8 milionů korun s tím, že zbytek 
doplatí z vlastních prostředků. 

Stavba byla celkově vysoutěžena 
na 14,8 milionů korun.

„V DPS je 13 bytových jed-
notek, prostory pro lékařskou 
službu a jednu pečovatelku, která 
se o seniory bude starat. Výhodou 
je, že objekt leží v těsné blízkosti 
mateřské školy, takže starší lidé, 
kteří stráví podzim života zde, 
nebudou odtrženi od života, ale 
budou v kontaktu s nejmladší 
generací. Budova stojí uprostřed 

obce, nejedná se o periferii, kde 
by nájemníci byli mimo kontakt 
s okolím. Dalším plusem je blíz-
kost stravovacího pavilonu, takže 
i jídlo je vyřešeno. Pokoje jsou 
o velikosti 2+kk a nebo 1+kk. 
Známe případy, kdy v 1+kk bydlí 
i dva lidé, protože v tomto věku 
nemají tolik potřeb a spokojí se i 
s menším prostorem. Optimální 
kapacita DPS je 16 osob,“ dodal
starosta  Vladimír Černý.          /jak/

Rouchovanští senioři dostanou 13 bytů 

EDU s novým palivem
/Dukovany/ Do Jaderné elektrárny Dukovany byla dopravena první 

dodávka nejmodernějšího typu jaderného paliva od ruské společnosti 
TVEL. Nová generace paliva pro reaktory typu VVER-440 s mírně 
zvýšeným obohacením umožní ekonomičtější provoz všech bloků.

 „Koncem května 2008 dorazila první dodávka paliva nové generace. 
Použití tohoto paliva vede k lepšímu vyrovnání výkonu v aktivní zóně 
reaktoru,  což je jedním z předpokladů povolení zvýšení výkonu reak-
toru až o 5%. Nové palivo umožňuje také prodloužení doby jeho práce 
v reaktoru až na 6 let. Provoz na vyšším výkonu je podmíněn souhla-
sem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,“ vysvětlil Petr Spilka, 
tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany.

Technici společnosti TVEL nové palivo připravovali v dlouhodobé 
spolupráci s českými experty na základě smlouvy mezi společnostmi 
TVEL a ČEZ. Optimalizace konstrukce palivových souborů zlepšila 
jejich tepelně hydraulické vlastnosti. Tepelná výkonnost aktivní zóny 
se v závislosti na způsobu provozování s novým palivem zvýší až o pět 
procent. Palivo se tak může podílet na zvýšení výkonu celé elektrárny.

„V letošním roce byl dokončen přechod všech čtyř dukovanských 
bloků z tříletého palivového cyklu na pětiletý. Snížily se tak požadavky 
na výměnu použitého paliva a současně nároky na skladování použi-
tého paliva v kontejnerech. Dosavadní zlepšení paliva pro Dukovany 
přinesla úsporu nákladů přes 8 miliard korun,“ doplnil Petr Spilka.

V Jaderné elektrárně Dukovany ve třech uplynulých letech vyměnili 
nízkotlaké části turbín za nové modernější od Škody Power a zvýšili 
tak výkon každého bloku ze 440 MW na 460 MW bez nutnosti zvýšení 
výkonu reaktoru. Cílem je následnou modernizací dále zvýšit výkon 
každého bloku, a to až na 500 MW do roku 2012.                          /jak/

foto: jak
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Na vybraná zakoupená vozidla 
poskytujeme záruku 12 měsíců,

nebo 20 tisíc km.

Vyřízení pojistných událostí
u smluvních pojišťoven

autoservis a pneuservis, náhradní díly na japonské 
vozy, výkup a prodej havarovaných vozů, dovoz aut 
ze zahraničí, vrakoviště na japonské vozy, PRODEJ 
NOVÝCH PNEU záruční a pozáruční servis, 
komplexní diagnostika na PC, digitální diagnostika 
podvozku, příprava a provedení STK, měření emisí

Mazda Pemacy 2,0 DITD
r.v. 2003, cena 249.000 Kč
tach.: 119 tis. km, tm. mod. m.
aut. klima, 4x airbag, ABS,  el.
zrc. a okna, centrál, mlhovky 

Mazda MPV 2,0 MZR CD
r.v. 2003, cena 295.000 Kč
tach.: 115 tis. km, sv. mod. m.
klima, 4x airbag, ABS, imobil., 
el. zrc. a okna, centrál s DO

Daihatsu Cuore 1,0i
r.v. 1999, cena 70.000 Kč
tach.: 72 tis. km, sv. zel. metal
rádio, imobil, manuál, posilo-
vač řízení, tón. skla

Fiat Tipo 1,4ie
r.v. 1990, cena 19.500 Kč
tach.: 168 tis. km, vín. metal
centrál, el. okna, tón. skla, 
manuál převod., zadní stěrač

Ford Mondeo 1,8i klima
r.v. 1995, cena 45.000 Kč
tach.: 152 tis. km, stř. metal
klima, 2x airbag, ABS, ma-
nual, posil., tón. skla, el. zrc.

Honda FR-V 1,8 i-TEC
r.v. 2005, cena 325.000 Kč
tach.: 79 tis. km, stř. metal
aut. klima, 6x airbag, ESP, 
ASR, EDS, ABS, 6 rychlostí

Mazda 121 DB 1,3i servo
r.v. 1995, cena 55.000 Kč

Mazda 121 DB polokabrio
r.v. 1992, cena 33.000 Kč

Mazda 2 1,25i
r.v. 2004, cena 175.000 Kč
tach.: 85 tis. km, sv. mod. metal
4x airbag, ABS, imobil., posil., 
tón. skla, el. př. okna, centrál

Mazda 2 1,3i TE PRO
r.v. 2008, cena 347.000 Kč
tach.: 500 km, stříbrná metal.
6x airbag, ABS, ASR, el. zrc.
a okna, multif. volant., centrál

Mazda 323 1,5i
r.v. 2000, cena 125.000 Kč
tach.: 76 tis. km, fialová
klima, 4x airbag, ABS, ASR,   
centrál, el. okna a zrc.

Mazda 323 BJ 2,0 DITD
r.v. 1999, cena 125.000 Kč
r.v. 1999, cena 125.000 Kč
dva vozy, 4x airbag, ABS, el. 
okna a zrc., rádio, centrál

Mazda B BT-50      (bez DPH)
r.v. 2008, cena 579.900 Kč
tach.: 200 km, stříbrná met.
klima, ABS, el. okna, posil., litá 
kola, centrál, el. zrc. a okna

Mazda 3 1,6 sport 
r.v. 2004, cena 285.000 Kč
tach.: 37 tis. km, modrá met.
aut. klima, 8x airbag, ABS, 
ASR, ESP, max. el. výbava

Mazda 5 1,8i N1  (bez DPH)
r.v. 2007, cena 369.000 Kč
tach.: 7,5 tis. km, tm. červ.m.
aut. klima, 6x airbag, ABS, 
posil, tachograf, CD, centrál

Mazda 6 1,8i kombi
r.v. 2005, cena 340.000 Kč
tach.:86  tis. km, tm. šed. met.
klima, 8x airbag, ABS, ASR, 
litá kola, el. zrc. a okna, centrál

Mazda 626 kombi 1,8i 
cena 129.000 Kč
tach.: 129 tis. km,  fial. met.
klima, 4x airbag, ABS, CD, 
el.př. okna a zrc., mlhovky

Mazda 6 GT 2,0 MZR 
r.v. 2003, cena 265.000 Kč
tach.: 121 tis. km, tm. šed. m.
aut. klima, 8x airbag, ABS, 
ESP, ASR, temp., el. výbava

Mazda Demio 1,3i    KLIMA
r.v. 1998, cena 115.000 Kč
Mazda Demio 1,3i    KLIMA
r.v. 1999, cena 129.000 Kč

Mazda Demio 1,5i    KLIMA
r.v. 2001, cena 150.000 Kč
tach.: 110 tis. km, červená
klima, 4x airbag, ABS, centrál,
el. okna, mlhovky, tón. skla

Mazda MX3 1,8i
r.v. 1993, cena 55.000 Kč
tach.: 195 tis. km, červená
ABS, rádio, centrál, el. okna 
a zrc., posil., mlhovky 

Mazda MX5 NA 1,6i
r.v. 1992, cena 100.000 Kč
tach.: 151 tis. km, červená
rádio, el. okna, zhrnovací 
střecha, posil. 

Mazda MX3 1,8i V6
r.v. 1994, cena dohodou
tach.: 130 tis. km, červená
perfektní stav, koupeno v CZ,
první majitel

Mazda MX5 NB 1,8i
r.v. 2000, cena 265.000 Kč
tach.: 81 tis. km, černá met.
2x airbag, rádio, zhrnovací 
střecha, litá kola, el. zrc.

Mazda Xedos 9 2,5i AT
r.v. 1994, cena 90.000 Kč
tach.: 130 tis. km, tm. čer.m.
aut. klima, 2x airbag, alarm,  
palub. PC, litá kola, el. výbava

Mini cooper 1,3
r.v. 1994, cena 200.000 Kč
tach.: 10 tis. km, tm. zel. m.
rádio, zhrnovací střecha, litá 
kola, manuál, původní stav

Mitsubishi Colt 1,5i
r.v. 1990, cena 24.000 Kč
tach.: 200 tis. km, sv. m. met.
cenrtál, zadní stěrač, tón. skla,
el. okna a zrc. posil.

Škoda 135 Pick-Up
r.v. 1994, cena 21.000 Kč
tach.: 124 tis. km, bílá
cena bez DPH,
nehavar., dobrý stav

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Obsahem dnešního příspěvku bude informace o mimořádných 
událostech na dvou jaderných elektrárnách. Dne 3. června 2008 došlo
na dukovanské elektrárně k odpojení obou turbín 2. výrobního bloku 
od sítě. Příčinou ranní události (9.23 hodin) byla chybná manipulace 
pracovníka měření a regulace. Na záložním velínu 2. bloku uzavřel 
hlavní uzavírací armaturu (ventil) cirkulační smyčky č.4. Každý 
výrobní blok má 6 nezávislých cirkulačních smyček, které přivádí 
horkou vodu z reaktoru do parogenerátorů. Zde se vyrábí pára pohá-
nějící obě turbíny. Na přerušení průtoku primární vody smyčkou zare-
agovaly ochranné automatiky bloku, které snížily jeho výkon na 6%. 
Automatiky pracovaly přesně dle projektu. Po vyjasnění příčiny této 
události bylo přistoupeno ke zvyšování výkonu bloku a postupnému 
přifázování obou turbogenerátorů k síti. V 18.27 hodin byl blok opět na 
svém jmenovitém výkonu. Událost představuje pouze ztrátu na výrobě 
elektřiny a neměla a nemá žádný vliv na okolí. Neunikla při ní žádná 
radiace. Pravda, nechtěl bych být v roli onoho pracovníka měření
a regulace, který vše způsobil.

O den později došlo k události na JE Krško ve Slovinsku. Zde se
jednalo o ryze technickou závadu-netěsnost na primárním okruhu s úni-
kem chladiva (primární vody) v množství asi 2,4 m 3/hod z impulzní 
trubičky měření a to v místě hlavního cirkulačního čerpadla. Jedná se
o nepřístupné prostory, kde projekt počítá s možným únikem chladiva. 
Po analýze se pracovníci JE dohodli s jaderným dozorem, že situace 
není natolik vážná, aby bylo nutné rychlé odstavení, a proto začali 
odstavovat standardně (pomalu) pro vychlazení zařízení. Pak násle-
dovala jeho oprava. Žádné radioaktivní médium neuniklo do ovzduší 
ani bezpečnost není ohrožena, vše se děje dle projektových podmínek. 
Předběžná kvalifi kace události dle stupnice INES je 0.

8.6.2008, předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

Větrník v plamenech
/Břežany/ Technici, kteří opravovali závadu ve strojovně větrné 

elektrárny 75 metrů vysoko nad zemí, byli ohroženi vzniklým požá-
rem. Skok z takové výšky nepřicházel v úvahu, a tak volali záchranáře. 
Hasiči ve speciálních oblecích se sedačkou, lany a karabinami dostali 
techniky z elektrárny na pevnou zem. Tak takový byl scénář pondělní-
ho cvičení,  jehož námětem byla záchrana techniků, kteří uvízli ve stro-
jovně elektrárny. Akce se zúčastnil vrtulník Bell 412 letky Policie ČR
a odborníci - lezci se specializací na zásahy ve výškách a hloubkách. 
Za dopoledne se tato akce ještě několikrát zopakovala, aby si všech
deset členů speciálního týmu vyzkoušelo záchranný postup.      /mask/

Sekerou na policistu
/Brno–venkov/ Minulý týden policisté zatkli muže, po němž pátrali 

od začátku dubna. Tenkrát při výjezdu k nahlášenému případu vloupání 
do junácké chaty se hlídka dozvěděla od muže, který na vloupání přišel,
že zloděj je zřejmě ještě uvnitř. Jeden policista šel k chatě zepředu, druhý 
zezadu. Najednou se za vikýřem objevila postava. Rozpřáhla se a hodila 
po policistovi sekeru. Ten stačil uskočit, takže sekera dopadla před něj. 
Muž seskočil ze střechy dolů, vytasil kuchyňský nůž a začal jím mávat 
policistovi před obličejem. Ten jej s pistolí v ruce vyzýval, ať odhodí 
nůž. Zloděj na výzvu nereagoval, otočil se a začal utíkat pryč. Policista 
vystřelil do vzduchu, ale ani to útočníka nezastavilo. Utekl do houští
a dál do lesa. Policisté se vydali za mužem, ale v nepřehledném terénu 
se jim ztratil. Ani následnou pátrací akcí se pachatele nepodařilo zadržet. 
„Úspěch se dostavil po čase. Zatkli jsme hledaného sedmadvacetiletého 
muže v Hodoníně a začali jej stíhat za spáchání trestných činů krádeže, 
poškozování cizí věci a útoku na veřejného činitele, za což zákon ukládá 
až pět let vězení,“ uvedl Aleš Mergental, tiskový mluvčí Policie ČR.

/Miroslav/ Havárie experimen-
tálního letounu a s tím spojené 
tragické úmrtí pilota v Miroslavi 
na počátku dubna letošního roku 
se stále prošetřuje.

Hned po neštěstí bylo jasné, 
že došlo ke kombinaci technické 
závady a chybě pilotáže. V této 
souvislosti se do popředí dostaly 
otázky bezpečného provozování 
letiště a létání jako takového.
Tomu se věnují odborníci z Mini-
sterstva dopravy, které je v tomto 
směru „normotvorné“ a má i kon-
trolovat dodržování předpisů.

„Směry vzletu a přistání jsou 
při standardních situacích na le-
tištích a plochách pro vzlety a při-
stání striktně defi novány směrem 
drah. Na ploše SLZ Miroslav se 

jedná konkrétně o směry 12/30. 
Při provozu konkrétního dne je 
na malých letištích a plochách 
zpravidla provozován jeden směr 
a to zejména s ohledem na směr 
větru. Podle předpisu se vzlétá a 
přistává proti větru. Dle obecných 
zásad se malá letadla vyhýbají
při stoupání a sestupu na přistání 
zastavěným oblastem. Tyto zása-
dy platí i pro běžný provoz mimo 
letiště a plochy s defi nováním 
minimálních výšek. V provozu 
SLZ je navíc dáno ustanove-
ním povinnost vždy volit trať a 
výšku letu tak, aby při náhlé ztrátě 
výšky u bezmotorových a ztrátě 
výkonu u motorových SLZ měl 
pilot možnost bezpečně přistát. 
V konkrétním případě Miroslavi 

jsou tyto zásady defi novány jako 
okruhy jižní, mimo prostory ben-
zinových čerpacích stanic i přileh-
lých obcí,“ uvedl Jakub Ptačinský 
z Ministerstva dopravy.

Z místního leteckého ome-
zení nařízeného ministerstvem 
vyplývá, že při vzletu je nutné 
provést první okruhovou zatáčku 
před dosažením úrovně okrajové 
zástavby Miroslavi. Okruh se 
smí provádět mimo zástavbu 
Miroslavi, Kašence, Suchohrdlí 
u Miroslavi a Damnic. Při příletu, 
přiblížení a přistání jsou letadla 
rovněž povinna vyhnout se zá-

stavbě města Miroslavi.
„Z místa předmětné nehody 

je jasně viditelné, že k neštěs-
tí došlo ve vzdálenosti, která 
nemohla benzinovou stanici ani 
obyvatele města v žádném přípa-
dě ohrozit. Stroji nečekaně klesl 
výkon hned po startu. K pádu
letounu došlo jen několik metrů
za hranicí letištní plochy, v pros-
toru vyhrazeném pro vzlet a při-
stání. Případné obavy o bezpeč-
nost obyvatel města Miroslavi 
jsou v tomto případě neopod-
statněné,“ vyřkl konečný verdikt 
Jakub Ptačinský.                 /abé/

Pád letadla by město teoreticky neměl ohrozit 

Děti opět v pase rodičů 
S nadcházející turistickou sezonou jsou i v této oblasti legislativní 

změny. Ty se týkají rodičů malých dětí a s tím spojené zapisování 
ratolestí do cestovních dokladů. Od letošního jara totiž nabyla účin-
nosti novela zákona o cestovních dokladech, která umožňuje zapisovat 
občany mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče. Na základě tohoto 
zápisu mohou děti překračovat státní hranice bez vlastního cestovního 
dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány. Změna 
znamená výrazné usnadnění možnosti cestování rodičů s malými 
dětmi hlavně mimo EU. Zápis lze provést dvěma způsoby. Jednak do 
cestovního dokladu, v němž je uvedena položka „Děti“, se zapíše jmé-
no, příjmení, datum narození a pohlaví dítěte. Druhou variantou je, že 
do cestovního dokladu, v němž není položka „Děti“ uvedena, se zápis 
provede na štítek, který se vlepí do cestovního dokladu. Za zápis dítěte 
do vydávaného cestovního dokladu rodiče se správní poplatek neplatí. 
Za vlepení štítku do již vydaného cestovního dokladu rodiče se hradí 
poplatek 50 Kč. K žádosti o zápis dítěte do cestovního dokladu rodiče 
je třeba předložit rodný list dítěte. Osvědčení o státním občanství, které 
je nutné předkládat k žádosti o vydání 1. cestovního pasu dítěte, se 
bude vyžadovat pouze při pochybnostech o státním občanství dítěte, 
které nelze zjistit jiným způsobem.                                                 /jak/

Nafta se krade ve velkém
/Znojemsko/ S rostoucí cenou pohonných hmot se množí případy 

krádeží tohoto paliva. Jen od začátku letošního roku došlo na Zno-
jemsku a Moravskokrumlovsku k šestnácti případům odcizení nafty 
a jednomu případu odcizení benzínu. Pachatelé násilím odstraňují 
víka nádrží především pracovních strojů a nákladních aut, která jsou 
odstavená na staveništích a odlehlých místech přes noc, nebo během 
víkendu. „V současnosti již šetříme krádeže více než tří a půl tisíce 
litrů nafty z osmi nákladních aut, pěti pracovních strojů a dvou trak-
torů. Bez povšimnutí nezůstala ani tři osobní vozidla a dokonce jeden 
autobus. K těmto případům došlo na různých místech znojemského 
okresu. Např. v obcich Vratěnín, Olbramkostel, Tavíkovice, Jamolice, 
Hostěradice, Suchohrdly u Miroslavi, ale hlavně ve Znojmě a jeho bez-
prostředním okolí. Upozorňujeme proto motoristy, aby se snažili svoje 
vozidla co nejvíce před těmito zloději zabezpečit,“ informovala Lenka 
Drahokoupilová, tisková mluvčí Policie Znojmo. Řidiči by proto nemě-
li parkovat především na odlehlých a neoplocených místech, kde mají 
pachatelé na svoji protizákonnou činnost dostatek klidu.            /mask/ 

/Oslavany/ Náměstí před měst-
ským úřadem se stalo v sobotu 
dopoledne 7. června předmětem 
zájmu malých i velkých diváků, 
kteří se přišli podívat na ukázky 
práce policistů Okresního ředi-
telství Policie ČR Brno-venkov, 
Sdružení dobrovolných hasičů z 
Neslovic i Oslavan a Hasičského 
záchranného sboru Ivančice.

„Mezi nejpoutavější ukázky 
hasičů patřila například záchrana 
osoby z patra budovy nebo hašení 
požáru pomocí pěny. Velmi silným 
konkurentem však byla ukázka 
výcviku policejního psa Dana. 
Policejní psovod a jeho svěřenec 
předvedli návštěvníkům poutavou 
ukázku výcviku poslušnosti slu-
žebního psa, ale také, za asistence 
fi guranta, zadržení ozbrojeného 
pachatele. Pes Dan i jeho cvičitel 
si svým plným nasazením během 

chvilky získali sympatie všech 
přihlížejících. Za svůj 20-minu-
tový výstup sklidili zasloužený 
potlesk,“ informovala nprap. Mgr. 
Leona Lustigová z Okresního ředi-
telství Policie ČR Brno-venkov.

Policisté z Brněnska umožnili 
všem zájemcům o střelbu využít 
laserové střelnice, prohlédnout si 
některé součásti výzbroje a vý-
stroje policistů pořádkové jednot-
ky. „Přihlásili se i chlapci, kteří si 
chtěli výstroj obléknout. Poměrně 
velký zájem byl o daktyloskopo-
vání. Především děti si zkoušely 
na prstech a dlaních svých rukou 
jednu z metod kriminalistické 
identifi kace osob. Karty se svými 
otisky si pak odnášely domů jako 
suvenýr z netradičně prožitého 
dopoledne,“ doplnila Leona Lus-
tigová. Další stanoviště tu měla 
také armáda a záchranáři. /jak/

Zásah hasičů a policistů 
tentokrát pro diváky
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NOVÁ RUBRIKA ZRCADLA
Vážení čtenáři,

ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Kamila Mattese jsme
pro Vás připravili novou rubriku „Advokátní poradna“. Máte-li jakýkoliv

právní problém, či dotaz, zašlete nám jej na e-mailovou adresu
noviny@zrcadlo.info. Na stránkách Zrcadla i na www.zrcadlo.info

pak na nejčastější dotazy naleznete fundované odpovědi. Vaše dotazy
budou zveřejňovány zdarma a anonymně.

Žaluzie Koblížek
Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

mjr. Nováka 24, Ivančice

V Dukovanech funguje spor-
tovně založené občanské sdru-
žení, které se mimo jiné věnuje 
sportovní střelbě nebo raftingu. 
Svými aktivitami, sportovními 
úspěchy a svou činností přitahují 
zejména mladé. Na naše otázky 
nám odpověděl předseda občan-
ského sdružení Střelnice a tech-
nické sporty pan Vincent Horník.

Představte nám vaše občanské 
sdružení? Přesný název naší or-
ganizace je Základní organizace 
technických sportů a činností ČR 
- Dukovany (AVZO), v běžné
komunikaci užíváme zkrácený
název „ZO TS Dukovany“. Hlavní
náplní sdružení je zájmová
a technicko - sportovní činnost
a práce s mládeží. Pro nás je 
naplňování hlavních úkolů a po-
slání základní organizace určeno 
stanovami. V rámci tohoto provo-
zujeme střelnici pro kulové zbra-
ně se šesti střeleckými pozicemi, 
organizujeme zájmovou činnost 
pro mládež včetně pořádání sou-
těží. Ve středu obce máme svoji 
klubovnu, která nám poskytuje 
zázemí především pro práci 
s mládeží. V klubovně máme 
dvě pozice pro sportovní střelbu 
ze vzduchovek, pingpongový 
stůl a vysokorychlostní připojení 
k internetu. Předpokládáme zpro-
voznění leteckého simulátoru pro 
řízení modelů letadel. Dále naše 
organizace disponuje kompletní 
výbavu pro tříčlenné družstvo ve 
sportovní střelbě ze vzduchovek. 
Střelnici pro kulové zbraně má na 
starosti místopředseda organizace 

Ivo Pavlík, který zájemcům po-
skytne podrobnější informace.

Kdy vlastně vzniklo vaše 
občanské sdružení a co bylo 
důvodem ke vzniku? ZO TS 
Dukovany vznikla po roce 1990 
jako nástupnická organizace po 
zaniklém „Svazu pro spolupráci 
s armádou“. Název „Svazarm“ 
je i dnes mezi dlouholetými členy
organizace stále používán a určitě
ani vám není neznámý. Ale s armá-
dou už nemáme nic společného.

Co je pro Vás v následujícím 
období prioritní, jaké jsou Vaše 
plány do budoucna? Naší nej-
větší prioritou je udržení střel-
nice v provozuschopném stavu 
a  nalezení nových prostor pro 
naši činnost, které by vyhovovaly 
jak nám, tak obecním zájmům. 
Další velkou prioritou je nalezení 
obětavých vedoucí pro činnost 
s mládeží. 

Čemu se profesně věnujete, dá 
se to s činností a prací pro sdru-
žení skloubit i časově? Všichni 
představitelé naší organizace jsou 
profesně velice vytíženi, proto se 
nám nedaří naplňovat všechny 
naše představy. Samozřejmě že  
naši členové využívají své spe-
cializace v rámci  možností i pro 
organizaci.

Na co byste potenciální čle-
ny o.s. přilákal, aby vstoupili
do vašich řad? Protože předmě-
tem naší činnosti jsou materiálo-
vě a technicky náročné různorodé 
sporty, uvítáme každého vážného 
zájemce, který je ochoten držet 
partu a táhnout za jeden provaz. 

Členem naší organizace se může 
stát jen zájemce, který se mini-
málně jeden rok aktivně účastní 
na činnosti organizace. Žádné 
náborové akce nepořádáme, ale 
lákadlem pro potenciální zájem-
ce o naši činnost by mohly být 
uskutečňované akce během roku, 
možnost využívání klubové střel-
nice, možnost trénování sportovní 
střelby na špičkové úrovni. Další 
naší velkou devizou je letecký 
simulátor, který si určitě nejeden 
začínající i pokročilý modelář  
rád vyzkouší.

Spolupracujete i s jinými ne-
ziskovkami? Spolupracujeme i 
s jinými organizacemi v obci při 
různých aktivitách, např. naposle-
dy s místním mysliveckým sdru-
žením při pořádání „Dne přírody 
a myslivosti“ jsme zajišťovali 
střeleckou soutěž pro děti.

Pro činnost organizace jsou 
důležité i fi nance, jak je získává-
te a jak vám veřejnost může po-
moci? Samozřejmě, že bez peněz 
se organizace zajišťuje obtížně. 

Část technických a fi nančních 
prostředků je získávána formou 
dobrovolných darů a členských 
příspěvků od členů organizace.
Nejvýznamnějším zdrojem na-
šich fi nančních prostředků je naše 
obec, u které jsme vždy našli pro 
naši činnost podporu a pochopení.

Kde jsme aktivity sdružení 
mohli naposledy vidět a s čím 
přijdete v nejbližších dnech? Ak-
tivity našeho sdružení pravidelně 
zveřejňujeme na stránkách obce 
www.obecdukovany.cz. Informa-
ce také podáme na telefonech 
602719156 a 777554561.

Jak trávíte volný čas, co Vaše 
záliby? Svůj volný čas se snažím 
skloubit s činností organizace, do 
které zapojuji i členy svojí rodiny. 
Přesto, že mám spoustu koníčků, 
nedaří se mi vyčlenit dostatek 
času pro jejich naplňování, i když 
jsem už výrazně omezil svoje do-
savadní aktivity.

Přeji Vám i celému sdružení 
hodně zdaru a děkuji za rozhovor. 
Martin Sklenář. 

PŘEDSTAVUJEME NEZISKOVÉ ORGANIZACE:
Střelnice a technické sporty - DukovanyVíte, co je TOP?

Před narozením mé dcerky jsem se o ekologii zajímala jen okrajově, ale i 
přesto jsem hledala jiné alternativy, než jsou klasické jednorázové plenky. Bylo 
to hlavně proto, že v dnešní době je kolem nás už tak dost chemických látek 
v předmětech každodenní spotřeby. A já jsem chtěla pro své dítě, aby mělo ko-
lem sebe v prvních měsících svého života zdravější a přírodě bližší materiály.

Až později jsem se dočetla o dalších faktech, o dopadu používání „jed-
norázovek“ na prostředí, ve kterém žijeme. Hlavně ta čísla mi brala dech. 
To, že jedno dítě za dva roky přebalovacího období „vyprodukuje“ 1 tunu 
odpadu, který se pak na skládce rozkládá ještě aspoň další čtyři generace, 
mě docela vyděsilo. Nechci žít jen dneškem a říkat si, že naše okolí - voda, 
vzduch, prostě vše kolem nás - je ještě relativně čisté. Byla bych ráda, kdy-
by přinejmenším ve stejných podmínkách žilo nejen moje dítě, ale i jeho 
děti a jejich děti. Nechtěla bych jednou vyprávět pravnoučkům o tom, jak 
někdy vypadala čistá příroda kolem nás.

Proto jsem se přidala ke své kamarádce a v rámci mezinárodní kampaně 
Týden opravdových plen spolu s ní šla něco říct o svých zkušenostech 
s pratelnými a ekologickými plenkami nastávajícím rodičům do ivančické 
nemocnice. Doufám, že jsme nepůsobily jako zapřísáhlé fanatické ekolo-
gické aktivistky. Vždyť pro každou maminku je na prvním místě především 
pohodlí a bezpečí jejího miminka. A právě i to nové plenky miminkům 
zajišťují. Kromě toho, že nám šetří přírodu, šetří i pokožku zadečků našich 
dětí. To zvlášť ocení maminky dětí s citlivou pokožkou a ekzémy. Snad 
jsme je dost informovaly o možnostech, které dnes máme a také zbavily 
strachu, že ani pratelné plenky dnes nepředstavují hromadu práce navíc. 
Naše povídání bylo jen předáváním informací a osobních zkušeností. Po-
kud se našla mezi maminkami některá, které jsme pomohli se rozhodnout, 
do čeho bude balit své miminko, pak to byl smysl toho, co jsme dělaly.   
 Monika Součková za RC Měsíční Houpačka

Akce cihla a Den otců 
v Moravském Krumlově

Ve čtvrtek 5. června odpoledne proběhla na nádvoří zámku v Morav-
ském Krumlově druhá část podniku na podporu sbírky České katolické 
charity Akce Cihla - Den otců. Protože už to byla druhá část, tedy i druhá 
plnící se pokladna, je příležitost k prvnímu bilancování a srovnání. První 
podnik na podporu Akce Cihla proběhl 18. května v Rybníkách.

Dejme se do srovnávání. Medializace a propagace: Rybnický podnik byl 
avizovaný jedenkrát v Zrcadle a bylo vylepeno 15 plakátů. Krumlovský 
podnik byl v Zrcadle avizovaný dvakrát a bylo vylepeno 30 plakátů. Nača-
sování a lokalizace: Rybnický podnik probíhal v neděli odpoledne na okraji 
malé obce. Krumlovský podnik probíhal ve čtvrtek odpoledne, tedy v době, 
kdy chodí lidé z práce a rodiče s dětmi ze škol a školek, v centru města. 
Počasí: V Rybníkách bylo velmi chladno, začátek podniku byl posunutý
o 20 minut kvůli bouřce, celé odpoledne poprchalo, před koncem programu 
přišel silný déšť. V Moravském Krumlově bylo překrásné teplé a slunečné 
odpoledne. Návštěvnost: Na Rybnickou slavnost přišlo velmi střízlivým 
odhadem na 200 lidí. Na krumlovský podnik velmi optimistickým odha-
dem tak 20 lidí. Výtěžek sbírky: Rybnická slavnost přinesla Stacionáři sv. 
Damiána přes osm tisíc korun. Krumlovský podnik přinesl témuž zařízení 
620 Kč. Tolik holá fakta. Nekomentuji, nementoruji, neptám se... 

A teď několik příjemných informací a poděkování. Den otců navštívi-
li zástupci Oblastní charity Znojmo. Při organizaci Dne otců pomáhalo 
několik přímo nezainteresovaných osob. Třeba pan David Pitlach, který 
zprostředkoval jednání s Inchebou. Incheba ochotně přijala roli hostitelky 
a naprosto nezištně tak celou sbírku podpořila, za to jí patří dík. Paní Alena 
Kudláčková zajistila občerstvení, pánové ze S.P.O.Z.I. o.s. připravili hezký 
program a „tety“ ze speciálek ze ZŠ M. Krumlov Ivančická s úsměvem 
nabízely „charitní cihličky“. Ti všichni si zaslouží obdiv a poděkování.

Malé zamyšlení na závěr: Doufejme, že až jednou bude někde sbírka pro 
některé zařízení v Moravském Krumlově... (S prodejním místem Akce Cih-
la se můžete setkat ještě 18. června  od 16.00 hodin v atriu ZŠ M. Krumlov 
Ivančická. Akci Cihla bude hostit Akademie této školy.)                       /lef/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Mladí astronomové uspěli
/Mohelno – Praha/ Významného úspěchu dosáhla pětice žáků mo-

helenské základní školy, která se nominovala do celorepublikového 
fi nále Astronomické olympiády v Praze, kam se dostal jen úzký výběr 
25 nejlepších. Velkým úspěchem je i to, že pět žáků je z Mohelna.

Ti v rámci výuky fyziky, přírodovědného kroužku, návštěv pořadů 
na Hvězdárně Mikoláše Koperníka v Brně i houževnatým studiem 
literatury se snaží již 5 let hledat odpovědi na otázky Astronomické 
olympiády. Alena Sladká a Martin Kopuletý z 9. třídy, Lukáš Macek, 
Jiří Oborný a Jiří Němec z 8. třídy si vědomostmi zajistili možnost 
dosáhnout na metu nejvyšší. Z důvodu účasti na ozdravném pobytu 
v Itálii se fi nále na Akademii věd ČR mohli zúčastnit jen Lukáš Macek, 
který obsadil 13. místo a Martin Kopuletý získal 5. místo v celé ČR.

„Určují souhvězdí severní oblohy, studují podmínky planet naší 
Sluneční soustavy, počítají vzdálenosti hvězd i jejich magnitudy.
Seznamují se s astronomickými dalekohledy, zajímají se o výsledky 
letů na Měsíc, o výzkum slunečního záření, jeho blahodárných i škod-
livých vlivů na život na naší planetě. Dozvěděli se například , že teplota 
až 500 °C na planetě Venuši je důsledek skleníkového efektu způso-
beného vysokým obsahem oxidu uhličitého v její atmosféře. Venuše 
nás lidi varuje před neuvážlivým jednáním, kterým zhoršujeme svoje 
životní podmínky a prohlubujeme globální problémy. Chlapci a dívky 
řeší zajímavé úkoly i záludné otázky. Od 15. ledna do 30. března vypra-
covávali úkoly II. korespondenčního kola, ze kterého bylo úspěšných 
pět řešitelů,“ informovala pedagožka Ludmila Leitnerová.

Martin Kopuletý se dále zúčastní ve dnech 16.-18. června soustředění 
pro kandidáty na účast v Mezinárodní astronomické olympiádě 2008, 
které se uskuteční v prostorách Hvězdárny ve Valašském Meziříčí.

„Jsem na výsledky svých žáků hrdá a děkuji za skvělou reprezentaci 
základní školy ,“ dodala Ludmila Leitnerová.                                /jak/ 

foto: ZO TS
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Pane řediteli, představíte nám 
Vaši školu?  

Střední odborná škola obchodní 
a Střední odborné učiliště řemesel 
v Moravském Krumlově  byla za-
ložena v září roku 1960, původně 
jako zemědělské učiliště a dívčí 
škola. S měnícími se podmínkami 
se škola vyvíjela až po současnou 
nabídku učebních a studijních 
oborů, která vyhovuje potřebám 
moravsko-krumlovského regionu. 

V současné době ve škole stu-
duje 650 žáků ve 29 třídách stu-
dijních a učebních oborů. Škola 
prošla optimalizací středních škol 
a je školou, která zabezpečuje 
polyfunkční vzdělání celého re-
gionu. Patří mezi školy s největší 
vzdělávací nabídkou a nejvyšším 
počtem žáků nejen v moravsko-
-krumlovském regionu, ale i v ce-
lém Jihomoravském kraji. 

Jak hodnotíte celkovou situaci 
školy v posledních pár letech? 

V posledních letech byla roz-
šířena nabídka v oborech vzdě-
lání s maturitní zkouškou o obor 
technické lyceum a autotronik, 
v oborech vzdělání s výučním lis-
tem o obor operátor skladování
a kuchař. V posledních třech letech 
byly ve škole zmodernizovány 
tři počítačové učebny, vybavena 
laboratoř pro kontrolu a měření, 
žáci mají možnost využít v budově 
školy i na domově mládeže bez-
drátové připojení k internetu. Ve 
škole byl zaveden nový informač-
ní systém ve vedení pedagogické 
dokumentace včetně elektronické 
třídní knihy. Škola připravuje 
rekonstrukci domova mládeže a 
školní jídelny s plnohodnotným 
vybavením pro moderní výuku i 
prezentační prostory školy. Ško-
la se připravuje na širší využití 
evropských strukturálních fondů, 

operační program vzdělávání pro 
konkurenceschopnost v oblastech 
zvyšování kvality vzdělání, rovné 
příležitosti dětí a žáků, včetně dětí
a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a vzdělávání pedagogů. 

Co podle Vašeho názoru v sou-
časnosti nejvíce školu tíží? 

Největší problém vidím v ros-
toucím nezájmu žáků o obory 
vzdělání s výučním listem, přede-
vším o technické obory, přestože 
ze strany fi rem se zájem o tyto 
absolventy každoročně zvyšuje. 

Praktikujete nějaké nové vzdě-
lávací metody?

Spolupracujeme s Národním 
ústavem odborného vzdělávání 
v Praze a odbornými školami 
v ČR na celé řadě projektů při 
tvorbě jednotného zadání závě-
rečných zkoušek a na rámcových 
vzdělávacích programech pro 
odborné vzdělávání. Od příštího 
školního roku budeme ve všech 
oborech vzdělání s maturitní 
zkouškou vyučovat podle školních 
vzdělávacích programů. Při tvorbě 
těchto programů bylo naším hlav-
ním cílem, aby naši absolventi co 
nejlépe uspěli na trhu práce i při 
studiu na vysokých školách. 

Co děláte pro své studenty
ve výuce navíc? 

Pro žáky technických oborů 
každoročně pořádáme čtrnácti-
denní stáž ve ŠKODĚ, a. s. Mladá 
Boleslav, v letošním školním roce 
jsme se zapojili do Projektu Ba-
kalář fi rmy ČEZ, JE Dukovany. 
Pro žáky organizujeme každý rok 
státní zkoušku z kancelářského 
psaní na počítači a státní zkoušku 
ze zpracování textů. Žáci tech-
nických oborů mohou ve škole 
získat certifi kované svářečské 
oprávnění a řidičské průkazy 
skupin B, C, T. Žáci oboru kuchař 

si mohou rozšířit vzdělání absol-
vováním kurzu vyřezávání ovoce
a zeleniny a barmanského kurzu. 
Žáci se každoročně zúčastňují 
celé řady odborných exkurzí. 

Jaké mimoškolní aktivity pro 
studenty organizujete? 

Škola je členem Asociace spor-
tovních klubů České republiky 
a v rámci této asociace se pra-
videlně zúčastňuje sportovních 
akcí v atletice, plavání, míčo-
vých hrách, gymnastice a také 
zde získává celou řadu ocenění. 
Pravidelně je ve škole pořádán 
lyžařský kurz, vodácký kurz a 
návštěvy divadelních představení 
v Brně. Škola se také aktivně za-
pojuje do akcí pořádaných měst-
ským úřadem, např. Krumlovské 
slavnosti tance a hudby spojené 
s Majálesem středních škol. 

Nezapomínáte na rodiče?
Ve škole aktivně pracuje Sdru-

žení rodičů, přátel a dětí školy. 
V letošním roce sdružení uspořá-
dalo první školní ples v Orlovně 
v Rakšicích, kterého se zúčast-
nili nejen současní žáci, ale také
absolventi, rodiče žáků a přátelé 
školy. Pro velký úspěch tohoto 
plesu se sdružení připravuje
na jeho druhý ročník v příštím 
školním roce. Informovanost ro-
dičů o prospěchu, chování a do-
cházce žáků se výrazně zlepšila 
po zavedení elektronické třídní 
knihy a SMS operátora. Jedná 
se o  informování rodičů pomocí 
sms na mobilní telefon. 

Spolupracujete v rámci výuky 
i s jinými školami? 

Aktivně spolupracujeme s ce-
lou řadou odborných středních 
škol v ČR, např. SOU řemesel 
Jaroměř, SOU Hluboš, SOŠ tech-
nická a SOU Znojmo, SOŠ Valti-
ce, SOU Mladá Boleslav a další. 

Velmi úzce spolupracujeme se 
základními školami v regionu, pro 
které pravidelně pořádáme návště-
vy žáků vycházejících ročníků a 
další prezentační akce, na kterých 
představujeme tradiční řemesla, 
vyučovaná na naší škole. 

Zapojuje se škola do veřejné-
ho života ve městě?

V podzimních měsících škola 
bude představovat tradiční řemes-
la na kulturních akcích v Morav-
ském Krumlově a okolí. V září se 
ve škole uskuteční „Olympijský 
den“, na kterém budou  žáci 
středních i základních škol soutě-
žit v celé řadě sportovních disci-
plín. Na přelomu října a listopadu 
se škola zúčastní Burzy oborů ve 
Znojmě. V předvánočním čase 
vás srdečně zveme na soutěž ve 
skoku vysokém „Vánoční laťka“ 

nebo soutěž v plavání „Vánoční 
kapr“. Žáci oboru umělecký 
kovář a zámečník představí své 
umění na vánočních trzích v ra-
kouském Altheimu. 

Jakých soutěží, kromě výše 
jmenovaných, se škola účastní?

Škola je zapojena do celé řady 
mezinárodních projektů v rámci 
ESF. Spolupracuje s místními 
hospodářskými subjekty a orga-
nizacemi, úspěšně se zúčastňuje 
mezinárodních vědomostních i 
dovednostních soutěží v učebních 
i studijních oborech (TurboCad, 
SUSO, Truhlář roku, Autome-
chanik Junior, soutěž uměleckých 
kovářů). Naším posledním úspě-
chem bylo 2. a 3. místo žáků 
oboru kuchař v celostátní soutěži 
vyřezávání ovoce a zeleniny 
v Třebíči. 

Jak spolupracujete s městem 
Moravský Krumlov?

Absolventi naší školy jsou 
každoročně vyřazování v repre-
zentačních prostorách Městské-
ho úřadu Moravský Krumlov a 
kromě maturitního vysvědčení či 
výučního listu si obdrží z rukou 
pana starosty pamětní list jako 
vzpomínku na studia ve městě 
Moravský Krumlov. Představite-
lé města se pravidelně zúčastňují 
významných akcí školy, ať už 
pořádání soutěží či slavnostního 
zahájení školního roku. 

Kde je možné získat další in-
formace o vaší škole?

Informace můžete získat na 
internetových stránkách školy: 
www.sis.znojmo.cz/soumk nebo 
na informační nástěnce ve škole. 

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Zeptali jsme se: pana Ing. Jiřího Psoty, ředitele SOŠO a SOUŘ v M. Krumlově

společnost ASTRE s.r.o.
Mezírka 1, 602 00 Brno
tel.: 541 211 069, fax: 541 240 889

pobočka Znojmo, Sokolská 39,
tel.: 515 225 696, fax: 515 225 699

pobočka Třebíč, Karlovo nám. 25 
(budova Centrum bydlení),
tel./fax: 568 423 764

ZÁRUKA 10 LET !!!

www.plastovaoknafi nstral.cz

•  Okna PVC
•  Okna hliník
•  PVC/Al
•  Okna dřevo/Al
•  Vchodové dveře
•  Posuvné dveře
•  Shrnovací dveře

•  Zimní zahrady
•  Zakrytí bazénů
•  Okenice
•  Rolety
•  Síťky proti hmyzu
•  Stínící technika
•  Parapety

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, nebo dle dohody i o víkendech

IERACO - WECH a.s.

CEMENT 
32,5R

od 262 Kč/1q

cena včetně DPH

ANTÉNNÍ SYSTÉMY - SATELITY • AUTOOPRAVNY - NÁHRADNÍ DÍLY • AUTO-
PRODEJNY • AUTOŠKOLY • BARVY - LAKY • BETONÁRNY • BOUTIQUE • BYTOVÝ 
TEXTIL • CESTOVNÍ AGENTURY • CUKRÁRNY • ČALOUNICTVÍ • ČERPADLA • 
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ • ČIŠTĚNÍ A MYTÍ VOZIDEL • ČERPACÍ STANICE • DÁRKOVÉ 
ZBOŽÍ • DĚTSKÉ ZBOŽÍ • DOPRAVA, PŘEPRAVA • DROGERIE, DROGISTICKÉ 
ZBOŽÍ • ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE A OPRAVY • ELEKTRO • ELEKTRONIKA - 
ELEKTROTECHNIKA • EUROOKNA • FINANČNÍ PORADENSTVÍ • FITNES, POSILOVNY
• FÓLIE • FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY • GALANTERIE • GEODETICKÉ PRÁCE • GRAFICKÉ 
PRÁCE • HOLIČSTVÍ • HRAČKY • HUDEBNÍ NÁSTROJE • HUDEBNÍ ORGANIZACE • 
IZOLAČNÍ MATERIÁLY • INSTALATÉŘI • JÍZDNÍ KOLA • KADEŘNICTVÍ • KAMENICTVÍ 
• KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY • KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA • KEMPY, REKREAČNÍ 
STŘEDISKA • KLEMPÍŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ • KNIHKUPECTVÍ • KOMINICTVÍ • 
KOŘENÍ • KOSMETIKA  • KOVOVÝROBA • KUCHYNĚ, KOUPELNY  • KULTURNÍ A 
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE • KVĚTINÁŘSTVÍ • LÉKARNY • MALÍŘI, NATĚRAČI • MOBILNÍ 
TELEFONY • MOTOCYKLY • NÁBYTEK, BYTOVÉ DOPLŇKY • NOVINY • OBUV • OČNÍ 
OPTIKY • ODĚVY • ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ • ODTAHOVÁ SLUŽBA • PÁLENICE • 
PIZZERIE • PLASTOVÁ OKNA • PNEUSERVISY • PODLAHOVÉ, STROPNÍ A OSTATNÍ 
KRYTINY • POHOSTINSTVÍ • POHŘEBNÍ SLUŽBY • POJIŠŤOVNICTVÍ • POSKYTOVÁNÍ 
INTERNETU • PRÁDELNY, ŽEHLÍRNY • PROJEKTANTI • PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ, 
DOMÁCÍ POTŘEBY • POTRAVINY - VÝROBA A PRODEJ • PRODEJ TUHÝCH PALIV • 
PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ • REALITNÍ KANCELÁŘE • REKLAMA - MARKETING
• RYBÁŘSKÉ, CHOVATELSKÉ,  ZAHRÁDKÁŘSKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY • SERVIS 
A SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ • SKLENÁŘSTVÍ, RÁMOVÁNÍ • SPEDICE • SPORT 
• STÁTNÍ SPRÁVA,  STÁTNÍ A MĚSTSKÉ ORGANIZACE • STAVEBNINY, STAVEBNÍ 
MATERIÁLY • STAVEBNÍ PRÁCE • STOLAŘSTVÍ • STROJÍRENSTVÍ • STŘELNICE 
• SVATEBNÍ SALONY • ŠICÍ STROJE • ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ORGANIZACE • TAXI • 
TEPELNÁ ČERPADLA • TESAŘSTVÍ • TEXTIL • TĚŽBA DŘEVA • TISKÁRNY • TRAFIKY 
- TABÁKOVÉ VÝROBKY • TRUHLÁŘSTVÍ • UBYTOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ • ÚKLIDOVÉ SLUŽBY • ÚPRAVA PSŮ • VETERINÁŘI • VIDEO • 
VINOTÉKY • VODA, TOPENÍ, PLYN • VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN • VÝPOČETNÍ 
TECHNIKA • ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA • ZAHRADNICKÉ SLUŽBY • ZÁMEČNICTVÍ 
• ZDRAVOTNICTVÍ • ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA • ZEMĚDĚLSTVÍ • ZNALCI • ŽALUZIE 

MY VÍME,
CO LIDÉ
HLEDAJÍ

katalog
regionálních
fi rem nyní
na našich
webovkách
 
ABECEDNÍ
A OBOROVÉ
ČLENĚNÍ

www.zrcadlo.info

Registrujte svou fi rmu na www.zrcadlo.info

■  AUTO-MOTO BAZAR
■  AUTOSERVIS - PNEUSERVIS
■  LASEROVÁ SBÍHAVOST KOL
 NA VŠECHNY TYPY VOZIDEL
■  AUTOELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE
■  AUTOKLIMATIZACE
 SERVIS - ÚDRŽBA - KONTROLA
■  PŮJČOVNA PŘÍVĚS. VOZÍKŮ
■  ODTAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP
■  PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
■  RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL

po - pá 8.00-17.00, so a ne 8.00-12.00
Ivančická 483, Moravský Krumlov

(bývalý areál Dřevotvaru)
tel.: 515 321 157

mobil: 731 816 617, servis 733 569 624
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Jan Holý AGROSERVIS
Vémyslice 275

tel./fax: 515 323 451 • mobil: 737 260 791

telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232
tmktravel@seznam.cz

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 • Hellas tour • Emma • Cílka • B&K tour • Galatea
• autobusové jízdenky od společnosti Student agency • letenky do celého světa od letecké společnosti ČSA

Jeďte s námi v létě k moři
a vyhrajte poukázku na zimní
dovolenou v hodnotě 9.999 Kč.

Podmínky soutěže:
Do slosování budou zařazeny všechny cestovní 
smlouvy na pobytové a poznávací zájezdy 
uzavřené v naší kanceláři od 1. dubna do 31. 
října 2008. Slosování smluv bude 3. listopadu 
2008. Výherce bude o výhře vyrozuměn poštou 
a uveřejněn prostřednictvím novin Zrcadlo dne
7. listopadu 2008. Poukázka, kterou od nás 
obdrží, bude platná do 31. března 2009. Výherce 
ji může uplatnit  při výběru pobytu ze zimních 
katalogů námi zastupovaných cestovních 
kanceláří, nebo ji věnovat svým blízkým jako 
dárek. Poukázka není směnná za hotovost. 

Vyřídíme příspěvky 
ZAMĚSTNAVATELŮ

DÁRKOVÉ POUKAZY
pro Vaše blízké

Poskytneme slevy
cestovních kanceláří

SOUTĚŽ !!!

Opálen
í za 

Vaše
,

omrzlin
y za

 naše
 !!!

/Moravský Krumlov/ Krum-
lovský les je významnou přírodní 
lokalitou, která je z části také 
chráněna státem. Jeho nedílnou 
součástí je i obora, kde je chová-
na jelení a černá zvěř. Tento velký 
oplocený lesnatý komplex blízko 
Moravského Krumlova, přitahuje 
po zásluze pozornost většího po-
čtu obyvatel. 

„Zvěř a myslivost i v dnešní 
moderní době mají nezastupitel-
né místo v životě člověka. Zvěř 
představuje určité národní bohat-
ství a myslivost včetně obornictví 
je součástí naší národní kultury. 
Jelikož se jedná o uzavřené zaří-
zení pro chov zvěře, je více než 
nutné respektovat její biologické 
potřeby, zejména pak brát ohled 
na dodržování jejích denních 
aktivit v různém ročním období. 
Od návštěvníků lesa je očekáváno 
dodržování základních pravidel, 
jako je neplašit zvěř, nerušit klid 
a ticho a nevstupovat do míst 
oplocených nebo označených 
zákazem vstupu, mimo lesní 
cesty jezdit na kole, na lyžích 
nebo na saních, kouřit, rozdělávat 
nebo udržovat otevřené ohně, 
odhazovat hořící nebo doutnající 
předměty, tábořit mimo vyhraze-
ná místa, znečišťovat les odpady 
a odpadky a jezdit a stát s mo-
torovými vozidly,“ informoval 
Oldřich Konecký, vedoucí polesí 
Moravský Krumlov.

První zmínky o oboře v mo-
ravskokrumlovském lesním kom-
plexu pocházejí z období před 
druhou světovou válkou. Obora 
s názvem Waldhof o výměře 
825 ha se rozprostírala na jihu 
Bobravské vrchoviny na slun-
ných jižních svazích porostlých 
dubovými pařezinami. Majitel 
krumlovského panství, hrabě 
Rudolf Kinský v této oboře 

choval především velmi kvalitní 
jelení zvěř jak místního původu, 
tak zvěř dovezenou z chorvatské 
Bejle či Maďarska. Druhá světo-
vá válka však jeho chovatelské 
snahy násilně ukončila. Defi ni-
tivní zrušení obory Waldhof pak 
přinesla frontová osvobozovací 
linie v roce 1945. Nedostatek 
jelení, srnčí a černé zvěře v lesích 
Bobravy v 50. letech vedl nájem-
ce lesních honiteb k vysazení 
tehdy „módní“ mufl oní zvěře. Šlo 
o zvěř z honitby Školního lesního 

podniku Křtiny, patřícího Vysoké 
škole zemědělské v Brně.

„V roce 1971 převzal morav-
skokrumlovské lesy do správy 
Lesní závod Židlochovice. Ros-
toucí zájem o lov černé zvěře 
vedl lesní závod k vybudování 
obory právě v režijní honitbě 
na Bobravské vrchovině. Nová 
obora o výměře 270 ha byla 
uvedena do provozu v roce 1978. 
V roce 1982 bylo započato obno-
vení „velké“ jelení obory. Obora
o výměře 2618 ha byla uzavřena 

v roce 1984 a o dva roky později 
zahájila svůj provoz. Ke zmen-
šení celkové plochy obory došlo
v roce 1993, kdy byly z jejího 
území vyňaty lesní pozemky 
města Moravský Krumlov. Po ú-
pravě oplocení dosahuje současná 
výměra obory 2411 ha,“ pokraču-
je Oldřich Konecký.

V oboře je chována zvěř jelení, 
mufl oní, černá a v menším počtu 
také zvěř srnčí. Trofeje zvěře
z Obory Moravský Krumlov se 
řadí mezi nejsilnější v ČR. Trofej 

jelena lesního uloveného počát-
kem loňského roku byla ohodno-
cena mezinárodní hodnotitelskou 
komisí na 245,70 b. CIC a stala 
se tak v současné době pátou nej-
silnější trofejí ulovenou v České 
republice od roku 1730.

„Obora Moravský Krumlov je 
účelovým zařízením Lesů ČR. 
Myslivost u Lesního závodu Žid-
lochovice je významnou součástí 
výrobního programu a navazuje 
na staleté tradice myslivosti, ze-
jména bažantnictví a obornictví. 

Pro vážné zájemce, ale i skupiny, 
zejména mladých lidí se zájmem 
o přírodu a myslivost jsme schop-
ni po předchozí domluvě zajistit 
exkurzi s odborným výkladem. 
Přejeme si, aby návštěvníci lesa 
respektovali jak samotný les, tak 
v něm žijící zvěř,“ doplnil Pavel 
Marek z lesního závodu Židlo-
chovice.

Zastoupení dřevin v oboře je 
z 60% dub, následuje akát 10%, 
borovice 8%, ostatní 22% (lípa, 
habr, modřín, smrk). Většina vý-
měry obory je součástí evropsky 
významné lokality Krumlovský 
les systému Natura 2000. Před-
mětem ochrany v systému Natura 
2000 je i výskyt čolka velkého a 
nově i netopýra černého. Čolek 
potřebuje k rozmnožování vodní 
prostředí. V minulosti byly v le-
sích z důvodů oborního chovu 
zvěře budovány napajedla, kališ-
tě a drobné vodní plochy, které 
umožnily i vyšší výskyt čolků. 
Lesníci udržují a budují napajed-
la pro zvěř, a tak prospívají i po-
pulaci obojživelníků. Kupříkladu 
v roce 2005 bylo obnoveno nebo 
nově vytvořeno ve spolupráci 
s Agenturou ochrany a přírody 5 
tůní. Nejvýznamnějším druhem 
obojživelníků z hlediska ochrany 
přírody je sice kriticky ohrožený 
čolek velký, ale vyskytuje se zde 
početný čolek obecný, rosnička 
zelena nebo ropucha obecná.

„Oborní chov zvěře zajišťuje 
i vhodné prostředí pro výskyt 
netopýra černého. Podle zásad 
managementu stanovišť druhů 
v evropsky významných lokali-
tách je pro netopýra černého dopo-
ručováno zachovávat staré stromy
a prosvětlit jejich okolí, aby se 
zvýšila početnost hmyzu a tím i 
lepší potravní nabídka pro netopý-
ry,“ dodal Pavel Marek.       /mask/

Obora v Moravském Krumlově otevřená všem

foto: mask

Nemáte čas hledat dovolenou v katalozích? Nechcete trávit hodiny na internetu? Zavolejte nám!
Připravíme Vám dovolenou „NA MÍRU“ dle Vašich požadavků !!!  Volejte: 515 321 099, 602 782 232. 
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V PRODEJI NA TĚCHTO MÍSTECH:
Moravský Krumlov: Knihkupectví „Na Zámecké“, 
Zámecká 22 • Redakce Zrcadla, Růžová 39, Knížecí 
dům, 1. patro • Miroslav: František Šmid - stánek
u radnice • Ivančice: Knihkupectví Juřenová, 
Palackého 27 • Oslavany: Trafi ka Urbanová na Hlavní
a Hlavní AN • Olbramovice: Prodejna Ivanka J. Jaro-
šová, Dům služeb • Dolní Kounice: Knihy-
květiny-služby Věra Badinová, Hlavní 2 • Mohelno: 
Drogerie LIPA Vaníčková • Rouchovany: UNIVERZÁL 
pod věží Alena Sklenářová • Znojmo: Knihkupectví 
Comenius, Kovářská 17 • Třebíč: Knihkupectví Jaku-
ba Demla, Karlovo náměstí 38 • Knihkupectví Trojan, 
Karlovo náměstí 47/36.      Informace na 515 321 099.

MODERNÍ KUCHYNĚ
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Guláš - nejen hospodská pochoutka 
Kdo by neznal guláš, tuto z masa dušenou pochoutku, která u nás natolik 

zdomácněla, že jsme si ji vzali za svou. Jeho původ je ale v Turecku, odkud 
se při válečných výpadech dostal na Balkán, kde byl upraven. Nejvíce ho 
ale zdokonalili Maďaři. Přidali vynikající papriku. Od nich je to už jen kou-
sek na jižní Moravu a dál do Čech. Guláš se dá připravovat z hovězího, vep-
řového, kuřecího, telecího, zvěřiny nebo i rybího masa. Samozřejmostí je 
cibule, paprika, a to i pálivá, pepř a sůl. Lze použít houby, fazole, víno, sme-
tanu a podobně. K hotovému pokrmu patří jako příloha houskový knedlík, 
chléb nebo rohlík. Receptů jsou desítky a také jednotlivé druhy dostaly svá 
pojmenování: tokáň, paprikáš, perkelt, ... Vaření guláše je především vyni-
kající způsob jak experimentovat s chutěmi, proto co kuchař, to jiný recept, 
jiný poměr ingrediencí a jiné koření. Bývá i různých hustot. /mask/

Oleksovický gulášek podle hasičů
Co budeme potřebovat: 1,5 kg hovězí kližky, 3 hlavičky česneku, 3 ks pa-

priky sladké sáčkované, 2 ks rajského protlaku, půl sáčku kmínu celého, 1kg 
cibule, 5 kostek masoxu, půl sáčku majoránky, 1 krabici sušené tmavé jíšky.

Postup: Nejprve se osmaží cibulka, až je tmavá, nikoli spálená tuto zalije-
me mírně vodou tak 0.5 dcl a necháme pustit barvu. Až se voda mírně odpaří, 
přidáme na kostky nakrájené maso, které osmahneme, poté přidáme protlak, 
kmín, masox. Po chvíli přidáme papriku, kterou zprudka osmahneme. Nako-
nec zalijeme 1,5 litrem horké vody a necháme dusit. Když je maso měkké, 
přidáme majoránku a zahustíme jíškou. Ochucujeme až na samotný závěr 
solí, případně květináčovými feferonkami. Pro lepší chuť gulášku je dobré 
nakrájet maso jeden den dopředu a proložit namačkaným česnekem. Zákla-
dem dobrého guláše je také to, že musí být připravován s láskou. Gulášek 
oleksovických hasičů se dá připravit i z jiného druhu chutného masa. Recept 
poslal Hobza Roman a Klouda Jan alias ARNOŠT A ARNOŠT.

Kůzlečí guláš s okurkami
Co budeme potřebovat: 800 g předního kůzlečího masa, 2 cibule, lžičku

papriky, 80 g sádla, sůl, 250 g sterilovaných okurek, trochu mouky. 
Postup: Kůzlečí maso rozkrájíme na malé kousky. Na kastrole osmažíme

na sádle nadrobno nakrájenou cibulku, zasypeme lžičkou papriky, necháme 
ještě krátce osmahnout a přidáme na kousky nakrájené maso, které zprudka 
osmahneme. Podlijeme horkou vodou nebo vývarem a dusíme pod po-
kličkou. Když je maso poloměkké, osolíme je a přidáme na tenká kolečka
nakrájené okurky a vše dusíme doměkka. Nakonec zaprášíme šťávu hlad-
kou moukou a necháme krátce povařit. 

Pikantní kuřecí guláš se zeleninou
Co budeme potřebovat: 0,5 kg vykostěného kuřecího masa, 4 lžíce oleje,

1 cibule, 2 velké kapie, lžičku sladké papriky, pálivou papriku, pepř, sůl,
3 lžíce kečupu, 80g strouhaného sýra, malou plechovku hrášku, feferonku. 

Postup: Kuřecí maso pokrájíme, vložíme do hrnce s rozehřátým olejem 
a prudce osmažíme za stálého míchání. Po dvou minutách přidáme pokráje-
né kapie, hrášek, kečup, pokrájené feferónky, okořeníme mletou paprikou, 
osolíme a za stálého míchání, krátce podusíme. Můžeme i zahustit. Hotové 
na talíři posypeme sýrem. Hned podáváme s dušenou rýží nebo opečenými 
brambory a se zeleninovým salátem.

Houbový guláš z Moravského Horácka
Co budeme potřebovat: 3⁄4 kg hovězího nebo vepřového masa, 4 větší 

cibule, sádlo, pepř, 2 dl černého piva, 2 krajíce chleba, hrst sušených hub, 
kmín, bobkový list, sůl. 

Postup: Maso na guláš nakrájíme na větší kostky. Cibuli oloupeme a po-
krájíme. V hrnci osmahneme na sádle cibuli a přidáme maso. Orestujeme, 
osolíme, přidáme pepř a bobkový list, špetku kmínu a zalijeme pivem. Při-
dáme předem ve vodě namočené sušené houby. Dolijeme vodou a přidáme 
2 krajíce chleba na zahuštění. 

Z regionální kuchyně
Pokud se chcete i Vy podělit o svůj recept, neváhejte a zašlete 

nám jej na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, 
nebo e-mailem na: redaktor@zrcadlo.info. Nebo telefonicky na číslo 
602 782 240. Je jedno, zda půjde o předkrm, polévku, hlavní jídlo,
dezert nebo chuťovku. Fantazii se meze nekladou.

Baby ovládly Miroslav

Hudební slavnosti
v Moravském Krumlově

Den dětí v Řeznovicích
V sobotu 31.5. se v Řeznovicích konal Den dětí pořádaný panem 

Miroslavem Nováčkem. Pro děti bylo připraveno 14 soutěží a nechy-
běla sladká ani věcná odměna. Protože celé odpoledne vytrvale svítilo 
sluníčko, přijeli i hasiči z Nové Vsi, kteří napustili bazén (ve kterém 
se všechny děti vydováděly). Děti měly možnost povozit se hasičským 
autem. Tato akce byla pro nás moc velkým úspěchem, protože není nic 
lepšího než vidět rozzářené oči dětí, a to bylo naším hlavním cílem. Už 
se moc těšíme na další rok, až se opět shledáme na řeznovském hřišti.

Martina Pyrochtová (spoluorganizátor)

Pohádkový jarmark aneb 
zaparkujte s dětmi v parku 

Každoroční oslavy Dne dětí uspořádal Dům dětí a mládeže Mo-
ravský Krumlov ve spolupráci s divadelním spolkem BEZGEST, 
Výchovným ústavem, TJ Sokol a Skauty. V zámeckém parku se vše  
uskutečnilo ve stylu Pohádkového jarmarku. Děti mohly navštívit 
celkem 15 stanovišť, kde na ně čekaly nejen pohádkové postavy, ale 
také různé úkoly, za které dostávaly „krumlovské penízky“. K vidění 
byla například Perníková chaloupka, Rumcajs a Manka, Křemílek
a Vochomůrka; Peklo, Sultán a Šeherezáda a další pohádkové bytosti, 
které v tento den ožily. Za krumlovské penízky si děti mohly na Jar-
marku  koupit nějakou odměnu, která se jim líbila. 

Pro děti bylo připraveno několik dalších atrakcí, jako byl skákací 
hrad, nafukovací horolezecká dráha a pro odvážnější tu byly lanové 
překážky. Nedělní odpoledne nebylo jen pro děti, ale také pro jejich ro-
diče, kteří se svými ratolestmi mohli zhlédnout rytířský souboj šermířů 
skupiny Taranis nebo se dovědět něco o dravcích a sovách. Krásné 
slunečné odpoledne se velice líbilo nejen dětem, ale i jejich rodičům. 
Chtěli bychom poděkovat sponzorům: Saint - Gobain Vertex, Všeobec-
né zdravotní pojišťovně a spotřebnímu družstvu Jednota M. Krumlov.

Fotografové v synagoze
/Dolní Kounice/ V sobotu 7. června se uskutečnila slavnostní ver-

nisáž výstavy Klubu moravských fotografů v prostorách synagogy
v Dolních Kounicích. Renomovaní umělci tu veřejnosti ukazují své 
výtvory z posledního období společně se svými mladšími kolegy. Vý-
stava nese podtitul „Svět kolem nás“. Na zahájení si vzal úvodní slovo 
kurátor výstavy a předseda KMF Jiří Sláma. Po něm zavzpomínal na 
práci starší generace fotografů Josef Flíček z Ivančic. 

Vernisáže se účastnilo kolem sedmdesáti hostí. Ze 135 fotografií růz-
ného formátu, techniky a provedení tu vystavuje také domácí nadějná 
fotografka Monika Polívková, která ukazuje přírodní motivy a portréty 
společně se svým kolegou Miloslavem Kochem. Návštěvníci tu mohou 
spatřit fotografie Kamila Štrachoty, Jana Straky, Jindřicha Plachty, 
Andrey Dedkové, Jakuba Noska, Pavla Špačeka, Rudolfa Drápala, 
Lubomíra Kopeckého, Josefa Kristiána, Borise Filemona, Jiřího Slá-
my, Šárky Slámové, Jiřího Novotného, Hany Zejdové, Jiřího Adama, 
Michala Pokorného, Rudolfa Jakla, Lenky Válkové, Radka Hurbánka, 
Ivana Hurbánka, Lenky Goli, Radka Michuty, Evžena Svanovského, 
Jindřicha Keperta a dalších. Tématicky jde o přírodu, architekturu, 
portrét, ale také abstrakci.

Stylové fotografie zvolila Marcela Chvátalová z Ivančic, která vy-
stavuje obrázky židovského hřbitova z Ivančic. „O možnost vystavovat 
v synagoze nás oslovili domácí Miloslav Koch a Monika Polívková. 
Výstava se koná u příležitosti Antonínské poutě, na kterou se sjíždí 
velká spousta návštěvníků a turistů. A to je krásná příležitost prezento-
vat umělecké fotografické práce a přiblížit je lidem,“ sdělila Miloslava 
Rýdlová vedoucí KIC Dolní Kounice. Synagoga bude otevřena v so-
botu a neděli od 10:00 hodin do 17:00 hodin, ve všední dny na objed-
nání nebo po telefonické domluvě s Městským kulturním střediskem.
Výstava potrvá do 30. června letošního roku.                                 /jak/

/Miroslav/ Ženy, víno, zpěv, 
i tak by se dal specifikovat již 
druhý ročník Babských hodů 
v Miroslavi. Díky němu na jeden 
den ovládly město babičky, ženy 
a dívky, aby tak všem daly najevo,
že se umějí bavit v každém věku.

„V deset hodin jsme průvodem 
došly k radnici, kde nám starosta 
předal již podruhé hodové právo 
a poté jsme procházely po zbytek 
dopoledne Miroslav. Odpoledne 
šel krojovaný průvod ke kultur-
nímu domu, kde byl program na 
principu zavádění. Po skončení 
začala volná zábava. Tak jako 
loni i letos všechny přítomné 
napekly buchty, řezy, drobné 
pečivo a cukroví, což každý z ná-
vštěvníků mohl ochutnat. Oproti 

prvnímu ročníku jsme program 
prodloužily. Protože bylo krásné 
počasí, v krojích bylo pěkné ve-
dro, ale přežily jsme to, popíjely 
jsme víno, zpívaly a tancovaly,“ 
uvedla Helena Kondlerová, jedna 
z organizátorek akce.

Letos bylo v krojovaném prů-
vodu 48 účastnic a tři sklepníci, 
kteří se starali o přísun vína. Tak 
jako loni, i letos se akce zúčast-
nila Božena Kubová společně se 
svou kamarádkou paní Filipo-
vou, kterým je 69 let a patřily 
tak mezi nejstarší účastnice. 
Místní dobrovolní hasiči, kteří 
akci pořádali za pomoci města, si 
tak do budoucna mohou přát už 
jen stále se zvyšující návštěvnost
na již tradiční akci.           /mask/

V pátek 30. května byl pro ZUŠ
v Moravském Krumlově slavnost-
ní. Učitelé se se svými studenty 
se pilně na tento den připravo-
vali. V Moravském Krumlově se 
totiž  konaly již po šesté Hudební 
slavnosti  a ZUŠ byla opět jejich 
součástí. Tyto Hudební slavnosti 
se konají pod záštitou JM kraje a 
kraje Vysočina. Ovšem největší 
poděkování patří hlavní organizá-
torce paní Mirce Strejčkové.

ZUŠ vystoupila se svým flét-
novým souborem pod vedením p. 
uč. Davida Coufala a  jazzovým 
souborem pod vedením p. uč. 
Jaroslava Petrly. Tento jazzový 
soubor na ZUŠ působí třetím ro-

kem a koncertuje na významných 
akcích jak města, tak regionu. Po 
svém vystoupení byly všichni 
učinkující obdarováni sladkou 
odměnou, velkou dortou ve tvaru 
knihy, kterou jim věnovala paní 
Mirka Strejčková.

A dále již následovalo kon-
certní vystoupení pana Ondřeje 
Havelky a Melody Makers.

Tento večer byl opravdu nádher-
ný, posluchači odcházeli do svých 
domovů okouzleni uměleckým 
zážitkem. Na tento večer se jen tak 
nezapomene. ZUŠ a jejich studen-
tům bylo ctí vystoupit na takové 
slavnostní akci jako jsou Hudební
slavnosti.          Kočí Vl., ředitelka

ČEZ podpořil Miroslavsko
Mikroregion Miroslavsko a město Miroslav navazují na spolupráci 

se Skupinou ČEZ, která úspěšně započala v loňském roce. V rámci 
projektu „Oranžový kalendář“ budou v mikroregionu Miroslavsko 
podpořeny mnohé kulturně-společenské projekty.

„Festival dechových hudeb Miroslavský klíč je 15. června v Miroslavi,
 Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána bude 19. července. V Hostěra-
dicích budou noční závody v požárním sportu O pohár starosty obce
12. července. Na podzim se uskuteční v Našiměřicích setkání rodáků,
to bude 22. listopadu a v Jiřicích u Miroslavi se 15. listopadu koná módní 
přehlídka,“ vyjmenoval místostarosta Miroslavi Roman Volf.

V rámci projektu Po oranžové jsou podporovány aktivity, které mají 
za cíl zviditelnit město a přilákat sem další návštěvníky a turisty. V le-
tošním roce podpořila Skupina ČEZ miroslavskou originální vánoční 
výzdobu - rekordní adventní věnec a vánoční strom a vernisáž výstavy 
děl akademického sochaře Zdeňka Maixnera, která proběhne ve čtvr-
tek 16. října v jednacím sále na radnici. Vánoční výzdoba bude mít 
premiéru při slavnostním rozsvícení vánočního stromu a adventního 
věnce v pondělí 24. listopadu. Také miroslavské hasičky se mohou těšit 
z finančního příspěvku na novou výbavu.                                   /mask/
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Už je to tak. Největší dominanta města Ivančic 
měla spadnout! Mělo se tak stát v létě roku 1876, 
ale tragédie byla naštěstí zažehnána. Věž se tehdy 
shora dolů roztrhla a odklonila od ostatního zdiva, 
s nímž nebyla vůbec svázána. Její spodní část, která 
nebyla dostatečně zpevněna, se protrhla na čtyři 
strany a dále  rozestupovala. Občanům se tak na-
skytl obrázek, kdy strana věže, směřující do náměstí 
a roh k mlýnu vybočily tak, že se (1. díl tajenky) 
na 5 centimetrů západním směrem a popraskala
po celé délce.  I v kostele se  (2. díl tajenky) .

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ „O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“
Tajemné příběhy, tradující se v našem regionu, se staly podnětem pro sbírku pověstí, které upravil a sepsal Martin Sklenář. Knížku svými ilustracemi doplnili žáci Základní 
umělecké školy v Moravském Krumlově. Publikaci zašleme vždy jednomu výherci, kterého vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete
na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu 
a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Výhercem křížovkářské soutěže z minulého čísla Zrcadla je Marta Smejkalová z Moravského Krumlova.
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KULTURNÍ PROGRAMY  16. 06. - 30. 06. 2008 PROGRAM KIN
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
• 25.6. v 17.00 hod. - Šperky z korálků. Náhrdelníky, náušnice, přívěsky. SVČ 
Ivančice, Komenského nám. 7. Poplatek: 30 Kč/děti a mládež, 50 Kč/dospělí. 
Nutné se přihlásit předem do 23.6.
• 27.6. od 8.30 do 11.00 hod. - Hurá, už je konec! Rozloučení se školním
rokem, hry a soutěže pro děti, každou 1⁄2 hodiny losování odměn, pro každého
za vysvědčení cukrová vata. Ivančice, Palackého nám.
• 27.6. v 18.00 hod. - Závěrečná diskotéka pro náctileté aneb Hudební večer 
sestavený na Vaše přání. SVČ Ivančice, (KM Medúza). Vstup zdarma.
• 28.6. v 10.00 hod. - Turnaj Magic The Gathering. SVČ Ivančice, Komen-
ského nám. 7, Poplatek: 55 Kč do 16 let; 95 Kč od 16 let.
• 28.6. v 15.00 hod. - Klání na koňském hřbetě. Soutěže v jezdeckých disciplí-
nách. SVČ Ivančice, statek Padochovka. Poplatek: 20 Kč/osoba.
• 21.6. v 10.00 hod. - Jsem „in“ aneb co za hadřík na sebe. Beseda na téma
trendy a móda současnosti. SVČ Ivančice, (KM Medúza). Poplatek: 20 Kč/osoba.
Připravujeme: Zájmové kroužky na školní rok 2008-09: Jazykové kroužky, Do-
učování a příprava žáků a studentů, Sportovní a pohybové kroužky, Taneční a hu-
dební kroužky, Tvořivé a estetické  kroužky, Keramika, Zábavné kroužky, Kroužky 
pro rodiče s dětmi, Jezdectví a kynologie, Technické kroužky, Kroužky pro dívky

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz

• 15.6. - Den s fotbalem, sportovní areál Na Střelnici M. Krumlov, celodenní 
akce FC M. Krumlov, turnaje přípravek a exhibiční utkání starých pánů, 
mistrovské utkání MK - Mikulov, začátek v 16.30 hod.
•  17.6. v 17.00 hod. - Vernisáž výstavy moravskokrumlovských výtvarníků. 
Galerie Knížecí dům, nám. TGM, Moravský Krumlov.
• 22.6. v 17.00 hod. - Pátý hudební podvečer. Vystoupí Ansámbl Heleny 
Halířové-Supové se sólisty Lucií Janderkovou a Jakubem Pustinou (Národní 
divadlo Praha). Zámek Moravský Krumlov - Slovanská epopej.
• 24.6. v 10.00 hod. - Předávání cen. Literárně-výtvarná školní soutěž, sál 
MěKS, Břízová 254, Moravský Krumlov.
• 27.- 29.6. - Vozatajské závody - „20. ročník memoriálu Jana Branče: 
Sportovní areál Na Střelnici, MK: 27.6. od 12.00 hod. - drezúrní zkoušky 
- ponny, jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. 28.6. od 10.00 hod. - maraton 
- celodenní soutěž. 28.6. ve 20.00 hod. - Slavnostní vyhodnocení s hudbou, 
Rakšice, Orlovna. 29.6. od 13.00 hod. - překážková jízda zručnosti.
• 28.6. - Zájezd do Čes. Krumlova - otáčivé hlediště - představení „Robin Hood“.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 15.6. v 10.00 hod. -Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného nádvoří 
radnice, koncert krojované dechové hudby Polanka.
• 15.6. v 16.00 hod. - Mezinárodní hudební festival CONCENTUS 
MORAVIAE 2008, folklorní víkend Igor Hraško - zpěv, fujara, tanec Bezobratři 
- slovenský folklórní soubor Pacora trio - housle, cimbál, kontrabas. Nádvoří 
radnice. Vstupné 180 a 90 Kč. Předprodej v KIC.
• 21.6. v 16.00 hod. - Ivančické kulturní léto - Den hudby. Hudební program: 
ZUŠ Ivančice, Oslavany, Ořechov a Mikulov. Nádvoří radnice. Vstup zdarma.
• 25.6. v 19.30 hod. - Mezinárodní hudební festival CONCENTUS MORA-
VIAE 2008 - SOL ET SEDES. Ondřej Moučka umělecký vedoucí, J. Gallus-
-Handl, K. Harant z Polžic a Bezdružic. Kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích. 
Vstupné: 140, 90 Kč. Předprodej v KIC Ivančice.
• 28.6. v 18.00 hod. - Ivančické kulturní léto 2008 - Country večer. Hrají
KASKADÉŘI. Nádvoří radnice. Vstupné: 50 Kč.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 21.6. - Mistrovství České republiky v turistickém závodě v Ivančicích. 
Start závodu v 9 hod. v parku na Réně. Uvítáme pomoc s organizací nebo
alespoň přijďte povzbudit závodníky. Více info: www.turisticky-zavod.cz. 

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
• 21.6. - BĚH NADĚJE. Ve 13.00 sraz účastníků, 13:30 házená „starých pánů“ 
Padochov-Zbýšov, 14.30 prezentace Běhu naděje, 15.00 start Běhu naděje, 
15.30 ukázky různých vystoupeni a skupin, 18.00 - zábava se skupinou Pumpa-
ři. Od 14.00 koňský povoz a skákací hrad pro děti. Pořádá TJ Sokol Padochov.
• 21.6. - Poznávací zájezd - Praha. Petřínská rozhledna, zrcadlové bludiště, Praž-
ský hrad, chrám sv. Víta, Karlův most. Cena zájezdu: dospělý 300 Kč, dítě 250 Kč. 
Odjezd autobusu v 6:30 z AN se zastávkami po městě. Pořádá KIS Oslavany.
• 26.6. v 17.00 hod. - Klub důchodců. Tradiční společenské setkání seniorů 
v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.

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

• 26.6. v 9.30 hod. - Průvod městem k příležitosti ukončení školního roku 
- Klubák 2008. Před budovou DDM, program na novém náměstí. Všechny Vás 
zveme, bude se na co dívat. Pořádá DDM Oslavany, ZŠ Oslavany a KIS Oslavany.
• 12.7. - 25.7. - stanový tábor POZĎATÍN. Cena: 3.300 Kč, V ceně: ubytování, 
strava 5x denně, pitný režim, doprava autobusem, pedagogický dozor, odměny 
pro děti, výlet do Třebíče. Místo: táborová základna Pozďatín u rybníka 
Štěpánek. Ubytování: stany s podsadou a chaty, zděná jídelna, zděné sociální 
zařízení včetně sprchy s teplou vodou. PROGRAM: celotáborová hra, koupání, 
výlety, táboráky, přehazovaná, fotbal a další táborové činnosti.
• 18.8. - 23. 8. - ZÁMEČEK HODONÍN u Kunštátu. Přidali jsme 1 den! 
Cena: 1.550 Kč. V ceně: lektor oddílového zaměření, ubytování, strava 5x 
denně, pitný režim, doprava autobusem, pedagogický dozor, odměny pro děti. 
Místo: Zámeček Hodonín u Kunštátu. Ubytování: pokoje hotelového typu. 
PROGRAM: činnost je rozdělena dle oddílového zaměření, které je třeba 
zaškrtnout na přihlášce: • sportovní - fotbal, volejbal, atletika • anglický jazyk 
- začátečníci a mírně pokročilí • country tance a line tance • břišní tance - dále 
výlety, táboráky a další táborové činnosti
• 25.8. - 29.8. - PŘÍMĚSTSKÝ tábor. Cena: 200 Kč/den. V ceně: oběd, 
program, pedag. dozor, odměny pro děti. Místo: DDM Oslavany vždy od 8 do 
15 hod. PROGRAM: sportovní a rukodělné činnosti, promítání filmů, výlety, hry
Přihlášky: k vyzvednutí v DDM Oslavany každý den do 16.00 hod. nebo ke 
stažení na www.ddm-oslavany.cz. 

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 30.6.-4.7. - Příměstský tábor ČOKOLÁDOVÝ SVĚT WILLIHO WONKY.
Podle filmového zpracování si budou děti hrát na výrobce čokolády a sladkostí. 
Každý den téma s hrami, tvořivými a pohybovými aktivitami. Cena je 50 Kč/den.
• 2.8.-9.8. - Letní dětský tábor JUMANJI. Rekreační středisko Biskupce, 
chatky, strava 5x denně. Cena 2.600 Kč. Sport, výtvarné aktivity, hry, soutěže,
dobrodružství pro děti a turistika. Pro děti 7-15 let. Hlavní vedoucí: M. Novotná.
• 13.8.-22.8. - Letní olympijský aerobic camp. Prožijeme společně historii 
Olympijských her od starověku až po letní olympijské hry 2008 v Pekingu. Cena 
3.190 Kč. Určeno pro děti od 8 do 15 roků. Hlavní vedoucí: Ing. Y. Žáková.
• 3.8.-10.8. - Letní dětský jazykový tábor - Summer Time. Rekreační středis-
ko Pod Templštýnem, ubytování v chatkách, strava 5x denně. Cena: 2.600 Kč.
Intenzivní výuka AJ, výuka formou hry, sportovní aktivity, soutěže, dobrodruž-
ství a turistika pro děti. Pro děti 7-15 let. Hlavní vedoucí: Mgr. H. Sobolová.
• 1.-8.8. - Sportovní relaxační týden pro ženy a dívky - FIT TÝDEN 2008. 
Ubytování v penzionu Sport Rokytno na Českomoravské vysočině. Ubytování 
ve dvou a tří lůž. pokojích. V ceně pobytu je plná penze a jedna klasická a jedna 
lymfatická masáž. Cena: 4 000,- za lůžko (7x ubytování, plná penze, 2x denně 
cvičení, základní klasická a lymfatická masáž, služby delegátek a lektorek).

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody13, 671 72 Miroslav

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 15.6. ve 14.00 hod. - Miroslavský klíč (přehlídka dechových hudeb).
• 17.6. - Závěrečná besídka ZUŠ Miroslav v sále na radnici.
• 18.6. v 10.00 hod. - Ocenění nejlepších žáků ZŠ na radnici.
• 21.6. - MEMORIÁL MILANA IROVSKÉHO. Fotbalový turnaj na hřišti FC.
• 21.6. od 18.00 hod. - Rockový festival v Letním kině Miroslav. Na festivalu 
vystoupí kapely: DRAGONS, KAPUCE, NATURAL 95, PÁR TEČEK, NO 
PROBLEM, SHARK a JOYSTER. Letní kino Miroslav. Pořádají - Dům dětí
a mládeže, MKIC, Motoklub Draci Brno, OPS MAREK a město Miroslav.
• 26.6. - Rockový koncert pro základní školu v kulturním domě v Miroslavi.
• 27.6. - Slavnostní rozloučení s žáky devátých ročníků ZŠ Miroslav na radnici. 
• 28.6. - VÝSTAVA BONSAJÍ v areálu FC Miroslav. Od dopoledních hodin 
návštěvníci shlédnou tvorbu a umění našich předních „bonsaiářů“.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.
Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb,cz
• PONDĚLÍ: 9.00 - 12.00 hod. - Herna pro děti s rodiči. 14.00 - 17.00 hod. - 
každé 1. v měsíci : Astroporadna, každé 2. v měsíci: Homeoporadna. • ÚTERÝ: 
9.00 - 12.00 hod. - Herna pro děti s rodiči. 10.00 - 11.30 hod. - Tance pro 
matky s dětmi. 14.00 - 17.00 hod. - Herna pro děti s rodiči. 15.30 - 16.30 hod. 
- Výtvarné hříčky pro děti od 2 let, 18.00 - 19.30 hod. - „Muzikoznění“ pro 
dospělé (sudý týden). • STŘEDA: 9.00 - 11.30 hod. - Herna pro děti s rodiči. 
10.00 - 10.30 hod. - Společné předčítání rodičů s dětmi. 15.00 - 16.00 hod. - 
Kvítek - tance děvčátka 4 - 10 let. 16.30 - 17.30 hod. - Muzikohrátky pro rodiče 
s dětmi. 18.00 - 20.00 hod. - Oslava Ženy - nastávající matky • ČTVRTEK: 14.00 
- 17.00 - Herna pro děti s rodiči, 18.00 - 20.00 hod. - Oslava Ženy - tanec pro ženy.
• 26.6. od 16.00 do 18.00 hod. - Vycházka „Šaty bohyně Lady“. Sraz na vlakové 
zastávce Ivančice-Město v 16.00 hodin. Malý výlet spojený s čistkou říčních 
břehů a okolí Ivančic. Konkrétní lokalita bude upřesněna na místě. S sebou 
vlastní igelitové pytle a pracovní rukavice. Věřte, že je co sbírat. Věk 10 plus, 
jinak s doprovodem. Dobrovolný příspěvek na chod Měsíční Houpačky: 10 Kč.
• 26.6. od 17.30 do 20.00 hod. - Oslava Ženy s přírodními živly. Sraz v 17:30
v přírodním amfiteátru na Réně. Vítání léta ohněm, tancem a zpěvem za 
doprovodu bubnů v náruči přírody. Poslední předprázdninové setkání v ženském 
kruhu, které proběhne mimořádně pod širým nebem. S sebou: vše na tanec v pří-
rodě, teplejší oblečení, deku, karimatku, příp. hudební nástroje, vodu na pití. 
Za nepříznivého počasí v Měsíční Houpačce. Vede: Kateřina Pokorná (tanec, 
šamanský buben), Tomáš Pokorný (buben džembe). Poplatek: 70 Kč / 60 Kč členové

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• st 18.6. ve 20.00 ÚHEL POHLEDU
 Thriller USA, české titulky 

• so 21.6. ve 20.00 O RODIČÍCH A DĚTECH
• ne 22.6. v 18.00 Komedie ČR

• st 25.6. ve 20.00 HRANICE SMRTI
  Horor Francie, české titulky

• so 28.6. ve 20.00 KARAMAZOVI
  Drama ČR, Polsko

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• st 18.6. ve 20.00 KARAMAZOVI
  Drama ČR, Polsko

• ne 22.6. ve 20.00 SPEED RACER
  Akční film USA, české titulky  

• st 25. 6. ve 20.00 VENKOVSKÝ UČITEL
  Drama ČR 
• ne 29. 6. v 17.00 LOVCI DRAKŮ
  Anim. pohádka USA, čes. dabing  
• ne 29.6. ve 20.00 RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
  Thriller USA, české titulky

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 21.6. v 19.00 SPEED RACER
  Akční film USA, české titulky  

• so 28. 6. v 19.00 VENKOVSKÝ UČITEL
  Drama ČR 

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
• so 21.6. v 18.00 ROCKOVÝ FESTIVAL 
  v Letním kině Miroslav. 

• pá 27.6. ve 21.30 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
 Pohádka Zdeňka Trošky

• so 28.6. ve 21.30  NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
 Film ČR, Rumunsko

• ne 29.6. ve 21.30 SIMPSONOVI VE FILMU
  Animovaný film USA

100 LET SDH
V MORAVSKÝCH BRÁNICÍCH

Oslava se koná 28. června 2008 od 10.00 hodin.
Zajímavý program: průvod, ukázky zásahů a výstava.

Od 10.00 - 20.00 hod. k tanci a poslechu hraje dechová hudba 
Polanka a country kapela Hugo Habásko a spol. Večerní zábava

se bude konat od 20.00 hod. pod stanem Na potoku. K tanci
a poslechu hraje kapela Gejzír. Občerstvení zajištěno,

dobroty z udírny, masíčko z kotlíku, čuník na rožni.

ZO CSCH Branišovice pořádá ve dnech 19. - 20. července 2008 

VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Otevřeno: sobota od 14.00 - 18.00 hod., neděle od 8.00 - 13.00 hod. 
Přihlášky posílejte do 9.7.2008 na adresu: Václav Mišun, Branišovice 
151, 671 77, kontakt na tel.: Václav Heler - 724 232 348. Všichni jsou 

zváni, bude bohatá tombola, pečené skopové a vepřové maso. 
V sobotu k posezení zahraje malá dechová kapela.

TJ Jamolice pořádá 21.- 22. června 2008 
X. ročník velkého nohejbalového turnaje neregistrovaných družstev 

JAMOLICE CUP 2008
o putovní pohár starosty obce. V areálu letního tábora

„Pod Templštýnem“ v údolí řeky Jihlavy. V sobotu večer v areálu 
diskotéka. Po celou dobu turnaje zajištěno bohaté občerstvení.

KIS Oslavany pořádá 21. června 2008

POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRAHA
Petřínská rozhledna, zahrady u Petřínské rozhledny a zrcadlové 

bludiště Petřín, Pražský hrad, chrám sv. Víta, Karlův most.
Přihlášky ihned - nejpozději do 16.6.2008 v kanceláři KIS Oslavany. 

Tel.: 546 423 283, 604 108 641.

Místní organizace KDU-ČSL Moravský Krumlov a Orel jednota
Rakšice zvou na přednášku Mgr. Miroslava Jordánka

katolického kněze a vojenského kaplana

122 DNŮ V AFGHÁNISTÁNU
Přednáška se koná v malém sále Orlovny v Rakšicích

v pátek dne 27.6. v 19.30 hodin
Srdečně jsou zváni všichni, kdo se chtějí něco dozvědět o zahraniční 
vojenské misi českých vojáků v Afghánistánu pohledem vojenského 

kaplana a katolického kněze.

28. června proběhne od 10.00 hod.

VÝSTAVA BONSAJÍ
NA STADIONU FC MIROSLAV

 

Prezentovat svoji tvorbu a umění bude v areálu FC.M. hned několik 
pěstitelů bonsají. Návštěvníci budou moci zhlédnout nejen netradiční 
a vzácné exempláře, ale dozvědět se také odborné informace
z prostředí tohoto hobby, případně se podívat do dílny specialistů, 
kteří tomuto původně asijskému zájmu propadli. Po dobu akce 
bude pro návštěvníky zajištěno bohaté občerstvení (pivo, víno, 
limo, speciality na grilu aj.). Program: výstava bonsají, velkoplošná 
projekce z cest (Korea, Japonsko atd.), ukázka tvarování (Václav 
Novák), prodej bonsají a nářadí, poradenská služba a workshop. 

Základní škola Dolní Dubňany pořádá
ve čtvrtek 26. června v 18 hodin u sálu Pohostinství 

ŠKOLNÍ AKADEMII.
Program akademie: • vystoupení zájmových kroužků (flétny, aerobic, 
mažoretky, country tance) • slavnostní veřejné předávání vysvědčení 
• rozloučení s páťáky • přivítání nových prvňáčků • posezení 
doplněné promítáním videoklipů z průběhu celého školního roku. 
Vstupné dobrovolné. Bohatá tombola. Touto akademií končí školní 
rok 2007/2008 v naší škole. Dovolujeme si požádat rodiče a přátele 
školy o příspěvky do tomboly. Děkujeme.

SM DOMINO Branišovice a SVAZ CHOVATELŮ Branišovice
vás srdečně zvou na

KONCERT PŘI PŘÍLEŽITOSTI UKONČENÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU A PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN,

který se koná v sobotu 28.6.2008 od 16.00 hodin
v areálu chovatelů v Branišovicích

Koncertovat bude JENPROTENDNEŠNÍDENBAND z Dolnomorav-
ského úvalu a skupina HOLZ ZU BRIKETTS z Branišovic. Pro děti
jsou připravené, kromě her a zábavy, také vuřty na opékání.
Pro všechny ostatní jídlo i pití zajištěno. Vstupné pro dospělé: 30 Kč.

Srdečně zvou pořadatelé.

OSLAVA VÝROČÍ 100 LET
OD ZALOŽENÍ ZŠ NOVÁ VES

1908 – 2008
Neučíme se pro školu, ale pro život! (Seneca ml.)

Program: 20.6. od 14.00 do 16.00 - Den otevřených dveří ZŠ Nová 
Ves (pro veřejnost) • 21.6. od 8.00 do 10.00 ( pouze pro pozvané) - 
prohlídka školy - výstava prací žáků - občerstvení • od 11.00 do 13,00
(pro veřejnost) kulturní program ve Školním sportovním areálu, 
prodej  almanachu k výročí založení školy • od 14.00 do 15.00
(pro dospělou veřejnost, vstupné běžné) Aqua  aerobic v bazénu
• od 15,30 do 17,00 (pro děti MŠ a žáky 1. st. ZŠ s doprovodem 
rodičů, vstupné  dobr.) v tělocvičně ŠSA Nová Ves DISKOHRÁTKY

ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO – JEVIŠOVICKO EKOPORADNA, 
Palackého 57, 672  01 Moravský Krumlov vás zve na

PŘÍRODOVĚDNOU EXKURZI
údolím Plenkovického potoka na hrad Lapikus

Přírodní a historické zajímavosti na území Přírodního parku Jevišovka
v neděli 22. června 2008

Sraz účastníků: v 13:00 v Hlubokých Mašůvkách u kostela. Délka trasy: 
cca 5 km. Předpokládané ukončení: kolem 18. hodiny v Hlubokých 
Mašůvkách. Vedoucí: Mgr. Jaroslav Šmerda (geologie) a Mgr. 
Bronislav Gruna (botanika). Účastníkům doporučujeme terénní obuv.
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DOBELICE
Dobelice leží v oblasti, která byla od pravěku hustě obydlena. Slo-

vanské osídlení a počátky samotné vesnice sahají zřejmě do ranného 
středověku. Bohužel z této doby nemáme dostatek písemných prame-
nů, takže jediným svědectvím jsou archeologické nálezy z mladohra-
dištního období. Přímo ze zastavěné části obce pochází náhodné nálezy 
keramiky s unikátní kolkovou výzdobou z 10.-12. století. Nedaleko 
zaniklé ledvické tvrze bylo kostrové pohřebiště ze stejné doby.

Dobelice jsou poprvé zmíněny v písemných pramenech v roce 1260, 
kdy se jmenuje Jindřich z Dobelic. V polovině 14. století zůstává 
vesnice majetkem drobné šlechty, ovšem rozdělená mezi více vlast-
níků. V roce 1350 zde byly nejméně dva dvorce. Jeden držel Mikuláš 
z Dobelic, druhý náležel rodu z Lidéřovic. Během druhé poloviny
14. století se na dílech vsi vystřídalo poměrně hodně držitelů z míst-
ních vladyckých rodů (z Knínic, Trstěnic, Tulešic, Vajtmile). Do konce 
14. století tyto drobné svobodné majetky skoupili páni z Lipé.

V roce 1360, krátce po založení augustiniánského kláštera v Moravském 
Krumlově, daroval zakladatel kláštera Čeněk z Lipé krumlovským řeholní-
kům dvůr v Dobelicích s vinohradem ve Džbánické hoře. V dalších letech 
zde klášter získal další drobné majetky, mimo jiné také mlýn a rybník. 
Zanedlouho však klášter i jeho majetek zničili husité. Krumlovský konvent 
augustiniánů již nebyl obnoven a jejich majetek převzali páni z Lipé.

Zbylý díl Dobelic páni z Lipé propůjčovali svým manům, příslušníkům 
nižší šlechty, kteří vstupovali do služeb dědičných maršálků. V roce 1415 
zde seděl Janek z Tulešic, v letech 1464-1484 Zich Dobelický z Popůvek. 
Oba manové zastávali na dvoře maršálka po určitou dobu úřad dvorského 
sudího. V roce 1491 zde seděl Vaněk ze Skrbně. Nedlouho poté přešel 
manský díl pod přímou správu krumlovských maršálků. Součástí krum-
lovského panství zůstaly Dobelice až do zrušení vrchnostenské správy.

Zaniklá tvrz a ves Ledvice. Tvrziště s výrazným příkopem asi půl 
kilometru jihozápadně od Dobelic. Zaniklou tvrz a ves připomínají 
také jména sousedních polních tratí „Na zámku“, „Na závisti“ a „Nad 
Ledvicou“. Dvoudílná tvrz stávala na ostrožně nad potokem, který se 
dodnes jmenuje Ledvický. Centrální část hrádku je oddělena výrazným 
příkopem od mírně vyvýšeného předhradí.  Osada i tvrz zanikly pravdě-
podobně během 15. století,  pusté se uvádějí roku 1529, což je také jedi-
ná zmínka o vsi. Toho roku prodává krumlovská vrchnost vémyslickým 
poddaným pozemky po zašlé vsi. Tvrziště je i zajímavou botanickou 
lokalitou. Brzy zjara zde zastihnete např. křivatec český, křivatec malič-
ký, orsej blatoucholistou, koniklece. Později rozkvétá divizna brunátná, 
růže bedrníkolistá, trávnička prodloužená, lnice kručinkolistá aj.

Na Kocourkách. Přírodní rezervace asi 3 km jihozápadně od Dobelic.
Dva skalnaté pahorky vystupují jako ostrovy z usazenin třetihorního 
moře. Rezervace chrání stepní společenstva z řadou vzácných rostlin 
a živočichů (kosatec písečný, koniklec obecný, křivatec český, smil 
písečný, višeň křovitá). 

Katastr Dobelic. Obec Dobelice má velice neobvyklý tvar katastru 
- protáhlý a uprostřed zúžený. Podoba katastru je důsledkem histo-
rického vývoje. Jižně od Dobelic je území, kde dnes nejsou žádné 
vesnice. Jedná se o rozsáhlý prostor mezi vesnicemi Kadov, Petrovice, 
Dobelice, Vémyslice, Džbánice, Trstěnice, Skalice a Míšovice. Během 
středověké kolonizace ve 13. století zde vzniklo několik vesnic, z nichž 
dvě (Berg a Kravky) známe jménem. Osady zřejmě brzy zanikly a je-
jich pozemky byly připojeny ke katastrům okolních vesnic. Zbývá 
otázka, kdy a proč zanikly. Několik místních jmen (Berg, Silberbergen, 
Kukusbergen) má zřejmou souvislost s hornickou kolonizací. Snad 
v této krajině probíhala dávná těžba rud a po vytěžení chudých nale-
zišť hornické osady zanikly. To se však dotýkáme místních dějin zatím
neznámých a skrytých v hloubce času.

Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u Moravského Krumlova

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí mikroregionu

Moravskokrumlovsko

V květnu 1928 byla veřejnost 
informována, že prezident repub-
liky Tomáš Garrigue Masaryk 
přijede do Židlochovic a projede 
jihozápadní Moravu. Městská 
rada v Ivančicích se dne 14. květ-
na rozhodla podniknout všechny 
kroky, aby prezident navštívil také 
Ivančice. Záměr se zdařil - bylo 
přislíbeno, že prezident navštíví 
Ivančice dne 12. června 1928.

Městská rada svolala dne 29. 
května zástupce všech politic-
kých organizací, spolků škol, 
úřadů apod. Ve stejný den svolal 
starosta města Dr. Prokeš staros-
tenský sbor na poradu, jak příjezd 
pana prezidenta oslavit. Byl usta-
noven pořadatelský odbor, který 
vypracoval úplný program s roz-
dělením úkolů. Současně bylo 
pozvána zastupitelstva okolních
i vzdálených 31 obcí. Městská ra-
da dala vytisknout program celé 
oslavy a rozeslala jej všem po-
zvaným a v Ivančicích do všech 
domů. Zatím došla zpráva, že p. 
prezident přijede až 13. června 
v 18,45 a odjede v 19,10 hod.

Přeskočíme všechny přípravy, 
ale neškodí si připomenou sla-
vobrány, které postavil stavitel 
Karel Feith za řízení Zikmunda 
Kališe. U němčického mostu 
(který byl slavnostně ozdoben) 
byly postaveny dva ozdobené 

stojany. Na přejezdu železniční 
trati u nádraží postavili zaměst-
nanci železnice ze dvou osobních 
vagónů slavobránu. Na ozdobené 
slavobráně u Besedního domu 
byl nápis „Vítej osvoboditeli“,
u Hansovy uličky (dnes Na spoj-
ce) uvedeny letopočty 1918-1928.
Na slavobráně u Rolnické školy 
v Kounické ulici nápis „Buď 
dlouho zdráv“. Všude bylo bez-
počet vlajek, obchody, stožáry 
byly vyzdobené i v ulicích, kde 
p. prezident neprojížděl. Všechny 
náklady platilo město. Podium 
bylo postaveno naproti vchodu 
do kostela. Ozdobeno bylo chvo-
jím a barevnými šátky, pokryté 
koberci a v rohu byla na stolku 
připravena ivančická kronika. 

Blížil se příjezd. Náměstí
kolem 17. hodiny ožilo, nálada
přítomných byla slavnostní. Od 18 
hodin začaly na náměstí koncer-
tovat dvě hudby. U radnice ivan-
čická Kelblova, u Mariánského 
sloupu oslavanská. Na měst-
ském úřadě se scházely delegace 
z okolních vesnic. Se zdejším 
poštovním úřadem bylo dojed-
náno, že podá zprávu, kdy p. 
prezident odjede z Moravského 
Krumlova - v 18,32 byla tato in-
formace potvrzena, a proto ihned 
zaujaly jednotlivé spolky přesně 
určená místa. Již před tím byly 
seřazeny na Žerotínově náměstí, 
odkud přešly na svá místa. Soci-

ální demokraté (bylo jich asi 400) 
přišli samostatným průvodem.

Občané, spolky a žactvo z Bud-
kovic se sešlo u školy a v průvodě 
s hudbou přišli ke křižovatce  sil-
nice Ivančice - Polánka. Na 
hranici okresu byla postavena 
slavobrána, u které se v špalíru 
čekalo na příjezd p. prezidenta. 
Konečně se objevilo očekávané 
auto. Všichni jásali, auto mírnou 
rychlostí projíždělo a p. prezident 
kynul rukou na pozdrav. Hudba 
hrála oblíbenou píseň p. prezi-
denta „Teče voda teče“. 

 V Ivančicích zahrála hudba na 
věži fanfáry z Libuše na znamení, 
že p. prezident vjíždí do města. 
Na několik okamžiků ze rozhos-
til velebný klid, načež veškeré 
obecenstvo vypuklo v nadšený 
jásot. Děti mávaly praporky, 
házely kvítí a kytice na cestu
a po několika okamžicích zastavil 
p. prezident před podiem a vy-
stoupil z auta. Před podiem se 
služebně hlásil přednosta okresní 
politické správy Brno-venkov Dr. 
Krajt František a četnický velitel 
oddělení Brno I. kapitán Košťák. 
S nimi před podiem byl také sta-
rosta Ivančic dr. Prokeš. Po obou 
stranách podia stáli legionáři, 
střídavě ruský, francouzský a ital-
ský. U podia byla ještě deputace 
odbočky čs. Červeného kříže. Na 

podiu dvě školní děti: Jarmila 
Mecerodová a Jirka Růžička a pět 
dětí z ústavu hluchoněmých.

Potom vystoupil p. prezident 
na podium. Hudba zahrála národ-
ní hymny. Starosta města oslovil
pana prezidenta takto: 

„Pane prezidente! Jakožto sta-
rosta města Ivančic dovoluji si Vás 
uctivě co nejsrdečněji uvítati jmé-
nem městského zastupitelstva a 
občanů. Pozdravuji Vás upřímně
jménem starostenského sboru 
zdejšího okresu za občanstvo jeho 
obvodu. Jsme neskonale vděčni 
za to, že Jste nám Svým příjezdem 
do našeho města poskytl příleži-
tost, abychom k Vám, jako k prv-
nímu prezidentu republiky osobně 
učinili projev svých opravdových 
citů. Děkujeme Vám především 
za Vaši vědeckou, buditelskou a 
výchovnou činnost, kterou Jste 
národ připravoval na veliké dny 
boje za osvobození .

 Děkujeme Vám za Vaši velikou 
práci neznající únavy a velké ne-
bezpečí útrap, kterou Jste v době 
světové revoluce po celém světě 
pro naši národní svobodu vyko-
nal a pro níž Vás svým Osvobodi-
telem nazýváme.

 Navazující vzpomínku na pů-
sobení Českých bratří s Janem 
Blahoslavem u nás a jejich bo-
humilných snah, děkujeme Vám 
obzvláště my v našem městě za 
Vaše úsilí v dobách poválečných, 

s nimiž upřímně připravujete 
spravedlnost a mír u lidí, mír 
v národě, mír v národech nové 
Evropy. Konečně, avšak nikoli na 
poslední místě, děkujeme Vám co 
nejvřeleji za to, že vyhověl vrou-
címu přání našemu, prokázal Jste 
nám čest Své návštěvy, připravil 
Jste nám všem velikou radost a 
slavný den, na který mladí i staří 
s pohnutím vděčně budou vzpo-
mínati po celý svůj život.

 Prosíme, abyste přijal projev 
naší dětinské důvěry a upřímné 
oddanosti k Československé re-
publice a k Vaší osobě. Chceme 
je osvědčovati plněním svých po-
vinností. Přijměte od nás vlídně 
srdečné přání, aby v dosavadní 
svěžesti a pružnosti, kterou tolik 
u Vás máme rádi a obdivujeme, 
dlouho zůstal zdráv k naší radosti 
a k blahu celého národa, ku štěstí 
nám všem a naší milé republiky 
Československé.

Buďte nám dlouho zdráv!“
Za školní mládež přivítala pana 

prezidenta žákyně Jarmila Mece-
rodová a potom pět dětí zemského 
ústavu hluchoněmých předneslo po-
stupně části zdravice. Pan prezident 
všem stiskl ruku a potom přednesl:

„Děkuji Vám, pane starosto 
a starostenskému sboru za přá-
telský pozdrav. Těší mne, že se 
dotýkáte tradice Bratří Vašeho 
města a tohoto kraje. My všichni 
se oddáváme starostem o denní 
chléb, přemýšlíme mnoho o našich 
hospodářských a fi nančních úko-
lech. Je to jistě počínání správné, 
jestliže se nestává jednostranným. 
Člověk nežije jenom chlebem. 
Vzpomínky na naše Bratrské před-
ky a na jejich náboženské úsilí 
hodí se právě v dnešní době. 

Měl jsem právě příležitost 
promluviti s naším básníkem Bře-
zinou. Byla to jen stručná besídka, 
ale dostali jsme se do tuhého, 
k hlavní věci. Řekl: „Čím déle 
přemýšlím o životě, přesvědčuji 
se, že nad tím vším, co se nám teď 
líbí a nelíbí, je něco vyššího, něco 
duchovního“ V tom jsme si podali 
ruce jako na důkaz, že souhlasíme, 
a já jsem rád, že mohu na tomto 

místě stejné přesvědčení vyslovit.
Přeji Vám všechno dobré!“
 Starosta požádal p. prezidenta, 

aby se na památku svého příjez-
du podepsal do pamětní knihy 
města a upozornil p. prezidenta 
na titulní list pamětní knihy ori-
ginální dílo a dar zdejšího rodáka 
mistra Alfonse Muchy. Městský 
kronikář podal pero a pan pre-
zident se podepsal s připojením 
data na volné stránce. Současně 
se podepsal také v pamětní knize 
reálného gymnázia.

Pak sestoupil z podia. Při pro-
hlídce řadami školní mládeže se 
zastavil u chovanců ústavu hlu-
choněmých a pohovořil s ředite-
lem Janem Válkem. Ptal se, kolik 
dětí je v ústavu, chválil metodu pro 
dobrou výslovnost dětí, vzkázal 
učitelskému sboru pozdrav a dík.

Kapitán čs. legií,  zdejší učitel
Karel Adam majíc po boku svého 
čtyřletého synka Slavomíra také 
v legionářské uniformě, podal 
hlášení přítomných legionářů. 

Poté byl p. prezidentu předsta-
ven ředitel reálného gymnázia Dr. 
Jaroslav Lisický. Pan prezident 
pravil: „Vás já znám“, načež ředi-
tel odvětil, že měl tu čest býti žá-
kem jeho na univerzitě v Praze.

Pan prezident prošel špalírem 
až k uličce Hansové, kde mu byl 
rolnickou školou podán pěkný 
svazek ivančického chřestu, daro-
vaném p. Václavem Missbachem, 
načež vstoupil do auta a se svým 
průvodem odjel směrem k Mo-
ravským Bránicím. 

Celý průběh přivítání a přítom-
nosti prezidenta T. G. Masaryka v 
Ivančicích byl slavnostní a důstoj-
ný. Pro účastníky návštěvy oslavy 
to byl zážitek na celý život. Na 
další návštěvu prezidenta v Ivan-
čicích čekáme. Současný prezi-
dent v minulosti navštívil Dol-
ní Kounice a Moravský Krumlov, 
ale Ivančice zůstaly mimo. Je to 
škoda, Ivančice mohly být zná-
mější v celé republice. Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY: • Kolek-
tiv autorů: Ivančice, dějiny města
• Pamětní kniha města Ivančice 
- SOkA Rajhrad, fond C 36

Prezident Masaryk v Ivančicích  

Prezident Masaryk v Mělčanech - 13. června 1928

Podpis prezidenta Masaryka v pamětní knize města Ivančice

Prezident Masaryk na pódiu před kostelem

Kaplička na křižovatce Zvonice stojící uprostřed návsi

Z ledvické tvrze se dochoval pouze hluboký obranný příkop
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Auto - moto
•• Čištění osobních a náklad. vozidel,
koberců a čalouněného nábytku. 
Autolux Jozef Horka, Krumlovská 30,
Ivančice. Tel.: 737 713 696.

•• Prodej a půjčování autovozíků. 
K3 autobazar, Krumlovská 30, 
Ivančice. Tel.: 724 310 380.

koupím
•• Wolksvagen Vento na ND. Nejlépe
diesel, ale není podmínkou. Tel.: 
603 534 814.
•• Jawu 250, nebo i 175 bez TP,
pojízdnou, Petr Pražák z Mohelna. 
Tel.: 721 081 244.
•• Škoda Favorit, Forman do 5.000 Kč,
na stavu nezáleží. Tel.: 608 509 176.
prodám
•• Firma PROIMPEX, spol. s r.o. 
nabízí k odkoupení vozy Renault 
Trafic, LDV Convoy a nákladní 
bržděný přívěs zn. Vario a Paragan. 
Více info na www.proimpex.cz nebo 
na tel.: 515 300 214, 602 419 101.
•• Ford Orion 1,6 rok. 93 pojízdný
cena 10.000 Kč, možná sleva. Tel.: 
602 337 122.
•• Fiat Uno 1,3 D, malá spotřeba, 
vhodné pro začátečníka. Litá kola 
+ zimní plechy, 5 dv.  Nový výfuk, oleje
a filtry, nová STK. Tel.: 775 590 036.
•• VW Polo 1,9 D stříbrná metalíza, 
veškerá výměna náplní, nové žhavící 
svíčky, brzdové destičky, centrál, radio,
letní + zimní pneu, servisní knížka, 
85.000 Kč. Tel.: 732 785 559.
•• Škoda Favorit 135 LXi, r.v. 93, 
barva bílá, 85 000 km, velmi za-
chovalý, cena do 20.000 Kč. Tel.: 
736 128 744.
•• Škoda Favorit 135 L, r.v. 90, tažné
zař., střešní okno, zimní + letní kola. 
Cena dohodou. Tel.: 736 288 461.
•• Škoda Fabia Combi, 1,4 TDI, 
rok 11/2005, 2x airbag, klima, ABS,
central, cd radio, el. okna, alu kola. 
Koupená v ČR, servis. knížka, cena 
215.000 Kč, dohoda. Tel.: 603 581 155.
•• VW Pasat 1,9 TDI combi, černá 
zrc., okna v el., vyhřívané sedačky,
kůže, šíbr, climatronic, ABS, PC, atd., 
cena 169.000 Kč. Tel.: 606 223 684.
•• Škoda 105, v dobrém stavu, STK
do ledna 2010. Tel.: 515 333 128.
•• Hyundai Sonata, 2,0 GLS, r.v. 
1996, tmavě modrá metal., najeto 
180 000 km, plná výbava - kůže, litá 
kola, central, airbag, el. okna. Vše 
v dobrém stavu. Cena 40.000 Kč. 
Tel.: 603 870 392.
•• Škoda Rapid, motor po GO, upra-
vený na 80 hp, nové brzdy, spojka, 
čepy, snížený, litá kola, křídlo, st. 
okno, sport. volant, technická 02/09, 
foto mailem, cena dohodou. Tel.: 
608 873 225.
•• Škoda Favorit, r.v. 90, částečná 
koroze, tažné zařízení, střešní okno, 
letní + zimní pneumatiky + disky, 
cena dohodou. Tel.: 736 288 461.
•• Škoda 120 l, v zadu nové pneu, 
střešní okno, závěsné zařízení, STK 
5/09, r.v. 1986, cena: 7.000 Kč. Tel.: 
724 082 964.
•• Fiat Punto, 1,7 TDI, černá metal.,
dobrý stav, cena pouze 27.000 Kč, 
při rychlém jednání sleva. Tel.: 
608 509 176.
•• letní pneu na discích, vh. na Fabii 
nebo Octavii, cena: 2.000 Kč. Tel.: 
739 617 601.
•• nový výfuk na Lada 2101, kompletní, 
cena dohodou. Tel.: 732 906 312.
•• motor na Škoda Favorit 2.000 Kč, 
kola, disk 200 Kč, baterka 200 Kč 
přední. Tel.: 602 337 122.
Byty - nemovitosti
koupím
•• garsonku v Moravském Krumlově.
Tel.: 776 202 051.
prodám
•• byt 1+1 v Ivančicích. Cena 930.000 Kč,
datum vystěhování 6.2009. Tel.: 
722 091 678.
•• RD 9 + 2 v Polance u MK, dvůr, 
zahrada, možnost chovat koně, ihned
k ustájení 5 ks koní, cena 4,9 mil. Kč. 
Tel.: 602 501 443, 739 213 324.

•• zděnou zahrad. chatu se zahradou,
v M. Krumlově. Tel.: 732 843 003.
•• byt 2+1 OV, cihlový, v Ivanči-
cích, plast. okna, nová kuch. linka, 
koupelna po rekonstrukci, klidná 
část města, cena: 1.550.000 Kč. Tel.: 
724 978 682.
•• menší RD v Moravském Krum-
lově, 2+1, po celkové rekonstrukci, 
ihned k bydlení. Tel.: 773 940 740.
nabízím pronájem
•• byt 1+1 v Ivančicích od 1.7.2008. 
Tel.: 731 061 857.

•• Nabízíme k pronájmu komerční 
prostor v M. Krumlově o rozloze 
8x7,40 m + WC. Vhodné jako pro-
dejna. Po kolaudaci, volný přístup, 
velké parkoviště, hlídané prostory. 
Tel.: 606 704 379.
hledám pronájem
•• bytu 1+1 nebo 2+1 v M. Krum-
lově nebo v okolí. Jsem rozvedená 
matka se 3 malými dětmi, Spěchá, 
prosím nabídněte, cena: 4.000 Kč. 
Tel.: 733 255 364.
•• garáže v Ivančicích, kdekoliv,  spě-
chá. Tel.: 608 351 954.

•• RK ACITY Vám nabízí: Byt 3+1
v OV po rekonstr., nová KL, plast. 
okna, vestavěné skříně, nové pod-
lahy, dlažby, Ivančice, Okružní, 65 
m2, cena 1,89 mil, Kč • RD 2+1 Ivan-
čice - centrum, malý dvorek, k re-
konstrukci, cena 795 tis. Kč k jed-
nání • Hrubou stavbu RD 6+1 Ve-
drovice, pozemek 800 m2 • Byt 3+1 
Ivančice, Luční ul., 75 m2, plast. 
okna, plov. podlahy, nová lodžie, 
cena 1,89 mil. Kč • RD 4+1 Ivančice, 
blízko centra, k bydlení i podnikání 
/zavedený obchod/, cena 3,7 mil. Kč 
• Pozemek s chatkou, vinohradem
a ovoc. sadem, Dol. Kounice, 2000 m2,
cena 100 Kč/m2. Další informace na 
tel. 605 749 319 nebo www.acity.cz
•• RK BASTA nabízí - RD v Ivanči-
cích o velikosti 1+1, 2+1, 3+1 a 4+1 v 
ceně od 0,5 do 3,5 mil. Kč / RD 3+1 
Oslavany 2,1 mil. / RD v Neslovicích 
2+1, 3+1 a 6+1 od  0,8 do 3 mil. Kč 
/ RD 2+1 Padochov 1,5 mil. Kč / RD 
3+1 Zbýšov 1,9 mil. Kč / RD 2+1 
Rosice 1,7 mil. Kč / Byt Ivančice 4+1 
OV 2,4 mil. Kč/ Tel.: 777 200 557.

•• RD 2+1 v Moravském Krumlově 
k rekonstrukci. Tel.: 777 582 899.
Stavba - zahrada
koupím
•• pletivo, může být i starší a použité. 
Tel.: 776 671 771.
•• hliněné cihly, nepálené (vepřovice) 
z bouračky. Tel.: 776 671 771.
prodám
•• rouru ke kouřovodu z černého 
plechu - 1 ks, síla 2 mm, délka 1 metr, 
pr. 20 cm, nová, nevybalená, PC 700 
Kč, nyní 500 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• 28 ks zánovních francouzských 
dvoufalcových tašek, 12 Kč/za kus. 
Tel.: 515 324 272 po 16.00 hodině.
•• přípojková pojistková skříňka vč. tří 
nožových pojistek 40A, přípojný kabel 
a tenkostěnná ochranná trubka. Cena za 
vše 800 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• Ička 160, 10 Kč/kg. Tel.: 776 752 217.
•• Vary systém, typ DSK 317-2 pluhy,
zaorávač, kultivátor + kloub, protizá-
važí. Cena dohodou. Tel.: 545 222 827.
•• starší cihly, očištěné a kvalitní, 
cena za kus: 3 Kč. Tel.: 605 762 090.
•• venkovní ibišky, cca 60 - 100 cm, 
cena 80-130 Kč.Tel.: 724 439 354.
•• květinu Monstera, většího vzrůstu, 
vhodná na terasy, haly. Cena dohodou.
 Tel.: 739 121 256.
•• květinu Aloe Vera vyššího vzrůstu,
82 cm.Cena 350 Kč. Tel.: 605 945 352.
Vybavení domácnosti
koupím
•• levně digestoř, Ivančice a okolí. 
Tel.: 723 554 227.
•• málo použitý kotel H 14, v dobrém 
stavu. Tel.: 724 824 620.
prodám
•• starou kuch. linku, délka: 180 cm,
 obložení – tmavé dřevo, nerez dřez,
 dveře spižírny, cca: 3.000 Kč.Tel.: 
732 725 861.

•• sadu - 6ks/0,25 it porcelánových 
hrnků s květinovým motivem, fialky + 
pomněnky. Nové v pův. balení, nevh. 
dar. Cena 250 Kč. Tel.: 605 945 352.
•• nové nevybalené nádobí se slevou. 
Tel.: 604 303 214.
•• regálovou stěnu a pult, hnědé lami-
no. Tel.: 604 847 254.
•• pračku Edesa, plně funkční, cena: 
1.900 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• tmavou skříň s nádstavcem, dále 
světlou skříň s nádstavcem, bílý 
konferenční stolek, psací stůl s židlí, 
červenou předsíňovou stěnu, velmi 
levně. Tel.: 776 207 712.
•• starší ložnici z 50. let.Cena dohodou.
 Tel.: 728 748 878.
•• vchodové dveře bez zárubně, 198 
x 98 cm p., kombinace dřevo + tmavé 
sklo. Cena dohodou. Tel.: 728 883 284.
•• zachovalé PVC, šířka 150 cm, dél-
ka 5,70, železnou kostru přístřešku, 
bílou, 250x150, zavařovací hrnec, 
nové zářivkové světlo dvoutrubicové, 
120 cm, vysavač zánovní, dámské 
kolo a dětsk třičtvrteční kolo. Tel.: 
605 776 380.
•• skříňky před kuchyňskou linku 
s horními poličkami, bílá barva, 
vhodné do panelákové kuchyně. Tel.: 
732 647 204.
•• spodní díl kuchyňské linky, nerez 
dřez, páková baterie, bílá barva. Tel.: 
732 647 204.
•• kuchyňský stůl, bílá barva, rozklá-
dací. Tel.: 732 647 204.
•• prosklenou lednici + prosklený 
mrazák, 1 rok používané, stále 
v záruce, cena dle dohody. Tel.: 
720 489 199.
•• automatickou pračku, 1,5 roku 
používaná, jako nová, výborný stav, 
PC 10.000 Kč, nyní 5.000,-Kč. Tel.: 
723 187 026.
Elektro a elektronika
koupím
•• levně starší funkční PC monitor 
/17/, popřípadě odvezu, nabídněte pro-
sím formou sms. Tel.: 603 304 516.
prodám
•• epilátor Braun Silk-épil, málo použí-
vaný. Cena 550 Kč. Tel.:  605 945 352.
•• fotoaparát Minolta Dynax 4 AF 35-
80 mm, včetně brašny, nepoužitý,cena: 
2.800 Kč. Tel.: 515 333 128.
•• mobilní telefon 2630, nový, 
nerozbalený, nevhodný dar. Cena 
cca 2.000 Kč. Dohoda možná. Tel.: 
603 233 127.
•• počítač Celeron 300, grafika Wo-
odoo 38 Mb, sound blaster 64 AWE,
win. 98 15“ monitor, usb výstupy, klá-
vesnice, myš, repro, tiskárna, volant + 
pedály, internet modem. Cena 3.500 
Kč. Tel.: 737 713 696.
•• levně mob. klimatizaci se 3 funkce-
mi. Tel.: 736 133 707.
Vše pro děti
prodám
•• dívčí kolo zn. Superior Concorde 
červené barvy, vel. 24, na 6-10 let, 
5 převodů, pěkné, zachovalé. Cena 
1.000 Kč. Tel.: 608 162 776.
•• kočárek - trojkolku pro dvojčata, 
pláštěnka, nánožník, cena: 3.500 Kč. 
Tel.: 737 478 798.
•• houpačku v kovovém rámu pro do-
mácí houpání,  dobrý stav,  cena 400 Kč.
 Tel.: 605 945 352
•• ruční odsávačku kojeneckého mlé-
ka PC 500 Kč nyní 100 Kč, jako nová 
+ sáčky na mléko. Tel.: 737 800 602.
•• dětskou síťovou větší ohrádku, 
jako nová zn. CAM 1.000 Kč opravdu 
pěkná. Tel.: 737 800 602.
•• dětský kočárek, tříkolku béžové 
barvy, polohovací, 5-ti kódový pás, 
prací potah, velký nákup. koš+ nová 
kolečka, pěkný nerozviklaný 1.500 
Kč. Tel.: 737 800 602.
•• kočár trojkombinace, béžovo-oran-
žovaný, ve velmi dobrém stavu, po jed-
nom dítěti. Cena: 4.500 Kč. Dále se-
dačka - vajíčko 0-13 kg, cena 500 Kč.
Telefon: 607 637 006. E-mail: lucka-
pelikoska@seznam.cz.
•• dětské dřevěné židličky, oranžová 
medvídek Pú a fialová oslík, velmi
pěkné, cena 150 Kč/kus. Tel.: 
737 800 602.

•• dětské oblečení pro chlapečka, 
velká cestovní taška od 6 měsíců do 
1,5 roku, asi 40 ks za 400 Kč. Trička, 
kalhoty, punčocháče, mikiny. Tel.: 
737 800 602.
•• dětský plyšový spací pytel medví-
dek Pú 400 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• dětské piánko CHICO se zvuky 
zvířátek, větší, cena: 50 Kč/kus. Tel.: 
737 800 602.
•• kočár zn. DORJAN 3-kombinace 
po 1 dítěti, červenomodrý, 5-ti bod. 
pásy, taška na mimi, nánožník, přeha-
zov. rukojeť, brzda, pláštěnka, pěkný 
2.800 Kč Ivančice. Tel.: 723 332 973.
•• houpačku na doma skládací za 
300 Kč Ivančice. Tel.: 723 332 973. 
Možno mms.
•• dětský nočník modrá kačenka s ři-
dítky, pískací s deklíkem, PC 300 Kč, 
nyní 100 Kč, málo používaný. Bledě 
modrý pejsek s deklíkem 50 Kč, do-
voz Austria. Tel.: 737 800 602.
•• šlapací čtyřkolku „Formuli“ pro 
dítě od 5-ti do 10-ti let. Nastavi-
telné sedadlo. Cena 500 Kč. Tel.: 
737 713 696.
•• kombinovaný kočárek Inglesina 
Magnum, podvozek allum, natáčecí 
kola, hmot. 11 kg, otočení vaničky 
proti směru jízdy, moderní, barva 
modrobéž., po 1 dítěti, PC 11.990 Kč, 
nyní 3.900 Kč, fotku zašlu na e-mail. 
Tel.: 737 975 277.
•• dětský minikros, obsah 50 ccm, 
úplně nový, černo-červené barvy, 
jede bez chyby a má super zvuk, cena 
5.000 Kč nebo dohoda, nutno vidět.. 
Tel.: 604 191 420. 
•• kočárek Zagma, tmavě modrý + 
světle modrý, v dobrém stavu, užíva-
ný asi 1 rok, je to 3 kombinace (hlu-
boká korba, sportovní korba, přenos-
ná taška, nafuk. kola, přehaz. řidítka). 
Cena: 2.500 Kč. Tel.: 777 877 631
•• kočárek po 1. dítěti, v perfektním 
stavu, tříkolka, polohovací záda a 
nohy, prostorný nák. košík, nánožník,
pláštěnka, atd., cena: 2.500 Kč, při 
rychlém jednání možná sleva. Tel.: 
605 412 234..
Zvířata
prodám
•• za symbolickou cenu přenechám 
strakatou samičku králíčka se 2 
měsíčními králíčky, pěkné zbarvení, 
pravděpodobně křížence zakrslého 
králíčka s beránkem. Roztomilé, hod-
né, pro děti. Tel.: 721 747 883.
•• za symbolickou cenu přenechám 
samičku králíčka se 4 měsíčními 
králíčky, pravděpodobně kříženci 
většího králíčka se zakrslým /králíci 
budou menší, podobné zakrslým/. 
Tel.: 721 747 883.
•• holuby Kingy, 100 Kč/kus, Ivančice.
 Tel.: 608 564 001.
•• čivava dlouhosrstá, pejsci, bez PP, 
bílé barvy s modro-plavými flíčky, 
odběr možný ihned, cena 5.000 Kč. 
Tel.: 607 211 235.
•• prase, váha asi 170 kg. Tel.: 
728 921 466.
•• jateční chovné králíky. Tel.: 
737 778 268.
•• prase asi 120 kg á 30 Kč, Morav-
ský Krumlov. Tel.: 515 322 155.
•• beránky – masné plemeno Cha-
rolais, registrované, urostlé, zdravé, 
4 měsíce staré, odběr ihned. Vhodné 
na maso, dobrá výtěžnost, výpas nebo 
chov. Cena: 1.500 Kč/ 1 kus, Ivanči-
ce. Tel.: 736 601 631.
•• štěnata, brazilská Fila bez PP, 
žíhaná, očkovaná a odčervená, volat 
po 17:00 hod. Cena: 5.000 Kč. Tel.: 
731 025 528.
daruji
•• středoasijského pasteveckého psa 
/fenka/, bližší info: Tel.: 732 983 681.
•• pouze do dobrých podmínek 2 
roční fenku křížence menšího vzrůs-
tu, pouze lidem, kteří budou mít čas, 
nejlépe k dětem na zahradu. Potře-
buje pozornost a pohyb. Pozor utíká, 
nedostatek času, foto možno zaslat 
mailem. Tel.: 724 784 578.
•• do dobrých rukou mourovaté ko-
ťátko – kocourka, odběr možný začát-
kem července. Tel.: 723 820 593.

•• koťata, 2 holky. Tel.: 605 841 811.
•• kdo daruje rezavého kocourka 
do dobrých rukou??? Děkuji. Tel.: 
602 302 072.
Služby
•• Slovensko: Velký Meder, termální 
voda, levně. Tel.: 777 811 617.
•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě
atyp, ŽALUZIE vertikální a hori-
zontální, SILIKONOVÉ těsnění 
oken a dveří, ROLETY předokenní 
z PVC a hliníku, LAMELOVÉ dve-
ře, laminátové podlahy - pokládka. 
Pavlík Ivo, Dukovany 211. Tel./fax: 
568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@seznam.cz
•• Hledáte soukromou výuku ang. 
jazyka přes léto? (červen až srpen)? 
Jsem dipl. lektorka s praxí a nabí-
zím intenzivní kurzy. Připravím 
vás rovněž na opravnou maturitu, 
reparát, přijímací zkoušky na VŠ 
či mezinár. zkoušky z AJ. Materiály 
k výuce zdarma. Oslavany, Ivanči-
ce a okolí.  Tel.: 605 530 633. 
•• Blíží se čas dovolené, že nemáte 
peníze? Když zavoláte, máte je 
okamžitě na ruku, bez poplatků, 
(ne Provident), dostupné všem. Tel.: 
605 720 362.

•• Bleskové HYPOTÉKY a PŮJČKY.
Úrok od 3,8%. Neváhejte a volejte 
ještě dnes. Tel.: 721 606 487.  

•• Finanční a úvěrové poradenství: 
Na Brněnce 18, Ivančice. Úvěry
a hypotéky bez poplatku. Vhodné
i pro důchodce, ID, MD, OSVČ. 
Tel.: 774 458 811.
•• jezdění na velmi hodném charak-
terním poníkovi pro menší děti, koník 
nekope, nekouše, zvyklý na děti, po-
hodář. Tel. 736 601 631.
Různé
koupím
•• tepláky pro domácí vážení v kou-
pelně. Tel.: 774 558 263.
hledám
•• nové členky ke koním, měla by 
to být děvčata od 12 let, s určitými 
zkušenostmi. Požaduji pravidelnou 
docházku, pěkné zacházení, pomoc., 
za to nabízím jezdění na koních, ve 
vozu, skákání. Koně jsou v Hrub-
šicích, přes týden jezdí IDS. Tel.: 
777 877 631.
prodám
•• větší počet knih, beletrie, detektivky, 
historická četba, jednotná cena: 35 Kč.
 Tel.: 723 187 026.
•• odcházím do důchodu, končím 
s podnikáním, proto prodám velmi 
levně zbylé zásoby – hlavně textilu. 
Tel.: 776 731 540.
•• chemlon ve větších námotcích
a různých barvách. Cena 50 Kč/kg. 
Tel.: 737 481 635.
•• velký rodinný stan béžové barvy, 3 
ložnice, pro 8 osob, v: 120 cm, š: 650 
cm, d: 495 cm, kopule, nový v tašce, 
jednou použitý, velmi pěkný za 3.900 
Kč. Tel.: 737 800 602.
•• 5 ks plechových kanistrů, 1 kus
za 100 Kč. Tel.: 607 836 217.
•• drané peří jen sms. Tel.: 723 086 476
•• bandáže bavlna modré 4ks nové 
400 Kč, ohlávka červená vel. full 
nová 150 Kč, dečka pod sedlo 
skoková, černá, nová 400 Kč. Tel.: 
721 747 883.
•• pěkné dám. kolo 1.200 Kč. Tel.: 
602 337 122.
•• podbřišník obyč. černý, délka 125 
cm, 2x použitý, nezrezlé přezky, dob-
rý stav, 250 Kč, otěže černé klasické, 
jako nové 300 Kč, udidlo oliva Fee-
ling, vel. 12,5 jemné, nové 400 Kč. 
Tel.: 721 747 883.
•• starší ohlávky 50-100 Kč, štajgr 
chrom, jako nový, vel. 12,5 250 Kč, 
strouhavky bílé Kentaur Profi Jump 
pro teplokrevníka, dobrý stav 300 Kč, 
kamaše černé, starší, pro teplokrevní-
ka 250 Kč. Tel.: 721 747 883.
•• anglické sedlo skokové, černé, 
nové, nepoužité, komora 2, posedlí 
17,5, na střední kohoutek, nevyužité 
3.500 Kč. Tel.: 721 747 883.

•• bederní deka žlutá bezpečnostní, 
vel. full, nová, nevyužitá, dobrá pro jíz-
du za šera a večer 600 Kč, podbřišník 
Kentaur kožený, černý délka 140 cm,
 dobrý stav, nezrezlé přezky, 350 Kč. 
Tel.: 721 747 883.
•• uzdečka angl. starší s nánosníkem 
a otěže, dobrý stav 450 Kč, náušníky 
červené, vel. full, nepoužité 120 Kč, 
ohlávka nylon zelená, vel. 4, nová ,
200 Kč. Tel.: 721 747 883.
•• žací lištu, tip 152 za tk. Cena doho-
dou. Tel.: 720 251 755.
•• udidlo oliva Feeling, vel. 13,5, 
2x použité, jemné, 400 Kč, kamaše 
Kentaur Profi Jump černé pro teplo-
krevníka, použité, dobrý stav 300 Kč. 
Tel.: 721 747 883.
•• zvony neoprén černé, pro teplo-
krevníka, dobrý stav, 300 Kč, strou-
havky šedé Eskadron, pro teplokrev-
níka, dobrý stav, 250 Kč, lonz. spojka 
nylon, modrá, dobrý stav, nezrezlé 
přezky, 80 Kč. Tel.: 721 747 883.
•• téměř nepoužívané kolo MTB, 
značky Amulet Syncro červené bar-
vy, zadní převod Shimano Altus 7st., 
přední převod Shimano Altus 3st., 
brzdy v-brake Shimano, cena dle 
dohody. Tel.: 602 703 051.
•• dámské kolo Eska v dobrém stavu, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 732 203 966.
•• stan Normandie, pro 4 osoby, s pří-
slušenstvím. Tel.: 604 560 233.
•• sadu husitských zbraní, dřevěné 
trakaře, dámské starší kolo bez 
přehazovačky - cena: 200 Kč. Tel.: 
515 336 601.
daruji
•• 4l láhve za odvoz. Tel.: 723 086 476
••  za odvoz termoskla  rušených oken 
na pařeniště, příp. skleník (100 x 160,  
5 ks). Tel.: 776 731 540.
Seznámení
•• 34 let, rozvedený, hledá na vážný 
a trvalý vztah ženu ke společné-
mu soužití. Je ještě taková?? Tel.: 
728 456 487.
•• muže do 67 let, který je také sám. 
Tel.: 608 335 049.
•• štíhlý, upřímný a pohledný Petr se 
rád seznámí se štíhlou a milou sleč-
nou, pro vytvoření krásného nového 
vztahu. Budu se těšit! Petr Pokorný 
z Ivančic. Tel.: 720 138 920.
•• všestranně založený nekuřák, abs-
tinent 34/170/70 se zájmem o jazyky, 
el. Kytaru a přírodu, hledá romantic-
kou, upřímnou dívku se smyslem pro 
humor. Tel.: 773 164 589.
•• rozvedený muž, ne vlastní vi-
nou, 46/175, z vesnice, hledá pro 
trvalý vztah ženu do 45 let. Tel.: 
515 320 539. Volat po 18:00 hod.
•• rozvedený 56/172/68, hledá ženu 
55 let, která se ráda přistěhuje. Tel.: 
720 277 804.
•• obyčejný kluk Honza, 38 let, 
177/80, který má rád děti  hledá tu, 
která už ví, co chce. Prosím ozvi 
se, čekám....věk nerozhoduje. Tel.: 
721 013 074.
•• pohodář 49/188cm, hledá štíhlou 
přítelkyni, 40 – 50 let, vyšší postavy, 
nekuřačku, dítě uvítám, prosím jen 
vážně. E-mail: 59metal@seznam.cz
Zaměstnání
nabízím
•• Hotel Vinum Coeli **** v Dolních 
Kounicích příjme, číšníky a kuchaře. 
Požadujeme zkušenosti v oboru, chuť 
do práce a bezúhonnost. Nabízíme 
pravidelný příjem, luxusní pracovní 
prostředí. Volejte managera hotelu 
pana Jandu na tel. čísle: 604 439 695, 
www.vinumcoeli.cz.

•• Prodejna nábytku Juránkovi 
přijme prodavačku pro prodejnu
v M. Krumlově. Tel.: 515 324 587.

•• práci v kanceláři Na Brněnce 18, 
Ivančice, tel.: 774 458 811.
hledám
•• jakoukoli práci v Ivančicích a oko-
lí, na jednosměnný provoz, ŘP sk. B,
nejlépe kuchař/číšník na zaučení, 
nabídněte. Tel.: 732 648 194.
•• krejčovství MM hledá krejčo-
vou s živnostenským listem. Tel.: 
731 179 959. V Uličce 2, Ivančice.

Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 300 Kč, tučně v rámečku 400 Kč, inverzně 500 Kč. Ceny bez 19 % 
DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních 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. Inzeráty přijímané formou SMS, budou otištěny pouze v případě, že se telefonní číslo, které má být zveřejněno, bude shodovat s číslem,
ze kterého inzerce přišla. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátu neručíme.

Příjem inzerce: telefon a fax: 515 321 099, sms: 602 782 232, e-mail: inzerce@zrcadlo.info



/Mohelno/ V Mohelně oslavili 
Den dětí na novém dětském hřiš-
ti. V neděli 1. června odpoledne 
proběhlo v městysi Mohelno 
slavnostní otevření nového dět-
ského Oranžového hřiště.

Otevření bylo bodem programu 
zábavného dne dětí, který pro své 
nejmenší občany připravili zdejší 
zastupitelé. Symbolického pře-
střižení pásky se zúčastnil staros-
ta Mohelna Jiří Kostelník spolu 
s Janou Štefánkovou z EDU
a Martinem Klaciánem z Nadace 
ČEZ. Na projekt výstavby hřiště 
přispěla Nadace ČEZ částkou 1 
milion korun, další náklady hradil 
městys z vlastních prostředků.

Přímo v centru Mohelna vy-
rostlo nové dětské Oranžové 
hřiště. Nahradilo tak původní 
již nevyužívaný objekt opravny 
motorových pil, jehož odstranění 

a úpravy terénu do dnešní podoby 
bylo časově i fi nančně náročné. 
Hřiště však bylo podle vedení 
městyse velmi potřebné a mělo by 
se stát oblíbeným místem návštěv 
zejména mladých rodin s dětmi.

„Těší nás zájem měst a obcí 
stavět nové plochy pro volno-
časové aktivity jejich občanů. 
Díky úzké spolupráci s obcemi 
můžeme doporučit Nadaci ČEZ 
ty opravdu nejzajímavější a nepo-
třebnější projekty, které význam-
ně přispějí ke zkvalitnění života 
místních obyvatel,“ uvedla Jana 
Štefánková z oddělení komunika-
ce Jaderné elektrárny Dukovany.

Oranžové dětské hřiště je urče-
no pro děti do 10 let a nabízí jim 
moderní hrací prvky jako hrad 
s velkou skluzavkou, dvě hou-
pačky a jednu menší skluzavku. 
Nové hřiště si mohelenské děti 
mohly vyzkoušet při jeho slav-
nostním otevření v rámci Mezi-
národního dne dětí. Městys pro 
ně přichystal zábavné odpoledne 
plné her a soutěží o drobné dárky 
a zajistil také občerstvení.

„Každým rokem chceme hřiště 
dále rozšiřovat a vybavovat ho 
novými atrakcemi. Výhledově 
plánujeme vybudovat kryté pís-
koviště a postavit zde několik 
pérových houpaček,“ představil 
další plány starosta městyse 
Mohelno Jiří Kostelník.

Plocha hřiště je osazena stro-
my, které budou v letním období 
poskytovat příjemný stín. Proti 
psům nebo vandalům je hřiště 
oploceno a opatřeno uzamykatel-
nou brankou. O provoz a pořádek 
se zde stará správce.              /jak/

ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            13.06.200812

PROGRAM:
9.00 - 13.30 turnaj přípravek

14.00 slavnostní vyhlášení nejlepší jedenáctky
FC Moravský Krumlov všech dob

poté utkání Starých gard FC Moravský Krumlov 
16.30 mistrovské utkání Krajského přeboru mužů

FC Moravský Krumlov - FC Pálava Mikulov
Během odpoledne vystoupí country kapela VLAKVOUS

Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel serveru www.zrcadlo.info

PROGRAM:

FC Moravský Krumlov pořádá na hřišti „Na střelnici“

neděle 15. června 2008

Turnaj VANGL CUP 2008
/Ivančice/ Koncem května se konal v Ivančicích ve sportovní hale 

na Rybářské ulici první ročník turnaje minižáků v házené VANGL CUP 
2008. Zúčastnilo se ho sedm týmů z různých koutů České republiky, kte-
ré patří k nejlepším mládežnickým líhním u nás a samozřejmě nejmladší 
naděje místního klubu pod taktovkou R. Górného. Toto obsazení slibo-
valo kvalitní sportovní výkony na hřišti a skvělou podívanou pro oko 
diváka. Bylo zajímavé sledovat herní projevy všech týmů a vyspělost 
některých hráčů, kteří předváděli sportovní výkony na vysoké úrovni.

„Turnajem prošel nejlépe tým ze Strakonic, který se stal histo-
ricky prvním vítězem VANGL CUPU, druhé místo obsadili České 
Budějovice a třetí místo Prostějov. Domácím hráčům uniklo fi nále
o malý kousek a bohužel v boji o třetí místo už měli málo sil, skončili 
těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě. I tak je to velký úspěch pro 
naše mladé házenkářské naděje,“ informoval Jiří Obršlík z HK Ivanči-
ce. Malým hráčům přišel osobně poděkovat za výkony i místostarosta 
Ivančic Pavel Dočkal. Diváci, kteří si po oba dva dny turnaje našli
cestu do ivančické haly sportovně fandit, nemuseli litovat.            /jak/

Čtyři stovky Sokolů
/Moravské Bránice/ V sobotu se do Moravských Bránic sjely čtyři 

stovky cvičenců Sokola na veřejné cvičení. Chtěli veřejnosti před-
stavit, čemu se v Sokolu věnují a zároveň secvičit své skladby před 
nadcházejícím sletem. „Na našem veřejném cvičení bylo 380 cvičenců, 
cvičilo se 12 skladeb, a to od rodičů s dětmi až po seniory. Akci jsme 
začali slavnostním nástupem, vztyčením státní vlajky a položením 
věnců k pomníku padlým. Všechno jsme připravili na jedničku, návaz-
nost byla dokonalá, zádrhel se nevyskytnul i počasí nám vyšlo. Přijeli
za námi bratři z župy Pernštejnské, Jana Máchala a Jindry Vaníčka. 
Tato veřejná cvičení neorganizujeme každým rokem, ale vždy je to 
k nějaké význačné události jako třeba slet, který bude v Liberci,“
vysvětlila spoluorganizátora Božena Šafářová Na hřiště za sokolovnou 
je přišlo podpořit na 250 přihlížejících diváků.                               /jak/

FC Moravský Krumlov
-  FC Slovan Rosice  1:3 (1:2)

Branky: L. Zelníček
-  P. Malata 2, Beneš 

Už v první minutě proměnil 
pokutový kop P. Malata za ne-
šťastnou ruku Závišky. O dvě 
minuty později nastřelil Zelní-
ček tyč. Tím jako by odstartoval 
tradiční neproměňování šancí 
krumlovských hráčů. Naopak 
ve 35. minutě potrestal hrubku 
hostující Beneš a bylo 0:2. Až 
ve 42. minutě si naběhl na od-
ražený míč Zelníček a propálil 
obranu hostí. Těsně před půlí 
kryl gólman hostí tvrdou střelu 
Zelníčka z hranice penalty. 

Ve druhém poločase Krum-
lovští  otevřeli hru, a to potrestal
P. Malata přesnou střelou z trest-
ného kopu. Na obou stranách 
měli v této fázi utkání nejvíce 
práce brankáři. Černý vyrazil sólo 
Malaty a na druhé straně neuspěli 
Zelníček ani Hlučil. V závěru už 
to byla křeč. Hosté mají zkušený 
tým a ten zvrat nepřipustil. 

Tatran Bohunice
- FC M. Krumlov 1:1 (1:0)
Branky: Tonev  - M. Žák

K předposlednímu utkání do 
Bohunic odjížděli krumlovští 
fotbalisté bez marodů Horáka
a Vybírala. Hned v úvodu utkání 
musel navíc pro zranění odstoupit 
Procházka. I přesto se hrála dobrá 

kopaná. Domácí měli více ze hry 
v první půli. Hosté  se dlouho
rozehrávali, ale po přestávce už 
byli lepší. V závěru měli šance
i na vítěznou branku, ale chyběla 
přesnost. M. Žák  proměnil jedi-
nou ve vyrovnávací gól. Ostatní 
skončily mimo, nebo u dobře 
chytajícího domácího gólmana. 

Krajský přebor míří do fi niše

„Schovka“ kaprům nevyšla
/Suchohrdly u Miroslavy/ Velký počet těch nejmenších rybářů se 

sešel na již tradičních rybářských závodech, které proběhly na míst-
ním rybníku v Suchohrdlech u Miroslavi. Na jedenáctý ročník přálo 
slunečné počasí, a tak se na dopoledne, které bylo vyhrazeno dětem, 
zaregistrovalo 37 začínajících rybářů. Od 13 hodin předvedli své umě-
ní dospělí, kteří se také nenechali zahanbit. A protože bylo i výtečné 
občerstvení, sešlo se více jak 250 přihlížejících diváků a fanoušků, 
kteří bez hlasitého vytrubování, ale spíše v klidu a morálně podpořili 
soutěžící. Dětskou soutěž vyhrál Pavel Morong (97 cm), 2. místo ob-
sadil Pelc Dan (92 cm), 3. místo Jahn Ondřej (91 cm). Klání dospělých
vyhrál Ivo Plachý s nachytanými 164 centimetry.                       /mask/

Finále vyhráli domácí 
/Oslavany/ Hejtman Stanislav Juránek zahájil v pondělí 9. června 

dvoudenní soutěž cyklistů. V areálu dětského dopravního hřiště ZŠ 
Oslavany a dětského tábora v Biskupcích se uskutečnilo krajské fi nále 
dopravní soutěže mladých cyklistů. Letošní ročník se poprvé jel o Pu-
tovní pohár hejtmana JMK. Na programu byly tradiční disciplíny jako 
jízda zručnosti, jízda po dětském dopravním hřišti, poskytování první 
pomoci a test z pravidel silničního provozu. Mezi 14 zúčastněnými 
školami z celého Jihomoravského kraje zvítězila družstva ZŠ Oslava-
ny a ZŠ Blansko, která budou kraj reprezentovat na celostátním fi nále
v Praze ve dnech 17. až 19. června letošního roku.                         /jak/

TJ Sokol Padochov pořádá
21. června 2008 již 

XII. SETKÁNÍ 
BÝVALÝCH 

HÁZENKÁŘŮ 
PADOCHOVA
A ZBÝŠOVA

Program:
• 13.00 hod. - sraz účastníků • 13.00 
hod. - házená „starých Pánů“ Padochov 
- Zbýšov • 14.30 hod. - prezentace Běhu 
naděje • 15.00 hod. - start Běhu naděje 
• 15.30 hod. - ukázky různých skupin 
pro zábavu a potěšení • 18.00 hod. - 
vystoupení trampské skupiny Pumpaři
• od 14.00 hod. bude pro děti nachystán 

skákací hrad a koňský povoz. 

Den dětí na novém hřišti

 JK Moravský Krumlov
si Vás dovoluje pozvat na

XX. ROČNÍK MEMORIÁLU
JANA BRANČE

který se koná ve dnech 27. - 29. června 2008 
v areálu Střelnice v Moravském Krumlově.


