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Smlouva byla vypovězena
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EVROPSKÁ JEDNIČKA ZA NEJNIŽŠÍ CENY 

/Moravský Krumlov, Praha/
Je rozhodnuto! Plátna Slovan-

ské epopeje Alfonse Muchy zřej-
mě zmizí z krumlovského zámku. 

O odstěhování Epopeje se ho-
voří již delší dobu v souvislosti 
s tím, že majitel - Hlavní město 
Praha - ji chce zpět. Pražský 
magistrát se ale zatím s vedením 
města Moravský Krumlov vždy 
domluvil na prodloužení výpůjč-
ky. Symbolický vražedný klín 
ale Krumlovu do srdce vrazila 
Incheba Praha, která jako maji-
tel zámku již dílo nechce ve své 
nemovitosti. Tak se také může 
stát, že světoznámé dílo skončí 
v bednách a depozitáři.

„Společnost Incheba Praha 
vypověděla v měsíci říjnu městu 
Moravský Krumlov smlouvu, na 
základě které pronajímala městu 
prostory v moravskokrumlov-
ském zámku, kde je umístěna 
Slovanská epopej Alfonse Muchy. 
Společnost Incheba Praha koupila 
v roce 2004 zámek v Moravském 
Krumlově od správce konkurzní 
podstaty v dezolátním stavu. 
Tato koupě byla, po jednání s 
tehdejším vedením města, moti-
vována zejména snahou pomoci 
zachránit památku mimořádného 
uměleckého i historického význa-

mu. Z tohoto důvodu investovala 
společnost do koupě a následných 
oprav zámku a výstavních prostor 
desítky miliónů korun. Přitom 
prostory byly městu pronajaty za 
symbolických deset korun ročně 
a veškeré příjmy ze vstupného 
plynou do pokladny města. Ze 

strany společnosti Incheba Praha 
se tedy jednalo prakticky o čistě 
charitativní projekt bez jakých-
koli příjmů. Vedení společnosti 
v průběhu uplynulých čtyř let 
totiž vždy cítilo společenskou 
zodpovědnost vůči vystavované-
mu dílu Alfonse Muchy, a proto 
zde veřejně popíráme, že jsou za 
výpovědí ekonomické důvody.

Ve světle posledních tra-
gických událostí na pražském 
Výstavišti jsme byli ale nuceni 
zásadně přehodnotit rizika, která 
pro nás pronájem prostor městu 
Moravský Krumlov přináší. Ani 
vlastník obrazů, ani nájemce 
prostor nepřijali prakticky žádná 
opatření k ochraně sbírky - obra-
zy nejsou nijak chráněny proti 
úmyslnému či neúmyslnému 

poškození běžnými návštěvní-
ky. Nemáme žádné informace 
ani o tom, zda majitel kolekce 
obrazů či nájemce prostor má 
svůj majetek, vnesený do našich 
prostor, pojištěn proti živelným 
pohromám,“ vysvětlil Radovan 
Ježovič, ředitel marketingu a ko-
munikace Incheba Praha s.r.o.

Vedení fi rmy si nadále stěžuje 
na špatnou komunikaci o budouc-
nosti kolekce obrazů na zámku v 
Moravském Krumlově. Opírá se 
o prohlášení v médiích, že pro-
nájem obrazů městu Moravský 
Krumlov končí na konci roku 
2008 a město Praha má zájem 
kolekci přestěhovat. Z toho dů-
vodu využili ustanovení smlouvy
a řádně ji vypověděli.

/pokračování na straně 3/

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

Durdická 924
M. Krumlov
777 084 266

/Moravský Krumlov/ Michal 
Hašek, lídr sociálních demokratů 
na jižní Moravě a kandidát na 
post krajského hejtmana, prohlá-
sil, že pokud se stane hejtmanem, 
vzdá se svého poslaneckého 
mandátu. Zatím událostem nelze 
předbíhat, i když je pravděpodob-
né, že se hejtmanem stane. Přesto 
se o poslaneckém mandátu zatím 
příliš nemluví. V případě, že by 
svůj slib splnil, tak na jeho místo 
v poslanecké sněmovně nastoupí 
Irena Kočí z Moravského Krum-
lova, nynější ředitelka DPS.

Ta se v nedávných volbách 
stala také novou krajskou za-
stupitelkou. „Musíme počkat na 
ustavující zastupitelstvo JMK, 
kdy by měl být Michal Hašek 
zvolen hejtmanem. Další udá-
losti se budou odvíjet až poté. Já 

osobně se do parlamentu těším, je 
to pro mne velká pocta a vážím 
si tohoto úřadu, ve kterém mohu 
zastupovat naše občany. Kaž-
dopádně bych se chtěla i nadále 
věnovat tomu, čemu se věnuji 
už 5 let, a to sociální oblasti, kde 
podle mě je nedostatků nejvíce 
už od začátku platnosti nového 
sociálního zákona z roku 2007. 
Zde bych nejvíce uplatnila své 
zkušenosti. Samozřejmě, že do 
městského i krajského zastupi-
telstva jsem kandidovala proto, 
abych svému městu pomohla, 
zde budu pracovat také. Budu i 
nadále spolupracovat s vedením 
města Moravský Krumlov. Samo-
zřejmě, že všechno chce svůj čas, 
ale pokud budu moci prosadit zá-
jem svého města, tak to udělám,“ 
uvedla Irena Kočí.             /mask/

Nový stator v Dukovanech
/EDU/ Do Jaderné elektrárny Dukovany dorazil po silnici v sobotu 

8. listopadu nadměrný náklad na korbě kamionu. Šlo o 220 tun těžký 
stator generátoru. Ten umožní 3. bloku jaderné elektrárny dodávat do 
sítě až 500 MW (2x 250 MW). Stator jednoho ze dvou generátorů je 
připraven pro pravidelnou odstávku 3. výrobního bloku, která proběh-
ne v délce 85 dní. Je to další krůček v projektu Bezpečně 16 Terrawatt-
hodin EDU.  Projekt spočívá v postupném zvyšování výkonnosti EDU 
tak, aby od roku 2013 elektrárna Dukovany vyráběla ročně, místo do-
savadních čtrnácti šestnáct terawatthodin (16 miliard kilowatthodin). 
Toho se dosáhne několika různými zlepšeními. Zvýšením účinnosti 
turbín a jejich výkonu, zvýšením výkonu reaktorů a zefektivněním cel-
kové doby odstávek všech čtyř výrobních bloků. Celý proces je řízen 
s maximálním důrazem na bezpečnost a podléhá dozoru a schvalování 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.                                         /jak/

Kdo vlastně řídil?
/Moravský Krumlov/ Až při šetření dopravní nehody se ukázalo, že 

byl řidič během jízdy pod vlivem alkoholu. V půl šesté ráno havarova-
la na Rakšické ulici v Moravském Krumlově Škoda Fabia. Ze začátku 
nebylo jasné, kdo vlastně řídil. Ve voze totiž cestoval dvaadvacetiletý 
muž a devatenáctiletá žena a ani jeden z nich se k řízení nehlásil. Nao-
pak, vinu sváděl jeden na druhého. On nadýchal 2,12 promile alkoholu 
a ona 1,26. „Podařilo se nám brzy zjistit, že za volantem během havárie 
seděl mladý muž. Vzhledem k rychlosti nezvládl řízení při najíždě-
ní do křižovatky a auto skončilo v silničním příkopu převrácené na 
bok. Oba tak utrpěli lehká zranění. Neopatrný a nezodpovědný řidič
si na svém vozidle způsobil škodu osmdesát tisíc korun,“ konstatovala 
Lenka Drahokoupilová, mluvčí Policie ČR Znojmo.                   /mask/

Ukradl chleba a koláče
/Brno-venkov/ Není známo, zda na neznámého pachatele dolehla 

hospodářská krize, ale třicet chlebů a desítky koláčů ukradl zloděj ještě 
před tím, než se stačily dostat na pult. Brzy ráno zjistil jistý obchodník, 
že pečivo, které mělo čekat ve skladu za obchodem, tam není. Zloděj 
rozbil zámek na vrátkách, kterými se dostal k přepravkám s pečivem. 
Ukradl třicet pecnů chleba a k tomu desítky kousků sladkého pečiva. 
Dohromady zatím neznámý poberta ukradl pečivo za jedenáct set ko-
run, za což mu v tomto případě ze zákona hrozí až dva roky vězení. 
Místní obyvatelé toho dne byli bez snídaně.                                   /jak/

Nová poslankyně možná 
z Moravského Krumlova

Plánují sluneční elektrárnu 
/Ivančice/ Město Ivančice je dalším městem regionu, kde se vážně 

uvažuje o vybudování sluneční elektrárny. Vše je zatím jen v plánech a 
možném záměru. „Budování fotovoltaických elektráren je dlouhodobě 
moderní záležitost. I město Ivančice hledá vhodné lokality pro tyto 
zdroje energie. Jeden ze zájemců, fi rma Tedom, projevil vážný zájem 
o tento druh podnikání. Takže je vše ve fázi projednávání záměru 
prodeje vhodných vytypovaných pozemků a čekáme, zda se neozvou 
případní další zájemci. Jedná se lokalitu jižního svahu nad benzino-
vou pumpu, který je v majetku města a je pro umístění fotovoltaické 
elektrárny nevelkého rozsahu poměrně vhodný. Jedná se o plochu
do tří hektarů,“ informoval starosta města Vojtěch Adam.              /jak/

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

ODTAHOVÁ SLUŽBA
tel.: 733 569 624 • 731 816 617

Moravský Krumlov • Ivančická 483

REKORDNĚ NÍZKÉ CENY !!!

VELKÝ
VÝBĚR LYŽÍ,

SNOWBOARDŮ
A LYŽÁKŮ

ZA SUPER CENY

ODĚVY A OBUV:
ADIDAS, NIKE, LOAP,
REEBOK, HUMMEL,
SAM, HANSA, ASICS

ROZŠÍŘENÉPROSTORY140 m2Palackého nám. 22, Ivančice
tel.: 731 222 369 

LYŽAŘSKÉ
KALHOTY LOAP

1.790  990 Kč
2.790  1690 Kč

ZIMNÍ BUNDY
LOAP, SAM od 990 KčLOAP, SAM od 990 Kč

foto: mask
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Žaluzie Koblížek
Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

mjr. Nováka 24, Ivančice

PNEUSERVIS
Petr Bašta

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402 

SKLADEM ZIMNÍ PNEU
ZA SKVĚLÉ CENY

motocykly • osobní auta • dodávky
NOVĚ PŘEZOUVÁNÍ AGRO KOL

REMAPLAST
www.remaplast.cz

•  PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE
•  PLASTOVÉ ZAHRADNÍ BAZÉNY
•  JÍMKY, NÁDRŽE, ŠACHTY
•  ZIMNÍ ZAHRADY
•  KALKULACE zdarma

PRODEJNA
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

na ulici Zámecká 17
tel.: 515 222 896, 777 325 225,

e-mail: mkrumlov@remaplast.cz
-------------------------------------------------

ČESKÝ VÝROBEK

PRODEJNA

VYUŽIJTE

ZAVÁDĚCÍCH CEN! KADEŘNICTVÍ - KOSMETIKA - MANIKÚRA
MASÁŽE - MODELÁŽ NEHTŮ - PEDIKÚRA
NOVINKY: ošetření vrásek galvanickou žehličkou
• masáže a zábaly medem, čokoládou studenou
i teplou, konopným olejem • ošetření a prodej: 
Systém Professional - Wella • každou středu 

kosmetika ALCINA (tel.: 774 960 877.

VÝPRODEJ Wella Lifetex  -20%

Studio Carol
Růžová 3, Ivančice

Tel.: 777 848 714, 777 590 233

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

Nabízíme:
- laserové odstranění výrůstků na kůži
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
- fotorejuvenace - omlazení pleti
- aplikace botulotoxinu k vyhlazení vrásek
- lékařský chemický peeling 

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

GENERALI POJIŠŤOVNA  a.s.
Pojišťovací poradce

Jaroslava Krontorádová
Moravský Krumlov • tel.: 603 532 242

!!! ZAHAJUJE OPĚT PROVOZ !!!
•  pojištění motorových vozidel
•  pojištění RD a domácností
•  pojištění úrazové a životní

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme!
Akce: Na povinném ručení u vybraných vozidel sleva 50% 

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Komín v centru nepostaví 
/Moravský Krumlov/ Plánovaný komín, který měl stát v areálu 

fi rmy Vertex, jen tak nebude, protože se nelíbí památkářům. Komín byl 
navržen jako jediné možné řešení rozptylu nezávadných, ale nepříjem-
ných pachů. Na ty si stěžují občané z okolí Vertexu.

„Naším cílem bylo a je vyřešit zápach nad městem, proto jsme ne-
chali vypracovat studii, ze které vyplynulo, že jediným opravdu funkč-
ním řešením je rozptylový komín. Studie ale také poukazovala na to, 
že musí být vysoký 80 metrů. Navržen je z příhradové konstrukce, aby 
nevypadal jak vztyčený prst a měl i nějakou estetiku. V této souvislosti 
jsme požádali domovskou fi rmu ve Francii o fi nance na tento komín. 
Ty nám byly schváleny ve výši 15 milionů korun s podmínkou, že do 
konce roku 2008 budeme mít stavební povolení,“ vysvětlil Antonín 
Čagánek, ředitel Saint Gobain Vertex v Moravském Krumlově.

Projekt stál fi rmu 320 tisíc. Pak ale narazil na Památkový ústav. 
„Nastoupili na nás s vervou, ale to, že jim padá renesanční zámek, jim 
nevadí. Až při takovéto péči zámek spadne, tak to pak bude panorama. 
Nicméně územní řízení bylo zahájené, ale po zásahu památkářů bylo 
zrušeno. Nás ale tlačil čas. Naše úřady mají na vše dlouhé čekací lhůty, 
proto jsme nestihli časový limit daný domovskou fi rmou a o peníze 
přišli. Ale nevzdáváme to, protože pachová zátěž tu je, to uznáváme,“ 
doplnil Antonín Čagánek.

Řešení tu ale je. Ozvali se dvě tuzemské fi rmy, které se zabývají 
likvidací pachů. Firma je s nimi v kontaktu a zvažuje další možnosti.  
Druhá varianta je stále zmiňovaný komín.

„Na konci roku 2009 požádáme o peníze, a když budou schválené, 
budou tak k čerpání v roce 2010. To jsou téměř dva roky. S památkáři 
se pokusíme domluvit, ale výsledek jistý není. Neradi bychom se do-
stali do situace, kdy budou přitvrzeny limity a my museli zavřít provoz. 
Pak také může majitel výrobu přestěhovat jinam. Inovací stávajícího 
provozu se odstranil jeden výduch, a tím se zmenšili nepříjemné pachy. 
Zatím se nám majitele ve Francii daří přesvědčit, že tu závod má být, 
ale budoucnost nemusí být vždy růžová,“ uzavřel ředitel fi rmy. /mask/

/Brno/ Po následující čtyři 
roky bude v Jihomoravském kraji 
vládnout koalice dvou protichůd-
ných stran, a to ČSSD a ODS.

Dva dny před ustavujícím 
zastupitelstvem tyto dvě strany 
podepsaly koaliční smlouvu, jejíž 
podmínky předtím schválila gré-
mia obou stran. Tím vznikla tzv. 
velká koalice. Rozdělení kom-
petencí ale respektuje volební 
výsledky. Do opozice tak odešly 
KDU-ČSL a KSČM. Konkrétní 
jména osob, které obsadí jed-
notlivé posty, budou defi nitivně 
známa až po skončení ustavují-
cího zastupitelstva. Obě koaliční 
strany se dohodly na společném 
programovém principu vedení 
kraje s tím, že ODSka nakonec 
přistoupila na hlavní podmínku, 
aby kraj platil poplatky v ne-
mocnicích za pacienty (v kraji 

je 1/3 krajských nemocnic - poz. 
autora). Lídr jihomoravské ČSSD 
a hlavní vyjednavač Michal Ha-
šek také nabídl některé posty ve 
výborech a komisích opozičním 
stranám, které s malými připo-
mínkami souhlasily a nabídku 
přijaly. Především pak KSČM 
dostala větší prostor k uplatnění 
v novém vedení kraje, než tomu 
bylo v minulosti.

„Podle mě obě koaliční strany 
budou muset své rozhodní zdů-
vodnit voličům, protože výsledky 
voleb jasně ukázaly směřování 
doleva, ale ČSSD zvolila jiného 
partnera. Byli jsme osloveni a 
zúčastnili se koaličních jednání 
jako rovnocenní partneři. Schů-
zek bylo mnoho a vyjasňovaly 
se programové záležitosti, práce 
a uspořádání zastupitelstva. S vý-
sledkem vyjednávání můžeme být 

spokojeni, protože zůstáváme sice 
v opozici, ale velmi konstruktiv-
ní, a poprvé v porevoluční době 
i v zastoupení v orgánech JMK, 
jako třeba předseda kontrolního 
výboru a výboru pro legislativu 
a dalších institucí v různých pozi-
cích. Takže s postavením KSČM 
jsme spokojeni. Osobně na kraji 
budu zastávat funkci místopřed-
sedy výboru pro zdravotnictví a 
sociální věci, která mě tak časově 
nezaneprázdní,“ informoval Voj-
těch Adam, poslanec Parlamentu 
ČR a starosta Ivančic.

Značnou kritiku ale sklidilo ve-

dení jihomoravské ODS, a to pře-
devším z úst ministra zdravotnic-
tví Tomáše Julínka (ODS). Podle 
jeho prohlášení, které poskytl 
médiím, je dohoda nedůstojná a 
popírá principy, které by jako pra-
vicová strana měla hájit. ODS se 
podle něj bude výměnou za křesla 
v Radě kraje podílet na porušování 
zákona, jakým je odpouštění po-
platků v krajských zdravotnických 
zařízeních. A odmítá hodit přes 
palubu hrdost a principy politiky 
ODS jenom kvůli podílu na moci, 
a to ještě podílu pochybnému
a nedůstojnému.                      /jak/

V kraji bude vládnout koalice ČSSD a ODS

/Ivančice/ Nová služba pro 
rodiny, které žijí ve společné 
domácnosti se seniory, je zří-
zena v DPS Ivančice. Jedná se
o denní stacionář, který posky-
tuje ambulantní péči pro seniory
i zdravotně postižené.

V podstatě se jedná o jakousi 
školku pro seniory, kdy personál 
připravuje program a celodenní 
zaměstnání, aby si jejich rodin-

ní příslušníci mohli vyřídit své 
potřebné záležitosti. Je poskyto-
vána i strava, takže je to služba 
především pro spádovou oblast 
města Ivančice, protože stávají-
cím klientům DPS je služba po-
skytována speciálně, nicméně se 
tohoto programu mohou zúčastnit 
také. Primárně je tedy denní staci-
onář určen pro lidi, kteří nebydlí 
v DPS Ivančice.                    /jak/

Nová školka pro seniory

/Hrubšice/ V městské části 
Ivančice - Hrubšice se plánuje 
zkrášlení středu obce. Je zpraco-
ván projekt týkající se zejména 
prostoru kolem autobusové točny. 
Bude zde upraven parčík včetně 
vysazení zeleně. Nového porostu 
se dočkají i v dalších ulicích této 

městské části. Upraví se i nájezd 
na hrad Templštýn v délce sto 
metrů směrem k řece. Práce se 
plánují zahájit ještě letos, a po-
kud to počasí neumožní, budou 
dokončeny na jaře. Tato inves-
tice bude stát městský rozpočet
do jednoho milionu korun.    /jak/

Hrubšice budou zelené

Hasičárna zase v provozu
/Němčice/ V Ivančicích - Němčicích byla slavnostně předána do 

užívání nově zrekonstruovaná hasičská zbrojnice. Hasičárna byla 
zrekonstruována nákladem téměř čtyř milionů korun a tyto prostředky 
šly ve sto procentech z rozpočtu města. „Tím byl naplněn slib města, 
který byl dán SDH Němčice, že se celá budova přestaví tak, aby vy-
hovovala potřebám dobrovolných hasičů v Němčicích, kteří jsou ne-
zbytnou součástí integrovaného záchranného systému v oblasti Ivančic 
a mikroregionu. A protože město si jich váží, neváhalo tyto peníze do 
rekonstrukce vložit,“ uvedl starosta Ivančic Vojtěch Adam.

Je přistavěna nová garáž a rozšířeny prostory, které hasičům umož-
ní využívat technické zázemí a údržbu. Ve střešní nadstavbě je nová 
klubovna. Rekonstrukci částečně provedli členové SDH svépomocí
a částečně stavební fi rma. Nyní je nastolen nový úkol, a to pořídit nový 
cisternový vůz, tak aby hasiči byli kompletně vybaveni pro všechny 
druhy zásahu nejen na území města.                                                /jak/

Větrník opět ve Vedrovicích  
/Vedrovice/ Téměř po devíti měsících se vrátilo zpět na své místo pa-

mátkově chráněné větrné kolo. Kolo muselo být demontováno na jaře 
letošního roku, protože ho poničila vichřice Emma a jeho konstrukce 
byla natolik narušena, že hrozilo jeho zřícení. Opětovná instalace se ale 
neobešla bez komplikací a usazení se povedlo až na druhý pokus. Ten 
první zmařil paradoxně silný vítr, který konstrukci zavěšenou pod ra-
menem jeřábu rozhoupal tak, že hrozil její pád. Montážní fi rma tak ra-
ději nebezpečný pokus ukončila. Vše se podařilo až napodruhé. Oprava 
stála 220 tisíc korun s tím, že Jihomoravský kraj věnoval 100 tisíc, 
obec uvolnila  40 tisíc a památkáři dorovnali zbývajících 80 tisíc korun.
Na technické památce se musely vyrovnat jednotlivé lopatky a narovnat 
ocelový rám, který pod náporem větru také doznal újmy.           /mask/



21.11.2008                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 3

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Seminář OBK „Omlazení  JE Dukovany“
Na loňském semináři jsme řešili otázku, jak dál v jaderné energeti-

ce v naší republice a speciálně v Dukovanech. Pro plánování starostů
v obcích kolem elektrárny je znalost budoucnosti tohoto energetického díla 
naprosto stěžejní. Je obdivuhodné, že tento seminář rozdmýchal diskuzi
na toto téma na úrovni kraje a následně i vlády samé. Nechceme být do-
mýšliví, ale ČEZ posléze zadal vypracování studie EIA pro dostavbu 
Temelína a Dukovanští realizovali studii proveditelnosti dostavby dalších 
bloků vedle stávající elektrárny. 

A co ze studie vyplynulo? Velice důkladně bylo zkoumáno zásobo-
vání případných nových bloků surovou vodou. Mělo se za to, že řeka 
Jihlava není sto dodat dostatek vody pro další bloky. V posledních 
letech však byla výrazně přehodnocena potřeba vody na zavlažování
a rázem se ukázal dostatek vody v řece. 

K vyvedení výkonu potenciálních bloků bez problémů poslouží moder-
nizovaná rozvodna Slavětice, a ani zde tedy není problém. K řešení zůstává 
vlastnictví nových potřebných pozemků a schválení příslušné územní 
dokumentace. To však nepředstavuje valnou nepříjemnost při řešení všech 
legislativních úkonů potřebných pro výstavbu. Vyskytl se však jiný pro-
blém, se kterým nikdo nepočítal - je nedostatek jaderných odborníků nejen 
pro provozování (omlazení) stávajících elektráren, ale i pro případné sta-
vební a projekční organizace. Dokonce i státní orgány mají s nedostatkem 
odborníků problémy.

Se stejnými problémy se potýká Evropa i celý svět. A nyní počítejme: 
po ukončení základní školní docházky trvá příprava vysokoškoláka 5 let, 
průmyslováka 4 roky a provozního dělníka či montéra 2 až 3 roky. K tomu 
je nutno připočítat další 2 až 3 roky, než se stane z eléva reálně použitel-
ný pracovník. Z toho plyne, že pokud není pozdě, je za minutu dvanáct. 
Zvážíme-li, že k rozvoji jaderné energetiky dochází v celém světě a to bez 
ohledu na typ státního zřízení a snahy všech možných aktivistů, jsme na 
počátku doby, kdy se jaderný odborník s trochou praxe bude vyvažovat 
zlatem. Starší z nás, kteří zažili výstavbu Dukovan, si pamatují na party 
montérů všech profesí, kteří putovali z Jaslovských Bohunic do Dukovan a 
Mochovců a s každým blokem odborně rostli. To dnes patří do oblasti snů.

Proto čím dříve rozjedeme systematickou a cílevědomou výchovu vlast-
ních jaderných odborníků všech specializací a stupňů, budeme mít šanci 
vybudovat jaderná díla, bez kterých se s naprostou jistotou do budoucnosti 
neobejdeme. K tomu, aby se naplnily odborné školy, je však nutno vyslat 
jasný signál, jak dál v jaderné energetice. A to nemůže učinit nikdo jiný než 
vláda. Pravda, jisté náznaky již jsou, ale rodiče budoucích jaderných odbor-
níků potřebují  jasný signál o jasné budoucnosti svých ratolestí.

Jako představitel OBK musím konstatovat, že personální práce na JE 
Dukovany bude vždy v hledáčku komisařů, neboť od kvality personálu se 
přímo odvíjí kvalita provozování elektrárny. Stejně jako v loňském roce 
chceme i letos přispět k rozjezdu diskuze o přípravě jaderných odborníků. 
V okamžiku, kdy přijde pokyn ke stavbě nových jaderných zařízení, musí 
být již ve věci jasno.            20.11.2008, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Mo-

ravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647. 
Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat. Můj bývalý přítel, který je otcem 

mého syna, má od soudu určeno, že mi na něj má hradit částku 1.700 Kč 
měsíčně. Bývalý přítel však tuto částku občas hradí se zpožděním nebo 
někdy hradí pouze část výživného. K měsíci říjnu 2008 mi dluží na výživ-
ném celkově již něco přes 10.000 Kč. Proto bych se chtěla zeptat, jak se 
proti němu můžu bránit a co byste mi poradil?

Tento či obdobný dotaz je poměrně častý a je třeba k němu uvést, že 
máte z pohledu práva několik možností. Já bych začal tím, že bych podal 
návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy bývalého přítele či návrh 
na exekuci, jestliže máte rozhodnutí o výživném od soudu, jak tvrdíte.  
Srážky ze mzdy jsou nejjednodušší formou, jak se dostat k výživnému 
Vašeho syna, kdy je možné srážet dlužné i běžné výživné. Pokud bývalý 
přítel nemá zaměstnání, tak je situace složitější, ale je možné zjistit nějaký 
jiný jeho postižitelný majetek nebo toto ponechat na soudním exekutorovi, 
kterému věc můžete dát k vyřízení návrhem na exekuci. 

Jestliže nebude hradit výživné po delší dobu, je možné proti němu podat 
např. na policii i trestní oznámení pro spáchání trestného činu zanedbání 
povinné výživy dle § 213 trestního zákona, Váš bývalý přítel bude před-
volán na policii k podání vysvětlení, následně proti němu bude zahájeno 
trestní stíhání. Možná pod hrozbou uložení trestu následně výživné začne 
znovu hradit, je třeba brát v úvahu i § 214 trestního zákona, kdy jde o tzv. 
účinnou lítost, kdy Váš bývalý přítel nebude trestný za tento trestný čin 
tehdy, jestliže dlužné výživné uhradí do rozhodnutí soudu ve věci.   

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda-li mohu přijít o pozemek vydr-
žením? Jsem vlastníkem pozemků, které jsem dala k užívání společnosti 
s ručeným omezením do pronájmu. Máme sepsanou řádnou nájemní 
smlouvu, rovněž každoročně platím svědomitě daň z těchto pozemků. 
Jeden můj pozemek o výměře 1.500 m2 propůjčila společnost k obdělává-
ní bez jakékoliv smlouvy, pouze ústní dohodou jednomu občanovi, který 
tento pozemek užívá již 10 let. Podotýkám, že za tento pozemek neplatí ani 
daň z pozemků. Nemohu o tento pozemek přijít z důvodu vydržení? Ani já 
nemám s tímto člověkem žádnou smlouvu, poněvadž tento pozemek mám 
již jednou pronajatý společnosti. Děkuji za odpověď. 

Pokud jde o vydržení pozemku, patří tento právní institut k jednomu 
z obecných způsobů nabytí vlastnictví ze zákona. Lze jím nabýt vlastnic-
tví jak k věcem nemovitým, tak k věcem movitým. Je pravdou, že jednou 
z podmínek vydržení je uplynutí zákonem předpokládané doby, a to u 
nemovitostí 10 let a u movitých věcí 3 roky. Vydržení je však institutem 
poměrně výjimečným, byť jsem jej ve své praxi již několikrát úspěšně 
uplatnil. Podmínkou vydržení je totiž především to, že musí jít o držitele 
oprávněného, tedy osobu, která je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré 
víře o tom, že mu věc nebo právo patří. 

Ve Vašem případě osoba, která užívá pozemek nemůže být v dobré víře, 
že mu pozemek patří a není tak držitelem oprávněným, který by byl způso-
bilý pro vydržení, nehledě na Váš smluvní vztah se spol. s.r.o. 

Vydržení slouží především k faktické nápravě dlouhodobých právních 
vztahů, kdy nějaká osoba užívá nemovitost či věc v domnění, že jde o ne-
movitost nebo věc v jejím vlastnictví a v domnění, že ji řádně nabyla, ale 
z nějakého důvodu se zjistí, že nemovitost nebo věc patří někomu jinému. 
Při pohledu na institut vydržení je zřejmé, že významný je pojem dobrá 
víra, který je sám o sobě značně neurčitý a nejasný. Přesto však lze uvést, 
že pojem vydržení u nemovitostí je spíše institutem méně využívaným.

§

/pokračování ze strany 1/
„Fakta uvedená Inchebou s 

výjimkou desetimiliónových in-
vestic do oprav zámku a zejména 
výstavních prostor nikdo nezpo-
chybňuje. Naopak jsme si vždy 
vážili přístupu současného vlast-
níka zámku k našemu městu, kte-
rý vyústil v de facto sponzorskou 
nájemní smlouvu prostor, kde 
je Muchova Slovanská epopej 
vystavována již 45 let. Výstavní 
prostory jsou z minulosti zabez-
pečeny elektronickým signali-
začním zařízením proti vniknutí, 
žádný vlastník však nikdy nein-
staloval požární signalizaci. Měs-
to Moravský Krumlov by k tomu 
nyní přistoupilo. S argumentem 
o ochraně pláten proti úmyslné-
mu či neúmyslnému poškození 
návštěvníky Epopeje nemůžeme 
však souhlasit, protože odporuje 
samotnému duchu a fi lozofi i díla, 
jež umělec vytvořil pro lidi - ná-
vštěvníky, kteří musí být součástí 
samotného děje na jednotlivých 

obrazech - být do nich vtaženi. 
Proto jsou postavy v quazi život-
ních velikostech, proto jsou plát-
na umístěna spodním okrajem 
v úrovni podlahy výstavních 
prostor. Kdokoliv by chtěl dílo 
uchopit a vystavovat jinak, zničí 
jeho ducha - umrtví je. Důkazem 
správnosti autorovy fi lozofi e je, 
že za celá léta existence díla ne-
došlo k jeho úmyslnému poško-
zení - návštěvníci většinou oněmí 
v posvátné úctě. K neúmyslnému 
poškození došlo jedinkrát - když 
obdarovaný (hlavní město Praha) 
od roku 1928 nevěděl, co si s díly 
počít a přes válku byly uloženy ve 
špatných podmínkách,“ oponoval 
starosta Moravského Krumlova 
Jaroslav Mokrý.

Pokud jde o investice do oprav 
zámku, tak INCHEBA od roku 
2004 fi nancovala výměnu vojen-
ské plechové brány, proražené ve 
zdi do prvního nádvoří, za bránu 
z kovové tyčoviny, zbourání 
bývalé vojenské vrátnice u této brány a zapravení dotčené zdi, 

to vše za cca 500 tisíc Kč, opra-
vu ozdob a střechy jedné z pů-
vodních (nyní zazděných) bran, 
kde cena je odhadem 200 tisíc 
Kč, a opravu dláždění svépomocí 
rukou nekvalifi kovaného správce 
objektu, kterého si nedávno na-
jala z místních lidí. V součtu se 
tedy může jednat o částku 700 
tisíc Kč. Podle tvrzení Jaroslava 
Mokrého Incheba nevyužila při-
dělené dotace Jihomoravského 
kraje na opravu zámku jako 
památky první kategorie ve výši 
70 milionů Kč, kterou jako účelo-
vou musel kraj vrátit do státního 
rozpočtu a přišel o ni. Město 
Moravský Krumlov, ani Incheba 
plátna nepojišťovaly. Pojistné by 
zajisté dosahovalo statisícových, 
ne-li milionových částek ročně. 
Také dosud nikdo nezpracovával 
odhad ceny celého souboru.

Zpochybněna jsou i tvrzení
o špatné komunikaci. Navíc In-
cheba přišla nedávným požárem 
o 5000 metrů výstavní plochy,
a tudíž je pravděpodobné, že 
bude potřebovat pro plnění 
kontraktů na veletrhy a výstavy 
i Křižíkův pavilon, kde hodlal 

pražský magistrát provizorně 
umístit Epopej po jejím přesunu 
z Moravského Krumlova.

„Pro dílo Alfonse Muchy 
připravuje Hlavní město Praha 
nové prostory. Z rozhodnutí 
Rady Hlavního  města Prahy 
bude Slovanská epopej umístěna 
v historické budově - Křižíkově 
pavilonu na Holešovickém výsta-
višti,“ uvedla Veronika Urbanová 
z pražského magistrátu.

„Nerozumím tomu. Na mé tele-
fonické zavolání se mnou mluvil 
Josef Kaliský, který je součas-
ným jednatelem společnosti 
INCHEBA Praha s.r.o. Mluvil o 
obavách z možného zničení děl 
požárem. Být vlastníkem díla, 
v současné době bych se Praze, 
kde každou chvíli něco velkého 
shoří (Průmyslový palác, viet-
namská tržnice), vyhýbal na sto 
honů a byl bych rád, že je můj 
majetek uschován na venkově. 
Nicméně výpovědní lhůta je šest 
měsíců (do 30. 4. 2009). Hodláme
pokračovat v jednání na všech 
frontách a doufáme, že morálně 
etické principy a zdravý rozum 
nakonec zvítězí,“ doplnil starosta 
Jaroslav Mokrý.                 /mask/

Smlouva byla vypovězena

Autobus i pro postižené

/Region/ Od počátku listopadu je na autobusových linkách v na-
šem regionu provozován nový nízkopodlažní autobus IRISBUS 
CROSSWAY LE. Tento autobus je kromě jiného vybaven speciální 
nájezdovou plošinou pro invalidní vozíky a umožňuje tak bezproblé-
movou přepravu tělesně postižených osob. Autobus bude provozován 
na linkách veřejné linkové dopravy, především na trase Tavíkovice 
- Hrotovice - Moravský Krumlov - Ivančice - Brno a zpět. Přepravní 
společnost Tredos tak vyšla vstříc požadavkům tělesně postižených
občanů v možnosti jejich autobusové přepravy.                           /jak/

foto: mask



/Horní Dubňany/ Kuriózní 
sázka o pokoření hranice tuctu 
řízků s bramborovým salátem 
dala podnět k pořádání velké sou-
těžní akce v Horních Dubňanech.

Zdejší místostarosta Karel Pa-
seka se vsadil s Petrem Pilařem, 
že sní za šest hodin dvanáct řízků 
se stejnou porcí bramborového 
salátu. „Jedna porce 300 gramů, 
150 gramů řízek, 150 gramů 
salát. Došlo k tomu tak, že jsme 
měli zábavnou akci, kde se mimo 
jiné podával řízek s chlebem. 
Karel se do řízků pustil a snědl 
jich hodně. Po týdnu jsme seděli 
v hospodě, přišla řeč na tuto akci 
a dohadování, zda snědl nebo ne-
snědl 12 řízků. Slovo dalo slovo 
a padla sázka s tím, že kdo pro-
hraje, platí řízky,“ objasnil situaci 
Michal Zbyrovský, návštěvník 
restaurace a rozhodčí.

„Byl to trochu takový hec, ale 
když jsme se vsázeli, tak jsem 

věřil tomu, že to nesní, a i teď 
jsem přesvědčen, že to nezvládne. 
Když to sní, tak to zaplatím, když 
ne, tak to zaplatí sám,“ sdělil je-
den z účastníků sázky Petr Pilař.

„Čepovala jsem v neděli pivo. 
Chlapi se dohadovali a nakonec 
se vsadili. Přišli za mnou, jestli 
jsem ochotná jim to udělat. Sou-
hlasila jsem no a už smažím řízky. 
Dokonce jsme se již předběžně 
dohodli, že tuto akci zopakujeme 
v příštím roce, ale už jako soutěž. 
Ještě to musíme doladit a stanovit 
pravidla,“ přidala se majitelka po-
hostinství Dagmar Jelínková. 

Do restaurace se postupně sešlo 
na padesát zvědavců, že si nebylo 
kam sednout. Mnozí si také dali ří-
zek se salátem, o ty nebyla nouze. 

„Taktiku nemám žádnou, pros-
tě sednu a budu jíst jednu porci za 
druhou, nakonec mám na to šest 
hodin. Myslím si, že to zvládnu, 
jinak bych se nesázel. Příští rok 

uděláme akci Dubňanský řízek 
a uvidíme, kdo toho kolik sní za 
daný časový úsek. Dnes to spíš 
zkoušíme, jsme takoví průkopní-
ci. Maso je přece maso, knedlíky 
jsou moc sladké.,“ sděloval před 
akcí hlavní účinkující místosta-
rosta Karel Paseka. Po odstarto-
vání se pustil do jídla. Za deset 
minut snědl dvě porce, a protože 
nebylo kam pospíchat, zapálil si
a zapil pivem. A pokračoval dál.

„Místostarosta snědl čtyři a půl 
porce a vzdal, to bylo někdy před 
jedenáctou hodinou, takže řízky 

musel zaplatit,“ ukončila Jelín-
ková „Už to nebylo kam dávat. Je 
to skoro 1,5 kilo hmoty. Možná, 
že někdo zvládne víc. Na té akci 
jsem snědl hodně řízků, ale skoro 
samotných. Tím, že jsem si přidal 
porci salátu, váhově stejnou jako 
řízek, tak by to vyšlo na 10 řízků. 
Zkoušeli to tu i ostatní a dostali 
se na 3 porce. Takové množství se 
nedá tak rychle odbourat. Ale cí-
tím se dobře, přes noc jsem vytrá-
vil a ráno si dal lehce dva rohlíky 
s paštikou,“ sděloval své pocity 
druhý den Karel Paseka.    /mask/
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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

OSLAVANY
Společnost zabývající se strojírenskou 

výrobou převážně pro automobilový 
průmysl přijme do pracovního poměru:

• INŽENÝRA KVALITY
   SE ZNALOSTÍ AJ
• PROVOZNÍHO
   ELEKTRIKÁŘE
• BRIGÁDNÍKY
   DO VÝROBY

 Dále přijímáme všechny žádosti o zaměstnání
do databáze uchazečů na HPP i brigádu.

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

Vám nabízí:
Vedení, rekonstrukce a kontrola účetnictví 

nebo daňové evidence podnikatelům,
obchodním společnostem, neziskovým
organizacím a společenstvím vlastníků

bytových jednotek.

Zpracování mezd,
kompletní personální agenda

Evidence majetku

Zpracování daňových přiznání k příslušným 
daním - včetně přehledů pro správu
sociálního zabezpečení, zdravotní

pojišťovny, statistické výkazy.

Podle přání klientů si pro doklady přijedeme.

ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Vlasta Burešová, Dr. Odstrčila 51

672 01 Moravský Krumlov

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

E mail: Burešova.vlasta@seznam.cz
www.ucetnictvi-buresova.com

PLETEME Z PEDIGU
středa 26. listopadu od 17.00 hod.  

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ 
KD Dolní Kounice, cena 300 Kč včetně materiálu.

Info a přihlášky na KIC Dolní Kounice, tel.: 546 420 005, pí. Rýdlová
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Občanské sdružení ALMA • 672 01  Dobelice 1
nákup a prodej materiálu a výrobků • kurzy • poradenství

Znovuotevření Mateřské školy
v Moravském Krumlově

Ve čtvrtek 4. prosince 2008 v 10 hodin se uskuteční slavnostní 
znovuotevření odloučeného pracoviště Mateřské školy na ulici Pa-
lackého v Moravském Krumlově po celkové rekonstrukci. Investiční 
akce „Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy Palackého“ byla 
zahájena letos v srpnu.

„V rámci rekonstrukčních prací byla provedena kompletní výměna 
všech vnitřních rozvodů - elektro a vodoinstalace, topení, výměna pod-
lah a oken a tepelná izolace objektu s nátěrem fasády.  Nově je přístup 
do budovy mateřské školy řešen jako bezbariérový s boční rampou. 
Přístavbou došlo k rozšíření plochy ve třídě v přízemí a dle projektové 
dokumentace bylo změněno celkové vnitřní dispoziční uspořádání 
prostorů se záměrem zvýšení počtu dětí, které lze přijmout při dodr-
žení hygienických a provozních požadavků pro dvě oddělení mateřské 
školy,“ informovala vedoucí Odboru školství a kultury MěÚ Moravský 
Krumlov Marie Brücková.

V každém oddělení budou zajištěny prostorové podmínky pro před-
školní vzdělávání dětí, výdejna stravy, sociální zázemí a šatnová část  
pro 25 dětí, tzn. že  na odloučené pracoviště Mateřské školy na ulici 
Palackého bude možno přijmout 50 dětí. Celkové náklady investiční 
akce včetně projektové dokumentace představují objem fi nančních 
prostředků ve výši 4 miliony 510 tisíc korun. „Financování této dů-
ležité investice je zabezpečeno z rozpočtu zřizovatele mateřské školy 
– města Moravský Krumlov a dále za fi nanční podpory Skupiny ČEZ, 
která je partnerem rekonstrukce a znovuotevření Mateřské školy v Mo-
ravském Krumlově na odloučeném pracovišti Palackého 103,“ oceňuje 
Brücková spolupráci s významným partnerem města.                     (ve)

Na co je máme ?
V poslední době se na stránkách Zrcadla objevují články související 

s causou územního plánu Ivančic. Ptám se, proč se tato ivančická špína 
pere na stránkách krumlovských regionálních novin, když Ivančice 
mají svá vlastní média?

Na co tedy máme televizi? Proč se všichni zainteresovaní v této 
věci nesejdou v televizním studiu a neřeknou si vše z očí do očí
za přítomnosti televizního diváka? K tomu by snad měla televize sloužit 
a aktuálně reagovat na současné dění. Nebo má snad příznivec televiz-
ního vysílání do nekonečna sledovat, jak děti v mateřinkách za sebou 
tahají dřevěné kačery, staví sněhuláky, či usínat u hudebních produkcí
s osvědčeným komparsem ve věčně čistých zelených montérkách?

Co Ivančický zpravodaj? Proč se tímto závažným problémem, který 
se bezprostředně týká všech občanů, nezabývá, případně neposkytne 
prostor pro diskusi se čtenáři?

Proč tolik otazníků? Odpověď je nasnadě. Nejen současné, ale i 
dlouhodobé problémy města, jakoby ivančické, vždy na někom závislé 
sdělovací prostředky, nevnímaly. Mediální přestřelky na stránkách Zr-
cadla, čtenáře krumlovského regionu pramálo zaujmou. Je načase začít 
prát špinavé prádlo doma. Máme kde!        Vladimír Voborný,Ivančice

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Místostarosta se vsadil, že sní tucet řízků

Policisté hlavou dolů
/Region/ Jedinečnou možnost vyzkoušet si téměř nevyzkoušitelnou 

situaci měli jihomoravští policisté, a to převrátit se s autem přes stře-
chu, hned několikrát za sebou. Pracovníci Institutu dopravní výchovy 
Vojenské akademie ve Vyškově vytvořili trenažér simulující havárii 
auta, při které se vozidlo otáčí po boku přes střechu. Speciálně zkon-
struovaný trenažér umožňuje zažít situaci, při níž si řidiči vyzkoušejí 
a uvědomí okolnosti nehody, která má často vážné následky na zdraví 
lidí v autě. Právě prožití této simulovaná situace je jedním z prvků pří-
pravy policistů při řízení služebních automobilů, v nichž pronásledují 
pachatele nebo se zapnutými majáky rychle jedou na místo činu. Pro 
každého, kdo si vyzkoušel několikrát se v autě otočit dokola, zůstat 
viset hlavou dolů a následně se z auta vyprostit, byl takovýto prožitek 
zkušeností, kterou si řidič nejen zafi xuje do paměti, ale uzpůsobí tomu
i svůj styl jízdy a dodržování zásad bezpečnosti vůbec.                  /jak/

foto: mask

Přijímáme inzerci
do vánočního čísla Zrcadla
Tel.: 515 321 099, 602 782 232
e-mail: inzerce@zrcadlo.info
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Pane řediteli, řekněte nám něco
z historie vaší školy 

SOŠ a SOU navazuje na 140-le-
tou tradici odborného školství 
v Ivančicích, kdy byla v roce 1866 
založena, v té době druhá na Mo-
ravě, Rolnická škola. V novodobé 
historii je škola známá zejména 
jako zemědělská technická škola 
připravující zemědělské techniky 
- mechanizátory pro celou oblast 
jižní Moravy. V devadesátých le-
tech došlo v důsledku změněných 
potřeb zemědělské výroby také ke 
změnám v zemědělském školství 
a škola rozšířila svoji vzdělávací 
nabídku o obory dopravy, autoopra-
várenství a ekonomiky. Pozitivně 
se projevila první vlna optimalizace 
škol v roce 1998, kdy došlo ke slou-
čení školy se Středním odborným 
učilištěm Ivančice a škola začala 
vyučovat vedle maturitních také 
učební obory. 

Jak hodnotíte celkovou situaci
a podmínky ve škole dnes? 

Škola má velmi dobré podmínky 
pro teoretickou i praktickou výuku 
přímo v Ivančicích, kde disponu-
jeme dvěma školními budovami, 
rozsáhlým areálem školních dílen a 
praxe a pro žáky je připraven také 
domov mládeže s potřebným záze-
mím, školní jídelnou a sportovišti. 
V poslední době došlo také k rozsáh-
lé modernizaci, zejména učeben pro 
praktické vyučování, učebny byly 
vybaveny nejmodernější diagnostic-
kou a opravárenskou technikou.

V současnosti škola vyučuje 
cca 500 žáků ve třech maturitních 
a čtyřech učebních oborech, a to 
konkrétně ve studijních oborech 
Mechanizace a služby, Silniční 
doprava, Ekonomika a podnikání a 
v učebních oborech Automechanik, 
Autoklempíř, Zámečník a Obráběč 
kovů. Od příštího školního roku bu-
deme prakticky ve všech oborech 
vyučovat podle nových školních 
vzdělávacích programů, které jsou 

již zpracovány. Mimo tyto základní 
vzdělávací aktivity zajišťujeme ješ-
tě výuku řízení motorových vozidel 
ve vlastní autoškole pro autoobory, 
kde je výuka součástí učebního 
plánu a výuku svařování pro ostatní 
technické obory. V autoškole máme 
průměrně 120 žáků ročně. Tomu také 
odpovídá vybavení pro tuto výuku, 
byl mimo jiné zakoupen nový ná-
kladní automobil pro výuku řízení.

Dalšími nadstandardními vzdělá-
vacími aktivitami jsou různé kurzy, 
například obsluha vysokozdvižného 
vozíku, obsluha nakladačů, sklízecí 
mlátičky apod. Zvýšený zájem pro-
jevují žáci o výuku myslivosti. Vel-
kou předností školy je její oborová 
struktura, tj. neroztříštěnost oborové 
nabídky, která umožňuje maximální 
využití materiálového vybavení a 
také zaručuje kvalitu personálního 
obsazení učiteli a pro žáky prostup-
nost oborů a jejich návaznost, umož-
ňující získat vyšší stupeň vzdělání. 

Co je pro školu v následujícím 
období prioritní, jaké jsou Vaše 
plány do budoucna? 

V dalším rozvoji školy je samo-
zřejmě nutné počítat s poklesem sta-
vu přijímaných žáků, což je obecný 
jev a bude záležet na zřizovateli, 
kterým je Jihomoravský kraj, jak se 
s tímto poklesem vypořádá v cel-
kové koncepci krajských škol. Pro 
naši školu však nepředpokládáme 
nějaký zásadní pokles stavu žáků, 
neboť oborová vzdělávací nabídka 
odpovídá rozvoji v hospodářské 
sféře, není pravděpodobný pokles 
v oblasti automobilové dopravy 
nebo v neuspokojené potřebě pra-
covníků ve strojírenské výrobě.

Prioritou pro další rozvoj školy 
je rozšíření vzdělávací nabídky 
zejména pro oblast celoživotního 
vzdělávání, což znamená nabídku 
nadstavbového a dálkového studia, 
organizace kurzů, rozšíření činnosti 
Autoškoly a Svářečské školy, re-
kvalifi kační studium a kurzy. 

Co podle Vašeho názoru v sou-
časnosti nejvíce školu tíží a jak by 
se tyto problémy daly vyřešit? 

V současnosti se potýkáme ze-
jména s nepříliš šťastnými legisla-
tivními zásahy do celkové koncep-
ce a struktury školství, ať už jsou to 
připravované státní maturity, které 
dle našeho názoru budou mít pro 
žáky nulový přínos a žákům, ale i 
školám budou velmi komplikovat 
svojí složitostí ukončení studia. 
Také poslední změny v přijímání 
žáků budou spíše na škodu a dle 
názoru převážné většiny ředitelů 
škol je toto velmi nešťastné řešení. 
Samozřejmě bychom si dovedli 
také představit zlepšení fi nancování 
regionálního školství, neboť nákla-
dy na zajištění vzdělávání neustále 
stoupají a školy se potýkají s ne-
dostatkem fi nančních prostředků 
nejen na provoz, ale zejména v in-
vestiční oblasti a zajištění výuky 
učebními pomůckami a moderními 
technologiemi. 

Jaké mimoškolní aktivity pro 
žáky organizujete?

Široká nabídka volnočasových 
aktivit je určená jak pro žáky 
ubytované na domově mládeže, 
tak samozřejmě pro naše všechny 
ostatní studenty. Spektrum naší 
nabídky sahá od počítačových zá-
jmových útvarů, přes akvaristiku a 
střelectví, po několik sportovních 
kroužků různého zaměření. Snaží-
me se maximálně zúročit polohu 
Ivančic uprostřed krásné přírody 
při turistice, cykloturistice, výle-
tech na běžkách, lezení po skalách, 
či při organizování celoškolního 
branně – turistického závodu. Tři 
ivančické řeky pak poskytují ideál-
ní podmínky pro činnost vodáckého 
zájmového útvaru; pro tuto činnost 
škola disponuje kvalitním vybave-
ním včetně neoprenových obleků. 
V areálu domova mládeže studenti 
využívají hřiště na míčové hry a 
také slušně vybavenou posilovnu. 

Že naši žáci umějí i ve volném čase 
udělat kus užitečné práce, dokazují 
svojí pravidelnou pomocí při údrž-
bě místního židovského hřbitova. 
Pro žáky pravidelně pořádáme ly-
žařský a snowboardový výcvikový 
kurz, cykloturistický kurz a nejrůz-
nější exkurze spojené s odborným 
zaměřením školy – návštěvy výrob-
ních závodů, veletrhů a pod. 

Jaké je uplatnění absolventů?
Naši absolventi mají vzhledem 

ke svému středoškolskému vzdě-
lání několik možností uplatnění. 
Vcelku bez problémů získávají 
pracovní místa nebo odcházejí 
studovat na vysoké školy. Ze 72 
loňských absolventů maturitních 
oborů jich 33 pokračuje ve studiu 
na vyšších a vysokých školách, 36 
pracuje a pouze tři nemají dosud 
zaměstnání. Absolventi učebních 
oborů mají možnost pokračovat 
dále ve studiu maturitních oborů 

nebo bez problémů, vzhledem 
k jejich strojírenskému zaměření, 
získávají pracovní místa. 

Jak řešíte negativní jevy?
Negativní jevy u nás jsou stejné 

jako na všech ostatních středních 
školách. Kouří někteří chlapci i 
dívky, experimentují s návykovými 
látkami. Tato problematika je ošet-
řena ve školním řádu, ve škole je to 
naprosto nepřípustné. To, že kouři 
v okolí školy, se nám samozřejmě 
nelíbí, žáky na to upozorňujeme, 
ale více udělat nemůžeme, není to 
v naší pravomoci. Tady bychom 
uvítali spolupráci s policií, která by 
kouření na veřejných místech kon-
trolovala. Co se týče negativních 
jevů, máme zpracován Minimální 
preventivní program „Úcta k živo-
tu“, kde jsou dvě priority. První je, 
aby měli žáci k negativním jevům 
a všem sebezničujícím způsobům 
života zásadně odmítavý postoj, 

aby si uvědomovali jejich důsled-
ky. V tomto směru se jim snažíme 
poskytnout co nejvíce informací. 
A druhou prioritou je nabídnout 
jim možnosti kvalitního využití 
volného času, vést je ke zdravému 
životnímu stylu. Součástí této pre-
vence jsou již pravidelně pořádané 
adaptační pobyty žáků prvních 
ročníků za účasti pedagogů školy 
a psychologa.

Kde je možné získat další infor-
mace o škole a vaší činnosti?

Veškeré informace o škole mo-
hou zájemci získat jednak osobní 
návštěvou školy nebo na přehlíd-
kách škol, kterých se pravidelně 
zúčastňujeme a také na základních 
školách, kde na třídních schůzkách 
naši pracovníci informace o škole 
podávají žákům a rodičům. Samo-
zřejmě je možné také navštívit naše 
webové stránky www.sosi.cz

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Zeptali jsme se: Mgr. Miroslava Boxana, ředitele SOŠ a SOU v Ivančicích

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, v pátek do 18.00 hodin

IERACO - WECH a.s.

OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov

PRODEJ 

NA SPLÁTKY

BEZ NAVÝŠENÍ

Dvořákova 639
672 01  M. Krumlov

tel.: 515 323 320

stále probíhá 

VÝPRODEJ 
keramických

obkladů a dlažeb 
s výraznými

slevami

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY 
TRADE podzimní AKCE

na minerální
izolační vaty
v deskách 

MULTIROCK
a ORSTROP 

SLEVA 35%
Krumlovská 12 
664 91 Ivančice 
tel.: 546 435 429 
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Bulharsko: Slunečné pobřeží
Hotel: Kiparisite****
Stravování: polopenze
Odlety: z Brna, Ostravy,
Prahy a Pardubic
12 dní/11 nocí, 11 dní/10 nocí
Celková cena za os. vč. všech 
příplatků a kompletního pojištění
vč. storna zájezdu: 17.948 Kč

Bulharsko: Primorsko
Hotel: Perla Plaza***
Stravování: all inclusive
Odlety: z Brna, Ostravy,
Prahy a Pardubic
12 dní/11 nocí, 11 dní/10 nocí
Celková cena za os. vč. všech 
příplatků a kompletního pojištění
vč. storna zájezdu: 19.448 Kč

Bulharsko: Primorsko
Hotel: Nadja*** 
Stravování: snídaně
Odlety: z Brna, Ostravy,
Prahy a Pardubic
12 dní/11 nocí, 11 dní/10 nocí
Celková cena za os. vč. všech 
příplatků a kompletního pojištění
vč. storna zájezdu: 13.948 Kč

POD STROMEČEK
MÍSTO PONOŽEK

POUKAZ NA DOVOLENOU
VYUŽIJTE NAŠÍ OSVĚDČENÉ NABÍDKY A DARUJTE SVÝM 
BLÍZKÝM POUKAZ NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ NAŠÍ 
CESTOVNÍ AGENTUROU. POUKAZ LZE VYUŽÍT PRO NÁKUP
JAKÉHOKOLIV POBYTOVÉHO, ČI POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU,
LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ, LETENEK, JÍZDENEK I VSTUPENEK.

SESTAVÍME VÁM DOVOLENOU NA MÍRU! VOLEJTE
515 321 099, nebo 602 782 232 nebo své požadavky

sepište a pošlete na tmktravel@seznam.cz

TMK travel - cestovní agentura • Růžová 39, 
Knížecí dům, 1. patro • Moravský Krumlov �����������

k03-000326-08_136x95.indd   1 14.10.2008   19:42:18

KATALOGY
ZIMA 2008/2009

EXOTIKA • LYŽOVÁNÍ • VÁNOCE • SILVESTR

IVANČICE
Na Brněnce 28
telefon: 515 532 899

Provozní doba:
po-pá 8.00-17.00

so 8.30-11.00

Sleva se vztahuje výlučně na vyobrazený
nábytkový komplet JUNIOR v provedení buk

SUPER FIRST MINUTE - BULHARSKO

Cenové nabídky platí při objednání zájezdu nejpozději do 30.11.2008

Martin Sklenář

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.
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KLASICKÉ

ŠIROKÁ NABÍDKA
SEKTOROVÝCH KUCHYŇSKÝCH LINEK

řada Classic line
7 typů dvířek a 46 barev
řada Sentima
5 typů dvířek a 5 barev

řada Modern line
5 typů dvířek a 46 barev
řada Traffic
4 typy dvířek a 9 barev

MODERNÍ

» NAV�TIVTE NA�E PRODEJNY «
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Zvěřina patří k podzimu
Dříve než se zvěřina dostane na stůl v podobě báječného jídla, je potřeba 

ji velmi pečlivě připravit k samotnému vaření. Jak maso ošetřit před tepel-
nou úpravou jste si mohli přečíst minule. Dnes přinášíme několik receptů 
ze zvěřiny. Nejdříve dva recepty našich předků. 

Srnu dělaj takto 
Vezmi vody čisté, vymej ji, aby srsti nebylo, a procedíš to skrze sítko,

zastavíš v tom srnínu a máš-li švestek nebo třešeň vařených, přidaj na ní 
lžíci nebo dvě a přilejž vína a když vře, koštuj, dobře-li je slano i vliž
na mísu neb na okřín, přebera protáhni skrze hartoch a okořeň pepřem, 
zázvorem, i všemi kořeními, nezkazíš. (Recept z roku 1591) 

Vepřovou zvěřinu takto stroj 
Vezmi chleba, vína, piva a octa vinného a v tom jednom, v kterémž chceš 

vymej tu zvěřinu, potom jí daj do kotlíka a vař, a daj trochu jablek do toho 
a jednu cibuli, neb jakš rozumíš, a když uvře oceď, přebeř a jíchu protáhni, 
okořeň pepřem, hřebíčky, šafránem, a vař to pak spolu, chceš-li, usmaž 
trochu jablek k pretování na vrch. I tem slaninu tak dělaj, jako i jeleninu 
novou. (Recept z roku 1591) 

Divoká kachna na víně
Co budeme potřebovat: 1 divokou kachnu, 2 stroužky česneku, sůl, 

mletý pepř, majoránku, kmín, 200 g slaniny, cibuli, 150 g žampiónů, 150 g 
šunky, 100 ml bílého vína, 50 ml koňaku, olej 

Postup: Divokou kachnu vykucháme, povaříme asi 30 minut ve slané 
vodě a necháme vychladnout. Poté ji osolíme, potřeme prolisovaným 
česnekem, posypeme kořením, majoránkou, kmínem, protkneme anglic-
kou slaninou a dáme do pekáče. Podlijeme vývarem a upečeme doměka
ve vyhřáté troubě. Měkkou kachnu rozřežeme na porce a dáme na mísu. 
Na oleji zpěníme cibuli, přidáme nakrájené žampióny, šunku, víno, koňak 
a podusíme. Omáčku podáváme s masem a bramborami.

Zajíc s mrkví na houbách
Co budeme potřebovat: 800 g zaječího hřbetu, 1-2 lžíce hladké mou-

ky, olej na smažení, 2 cibule, sůl, 1-2 lžičky mleté papriky, špetku pepře,
4 mrkve, 2 papriky, 2 žampiony nebo hříbky 

Postup: Zaječí hřbet očistíme, pečlivě odblaníme a ostrým nožem rozdě-
líme na jednotlivé porce. Kousky zaprášíme hladkou moukou a v rozehřáté 
vyšší vrstvě oleje ze všech stran opečeme, aby maso mělo krustu. Maso od-
ložíme na talíř. Do kastrolu nalijeme trochu oleje přidáme pokrájenou cibuli 
a orestujeme. Přidáme porce zajíce osolíme, okořeníme pepřem a paprikou 
podlijeme vodou a dusíme asi 90 minut. Vodu v případě potřeby doléváme. 
Mrkev očistíme a nakrájíme na kolečka, očištěnou papriku nakrájíme na 
nudličky stejně tak houby a na posledních 20 minut přidáme k zajíci a dál 
dusíme. Servírujeme s vařeným bramborem nebo hranolkami. 

Jelení kýta s šípkovou omáčkou
Co budeme potřebovat: 100 g slaniny, 800 g jelení kýty, sůl, mletý čer-

ný pepř, 100 ml oleje, 5 kuliček černého pepře, 3 kuličky nového koření, 5 
kuliček jalovce, 2 bobkové listy, špetku tymiánu 

Na šípkovou omáčku: 2 lžíce másla, 60 g šípkové zavařeniny,
4 hřebíčky, sůl, vývar z kýty, na dochucení citronovou šťávu 

Postup: Slaninu nakrájíme na špalíčky, jelení kýtu očistíme a prošpi-
kujeme slaninou. Osolíme, opepříme. V hrnci s trochou oleje orestujeme, 
přidáme celý pepř, nové koření, jalovec, bobkový list špetku tymiánu a 
poté zalijeme vodou alespoň do poloviny a dusíme. Až je maso měkké, 
vyjmeme ho na talíř a naporcujeme. Vývar přecedíme a použijeme k pří-
pravě omáčky. Z másla a mouky usmažíme světlou zásmažku a zalijeme ji 
vínem. Pak přidáme šípkovou zavařeninou a vše zalijeme vlahým vývarem 
a povaříme. Zamícháme a podle chuti okyselíme citronem a osolíme. 
Podáváme s houskovým nebo bramborovým knedlíkem. Ozdobíme 
brusinkovým, ostružinovým nebo rybízovým kompotem           /mask/

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.

Právě přistává vrtulník. Suges-
tivní zvuk zasadí diváky do seda-
del. Příjemný hlas je upozorní, 
aby se připravili na let. The Best 
of Lyra může začít.

Člověk neví, čemu se věnovat 
víc, jestli videu, které je pro-
mítáno na plátně za zpěvákem 
nebo zpěváku samotnému. Obojí 
je velmi zajímavé. Interpreti 
vystupují profesionálně a jejich 
výkony jsou na vynikající úrov-
ni (kam se hrabe Superstar!). 
Zároveň je možné se seznámit 
s tím, co kterého jednotlivce baví 
v soukromém životě,  jejich profil 
zaznamenal šikovný kameraman, 
a musím uznat, že to nejsou 
„prázdné nádoby“. K jednotli-
vým zpěvákům se vyjadřovat 
nebudu, zabralo by to celé strán-
ky, souhrnně lze ale říct, že jsou 
jeden lepší než druhý. 

Celé vystoupení má spád a 
jiskru. Člověk vůbec nemá čas 
myslet na něco jiného, atmosféra 
ho vtáhne do dění. Čas uteče velmi 

rychle a je závěr. Poslední písnička 
patří autorce celého projektu Mgr. 
Dagmar Drahozalové. Při ní může-
te vidět, jak probíhalo natáčení ve 
studiu, a i když bylo náročné, bavi-
lo je. Na výsledku je to poznat. 

Fanfáry, závěr. Při odchodu 
jsem měla velice příjemný pocit. 
Jak vím z jistých zdrojů, spousta 
dětí se rozhodla zažít také něco 
takového, takže zapáleny Lyrou 
nadšeně trénují zpěvy. Až doros-
tou, třeba se také najde taková 
obětavá skupina lidí, která jim 
dá zažít něco podobného. Tak ať 
jim to vydrží. Kdyby The Best of 
Lyra zavítala do vašeho města či 
vesnice, doporučuji vám nenechat 
si tuto akci ujít. Má za sebou již 
vystoupení v Rešicích, Vémys-
licích, M. Krumlově, Miroslavi 
a Višňové a všude diváky ohro-
mila (fotografie z vystoupení  
a  informace o projektu najdete 
na www.volny.cz/zsvemyslice). 
Všem, kdo se na ní podílejí, díky! 
Nadšená posluchačka z Višňové

„Lyra“ rozjela turné Uzavřené osudy 2007
/Region/ Po nedávném křtu knížky Uzavřené osudy 2007 autora 

Daniela Rubeše se tato publikace dostává na knižní trh. Tato knížka 
rodáka ze Znojma není jeho prvotinou, čtenářské obci se svou tvor-
bou představil již několikrát, a to i prostřednictvím redaktorského 
pera. Uzavřené osudy 2007 je jeho literární debut, ve kterém zma-
poval osudy více než stovky osobností české a slovenské kultury 
z oblasti divadla, filmu, hudby, rozhlasu, televize a tisku, které nás 
navždy v roce 2007 opustili. Knížka je poutavá a doplněná osobnost-
ními profily, fotografiemi, autogramy či soupisem umělecké tvorby. 
Jistě už nyní můžeme prozradit, že Daniel připravuje další díl,
ve kterém vzdá hold osobnostem roku 2008.              Martin Sklenář 

Širokoúhlé kino je „in“...
/Oslavany/ Oslavanské kino má za sebou bohatou a dlouhou histo-

rii.V současné době se radní intenzivně snaží na tuto historii navázat 
a zatraktivnit kino jeho návštěvníkům. V Oslavanech se ukazuje, že 
i malá kamenná kina při dobrém vedení, lidské obětavosti, ochotě a 
investicích dokáží velmi dobře obstát v konkurenci multiplexových 
kin v nedalekém Brně. Snahou vedení kina je nejen zajišťovat nové 
filmy téměř okamžitě po jejich premiérách, ale také se vracet v čase 
a hrát kvalitní starší filmy, u nichž si mnozí s nostalgií zavzpomínají. 
Přitom nejde o žádné artové promítání, ale skutečně o klasické trháky 
minulých let. Významnou úlohu ve složitém konkurenčním prostředí 
s velkými kiny sehrává také fakt, že v Oslavanech se drží na, pro ná-
vštěvníky velmi příjemné výši vstupného, které činí 30 korun. Nejen 
tento fakt však sehrává při návštěvnosti kina svoji roli. Dalšími taháky 
pro diváky je časté zařazování českých filmů a filmů pro děti. Došlo 
také k úpravám ozvučení kina a především k pořízení nového moder-
ního plátna, díky kterému se diametrálně zlepšila  kvalita promítaného 
obrazu. V neposlední řadě příjemné a přitom nevtíravé prostředí.

„Tyto skutečnosti řadí oslavanské kino do popředí zájmu jeho 
návštěvníků a to nejen z Oslavan, ale stále častěji také z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Jsme přesvědčeni, že kino ke kultuře ve městě 
patří a opět bude docházet k návratu k tomuto typu kultury. O zájmu 
návštěvníků oslavanského kina svědčí stále častěji vyprodaná před-
stavení, na které se zamlouvají vstupenky dlouhou dobu dopředu. 
Ukazuje se, že navštěvovat širokoúhlé kino v Oslavanech je prostě 
in,“ konstatoval starosta města Vít Aldorf.                                   /jak/

Taneční prodloužená
prověřila i rodiče

Ve čtvrtek 30. října se sál Dělnického domu v Oslavanech zaplnil 
krásnými slečnami ve večerních šatech a elegantními mladíky v oble-
cích. Přestože taneční lekce jsou v nádherném sále Besedního domu 
v Ivančicích, z kapacitních důvodu již poněkolikáté probíhá taneční 
prodloužená hodina v sále v Oslavanech. V první části prodloužené 
jsme ukázali rodičům, prarodičům i všem, kdo se přišli podívat, co 
vše jsme se za prvních pět lekcí naučili. A nebylo toho málo. V druhé 
části probíhala soutěž o nejsympatičtější tanečnici, kdy pánové pro-
střednictvím svých hlasovacích náhrdelníků, které si doma připravili 
a přinesli, zvolili tyto tanečnice: 1. místo - Romana Zouharová, 2. 
místo - Eva Vontrobová, 3. místo - Ivana Svobodová. Pak se svého 
úkolu zhostily i slečny, které hlasovaly prostřednictvím mašliček, 
kterými pánům vyzdobily klopy sak. Soutěž o nejoblíbenější ta-
nečníka dopadla následovně: 1. místo - Tomáš Procházka, 2. místo 
- Tomáš Rabovský, 3. místo - Václav Tesař. V poslední části taneční 
prodloužené se už „jen“ tančilo a tančilo. Kdo se odvážil, vyzval
k tanci maminku či tatínka a všichni jsme se dobře bavili. Nyní nás 
čeká dalších pět lekcí, ve kterých se naučíme nové tance i figury,
které Vám ukážeme na taneční dokončené ve středu 10. prosince.

/Kralice nad Oslavou/ V Pa-
mátníku Bible kralické proběhl 
slavnostní křest nové knihy 
Josefa Pěnčíka - Prsten věrnosti. 
Knihu vydala obec Kralice nad 
Oslavou a vyšla v EDICI VY-
SOČINA za podpory grantového 
programu kraje Vysočina a gene-
rálního partnera Skupiny ČEZ.

„Tak, jako když se narodí dítě, 
tak i tato knížka je dnes pokřtěna. 
Knihu jsem se snažil napsat tak, 
aby jí rozuměl každý člověk. Kni-
ha má podtitul vlastivědné vypra-
vování ze středověkých a nověj-
ších dějin Kralic nad Oslavou a 
jednoty bratrské. Vycházel jsem 
z kronikářství, kterému jsem se 
věnoval. Na knížce jsem pracoval 
poměrně dlouho. Název Prstem 
věrnosti je takový symbolický 
název díla pojednávající o historii 
Kralic. Je příznačné, že se nachá-
zíme na tomto historickém místě, 
kde jsou shromážděny památky
o existenci bratrské tiskárny,“ 
svěřil se autor Josef Pěnčík.

Knížka mimo jiné mapuje i 
působení jednoty bratrské v Ivan-
čicích a následně Kralicích. Hned 
v úvodu sdělil své dojmy starosta 

Kralic. „Kralice dostávají do ru-
kou po letech publikaci o obci, 
která je trochu jiná, ne jak jsou 
lidé zvyklí. Pan Pěnčík publikaci 
zpracoval svébytným způsobem 
ve spolupráci s Moravským mu-
zeem. Jsem rád, že kniha vyšla, 
a mám radost dvojnásobnou, 
protože se dostane do ruky ve-
řejnosti zajímavé dílo, které by 
ale nevzniklo bez pomoci našich 
partnerů a vydavatele - firmy 
Akcent. Knížka si určitě své čte-
náře najde a jak je psáno v jejím 
úvodu, všichni jsme vázáni prs-
tenem věrnosti k tomuto kraji,“ 
zhodnotil význam publikace Emil 
Dračka, starosta Kralic.

„Jsme rádi, že jsme pomohli ke 
vzniku knížce, která se dnes křtí, 
protože je důležité pro každou 
obec, aby znala svou historii, 
tím spíše, když se najde někdo, 
kdo je schopen dát z historických 
pramenů dohromady takové dílo. 
Tento historický obraz tak dává 
tvář obce a to je skvělé. Jsme 
rádi, že Skupina ČEZ mohla být 
při vzniku knihy,“ uvedl při křtu 
knihy Petr Spilka, mluvčí Jaderné 
elektrárny Dukovany.        /mask/

Prsten věrnosti pokřtili
v Památníku Bible kralické
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Nedaleko Vedrovic v hustém lese u rozervaných 
strmých skal sídlil čert. Z těch míst se ozývalo 
úpěnlivé sténání a podivný řev s jekotem. Již z dál-
ky dávalo místo tušení náhodným pocestným, že se 
mají tomuto koutu zdaleka vyhnout a jít jinou cestou. 
Místní již věděli, jak hrozné utrpení čeká každého, 
kdo se jen přiblíží, proto touto málo používanou
a zarostlou cestou dávno nechodili a krušnému místu 
se zdaleka vyhýbali. Ono sténání měly na svědomí
(1. díl tajenky), které jednak tížilo těžké tělo čertovo, 
které vážilo více než sto tisíc centů, ač je bylo sotva 
vidět, a duše nebohých lidí, (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 Vlasta Braunerová z Moravského Krumlova.
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KULTURNÍ PROGRAMY   24. 11. - 07. 12. 2008 PROGRAM KIN

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
ne 23.11. ve 20.00 VICKY CRISTINA BARCELONA
  Romant. film USA / Španělsko
st 26.11. ve 20.00 CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
  Dobrodružný film USA
ne 30.11. ve 20.00 FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
  Komedie ČR
st 3.12. v 17.00 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
  Filmová pohádka ČR
ne 7.12. ve 20.00 NESTYDA
  Komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
so 22.11. v 18.00 STAR WARS: KLONOVÉ              
  VÁLKY - Animovaný film USA
ne 23.11. v 18.00 MÁJ - Romantický film ČR
  Báseň K. H. Máchy
so 29.11. v 18.00 AMORŮV ÚLET 
  Komedie USA
ne 30.11. v 18.00 REPORTÉR V RINGU
  Drama USA
so 6.12. v 18.00  HORTON
  Animovaný film USA
ne 7.12. v 18.00 OKO DRAVCE
  Thriller USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
so 22.11. ve 20.00 HRANICE SMRTI
ne 23.11. v 18.00 Thriller Francie / Švýcarsko 

st 26.11. ve 20.00 MAMMA MIA
  Hudební komedie USA / VB

so 29.11. ve 20.00 MUMIE: HROB DRAČÍHO   
  KRÁLE
ne 30.11. v 18.00 Hororová komedie USA/SRN

st 3.12. ve 20.00 BOBULE
  Komedie ČR

so 6.12. ve 20.00 NESTYDA
ne 7.12. v 18.00 Komedie ČR

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

• LISTOPAD - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Moravskokrumlovských fotografů, 
výstava je přístupna po dobu otevření úřadu do konce listopadu 2008 - MěÚ
• 25.11. v 8.15 hod. - ŠKOLNÍ POŘADY V ANGLICKÉM JAZYCE - Jackie 
and the Sunflewer Princess - pro 1. stupeň ZŠ, v 10.30 hod. - The Detectives.
Pro 2. stupeň ZŠ, kinosál M.Krumlov. Vstupné: 50 Kč.
• 30.11. ve 13.30 hod. - KONCERT - ADVENTNÍ SVÍCE - účinkuje: Lucie 
Janderková - soprán, Jakub Pustina - baryton, Jaroslava Michalíková - pianino
a Ansámbl Heleny Halířové, hotel Epopej M. Krumlov, vstupné dobrovolné.
• 30.11. v 15.30 hod. - ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, nám. TGM M. Krumlov.
• 1.12. v 8.15 a 10.00 hod. - VÁNOČNÍ HRA - divadlo Polárka Brno. Školní 
pořad pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, kinosál M. Krumlov. Vstupné: 75 Kč.
• 1.12. v 18.00 hod. - FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK pod vedením J. Kristiána, 
sál KD Městského kulturního střediska, Břízová 254, M. Krumlov.
• 2.12. v 18.00 hod - VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ Jana Suchardy, 
galerie Knížecí dům M. Krumlov. Výstava přístupna do 30.1.2009. Otevřeno: 
po - pá: 9.00 - 12.00 hod. a 12.30 - 15.30 hod., ne: 9.00 - 14.00 hod.
• 6.12. v 10.00 hod. - POHÁDKOVÉ VÁNOCE - vystoupení škol, jarmark, 
Čertovská pohádka, Helena Zeťová, YO YO BAND, ohňostroj, nám. TGM.
• 6.12. ve 20.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA. Hraje skupina Hurikán, 
vystoupí zpěvačka Viktoria, Orlovna Rakšice.
PŘIPRAVUJEME: • 26.6.2009 - ZÁJEZD do Českého Krumlova - otáčivé 
hlediště - ČAROSTŘELEC - romantická opera v režii Zdeňka Trošky. Vstupenka: 
750/525 Kč, doprava: 400 Kč. Přihlášky přijímá MěKS do 15. 1. 2009.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 27.11. v 18.00 hod., kino Réna Ivančice - malý sál STARODÁVNÉ ŘECKO. 
Přednáška paní Ludmily Klímové s promítáním. Vstupné 30 Kč.
• 30. 11., galerie Památníku A. Muchy „MY - 2002“. Prodejní výstava obrazů
a keramiky skupiny výtvarníků ze Žďárska. Vstupné 10 Kč.
• 5.12. - 4.1., chodba a sklepení Památníku A. Muchy, VÁNOČNÍ VÝSTAVA, 
adventní výzdoba, výtvarné práce dětí z ivančických škol. Vstup zdarma. 
• 6.12. - 4.1., galerie Památníku A. Muchy, prodejní výstava ČLOVĚK
NA CESTĚ, Eva Vencovská - obrazy, Václav Havelka - plastiky. Vernisáž
v sobotu 6.12. v 16.00 hod. Vstupné: 10 Kč.
• 6.12. odjezd v 6.30 hod. od Bes. domu Ivančice, celodenní poznávací zájezd 
VÁNOČNÍ PRAHA. Prohlídka Vyšehradu, procházka historickým jádrem Prahy 
- Pohořelec, Loretánské nám., Hradčany, Nerudova ulice, Karlův most. Výstava 
Poklad Inků, Staroměstské nám., Václavské nám. s vánočními trhy. Doprava: 390 Kč.
• 8.12. v 19.00 hod., kino Réna Ivančice VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA 
SMOLÍKA. Vstupné: 180 Kč. Předprodej od 1.11. v KIC Ivančice.
• 10.12. v 8.30 hod a v 10.00 hod., - VÁNOČNÍ POHÁDKA. Pro MŠ, 1. stupeň 
ZŠ a maminky s dětmi. Divadlo Rolnička Brno. Vstupné 30 Kč. Kino Réna.
• 11.12. v 16.30 hod., - BENEFIČNÍ KONCERT PRO KLAVÍR. Účinkují 
Igor a Renata Ardaševovi a žáci ZUŠ. Pořádá ZUŠ A. Muchy Ivančice
a agentura CEMA. Sál ZUŠ A. Muchy Ivančice 
• 11.12. v 18.00 hod., - KONCERT SLOVA A VARHANNÍ HUDBY
K POCTĚ SVATÉHO MIKULÁŠE. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ivančice, Předprodej od 1.11.2008 v KIC.
• 28.03.2009 odjezd v 17.30 hod. od Bes. domu, zájezd Brno - Mahenovo divadlo 
- TAJEMSTVÍ ZLATÉHO DRAKA. Hudební drama s detektivní zápletkou 
Daniela Landy. Cena (vstupenka a doprava): 630 Kč. Přihlášky do 10.12.2008.
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

• 4.12. od 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v sále Dělnic. domu. Soutěže, 
hry, zábava, tanec... Pro hodné děti bude připraven balíček s nadílkou. Srdečně zve 
Spolek Lidový dům, DDM Oslavany, divadlo „Na Mýtině“ a KIS Oslavany.
• 6.12. - 7.12. - sobota: 14.00 - 18.00 hod, neděle: 10.00 - 18.00 hod. 
- VÁNOČNÍ POSEZENÍ. Vánoční dekorace a různé náměty na vánoční dárek. 
Pořádá Spolek Lidový dům Oslavany a KIS Oslavany.
• 9.12. - ZACHRAŇTE ČESKÉHO JEŽÍŠKA. Agency Je5 a Muzeum rekordů 
a kuriozit Pelhřimov vyhlašují pokus o společný zápis do České knihy rekordů: 
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI - rekordní pokus 
proběhne v celé ČR v rámci projektu České Vánoce s Ježíškem. KIS Oslavany 
ve spolupráci s DDM Oslavany se rozhodly účastnit se této akce a pokusit se 
tak o společný zápis do knihy rekordů. Sraz je v 15.00 hod. na novém náměstí.
Ke hromadnému vypouštění balónků s přáním Ježíškovi dojde v 15.40 hod.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 24.11. v 17.30 hod. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU - rozsvícením 
vánočního stromu a adventního věnce na nám. Svobody - pořádá MKIC, město 
Miroslav, ZŠ, ZUŠ, MŠ Malinovského, MŠ Husova a Římskokat. farní úřad.
• 29.11. - TURNAJ V MAGIC v kulturním domě. • 29.11. od 14.00 hod. 
- „BARBORKOVÁ SOBOTA“ - vánoční „Jarmark“ v ZŠ s napečeným cukro-
vím. • 29.11. ve 20.00 hod. - KONCERT SKUPINY WAITING FOR CELEB-
RATION (alternativní rock) v kulturním domě, občerstvení zajištěno.
• 30.11. v 8.00 hod. - 1. ADVENTNÍ MŠE - Římskokatolický farní úřad. 
• 30.11. v 8.30 hod. - 1. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY s večeří Páně v evan-
gelickém kostele. • 30.11. ve 14.30 hod. - DÁRKOVÁNÍ S PROGRAMEM 
(charitativní sbírka) v evangelickém kostele.
• 4.12. v 15.00 hod. - MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ v restauraci Slávie
• 7.12. v 8.00 hod. - 2. ADVENTNÍ MŠE - Římskokatolický farní úřad.
• 7.12. v 8.30 hod. - 2. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evangelickém kostele.
• 7.12. v 15.00 hod.  - SETKÁNÍ DĚTÍ MŠ S MIKULÁŠEM v KD - pořádají 
město Miroslav, DDM, Římskokatolický farní úřad a laskaví sponzoři.
• 9.12. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT žáků ZUŠ v sále na radnici.

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
• 4.12. v 16.00 hod. - MIKULÁŠSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ. SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 7. Účastníky čeká sladká odměna. Vstupné: 20 Kč/osoba.
• 5.12. od 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA MĚSTĚ. Na děti bude 
čekat Mikuláš se svoji družinou, Palackého nám. Vybírání balíčků: čtvrtek 4.12. 
od 9.00 do 18.00 hod. SVČ Ivančice, Komenského nám. 12. Cena: 30 Kč/balíček.
• 5.12. od 16.30 do 17.00 hod. - ANDĚLSKÁ SOUTĚŽ. Přineste vlastnoručně 
vyrobenou figurku anděla s papíru, drátku...Vybírání andílků v Ivančicích, 
Palackého nám. Za každého andílka získáte sladkou odměnu a v 17.30 hod. 
vylosuje Mikuláš 3 děti, které získají dárkový balíček.
• 9.12. v 16.00 hod. - SLET ANDĚLŮ - diskohrátky pro malé andílky, SVČ 
Ivančice, Komenského nám. 7, s sebou: kostým anděla. Vstupné: 30 Kč/dítě.
• 11.12. - 13.12. od 14.00 do 17.00 hod. - VÁNOČNÍ DÍLNY PRO 
VEŘEJNOST. Přijďte si vyrobit vánoční dekoraci nebo dárek z papíru, korálků, 
drátu, textilu, včelího vosku. SVČ Ivančice, Komenského nám.7, s sebou: možno 
vzít nádoby na zdobení ubrouskovou technikou - láhve, plechovky, zavařovací 
sklenice, skleněné dózy. Poplatek dle náročnosti výrobku: od 5 Kč do 110 Kč.

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

•  27.11. od 14.30 - 16.00 hod. - VÝROBA NETRADIČNÍCH ADVENTNÍCH 
SVÍCNŮ, svícínky, výrobky z šustí, drobné ozdoby, poplatek dle výběru výrobku. 
Přihlašte se nejpozději do 25.11. v DDM nebo na tel. 546 423 520, 739 634 100.
• 29.11. v 8.30 hod. - LEZENÍ V KUŘIMI - celodenní výlet na umělou 
lezeckou stěnu v Kuřimi. Sraz účastníků je na vlakovém nádraží v Oslavanech 
v 8.30 hod. Předpokládaný návrat vlakem v 18.50 hod. Cena výletu: 180 Kč,
v ceně je zahrnuto jízdné, celodenní vstup na stěnu, půjčení lezeckého vybavení 
a odborný instruktor, s sebou: vhodné sportovní oblečení, kapesné, jídlo a pití
na celý den (možnost koupit v supermarketu). Přihlášky k vyzvednutí v DDM. 
• 4.12. v 17.00 hod. - MIKULÁŠ V DĚLNICKÉM DOMĚ. Tuto akci 
pořádáme společně s KIS Oslavany. Taneční vystoupení, soutěže a hry pro děti. 
Mikuláš hodné děti odmění sladkostmi a čert si odnese zlobivce.
• 6.12. v 9.00 hod. - 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÝ TURNAJ VE FLORBALE.
Přijďte podpořit oslavanská družstva k dobrému umístění. 
• 6.12. - 7.12. - VÁNOČNÍ POSEZENÍ - spolupráce s KIS Oslavany, 
prezentace DDM. Akce je pořádána v Dělnickém domě v Oslavanech.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 29.11. - „ZAMYKÁNÍ TURISTICKÝCH CEST V OKOLÍ VELKÝCH 
OPATOVIC, OKRES BLANSKO“ - individuální účast, spoj z Ivančic - autobus 
v 7.10 hod. do Tetčic, z Tetčic do Brna vlakem v 7.46 hod., dále vlakem z Brna 
v 8.46 hod. do Skalice nad Svitavou, přestup na Velké Opatovice a odjezd
v 9.21 hod. Zpět vlakem v 16.01 hod. z Velkých Opatovic a z Brna v 17.46 hod.
• 31.12. v 9.00 hod. - 26. ROČNÍK TRADIČNÍHO SILVESTROVSKÉHO 
POCHODU - sraz účastníků na nádraží ČD v Oslavanech v 9.00 hod. Odjezd
z Ivančic v 8.42 hod. Vedoucí akce paní Hana Pokorná, tel.: 776 322 536.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• každý pátek od 17.00 hod. do 18.00 hod. - CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 
na DDM. Redukce bolesti zad, zlepšení držení těla, nácvik relaxace, nácvik 
dýchání při porodu apod. Účastnický poplatek: 40 Kč za lekci.
• 28.11. od 16.00 hod. - VÝTVARNÁ DÍLNA Ruční malba na plátěnou 
tašku. Na tašku můžete malovat pastelem, textilními barvami, využít 
nabízených keramických drobností. Šablony a vzory zajištěny. Ručně malovaná 
taška je vhodným dárkem na Vánoce!!! Cena 70 Kč.
• 5.12. od 17.00 hod. na DDM proběhne MIKULÁŠSKÁ MERENDA 
PRO NEJMENŠÍ. Tradiční mikulášský rej pro nejmenší děti a jejich rodiče. 
Rodiče, kteří chcete svým dětem nechat nadělit dárek od Mikuláše, přineste jej 
podepsaný ve čtvrtek 4.12.2008.
• 6.12. od 10.00 hod. do 16.00 hod. - VÁNOČNÍ HVĚZDA v rámci akce 
„Pohádkové Vánoce“ v prostorách DDM budou připraveny dílničky, ve kterých 
si každý může vyrobit vlastnoruční dárek pro své nejbližší.
• 12.12. od 14.00 hod. -  VÁNOČNÍ PEČENÍ. Srdečně zveme všechny děti, 
které chtějí v předvánočním shonu pomoci svým maminkám při pečení cukroví, 
aby se přišly podívat „Jak na to!“ Poplatek: 20 Kč.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 25.11. od 17.00 do 19.00 hod. - MOZAIKA Z KERAMICKÝCH STŘEPŮ. 
Elegantní technika na zpracování zbylých obkladů po vybudování nové 
koupelny. Účastníci této listopadové dílny se naučí techniku mozaiky. Buď si 
přinesou vlastní návrh nebo jim s výběrem motivu pomůže lektorka. Návrh se  
přenese do mozaikového obrázku, který lze použít jako krásný vlastnoručně 
vyrobený vánoční dárek. Poplatek: 60 Kč členové, 70 Kč ostatní, plus materiál 
(max. 50 Kč). Hlaste se u Martiny Turečkové, mobil 603 57 69 88.
• 29.11. od 13.00 do 18.00 hod. - HOMEOPATIE PRO MOJI RODINU - 2. 
seminář. Ve 3 lekcích se seznámíte se základy homeopatické samoléčby a naučíte 
se vybrat správný lék pro jednoduchá onemocnění a první pomoc v rámci své 
rodiny. Sestavíte si také svoji vlastní domácí homeopatickou lékárničku. Poplatek  
za 1 seminář: 600 Kč členové, 700 Kč ostatní (cena zahrnuje písemné materiály) 
Hlaste se předem na astracoeli@seznam.cz, nebo na tel.: 777 332 239
• 2.12. od 17.00 do 19.00 hod. - ADVENTNÍ NEBESKÝ ŽEBŘÍK. Zveme vás 
na  rukodělné zastavení se na začátku Adventu. Adventní nebeský žebřík má 24 
příček a v interiéru pak bývá nainstalován od horního rámu okna či od stropu. Je to 
alternativa k adventnímu kalendáři. Jak plynou prosincové dny, den za dnem nám 
po žebříku sestupuje přicházející Ježíšek, Duch Boží či Překvapení. Poplatek:
45 Kč  členové,  55  Kč ostatní plus materiál (cca 30 Kč). Hlaste se předem!
• 9.12. od 14.00 do 18.00 hod. - TKANÍ GOBELÍNU A PŘEDENÍ. Přástky, 
na kterých se za dlouhých zimních večerů často scházely v největší chalupě 
ženy z celé vesnice, byly příležitostí pro vyprávění příběhů i předávání zku-
šeností. Nabízíme vám malou ochutnávku tohoto řemesla našich babiček.
S sebou: vlnu, přízi, bavlnky...(mohou byt i starší, použité), kanavu, rámeček 
na tkaní (v závislosti na velikosti gobelínu) a gobelínovou jehlu. Všechny tkací 
potřeby a materiál budou také na místě, k zapůjčení nebo na prodej. V rámci 
dílny budou k vidění ukázky filcovaných výrobků z ovčí vlny. Poplatek:  80 Kč  
členové,  95 Kč ostatní plus materiál. Hlaste se předem!

Mateřská škola Petrovice pořádá 
v sobotu 29. listopadu 2008 v 15.00 hodin v Kulturním domě 

v Petrovicích  pro rodiny s dětmi i ostatní veřejnost

„MIKULÁŠSKO-ČERTOVSKOU ŠARÁDU“
Přijďte se pobavit, zasoutěžit si či zazpívat nebo zarecitovat v „dětské, 
ale i rodinné pekelné šou“. Celým odpolednem bude provázet 
hudební skupina MERLIN. Vstupné: dospělí: 30 Kč, děti: 15 Kč
Mikulášské balíčky pro děti (podepsané a se vzkazem od Mikuláše) 
budeme vybírat v pátek od 15.00 do 16.00 hodin přímo v KD
v Petrovicích. Informace na tel.: 515 323 124. Srdečně zveme

i kamarády, kteří chodili do naší MŠ dříve... 

ZŠ A MŠ Olbramovice pořádá 
27. listopadu od 15.00 do 18.00 hodin

 ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
v budově školy. V 17.00 hodin se uskuteční v tělocvičně vystoupení 

žáků s názvem „ČERTI V PEKLE ANEB PŘIJDE I MIKULÁŠ?“
Přijďte se inspirovat na Vánoce a adventní čas, jste srdečně zváni!

Český střelecký svaz, SSK Miroslav vás zve na

8. ROČNÍK - VÁNOČNÍ KAPR
21. prosince 2008 od 8.30 hodin - prezence, od 9.00 hodin - zahájení
Program: puška na 100 m na terč/na čas, pistole, revolver na terč/na 
čas, brokovnice na popry a holuby/na čas. Pro návštěvníky možnost 
střelby z luku, kuše a praku. Více informací: www.strelnicemiroslav.es

tranky.cz, nebo na tel.: 515 333 339, 776 626 586

Dramatický kroužek při SVČ si Vás dovoluje pozvat na 

DIVADELNÍ HRU RACHAB aneb jak 
lehká děva k těžkému štěstí přišla

neděle 30. listopadu 2008 v 16.00 hodin
Dětští herci, využití audiovizuální techniky, další dětský program.

SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. Vstupné: 10 Kč/osoba

MěKS a Městská knihovna Moravský Krumlov
Vás zvou na besedu ke 100. výročí založení

MÍSTNÍ KNIHOVNY POLÁNKA
pondělí 24. listopadu 2008 v 17.00 hodin

Místní knihovna Polánka  (vedle prodejny Jednota)
Program: beseda o knihovně, povídání o historii Polánky

s E. a B. Grunovými, kulturní vystoupení, výstava literárních
a výtvarných prací žáků ZŠ. Vstup zdarma.

Mikroregion Moravskokrumlovsko vás zve na

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
PRVNÍ INFOTABULE

pátek 28. listopadu 2008 v 10.00 hodin v Moravském Krumlo-
vě na křižovatce ulic Růžová a Palackého

Kulturní a historické památky na informačních tabulích a směrovkách 
jsou součástí informačního systému v mikroregionu Moravskokrum-

lovsko. Partnerem projektu je SKUPINA ČEZ. Další info na str. 12
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Tomáš Procházka se narodil 11. 
12. 1803 v Ivančicích v rodině Ja-
kuba Procházky - mistra hrnčířské-
ho, kterých bylo v té době v Ivan-
čicích kolem čtyřiceti a jejichž 
práce - výroba hliněného nádobí 
- byla pro hrnčíře výnosná. Také 
otec Tomáše Procházky se řadil 
mezi zámožnější měšťany, takže 
mohl dát své dva syny studovat.

Tomáš studoval na německém 
gymnáziu v Jihlavě, protože 
v Jihlavě byla provdána jeho sest-
ra, u které mohl bydlet. Už za po-
bytu v Jihlavě se věnoval hudbě
a bavil se i pěstováním květin. 
Své druhé sestře posílal do Ivan-
čic semena různých květin, aby
je pěstovala v zahrádce.

Po šesti letech v Jihlavě začal 
studovat fi losofi i v Brně a v roce 
1824 vstoupil na přání rodičů do 
bohosloveckého semináře. Vysvě-
cen na kněze byl v roce 1828 a byl 
ustanoven kaplanem v Ivančicích. 
Po několika měsících byl přeřazen 
do Olbramovic, kde zůstal další 
tři roky. jako mladší kaplan vedle 
staršího kaplana Františka Sušila, 
který již jako student začal sbírat 
- zapisovat lidové písně. Zazna-
menal jich téměř 2 400 a část byla 
vydána ve sbírce Moravské lidové 
písně. Tři roky působení v Olbra-
movicích po boku Františka Sušila 
ovlivnily jeho další působení. 

Od roku 1831 až do své smrti 
působil Tomáš Procházka jako 
kaplan v Ivančicích. Ivančice 
vykazovaly v období od příchodu 
T. Procházky do Ivančic zcela 
mimořádnou vlasteneckou akti-
vitu, která převyšovala činnost 
v jiných moravských městech. 
Národnostní nevraživost v Ivan-
čicích městě nebyla menší nežli 
ve velkých moravských městech. 
Našli se však nadšení a obětaví 
pracovníci, kteří podnítili ve 
svém okolí vlastenecký ruch a 
dovedli strhnout na svou stranu 
i spolupracovníky. A právě vůdčí 
osobností v Ivančicích byl v té 
době vlastenecký kněz Tomáš 
Procházka, jemuž se podařilo 
sloučit povinnosti katolického 
kněze a dychtivého obrozence. 

Těžiště práce P. Tomáše Pro-
cházky bylo především ve výcho-
vě mládeže. Jeho dílem byly zná-
mé školní radovánky - každoroční 
slavnosti mládeže, které se konaly 
od roku 1832. Měl zásluhu na 
odstranění německého charakteru 
zdejší školy a věnoval se dětem i 
mimo ni. Nadané děti připravoval 
k přijetí na gymnázium. Procházka 
založil školní knihovnu, šířil české 
knihy a přičinil se o založení nábo-
ženských spolků. Zabýval se histo-
rií města, přispíval do brněnských 
časopisů a kalendářů.

Věnoval náruživě hudbě a 
sestavil ve městě studentskou 
kapelu, s níž účinkoval doma na 
zahradě, ve škole nebo v místním 
hostinci při zábavách, organizo-
vaných pod názvem květinových 
akademií - tulipánková, konva-
linková, růžová, skalková (podle 
třešní „skalek“, zvláštní ivan-
čické odrůdy), šparglová (podle 
ivančického chřestu). Ve shodě 
s názvem akademie byl vždy 
vyzdoben sál. První akademie 
tulipánková se uskutečnila 10. 
května 1840 v ivančické škole, 
druhá již 31. května téhož roku po 
názvem konvalinková, v červenci 
skalková. Později se zábavy pře-
stěhovaly do hostince U černého 
lva. V Ivančicích zásluhou P. To-

máše Procházky, který účinkoval 
jako zpěvák a sám se doprovázel 
na klavíru, měli výhodu v tom, že 
se na akademiích mohl prezento-
vat orchestr složený ze studentů, 
chrámových hudebníků a kantorů. 
Neúnavně sháněl materiály, zpě-
vy z populárních oper, koncerty, 
jednohlasné skladby i sbory.
Na jedné akademii se přednášelo 
„O užitečnosti hudby“. 

Aktivita pořádání těchto pod-
niků byla na Moravě zřejmě oje-
dinělá. V r. 1841 bylo uspořádáno 
8 akademií, 1842 čtyři akademie, 
v příštím roce dokonce 11 aka-
demií, v roce 1847 devět., 1848 
šest, 1849 čtyři, 1850 několik. 
Procházka většinou sám zpraco-
vával témata přednášek, a to jak 
s místními vlasteneckými náměty, 
tak s hudebními (život Haydnův, 
život Mozartův), i literárními
(o Rukopisech královédvorském 
a zelenohorském, o současných 
českých a slovenských básnících). 
Nechyběla ani přednáška turistic-
ká, popisy výletů podniknutých 
studenty do ivančického okolí.

Pověst ivančických zábav pro-
nikla až do Prahy a v časopise 
Květy se popisuje v polovině září 
o besedě v Ivančicích 1. září 1841. 
Zpívaly se tu lidové písně a na 
pořadu byla i přednáška o baladě 
z prvé Sušilovy sbírky „Proč, 
kalino v struze stojíš“. Tato zdán-
livá maličkost je ve skutečnosti 
svědectvím zájmu o moravskou 
lidovou píseň v době, kdy brněn-

ská inteligence se chovala k tehdy 
novým edicím velkého sběratele 
naprosto nevšímavě. V porovnání 
s tím vynikne zájem, který projevo-
vali intelektuálové v Praze i na ven-
kově domácí lidové písni a tanci. 

Zvláště bohatý a ideově zá-
važný program měla moravská 
akademie v Ivančicích, uspo-
řádaná dne 19. září 1842 pod 
krycím názvem veřejná zkouška, 
o které informují pražské květy 
(č. 98) zprávou moravského ob-
rozence Karla Šmidka. Úvodem 
zazněla k opeře Dráteník, celým 
hudebním sborem chvalně vyve-
dená. Následoval prolog Ondřeje 
Svobody, který je tu citován jako 
ohnivá obhajoba češtiny. „Ma-
teřská řeč je bližší než kterákoliv 
druhá. Vylučovala se přepodiv-
ným osudem ze společnosti lidí 
vzdělaných. Nyní však se hlučně 
ozývá z brněnského alumnátu. 
Argumentuje se tím, že sedm 
milionů obyvatel Čech, Moravy 
a Slovenska mluví rodnou řečí, 
vyjadřuje odpor ke skutečnosti, že 
se na gymnáziích vyučuje němči-
ně, latině a řečtině a ne češtině“. 
Ve vztahu ke Slovensku zazněla 
na akademii báseň J. M. Hurba-
na „Nitra v boji“ a po ní píseň 
obrozeneckého skladatele Karla 

Weinbergera „Hlas k Nitře“. Hu-
dební vložku připravil se svými 
žáky učitel František Zelníček, 
od něhož zazněly na akademii 
variace na pro housle na lidovou 
píseň ze Sušilovy sbírky „Kdes 
holubičko lítala“. Ze stejné sbír-
ky byla vybrána píseň „Soudijou 
synečka“ pro variace pro fl étnu 
složené J. Homolou. Na akademii 
byla zazpívána i „Vlastenecká 
píseň“ často zpívaná vícekrát na 
různých koncertech a připomína-
jící píseň Kde domov můj.

Program veřejné zkoušky 17. 
září 1843 v Ivančicích byl pozo-
ruhodný po hudební stránce, která 
tentokrát převažovala. Uvádí se jen 
proslov M. M. Kuldy, jinak zněly 
jen zpěvy a hudba. Na programu 
je zřejmé, že proti loňské akade-
mii zmizela bojovně vlastenecká 
poezie. Je zřejmě důsledek tažení 
úřadů proti národnímu obrození 

Po vzoru ivančických kulturně 
vzdělávacích akcí se podobné 
akce šířily i v dalších moravských 
městech - ve Velkém Meziříčí, 
Jedovnici, Kroměříži, Kojetíně, 
Jevíčku a povzbuzovaly duchovní 
obrodu a národní cítění.

P. Tomáš Procházka se přičinil 
o vznik náboženských spolků. 
Jako první na Moravě vznikla 
v Ivančicích Jednota katolických 
panen a o rok později Jednota 
katolických mužů. Právě Jednotě 
mužů doporučil P. Tomáš Procház-

ka v prosinci 1851 znovu vystavět 
svatojakubskou kapli v místě, kde 
již kaple od 15. století stála, ale 
byla zrušena za císaře Josefa II. 
Postup i potíže při stavbě ze stran 
úřadů nebudeme zde rozvádět 
- jsou popsány v brožurce „Kaple 
sv. Jakuba“, která byla letos vy-
dána. Jen zdůrazníme, že kaple 
byla postavena z veřejných sbírek 
jak ivančických, tak i občanů
z okolí. Vlastní práce byly z velké 
části provedeny zdarma a také část 
materiálu pro kapli byla darována. 
Kaple byla posvěcena 29. července 
1858. Tohoto slavnostního okamži-
ku se bohužel P. Tomáš Procházka, 
který měl největší zásluhu na 
znovu postavení kaple, nedočkal. 
Zemřel 8. června 1858. Průvod 
sestupující od kaple sv. Jakuba po 
jejím posvěcení se zastavil u jeho 
hrobu na ivančickém hřbitově.

P. Tomáš Procházka byl nej-
výraznější postavou v Ivančicích 
v 19. století a na jeho práci na-
vazovaly následující generace 
vlasteneckých pracovníků, uči-
telů, samosprávy města i kněží. 
Namátkou připomeneme Jana 
Kočího, synovce T. Procházky, 
který se přičinil o vítězství české 
strany v obecních volbách v r. 
1877 a stal se starostou v Ivan-
čicích. Pod vlivem T. Procházky 
byl vychován k vlasteneckému a 
náboženskému smýšlení Beneš 
Method Kulda, spisovatel a ka-
novník vyšehradský. Tomáš Pro-
cházka věnoval všechny své síly 
rodnému městu a odmítl přijmout 
místo faráře mimo Ivančice. 
V Ivančicích má pomník na hřbi-
tově, pamětní desku na rodném 
domě a jeho jménem je pojmeno-
vána ulice. Jeho písemnost je ulo-
žena v muzeu a vyžaduje odborné 
zpracování.                Jiří Široký

Použité prameny: • Kulda B. 
M.: Životopis Tomáše Procházky, 
Brno 1863 • Kolektiv autorů: 
Ivančice, dějiny města • Trojan 
J.: České besedy na Moravě v do-
bě národního obrození - VVM 
2/1990 • Kaple svatého Jakuba 
- OREL, jednota Ivančice 2008

Tomáš Procházka - národní buditel

Pamětní deska na rodném domě

POLÁNKA
Polánka se nachází na návrší severně od Moravského Krumlova. 

Již ve 14. století byla majetkem pánů z Lipé a náležela k jejich lenním 
statkům. Léna byly části majetku (vesnice, tvrze a dvory), které páni
z Lipé propůjčovali za různé služby méně bohatým šlechticům. Tito 
tzv. manové byli povinni především vojenskou službou, doprovázeli 
svého lenního pána na cestách a někteří manové zastávali různé úřady 
při dvoře nejvyšších maršálků.

Od poloviny 14. století se připomíná v Polánce vladycký rod, 
pocházející z Krhova u Hrotovic a píšící se kromě Polánky také po 
Kubšicích a Černíně. V erbu měli polopostavu muže se zdviženýma 
rukama. V roce 1349 se poprvé zmiňuje Čas z Polánky, jehož jméno 
je také prvním nepřímým dokladem o existenci vesnice. Čas z Polánky 
zde sídlil v letech 1349-1376, v období 1387-1412 se zde připomíná 
jeho syn Přibík Čas. Přibíkův syn Erazim z Polánky byl zřejmě špatný 
hospodář, vedl četné spory a zděděné statky neudržel. Také léno Polán-
ku byl nucen opustit někdy mezi léty 1420-1430, neboť poté se po vsi 
píše rod Vidunů z Žíňan a Dobronic. Roku 1437 se připomíná přísedící 
krumlovského manského soudu Matěj Vidun z Polánky, ale již 1451 
seděl tu man Jan z Železného a z Polanky. Také se v Polánce nezdržel 
dlouho, neboť již o dva roky později vykonával úřad olomouckého 
purkrabího. V roce 1461 se po Polánce píše také Jan z Čéče.

Na přelomu 15. a 16. století přichází na léno do Polánky rod So-
kolnických z Bítova. Členové rodu se psali podle Sokolníků u Brna, 
které drželi jako léno třebíčského kláštera. V roce 1524 se v Polánce 
připomíná Hynek Sokolnický. Jemu prodal Jan z Lipé v roce 1533 léno 
v Polánce (tvrz, dvůr a vesnici) do plného vlastnictví.

Oddělena od krumlovského panství Polánka byla jen krátce, neboť 
ji roku 1560 Pertold z Lipé koupil zpět od bratrů Jana a Jiřího Sokol-
nických. Součástí rozsáhlého krumlovského dominia byla i následu-
jící staletí až do zrušení vrchnostenské správy v roce 1848. Polánka 
byla samostatnou obcí do roku 1976, kdy se stala místní částí města 
Moravského Krumlova.

Kaple Narození Panny Marie. Polánka po třicetileté válce neměla 
vlastní kostel a náležela k farní správě v Moravském Krumlově. V roce 
1785 byla přifařena do Řeznovic. Snaha o stavbu vlastní kaple byla 
realizována s přispěním krumlovské vrchnosti v roce 1842. Kaple však 
svojí velikostí nestačila potřebám obyvatel, proto bylo rozhodnuto 
v roce 1899 vystavět novou.

Tvrz. V písemných pramenech z 16. století se vícekrát připomíná zdej-
ší tvrz, která bývala sídlem manů. Bohužel její polohu ani dobu trvání ne-
známe. Pravděpodobně stála v místě pozdějšího hospodářského dvora.

Pindulka. Přes Polánku procházela jedna z větví středověké dálkové 
cesty mezi Znojmem a Brnem. Na této komunikaci jsou v pravidelné 
vzdálenosti jako korálky navlečeny zájezdní hostince, odpočinková mís-
ta pro formany i tažná zvířata. Nedaleko Polánky stála o samotě zájezdní 
hospoda Pindulka. Na Moravě existovalo více zájezdních hostinců 
tohoto jména. Ve své době to bylo zřejmě jméno pejorativní a značilo 
hostinec pochybné pověsti. Pindulka stávala ještě na počátku 20. století 
u křižovatky silnic na jihovýchodním okraji současné zástavby.

Drobné památky. Při cestě do Řeznovic stojí zděná čtyřhranná boží 
muka. Byla postavena asi v polovině 19. století. Západně od Polánky 
při hranici katastrů Polánky, Hrubšic a Řeznovic se nachází starobylý 
kříž s letopočtem 1726, zdobený reliéfem hada.

Napsali Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u M. Krumlava

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí mikroregionu

Moravskokrumlovsko

Rodný dům Tomáše Procházky

Polánka na mapě z roku 1878 (převzato ze serveru www.geolab.cz). Polohu
zájezdního hostince Pindulka ukazuje šipka v pravém dolním rohu. 

Kaple Narození Panny Marie Vzorně opravená boží muka Hrob a pomník P. T. Procházky z roku 1883
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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.
koupím
•• motocykl Pionýr v jakémkoliv
stavu za rozumnou cenu, nabídněte. 
Tel.: 608 509 176.
•• závaží do zadních kol na Zetor
72-77,  nejlépe 8 ks. Tel.: 736 435 602. 
Volat po 16.00 hod.
prodám
•• Škoda Felicia Combi 1,6 GLX, 
r. v. 1997, 2 x airbag, ABS, centrál, 
posil. řízení, tažné zařízení, letní + 
zimní pneu. Tel.: 777 084 266.
•• Fiat Regata 100 S, závěs, po STK, 
motor 100 PS, cena dohodou. Tel.: 
776 626 586.
•• Favorit, nové obutí, baterie v zá-
ruční době. Tel.: 605 412 979.
•• Lada 1200, zachovalá, pojízdná, od 
06/2008 bez STK. Cena: 5.000 Kč, při 
rych. jed. - sleva. Tel.: 604 721 841.
•• Škoda 120, r.v. 83, STK do 06/2010.
Cena: 5.000 Kč. Tel.: 732 752 016.
•• Škoda 120 L, červená barva, málo 
jetá, dobrý stav, STK do 10/2010. 
Cena: 6.000 Kč. Tel.: 728 476 765.
•• Škoda Forman, r. v. 1994, tažné 
zařízení, centrál. Tel.: 606 461 488.
•• Škoda Octavia 1,6, r.v. 98, bez vý-
bavy, zimní kola, najeto 172.000 km. 
Cena: 75.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Renault 19, 1,4, 3 dveřový na ND, 
cena dle dohody. Tel.: 775 748 533.
•• Fiat Uno, 5 dveřový, obsah 1,0, r. v. 
1994, STK do 12/09, zachovalý, dobrý 
stav + náhradní kola. Cena: 20.000 Kč.
 Tel.: 775 618 029. 
•• Fiat Bravo 3 dveřový, r. v. 1996. 
Tel.: 723 219 924.
•• Nissan Almera Tino, tdi, r. v. 2000, 
barva stříbrná, najeto 145.000 km, vše 
v el., nové zimní pneu., originál rádio 
na cd, dobrý stav. Cena: 120.000 Kč, 
při rychlém jednání možná sleva. Tel.: 
608 194 779. 
•• Babetu po GO motoru, další nové 
díly, cena dohodou, zajímavá barva. 
Tel.: 776 626 586.
•• motocykl Kentoya Trigger 125, 
r. v. 2004, barva červeno-černá, nové 
pneumatiky + řetězovka, dobrý stav, 
STK do 2010. Cena: 23.000 Kč. Tel.: 
724 539 615.
•• motocykl ČZ 125/467 v dobrém 
stavu. Tel.: 737 835 687.
•• přívěsný vozík za osobní automobil 
na vysokých kolech. Cena: 4.000 Kč.
 Tel.: 602 852 111.
•• nové sedadlo na Simsona 800. Tel.: 
606 392 215.
•• zahrádku na Ford Escort Com-
bi, zánovní. Cena: 400 Kč. Tel.: 
604 721 841.
•• přívěs camping, zamykatelný, málo 
jetý, délka: 125 cm, šířka: 97 cm,
 výška: 57 cm, STK do 2009. Cena: 
3.000 Kč. Tel.: 777 051 215.
•• zimní pneu 2 ks, jednu zimu jeté, 
na Fiat 126 P Debica 135/80 R-12. 
Cena: 500 Kč/ks. Tel.: 605 471 368.
•• kompletní kolo se zimním vzor-
kem na Škodu 1203, 2 ks. Cena: 700 
Kč/ks. Tel.: 605 471 368.
Byty - nemovitosti
koupím
•• dům, byt nebo stav.pozemek, mo-
hou být i levnější nabídky, předem za 
ně děkuji. Tel.: 728 140 655. Bez RK.
prodám
•• byt 3+1 v panelovém domě, 3. 
patro, plocha 75 m2 včetně sklepu. 
Lokalita: Ivančice - nové sídliště. 
Byt má plastová okna, umakart. já-
dro s obkladem, kuchyňskou linku, 
balkón. Jedná se o družstevní byt 
s možností převodu do OV. Volný 
od 1. 1. 2009. Cena: 1.820.000 Kč. 
Více informací na tel.: 602 201 853.
•• zahradu se zděnou chatou v M. 
Krumlově, el. proud, voda, větší po-
zemek. Tel.: 774 412 675.
•• garáž. Tel.: 724 537 106. Oslavany.

•• byt 3+1 v OV na Sídlišti v M. 
Krumlově, po revitalizaci. Cena: 
1.200.000 Kč. Tel.: 602 755 265.

•• SPZ Reality Ivančice nabízí k pro-
deji: Byt 3+1 v M. Krumlově, 2 NP, 
74 m2, cena 1,5 mil • 4+1 v Hustope-
čích, 3 NP, 87 m2, cena 1,5 mil. • byt 
2+1 v Ivančicích, 53 m2, cena 1,55 
mil. • RD 2+1 Rybníky, zast. plo-
cha 775 m2, cena 1,8 mil. • RD 3+1 
Meziříčko, okr Třebíč, zast. plocha 
180 m2, cena 1,18 mil. • stavební po-
zemek Oslavany-Padochov, 917 m2, 
cena 1 mil. • K pronájmu: nebytové 
prostory vhodné k obchodní činnos-
ti či kancelář v Ivančicích, plocha 
32 m2, cena 8 tis. + inkaso. • Další 
informace na www.realityspz.cz 
nebo na tel.: 736 114 460.
•• dům 3+1, přístavek 1+1 (hrubá 
stavba)  po celkové GO, pozemek 947 
m2, zastřešené posezení v Zastávce 
u Brna. Tel.: 602 721 421.
•• ornou půdu (4.000 m2) u Pohořelic. 
Tel.: 725 597 511.
•• RK ACITY Vám nabízí: pěkný 
dům 4+1 s obchodem v centru 
Oslavan, zahrada, vjezd, po rekon-
strukci, ihned k bydlení, pozemek 
400 m2, cena 2,8 mil. k jednání • 
RD 2+1 Dolní Kounice, zast. plocha 
90 m2, dvorek, k rekonstrukci, 
cena 670 tis. + provize • RD 3+1 
se zahradou 400 m2, Ivančice, 
po vnitřní rekonstrukci, cena 2,6 
mil. • RD 3+1, bazén, zahrada, 
Ivančice, kolaudace 2007, cena 3,4 
mil., k jednání. • Více info na tel. 
605 749 319 nebo na www.acity.cz.
nabízím pronájem
•• prodejny v Ivančicích na Palac-
kého náměstí. Užitná plocha 40 m2. 
Více informací na tel.: 602 201 853.
•• Obec Horní Kounice nabízí k pro-
nájmu místní prodejnu se smíšeným 
zbožím. Roční nájem 22.000 Kč
 + inkaso. Více info. na tel.: 515 339 
229, 724 183 486.
hledám pronájem
•• garáže na Sídlišti v MK, prosím 
nabídněte, spěchá. Tel.: 602 782 232.
•• RD nebo bytu 3+1 v MK, nebo 
blízkém okolí na 5 měsíců od 01/
2009. Tel.: 608 713 324.
•• bytu 1+1 v Iva. Tel.: 605 854 203.
Stavba - zahrada
koupím
•• fasádní polystyrén do 20 m2, tl. 5 
cm, levně. Tel.: 723 224 165.
•• zbytek desky Cetris, síla 10 mm, 
rozměr délka: 1 m a šířka: 0,3 m, 1 ks, 
nabídněte. Tel.: 723 224 165.
prodám
•• pórobeton šedý, 20 x 25 x 5 cm 
(zlomky), cena dohodou, spěchá. 
Tel.: 776 626 586.
•• kari sítě, levně. Tel.: 608 509 176.
•• skleněné křidlice Steinbrück 15 ks. 
Tel.: 606 392 215.
•• ocelové zinkované schodiště, rošto-
vé nášlapy, výška na jedno patro (2,80 
m). Tel.: 737 010 367.
•• staré cihly. Tel.: 602 831 453.
Vybavení domácnosti
koupím
•• skříň nebo vitrínku i poškozenou, 
rozměry výška: 120 - 180 cm, hloub-
ka: 50 - 60 cm, šířka: 80 - 90 cm. Tel.: 
737 010 367.
prodám
•• rozkládací sedací souprava + 1 
křeslo s úlož. prostorem, barva béžo-
vá. Cena: 400 Kč. Tel.: 776 626 586.
•• PVC, šířka 150 cm, délka 5,70 m. 
Tel.: 605 776 380.
•• pěkný dřevěný lustr, vnitřní levé 
dveře sklo. Cena: 300 Kč/ks. Tel.: 
606 392 215.
•• rozkládací sedačku, 2 křesla + 2 
taburetky, vysoká opěrátka, krásné 
a bez kazu, stáří 3 roky, nutno vidět. 
PC: 25.000 Kč, nyní: 6.000 Kč. Tel.: 
775 120 782.
•• nový sprch. kout Sanipro, 80x80 cm.
Cena: 3.500 Kč. Tel.: 604 303 267.
daruji
•• starší skříně + gauč za odvoz. Tel.: 
775 442 549.
Elektro a elektronika
prodám
•• pračku mini Romo, zánovní. Tel.: 
605 776 380.

•• automatickou pračku, 5 kg, boční 
plnění, AA, koupena před 3 lety, pou-
ze 1,5 roku používaná. PC: 9.000 Kč, 
nyní: 3.000 Kč. Tel.: 723 187 026.
•• lednici, stáří 15 let, zcela funkční 
bez oprav. Cena: 1.000 Kč. Tel.: 
608 114 611.
•• lednici s mrazákem, zn. Gorenje, 
nová od 04/2008, v záruční lhůtě, 
rozměry: výška 112 cm, šířka 50 cm, 
hloubka 60 cm. PC: 6.500 Kč, nyní: 
5.000 Kč. Tel.: 775 610 505.
•• vysavač zn. Vampyr. PC: 3.600 Kč, 
nyní: 650 Kč. Tel.: 605 776 380.
•• televizor Sony KV-21FQ10K, stří-
brný, úhlopříčka 55 cm, stáří 3 roky, 
vynikající stav. Cena: 2.800 Kč. Tel.: 
724 687 954.
Vše pro děti
prodám
•• dřevěnou kolébku pro novorozen-
ce. Tel.: 515 336 601.
•• dětský hluboký kočárek, barva 
zeleno-žlutá, po 1 dítěti, dobrý stav. 
Cena: 1.300 Kč. Tel.: 737 934 723.
•• dětský kočárek zn. Kajtex, velmi 
zachovalý. Cena: 600 Kč, spěchá. 
Tel.: 739223 911.
•• dětský kočárek zn. Copart, troj-
komb. s přenosnou taškou na dítě, 
plná výbava, barva modro-šedá. Cena:
2.500 Kč. Tel.: 607 522 563. Iva.
•• dětský kočár zn. Deltim, trojkomb., 
barva béžovo-modrá, po 2 dětech. 
Cena: 1.000 Kč. Tel.: 723 416 215.
•• golfové hole zn. ABC Design. 
Cena: 500 Kč. Tel.: 607 522 563. Iva.
•• golfový polohovací kočár po 2 
dětech s nánožníkem, stříškou, ná-
kupním košem. Jedna brzda nebrzdí, 
nutno vidět. Cena: 500 Kč. Tel.: 773 
512 051. Ivančice.
•• dětskou autosedačku (vajíčko), 0 
– 13 kg, barva modro-šedá, jako nová. 
Cena: 800 Kč. Tel.: 731 743 060.
•• 2 dětské přilby na kolo, málo po-
užívané, jako nové, barva modrá + 
červená, pro dítě ve věku 6 – 12 let. 
PC: 650 Kč/ks, nyní: 200 Kč/ks. Tel.: 
608 114 611.
•• dívčí horské kolo pro věk 7 – 10 let, 
ve velmi dobrém stavu. Cena: 800 Kč. 
Tel.: 608 114 611.
•• malé dětské kolo pro dítě od 2 let. 
Tel.: 605 776 380.
•• kočár tříkolku, zn. Quinny Spe-
edi SX po 1 dítěti, barva červená, 
korba, taška, fusak, 2 x pláštěnka, 
pumpa, síťka. Koupeno v r. 2006. 
PC: 15.000 Kč, nyní: 6.000 Kč. Tel.: 
737 700 518.
•• zimní fusak modro-bílý. Cena: 300 
Kč, dále mantinely do postýlky mod-
ro-žluté. Cena: 250 Kč + saténové pe-
řinky do kočárku s výšivkou kočičky. 
Cena: 150 Kč. Vše ve velmi dobrém 
stavu. Tel.: 733 342 810.
•• dětské sáně 140 cm, malou dětskou 
tříkolku. Tel.: 605 776 380.
•• školní aktovku po prvňáčkovi, bar-
va růžová s princeznou, velmi pěkná. 
PC: 1.500 Kč, nyní: 500 Kč. Tel.: 723 
699 213.
Oblečení a obuv
prodám
•• velmi pěkné oblečení na holčičku, 
vel. 58 – 98, dětské soupravy, rifle, 
zimní bundy, kombinézy, trika, miki-
ny aj. Tel.: 605 108 554.
•• téměř nové podzimní (jarní) kom-
binézy, 2 ks, růžovou a zelenkavou, 
ušitá s kapucí a tlapkami jako zajíček 
na 6 - 9 měsíců. Velmi pěkný materiál. 
Cena: 220 Kč/ks, při odběru 2 ks 400 
Kč/2 ks. Tel.: 605 108 554.
•• pěkné oblečení na holčičku od 
narození do 2 let, dětské soupravič-
ky, body, trika, mikiny, vetry, bundy, 
čepičky aj. Cena: 600 Kč/40 ks. Tel.: 
605 108 554.
•• těhotenské oblečení, kalhoty, svetry,
košile, cena doh. Tel.: 724 996 261.
•• pánský kvalit. oblek OP Prostějov. 
Cena: 1.900 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• téměř nové růžové botičky, pevné, 
vel. 20. Cena: 100 Kč. Tel.: 605 108 554.
•• dívčí boty pro 2 - 3 let, velmi pěk-
né, dovoz ze zahr. Tel.: 607 925 569.
•• pánské pracovní boty a kanady
č. 10, nenošené. Tel.: 605 914 928.

•• černý oblek - smoking včetně kal-
hot, vel. 52 a černé kalhoty vel. 52.
Cena: 600 Kč/za vše. Tel.: 605 405 959.
Zvířata
koupím
•• letošní slepice – nosnice, spěchá. 
Tel.: 737 010 367.
•• koupím v měsíci 12/08 – 01/09 
pro sebe půlku vykrmeného prase-
te. Váha půlky 80 kg a více. Cenu 
respektuji, prosím nabídněte. Tel.: 
720 134 785.
prodám
•• jateční králíky. Tel.: 723 128 206. 
Miroslav.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 
732 562 498.
•• holuby masného plemene, kali-
fornské a kingy, chovné páry. Tel.: 
739 857 760.
•• mladé korely žluté a šedé barvy. 
Tel.: 732 225 507.
•• mláďata papoušků rozel pestrých, 
kakariků, amazoňanů a pávů mod-
rých. Vše zvyklé venku. Tel.: 777 
877 631.
•• 3 páry holubů kalifornských, bílých.
Tel.: 731 202 333. Volat  po 17.00 h.
•• zakrslé králíčky, samičky, barva 
černá a stříbrná, narozené 5.5.08. 
Cena: 50 Kč/ks. Možnost dovo-
zu Znojmo, Třebíč, Brno. Tel.: 
732 838 992.
•• štěňata pražských krysaříků, pej-
sky, odběr možný kolem 19. 11. 2008. 
Tel.: 774 585 936. Ivančice.
•• štěňátko westíka, stáří 10 týdnů, 
bez PP, očkované + odčervené. Cena: 
4.000 Kč.
•• štěňata bíglů bez PP, po rodičích 
s PP, barva tricolor, velmi pěkná, 
zvyklá venku, 3x očk.+ odčervená, 
rozumná cena. Tel.: 724 033 609.
•• štěňata trpasličích pudlů bez PP, 
barva apricot, výborný společník pro 
děti i dospělé. Tel.: 607 907 452.
•• štěňata labradorů bez PP, barva 
smetanová, očkovaná + odčervená. 
Tel.: 607 907 452.
daruji
•• mourovaté kocourky, stáří 3 měsí-
ce. Tel.: 736 429 347.
Různé
koupím
•• jablka na uskladnění, cca 10 kg, 
nabídněte. Tel.: 602 278 232.
•• metrický cent krmných brambor 
nebo krmné řepy. Tel.: 723 754 688.
•• originální hru Resident Evil 3 
na playstation 1, prosím nabídněte. 
Tel.: 605 753 997.
prodám
•• kulečník, cena dohodou. Tel.: 603 
536 577. Volat mezi 8.00 - 16.00 hod.
•• husitské zbraně, replika, dřevěný 
trakař vhodný na výzdobu, replika 
z 50. let, polní kovový vál 3 m, polní 
kovové brány. Tel.: 515 336 601.

•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodin-
né včelařství Bronislav a Eva Gru-
novi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 787, 
e-mail: b.gruna@seznam.cz. Naše 
medy můžete koupit také v M. Krum-
lově v prodejně pekárna Ivanka
na Znojemské ulici.

•• radiátor Radik 22, 1,60 m, ne-
funkční plynový kotel, starý bojler 
na 160 l, dřevo na otop (staré trámy, 
dveře). Tel.: 602 831 453.
•• oběhové čerpadlo k topení Grun-
fos a čtyřcestný ventil Duomix. Tel.: 
605 776 380.
•• krosnu s hliníkovou konstrukcí, 
velmi lehká + batoh Gema modrý, 
vhodný na turistiku, úplně nové,  ne-
vhodný dárek. Cena dle dohody. Tel.: 
723 179 816.
•• Karavany a různé sešitové romány. 
Tel.: 604 519 067.
•• kytarové kombo 50W. Cena: 
5.000 Kč. Dále zesilovač 2 x 500W. 
Cena: 9.000 Kč. Tel.: 604 519 067.
•• elektroakustickou kytaru Iba-
nez, hlasitost, výšky, basy. Cena: 
5.500 Kč. Tel.: 606 154 739.
•• playstation 2 s čipem v dobrém 
stavu, se 2 hry. Cena: 3.000 Kč. Tel.: 
737 934 723.

•• psí boudu pro větší plemeno, zatep-
lenou, obložená palubovou deskou, 
otevírací střecha, 1⁄2 roku používaná, 
dobrý stav. Cena: 3.000 Kč. Tel.: 
606 277 195, po domluvě pošlu mms.
•• větší demion na víno, cena doho-
dou. Tel.: 728 639 839.

•• České výrobky z ovčí vlny - při-
krývky, polštáře, polštářky ve tva-
ru oveček a další. Výrobky můžete 
zhlédnout v Nábytku Juránkovi 
- Na Brněnce v Ivančicích nebo 
na stránkách: www.ovce-produk-
ty.stranky1.cz. Pro více informací 
volejte tel.: 723 982 638.

•• přípravek na celulitidu (Innéov), 
30 sáčků s jahodovou příchutí. PC: 
600 Kč, nyní: 300 Kč. Nevhodná 
výhra. Tel.: 608 718 900.
•• časopis Stadion, vázaný, ročník 
1964 – 1982. Tel.: 606 392 215.
•• ječmen. Tel.: 606 392 215.
•• krmnou řepu. Tel.: 732 405 452.
•• loupané ořechy. Cena: 90 Kč/kg. 
Tel.: 731 511 510.
•• loupané ořechy dobré kvality. Tel.: 
605 755 560.
•• loupané ořechy. Cena: 100 Kč/kg. 
Tel.: 777 856 232. M. Krumlov.
•• letošní  loupané ořechy. Tel.: 
732 562 498.
•• loupaná ořechová jádra. Cena: 
100 Kč/kg. Tel.: 602 302 072.
•• loupané ořechy. Cena: 100 Kč/kg. 
Tel.: 732 123 663.
•• brambory na uskladnění, dohoda 
jistá. Tel.: 737 777 798.
•• brambory na uskladnění. Cena: 
5 Kč/kg. Tel.: 732 124 232.
•• med na perníčky. Cena: 50 Kč/kg. 
Tel.: 774 841 238.
•• dámské kolo Eska bez přehazovač-
ky. Tel.: 605 776 380.
•• stájovou zátěžovou gumu pod 
koně, pláty cca 2 x 1 m, výška 2 cm, 
vhodné do boxu, chodeb, kotců. Cena: 
350 Kč/m2. Tel.: 777 877 631.
•• velké kulaté balíky sena. Cena: 600 
Kč. Tel.: 777 877 631.
vyměním
•• kulatý chomout 22,5“ za špičatý 
20“ – 21“. Tel.: 723 048 329.
daruji
•• koňský hnůj. Tel.: 777 877 631.
Služby
•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě 
atyp, ŽALUZIE vertikální a ho-
rizontální, SILIKONOVÉ těsnění 
oken a dveří, ROLETY předoken-
ní z PVC a hliníku, LAMELOVÉ 
dveře, kuchyňské VODNÍ FILTRY 
Fontanus a VYSOUŠEČE vlhkosti. 
Pavlík Ivo, Dukovany 211. Tel./fax: 
568 865 321, 602 719 156, e-mail: 
ivokarpavlik@seznam.cz.

•• Udělejte si hezké Vánoce, hotovost 
až 50.000 Kč na ruku do domu. 
Měsíční splátky bez poplatku. Tel.: 
605 720 362.

Seznámení
•• mladý sympatický muž 24 let, 
modré oči, hnědé vlasy, se zájmem 
o sport, přírodu, zvířata, film, hudbu 
hledá přítele pro dlouhodobější vztah 
a vše krásné, ve věku 26 - 35 let. Pro-
sím ozvi se. Tel.:  774 662 054.
•• vdova 58 žijící v RD hledá muže 
do 60 let, jen vážné nabídky. Tel.: 
774 546 088.

•• sympatický mladý muž by se rád 
touto cestou seznámil s milou ženou 
do 45 let, pro trvalý a hezký vztah z 
M. Krumlova a blízkého okolí, dítě 
není překážkou. Tel.: 515 320 539.
•• diskrétní milenku pro zpříjemnění 
všedních dnů, nic není podstatné, 
jen vzájemná touha... Jsem sympa-
tický, pohledný muž, 25 let. Tel.: 
773 513 317. Znojmo a široké okolí.
•• mladší dívku na výlety a k ob-
časným schůzkám u mě doma. Jsem 
finančně zajištěný muž štíhlé posta-
vy, 45 let, zatím kamarádku. Tel.: 
739 100 792.
•• pohodového štíhlého muže, rozve-
deného, kolem 50 let, který je dlouho 
sám a rád by našel přítelkyni, štíhlou 
a rozvedenou ve věku 50 let. Tel.: 
728 637 056.
•• žena 41/167/70 se synem ve věku 
13 let, sympatická, rodinně založená, 
by se ráda seznámila s mužem do 50 
let v okolí Brna, dítě není překážkou. 
Tel.: 773 942 887.
•• žena 51/175/68, sport. typ by ráda 
našla kamaráda (přítele), prosím jen 
vážně. Tel.: 731 466 796. Pouze sms.
Zaměstnání a brigády
nabízím

•• Pekárna Moravský Krumlov při-
jme řidiče skupiny B, C, pro rozvoz 
pečiva. Práce na 8,5 hod. denně. 
Pravidelný hrubý měsíční příjem: 
20.000 Kč. Tel.: 724 529 727.

•• Zahraniční o.s. hledá ženy všech 
věkových kategorií. Nenáročná práce, 
skvělý výdělek. Tel.: 724 473 905.
•• Firma zabývající se potravinář-
skou výrobou – masná výroba, přijme 
na HPP muže – řezníka, míchače, 
popřípadě zaučíme vyučeného ku-
chaře. Výrobna se nachází v Tetčicích 
u Rosic. Platové podmínky dohodou. 
Tel.: 724 128 241, 724 290 000. Volat 
pouze od pondělí do pátku.

•• Firma SELF servis, spol. s r.o. 
hledá pracovníky na plný pracovní 
úvazek na pozice: administrativní 
pracovník. Požadujeme: SŠ s ma-
turitou, znalost práce na PC (Excel, 
Word). Technik TKR, požadujeme: 
SŠ s maturitou, řidičský pr.sk. B, 
znalost práce na PC (Excel, Word), 
komunikativnost, pečlivost, příjem-
né vystupování. Profesní životopis 
na e-mail: badin@selfservis.cz, 
bližší info na tel.: 533 383 522.
hledám
•• brigádu v odpoledních hodinách 
nebo o víkendech. Úklid kancelář-
ských prostor a výpomoc v domác-
nosti. Tel.: 728 008 476.
•• studentka hledá brigádu na ví-
kendy, praxe v oboru kuchař, číšník, 
barman, klidně i úklid, hlídání dětí 
apod. v okolí M. Krumlova. Tel.: 728 
225 941.
•• šikovnou dámskou krejčovou, 
zájemkyně ať se hlásí na tel.: 
605 509 077, pí. Jakubcová.
Výzva
•• potkali jsme se v úterý 11.11. 
ve vlaku z Brna do Znojma v 19.46 
hod. Já jsem vystupoval v Morav-
ských Bránicích a Ty jsi jela na 
Krumlov. Měl jsem na sobě černý 
rolák a vestu. Prosím ozvi se! Tel.: 
605 753 997.

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

INZERENTI POZOR !!!
Od 1. ledna 2009 bude možné zadat soukromý 
řádkový inzerát do tištěné formy Zrcadla 
POUZE formou placené SMS. Běžný inzerát 
v ceně 30 Kč a v rámečku za 50 Kč. Cena 
komerční inzerce se nemění. Bližší informace 
naleznete v příštím vydání Zrcadla. Soukromá 
inzerce na serveru www.zrcadlo.info bude
i nadále zdarma.                              /redakce/
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FC Tatran Bohunice
- FC M. Krumlov 4:2 (2:0)

Branky MK: Procházka, Anders
Na umělé trávě menších roz-

měrů a za vytrvalého deště se hrál 
zajímavý fotbal. Hosté měli více 
ze hry prvních dvacet minut. Pak 
se však domácí ranou pod břevno 
ujali vedení a od té doby až do 
poločasu měli navrch oni. Těsně 
před půlí dokonce zvýšili po chy-
bě obrany na 2:0.

Úvod druhého dějství patřil 
Krumlovským. Brankami Pro-
cházky a Anderse srovnali stav a 
několikrát měli blízko k vedoucí-

mu gólu. V poslední čtvrthodině 
však útočníci Bohunic dvakrát 
potrestali nedůslednost v zadních 
řadách Krumlova a tři body tak 
zůstaly v Brně.

FC Moravský Krumlov
-Sokol Podluží 1:1 (0:0)
Branka MK: Zelníček

Diváků: 250
 Netradiční sobotní termín 

poznamenal návštěvu, ne však 
výkon domácích. Ti se od začát-
ku snažili zlomit prokletí svého 
nejméně oblíbeného soupeře. Již 
v úvodu se ocitl v dobré šanci 
Procházka, mířil však nad. Ve 30. 

minutě šel sám na brankáře Klod-
ner , ten ho ale vychytal. Hosté 
pálili několikrát nebezpečně ze 
střední vzdálenosti.

Druhá půle přinesla konečně 
vedení domácích. V 60. minutě 
se ve vápně uvolňoval Vybíral, 
byl sražen a Zelníček penaltu 
proměnil. Pak však začal úřado-
vat rozhodčí. Čtvrt hodiny před 
koncem vyloučil po druhé žluté 
kartě (první udělena nesmyslně) 
kapitána domácích Hlučila. Pod-
luží mohlo srovnat chvíli na to. 
Klodner však vyhlavičkoval míč 
z prázdné branky na roh. V 94. 
minutě odpískal sudí domácím 
velmi přísný faul na hranici 
šestnáctky. Z následného rohu o 
minutu později se hostům poda-
řilo srovnat na konečných 1:1. 
Rozhodčí přitom signalizoval, že 
nastaví pouze tři minuty.

V konečné tabulce podzimní 
části nejvyšší krajské soutěže 
skončili fotbalisté FC Moravský 
Krumlov s dvaceti body a skóre 
25:26 na 10. místě.

Krumlovští fotbalisté v podzimním finiši

HLAVNÍ PARTNEŘI
FC MORAVSKÝ KRUMLOV: 

Město Moravský Krumlov, Stavební firma VESELÝ,
VHS Znojmo, GERSTNER MONT, M SPORT, 
OSP Moravský Krumlov, WHC ČERNÝ, UNICON-
TROLS, Hotel VINUM COELI, A+V AUTOBAZAR,

Autobusová doprava VYŽRÁLEK 
Mediálním partnerem FC Moravský Krumlov je čtrnáctideník 

ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

V sobotu 15. 11. se ve Znojmě 
konalo Mistrovství ČR v dět-
ských country tancích. Účastnilo 
se ho 27 soborů zejména z větších 
měst, např. Liberce, Prahy, Brna, 
Hodonína, Rakovníka, Písku a 
mezi nimi také my - děti z malé 
školy v Dolních Dubňanech. 
Protože jsme se ještě mistrovství 
neúčastnili, byli jsme zařazení
do kategorie NOVÁČCI. 

Kroužek country tanců pra-
cuje na naší škole 2 roky. Není 
výběrový. Tančí každý, kdo má 
chuť, koho tanec baví. Letos jej 
navštěvuje 24 dětí, z toho je 12 
začátečníků z 1. a 2. ročníku.
A protože naši školu navštěvuje 
44 žáků, je to víc než polovina. 
Soutěže se účastnila pouze starší 
skupina - děti z 2. - 5. ročníku. 
Ta brala přípravu opravdu zod-
povědně. Obvykle trénujeme 1x 
týdně, 14 dní před vystoupením 
tančíme navíc každé ráno před 
vyučováním.

Soutěžili jsme s choreografiemi 
Colorado a Bedna od Whisky, 
s nimiž jsme se zúčastnili zjara 

soutěže O Medláneckou sýpku, jen 
jsme druhou skladbu přizpůsobili 
většímu počtu tanečníků, protože i 
tato skupina se letos rozrostla.

Ve sportovní hale Znojmo 
probíhaly dopoledne prostorové 
zkoušky, ve 12. 30 byl slavností 
nástup všech souborů. Hned nato 
začíná soutěž kategorií NOVÁČ-
KŮ. V této kategorii je přihlášeno 
9 choreografií. Na některých na-
šich dětech je patrná tréma, jiní 
jsou natěšení. Nastupujeme na 
Colorado. Tady se nám podařilo 
udělat pár drobných chyb. Neva-
dí. Za velkého potlesku fanoušků 
a povzbuzováni moderátorem 
odbíháme do šatny a převlékáme 
se do druhých kostýmů. Máme 
na to 8 minut. V modročervené 
kombinaci nastupujeme na Bednu 
od Whisky. Vyšla nám perfektně. 
Děti tančily s radostí, uvolněně 
a bez chyb. I moderátor soutěže 
poznamenal: „Dámy a pánové, 
absolutně úžasný vystoupení“. 
S napětím jsme očekávali veřejné 
hodnocení poroty. Z hloučku dětí 
jsme zaslechli“… aspoň kdybys-

me stáli na bedně…“
Stáli jsme. Jako soubor s nej-

nižším věkovým průměrem jdeme 
hrdě za zvuků hudby ke stupínku 
s č. 3. Radost v našem souboru je 
obrovská. Na stupínku přebíráme 
diplom a pohár a odcházíme do 
šatny. Radujeme se o to víc, že na 
stupních 1. a 2. stáli žáci 2. stupně. 

A co si můžu přát jako vedoucí 
souboru víc, než když se děti bez-
prostředně po skončení soutěže 
ptají, kdy bude nějaká další sou-
těž, když vidím spokojené rodiče 
ochotné děti na soutěž přivézt
a fandit jim, rodiče vděčné za to, 
když se s dětmi dělá navíc něco, 
co pro ně má smysl. Myslím, že 
nezáleží na velikosti obce, v níž 
se škola nachází, ani na velikosti 
školy. Důležitá je chuť do něčeho 
se pustit a dotáhnout to do konce. 
A protože se má člověk pořád na 
něco těšit, my všichni z kroužku 
country tanců se mimo jiné už teď 
těšíme na oslavu úspěšného vy-
stoupení na mistrovství republiky 
a na Medláneckou sýpku 2009.

Zdeňka Procházková

Mistrovství ČR v dětských country tancích

Fotbalový oddíl FC Moravský Krumlov pořádá
X. ročník tradičního turnaje v malé kopané .

TURNAJ O VÁNOČNÍHO KAPRA
sraz 20. prosince v 8.30 hodin na fotbalovém hřišti

hráčů v poli:  4 + 1  •  začátek turnaje: 9.00 hodin
startovné: 450 Kč za mužstvo  •  občerstvení zajištěno

Nahlášení mužstva a zaplacení vkladu proveďte nejpozději do 19. 12. 2008
u pana L. Zelníčka, tel.: 723 285 103.


