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REDAKCE
ČTRNÁCTIDENÍKU ZRCADLO
hledá spolupracovníky pro pozici

INZERTNÍ PORADCE
• dobrá komunikativnost • dobrá znalost 
regionu • vlastní automobil • uživatelská 
znalost Microsoft Office a internetu • vhodné 
jako přivýdělek pro regionální obchodní 
cestující pracující na živnostenský list. 

Pro více informací pište POUZE
na e-mail: noviny@zrcadlo.info 

������� ��������� Nám. 13. prosince è. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529

e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

AKCE!
Sedmikomorový profil

s trojsklem za cenu
pìtikomorového

s dvojsklem!

Nám. 13. prosince č. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181

mobil: 608 505 529
e-mail: rioslavany@ri-okna.cz

www.ri-okna.cz
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GRAFICKÝ NÁVRH

ŠTOČKU ZDARMA

AKCE: SEKČNÍ VRATA S POHONEM: 20.990 Kč

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

Durdická 924
M. Krumlov
tel.: 777 084 266
www.hormann.cz
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Provozní doba sportcentra: pondělí - čtvrtek 14.00 - 22.00, pátek 12.00 - 24.00
sobota 9.00 - 24.00, neděle 9.00 - 22.00. Možnosti rezervace na tel.733 373 783.

sobota 31. 10. 2009 od 9.00 hodin

TURNAJ V KUŽELKÁCH JEDNOTLIVCŮ
Přihlášky na tel.: 739 666 463 do středy 28.10.2009. Startovné 50,- Kč.

Hlavní cena - MALÝ SUD PIVA GAMBRINUS.

/Region/ Nad některými střed-
ními školami v Jihomoravském 
kraji visí otazník jejich další 
existence. Školy teď, znovu po le-
tech, straší slovo „optimalizace“, 
zkrátka slučování či redukce. To 
by se v budoucnosti mohlo týkat 
až čtyř škol v regionu.

Teoreticky jde o gymnázia a 
„zemědělské“ školy v Ivančicích 
a v Moravském Krumlově. Tyto 
školy mají stejné nebo podobné 
zaměření a jsou od sebe vzdáleny 
jen pár kilometrů.

Důvodem tohoto kroku je sni-
žování počtu zájemců o studium 
a rostoucí finanční náročnost pro-
vozu vzdělávacích zařízení. 

„V současné době přicházejí na 
střední školy méně početné roční-
ky studentů než v předcházejících 
letech. Opatření reagující na tento 
hluboký demografický propad 
projednává politická reprezentace 
kraje. Žádná konkrétní rozhodnutí 
zatím nebyla přijata,“ odpověděl 
na konkrétní dotaz ohledně výše 
uvedených škol Jan Chmelíček, 
tiskový mluvčí JMK.

Své jisté ale již mají dvě školy 
a tři pedagogicko-psychologické 
poradny, které budou sloučeny. 
Jde o Uměleckoprůmyslovou 
a technickou školu ve Velkých 
Opatovicích, která se sloučí se 

Střední odbornou školou a střed-
ním odborným učilištěm v Leto-
vicích. Další slučování se bude 
týkat tří pedagogicko-psycholo-
gických poraden na Blanensku a 
Vyškovsku, a to po nedávné fúzi 
poraden pro Brno-město a Brno-
-venkov.

Dalším neblahým fenoménem 
v této oblasti je snižující se presti-
že řemeslných oborů v očích ve-
řejnosti. Zkušenosti totiž ukazují, 
že žáků vzdělávajících se v obo-
rech s výučním listem je rok od 
roku méně. Jen v Jihomoravském 

kraji bylo v roce 2000 téměř 40 
procent žáků prvních ročníků 
středních škol v učňovských 
oborech, v roce 2006 to bylo již 
pouze 30 % a v roce 2008 klesl 
tento podíl na 29 %. Vzhledem 
k tomu, že do středních škol bude 
v nejbližších letech kvůli slabým 
populačním ročníkům nastupovat 
stále méně žáků, je velmi pravdě-
podobné, že tento klesající trend 
bude dále pokračovat. 

Přitom schopní řemeslníci a 
kvalifikovaní dělníci jsou stále 
potřeba. Nástroje, jak přesvědčit 

žáky ke vzdělávání v těchto obo-
rech jsou spíše nepřímé. Je možno 
si cenit toho, že většina středních 
odborných škol, a to zejména ty, 
které vyučují učební obory, úzce 
spolupracují se zaměstnavateli 
v regionu. Školy přizpůsobují 
obsah i formu výuky skutečným 
potřebám zaměstnavatelů a rea-
lizují praktické vyučování žáků 
v reálném pracovním prostředí fi-
rem. Vidí-li žáci i jejich rodiče, že 
v místních firmách je možné najít 
dobré uplatnění, zohlední to i při 
volbě vzdělávací dráhy.     /mask/

Kraj plánuje zrušit školy

foto: archiv redakce                                                                                            Gymnázium v Ivančicích
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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 DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Dva certifikovaní

SÁDROKARTONÁŘI
zhotoví sádrokartonové

podhledy, stropy, podkroví apod.
Návrh a rozpočet zdarma.

Praxe dva roky. Možno zaslat 
fotografie našich prací.

Více na tel.: 732 949 100

Miloš Hlaváč
U Hřiště 1517
Ivančice - Alexovice
mobil: 739 170 814

ne
bo

 d
o 

vy
pr

od
án

í z
ás

ob

Slovo úvodem
Pohádka o díře v silnici

Bylo nebylo, vážení přátelé, jedno malé království. Byl to stát 
moderní, dálnice zde stavěli ze zlata a byly vroubeny svodidly 
z pravého stříbra. No, nevím, jestli byly skutečně stavěny z dra-
hého kovu, ale rozhodně tolik stály.

 Žil v tom království, v malebném městečku, jeden pracovi-
tý poddaný. Jmenoval se, jak jinak, Honza. Honza měl rodinu
a postavil pro ni dům. Ale co je do domu, do kterého neteče voda 
a nemá řádnou kanalizaci? Protože už nebyl temný středověk, 
chtěl si zbudovat přípojku na královskou kanalizaci a vodovod. 
Podíval se do plánů a zjis�l, že obojí je na druhé straně silnice.
I jal se běhat po úřadech a shánět razítka, kterých královš� úřed-
níci zvlášť milují. Čím více, �m lépe.

Když povolení sehnal, začal kopat do silnice díru. Byl to člověk 
chudý a tak pracoval jen za pomoci svojí rodiny. Aby rychtář měl 
jistotu, že práce bude včas a řádně provedena, poslal na Honzu 
tři dráby. Jeden ho popoháněl lískovkou zákona, druhý ho přes 
záda švihal karabáčem vyhlášek a ten tře� ho mlá�l bičem ter-
mínu. Honza pracoval v potu tváře a svoji práci včas a správně 
dokončil. Když se podíval na silnici, byla taková jako dřív. Krásná, 
rovná, bez škrábance. Taková, že nikdo nepoznal, kde Honza díru 
vykopal. Rychtář byl s Honzovou prací velmi spokojen.

V té zemi měli i c�hodný úřad mistra silnic. Ten měl na staros� 
jejich údržbu. A tak statečně značkami označoval výmoly, vyjeté 
koleje a sem tam i nějakou tu silnici opravil. Jeho úředníkům se 
něco na silnici před Honzovým domem nezdálo. Tak rozhodli, 
že vykopou díru a podívají se blíže na závadu. I delegoval tři 
dohlížeče a jednoho dělníka, aby díru vykopali. Rychtář poslal 
zase naše tři dráby , aby na práci dohlédli. Dohlížeči je vyhnali
s výkřiky, že na ně práva nemají. Dělník díru vykopal, dle zdej-
šího zvyku označil a se svými dohlížeči odešel. Pak se už nikdo
o otvor nestaral. Den se se dnem sešel a tak tomu byly tři měsí-
ce. Díra nádherně zpomalovala dopravu, řidiči se stávali bystřej-
šími, museli se více věnovat provozu na silnici. Rychtář mistru 
sice hrozil, ale bylo to, jako by hrách na stěnu házel. Až jednoho 
dne, konečně se objevil dělník se svými dohlížeči. Ten díru rych-
le zasypal a zabetonoval. Tam, kde se Honza lopo�l několik dní
a hlínu hutnil, aby se silnice nepropadla, dělník byl hotov bě-
hem půldne. Zanechav v silnici propadlinu ověnčenou barevný-
mi fábory, opět zmizel, jako by kouzelným proutkem mávl. Už se 
tam neukázal. A tak je tomu do dnešních dní.

 Bylo v tom království dobrým zvykem, že na chudý lid musí 
být přísnost, ale úřad má na všechno času dost. Nerozčilujte se, 
milý čtenáři. Vždyť je to jenom pohádka. Nebo ne?    Petr Sláma

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

PNEUSERVIS
Petr Bašta

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky na tel.: 723 026 402 

SKLADEM ZIMNÍ PNEU
PŘI KOUPI ČTYŘ PNEU

PŘEZUTÍ ZDARMA

Mega akce
půčíme, oddlužíme

vyřídíme pro všechny

-------------
-------------

---

120.000 Kč za 2.352

250.000 Kč za 4.899

tel.: 602 799 932

V letošním roce byl  zákonem 
č. 97/2009 Sb. novelizován zákon 
č. 13/1997 Sb. „O pozemních 
komunikacích“. Novelizace vy-
řešila letitý problém, kdy občané 
byli povinni uklízet sníh z chodní-
ků, které hraničily s jejich nemo-
vitostmi. Odpovídali paradoxně i 
za škody, které ostatním, vlivem 
sněhu nebo náledí, na obecním 

majetku vznikly. Změnou zákona 
je nyní tato odpovědnost na sku-
tečných vlastnících, obcích.

Městský úřad vydal směrnici, 
kterou stanoví priority při zim-
ním úklidu místních komunikací. 
Zároveň o celé situaci letákem in-
formoval občany města a požádal 
je, aby uklízeli své chodníky jako 
doposud.                     Petr Sláma

Oslavany připraveny na sníh

/Znojmo/ Do krajské nemocni-
ce ve Znojmě, která je největším 
zdravotnickým zařízením ve vlast-
nictví kraje, přiteče z krajského 
úřadu 100 milionů na pokračování 
dostavby a rekonstrukce. Informo-
val o tom hejtman Michal Hašek. 

Kraj podle něj obdrží ještě 
v letošním roce na tento účel 
dotaci ze státního rozpočtu ve 
výši 50 milionů korun. Rada 
kraje doporučila zastupitelům, 
aby k této dotaci schválili stejnou 
částku také z krajského rozpočtu. 
Nemocnice by tedy měla získat 
na pokračování dostavby a rekon-
strukce 100 milionů.

„Původně mělo být investová-
no více, ale rada kraje se domní-
vá, že za tuto částku je možné 
investiční akci započatou v minu-
lých letech úspěšně dokončit. Jde 

o vytvoření nového kvalitního 
zázemí v nové nemocnici, které 
by umožnilo vystěhovat objekty 
staré nemocnice v centru města. 
Vedení kraje počítá s tím, že 
nejpozději do dvou let, jakmile se 
podaří objekty staré nemocnice 
vystěhovat, bude tento areál na-
bídnut ke komerčnímu odprodeji. 
Z výnosů pak budou financovány 
další investice v oblasti zdravot-
nictví,“ řekl hejtman Michal Ha-
šek. Rada také rozhodla, aby na 
dostavbu znojemské nemocnice 
dohlížel zmocněnec kraje, který 
by pracoval přímo ve Znojmě. 
Má spolupracovat s ředitelem 
nemocnice, s krajskými orgány, 
ale i s ministerstvem zdravotnic-
tví, které je dalším investorem. 
Konkrétní osoba ale ještě na tento 
post nebyla jmenována.     /mask/

Sto milionů do nemocnice

Obce kolem silnice smrti 
dostanou dotaci

/Region/ Až 830 tisíc korun uvolní kraj pro 16 obcí podél silnice 
1/53 přezdívané „silnice smrti“, které spojuje od Pohořelic Brno se 
Znojmem. Peníze mají být určeny na aktualizace územních plánů obcí 
v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí této významné spojnice, která 
je ve špatném stavu a nevyhovuje potřebám intenzivního provozu. Jde 
o takzvanou homogenizaci trasy této silnice. Ředitelství silnic a dálnic 
se chystá k její rekonstrukci, jež v některých místech počítá s rozší-
řením na tři pruhy a také s mimoúrovňovým napojením vybraných 
komunikací. Rekonstrukci je nutno zapracovat do územních plánů 
obcí a k tomu má sloužit finanční injekce kraje.                          /mask/

Oprava školky se prodraží
/Oslavany/ Známou pravdu, že oprava starého domu se prodraží, po-

znali na své kůži v Oslavanech. Při zateplování a výměně oken školky 
v Padochově chtěli opravit a prodloužit střechu. Při bourání atiky nara-
zili na prohnilé střešní trámy. K dovršení všeho špatného z původního 
vodovodu a dešťové kanalizace zatékala voda pod celý objekt. 

Vzhledem k tomu, že původní dotace byla určena pouze na zateplení 
školky, musí městský úřad veškeré náklady na vícepráce hradit ze své 
kapsy. Pochybnosti o jejich výši vyjádřili na 6. veřejném zasedání osla-
vanského zastupitelstva Ing. Špiříková (ČSSD) a Ing. Faltýnek (ODS). 

Starosta města Oslavan Vít Aldorf jim vysvětlil, že původní projekt 
počítal pouze se zateplením a výměnou oken. Ostatní technické závady 
byly objeveny dodatečně, v průběhu prací. Oslavanské zastupitelstvo 
nakonec náklady na vícepráce v celkové výši 1.058.839 Kč schválilo. 
Vzhledem k celkové finanční situaci města bude stavební firmě vypla-
ceno do konce roku 210.084 Kč. Zbytek částky, tj. 848.755 Kč, bude 
vyplacen do konce měsíce března 2011.                               Petr Sláma

EDU s novým ředitelem 
/Dukovany/ Elektrárenská společnost ČEZ jmenuje od 1. ledna 

2010 nového ředitele Jaderné elektrárny v Dukovanech. Stane se jím 
Tomáš Žák, který je dosavadní ředitel útvaru Asset Management - tech-
nologie. Na pozici ředitele elektrárny tak vystřídá Zdeňka Linharta, 
který se rozhodl odejít z postu ředitele elektrárny a ze Skupiny ČEZ 
k 31. prosinci 2009. Zdeněk Linhart tak pozici ředitele v energetické 
společnosti ČEZ opouští po sedmi letech.

Cíle nového ředitele Jaderné elektrárny Dukovany navazují na 
dosavadní směřování elektrárny. Jsou to jak prodloužení provozu stá-
vajících čtyř bloků za rok 2015, tak příprava lokality Dukovany pro 
budoucí možnost výstavby nového zdroje. Ale právě tato záležitost je 
trnem v oku některých obyvatel v okolí elektrárny, stejně tak i kontro-
verzní plány možného větrného parku.

„Nejvyšší prioritou je pro mne obnova personálu, se kterou je spo-
jeno prodloužení provozu elektrárny. Zároveň cítím potřebu intenzivní 
komunikace, otevření se elektrárny jak vůči úřadům státní správy a do-
zorným orgánům, tak vůči zbytku společnosti. To vše je ovšem nutno 
provést při udržení výborných provozních a bezpečnostních výsledků 
elektrárny, která dnes patří k nejdůležitějším a nejvýnosnějším zdro-
jům společnosti ČEZ,“ nastínil své plány Tomáš Žák. 

Tomáš Žák působí ve společnosti ČEZ, a. s. od roku 1985. V letech 
1985 - 2002 prošel různými technickými pozicemi právě v Jaderné 
elektrárně Dukovany. Od roku 2002 působil jako odborný asistent 
výkonného ředitele úseku jaderných elektráren, kterým byl právě od-
stupující ředitel Dukovan, Zdeněk Linhart. Později byl vedoucím pro-
jektu údržba a poslední dva roky zastává funkci ředitele útvaru Asset 
Management - technologie. Tomáš Žák je absolventem Elektrotechnic-
ké fakulty Vysokého učení technického v Brně, postgraduálního studia 
výstavba a provoz jaderných elektráren a studia MBA.              /mask/

-



Jistě mi dáte za pravdu, že naše 
mladá generace a školství jsou 
velmi velmi důležité součásti naší 
společnosti. Mně bylo dopřáno 
poznat jednu výbornou školu a 
právě o ní budou tyto řádky. 

Téměř osm let již pozoruji, 
jak nám pomáhá děti připravit 
do života.  Chodí do ní rády, ba 
přímo s nadšením. Nepozoro-
vala jsem, že by se v ní něčeho 
obávaly, vymlouvaly se z vyu-
čování. To se spíš stane, že jsou 
jim prázdniny „dlouhé“.

Práci vyučujících v dnešní 
době jsem schopna porovnat s ji-
nými školami díky našim starším 
dětem a  podle rozhovorů s jinými 
rodiči. A navíc pak s rodiči, kteří 
mají děti v náhradní péči, což není 
vůbec jednoduchá záležitost. My 
sami jsme vícepočetná rodina. 
Máme pět dětí vlastních a od 
roku 2001 jsme postupně přijali 
do náhradní péče tři děti. Z růz-
ných diskuzí vím, jak mnoho 
problémů mají tyto „odlišné“ děti 
ve školách. Učitelé často více jen 
odsuzují „nevyhovující“ chování, 
nežli by se snažili být citlivě ná-
pomocni. Rodiče jsou pak nuceni 
hledat jiného pedagoga, či dokon-
ce jinou školu a věřit, že najdou 
někoho s větším porozuměním.

Hledám slova, jak nejlépe 
vyjádřit svoji vděčnost za to, jak 
bezvadnou školu máme. Vládne 

zde porozumění a přijetí těch ma-
lých lidiček jako osobností. Paní 
učitelky zdárně používají metodu 
pojmenování a vyvýšení kladných 
schopností a dovedností. Na tom 
méně zdařilém se společně pra-
cuje a chválí se každý úspěch. Já 
sama se snažím být taková i doma. 
A je to mnohdy dřina překonat ty 
staré zaběhnuté metody, v jakých 
jsme my vyrůstali a které nabá-
daly především k poslušnosti a 
biflování učiva, kde porozumění, 
důvěra, povzbuzení  a kolektivní 
spolupráce moc „nefrčely“.

V naší škole jsem nezažila 
žádné stěžování si na žáka, žád-
ná „předvolání do ředitelny“, 
žádné poznámky… A to nejsou 
naše děti žádní andílci! Děti, 
které jsme přijali, mají diagnózu 
- hyperaktivita. Zkrátka hůře se 
soustředí, jsou divocí, hluční.

Pár konkrétních příkladů prá-
ce naší školy: do vyučování se 
aplikují nové přirozenější metody 
pro zvládnutí psaní, čtení, dále 
např. učení vyjmenovaných slov. 
Děti tvoří rozmanité výtvarné 
kolektivní práce. Při tematických 
pracích si dítě již od 1. třídy volí 
svoje téma dle svého zájmu a 
vyhledává si informace též zcela 
samostatně v knihách, na inter-
netu apod. A svoje zpracované 
informace se učí předat ostatním. 
Zájmové kroužky dávají dětem 

možnosti dalšího kvalitního roz-
víjení jejich schopností a zájmů - 
sportovní, počítačový, keramický, 
hra na bubny, střídavě též zdravé 
vaření či divadlo. Čas zde stráve-
ný stojí za to! Mimo školní lavice 
škola dětem poskytuje v září pár 
dní v přírodě vždy s nějakou za-
jímavou tematikou a v zimě hurá 
na lyže! Děcka tu mají společné 
zážitky a mohou se připojit i malí 
školkáčci i rodiče. Na konci roku 
si sami navrhují a odhlasují, kam 
pojedou na výlet. Bezva je taky 
vánoční akce. Jarmark i koncert 
s flétnami a koledami připravuje 

celá škola, malí i velcí. Mají svoji 
školní radu, vlajku a hymnu. O 
jejich další činnosti by se dalo 
pokračovat...

Myslím, že dnešní doba se 
vyznačuje častou negativní kriti-
kou. Stěžujeme si na nejrůznější 
lidi, věci a dění kolem nás... 
Nějak často jsme nespokojeni a 
nadáváme na tu šílenou dobu... 
Taky se mi občas něco nelíbí, ale 
dospěla jsem k názoru, že je třeba 
vyrovnávat „váhy“. Takže je-li 
cosi dobrého k vidění či slyšení, 
hovořme o tom prosím. Ať rostou 
a sílí dobré věci kolem nás.  /BN/
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Zvýší kraj zaměstnanost?
/Brno/ Prostřednictvím nového sociálního projektu hodlá Jiho-

moravský kraj zvyšovat zaměstnanost v regionu. Projekt „Zajištění 
vybraných sociálních služeb na území JM kraje“ je spolufinancován 
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celková výše 
finančních prostředků je zhruba 585 milionů a poběží až do února 
2012. Cílem projektu je pomoc vybrané skupině lidí zapojit se do nor-
málního života ve společnosti. Jde o osoby se zdravotním postižením, 
děti, mládež a mladé dospělé, etnické menšiny a osoby z jiného socio-
kulturního prostředí, imigranty a azylanty, osoby bez přístřeší, osoby 
opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby 
opouštějící výkon trestu odnětí svobody; oběti domácího násilí, oběti 
obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané. V našem regionu je re-
alizován ve Znojmě, Pohořelicích a Moravském Krumlově. Celkově je 
v jeho rámci zaměstnáno celkem 463 pracovníků - poskytovatelů so-
ciálních služeb. Poskytované služby mohou využívat vybrané skupiny 
lidí z celého Jihomoravského kraje.                                             /mask/

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Než jsem se stačil vrátit z dovolené, byla ukončena odstávka 1. re-
aktorového bloku pro výměnu paliva. Začala 19. září a po 23,8 dnech 
byla ukončena 12. října 2009. I přes několikahodinové zpoždění proti 
plánovanému termínu, způsobené nahodilou závadou jednoho ze sto-
vek ventilů, je to výrazný úspěch. Potvrzuje se, že práce a jejich po-
sloupnosti při odstávkách lze plánovat téměř na minutu přesně.

S přelomem roku dojde ke změně vedení JE Dukovany. Stávající ředi-
tel Ing. Zdeněk Linhart se po sedmi letech náročné práce rozhodl odejít 
z pozice ředitele i z podniků Skupiny ČEZ. Hodlá však i nadále působit
v jaderné energetice, které věnoval převážnou část svého profesního 
života. „Jadernou elektrárnu předávám ve velmi dobrém stavu a v klíčo-
vých projektech elektrárny je na co navazovat,“ říká Zdeněk Linhart.

Novým ředitelem se od 1. ledna 2010 stane Ing. Tomáš Žák. Ve spo-
lečnosti ČEZ působí od roku 1985. Obdobně jako odcházející ředitel 
prošel „baťovským způsobem“ základními funkcemi od operátora se-
kundárního okruhu až po funkci bezpečnostního inženýra a vedoucího 
oddělení technického rozvoje EDU. „ Nejvyšší prioritou je pro mne ob-
nova perzonálu, se kterou je spojeno prodloužení provozu elektrárny. 
Zároveň cítím potřebu intenzivní komunikace, „otevření se“ elektrárny 
jak vůči úřadům státní správy a dozorovým orgánům, tak vůči zbytku 
společnosti,“ prohlásil Tomáš Žák.

 Věřím, že spolupráce OBK s novým ředitelem bude nejméně tak 
dobrá jako s Ing. Linhartem. 

Na 22. října je připraven pravidelný podzimní seminář komise, jehož 
motem je letos „OBK v regionu Dukovany“. O jeho průběhu Vás budu 
informovat v příštím čísle.   18. 10. 2009 Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

V rámci kreativní dílny ALMARA vás zveme na

KURZY PLETENÍ
Z PEDIGU

DOLNÍ KOUNICE - Kulturní dům
úterý 10. listopadu 2009 - 17.00 až 21.00 hodin 
Kurz pro začátečníky i pokročilé (cena: 300,- Kč/os.)
IVANČICE - RC Měsíční houpačka
sobota 14. listopadu 2009 - 10.00 až 18.00 hodin 
Vypletená sobota (cena: 550,- Kč/os.)
Celodenní kurz pro začátečníky i pokročilé

Nutná rezervace míst na tel.: 602 782 280,
nebo na obchod@alma.cz. Více informací na www.alma.cz

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.

  ERACO - WECH a.s.

PRODEJ 

NA SPLÁTKY

BEZ NAVÝŠENÍ

Obecná škola v Řeznovicích

Zákon o ochraně ovzduší 
/Region/ Pro majitele kotlů na pevná paliva v domácnostech se 

změní pravidla provozování těchto zařízení. Umožní to - pokud bude 
schválena - novela zákona o ochraně ovzduší. S novými požadavky 
nebudete moci například pálit komunální odpad z domácností, jako na-
příklad PET lahve, staré hadry nebo kelímky od jogurtů. Všechny nově 
vyrobené kotle totiž budou od roku 2015 muset plnit nejen přísnější 
emisní parametry, ale také budou muset mít automatické přikládání, 
tzv. podavače například na dřevěné štěpky nebo jiné biopalivo. Tím 
se zamezí tomu, aby se do kotle nedostalo to, co tam nepatří. Majitelé 
těchto kotlů tak budou nepřímo donuceni si také pořídit štěpkovače
a do nich dávat i to, co dnes pálí volně na zahrádce, jako například větve 
stromů. Je pravděpodobné, že se právě v našem kraji bude také v širším 
měřítku využívat ostříhaná vinná réva, která se k tomuto výborně hodí. 
Zatím se ale pálí volně ve vinohradech. Domácnosti by také například 
musely každé tři roky provádět kontrolu a seřízení kotle odborníkem. 
Důvodem nového opatření je podíl na emisním znečištění právě
z domácností, které v současnosti dělá zhruba 30 procent.          /mask/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
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PNEUSERVIS OSOBNÍ I NÁKLADNÍ
prodej pneu, veškeré značky a rozměry

VÝBĚR Z AKČNÍ NABÍDKY NA ZIMNÍ PNEU:
Škoda Favorit, Felicia, …
MATADOR  165/70 R 13 79T MP 52    895,- Kč
FIRESTONE  165/70 R 13 79T Winterhawk   1090,- Kč

Škoda Fabia, VW Polo, …
DAYTON  165/70 R 14 81T DW 510   1150,- Kč
FIRESTONE  165/70 R 14 81T Winterhawk 2  1275,- Kč

Honda Civic, Renault Mégane, Peugeot 206, Fiat Brava, …
DAYTON  175/65 R 14 82T DW 510   1225,- Kč
FIRESTONE  175/65 R 14 82T Winterhawk 2  1275,- Kč

Škoda Fabia, VW Golf IV, Opel Astra F, …
FIRESTONE  185/60 R 14 82T Winterhawk 2  1325,- Kč

Škoda Octavia, VW Golf V, Fiat Stilo, …
MATADOR  195/65 R 15 91T MP 59   1350,- Kč
FIRESTONE  195/65 R 15 91T Winterhawk 2  1525,- Kč 
BRIDGESTONE 195/65 R 15 91T LM 30 - NEW !!!  1750,- Kč
MICHELIN  195/65 R 15 91T Alpin A 3   1790,- Kč

Škoda Octavia II, Ford Mondeo, Mercedes C, Peugeot 307, …
FIRESTONE  205/55 R 16 91H Winterhawk 2  2250,- Kč
BRIDGESTONE 205/55 R 16 91H LM 30 - NEW !!!  2750,- Kč 

Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Mercedes Vito, Citroen Jumper, …
MATADOR  195/70 R 15 C 104R MPS 520  1875,- Kč
FIRESTONE  195/70 R 15 C 104R Vanhawk Winter  2275,- Kč
(platí do vyprodání zásob nebo do odvolání !!!)  ceny včetně DPH

A
K
C
E

ul. Petra Bezruče 2, 664 91 Ivančice (areál bývalé autoškoly)

NA TUTO ZNAČKU MŮŽETE NARAZIT
JIŽ OD 1. LISTOPADU - PŘEZUJTE NA ZIMNÍ PNEU 

tel.: 546 435 435, mobil: 723 746 572
e-mail: autoexpres.pneu@seznam.cz • www.autoexpres.cz

OCELOVÉ A AL. DISKY ZA SKVĚLÉ CENY • MYČKA KOL
PŘI NÁKUPU 4 KS PNEU MONTÁŽ ZDARMA + DÁREK

KALENDÁŘ NA ROK 2010 (do spotřebování zásob)
provozní doba: PO-PÁ 8.00-16.00

na objednání: do 18.00 + SO 8.00-12.00

CENY
NIŽŠÍ
NEŽ

LONI

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Švýcarský Krumlov ?
V minulém čísle Zrcadla je na titulní straně článek o Vertexu, 

který zavírá svoji pobočku v Moravském Krumlově. To samozřejmě 
rozpoutalo ohromné diskuse a hlavně zlobu občanů. Ani se nedivím, 
vždyť mnozí přijdou o práci, a pokud dělá ve Vertexu celá rodina, 
tak i o všechny příjmy. O tom, že se tato pobočka bude zavírat, se 
mluvilo už delší dobu. Co mě ale zarazilo, bylo vyjádření pana sta-
rosty Mokrého, že se nám bude alespoň žít lépe v čistém prostředí a 
za prací máme dojíždět do zakouřených a zaprášených aglomerací. 
Tohle napsal do Moravskokrumlovských novin!

Tak ruku na srdce - co nás tady v Krumlově bude ještě držet, když 
ne práce? To, že budeme dýchat „čerstvý vzduch“, nám na živobytí 
nevydělá. Proto každý, kdo sežene práci jinde, si určitě sežene i 
bydlení jinde, protože se mu nevyplatí přijet se do Krumlova pou-
ze vyspat. Je to prostě další perlička pana Mokrého, podobně jako 
když napsal do minulého čísla MK novin, že máme v Krumlově 20 
% obtížně vzdělatelných lidí a 4 % imbecilů. Takto se o občanech 
vyjadřuje starosta placený z jejich daní.

Když mně přišel na mail odkaz na stránky www.deník.cz, myslela 
jsem, že je to zase jeden z těch vtípků, které také určitě dostáváte od 
svých známých, protože název KOHO TO TAM PROBOHA MÁME  
(myšleno na radnici) jsem tak vážně nebrala. Po přečtení jsem ale 
změnila názor a tuto větu si taky položila. Velice mě zarazilo, že ho-
donický starosta vyjádřil politování nad zaměstnanci krumlovského 
Vertexu z důvodu propouštění, avšak náš starosta s klidným svědomím 
napíše: „Aspoň nebude v Krumlově smrad.“  Kdo neví, o čem je řeč, 
vřele doporučuji tyto stránky navštívit a do vyhledávače zadat Vertex. 
Budete se možná divit, jak nám náš pan starosta oznamuje, že se nám 
v Krumlově bude žít jako ve Švýcarsku.

Jako další musím zmínit vyhlášenou kanalizaci, protože vyjádření 
pana starosty, že si občané pořád na něco stěžují a píší o tom do médií, 
jsem pochopila jako narážku na můj článek v Moravskokrumlovských 
novinách. Ale kdybychom si nestěžovali, nikoho by nezajímalo, že 
nám stále teče do sklepů při každém větším dešti.

Stále se řeší, že jedna rodina  nepustila na svůj pozemek bagry atd., 
aby se mohla kanalizace dokončit až k šachtě. Kdo z vás by si však 
nechal dát takové věcné břemeno na svůj pozemek, když jen o pár 
metrů dál je pozemek města?!!

Ale proboha, copak je možno vůbec začít dělat kanalizaci, pokud 
nejsou vyřešeny takovéto základní problémy? 

Zatím se tento problém řeší zpětnými klapkami. U našeho domu 
už ji máme od minulého týdne. Jak to bude fungovat, to zatím ještě 
nevíme, protože naštěstí pro ty, kdo tyto klapky nemají, lijavce, jak 
je nazývá vedení města, zatím nejsou.                         Hana Harthová

/Region/ Konec letošních tep-
lých dní je definitivně pryč. Pod-
zimní počasí a následně zima asi 
opět potrápí mnoho řidičů, kteří 
se na zimní sezonu nepřipravili.

Motoristé by si měli co nejrych-
leji zažít odlišný způsob jízdy. 
V případě provozu vozidla za 
mlhy, sněžení nebo hustého deště 
je nutné zadní mlhovky použít 
vždy, což někteří řidiči přes letní 
sezonu zapomněli. Na používání 
zimních pneumatik si mnozí řidi-
či již zvykli a pokládají výměnu 
pneumatik za samozřejmost. Ni-
kdo přesně neví, kde se před ním 
na silnici může objevit dopravní 
značka „zimní výbava“, která od 
1. listopadu do 31. března ozna-
čuje úsek, kde je použití zimních 
pneumatik povinné. Ty musí mít v 
takto označeném úseku u osobních 

a nákladních motorových vozidel 
do 3500 kg hloubku dezénu hlav-
ních dezénových drážek nebo 
zářezů nejméně 4 mm na všech 
kolech. Minimální hloubka dezé-
nu 6 mm na všech hnacích kolech 
je pak předepsána u motorových 
vozidel o maximální přípustné 
hmotnosti převyšující 3500 kg.

První sníh vždy nemile překva-
pí řadu nepřipravených řidičů, 
kteří pak způsobují zbytečné 
dopravní kalamity, včetně nehod. 
V přípravě na zimní období nelze 
zapomenout i na další části auto-
mobilu, a to akumulátor, brzdovou 
soustavu, stav geometrie řízení, 
topení. Vzhledem ke složitosti 
konstrukce dnešních automobilů 
je vhodné navštívit některý ze 
servisů a přípravu na zimní provoz 
přenechat odborníkům.

V případě výbavy vozidla je na 
každém řidiči, co si do vozidla 
umístí nad rámec povinné vý-
bavy, vhodná je škrabka na led, 
popřípadě funkční rozmrazovač 
na led, nejlépe umístěný mimo 
vozidlo, malé košťátko na sníh, 
tažné lano. Při konstrukci součas-
ných vozidel není vhodné tažné 
lano použít k roztažení nepojízd-
ného vozidla, mělo by být použito 
za stanovených podmínek pouze 
k odtažení nepojízdného vozidla 

do nejbližšího servisu. V přípa-
dě uvedení vozidla do provozu 
roztažením může při případném 
prasknutí rozvodového řemenu 
dojít k totální destrukci motoru a 
oprava je vždy finančně náročná. 
Proto je vhodné nechat tuto sou-
část motoru zkontrolovat, popří-
padě preventivně vyměnit, a to i 
součásti s tím související. Jedná 
se hlavně o vozidla, kde není jed-
noznačně prokázáno, kolik mají 
ujetých kilometrů.             /mask/

Motoristé, jste připraveni na zimní sezónu?

§ 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, můj manžel má z prvního manželství dvě již větší děti 
a z nynějšího manželství máme jedno dítě společné. Manžel dostal 
od své babičky menší rodinný domek, který nyní společnými silami 
rekonstruujeme, tento domek je ale napsaný na něj. Chtěla jsem se 
tedy zeptat, zda-li tento domek případně zdědí i jeho děti z prvního 
manželství, protože mám k tomuto různé informace, a pokud by jej 
měly zdědit, je nějaká možnost, aby jej nezdědily? Manžel by chtěl, 
aby dům zůstal případně mně a našemu synovi. Děkuji za odpověď.

K Vašemu dotazu uvádím, že ze zákona připadá dědictví v tzv. I. 
skupině manželce a všem dětem zůstavitele, a to všichni stejným dí-
lem. Pokud jde tedy o případně dědictví ze zákona, budete k němu tedy 
povolána Vy jako manželka a všechny děti. Zákon tuto problematiku 
řeší jednoznačně. Vyloučit nárok na dědictví dětí lze pouze jejich vydě-
děním ze zákonem stanovených přísně uvedených důvodů, které musí 
být v listině o vydědění popsány. Tyto důvody jsou například, že se děti 
k otci chovaly špatně, neposkytly mu pomoc v nemoci či ve stáří nebo 
o otce trvale neprojevovaly zájem. Samozřejmě toto vydědění dětí 
může být z jejich strany následně soudně napadeno a je možné, že tyto 
děti následně dědit budou. Nemohu ovšem posoudit vztahy mezi Vaším 
manželem a jeho dětmi, zdali vůbec podmínky pro vydědění jsou spl-
něny. Je možné, aby váš manžel sepsal závěť, ale je třeba respektovat 
§ 479 občanského zákoníku, který děti označuje jako tzv. neopomenu-
telné dědice, a jestliže je závěť v rozporu s tímto ustanovením, je celá 
nebo částečně neplatná.

Další možností je například to, že Vám manžel část domu nebo 
podle dohody třeba i celý dům daruje, jestliže jej v současné době má 
pouze ve svém vlastnictví. Darování mezi manžely je možné a nabytý 
majetek darováním není součástí společného jmění manželů, ale bude 
ve vašem výlučném vlastnictví. 

S čokoládou je to jako s vínem 
- můžete pít stolní bílé anebo 
Chardonne výběr z hroznů. První 
se vyrábí průmyslově ve velkém; 
na výjimečnou kvalitu druhého 
dohlíží osobně vinař, který hrozny 
sám vypěstoval, vylisoval a zrání 
vína s přáteli ve svém sklípku pra-
videlně a poctivě kontroloval.

Výjimečná čokoláda vzniká 
stejným osobním přístupem. Ka-
kaové boby z vybrané plantáže 
jsou dovezeny do čokoládovny, 
kde si je sami praží, drtí, konšují 
a pod dohledem zkušených mistrů 
v oboru je dovedou až do konečné 
podoby tabulky či pralinky. Záleží 
na správném okamžiku ukončení 
pražení, době konšování, správ-
ném poměru ingrediencí, z nichž 
některé musí tu správnou dobu 
zrát... výsledkem pak je čokoláda, 
která je koncertem chutí a vůni.

Rozdíl mezi takto připravenou 

tabulkou plantážní čokolády a 
běžnou čokoládou ze supermar-
ketu je stejný jako rozdíl mezi 
citovaným výběrem z hroznů a 
krabicovým stolním vínem.

Pojďte se nechat vtáhnout do 
světa dobré čokolády! Čeká Vás 
ochutnávka těch nejzajímavějších 
čokolád, které současnost nabízí. 
Co kus, to originál se specifickým 
aroma, vůní, buketem... Mnohé 
čokolády nesou prestižní ocenění 
ze soutěží Academy of Chololate 
a Salon du Chocolat.

Čeká na Vás přes 50 druhů ex-
kluzivních tabulkových čokolád 
od tradičních mistrů čokolády. 

Ochutnávka v Ivančicích pro-
běhne v úterý 3. listopadu od 16 
do 19 hodin v sále Besedního 
Domu. Degustační vstupenky
k zakoupení na místě od 30 Kč
(3 vzorky) do 150 Kč (18 vzor-
ků). Více na www.cokobanka.cz.

Přijďte ochutnat čokoládu

Jan Holý AGROSERVIS
Vémyslice 275  •  tel./fax: 515 323 451  •  mobil: 737 260 791
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Otevřeno
PO-PÁ 9:00-18:00

SO 9:00-13:00
NE po tel. domluvě!

Nabízíme
30 vozů skladem!

Dovoz vozidel 
ze zahraničí dle 

individuálních přání 
zákazníka!

Výhodné financování
od společnosti

Credium Finance!

Nízké povinné ručení
od pojištovny Generali!

Tel.: 723 000 115
E-mail: prodej@piras.cz

Mazda CX-7 2.2 MZR-CD
NOVÉ VOZIDLO!
Možno různé výbavy a barvy.
cena od 714.000 Kč

Škoda Octavia 1.4MPi
r.v. 1999, 126 tkm
zámek zpátečky
cena 68.000 Kč

Opel Astra 1.6i LPG!
r.v. 1999, 112 tkm
po rozvodech, KLIMA
cena 69.000 Kč

Volvo V40 1.8i LPG!
r.v. 1999, 166 tkm
provoz 1.2 Kč/km, KLIMA
cena 93.000 Kč

Mitsubishi Carisma 1.8GDi
r.v. 1998, 167 tkm, 
klima, ABS, AUTOMAT!
cena 58.000 Kč

Citroën C3 1.4 HDI
r.v. 2006, 128 tkm
serviska
SUPER CENA 135.000 Kč

Toyota Avensis 2.0 D-4D
r.v. 2002, 131 tkm, velmi hezká, 
cena 139.000 Kč

Fiat Punto 1.2i KLIMA!
r.v. 2001, 135 tkm po rozvodech!, 
KLIMA, ABS, 4x airbag
cena 84.000 Kč

Fiat Punto 1.1i
r.v. 1997, 128 tkm
vínová metal., zimní pneu!
cena 34.000 Kč

Renault Scenic 1.6i 16V RXE, r.v. 2000
Vozidlo je v bezvadném stavu! Dovoz z Německa - najeto 
skutečných 138 tisíc km! Super výbava - klima, ABS, 
vyhřívané sedačky a čelní sklo, alu kola, 4x el. okna, 
airbagy - vše plně funkční! Po servisu - bez investic a bez 
ekopoplatku! Cena 108.000 Kč

Mazda 323 2.0DiTD
r.v. 2000, 127 tkm, klima
AKČNÍ CENA 70.000 Kč

Peugeot 206 1.4i
r.v. 1999, 114 tkm
měděná metalíza!, ABS
cena 88.000 Kč

Nissan Pathfinder 2.5dCi SE
r.v. 2008, 19 tkm
bílý, velká výbava
cena 460.000 Kč bez DPH

Mazda 2 1.3i TE pro
r.v.2008, 8 tkm, klima
cena 229.000 Kč

Mazda 5 2.0i Exclusive
r.v. 2005, 45 tkm
super výbava, 7 sedaček
cena 288.000 Kč

AUTOBAZAR NA KAČENCE MORAVSKÝ KRUMLOV

HOSPODY A HOSPŮDKY
Je cílem našeho seriálu najít, 

otestovat a doporučit čtenářům 
Zrcadla restaurace, hospody či 
hospůdky v našem regionu. Váže-

ní čtenáři, pokud nějakou tu hos-
půdku ve svém okolí znáte, napiš-
te nám o ní. Váš příspěvek velmi 
rádi zveřejníme. I ten kritický.

Restaurace Pod Kapličkou
Pokud byste se chtěli někde zotavit, mám pro vás bezvadný návrh. 

Odpolední procházka kolem řeky Jihlavy vám udělá moc dobře. Může-
te sledovat žloutnoucí stromy, pstruhy ve vodě a možná uvidíte i raky. 

Avšak na takové procházce přírodou zcela určitě dostanete hlad.
Jděte tedy podél řeky od Templštýnu až téměř k Ivančicím, a až přijde-
te do Alexovic, uvidíte restauraci Pod Kapličkou.

 Čeká vás tu nejen milá obsluha, která vám dá, co vám na očích 
uvidí, ale i velmi příjemné prostředí. Tato restaurace má neopakovatel-
nou atmosféru. Restaurace je zařízena stylovým dřevěným nábytkem, 
velkým krbem a ze stěn se na vás budou dívat naše i cizokrajná vy-
cpaná zvířata. Podkroví restaurace je vybaveno ratanovým nábytkem
a kulečníkem, který si tu můžete zahrát, kdy se vám zlíbí. Jenom je vel-
ká škoda, že v létě je tu příliš teplo. Málokdo také ví, že tu mají prvot-
řídně zařízenou kuchyni. Celá kuchyně je nerezová, čímž splňuje přísná 
hygienická kritéria, a proto je tu všechno tak krásně čerstvé a voňavé. 

Malé děti tu mají i svou nástěnku, na kterou si dávají vlastnoručně 
namalované obrázky. V létě je tu pro ně houpačka a hračky na zahrád-
ce, kde si i vy můžete posedět a pojíst.

 A nyní to nejdůležitější! Máte přece hlad? Objednejte si jídlo! Mají 
zde výborné rybí speciality, těstoviny, palačinky a zmrzlinové poháry. 
Avšak nejoblíbenější jsou zde steaky. Ať už je to hovězí nebo vepřový, 
je vždy dobře připravený a potěší nejednoho gurmána. I když všímaví 
a pravidelní návštěvníci tvrdí, že se steaky poslední dobou zmenšují. 
K dobrému jídlu si nezapomeňte dát dobré víno. Mají tu docela velký 
výběr. Pivo zde teče proudem v podobě jedenáctky Starobrna, desítky 
Gambrinuse a dvanáctky Plzně.

 V této restauraci se dá oslavovat, přijímat zahraniční hosty i uzavírat 
obchody. Chcete-li si sem zajít jen tak na pivko nebo s dětmi na zmrz-
linu, je celkem možné, že tu potkáte celebrity i vodáky. Zkrátka tato 
stylová a milá restaurace je tu pro každého.                                 /Alex/

Detailní informace a kompletní nabídku najdete na: www.car4me.cz 

Jak by to dopadlo ...?
Ráda bych se s Vámi podělila o velmi nemilou zkušenost s odbor-

ným lékařem MUDr. Sedláčkem. Manžel byl po výměně kolenního 
kloubu v lázních a poslední týden pobytu mu nebylo dobře. Špatně se 
mu dýchalo, tlačilo na prsou /je 18 let po infarktu/. V lázních prodělal 
základní interní vyšetření a doporučili po návratu ihned navštívit jeho 
interního lékaře. Manžel se vrátil z lázní 06. října a 07. října 2009 ráno 
volal MUDr. Sedláčkovi. Informoval ho o této situaci a upozornil ho, 
že mu není stále dobře, že ho tlačí na prsou a že jeho situace je opravdu 
akutní. Pan doktor velký zájem o pacienta neprojevil a objednal ho až 
na 3. listopadu 2009, a pokud je to nutné, aby se obrátil na paní doktor-
ku Holcovou. To je přístup k pacientovi, také si říkáte, že to snad není 
možné? Ubezpečuji Vás, že je… Naštěstí je většina lékařů zodpověd-
ných a ochotných. Ještě ten den přijala manžela paní doktorka Holco-
vá, musela posílit léky na srdce a doporučila zákrok v nemocnici. Přes 
její úsilí jsem musela za 3 dny po vyšetření volat linku 155, sanitka 
přijela, manžela okamžitě odborně ošetřili a dovezli do Ivančic, poté 
do Brna, kde mu ihned provedli rozšíření a vyztužení cévy. Tím se pře-
dešlo infarktu. Díky všem těmto lidem je mu dnes LÉPE! Děkujeme.
Jak by to dopadlo, kdyby čekal do 3. listopadu 2009...?

Přeji Vám všem hodně zdraví. Marcela Zachurčoková

Historie plná omylů
V minulém čísle ZRCADLA objevily se v článku „VERTEX

v Krumlově končí“ některé informace, které volají po upřesnění.
1) Vznik památkové zóny (dále jen PZ). PZ byla vyhlášena v listo-

padu roku 1990 Krajským národním výborem. Lze předpokládat, že 
návrh zřízení PZ zpracoval Místní národní výbor v Moravském Krum-
lově a odsouhlasilo jej Plenární zasedání. 

Komunální volby, ze kterých vzešlo první zastupitelstvo Moravské-
ho Krumlova a po kterých byl zrušen MNV, proběhly 24. 11. 1990
a ustavující schůze jistě proběhla během týdne až čtrnácti dnů. Žádný 
úřad, tím méně zastupitelstvo, není schopen připravit podklady pro 
rozhodování nadřízeného orgánu před datem svého vzniku. Žádné 
zastupitelstvo Moravského Krumlova tedy památkovou zónu ani ne-
připravovalo, ani neschvalovalo a ani schválit nemohlo!

2) Zamítnutí výstavby přádelny skelného vlákna na katastru Mo-
ravského Krumlova. Odmítnuto občany počátkem devadesátých let.

Zde zřejmě došlo k omylu. Nejednalo se o přádelny (taky na co), ale 
o přemístění úpravárenských linek do průmyslové zóny za nádražím, 
lokalita Na Štěrkách. V roce 1990 proběhly dvě diskuze s občany Rak-
šic. Jedna v „Myslivně“ v Rakšicích a druhá v jídelně závodu Vertex. 
Jednání byla plná emocí, osobních urážek a nepublikovatelných názvů 
pohlavních orgánů. Nakonec občané Rakšic prosadili svou a linky zů-
staly tam, kde jsou dodnes.

Tolik k informacím z minulého čísla ZRCADLA.
Doufám, že k vyhlášení PZ bylo přistoupeno s dobrými úmysly (snad 

naděje na státní finance). Zatím se však PZ stala neblahým dědictvím, 
se kterým již léta těžce bojují občané, instituce i město samo. Kvůli 
existenci PZ nelze zlepšovat životní prostředí, nelze šetřit energii bu-
dováním obnovitelných zdrojů, čas na povolení i drobných úprav je 
delší než jejich realizace (jsou-li vůbec povoleny, pak za větší peníze). 
A nyní neústupnost památkářů přispěla k likvidaci pracovních míst! 
Nejlépe by bylo PZ zrušit! Prý to ale nejde! Zákon říká, jak ustavit
a nikoli jak zrušit. Tak ducha, jenž byl vyvolán, teď nemůžeme se 
zbýti. Bylo by možné, na základě projektu, omezit vliv památkářů na 
většinu objektů v zóně. Chránit skutečné památky ano! Ale pouze pa-
mátky! Jenže kolik podpory budou ochotni poskytnout těmto snahám
občané, kterým PZ komplikuje život?                                 Ptáček MK

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
V roce 2004 vyšel v britských 

novinách článek, který aktivoval 
naše zákonodárce k odsouhlasení 
nového zákona, jenž se týká záka-
zu používání klecí v nemocnicích. 
Co se tenkrát v Britských listech 
psalo a jaké je to v nemocnicích 
dnes? Zkuste také vy nahlédnout, 
jak to vypadá v našem kraji a co 
tato změna přinesla.

Nejprve spolu nahlédněme do 
Britských listů. Píše se rok 2004, 
dne 14. června a občané Velké 
Británie čtou tyto řádky:

Vašek cloumá železným 
rámem co největší silou. Jeho 
pláč je slyšet po celé budově. Ve 
vedlejší kleci si jeho kamarád 
Michal zacpává uši a začíná taky 
brečet. V dětských klecích není 
nic, co by jim poskytlo útěchu 
- žádní medvídci, žádné hračky a 

v žádném případě už ne dárky z 
domova. Vaškovi rodiče bydlí ve 
vzdálenosti asi jednoho kilometru, 
ale podle zaměstnanců ho nena-
vštívili ani jednou. Žádnou vřelost 
neprojevují Vaškovi ani zdravotní 
sestry: říkají mu příjmením a ne-
vědí, zda jsou mu čtyři, pět nebo 
šest let. Veškerý lidský kontakt 
spočívá v tom, že ho rychle umyjí, 
vymění mu pleny a někdy mu 
oholí hlavu. Jediným rozptýlení 
pro Vaška, stojícího bezútěšně v 
kleci v místnosti s holými bílými 
stěnami a zářivkovým osvětlením, 
byl minulý týden pohled na muže 
kolem osmdesátky, ležícího na po-
steli naproti, který se třásl, byl pod 
sedativy a zjevně byl blízko smrti. 

 A jak to vypadá dnes? Na 
návštěvě sleduji patnáctiletého 
Honzíka, jehož mentální postižení 

je zcela viditelné. Má krásné oči, 
dětský pohled, v ústech dudlík 
a nosí pleny. Takto postižený je 
Honzík od narození. Jeho mamin-
ka se o něho stará ve dne v noci. 

Přesto tráví Honza spoustu 
času v nemocnici. Ať už ho trápí 
zápal plic nebo absolvuje trhání 
mandlí. Nyní má dokonce po 
operaci nohou, která byla také 
velmi nutná - bez ní by Honza 
už nikdy nechodil. Honzovi je 
naprosto jedno, kde právě je, zda 
v nemocnici, nebo u své mámy. 
Rozdíl buď nepozná, anebo je na 
nemocnici zvyklý. Před čtyřmi 
lety nastala situace, kdy zůstal 
v nemocnici téměř čtrnáct dní 
a domů se vracel ve velmi zu-
boženém stavu. Důvodem bylo 
zrušení klecí v nemocnicích. 
Nová lůžka s vysokými bočnice-
mi jsou pro Honzu nedostačující 
- on je dokáže přelézt! Volně se 
pohybovat také nemůže! Hrozí tu 
nebezpečí, že na sebe stáhne třeba 
televizi. Tehdy byl Honza připou-
tán k lůžku, a protože se celou 
dobu snažil ze suchého zipu vy-
prostit, objevily se mu na rukou
a nohou modřiny i s oděrkami.

„Byl to žalostný pohled! Můj 
chlapec měl promodralé ruce i 
nohy, byl velmi ospalý ( je zvyklý 
spát na břiše), a to jen kvůli tomu, 
že jsou zrušené klece,“ konstatuje 
Honzíkova máma. Těžko si do-
kážeme představit, jak jí muselo 
být, když do nemocnice přivezla 
chlapce v dobré víře mu pomoci 
a odváží si ho naprosto fyzicky 
zdevastovaného. 

Od té doby dává Honzu do 
nemocnice pouze v případě, že 
dostane klec. Vždy si o ni písemně 
zažádá a pak je jí vyhověno. „Bez 

toho bych ho do nemocnice ne-
dala! Setkávám se tu i s ostatními 
rodiči a někteří nad klecí kroutí 
nevěřícně hlavou. Každý takový 
člověk by si měl zkusit starat se 
celý den o Honzu. Dávat mu najíst, 
přebalovat ho a nosit ho na zádech. 
Vždyť má už přes padesát kilo. 
V kleci je naprosto spokojený a 
vyrovnaný. Má tu svoje věci - jako 
jsou polštářky a dudlík.  Neohrozí 
sám sebe ani ostatní. Na pokoji 
ho nechávají samotného, protože 
často hlasitě křičí a tím ruší ostatní 
pacienty. Je to jeho projev svého 
bytí! Křik a tleskání k němu patří,“ 
vysvětluje Honzíkova máma.

Myšlenka zrušení klecí mohla 
být dobrá, kdyby sociální pod-
mínky v našem státě byly na 
vyšší úrovni. Představa těch, kteří 
je zrušili, byla zřejmě taková, 
že každý postižený člověk bude 
mít v nemocnici svého asistenta. 
Najít si asistenta není problém! 
Problémem je jeho zaplacení! 
Rodiče, kteří dávají své dítě do 
stacionáře pro duševně choré, 
musí platit přibližně sedm tisíc 
za asistenta a tento asistent se mu 
věnuje opravdu jen zlomek dne. 
Ošetřovné pro takového chlapce 
je dvanáct tisíc - zaplatíme-li sta-
cionář, asistenta a pleny - zůstává 
už jen tisíc korun na benzín tolik 
potřebný k přepravě dítěte.

Jméno nemocnice, která posky-
tuje na požádání klece, nebudeme 
z pochopitelných důvodů zveřej-
ňovat, ale od nás má jedničku! 
Přesto, že porušuje zákon!

A vy, až uvidíte nějaké dítě 
v kleci, prosím uvědomte si, že 
klec je pro postižené opravdu 
mnohem lepší než být připoután 
pevně k posteli.                   Alex

Klece v nemocnicích nahradily postele s popruhy

Firma Mott Mac Donald, kte-
rá pracuje na dokumentaci pro 
výběr poskytovatele úvěru na 
opravu a rekonstrukci kanaliza-
ce v Ivančicích a Oslavanech, 
navrhla Svazku vodovodů a 
kanalizací Ivančice změnu jeho 
stanov. Smyslem těchto úprav 
je stanovit obecně pravidla pro 
financování a majetkové vztahy 
Svazku a jeho členů v přípa-
dě uskutečnění projektu výše 
zmiňované rekonstrukce. Mají 

zvýšit důvěryhodnost tohoto 
subjektu  vůči  bankám.

Změny se týkají například 
práva Svazku pronajmout nebo 
podnajmout majetek, které do 
něj vložily jeho členské obce, 
nebo práv Svazku  k hmotným 
hodnotám, které vzniknou touto 
investiční akcí. Veškeré této 
úpravy musí být schváleny členy 
Svazku (jednotlivými obcemi)
a poté schváleny na nejbližší val-
né hromadě.              Petr Sláma

Svazek mění stavovy

 NABÍDKA TÝDNE!
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Kontakty:
Lukov u M. B.
GSM: 724 433 971  
Tel.: 568 420 102      

www.chodska.cz

p�ední prodejce st�e�ních
materiál� a krytin v �R

Kralice
GSM: 724 433 973
Tel.: 568 643 120  
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PRVNÍ CHODSKÁ

/Višňové/ Černá a bílá zabi-
jačková polévka, ovárek, guláš, 
burčák i něco ostřejšího a k tomu 
nezbytná muzika, tak vypadala 
„obecní zabíjačka“ v městysi 
Višňové v sobotu 17. října.

Do „Jezevčí nory“ ve dvoře 
jednoho z domů na náměstí přišly 
posedět desítky místních i přes-
polních. A není divu, že za necelé 
dvě hodiny od začátku akce se po 
jitrničkách i jelitech „zaprášilo“. 
Stále však bylo co ochutnávat. 
„Ten guláš vařila Mařka a je 
lepší, než ten co vařili loni…,“ 
ozývá se od jednoho stolu. 

Ovárek, který servíruje za 
lidové ceny personál v líbivých 
zástěrách se znakem městyse, 
se jen rozsýpá na jazyku. Další 
už netrpělivě čekají na škvarky, 
až budou hotové. V pořadí třetí 
obecní zabíjačka se vydařila, 
ale zdaleka není jedinou příle-
žitostí, při které se v obci lidé 
během roku společně sejdou.

„Rekordní byl počet účastní-
ků zdařilé akce Višňovská pat-
náctka, květnového turistického 
pochodu, který jsme připravili 

v rámci partnerských projektů 
se Skupinou ČEZ,“ pochvaluje 
si další zdařilou akci místosta-
rosta městyse Hynek Čada.

Zatímco tomuto pochodu 
počasí přálo, další akci, na 
které nechyběly slunečníky
s logem tohoto partnera, pro-

vázela nepřízeň počasí a pořa-
datelé museli oslavy Dne dětí 
přesunout do místní hasičárny. 
Při loučení s prázdninami 
v závěru srpna však sluníčko 
svítilo jak se patří a skákací 
hrad ve tvaru chladicí věže du-
kovanské elektrárny byl stře-
dem zájmu těch nejmenších.

„Skupina ČEZ je význam-
ným partnerem i při dalších 
aktivitách,“ připomíná předseda 
mikroregionu Moravia a starosta 
městyse Jan Daniel. „Díky po-
moci tohoto našeho „souseda“ 
byla vybudovaná i oranžová 
multimediální učebna v základ-
ní škole, mohli jsme vyznačit 
cyklookruh obcemi mikroregi-
onu…,“ přibližuje Daniel další 
společné aktivity.

Obyvatelé městyse Višňové 
se pravidelně setkávají i na dal-
ších akcích. V závěru roku je to 
už tradičně Vánoční koncert. 
Ten letošní připravují na neděli 
13. prosince.                      (ve)

Obecní zabíjačka - další povedená akce

Pochoutky obecní zabíjačky chutnaly všem příchozím

Jednou z největších letošních akcí byla Višňovská patnáctka
Foto: Petr Večeřa a archiv městyse Višňové
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M.K. QUATRO SPOL. S R.O.

www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz

• Příprava vozidel na STK, vč. provedení Tel.: 515 32 26 04
• Mechanické opravy Tel.: 515 32 26 04
• Pneuservis Tel.: 515 32 26 04
• Měření emisí (NM, BA, LPG) Tel.: 515 32 10 59
• Brusírna válců Tel.: 515 32 10 58
• Elektrik. práce a diagnostika motoru Tel.: 515 32 10 59
•  Prodej autodílů na všechny značky Tel.: 515 32 39 47
• NOVĚ: SERVIS KLIMATIZACÍ Tel.: 515 32 26 04
 zimní provoz při teplotě nad 5°C cena od 400 Kč
• NOVĚ: RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL Tel.: 515 32 10 59
 mokrou i suchou metodou cena od 800 Kč

STK Moravský Krumlov

www.stk-mk.cz
stk@stk-mk.cz
tel.: 515 321 305

• M1 - osobní automobily do 9 osob 
• N1 - nákladní automobily o celkové hmotnosti do 3,5t 
• L - motocykly 
• O1 - přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg 
• O2 - přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5t

Dále Vám nabízíme sjednání
povinného ručení a havarijního pojištění
ČPP pojišťovna a Generali pojišťovna

MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

VÝPRODEJ
NIKA TAFLA

OLŠE SAN
250 cm

akce platí do konce října

původní 
cena
7.850,- Kč

5.990,- Kč
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V neděli 18. října se do Ivan-
čic sjelo 66 členů záchranných 
a bezpečnostních složek České 
republiky. Téměř 800 návštěvní-
ků shlédlo ukázky Armády ČR, 
Hasičského záchranného sboru 
JM kraje, Policie ČR, Sboru 
dobrovolných hasičů Němčice a 
Zdravotnické záchranné služby 
Jihomoravského kraje. 

Ve 13.25 přehlídku zahájili 
seskokem z vrtulníku 3 výsadkáři 
Armády ČR, kteří  se zkušeně 
snesli do areálu Střední odborné 
školy na Padochovské ulici. Ná-
sledovalo přistání vrtulníku MI 17.
Děti i dospělí využili možnosti 
prohlídky robustního stroje, kte-
rému se také říká létající autobus. 
Jeho délka je 24 m, vysoký je 5,5 
m a průměr rotoru je 21 metrů.

Diváci s respektem také sle-
dovali ukázky bojového umění 
MUSADO. Ty předvedli vojáci, 
připravující se na misi do Afghá-
nistánu, kam se budou přesouvat 
již během tohoto týdne. Vojenskou 
ukázku okomentoval tiskový 
mluvčí Vzdušných sil Olomouc 
pan Kouřil. Před odletem vrtulní-
ku předvedli výsadkáři - specialis-
té záchranné a výsadkové přípravy 
záchranu z vrtulníku ve vzduchu.

Od 15.00 hodin pokračoval 
program na Palackého náměstí. 
Hasičský záchranný sbor Jihomo-

ravského kraje prezentoval ukáz-
ku zjištění úniku plynu sondou a 
vhodný způsob hašení vznícené-
ho oleje v kuchyni. V rámci ukáz-
ky Policie ČR ukázali veřejnosti 
zákroky policejní psi se svými 
psovody ze znojemské stanice. 
Tiskový mluvčí pro Brno-venkov 
pan Malášek přiblížil činnost 
policie. Děti si vyzkoušely dakty-
loskopii a dopravní testy pro děti. 
Sbor dobrovolných hasičů Něm-
čice představil svůj hasičský vůz 
a předvedl ukázku zásahu. Čle-
nové Pohotovostní motorizované 
jednotky Policie ČR prezentovali 
zákrok na pachatele ve voze, prů-
běh zásahu a zajištění pachatele 

v bytě se zbraněmi a dýmovnicí. 
Hasičský záchranný sbor před-
vedl přesun pacienta z výšky za 
pomocí žebříku hasičského auta 
a slanění s pacientem z věže 
ivančického kostela. Zdravot-
nická záchranná služba JM kraje 
prezentovala divákům zajištění a 
ošetření pacienta, který v ukázce 

autem narazil do překážky.
Po celou dobu akce si návštěv-

níci mohli prohlédnout z blízka 
sanitní vůz, policejní i hasičské 
vozy. Pojišťovna Generali za-
jistila zkušební vůz, ve kterém 
bylo možné vyzkoušet funkčnost 
bezpečnostních pásů při obrácení 
vozu na střechu. Po celou dobu 
akce probíhala také výtvarná 
soutěž, po jejímž ukončení bylo 
10 dětí odměněno. Výtvory dětí 
budou vystaveny v prostorách 
SVČ Ivančice.

Poděkování patří všem členům 
jednotek, dále panu Dočkalovi, 
panu Janíčkovi a panu Vobor-
nému za zajištění technických 
záležitostí, panu faráři Fatěnovi, 
panu Boxanovi a panu Horákovi 
za zajištění podmínek pro přistání 
vrtulníku a dále partnerům, kte-
rými byli Restaurant Pizzeria Ve 
Sboru a pan Komarov. Mediálním 
partnerem byl čtrnáctideník Zrca-
dlo. Kolektiv pracovníků Středis-
ka volného času Ivančice 

Záchranářům přiletěl na pomoc i vrtulník s výsadkáři

Absolventi GMK úspěšní
Jako každým rokem v září, tak i letos jsme na Gymnáziu v Morav-

ském Krumlově nejen začínali nový školní rok, ale zároveň i bilanco-
vali rok minulý. Tato bilance se týkala absolventů GMK, těch, kteří 
v květnu skládali svou zkoušku dospělosti. Během prázdnin už z jejich 
řad přicházely zprávy o tom, na kterou vysokou školu byli přijati,
a v září pak konečné informace, na kterou vysokou školu nastoupí. 

Většina z absolventů si mohla totiž vybrat z několika vysokých škol, 
protože přijímací zkoušky či Národní srovnávací zkoušky společnosti 
Scio zvládli velmi dobře. Někteří zase věděli, že už jsou sice na VŠ 
přijati, ale přesto čekali ještě na rozhodnutí z té své nej- školy. Protože 
v druhé polovině září už všichni nastupovali do škol, věděli jsme i my, 
jaké byly jejich výsledky a rozhodnutí. Své škole, Gymnáziu v Morav-
ském Krumlově, opět neudělali ani v nejmenším ostudu - 97 procent 
přihlášených ke studiu na VŠ bylo také ke studiu přijato. To je 59 stu-
dentů z 61. Na vysokou školu jich nakonec nastoupilo 58, tři studenti 
se rozhodli pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách, jedna 
studentka si zdokonaluje jazykové znalosti na jazykové škole. Jako 
každým rokem, tak i letos zahajuje nejvíce absolventů studium v Brně, 
další v Olomouci, Zlíně či Praze. Budou studovat jak na přírodověd-
ných, tak i humanitních a technických fakultách a vysokých školách. 
Celá třetina z nich byla přijata ke studiu na Masarykovu univerzitu, 
jejíž partnerskou školou Gymnázium v Moravském Krumlově je, ať 
již na lékařskou fakultu, práva, fakultu sociálních studií; další početná 
skupina pokračuje ve studiu na VUT či Mendelově univerzitě.                                      

Co je ale velmi potěšující, to je jedna nula v celkové bilanci. Nula, 
která znamená, že stejně jako v předchozích letech žádný z absolventů 
Gymnázia v Moravském Krumlově není evidován na úřadě práce, což 
je výsledek, kterého jsme dosáhli jako jediná střední škola v okrese 
Znojmo. A tak přejme našim absolventům, ať jejich studium na vyso-
kých školách a jejich uplatnění v životě je i nadále nejméně tak dobré, 
jako byla jejich léta na Gymnáziu v Moravském Krumlově.

Za učitelský sbor Mgr. Hana Schnablová, výchovná poradkyně

Jeptiška, která se dostala na 
českou papírovou padesátikorunu. 
Byla v klášteře, ale musela se vdá-
vat. Tak vidí na středních školách 
dnešní mládež českou šlechtičnu a 
řeholnici Anežku Českou.

Její svatořečení si česká veřej-
nost připomene ve čtvrtek 12. lis-
topadu 2009 v brněnské katedrále 
na Petrově. Anketa společnosti 
Commservis.com mezi studenty 
na toto téma ukázala, že o patronce 
listopadových událostí roku 1989 
toho mladí lidé příliš nevědí. 

„Dnešní středoškoláci sameto-
vou revoluci nezažili a souvislos-
ti listopadových událostí českých 
moderních dějin jim unikají. Ve 
školách na hodinách dějepisu 
nezbývá na toto téma moc času a 
o významu Anežky Přemyslovny 
tak najdete jednovětou zmínku,“ 
hodnotí možnosti studentů regi-

onální církevní historik Tomáš 
Zdechovský, který pomáhá s or-
ganizací slavnostního koncertní-
ho projektu Tobě a nám, Anežko 
Česká na počest dvacetiletého vý-
ročí od události. Ten má význam 
této události připomenout.

Tobě a nám, Anežko Česká
Koncertní projekt k výročí sva-

tořečení proběhne 12. listopadu 
v brněnské katedrále na Petrově 
od 19.30 hodin. Historický zá-
klad pořadu tvoří texty Františka 
Křeliny, Otokara Březiny a Jaro-
slava Hilberta. V trojroli Anežky 
vystoupí Marta Issová, Daniela 
Kolářová a Vlasta Chramostová, 
v roli Jindřicha VII. Štaufského 
se představí Jiří Hejcman a v roli 
Přemysla Otakara II. Martin Vr-
táček. Průvodního slova se ujme 
český teolog Tomáš Halík. Více 
na www.anezkabrno.cz.        /TZ/

Jeptiška se musela vdávat

Rady pro Vaši dovolenou
Máte dotaz, připomínku, chcete se s ostatními podělit o Vaše zkuše-

nosti z dovolené? Využijte možnosti a napište nám. Na Váš dotaz nebo 
příspěvek se pokusíme odpovědět v rámci naší nové rubriky, kterou 
zajišťuje Cestovní agentura TMK travel v Moravském Krumlově. Pište 
na e-mailovou adresu: jana@tmktravel.cz

Dobrý den, chtěla jsem se Vás zeptat, jak je to nyní s cestovními 
dokumenty po vstupu do EU? Děkuji L. Hradská

Každý účastník zájezdu musí mít platný pas nebo občanský průkaz, 
u občanských průkazů by mělo být datum vydání alespoň rok 2000. 
O aktuální platnosti Vás budeme rádi informovat nebo je možno tyto 
informace najít na webových stránkách MZV ČR (http://www.mzv.cz). 
Se vstupem do Schengenského prostoru (21. prosince 2007) občané
nejsou na hranicích kontrolováni. Tato okolnost samozřejmě nezname-
ná, že klienti nebudou muset cestovat s platnými doklady.

Cestujeme jako tříčlenná rodina. Je možné ubytování v třílůžko-
vém pokoji? Děkuji V. Sedlářová

Standardem ubytovacích kapacit jsou dvoulůžkové pokoje. Ve většině 
případů nejsme schopni zajistit rovnocenná tři lůžka na jednom pokoji. 
Většinou pro tříčlennou rodinu přichází v nabídce možnost 2 rovno-
cenných lůžek + 1 přistýlka (rozkládací pohovka, gauč). Samozřejmě 
podmínky každé destinace se liší. Obraťte se na nás s touto žádostí a my 
bychom pro Vás možnosti v příslušné destinaci prověřili.          /Anděla/

Pozor, hodný duch !
 Dne 9. října v 19.00 hodin se Palackého náměstí v Ivančicích po-

nořilo do úplné tmy. Vzápětí zde začaly řádit nadpřirozené bytosti. 
Začátek hororu? Ne. Pouze začátek povedené akce, kterou uspořádalo 
Středisko volného času pro nejmenší ivančické děti.

 Ihned po vypnutí světel se rozzářily na náměstí světelné fontány 
ohňostroje. Poté děti za svitu lampiónů vyrazily na cestu, kde na ně 
čekaly bytosti z jiného světa, tak důvěrně jim známého z pohádkových 
knížek a filmů. Cesta vedla kolem setmělého historického jádra města, 
které dotvářelo celkovou strašidelnou kulisu. Čarodějnice, duchové
a jiné hodné příšerky dávali dětem různé úkoly. Za splněné úkoly na ně 
čekala na konci cesty sladká odměna. 

K rozvíjení fantazie a dovedností u naších dětí nestačí počítač a tele-
vize. Jsou to právě takové akce, jako byla ta s názvem „Ať žijí ducho-
vé“, které v tomto směru učitelům a rodičům velmi pomáhají. Nezbývá 
než poděkovat obětavým pracovníkům Střediska volného času Ivančice
a popřát jim do budoucna hodně štěstí do další práce.         Petr Sláma

O životě Komenského 
/Kralice nad Oslavou/ V památníku Bible kralické byla slavnost-

ní vernisáží otevřena nová expozice nazvaná Labyrint života Jana 
Amose Komenského. Moravské zemské muzeum tak navázalo na 
působení učitele národů v Ivančicích, kde byla bratrská tiskárna, 
která se posléze přestěhovala do Kralic nad Oslavou, kde se dotiskla 
Bible kralická, která tu má také svou expozici. 

Životní osud posledního biskupa jednoty bratrské, českého filo-
zofa, pedagoga a spisovatele Jana Amose Komenského byl víc než 
pohnutý. Byl donucen opustit Fulnek, kvůli nepřijetí katolické víry 
se musel skrývat, působil v Ivančicích a později Kralicích, posléze
v polském Lešně shořel nejen jeho majetek, ale hlavně cenné rukopisy 
a českolatinský slovník, na kterém pracoval celý život. Labyrint života 
Jana Amose Komenského je novou stálou expozicí Památníku Bible 
kralické, která se tak připojila ke stávající expozici Dílo tiskařů jednoty 
bratrské. Kromě toho, že Komenský je jednou z předních postav české 
kultury, objasňuje výstava i realitu tehdejšího života. Můžete se tu do-
zvědět něco o tom, jak turecké války ohrožovaly Moravu, uvidíte zbroj 
válečníků a předměty denní potřeby ze 17. století.                      /mask/
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Na účet

Zkratka
decilitru

Akrobat.
prvek

Odpad •
Státní

vědecká
knihovna

Nástupce
SSSR

Nemocniční
oddělení

Písmeno
řecké

abecedy 

Skříň
(něm.) •

Těžký ko-
vový prvek

Řecká
bavlna

Obytné
domy

Indonés.
sídlo

Ch. zn.
nitu

Matem.
zkratka

Jméno
sochaře
Zoubka

Psovitá
šelma

Jedovatá
výbušnina

Dívčí
jméno

Spisovatel
(Jules)

Sicilská
sopka

Anglická
spojka

Kolem
(zast.)
Junioři

Těžce
(kniž.)

Brázda

Hera

Bahenní
rostlina

Značka
spodního

prádla

Hlava
(ang.)
Lesklý
nátěr

1. díl
tajenky

Části
vozů

Šlechtický
titul

Tito
(rusky)

Potom Karetní
hry

Předložka

Kulečník.
úder

Proražení
opevnění

Prezenty
Titul
muže

Kus
trávníku
Úřední
spisy

Druh
papouška

Budhistický
směr

Římsky
499
Ano

(ang.)

Jíst
(ang.)

Lyže

Úloha
Římsky

599

Jinak
(slov.)

Potomci

SPZ aut
Chomutova

SPZ aut
Ostravy

Oč
Ch. zn.
stroncia

Argu-
menty

Plošná
míra

Chybné
Zvukové
návěstí

Salamandr

Batohy

•
Dřevo

na
zatopení

Vrchol
Část

Prahy

Notes

Šeptání

Borovice
(ang.)

Nečistota
Tlapka
Keltský

kněz

Svádění

Plemena

Degustace čokolády
úterý 3.11 od 16 do 19 hodin

sál Besedního domu
v Ivančicích.

Přes 50 druhů
exkluzivních čokolád!

VYHRAJTE POUKÁZKU NA DEGUSTACI EXKLUZIVNÍCH ČOKOLÁD
Třem vylosovaným luštitelům zašleme poukázku v hodnotě 150 Kč na degustaci čokolády, která se koná v úterý 3.11. v Ivančicích. Více info na straně 6. Poukázku zašleme 
poštou výhercům, které 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 pro zaslání případné výhry. Výherci poukázek na nákup v prodejně Msport:
Josef Koukal - Rosice, Marcela Vránová - Branišovice, Jiří Kunčík - Rouchovany, Pavel Dočkal - Moravský Krumlov a Michal Molent - Ivančice.  
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Osvětová beseda Rešice pořádá

HURVÍNKOVA CESTA
DO TRAMTÁRIE

v neděli 25. října 2009 v 15.00 hodin 
Divadelní představení pro děti, rodiče i prarodiče, zájezd do divadla 
PASÁŽ v Třebíči. Odjezd autobusu ve 13.45 hodin, cesta autobusem

je ZDARMA!!! Představení trvá asi 1 hodinu. Cena vstupného: 
100 Kč/ dospělý, 50 Kč/děti. Přihlášky: paní Zdeňka Slámová, 

tel.: 723 753 251 a v kulturním domě. 

KULTURNÍ PROGRAMY    26.10. - 08.11.2009 

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 29.10. -  MĚSÍČNÍ KLUB. Herna 9.00-12.00 hod., program 10.00 - 11.00 
hod. - Měsíční Klub je určen pro maminky s dětmi. Kromě volného hraní v her-
ně je připraven krátký program - přednáška, beseda, promítání… přednáška 
„Použití aromaterapie v životě dítěte“ (prevence a léčba respiračních onemoc-
nění, posílení imunity…) Poplatky: přednáška: členové 30 Kč/nečlenové 35 Kč. 
Herna: dle ceníku služeb. Přednáší: Kateřina Pokorná (babymasáže).
• 3.11. od 16.00 do 19.00 hod. - DEGUSTACE EXKLUZIVNÍCH ČO-
KOLÁD V IVANČICÍCH. Sál Besedního Domu. Degustační vstupenky
k zakoupení na místě od 30 Kč (3 vzorky) do 150 Kč (18 vzorků). Všechny 
čokolády - minimálně 50 druhů - je možno na místě zakoupit. Podrobnosti
na www.cokobanka.cz.
• 7.-8.11. - ANANDAJÓGA S IFETEM HODŽIČEM. (možno absolvovat 
oba dva dny nebo jen jeden). V Ivančicích, v sále Základní umělecké školy 
Alfonse Muchy. Kurzovné: 890 Kč za oba dva dny, 500 Kč jen za sobotu nebo 
jen za neděli (cvičení v sobotu 10:00 – 18:00 hod, v neděli 10:00 – 17:00 hod,, 
v ceně kurzovného není zahrnuta strava a ubytování). Program: Ananda jóga, jó-
gové pozice, dechové a protahovací cviky, relaxace, kruhové tance. Jóga podle 
známého indického učitele Jógánandy a jeho žáka Svámí Krijánandy. Témata a 
časy kurzů: Sobota 10:00 - 18:00: Srdeční energetické centrum, srdeční čakra. 
Jak se zbavit negativních emocí a bloků v srdci. J ak více milovat, otevřít srdce, 
rozvinout intuici, harmonizovat vztahy apod. Cviky a techniky na oživení a har-
monizaci srdeční čakry. Neděle: 10:00 - 17:00: Zasvěcení do 1. meditační tech-
niky Hong-So a energetizačních cvičení. Naučíme se 39 cviků na cestě Krija 
jógy dle Jógánandy. Cílem techniky je probudit novou energii a žít více v klidu a 
míru. Přihlášky: do 20. října 2009 u Martiny Turečkové:art.amen@volny.cz Po 
přihlášení budete vyzváni k zaplacení nevratné zálohy 300 Kč, až poté budete 
bráni za závazně přihlášené a můžete očekávat obsáhlejší dopis s veškerými 
informacemi (co s sebou, strava, ubytování apod). Více: www.anandajoga.cz
• 14. 11. od 10.00 do 18.00 - VYPLETENÁ SOBOTA - PLETENÍ Z PEDIGU.
Začínající pletařky se po seznámení se s materiálem naučí opletení pevného 
dna, základní opletek třemi, jednoduchou točenou zavírku, použití dřevěných 
korálků, apod. Pokročilejší pletařky si mohou vyzkoušet vyplétané japonské 
dno, různé druhy opletků (řetízek, copánkovou vazbu, diamantovou vazbu, 
opletek čtyřmi 2/2, vlnkovou vazbu, plátnovou vazbu, atd.), různé druhy za-
vírek (třípárovou, copánkovou, taženou), opletení předmětu (např. sklenice, 
láhve), pletení z plochých materiálů (např. taška, krabička), ucho ke koši apod. 
S sebou si přineste: starší ručník (pracuje se s mokrým materiálem), nůžky nebo 
štípací kleště, příp. šídlo - lze použít pevnou tenčí pletací jehlici (není nutné, 
vše zapůjčíme), dále dobrou náladu a chuť učit se novým věcem. Poplatek: 490 
Kč / členové,  550 Kč / ostatní. Cena zahrnuje veškerý použitý materiál (pedig 
přírodní i barvený, šény, pevné dno, dřevěné korálky, elhar šňůru apod.) Z kurzu 
si odnesete vlastnoručně upletené výrobky (asi 2 až 3, dle náročnosti, velikosti 
a zručnosti). Na místě bude možno zakoupit i pedigový materiál s 10% slevou. 
K dispozici bude i tematická literatura. Vede: Alena Pečerová. Kapacita kurzu 
omezena. V případě zájmu se, prosím, hlaste na tel. čísle: 602 782 280, e-mai-
lem na alpedo@seznam.cz nebo na našich webových stránkách www.alma.cz.
• Nezisková organizace Měsíční houpačka ve spolupráci s Českým červe-
ným křížem v Brně oznamuje SVÉ SBĚRNÉ MÍSTO V IVANČICÍCH
na Široké 16. Zde můžete odevzdávat funkční oblečení, hračky, psací potřeby, 
atd. Tyto věci můžeme vyzvednout i mimo sběrné místo po domluvě na tel. 
608874073 nebo mailem na  hajastan@seznam.cz. Pojďme společně pomáhat 
těm, kteří to opravdu potřebují.

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so  31.10.   v 18.00 O RODIČÍCH A DĚTECH
  Komedie ČR

ne    1.11.  v 18.00 VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
  Film USA

so    7.11.   v 18.00 BRUNO
  Komedie USA

ne    8.11.  v 18.00 MUŽI V ŘÍJI
  Komedie ČR

so   14.11.  v 18.00 ÚNOS VLAKU 1 2 3
  Drama USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

st  28.10.   v 17.00 DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT
  DINOSAURŮ
  Pohádka USA

 ve 20.00 HANEBNÍ PANCHARTI
  Akční film USA

ne  1.11.    v 17.00 KLETBA MĚSÍČNÍHO   
   ÚDOLÍ
  Filmová pohádka USA

st   4.11.   ve 20.00 NÁVRH 
  Komedie USA

ne  8.11.  ve 20.00 MAMMA MIA !
  Hudební komedie USA

st  11.11.  ve 20.00 HODINU NEVÍŠ
  Film ČR

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

st  28.10. ve 20.00 VENI, VIDI, VICI
  Komedie ČR

so 31.10. ve 20.00 ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ
ne   1.11.   v 18.00 Thriller USA

st    4.11. ve 20.00 PIRÁTI NA VLNÁCH
  Hudební komedie USA / SRN 

so   7.11.   v 18.00 KLETBA MĚSÍČNÍHO   
ne   8.11.   v 18.00 ÚDOLÍ
  Pohád. film FR / Maďarska / VB

st   11.11. ve 20.00 JÁNOŠÍK
  Historický film ČR / SR / Polska

Kulturní informační centrum Dolní Kounice
Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice

tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz 
• KLUB PRO VOLNÝ ČAS: PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010: 
• pondělí: Počítače od 16.00 - 19.00 hod. - Ing. Jana Jurková. •  úterý: HIP HOP 
4. - 9. ročník od 16.30 - 18.00 hod. - Leona Novosadová. Hudební škola od 15.30 
- 16.15 hod. - Tomáš Küfhaber. Orientální tance od 18.00 - 19.00 hod., od 19.00 
- 20.00 hod. - Leona Novosadová. • středa: Počítače od 16.00 - 19.00 hod. - Petr 
Hanskut. • čtvrtek: maminky a děti od 16.00 - 17.30 hod. - Martina Janderková. 
Hudební škola od 17.45 - 18.30 hod. - Tomáš Küfhaber. Počítače od 16.00 - 19.00 
hod. - Bc. Hana Kozlová. • pátek: Hudební škola Yamaha - Tomáš Küfhaber.
PŘIPRAVUJEME: • 29.11. v 17.00 hod. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ u kulturního domu. Vystoupí 
děti z Mateřské školy a žáci Základní školy z Dolních Kounic.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• POZOR! VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH: Cvičeníčko, Hopsálek, 
Hejbej se, Hliněnka, Jawahir, Hokus - pokus, Jeviště, Sboreček Broučci, 
Točení na kruhu, Šperkovnička, Tvořílek, Keramika R+D, Jumping. 
PŘIJĎTE ZA NÁMI - TĚŠÍME SE NA VÁS!!!!! Seznam a rozvrh kroužků 
najdete na našich stránkách: www.domecekmk.cz.
PŘIPRAVUJEME: • 11.11. v 16.30 hod. - POCHOD BROUČKŮ - tradiční 
lampionový průvod pro malé i velké. Sraz na náměstí u kašny, kde budou děti 
plnit zábavné úkoly s lampiony. Poté se průvodem přesuneme do zámeckého 
parku, kde Vás čeká strašidelná cesta za pohádkovými bytostmi a také 
překvapení na závěr. Srdečně zveme děti i rodiče! • 28.11. od 14.00 hod. 
- ADVENT V PROSTORÁCH DDM - sobotní dílna výtvarných technik, 
přijďte si vytvořit krásné dekorace na vánoční období, tvůrčí atmosféru 
dokreslí voňavý medovník a horký čaj či svařák. Určeno dětem i dospělým. • 
29.11. od 15.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ MERENDA V SÁLE DDM - zveme 
děti i rodiče na zábavné odpoledne s písničkami a zábavnými čertovskými 
hrami. Rodiče, pokud chcete svým dětem nechat nadělit dárek od Mikuláše, 
přineste jej podepsaný nejpozději v pátek 27.11.2009 do 16.00 hod., 
vstupené: zdarma / děti, 20 Kč / dospělí.

DDM a školní družina Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 27.10. v 18.00 hod. sraz na NOVÉM NÁMĚSTÍ. - CESTA ZA 
SVĚTÝLKEM - lampionový průvod zakončený strašidelnou cestou a 
ohňostrojem, lampion, lampu, lucernu s sebou.
• 28.10. - 31.10. - LEZENÍ V KUŘIMI - třídenní výlet na umělou lezeckou 
stěnu do Kuřimi. Sraz účastníků je na vlakovém nádraží v Oslavanech ve středu 
28.10.2009 ve 14.30 hod. Předpokládaný návrat je v sobotu 31.10. v 16.50 hod. 
na vlakové nádraží v Oslavanech. Bližší informace na tel.: 607 580 563.
• 29.10. - 30.10. - HALLOWEENSKÁ PÁRTY S HARRY POTTEREM 
- sraz ve čtvrtek 29.10. v 17.00 hod. před DDM Oslavany, ukončení v pátek 
30.10. v 9.30 hod. Tajuplné hry, soutěže, diskotéka...

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

fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 29.10. ve 14.00 hod. - SPRÁVNÁ TREFA - soutěž o nejlepšího střelce: 
luk, prak, kuš, vzduchovka..., park Réna Ivančice, poplatek: 20 Kč/dítě. Za 
nepříznivého počasí se akce nekoná!!! 
• 29.10. v 9.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU - pro děti a mládež 6. - 9. 
třída (mohou i mladší). Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků), 
sportovní hala na Rybářské ulici, poplatek: 30 Kč/dítě. Tým přihlaste 
nejpozději do 26.10. 2009. 
• PODZIMNÍ PRÁZDNINY - VÍKENDOVKA PRO VÁS. Pro mladé 
ve věku: 13 - 16 let, kteří chtějí prožít společná dobrodružství, zábavu, 
noční hry a zasportovat si. Újezd u Rosic - kemp Basketbalka, cena: 750 
Kč/osoba. NUTNÉ PŘIHLÁSIT SE PŘEDEM do 21.10. 2009!!! 
• 30.10. v 10.00 hod. - SKATEPARK CUP - soutěž na skateboardech a 
freestylových kolech, skatepark Ivančice (FC Slovan Ivančice), poplatek: 
20 Kč/soutěžící. Za nepříznivého počasí se akce nekoná!!! 
• 30.10. v 10.00 hod. - PODZIMNÍ DEKORACE dekorace z přírodnin, 
kartonu, ubrousková technika, SVČ Ivančice, Komenského nám. 12, 
poplatek: 20 Kč/osoba + materiál.
• 1.11. v 9.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU - regionální florbalová 
liga „MEZI MĚSTY“. Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici. Přijďte 
povzbudit ivančické hráče.
• 8.11. - PLAVÁNÍ V HROTOVICÍCH. Pro všechny co mají rádi vodu, 
pro děti a jejich rodiče i samotné děti. Neděle 8.11. odjezd: v 15.30 hod. 
Ivančice, autobusové nádraží, v 15.35 hod. Ivančice - Němčice, sokolovna, 
v 15.35 hod. Ivančice - Alexovice, v 15.40 hod. Ivančice - Řeznovice, 
jednota, v 15.50 hod. Polánka, jednota. Koupání v bazénu od 16.30 hod. 
do 17.30 hod. Vstupné: zdarma / děti do 3 let, 120 Kč / děti do 12 let, 140 
Kč / ostatní. NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT DO 4.11.2009 v SVČ Ivančice.
PŘIPRAVUJEME: • 10.11. v 17.00 hod. - VÝŽIVA A POHYBOVÁ 
AKTIVITA V TĚHOTENSTVÍ - 1. ze 3 přednášek věnovaná dívkám 
a ženám, které se chtěji dozvědět něco nového nebo se podělit o své 
zkušenosti. SVČ Ivančice, Komenského nám. 12, vstupné: 30 Kč / osoba. 
• 11.11. v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ OZDOBY z korálků, vosku, 
papíru...SVČ Ivančice, Komenského nám. 12. Vstupné: 30 Kč / děti 
a mládež + materiál, 50 Kč / dospělí + materiál. NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT 
PŘEDEM DO 10.11.2009 v SVČ Ivančice. • 13.11. v 18.00 hod. - 
KARAOKE PÁRTY ANEB STAŇTE SE NA CHVÍLI PĚVECKOU 
HVĚZDOU. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), vstupné: 30 
Kč / osoba, členové klubu zdarma.
• NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 
- 1. Jazykové kroužky, 2. Sportovní kroužky, 3. Hudební a taneční kroužky, 
4. Tvořivé kroužky a keramika, 5. Kroužky pro rodiče a děti, 6. Jezdectví a 
kynologie, 7. Technické kroužky, 8. Zábavné kroužky. Informativní schůzky 
do zájmových kroužků proběhnou během měsíce září 2009. Bližší informace 
o náplni jednotlivých zájmových kroužcích získáte přímo na informativních 
schůzkách nebo na službě v SVČ Ivančice, Komenského nám. 12 (KB - 1. 
patro), tel.: 546 451 292, 605 278 361, info@svcivancice.cz.

MěKS Moravský Krumlov pořádá jednodenní poznávací
a vinařský zájezd

ZA VÍNEM A ROZHLEDNAMI
NA SLOVÁCKO

v sobotu 28. listopadu 2009, odjezd ve 14.30 hodin Mor. Krumlov. 
Za příznivého počasí navštívíme rozhledny uprostřed vinohradů - 
Slunečná a Kraví hora, zbytek odpoledne a večer strávíme ve vinném 
sklipku u CERTIFIKOVANÉHO BIOVINAŘE. Cena za dopravu: 
110 Kč, vstupné do sklepa: 400 Kč nebo 500 Kč (s teplou večeří). 
Cena zahrnuje: řízenou degustaci vín, studené občerstvení 
- švédské stoly, teplé i studené nealko nápoje, po celou dobu 
neomezená konzumace jakostních vín. Info a přihlášky: Městské 
kulturní středisko, nám. T.G.M. 40, tel.: 515 322 330, 725 579 923.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov

tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
ŘÍJEN: • VÝSTAVA MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH FOTOGRAFŮ 
- vystavují členové fotografického kroužku pod vedením Josefa Kristiána. 
Výstava je přístupna po dobu otevření úřadu. MěÚ M. Krumlov - 1. patro.
• 28.10. v 18.00 hod. - BESEDA nad kronikou s Karlem Krausem ml., KD Rokytná.
LISTOPAD: • VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ MORAVSKÝ KRUMLOV - 
výstava je přístupna po dobu otevření úřadu, MěÚ Moravský Krumlov - 1. patro.
• 2.11. v 18.00 hod. - FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK pana J. Kristiána.
• 8.11. od 16.00 hod. do 20.30 hod. - ODPOLEDNÍ ČAJE se skupinou 
STONE, Orlovna Rakšice - Moravský Krumlov, vstupné: 50 Kč.
• 9.11. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER ZUŠ MORAVSKÝ KRUMLOV, 
taneční sál ZUŠ Moravský Krumlov.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 27.10. v 18.00 hod. - NA KOLE PO OMÁNU - přednáška cestovatele Jiřího 
Čefelína s promítáním fotografií, kino Réna Ivančice - malý sál, vstupné: 30 Kč.
• 5.11. - 29.11. - PALIČKOVANÁ KRAJKA - Jarmila Tioková, KRESBY 
A SOCHY - Otílie Šuterová, galerie Památníku A. Muchy, vstupné: 10 Kč.
• 7.11. - 29.11. - CYKLOTRASY - Martin Vybíral, výstava fotografií, 
chodba Památníku A. Muchy, vstup zdarma. Vernisáž 6.11. v 17.00 hod.
PŘIPRAVUJEME: • 24.11. v 18.00 hod. - KORSIKA - OSTROV VŮNÍ 
- přednáška paní Mgr. Ludmily Klímové s promítáním fotografií, kino Réna 
Ivančice - malý sál, vstupné: 30 Kč. • 28.11. - ZÁJEZD - PRAHA - DIVADLO 
NA JEZERCE - MANDRAGORA - divadelní komedie, odjezd ve 13.00 
hod. od Besedního domu Ivančice. Hrají: Miroslav Vladyka, Radek Holub, 
Jan Hrušínský, Martin Preiss, Miluše Šplechtová, Martina Menšíková...Cena: 
760 Kč (vstupenka a doprava). • 3.12. v 19.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT 
JANKA LEDECKÉHO s kapelou a NOSTITZ QUARTETEM, kino Réna 
Ivančice. Předprodej od 19.10.2009 v KIC Ivančice. Vstupné: 390 Kč.   

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
•  27.10. v 18.00 hod. na novém náměstí - CESTA ZA SVĚTÝLKEM - tradiční 
lampiónový průvod městem, dětské noční hry a soutěže v parku. Závěrečné 
ohňostrojové překvapení na nádvoří zámku. Pořádá KIS a DDM Oslavany.
• 31.10. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou RELAX, Děl. dům
• 6.11. v 15.00 hod. - ODPOLEDNE PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ - soutěžení 
a zábava pro děti. Dělnický dům Oslavany, pořádá KIS Oslavany.
PŘIPRAVUJEME: • 14.11. v 15.00 hod. a v 18.00 hod. - SLUNCE, SENO, 
KRAVINY - veselohra v podání ochotníků Divadla „Na mýtině“. Pořádá 
Divadlo „Na mýtině“ o.s. • 19.11. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - 
tradiční společenské setkání seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců 
Oslavany. • 21.11. ve 20.00 hod.  - TANEČNÍ ZÁBAVA - taneční zábava se 
skupinou STÍNY v Dělnickém domě. Pořádá pan Josef Aldorf. •  5.12. - 6.12. 
- VÁNOČNÍ POSEZENÍ - různé náměty na vánoční dárek. Pořádá spolek 
Lidový dům Oslavany a KIS Oslavany.

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, 

e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 27.10. v 18.30 hod. u ZŠ - OSLAVA 91. VÝROČÍ VZNIKU I. REPUBLIKY 
- lampiónový průvod, ohňostroj + HALLOWEEN výstava dýní v ZŠ.
• 31.10. - TURNAJ V MAGIC v KD Miroslav. 
PŘIPRAVUJEME: • 14.11. ve 20.00 hod. - POSLEDNÍ LEČ - pořádá MS 
Hubertus v KD Miroslav. • 21.11. v 19.00 hod. - GULÁŠOVKA v KD. • 23.11. 
- SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU rozsvícením vánočního stromu 
na náměstí v Miroslavi. Začátek v 17.30 hod. • 28.11. - BARBORKOVÁ 
SOBOTA v základní škole Miroslav.

Kulturní informační centrum Rosice
 Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196, 

604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 31.10. - KRUMPFEST 05 - program nabitý divadlem a muzikou. V rámci pátého 
ročníku se můžete těšit na: pohádku pro děti, Podivný případ pana Olivera od 
domácího souboru a Sexuální perverzi v Chicagu hostujícího Buranteatru. Hudební 
vystoupení: Mako!,mako, Tokamak, B-complexx, Náměstí míru, DJ Shaff. Dále 
uvidíte žonglování a fireshow a můžete si zakoupit šperky Minimon. Začátek v 
15.30 hod. v areálu zámku. Vstupné: 150 Kč na místě, 120 Kč v předprodeji v KIC 
Rosice, divadla: 80 Kč. Podrobný program na: www.dsek.wz.cz.
• 1.11. - 30.11. - VÝSTAVA MUCHLÁŽÍ - výstava muchláží pražské malířky 
Stanislavy Bílé, která se v městské knihovně představí se svou abstraktní 
a pocitovou tvorbou z Karlova mostu. Pořádá městská knihovna Rosice.
• 1.11. - 31.12. - BARBIE MÁ NAROZENINY - milovníci hraček by si neměli 
nechat ujít výstavu panenek Barbie, která letos oslaví 50. narozeniny. Sbírku 
Marcely Svobodové lze shlédnout vždy v otevírací dobu knihovny. 
• 4.11. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - SULTANÁT OMÁN - 
jak se cestuje Sultanátem Omán, když je Vašim dopravním prostředkem kolo, se 
dozvíte od pana Jiřího Čelefína při dalším pokračování oblíbené cestovatelské 
středy v městské knihovně. Pořádá městská knihovna.
• 6.11. v 17.00 hod. - ROSICKOU NOCÍ - napínavá noční hra pro tříčlenné 
týmy děvčat a chlapců starších 13 let. S sebou: baterku, mobil a dobré boty. 
NUTNÉ NAHLÁSIT SE PŘEDEM v SVČ Rosice, sraz účastníků v 17.00 hod. 
v SVČ, cena: 30 Kč. Pořádá SVČ Rosice.
• PŘIPRAVUJEME: • 13.11. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. 
Srdečně zvou žáci a učitelé ZUŠ, aula ZŠ. Pořádá ZUŠ Rosice. • 14.11.
v 18.00 hod. - LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM - další díl 
scénického čtení, tentokrát z knihy „Doppler“ od současného norského 
spisovatele Erlenda Loea. Účinkuje: Lukáš Hejlík a Lenka Janíková. 
Začátek v 18.00 hod. v Kamenném divadle. Pořádá městská knihovna. • 
VÝTVARNÉ DÍLNY V SVČ: • 21.11. v 9.30 hod. - PŘEDMIKULÁŠSKÉ 
PEČENÍ PERNÍČKŮ. • 24.11. v 18.00 hod. - ADVENTNÍ DÍLNA. • 28.11. 
v 9.00 hod. - ADVENTNÍ DÍLNA PRO DĚTI.
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Ivančice vzpomenuly 
Vladimíra Menšíka

Dne 6. října si ivančická i přespolní veřejnost připomněla nedo-
žitých osmdesátin svého rodáka Vladimíra Menšíka. Před plným ki-
nosálem vzpomínali a o slavném herci vyprávěli Václav Postránecký, 
Jaromír Hanzlík a Václav Vorlíček. Všichni tři vzpomínali na veselé 
historky s Vladimírem Menšíkem, na jeho legrace, kterými bavil při 
natáčení, i když mu bylo hodně zle. 

Vladimír Menšík se narodil v roce 1929 v Ivančicích. Na jeho 
rodném domku v Rybářské ulici je pamětní deska. Menšík nejprve 
vystudoval průmyslovou školu a nějakou dobu pracoval v Brněnských 
spojených strojírnách a slévárnách. Teprve později se pokusil dostat 
na brněnskou JAMU (Janáčkova akademie múzických umění), což se 
mu na druhý pokus podařilo a po absolutoriu v roce 1953 začínal jako 
divadelní herec Vesnického divadla, kde jej v roce 1955 objevil E. F. 
Burian, který jej také angažoval. 

I přesto, že v divadle Menšík dostal spousty příležitostí a byl diva-
dlem pohlcen, toužil zahrát si ve filmu. Jeho vůbec první účinkování 
před kamerou bylo ve snímku Velká příležitost jako komparsista. Tepr-
ve ve snímku Dědeček automobil, kde si zahrál italského mechanika,
na sebe výrazněji upozornil. Za účast při filmování se dostal Menšík
do konfliktu s E. F. Burianem, který film neměl v lásce.

Z divadla odešel v roce 1958 podepsal smlouvu s Filmovým studiem 
Barrandov a naplno se rozběhla jeho kariéra ve filmu. K divadlu se 
pak vracel už jen ojediněle. Nebyl jen komediálním hercem, dokázal i 
dramatické role. V 70. letech se již objevoval převážně v komediálních 
rolích, a to ve filmech, pohádkách i seriálech. Byl velký bavič a konfe-
renciér a hlavně excelentní vypravěč. Vystupoval ve stovkách televiz-
ních pořadů a ve filmu a televizi vytvořil přes 150 rolí od pohádek pro 
děti až po filmy s vážnou tematikou, včetně seriálů. Nezapomenutelné 
bylo konferování silvestrovských estrád a pořadu Bakaláři.

Oblibu ivančického rodáka dokázalo také jeho vítězství v anketě 
Hvězda mého srdce, kterou pořádala Česká televize. Menšík v ní s 
přehledem získal titul nejoblíbenějšího herce a překonal tak Vlastu 
Buriana, Rudolfa Hrušínského i Oldřicha Nového.

I přes řadu dramatických rolí proslul Menšík hlavně jako bavič.
„I když natáčel vážnou roli, mezi klapkami uměl rozesmát celý štáb,“ 
zavzpomínal v Ivančicích při příležitosti Menšíkových nedožitých 
osmdesátin herec Jaromír Hanzlík. S Menšíkem se potkal při natáčení 
filmu Ikarův pád.

Uměl zaujmout i rolemi vážnými např. ve filmech Všichni dobří 
rodáci, Markéta Lazarová, Ikarův pád a dalších. Uměl skvěle vyprávět. 
Miloš Kopecký ho pokládal za přírodní úkaz, podle Jiřiny Bohdalové 
byl Vladimír Menšík gejzírem nápadů, legrací, byl sopkou stálé před 
výbuchem. Celá dlouhá léta trpěl těžkým astmatem. Byl silným kuřá-
kem a bohužel byl závislý na alkoholu, což ho zdravotně zcela decimo-
valo. Ani přes varování lékařů nenechal hraní a léky proti astmatu si 
píchal přímo i v průběhu zkoušek. 

Ještě dva dny před svou smrtí vystupoval v televizním pořadu 
Abeceda. Při poslední děkovačce mu bylo tak špatně, že ho musela 
podpírat moderátorka pořadu Jitka Molavcová.

České herecké scéně podle odborníků od Menšíkovy smrti po-
dobně všestranný talent chybí. Byl navíc skvělý v improvizaci. Jeho 
filmy i výstupy v estrádách jsou stále oblíbené. Televize je opakují, 
vycházejí na DVD, takže je stále živým hercem i pro dnešní gene-
raci. Diváci si  je rádi připomínají i po mnoha reprízách. Vynikal 
nejen hereckým uměním - uměl i skvěle zpívat a ovládal také několik 
hudebních nástrojů a výtečně kreslil.

Nejvíce si Menšíka připomínají v okolí Ivančic. Vždyť kolikrát při-
pomněl Ivančice ve filmech nebo vyprávění. V září 1978 bylo Vladimí-
ru Menšíkovi uděleno čestné občanství města Ivančic. V Památníku 
Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka je jeho stálá výstava, kterou za 
deset let navštívilo téměř 60 000 návštěvníků. Jméno Vladimíra Men-
šíka nese v Ivančicích i místní základní škola a jedna z ulic v nové zá-
stavbě. U nedaleké vesnice Hlína už dva a půl roku shlíží z kopce také 
Menšíkova rozhledna, kterou již navštívilo třicet šest tisíc lidí.

Menšík se narodil před osmdesáti lety v Ivančicích. Svých osm-
desátin se však jeden z nejlepších českých herců nedožil. Zemřel 
v brněnské Nemocnici U svaté Anny 29. května 1988 ve věku pou-
hých 59 let.                                           Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Deska na hrobu Vladimíra Menšíka - hřbitov Praha Olšany

Stalo se již tradicí, že o víken-
du kolem poloviny září bývají 
otevřeny a nejširší veřejnosti 
zpřístupněny vybrané památky. 
Děje se tak u příležitosti „Dne 
evropského kulturního dědictví“. 
V sobotu 12. září proběhl takový 
„den otevřených dveří“ mimo 
jiné také v rakšickém kostele. 
Následující text vznikl jako pří-
prava na tuto akci, kde nám bylo 
ctí dělat průvodce.

Filiální kostel svatého Vavřin-
ce v Rakšicích stojí na mírně 
vyvýšeném místě uprostřed návsi 
a patří mezi menší vesnické kos-
tely. V odborných publikacích se 
většinou uvažuje o vzniku kostela 
kolem roku 1500. Vývoj kostela 
byl však pravděpodobně složitější 
a některé části kostela jsou zřejmě 
starší. K starší historii kostela 
se nedochovaly žádné písemné 
prameny, jak bývá ostatně u po-
dobných vesnických kostelů ob-
vyklé. Naštěstí se však v kostele 
dochovalo několik památek, které 
pokud porozumíme jejich řeči, vy-
práví příběh až překvapivě pestrý. 
Z této kamenné kroniky se dozví-
me, kdo byl zakladatelem kostela, 
jeho pozdějším patronem, že zde 
bývalo sídlo farnosti a také, že pod 
dlažbou tohoto obyčejného kostela 
odpočívá jeden z pánů z Lipé.

Základním pramenem k po-
znání kostela je publikace Bohu-
mila Samka Umělecké památky 
Moravy a Slezska II. díl z roku 
1999, str. 598-599. Autor zde 
podrobně popisuje stavebně his-
torický vývoj i umělecky cenné 
prvky výzdoby kostela. Také náš 
text z větší části těží z této kva-
litní publikace.

Jak již bylo uvedeno, převládá 
v současnosti názor, že je náš 
kostel novostavbou z přelomu 15. 
a 16. století. Argument proti této 
představě můžeme vidět na vnější 
zdi sakristie. Nad vchodem do 
sakristie se nachází malé “stříl-
nové“ okénko s půlkruhovým 
záklenkem, typické pro pozdně 
románské případně ranně gotické 
stavby. Analogická okénka zdobí 
např. fasádu starobylého kostela 
v Horních Dubňanech. Okénko 
bylo asi zazděné a až během 
některé z novodobých oprav 
druhotně částečně odkryté. Mi-
nimálně část sakristie rakšického 
kostela tedy pochází pravděpo-
dobně z 13. století a je pozůstat-
kem z nejstarší vývojové fáze. Na 
nároží sakristie vlevo od zmíně-
ného okénka těsně pod okapem 
se nachází drobná pískovcová 
lidská tvář. Tento kamenný prvek 
s odborným názvem maskaron 
mohl vzniknout v téže době, i 
když jeho obliba není omezena 
jen na toto období.

Kněžiště a loď jsou architekto-
nicky jednotné s předpokládanou 
dobou výstavby kolem roku 
1500. Kostelní věž pochází prav-
děpodobně z téže stavební fáze. 
Podle některých názorů ve starší 
literatuře však může být o něco 
starší. Výstavbu nebo radikální 
přestavbu kostela na přelomu 15. 
a 16. století potvrzují některé vý-
zdobné prvky v interiéru. 

Nejvýraznější a pravděpodob-
ně také umělecky nejhodnotnější 
je tzv. pastoforium, které sloužilo 
jako schránka na hostie. Tato 
vysoká bohatě členěná kamenná 
památka se nachází na zdi vlevo 
od oltáře. Byla vytesána z pískov-
ce ve stylu pozdní gotiky kolem 
roku 1500. Díky dochování 
pastoforia můžeme s poměrně 

velkou pravděpodobností určit 
stavitele nebo spíše dnešní termi-
nologií investora stavby rakšické-
ho kostela. Čelní stranu pastofo-
ria a také vnitřek této schránky 
zdobí symboly maltézkého kříže 
a šesticípé hvězdy - znak řádu 
křižovníků z červenou hvězdou. 
Křižovníci náleželi spolu s tem-
pláři, německými rytíři a johanity 
k středověkým rytířským řádům. 
Na rozdíl od ostatních však byli 
založeni v Českých zemích při 
špitálu sv. Františka v Praze. 
Centrem jejich panství na Moravě 
se stalo probošství sv. Hypolita na 
Hradišti u Znojma. Na moravsko-
krumlovsku křižovníci vlastnili 
kromě majetku v Rakšicích také 
ves Rybníky a patronát kostela 
v Rokytné. Z křižovníky z červe-
nou hvězdou je spojována již prv-
ní zmínka o obci Rakšice z roku 
1234, kdy moravský markrabě 
Přemysl daroval majetek v naší 
vesnici špitálu sv. Františka v 
Praze. Křižovnický znak v pas-
toforiu tedy dokládá kontinuitu 
působení řádu v Rakšicích po 
celý vrcholný a pozdní středověk. 
Křižovníky je možné také s vel-
kou pravděpodobností označit 
za stavitele rakšického kostela. 
Je pravděpodobné, že zde zalo-
žili faru a vykonávali patronátní 
právo. Existenci fary v Rakšicích 
nepřímo potvrzují také kamenné 
památky v kostele. Již zmíněné 
pastoforium a naproti situovaný 
výklenek ve zdi kněžiště zvaný 
sedile jsou funkční prvky typické 
pro farní kostely.

Z období výstavby nebo pře-
stavby kostela na přelomu 15. a 16. 
století pochází také další drobné 
památky. Pozoruhodný je soubor 
tří dřevěných soch světců - sv. 
Vavřince, sv. Urbana a sv. Štěpána, 
které byly do roku 1854 součástí 
mobiliáře rakšického kostela a 
dnes jsou ozdobou sbírek Morav-
ské galerie. Asi 60 cm vysoké so-
chy byly pravděpodobně zhotove-
ny krátce před rokem 1500 a jsou 
cenným dokladem vývoje pozdně 
gotického řezbářství. Do mobiliáře 
kostela náleží také dřevěná soška 
madony s dítětem, která je s před-
pokládaným vznikem kolem roku 
1480 asi jen o málo starší.

Následující období renesance 
je spojeno se změnou patrona 

kostela. Křižovníci z Rakšic ode-
šli a patronát získala krumlovská 
vrchnost - páni z Lipé. Pravdě-
podobně se tak stalo prodejem. 
I když se nedochovala příslušná 
listina, můžeme předpokládat 
analogický vývoj jako u kostela 
v Rokytné, kde máme písemně 
doloženo, že patronát rokytenské-
ho kostela od křižovníků koupil 
Jan z Lipé v roce 1535. 

Na první pohled se zdá, že se 
renesance ve výzdobě kostela 
uplatnila méně, ale ještě v polo-
vině 19. století v interiéru domi-
noval dřevěný renesanční oltář. 
Podle sdělení p. Havla, součas-
ného správce kostela, nachází se 
nyní tento oltář také ve sbírkách 
Moravské galerie.

Z renesančního období po-
chází také dvě kamenné desky, 
umístěné uvnitř kostela na zdi 
u vchodu. První je typický ná-
hrobník s šlechtickým erbem a 
pamětním nápisem. Erb i nápis 
je poškozený a již jen z malé části 
nečitelný. Naštěstí nápis před 150 
lety opsal kustod Františkova mu-
zea Mořic Vilém Trapp. V době, 
kdy vlastivědné bádání nebylo 
rozhodně běžné, navštěvoval 
významné památky a dokumen-
toval jejich stav. Do rakšického 
kostela zavítal kolem roku 1860 
a výsledek návštěvy publikoval 
v brněnském časopise Notizen-
-Blatt. Nápis opsal takto: „LÉ-
THA PANIE 1597 TU NEDELI 
PO SWATIM BARTOLOMEEGI 
PROSTRZDKEM SMRTI PAN 
BVH WŠIMOHOUCZI RACZIL 
POGITI ANNV CZERU URO-

ZENÉHO PANA JANA BOH-
DALICZKEHO Z BUKOWA A 
TUTO GEST POCHOWANA.“ 
Dnes je v nápisu spolehlivě čitel-
ný jen letopočet končící na 97. Na 
erbu Mořic Trapp ještě rozpoznal 
polovinu berana. K osobě uroze-
né nebožky Anny Bohdalické z 
Bukova jsme bohužel zatím nic 
bližšího nezjistili.

Účel druhé kamenné desky 
již není tak jednoznačný. Kromě 
krátkého nápisu s letopočtem 
1551 byly do pískovce vytesány 
vinařské symboly: radlice, moty-
ka a vinařský nůž. Tato kamenná 
deska stejně jako již zmíněná 
socha sv. Urbana (patrona vinařů) 
ukazuje, že pěstování vinné révy 
mělo pro obyvatele Rakšic v 16. 
století velký význam.

V rakšickém kostele bývala 
ještě jedna velmi významná ka-
menná deska, dnes již bohužel 
nezvěstná. Mořic Vilém Trapp 
zaznamenal uprostřed kostelní 
lodě na zemi ležící kámen se zna-
ky pánů z Lipé a ze Šternberka. 
Pravděpodobně se jedná o spo-
lečný náhrobník Jana z Lipé (ze-
mřel 1541) a jeho ženy Mariany 
ze Šternberka. Zatím není zcela 
jasné, z jakého důvodu se majitel 
panství nechal pohřbít v tomto 
malém vesnickém kostele. Pokud 
tito urození manželé skutečně leží 
pohřbeni uprostřed lodi, mají svůj 
znak (zkřížené ostrve) ve svor-
níku klenby přímo nad hlavou. 
Pro úplnost třeba dodat, že i výše 
jmenovaný náhrobník Anny Boh-
dalické z Bukova zastihl Mořic 
Trapp také na podlaze vedle desky 
majitelů krumlovského panství.

Obdobím baroka je rakšický 
kostel téměř nedotčen. Svědčí to 
jednak o nezájmu pobělohorské 
vrchnosti o tento vesnický kostel, 
ale také o tom, že samotný kostel a 
jeho mobiliář neutrpěl příliš za tři-
cetileté války ani pozdějšími požá-
ry. Za památkami baroka musíme 
vylézt až do podkroví. Najdeme 
zde zvon, který dle pamětního ná-
pisu v roce 1697 přelil Jan Křtitel 
Melack v Brně. Samotný dřevěný 
krov kostela podle výsledku den-
drochronologické analýzy pochází 
z poloviny 18. století, přesněji 
analyzované dřevo pochází ze 
stromu pokáceného v zimě 1745/
46 (www.dendrochronologie.cz).

V druhé polovině 19. století 
vybavení kostela neuniklo všudy-
přítomné modernizaci. Tak byl na-
hrazen starý renesanční oltář, staré 
gotické sochy a jistě i jiné předmě-
ty, které neodpovídaly selskému 
vkusu té doby. Díky osvíceným 
mecenášům se naštěstí podařilo 
některé z vyřazených památek 
odkoupit, aby časem skončily ve 
veřejných muzejních sbírkách.

Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice u M. Krumlova

Kostel svatého Vavřince v Rakšicích

Dřevěné sochy sv. Vavřince, sv. Urbana a sv. Štěpána   (foto z publikace 
Od gotiky k renesanci vydané Moravskou galerií v roce 1999)

Vlevo od oltáře je pastoforium (pohlednice kolem roku 1950)
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» AUTO - MOTO
koupím
•• 4 kola 165/70 R14 81 T na Citroen 
C3, i jednotlivě bez pneu, prosím na-
bídněte. Tel.: 723 376 991.
prodám
•• čtyřkolový malotraktor, motor 
Jawa 350, plně funkční. Cena doho-
dou. Tel.: 602 451 226.
•• vlečku 1,5 t, sklápěcí na kliku, 
bez TP. Cena: 15.000 Kč. Tel.: 774 
040 538.
•• doklady s SPZ na Hondu Civic. 
Tel.: 724 246 387.
•• 2 ks letních pneu zn. Michelin 
Energy 175/60 R14, vzorek 6 mm, 
cena: 300 Kč / ks, a 4 ks zimních pneu 
zn. Pirelli 175/65 R14, vzorek 5 mm, 
cena: 200 Kč / ks. Tel.: 777 209 235.
•• zimní pneu na dojetí, zn. Pirelli 
Winter 165/65 R14, vzorek 3 - 4 mm. 
Cena: 150 Kč / ks, nebo všechny 4 ks 
za 500 Kč.
•• Michelin Alpin 4 x 4, 215 x 70 R16, 
vzorek 6 - 7 mm. Cena: 3.000 Kč / 4 ks. 
Tel.: 604 781 270.

•• autobaterii 56 h, zakoupenou 11. 
července 2009, nepoužitá. PC: 2.000 
Kč, nyní: 1.000 Kč. Tel.: 731 913 293.

•• lité ráfky 13“, obuté letní gumy, 
málo jeté rozšiřovací podložky 
na Škodu Felicii nebo Favorit, r. v. 
1993. Tel.: 737 061 168.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• RD 3+1 v Čejkovicích u Znojma, 
velký dvůr, 2 sklepy, zahrada, stodo-
la, cena dohodou, ne RK. Tel.: 721 
340 974.
•• RD 3+1 v Oslavanech, ihned 
k bydlení, zahrada, skleník, bazén 
a garáž pro 4 auta. Tel.: 606 103 765. 
Zn.: Ihned volný.
•• RD na Skřípském Mlýně, celková 
plocha 1.800 m2, garáž, ÚT, studna, TV, 
ovocné stromy, WC, koupelna, sklep, 
zahradní jezírko. Cena: 1.500.000 Kč. 
Tel.: 603 793 890.
•• byt 3+1 v OV Adamov. Cena: 
1.300.000 Kč. Tel.: 728 140 655.
•• garsonku v Moravském Krumlově. 
Více informací na tel.: 732 401 864.
nabízím pronájem
•• pronajmu garáž, ulice Rybniční 
- Miroslav. Více informací na tel.: 
737 833 473.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• zateplovací systém Novabrik, cih-
ly typu therm, červená, na cca 30 m2. 
Tel.: 724 670 578.
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
prodám
•• sedačku ve tvaru „L“, rozkládací, 
pěkná. Cena: 2.000 Kč. Tel.: 723 
734 530.
•• zachovalou starou ložnici. Postel, 
2 šatní skříně, noční stolky, toaletní 
stolek, možno vcelku i po dílech. Cena: 
800 Kč. Tel.: 777 856 232.
daruji
•• otoman, 2 křesla, knihovnu. Tel.: 
777 856 232.
» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
•• automatickou pračku zn. Whirl-
pool FL 242, nové topné těleso, 
v dobrém stavu, 11 roků stará. Cena: 
1.800 Kč. Tel.: 605 436 423.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• sportovní kočárek zn. Oregon, 
cena: 500 Kč, golfové hole, cena: 
300 Kč, 2 dětské rozkládací jídelní 
židličky, cena: 250 Kč a 400 Kč, vše 
zachovalé. Tel.: 603 793 087.
•• kočár zn. Dorjan, trojkombinace, 
červeno-modrá barva, nafukovací 
kola, přehazovací rukojeť, taška na 
mimi, taška na kočár, pláštěnka. Cena: 
2.000 Kč. Tel.: 723 332 973.
•• dětský hluboký kočár, čtyřkombina-
ce, dětský sportovní kořárek zn. ABC, 
dětské sáňě a skládací kolo. Tel.: 605 
776 380.

•• dětskou autosedačku, modrá bar-
va, nepoškozená. Cena: 400 Kč. Tel.: 
736 277 473.
•• autosedačku „vajíčko“ se stříškou 
a vložkou pro novorozence, béžová 
barva, potah je pratelný. Cena: 500 Kč. 
Dále pak starší kočár zn. Liberta, modrá 
barva se slídou a pláštěnkou v dobrém 
stavu. Tel.: 737 844 926.
» OBLEČENÍ, OBUV
prodám
•• dámský flaušový kabát černé barvy 
(Terranova), vel.: 36, nový, nenošený. 
PC: 2.000 Kč, nyní: 1.400 Kč. Tel.: 
777 856 232.
•• oblečení po holčičce 0 - 14 měsíců, 
3 velké pytle. Tel.: 724 806 320.
» ZVÍŘATA
koupím
••  králíky jatečné, vyřazené z chovu 
ke krmným účelům. Cena do 35 Kč/
kg živé hmotnosti. Tel.: 728 333 435.
prodám
•• koťátka britská modrá bez PP, 
milá, hodná, přítulná, výborný spo-
lečník, cena dohodou. Odběr možný 
ihned. Tel.: 737 946 496, Moravský 
Krumlov.
•• papoušky rozely pestré a penanto-
vé, popoušky senegálské, personaty, 
cena dohodou. Tel.: 605 573 394.
•• 2 fenky čivavy dlouhosrsté, 4 roky 
staré, barva bílá a melír za cenu ště-
ňat, dále pak štěňata čivavek, odběr 
ihned. Tel.: 603 773 485, Znojemsko.
•• fenečku čivavy krátkosrsté, naroze-
na 7.8.2009, nevhodná k chovu - pod-
kus. Tel.: 723 048 329. Zn.: Levně.
daruji
•• štěňátka kříženců, matka čistokrev-
ný jezevčík, 2 fenky, 3 pejsci, nejlépe 
k dětem, odběr možný začátkem listo-
padu 2009. Tel.: 606 255 757.
•• mourovatého kocourka a kočičku, 
stáří 6 týdnů, roztomilé a čistotné. Tel.: 
776 190 957.
•• koťata, milá, přítulná, k odběru 
ihned. Tel.: 605 531 677.
» RŮZNÉ 
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• autogen (kompletní svářecí sou-
pravu), 2 pultové mrazáky schopné 
provozu, zachovalý funkční šlapací 
stroj zn. Minerva. Tel.: 723 747 646. 
Volat po 18.00 hod.
•• 10 úlů univerzál + medomed na 3 
rámky, z důvodu úmrtí majitele. Tel.: 
515 322 832.
•• nepoužívaný el. medovník, 2 roky 
starý. PC: 18.000 Kč, nyní: 15.000 
Kč. Při rychlém jednání možná sleva. 
Tel.: 737 387 032.

•• 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.

•• jablka na uskladnění, odrůda Gol-
den, Idared. Cena: 6 Kč / kg. Tel.: 722 
528 989.
•• brambory na uskladnění. Cena: 5 Kč
/ kg. Tel.: 732 124 232. Zn.: Miroslav 
- okres Znojmo.
•• větší množství neloupaných vlaš-
ských ořechů. Cena: 20 Kč / kg. Tel.: 
723 884 458.
•• pšenici. Cena: 300 Kč / metrák. Tel.: 
604 876 408. Volat po 19.00 hod.
•• jednoduchý náhrobek na jeden hrob, 
cena dohodou. Tel.: 725 772 396.
•• konstrukci fóliáku - tvar „A“ z tr. 
prům. 22 mm, délka: 4,5 m, šířka: 
2,5 m, výška: 1,95 m, přenosný. 
Tel.: 724 690 907.
•• nerezovou zahradní udírnu, nová, 
nepoužitá. Cena dohodou. Tel.: 774 
640 753.

•• klec na andulky, vysavač, plastovou 
rohovou vanu a koupelnové skříňky. 
Tel.: 605 776 380.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol 
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia 
290D, bez hůlek. Cena: 350 Kč. 
Tel.: 602 782 272.
•• sjezdové lyže zn. Head Racing 
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hů-
lek. Cena: 350 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• plné dveře: P/65, L/65, L/75, ze 2/3 
proskl.: P/75, P/85, výborný stav. Cena: 
200 Kč / ks. Tel.: 721 208 884.
•• troky na prase. Cena: 500 Kč. Tel.: 
721 208 884.
•• soustruh, toč. délka: 400 mm, 280 
mm. Cena: 12.000 Kč. Dále pak el. 
sekačku, nejetá, v záruce, cena: 1.700 
Kč, benzínový rotavátor nejetý, taktéž 
v záruce, cena: 3.500 Kč. Tel.: 603 
793 890.
•• hovězí hnůj a brambory na uskladně-
ní. Tel.: 737 117 666.
•• brambory, cena: 5 Kč / kg, mrkev, 
cena: 10 Kč / kg. Tel.: 515 320 728, 
607 598 893. 
•• kladívkový šroťák a drtič na řepu. 
Cena dohodou. Tel.: 732 249 234.
» SEZNÁMENÍ
•• hledám lásku pro společný život, 
jsem muž 37 let, svobodný nekuřák 
rodinného typu. Tel.: 607 850 772. Zn.: 
Jen vážně.

•• muž 58 / 182 / 80 hledá hezkou 
společnici do 45 let na 3denní
pobyt v termálních lázních. Tel.: 
728 974 072. Zn.: Hradím!

•• obyčejný kluk 32 hledá holku bez 
závazků na vážný vztah ve věku 25 - 30 
let, která už také nechce být sama. Tel.: 
732 669 393.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Autocentrum Král přijme na HPP
zaměstnance na pozici vedoucí 
pobočky, servisní technik, prodejce 
automobilů, automechanik. Své ži-
votopisy zasílejte na: info@piras.cz 
a jako předmět uveďte pracovní pozi-
ci. Pro více informací volejte na tel.: 
736 625 272.
•• hledám brigádně jakoukoliv práci 
(stavba, zámečnické práce atd...), pro-
sím nabídněte. Tel.: 721 263 776.
•• muž 42 se vzděláním SZTŠ má 
vážný zájem o HPP v zemědělském 
družstvě, praxe 25 let s veškerou 
technikou Zetor, Case, N. Holland, 
Forschricht i jiné. Tel.: 739 906 151.

•• nabízím brigádu na rozvoz tisku 
v ranních hodinách, nutný ŘP třídy 
B, bydliště v Moravském Krumlově 
a blízkém okolí. Tel.: 775 977 798. 
Volat odpoledne.

•• Heavyrocková kapela CAYMAN 
hledá zpěváka. Jestli máš rád pivo 
a rokenrol, zavolej. Info též na: 
www.bandzone.cz/cayman. Tel.: 737 
807 830.

» SLUŽBY
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veš-
keré opravy. Okenní sítě vyrobím 
a namontuji do 24 hodin. Žaluzie 
vertikální, horizontální (řetízkové), 
silikonové těsnění oken a dveří, 
rolety předokenní (PVC a hliník). 
Více info: Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Peníze na cokoliv, ihned na ruku. 
Vše vyřídíme po telefonu. Více in-
formací na tel.: 605 720 362.
•• student pedagogické fakulty do-
učí ČJ, M, F a připraví na přijímací 
zkoušku na střední školu. Více infor-
mací na tel.: 724 726 950.
•• Truhlářství - Podlahářství - 
JANÍČEK Olbramovice. Výroba 
nábytku na míru včetně atypů dle 
Vašeho přání. Kuchyňské linky 
a veškerý nábytek i s montáží. Ob-
klady interiérů, podhledů, pokládá-
ní plovoucích podlah atd. Vše kva-
litně a přesně! Tel.: 608 078 137.
•• napeču drobné cukroví. Cena: 350 
Kč / 1 kg. Tel.: 606 152 103.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.

•• Zaváděcí ceny nového interié-
rového obchodu http://spokojene-
bydleni.eshop-zdarma.cz. Záclony: 
199 Kč, povlečení na 2 postele: 576 
Kč, dámské a pánské župany: 210 
Kč, prostěradla: 199 Kč. Přikrývky 
a polštáře z umělého vlákna a ovčí 
vlny. Zašlu poštou nebo osobní 
převzetí v Ivančicích a Moravském 
Krumlově.

» VZPOMÍNKA
•• V sobotu 24. října 2009 by se dožil 
59 let pan Zdeněk Bédi z Padochova. 
Vzpomíná tatínek a bratr František 
Bédi, který před nedávnem oslavil 
krásných 60 let.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS 
bez diakritiky (tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE 
TEXT, nebo 903 55 50 (50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 
200 litru a motorovou sekacku na travu. Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude 
doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně 19% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS 
s.r.o. e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou 
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem a je určeno datem 
přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem, nebo faxem na: 515 321 099, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. 
Standardní komerční inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 19% DPH. Rozsah řád. 
inzerátu: max. 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu vč. IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

Městská knihovna Moravský Krumlov, nám. TGM 35, 
tel.: 515 322 252 pořádá

PRODEJNÍ VÝSTAVU KNIH 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

z nakladatelství EGMONT ČR S 20 % SLEVOU!!!!!
!!!!!VHODNÝ VÁNOČNÍ DÁREK PRO VAŠE DĚTI!!!!!

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov pořádá

KURZY NA DOMEČKU
ZÁKLADY PRÁCE S PC - 20hodinový kurz, kde se naučíte základy 
práce s počítačem. Používání Wordu, Excelu, vyhledávat na 
internetu nebo komunikovat pomocí elektronické pošty. Kurz začíná
v pondělí 5. října 2009 v 17.00 hodin,  povede ho paní Mgr. I. Mašová. 

Cena kurzu: 1.200 Kč a má omezenou kapacitu!!!
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ - pololetní kurz, 3 hod. jednou za 14 

dnů. Kurz vede paní M. Novotná. Cena kurzu: 60 Kč.

CHRYZANTÉMA organizace Jižní Moravy pořádá

24. TRADIČNÍ IVANČICKOU
VÝSTAVU CHRYZANTÉM

v sobotu 24. října - pondělí 26. října 2009
sobota 24. října - 25. října 2009 od 9.00 - 17.00 hodin, pondělí 26. 
října 2009 od 9.00 - 12.00 hodin v sále Besed. domu v Ivančicích.
Po dobu konání výstavy je zajištěn prodej chryzantém. Na výstavě 
lze získat informace o pěstování chryzantém na zahrádce i v bytě.

Pokud máte zájem podívat se, jak se pracuje s interaktivní 
tabulí, popřípadě si vyzkoušet některé z aktivit,

máme tu pro Vás zajímavou nabídku: 

POZVÁNKA NA „MRKVIÁDU“
v pátek 6. listopadu od 16.00 - 18.00 hodin

Srdečně zveme širokou veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
spojený s prezentací interaktivních tabulí, ochutnávkou mrkvových 

pochoutek a výrobou podzimních dekorací, jejímž vyvrcholením bude 
tradiční lampiónový průvod. ZŠ Vémyslice. Těšíme se na Vaši účast.

Hotel Epopej v Moravském Krumlově zve všechny gurmány na

TRADIČNÍ MARTINSKOU HUSU
s cimbálovkou p. Stehlíka - rezervace nutná.

pátek 13. listopadu 2009

Telefon 515 32 13 17  •  www.hotel-epopej.cz

Srdečně zveme všechny příznivce operního zpěvu na slavnostní

GALAKONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY

který se koná 17. listopadu 2009 v kostele minoritů v Brně
u příležitosti 20. výročí sametové revoluce. Jako čestný host

vystoupí italský dramatický tenor Guglielmo Callegari
za varhanního doprovodu  Mgr. Ondřeje Múčky

Program je sestaven ze slavných děl J. S. Bacha, G. F. Hendla,
A. Stradelly, Ch. Gounoda, C. Francka a dalších mistrů.

Začátek koncertu v 18 hodin Vstupné dobrovolné.

Kulturní informační centrum Rosice pořádá

EXKURZI DO MAHENOVA DIVADLA
v pátek 27. listopadu 2009

Prohlídka interiéru Mahenova divadla a exkurze do zákulisí. 
Sraz v 16.50 hodin před bočním vchodem do divadla na ulici 

Rooseveltova. Počest účastníků je omezen, zájemci registrujte se 
v kanceláři KIC. Poplatek: 40 Kč je nutné uhradit předem. 

MO STP Rosice pořádá

OLYMP (PODTROJIČÁCI)
v pondělí 30. listopadu 2009 v 17.00 hodin v restauraci FC Slovan.
Předmikulášské posezení s rosickou trampskou skupinou OLYMP.

Vstupné: 30 Kč. Všichni jste srdečně zváni.

Základní škola VÉMYSLICE ve spolupráci s MěKS 
v Moravském Krumlově pořádá

11. ROČNÍK
PĚVECKÉ SOUTĚŽE „LYRA“

v pátek 23. října 2009 v 18.00 hodin Vémyslice (sokolovna),
v úterý 27. října 2009 v 18.00 hodin Moravský Krumlov (kinosál).

Hudební doprovod skupina DREAMS, vstupné dobrovolné. 
Partneři akce: SKUPINA ČEZ, TEREO, s. r. o., TC MACH, 

MORAVSKOKRUMLOVSKO.

ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO - JEVIŠOVICKO,
Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov

EKOPORADNA 
Poradenství v oblasti životního prostředí, odpady, „ekologické“ 
spotřebitelství, domácnost, toxické látky, úspory energie, alternativní 
zdroje energie, ekologické zemědělství a biopotraviny, šetrné 
hospodaření v lesích, právo v životním prostředí, environmentálně 
laděné projekty, ochrana přírody a péče o krajinu, péče o dřeviny, 
financování ekologických projektů, program „Zelená úsporám“. 
OTEVŘENO: čtvrtek: 12.00 - 16.00 hodin, pátek: 8.00 - 12.00 hodin. 
Tel.: 515 230 240, 607 179 049, skype: ekoporadna.zivepomezi, 
ICQ: 471 199 740, e-mail: ekoporadna@zivepomezi.cz, kontaktní 

osoba: Bc. Adéla Barterová.
ZEPTEJTE SE A MY VÁM PORADÍME

„Tento projekt je realizován za finanční podpory SFŽP,
MŽP a Jihomoravského kraje“

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd do Českého 

SLUHA DVOU PÁNŮ
v sobotu 26. června 2010 ve 21.30 hodin,

otáčivé hlediště - režie: JIŘÍ MENZEL. Komedie o tom, že dvěma 
pánům sloužit nelze. Účinkují herci Jihočeského divadla.

Cena: vstupenka - 650 Kč, doprava - 400 Kč.
Možnost prohlídky zámeckého Barokního divadla a zámku + splutí 

řeky Vltavy na voru. Závazné přihlášky na MěKS do 29. ledna 2010.

TJ Sokol Padochov připravuje:
4. listopadu 2009 v 16.30 hodin

BESEDA S BÝVALÝM REDAKTOREM 
POŘADU „NA VLASTNÍ OČI“
s panem RADKEM JOHNEM

a v sobotu 7. listopadu 2009 v 9.00 hodin.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
JEDNOTLIVCŮ

Informace budou na plakátech a na e-mailu: mi.ruza@seznam.cz
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Krajský přebor v kopané
neděle 1. listopadu ve 14:00 hodin

FC M. Krumlov
-Olympia Ráječko

Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
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FC Moravský Krumlov
- Pálavan Bavory 1:1 (0:1)

Branky: 67. Zelníček
- 37. Novotný. Diváci: 410

Vedoucí celek tabulky s řadou exligových 
hráčů přijel do Krumlova s dvoubodovým 
náskokem na svého hostitele. V prvním po-
ločase měly Bavory míč o něco častěji na 
svých kopačkách. Vyložené šance ovšem 
nebyly k vidění ani na jedné straně. Obraz 
taktické bitvy se změnil ve 37. minutě. 
Bogner neudržel centrovaný míč a Novot-
ný dostal hodně lacino hosty do vedení. Ti 
se po brance stáhli do obrany a po zbytek 
zápasu čelili náporu domácích. Krumlov 
nemohl na zkušenou obranu Bavor dlouho 
vyzrát. V 67. minutě se však  ocitl sám před 
Vlasákem Zelníček a přesnou střelou přive-
dl zaplněný stadion do varu-1:1. I nadále se 
Krumlovští tlačili dopředu. Další gól, který 
by je postrčil do čela krajského přeboru, se 
jim už ale přidat nepodařilo. 

 I když se ve stejný termín hrálo „krum-
lovské“ derby Polánka- Rakšice, což ubralo 
na návštěvnosti v Polánce i Krumlově, na-
šly si cestu do ochozů stadionu Na Střelnici 
více než čtyři stovky fanoušků, kterým pat-
ří dík za vytvoření výborné atmosféry.

1. SC Znojmo B - FC Mo-
ravský Krumlov 1:4 (0:1)

Branky: 73. Zifčák L. - 38. a 65.
Zelníček, 52. Procházka, 55. Vlašín

 
V sobotu odpoledne se střetla dvě muž-

stva z čela tabulky, čemuž odpovídala i 
předvedená hra. Domácí zejména v prvním 
poločase dobře kombinovali, hosté naopak 
využívali každou příležitost k rychlému 
brejku. V prvním náznaku šance se objevil 
v 7. minutě J. Zifčák, když po dlouhém au-
tovém vhazování až na penaltu vysoko pře-
střelil. Krumlov kontroval střelou Zelníčka 
z 10. minuty po Vybíralově přistrčení, kte-
rou s námahou vyrazil brankář domácích 
na roh.  Šeinerem rozehraný roh našel hla-
vu Hlučila, který ovšem hlavičkoval nad. 

V 36. minutě hlavičkoval po centru Pro-
cházky    Vlašín  opět nad. O dvě minuty 
později se Krumlovští již poprvé radovali. 
Zelníček si zpracoval odražený míč a zpoza 
velkého vápna trefil levou šibenici. 

 O výsledku zápasu rozhodl začátek 
druhé půle, kdy hosté výborně vyřešili 
brejkové situace a rozhodli o výsledku. 
V 52. minutě putoval míč po ose Vybíral, 
Zelníček až k Procházkovi, který střelou 
na bližší tyč zvýšil na 0:2. V 55. minutě 
uvolnil Vybíral Procházku, který naserví-
roval Vlašínovi míč téměř před prázdnou 
bránu a o zápasu bylo prakticky rozhod-
nuto. V 65. minutě tečovala zeď domácích 
střelu Zelníčka do protipohybu Muchy, 0:4.
Z mnoha dalších šancí Krumlov již nedo-
kázal skórovat, a tak stanovil konečnou 
podobu výsledku L. Zifčák. 

Krumlovští fotbalisté s dvoubodovou ztrátou třetí

HLAVNÍ PARTNEŘI
FC MORAVSKÝ KRUMLOV: 

Město Moravský Krumlov, Stavební firma VESELÝ,
OSP Moravský Krumlov, Pivovar Hostan,

Autobusová doprava VYŽRÁLEK, M SPORT,
UNICONTROLS, ARCHDESIGN, A+V AUTOBAZAR 

Tradiční závěr sezóny na Masa-
rykově okruhu v Brně již tradičně 
obstarává šestihodinový vytrva-
lostní závod - Epilog. V letošním 
roce si ovšem již téměř zimní 
počasí, které v polovině října
panovalo, nepříjemně zahrálo 
s velkými favority tohoto závodu. 

Na startu se neobjevily vozy spe-
cifikace DTM. „Těmto speciálům 
fungují optimálně brzdy a pneu-
matiky pouze v teplotách nad 7 °C.
Ale teď auto nemá přítlak, což ve 
vysokých rychlostech znamená 
velké riziko,“ uvedl po čtvrtečních 
testech Švéd Thed Björk, který 
seděl za volantem Audi českého 
týmu Bohemia Racing.

Osud nechtěla pokoušet ani 
Charouzova stáj, která své vozy 
Mercedes Benz do závodu nena-
sadila. Do závodu nenastoupili ví-
tězové kvalifikace Herbeck/Vorba 
s vozem Pagani Zonda z důvodu 
poruchy motoru v ranním Warm-
-upu. První dvě hodiny závodu se 
odehrály v režii Slováků Machán-
ka a Rosiny, které ve voze Porsche 
doplnil Maďar Racz. Na osychají-
cí trati však zrychlovali tempo otec 
a syn Talkanitsovi, kteří vodili po 
okruhu vůz Corvette. Tato dvojice 
si již vedení nenechala vzít a po 
šesti hodinách měla na svém kon-
tě 166 okruhů. Na druhém místě 
se ztrátou tří okruhů skončilo trio 
Machánek, Rosina, Rácz. Třetí 
místo si z Brna odvážejí Pergl, 
Charous, Želízský s vozem Ferra-
ri 430.                    /Ctibor Adam/

MRAZIVÝ ŠESTIHODINOVÝ EPILOG

Foto: Květoslav Adam                         Porsche týmu Mičánek Motosport

Ivančická hodinovka
Ve čtvrtek 24. září byla po jedenácti letech opět uspořádána místními 

atletickými nadšenci „Ivančická hodinovka“. Tento závod se uskuteč-
nil pod záštitou města Ivančice a JE  Dukovany. Dalšími sponzory byly 
firmy Technofarm Ivančice, Textil - J. G. Dostál, Msport Ivančice - p. 
Michálek, Drogerie - Libor Kilián, Kooperativa Brno, Oční optika - 
Šárka Kocandová, Potraviny - p. Máša, Sport a hračky Ivančice.

Hlavními organizátory byly osobnosti ivančické atletiky Miloslav 
Ondra, Antonín Hutárek a Richard Pokorný. Ke zdárnému průběhu 
přispěla celá řada rozhodčích a dobrovolných organizátorů  z řad bý-
valých atletů a sportovních příznivců.

Závodu se celkem zúčastnilo 14 závodníků, kteří si vyzkoušeli své 
fyzické síly a zdatnost. Vítězem se stal Daniel Novotný z Moravského 
Krumlova, který uběhl 14 948 metrů. Druhý skončil  Jiří Nožka z Brna 
výkonem  14 841 m a třetí místo vybojoval nejmladší závodník, Jakub 
Holý z Letkovic, výkonem 14 199 m. Nejstarším běžcem byl devětapa-
desátiletý Jiří Sedlák z Oslavan, který dosáhl téměř 11 kilometrů. Běhu 
se účastnila také jedna žena, a to Kateřina Dokoupilová z Brna, která 
překonala desetikilometrovou hranici o 419 metrů.

Blahopřání, diplomy a věcné ceny předal sportovcům zástupce 
hlavního sponzora - místostarosta Ivančic Jaroslav Pospíchal a ředitel 
závodu Richard Pokorný. Závěrem nám dovolte poděkovat všem zú-
častněným - závodníkům i organizátorům. Věříme, že se nám podařilo 
navázat na tradiční „Ivančickou hodinovku“ a všichni se již nyní těší-
me na  hodinový běh v příštím roce. /RP/

MX JUNIOR CLUB
zve 31. října od 11 hodin

všechny své příznivce a fandy do dětského 
motokrosového areálu v Oslavanech na Dolině na akci

ZAKONČENÍ MOTOKROSOVÉ SEZÓNY 2009
Mimo závodů dětského motokrosu budou probíhat 

soutěže pro dě� a jejich rodiče z řad diváků.
Občerstvení zajištěno, vstup ZDARMA.

VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE POŘÁDAJÍCÍ KLUB


