
/Moravský Krumlov/ Mucho-
va Slovanská epopej našla svůj 
druhý domov v Moravském Krum-
lově před šedesáti lety, kdy o ni 
obdarované město Praha nestá-
lo. Kdo by také chtěl „ošklivé 
káčátko“, které nebylo po chuti 
vládnoucí klice jak ideologicky, 
tak umělecky. Když se během 
posledního dvacetiletí z káčátka 
stala překrásná a všemi obdivo-
vaná labuť, je najednou zájemců 
mnoho, a to dokonce i ze zahra-
ničí. O Slovanstvu, Češích a je-
jich osudech většina z nich jistě 
nemá ani ponětí!

Dvě plátna se z Vídně v pořád-
ku vrátila, další dvě se podívala 
do Francie (Montpellier) a do Ně-
mecka (Mnichov) a dnes je Epopej 
zase doma kompletní. O vystavení 
celého díla v roce 2012 však pro-
jevili zájem Japonci, kteří k tomu 
účelu nabídli „největší a nejkrás-
nější galerii světa“ v Tokiu. 

„Moravský Krumlov na-
vštívili nový pražský radní pro 
kulturu Ondřej Pecha, ředitel 
Galerie hlavního města Prahy 
Ing. Milan Bufka, hlavní kurátor 
GHMP pan Srb a restaurátor 
pan Berger. Moudře pokývali 
hlavami, vyslechli naše plány a 

odjeli. V úterý rada magistrátu 
řešila, zda vyhovět Japoncům, 
a usnesla se, že nikoliv. Jelikož 
však odmítla pustit Epopej do 
prestižní galerie, odmítla součas-
ně ponechat ji v „krumlovské zří-
cenině“. Uložila radnímu Pechovi 
zpracovat plán přesunu MSE do 
Veletržního paláce v Praze, sídla 
Národní galerie, a vybavila ho 
údajně částkou 25 milionů korun 
na realizaci této myšlenky. Sou-
časně rada naplánovala otevření 
Muchovy Slovanské epopeje na 
novém místě na 23. září 2010!!!“ 
uvedl krumlovský starosta ing. 
Jaroslav Mokrý.

Několik let omílaný záměr a 
poměrně významný materiál pro 
média převézt Epopej do Prahy 
se stává reálnější než kdykoliv 
před tím. O cestě Epopeje do 
Japonska se hovořilo jen v hypo-
tézách, ale o likvidaci expozice
v Moravském Krumlově navíc 
uprostřed turistické sezóny neu-
važoval snad nikdo.

„Slabá magistrátní opozice 
označuje toto rozhodnutí za 
předvolební „trhák“ a silně ho 
kritizuje. Trvá, stejně jako vnuk 
malíře John Mucha, na dodržení 
darovací podmínky – vysta-

vět v Praze pro MSE důstojný 
stánek. Moravský Krumlov se 
k této podmínce připojuje. Máme 
pro to podporu celého kraje, od 
hejtmana až po město Znojmo. 

Doufáme, že realizace usnesení 
rady pražského magistrátu bude 
probíhat standardně – Praha hle-
dá místo pro Epopej již 81 let …“ 
dodal starosta Mokrý.           /abé/
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Epopej v Krumlově končí?

JÍZDENKY
DO EVROPY
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PROVOZ: Moravský Krumlov (bývalý Lacrum)
                  Hluboké Mašůvky 251

VÝKUPIB-MET

BAREVNÝCH KOVŮ • ŽELEZA 
EL. A TEL. KABELŮ

PROVOZNÍ DOBA:
po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno

KONTAKT: mobil: 731 566 786
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Krumlov se dočká 
autobusového nádraží

/Moravský Krumlov/ V úterý 20. dubna zastupitelstvo města 
schválilo smlouvu se zhotovitelem díla pro Krumlov významného 
rozsahu, a to autobusového nádraží. Předání staveniště by mělo pro-
běhnout počátkem května. Na výstavbu autobusového nádraží v ulici 
U Mostu získalo město na základě úspěšného projektu dotaci z evrop-
ských peněz ve výši 32 milionů korun. Podíl města byl 16 milionů. 
Výběrové řízení zlevnilo celou stavbu o více než třetinu. Autobusové 
nádraží by mělo být hotové do konce roku 2010. Všech funkcí se pak 
ujme po dobudování krajského průtahu.

„Základní myšlenkou revitalizace (znovuoživení) náměstí TGM 
je koncipovat tento prostor jako příjemné odpočinkové místo s po-
sezením, stinnými stromy a zurčící vodou s navazujícím obchodním 
korzem. Pro splnění tohoto cíle je nezbytné vymístit z náměstí auto-
busovou dopravu. Domnívali jsme se, že stačí udělat někde odstavnou 
plochu pokrytou šotolinou, ale kraj nařídil výstavbu regulérního atobu-
sového nádraží. Pro zachování současné dopravně komunikační role 
náměstí budou jeho podstatnou částí oboustranné průjezdné autobuso-
vé zastávky před poštou a internátem SOŠO,“ uvedl k zamýšlenému 
projektu starosta města ing. Jaroslav Mokrý.                                  /abé/

Lékaři jsou nespokojeni
se systémem vzdělávání
/Kraj/ Představitelé občanského sdružení Mladí lékaři se sešli

s hejtmanem Michalem Haškem. Seznámili ho se svými kritickými 
výhradami k tomu, jak v současné době (ne)funguje systém dalšího 
vzdělávání lékařů v České republice. Mladí lékaři hovořili s předsta-
viteli Asociace krajů o současném modelu dalšího vzdělávání lékařů
a vyjádřili názor, že někdejší systém atestací byl mnohem lepší.  

Problém se výrazně dotýká krajů, protože samy zřizují desítky 
regionálních nemocnic. „Vyslechl jsem si výtky lékařů vůči systému 
vzdělávání i vůči současné úrovni jejich odměňování. Jsou to námitky, 
které chci uplatnit na schůzce hejtmanů s předsedou vlády Janem Fis-
cherem. Předpokládám, že tam bude i ministryně zdravotnictví Daniela 
Jurásková. My budeme usilovat, aby ještě Fischerova úřednická vláda 
změnila systém dalšího vzdělávání mladých lékařů. Aby byla zrušena 
nesmyslná vyhláška, vydaná v době ministrování pana Julínka a jeho 
nástupkyň, protože ta nevyhovuje vůbec nikomu, snad kromě soukro-
mé firmy, která systém pro ministerstvo administruje a odčerpává za 
to přes 30 milionů korun z celkového ročního rozpočtu na vzdělávání 
mladých lékařů,“ řekl Michal Hašek bezprostředně po schůzce.   /abé/

/Ivančice/ Chirurg Aleš Soukal 
je opět primářem gynekologicko-
-porodnického oddělení v ivan-
čické nemocnici. Do funkce ho 
vrátilo vítězství ve výběrovém 
řízení na post šéfa oddělení.

Po nedávném selhání jeho 
týmu, kdy pacientce Zdeňce Ko-
pečkové zapomněli v břiše chi-
rurgickou špachtli, primář Aleš 
Soukal na primariát rezignoval.

Hodnotící komise, která o no-
vém primáři rozhodovala, dala 
Soukalovi přednost před dalšími 
dvěma lékaři. Špičkový lékař, 
kterým Aleš Soukal bezesporu je, 
bude tak i nadále vykonávat funk-
ci primáře. Na jeho podporu byly 
také nedávno sepsány dvě petice. 
Na stranu primáře se postavila 
nejen veřejnost, ale také jeho
kolegové z nemocnice.      /mape/

Soukal je opět primářem

Dálniční policie má novou 
služebnu, bez dálnice

/Mikulov/ Policie ČR otevřela dálniční oddělení v Mikulově. Rych-
lostní komunikace I/52 mezi Pohořelicemi a Mikulovem je ale zatím 
budoucností. „Na rakouské straně je v rámci protikrizových opatření 
rakouské vlády počítáno s dostatkem finančních prostředků na to, aby 
dálnice A5 do Drasenhofenu byla dostavěna ve stanoveném termínu,“ 
řekl hejtman JM kraje Michal Hašek a vyjádřil přesvědčení, že již 
v příštím roce navrhne česká vláda v rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury dostatečné množství finančních prostředků na skutečné 
zahájení stavby od hraničního přechodu obchvatem Mikulova směrem 
na Pernou. „Celá politická reprezentace podporuje dokončení chybějí-
cího úseku mezi Pohořelicemi a Mikulovem,“ zdůraznil hejtman.

Velitel dopravní policie plk. Leoš Tržil uvedl: „Bez ohledu na to, že 
tudy dálnice ještě nevede, je pro nás významné, že zde od prvního dub-
na vznikl útvar, který již nyní bude samostatně dohlížet nad silnicí 1/
52, která je součástí evropské tranzitní sítě a zasluhuje spolu s dalšími 
komunikacemi podobného typu čtyřiadvacetihodinový dohled.“ /abé/

foto: archiv redakce
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DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

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

nebo do vyprodání zásob

AUTOSKLA

VÝMĚNA PŘIPOJIŠTĚNÉHO
ČELNÍHO SKLA ZDARMA

POJISTNÉ UDÁLOSTI VYŘÍDÍME ZA VÁS
PO DOMLUVĚ VÝMĚNY I O VÍKENDU

AKCE: KE KAŽDÉMU ČELNÍMU SKLU
AUTOKOSMETIKA V HODNOTĚ 300,� Kč !!!

Jakub Střebický • tel.: 602 508 890
Oslavanská 86, 664 91  Ivančice

e-mail: autokubas@volny.cz
www.autosklokubas.cz

smluvní partner

JEHO VELIČENSTVO DRB
Jdu si takto v klidu po náměs�  směrem ke své oblíbené restauraci, 

hladový jak vlk. Nečekaje nic zlého a v předtuše blahých kulinárních 
zážitků mám dobrou náladu. Tu se ke mně přižene můj dobrý známý. 
Oči má doširoka rozevřené, ústa taky. Vyděsil mě. Že by se potvrdila slo-
va nebohé bulharské věštkyně a vypukla válka? Nebo spadla radnice? 
Před chvílí byla v pořádku. Nic takového. Ten dobrák mi pouze přišel za 
tepla říct, co všechno se o mně v mém rodném městě vykládá. Trochu 
mě to rozzuřilo, ale vzápě� , když mi došla při mém dlouhém vedení 
celá situace, začal jsem se skvěle bavit. Už jen proto, že stojím někomu 
za to, aby o mě šířil fámy.

Pomluvy jsou staré jako lidstvo samo. Již náš milovaný prapředek, 
nejsa schopný ulovit mamuta, plný závis� , pomluvil u své milované 
družky schopnějšího soka. To proto, aby prarodinka, které kvůli ne-
schopnos�  praotce pěkně kručelo v břiše, měla vztek na toho úspěš-
nějšího, a � m pádem ji přešel hlad. Ona je sice z toho žaludeční nervóza
a následně žaludeční vředy, ale to je už riziko podnikání. On taky
ze závis�  bolí žlučník. Od toho přísloví: „Byl žlutý od závis� “ nebo se
o závis� vém člověku tvrdí, že je žlučovitý.

Netvrdím, že pomlouvání a drbny jsou jenom na škodu. Jeden takový 
dobrák šel k Peršanům pomluvit řecké námořníky u Salamín (známá to 
starověká námořní bitva). Prohlásil, že chtějí zbaběle vzít nohy na rame-
na. Perský vládce velmi rád tomuto drbu uvěřil. Byl proto nemile pře-
kvapen, když zas� hl řecké loďstvo v plné bojové pohotovos� . Následně 
dostal od slabšího pro� vníka napráskáno. Skončil tak, jak obvykle končí 
� , kteří rádi pomluvám věří a dále je šíří. Byl rád, že zachránil holý život 
a na nějakou dobu i svoji říši.

Jsou různé druhy pomluv. Ty, které se šíří z nudy ze stání ve frontě 
(ještě se sem tam taková formace najde i v rozvinutém kapitalismu). 
Tam se obyčejně semelou � , kteří žijí, i � , kteří dávno zemřeli. Jsou zpra-
vidla neškodné. Má je na svědomí ins� tuce, kterou nazýváme výs� žně 
Svíčkové báby. Tyto řeči vznikají z nudy, neb poli� ckých či fi lozofi ckých 
debat se v těchto kruzích nedopouštějí. Ostatně nemějme jim to za zlé. 
Je to naše národní tradice a co bychom bez těchto dobrých duší dělali? 
Ani já bych neměl svých deset milenek a dvacet nemanželských dě� . To 
bych nepřežil. Utrpěla by moje vyhlášená špatná pověst.

Jiný druh pomluv je zákeřnější. Vznikají ze zlého úmyslu. Ať už je to 
závist, poli� ka nebo cokoli jiného. Při letošních trojích volbách si jich 
určitě všichni užijeme dost. Ať už to budou ty parlamentní, senátní 
nebo komunální. Pomluva se používá jako prostředek regulérního boje. 
Ví se, že jí spousta lidí ráda uvěří. Čím je člověk více veřejně činný, � m 
víc se na něj špíny nakydá. Ať už je to starosta, nebo poslanec. Rádi 
zapomínáme, že tyto lidi známe již celá léta. A známe je velmi dobře. 
Často nám velmi ochotně a rádi pomohli. Jen když na ně můžeme vylít 
svůj kbelík špíny. Ve špíně se rád rochňá jediný živočišný druh. Prase. 
Pokud chcete ode mě utrpět radu, nehledejte původce. Obyčejně 
to jsou příslušníci lidského rodu bez valného sebevědomí, závis� ví a 
schopní čehokoliv, aby se udrželi u svých korýtek. Případně toho, aby 
dokázali, že �  druzí jsou horší než oni sami. Ušetříte si zklamání. Ne-
stojí za spráskání (pozor trestný čin ublížení na zdraví), ani za to, abyste
na ně plivli. Nestojí za nic. Ale ve svých funkcích se obyčejně drží.
Díky tomu, že jsou křiví jak paragraf. 

Drbny byly, jsou a budou. S � m se nedá nic dělat. V tomto ohledu 
jsou muži často horší než ženy. Ale v každém případě, hlavně co se mé 
osůbky týče, použiji slova svého kamaráda a moudrého člověka, kte-
rý si dokáže udržet nadhled za každých okolnos� : „Každá pomluva o 
mně, i ta sebeodpornější, je pořád lepší než čistočistá pravda. Ostat-
ně zkuste od kounické strany našeho milovaného městečka vypus� t 
komára. Buďte ujištěni, že k Oslavanům bude za chvíli cválat statný 
velbloud. Pá, pá, milé drbny.                                           Váš Petr Sláma

Slovo úvodem

PNEUSERVIS
Petr Bašta

Dobelice 83, M. Krumlov
8.00-12.00 a 12.30-19.00 hod.

objednávky na tel.: 723 026 402 

SKLADEM LETNÍ PNEU
ZA SKVĚLÉ CENY !!!

ÚDRŽBA A SERVIS VOZŮ
PŘÍPRAVA A REALIZACE STK

Dlouho očekávaná liniová 
stavba - generální oprava části 
silničního průtahu městem od 
kruhového objezdu Ivančická 
- Znojemská téměř k mostu přes 
řeku Rokytnou u Saint - Gobain 
Vertexu - se blíží. Bylo na čase. 

Nejméně třetina této trasy pa-
matuje rok 1928, kdy naše město 
navštívil prezident Masaryk. Od 
zámku po Ivančickou je to zase 
navážka válečné suti po bombar-
dování města 7. - 8. května 1945, 
od gymnázia k řece máme léta 
šedesátá. Projekt citlivě reaguje na 
záměr vedení města revitalizovat 
městské centrum včetně náměstí a 
vyvedení autobusových parkovišť 
na autobusové nádraží. Tato myš-
lenka je stará již téměř čtyřicet let.

Silniční průtah patří kraji, kte-

rý bude financovat celou opravu 
od obrubníku k obrubníku. 
Chodníky, sítě pod nimi, veřejné 
osvětlení a rozhlas se budou re-
konstruovat z podílu města. Celá 
stavba byla odhadnuta na cca 90 
mil. Kč, z čehož 69 milionů dává 
kraj ze svého rozpočtu.

V současné době probíhá ten-
dr na zhotovitele díla, který pod-
le našich zkušeností může cenu 
ještě o něco snížit. Kolem akce 
zatím panuje mlčení na všech 
úrovních, ale odborníci se do-
mnívají, že počátkem léta by se 
mělo začít stavět. Stavba bude 
rozdělena na cca tři navazující 
etapy, aby dopravní omezení, 
které se bude řešit objížďkami, 
bylo co nejmenší.

 Ing. Jaroslav Mokrý, starosta

Rekonstrukce průtahu
městem a její financování

/Region/ Integrovaný dopravní 
systém JMK – Jihozápad bude 
uveden do provozu jako posled-
ní v celém kraji od 1. července 
2010. V pondělí 19. dubna or-
ganizovala společnost KORDIS 
Brno jednání se starosty dotče-
ných obcí k posledním úpravám 
jízdních řádů.

Páteří našeho IDS je vlaková 
linie Střelice - Moravské Bránice - 
(Ivančice - Oslavany) - Moravský 
Krumlov - Miroslav. Ze všech obcí 
bude návaznost na vlaky této trati. 
Kromě toho zůstanou zachovány 
i dálkové autobusové spoje, které 
nebudou součástí IDS. Výhodou 
IDS je především cena přepravy. 
Jízdenka zakoupená v autobusu 
např. v Jamolicích bude platným 

jízdním dokladem i na vlak a 
městskou hromadnou dopravu 
v Brně za cenu podstatně nižší než 
součet cen jednotlivých jízdenek 
na autobus, vlak a tramvaj.

„V Moravském Krumlově by 
měl být k datu 1. července dokon-
čen „malý terminál“ u vlakového 
nádraží. Práce zatím nezačaly, 
nevíme, jak to dopadne…“ uvedl  
Ing. Jaroslav Mokrý

Přes prázdniny bude provoz 
IDS ověřen na menším náporu 
cestujících (bez žáků a studentů) 
a od 1. září přijde zatěžkávací 
zkouška. Na jejím základě mohou 
být jízdní řády upravovány. Další 
úpravy budou operativně možné i 
mimo termíny celostátních úprav 
„velkých“ jízdních řádů.      /abé/

S jednou jízdenkou na 
vlak, autobus i tramvaj

Prodej městských bytů
/Moravský Krumlov/ Pro prodej městských bytů má město přesnou 

metodiku, která na jedné straně zajišťuje dobré a nikým nenapadnutelné 
hospodaření s majetkem, na druhé straně chrání podle možností zájmy 
současných nájemníků před spekulanty. Nešťastné je, že město nadby-
tečné byty neprodalo již v minulých letech, kdy odhadní ceny vycháze-
ly z kubatury bytu (m3). Po změně metodiky v roce 2009, kdy se odhady 
počítají z výměry bytu (m2), jejich ceny stouply až o polovinu.

„Současná krize sice snížila tržní ceny bytů, zejména v panelových 
domech, ale toto snížení je pouze několikaprocentní, není řádové. 
Vlastníci i budoucí kupci proto vyčkávají a obchod se téměř nehý-
be. V této situaci se pravděpodobně ujme staronové řešení, kdy byty 
budou kupovat předem ustavená společenství vlastníků. V takových 
případech se odhadní ceny bytů pohybují v dolní polovině odhadních 
cen bytů prodávaných jednotlivcům. Obyvatelé komunálních bytů 
v Moravském Krumlově právě studují tyto možnosti a jejich právní 
hlediska. Dá se předpokládat, že město a nájemnící najdou na této ces-
tě k privatizaci zbytného bytového fondu společnou řeč v krátké době,“ 
uvedl k problematice prodeje starosta ing. Jaroslav Mokrý.           /abé/

Pro venkov kraj rozdělí 
80 milionů korun

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2010 
zahrnují žádosti v celkové výši 80 milionů korun. Jde o historicky 
nejvyšší částku určenou v rámci tohoto dotačního programu, letos je 
v rozpočtu o pět milionů korun víc než loni. Předloni byl rozpočet 65 
milionů. Veškeré náležitosti programu splnilo celkem 517 žádostí obcí 
a svazků obcí se souhrnným požadavkem 91,1 mil. korun.  Program je 
určen zejména na obnovu a údržbu venkovské zástavby, projektovou 
dokumentaci infrastruktury a přípravu projektů spolufinancovaných 
z fondů EU, komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizo-
vání veřejné zeleně, opravu a výstavbu místních komunikací, výstavbu
cyklistických a pěších stezek a veřejného osvětlení.                      /abé/

/Miroslav/ V roce 2012 uplyne 
790 let od první písemné zmínky o 
Miroslavi a 40 let od vydání knihy 
Dr. Rudolfa Jelínka „750 let pí-
semných památek“. K tomuto vý-
ročí radnice plánuje vydat novou 
publikaci. K realizaci projektu je 
třeba získat mnoho písemných a 
fotografických materiálů, důležité 

jsou i osobní prožitky pamětníků.
„Dovolujeme si požádat všech-

ny o spolupráci a pomoc. Získané 
materiály budou soustřeďovány u 
vedoucího MKIC p. Michala Klej-
duse, tel. 515 333 538. Z doda-
ných originálů budou pořízeny 
kopie a ihned vráceny, uvedl k zá-
měru místostarosta Roman Volf.

Miroslav plánuje publikaci
k výročí založení města

TMK travel - cestovní agentura,
1. patro Knížecího domu, Růžová 39, Moravský Krumlov

nabízí jednodenní zájezd do maďarských lázní „GYÖR
„

VYUŽIJTE odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA
termín: 6. listopadu 2010 

CENA: 750 KČ, DĚTI DO 15 LET: 650 KČ
 Cena zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností nástupu v Moravském Krumlově)

• průvodce • pojištění léčebných výloh • VSTUPENKU DO LÁZNÍ! Doporučujeme 
včasnou rezervaci pro velký zájem!!!!! Více info na tel.: 515 321 044, 602 782 232, 

nebo na e-mail: jana@tmktravel.cz.

tel.: 515 333 121, 515 334 276

AKCE Tondach:
ZDARMA 

každá 3. taška (režná), 
každá 4. taška (engoba, glazura) 

(Brněnka, Hranice 11,
Samba 11, Stod 12)

SLEVY UHLÍ a DŘEVĚNÝCH 
BRIKET do 31.5.
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ELÁN V BRNĚ 
TOUR 2010

pátek 22. října od 18.00 hodin na BVV Brno

Lístky v CA TMK travel
Moravský Krumlov • Knížecí dům - 1. patro

Zazní hity: Láska moja, Neviem byť sám, Kočka, Amnestia na 
neveru a další. NEVÁHEJTE, VSTUPENKY SE VYPRODÁVÁJÍ!!!

Vstupenky: stání: 590 Kč, V.I.P. tribuna - sezení: 1.100 Kč. 

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko získalo finanční prostředky z Evropských fondů na projekty 
jednotlivých žadatelů - obcí, neziskových organizací, podnikatelů, zemědělců - na území místní akční 

skupiny, které tvoří 49 obcí severozápadního Znojemska.

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko vyhlašuje ke dni 20. 4. 2010
4. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu  

v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 na projekty v rámci 
Strategického plánu Leader pod názvem

ŽIVÉ POMEZÍ - ATRAKTIVITA A UDRŽITELNOST PRO BUDOUCNOST

Výzva je zaměřena na investice realizované podnikateli, neziskovými organizacemi, obcemi, svazky obcí 
v následujících oblastech podpory: 

MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 
DIVERZIFIKACE ČINNOSTÍ NEZEMĚDĚLSKÉ POVAHY
PODPORA ZAKLÁDÁNÍ PODNIKŮ A JEJICH ROZVOJE 

KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA 

Seminář a konzultace k projektům proběhne: ve čtvrtek 13. května 2010, 14 - 17 HODIN,
úřad městyse Mikulovice, zasedací místnost. Konzultace od 20. 4. 2010 do 27. 5. 2010 (tj. po dobu 

vyhlášení výzvy). Ke konzultacím v kanceláři je nutné předem se ohlásit. Info na: www.zivepomezi.cz.

Bližší informace a konzultace: Ing. Jitka Schneiderová,
Kancelář místní akční skupiny ul. Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov, 

tel.: 724 702 722, 515 230 240, manager@zivepomezi.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Spor mezi kraji o pozemky po šesti letech vyřešen
Pozemky pod komunikacemi 

druhých a třetích tříd, mosty a 
ostatní objekty na komunikacích 
v celkové hodnotě více jak patnáct 
milionů korun daruje Vysočina 
Jihomoravskému kraji. Hovoří o 
tom společné memorandum, které 
podepsali hejtmani obou krajů 
- Michal Hašek a Jiří Běhounek 
- v Lubném na Tišnovsku. 

Slavnostní akt se uskutečnil na 
návsi jedné z 24 obcí, které byly 
po změně hranic krajů před šesti 
lety z okresu Žďár nad Sázavou 
převedeny do okresu Brno-ven-
kov, do správního obvodu Tiš-
nova, jehož součástí byly do roku 

1960.  Jak připomněl hejtman 
Michal Hašek, po šesti letech 
má být ukončen stav, kdy silnice 
vlastní a spravuje Jihomoravský 
kraj, ale pozemky pod nimi stále 
ještě patří kraji Vysočina.

„Udělali jsme velký krok 
dopředu a 99 procent majetko-
právních záležitostí mezi oběma 
kraji bude vypořádáno. Dohoda 
trvala - pro mne nepochopitelně 
- šest let. Bývalá vedení krajů se 
nemohla a neuměla dohodnout. 
Jsme rádi, že je to za námi,“ 
konstatoval hejtman Michal Ha-
šek poté, co představitelé kraje 
Vysočina oznámili, že krajskému 

zastupitelstvu předloží návrh da-
rovat zmíněné pozemky o rozloze 
více než 800 000 metrů čtvereč-
ních včetně několika mostů a ob-
jektů v celkové hodnotě více než 
15 milionů korun JM kraji.

Nevyřešena tak zůstává po 
změně hranic krajů ještě otázka 
příslušnosti soudů, státních za-
stupitelství a některých dalších 
úřadů. „Od roku 2004  do dneška 
se nepodařilo sjednotit výkon 
soudnictví a paradoxně celý okres 
Brno-venkov dnes přísluší pěti 
okresním soudům a pěti okresním 
státním zastupitelstvím. To je 
komplikace, o které jsem hovořil 

v minulých týdnech s ministryní 
spravedlnosti Danielou Kovářo-
vou při její návštěvě v Brně,“ řekl 
Michal Hašek. 

„Dnes podepsané memoran-
dum hovoří o tom, že máme vůli 
majetkoprávní otázky vyřešit. 
V okamžiku, kdy to schválí naše 
krajské zastupitelstvo, může Ji-
homoravský kraj majetek převzít. 
Na předání pozemků, které jsme 
převzali od státu, ale i těch, které 
jsme již vykoupili od soukro-
mých subjektů, jsme rozhodnuti 
se dohodnout bez jakýchkoli 
problémů,“ řekl hejtman Vysočiny 
Jiří Běhounek.                        /abé/

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

V sále hotelu Sport v Hrotovicích se 8. dubna sešla valná hromada 
sdružení Energoregion 2020. Starostové obcí ve 20km pásmu okolo JE 
Dukovany vyslechli zprávu předsedy Vladimíra Měrky o činnosti rady 
sdružení od minulé valné hromady v lednu 2007. O činnosti Občanské 
bezpečnostní komise podrobně referoval Ing. Bořivoj Župa. 

Hlavním důvodem pro svolání valné hromady však bylo schvále-
ní Memoranda o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji 
Jaderné elektrárny Dukovany. Tento dokument je možno nalézt
na internetových stránkách OBK.

Jednání se účastnila řada hostí: senátoři Vítězslav Jonáš a Tomáš 
Julínek, poslanci Pavel Kováčik a Vojtěch Adam, radní Kraje Vysočina 
Zdeněk Ryšavý, starostové 5km pásma kolem EDU, ředitel elektrárny 
Tomáš Žák a mluvčí Petr Spilka a kandidát za TOP 09 Vlastimil Bařin-
ka. Hosté se zapojili především do diskuze o novelách zákonů, které by 
měly přinést systémové dotace do rozpočtu obcí v okolí elektrárny.

Příští valná hromada bude začátkem roku 2011 po komunálních volbách.
Ve středu 14. dubna 2010 proběhlo v areálu JE Dukovany plánované 

cvičení organizace havarijní odezvy. Tato cvičení jsou prováděna pra-
videlně v souladu s požadavky naší legislativy. Cvičení bylo zahájeno 
v  9:00 a ukončeno v 10:55 a proběhlo za účasti členů směnového Ha-
varijního štábu a Technického podpůrného střediska (cca 20 osob).

Cvičení potvrdilo připravenost všech složek organizace havarijní 
odezvy řešit události elektrárny tak, aby byly minimalizovány do-
pady nehod na okolní prostředí. Součástí cvičení je vždy i navázání 
kontaktu s OBK.         18.4.2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

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

ravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647. 

Dobrý den, od jisté společnosti mi již podruhé přišla výzva k úhradě 
dluhu, protože jsem od nich údajně měla odebrat zboží a nezaplatit 
jej. Zboží mi sice bylo doručeno, ale jednalo se podle mě o reklamní 
vzorek, který mi doručili bez toho, že bych si něco takového objedna-
la. Proto jsem na jejich dopis nijak neodpovídala. Potom mi začaly 
chodit další dopisy, ve kterých mě vyzývají k zaplacení ceny zboží. 
Chtěla jsem se tedy zeptat, jestli na to mají nárok, protože mi to přijde 
zvláštní, když jsem si to zboží neobjednala. Děkuji za odpověď. 

K Vašemu dotazu uvádím, že tuto problematiku řeší občanský záko-
ník v rámci právní úpravy tzv. spotřebitelských smluv. Jestliže jste si 
nic neobjednala, jak uvádíte, vztahuje se na Vás ustanovení § 53 odst. 9
občanského zákoníku, které stanoví, že pokud poskytne dodavatel 
spotřebiteli plnění bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli 
jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět. Z toho vyplývá, že jste jed-
nala správně a neměla jste povinnost zboží vracet.

Bohatý program měl jeden 
z nejpopulárnějších českých po-
litiků, senátor a předseda strany 
TOP 09 Karel Schwarzenberg 

minulý čtvrtek na Znojemsku, 
kam zamířil v rámci své spanilé 
předvolební jízdy po českých a 
moravských zemích. 

V Bohuticích se setkal se sta-
rosty z obcí na Znojemsku a mlu-
vil s nimi o jejich práci, volbách 
i běžných starostech. Starosty 
například zajímalo spravedlivěj-
ší rozpočtové určení daní. Také 
dostali příslib, že příští vláda, 
pokud v ní TOP 09 zasedne, to 
bude řešit jako první věc. 

Na místním obecním úřadě 
přivítali předsedu strany velko-
lepě. Napekli svatební koláčky 
a k okoštování přinesli domácí 
meruňkovici. „Ty koláčky mi 
vážně moc chutnaly, snědl jsem 
jich tady půlku talíře,“ pozname-
nal Schwarzenberg. Bohutické 
ženy mu proto koláče přibalily 
i na cestu. Senátor si našel čas 
i na prohlídku soch z unikátní 
křížové cesty, která je vystavena 
v bohutickém zámku.

Od čtyř odpoledne na Karla 
Schwazenberga čekala asi stovka 
studentů Soukromé vysoké školy 
ekonomické ve Znojmě, kde 
měl přednášku na téma „Česká 
ekonomika v současné Evropě“. 
Studentům pak dlouho odpoví-

dal na jejich dotazy. „Ekonomi-
ku musíme postavit na vlastních 
produktech a patentech, to je 
trvalá hodnota. Proto musíme 
podpořit výzkum a vývoj a vyso-
ké školství,“ řekl předseda.  

Návštěvu regionu ukončil 
Schwarzenberg akcí „Pivo 
s Karlem“ v restauraci Na Stat-
ku ve Znojmě. Mnozí místní 
štamgasti byli překvapeni, 
když si k nim přisedl, dal si 
pivo, zapálil si dýmku a začal 
s nimi diskutovat. V hospodě 
se senátor cítil jako ryba ve 
vodě, i když musel často čelit 
nepříjemným otázkám. Skoro u 
každého stolu se ho například 
ptali na spojení s Miroslavem 
Kalouskem. Všem odpovídal ve 
stejném duchu: „Miroslava Ka-
louska jsem poznal jako skvělé-
ho ministra financí a postupně 
jsem si ho začal vážit. Co se o 
něm povídá, jsou jen pomluvy, 
nic se nikdy neprokázalo.“ 
Podle reakcí hostů se mu jich 
naprostou většinu podařilo pře-
svědčit.              /text a foto VK/

Schwarzenbergovi na Znojemsku chutnaly koláče i pivo
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„Ve zdravotnictví je peněz 
dost.“ Touto kacířskou větou uve-
dl svou přednášku o rakovině a 
její prevenci známý onkolog prof. 
Jan Žaloudík.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, 
Csc. absolvoval v roce 1979 
lékařskou fakultu brněnské Ma-
sarykovy univerzity. Má lékař-
skou atestaci z oboru chirurgie 
a klinické onkologie. Profesuru 
získal v oboru chirurgie. Za svoji 
kariéru poznal nejen Masarykův 
onkologický ústav, ale i řadu 
takových světových klinik, jako 
je Paterson Institute a Christle 
Hospital ve Velké Británii nebo 
Wistar Institute v USA. Mezi vý-
čet měst, ve kterých pracoval, pa-
tří i Amsterodam, Paříž, Houston, 
Varšava, Moskva a Petrohrad.

Významná je jeho akademická 
a vědecká činnost. Působí již dru-

hé funkční období jako děkan br-
něnské lékařské fakulty. Je členem 
vědeckých rad Masarykovy uni-
verzity v Brně a Lékařské fakulty 
Palackého univerzity v Olomouci. 
Pravidelně publikuje v mnoha vý-
znamných lékařských časopisech 
jak v ČR, tak i v zahraničí. Nepíše 
však jen odborné články. Populari-
zuje vědecké poznatky pro širokou 
veřejnost. Známá je zejména jeho 
monografie: „Vyhněte se rakovině 
aneb prevence zhoubných nádorů 
pro každého“.

Po svém propuštění pro nad-
bytečnost z Masarykova onkolo-
gického ústavu v Brně se tento 
špičkový odborník rozhodl pořá-
dat přednášky pro širokou veřej-
nost. V nich seznamuje všechny 
zájemce s přecházením, prevencí
a léčbou rakovinových nádorů.

Jednu z těchto akcí uspořádal

8. dubna v Ivančicích. Zde se-
známil občany populární formou 
s touto obávanou nemocí. Svůj 
výklad doprovodil i skvělým 
dokumentačním materiálem zpra-
covaným tak, aby mu všichni 
posluchači porozuměli. Zdůraznil 
ten fakt, že prevence je podstatně 
levnější než léčba rakoviny v ko-
nečném stádiu. Ovšem, jak je to 
v naší zemi obvyklé, na prevenci 
nikdy nejsou peníze. Následky 
jsou při jejím zanedbání katastro-
fální. Jak pro pacienty samotné, 
tak i pro daňové poplatníky.

Rakovina je nemoc, která nás 
všechny děsí. Ať už si to přizná-
me nebo se tento fakt snažíme 
vytěsnit z mozku. I já sám jsem 
do hlediště kina Réna vstupoval 
s nepříjemným mrazením v zá-
dech. Ovšem potěšilo mě jedno. 
Odborníků na léčení rakoviny 
kalibru Prof. Žaloudíka je v této 
zemi zřejmě dost. Můžeme si do-
volit ten luxus a propouštět je pro 
nadbytečnost. Vzácná to úspora 
mzdových prostředků v našem 
chudičkém zdravotnictví. Nebo je 
za tím něco jiného?    Petr Sláma

Jan Žaloudík: Ve zdravotnictví je peněz dostDalší jaderní maturanti 
„Jaderná maturita“. Druhý ročník této speciální akce, který se pro 90 

technicky nadaných středoškolských studentů z patnácti středních škol 
v regionu JE Dukovany uskutečnil ve dnech 14. až 16. dubna.

V prvním kole bylo 46 účastníků z oblasti Brna a okolí, Ivančic, 
Moravského Krumlova a Třebíče. Studenti mají za sebou prezentace 
o fungování jaderné elektrárny, prohlídku areálu i návštěvu simulátoru 
blokové dozorny. Jejich stáž doprovázelo několik zaměstnanců Skupi-
ny ČEZ a studenti rozhodně nešetřili otázkami a zvídavostí!

A proč se stáž jmenuje Jaderná maturita? Poslední den akce všichni 
studenti píší vědomostní test, který prověří znalosti z jaderné energeti-
ky a zvolí toho nejlepšího z nich - Krále Jaderné maturity.

„Cílem stáže není jen středoškoláky seznámit s provozem jaderné 
elektrárny, ale s těmi studenty, kteří mají opravdový zájem, navázat do 
budoucna spolupráci. A to nejen ve formě stáží, praxí, spolupráce na 
odborných studentských projektech, ale také ve formě stipendia. Nada-
ní mladí technici mají šanci dát směr své budoucnosti a my jim v jejich 
zájmu rádi pomůžeme,“ uvedl Ing. Petr Spilka, tiskový mluvčí EDU.

Paní Novotná, paní Kudrová a pane Šotnere
Ve dvou článcích otištěných v tomto periodiku, kterých jste autory, 

padlo i moje jméno. Sluší se tedy reagovat. Nechci unavovat čtenáře 
půlstránkovým článkem a proto odpovídám jen krátkým arabským pří-
slovím: „Šakalové štěkají a karavana jde dál.“          Ing. Bořivoj Župa

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Zasáhnou proti korupci
/Kraj/ Samostatný orgán, který bude mít na starosti řešení proble-

matiky prevence korupce, zřízení protikorupční linky, webového pro-
tikorupčního portálu a institutu protikorupčního ombudsmana. To jsou 
kroky, které na základě rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje mají 
připravit hejtman Michal Hašek a ředitel krajského úřadu Jiří Crha.

Bude rovněž připraven návrh na přijetí zvláštních pravidel pro na-
kládání s podněty a stížnostmi, týkajícími se podezření na korupční 
jednání, zváží se také možnost rozšíření interních předpisů upravu-
jících sjednávání smluv tak, aby se předpisy vztahovaly na všechny 
smlouvy uzavírané krajem.

Zmíněná opatření navazují na protikorupční audit, který se usku-
tečnil loni a se kterým pracují členové krajské rady. Jak na středeční 
tiskové konferenci uvedl hejtman Michal Hašek, tento audit neprokázal 
žádné tak vážné chyby, že by kraj musel podat trestní oznámení. Na 
základě výsledků auditu by se měly inovovat předpisy, podle nichž 
krajský úřad a příspěvkové organizace zřizované krajem zadávají ve-
řejné zakázky. „I já se kloním k tomu, aby to, co je možné, což podle 
mého názoru by mělo být všechno, veřejnost měla k dispozici ve formě 
poměrně jednoduchého internetového portálu,“ řekl hejtman. 

 S případnými podezřeními, že se na kraji někde špatně zachází s ve-
řejnými penězi, se podle hejtmana kraj obrátí na orgány činné v trest-
ním řízení. „My si tady nemůžeme hrát ani na policii, ani na státní 
zastupitelství a nic takového dělat nebudeme,“ dodal Hašek.        /abé/

Znáte tu pohádku o kouzelném 
mlýnku, který po otočení kličkou 
mlel jednu hezčí pohádku za 
druhou? No a právě tento symbol 
se stal trofejí, kterou ve Žďáru 
nad Sázavou dostává z krajské 
přehlídky ochotnických divadel 
hrajících pro děti a mládež ten 
nejlepší soubor. 

Letos si odvezl „Mlýnek“ náš 
divadelní spolek BEZGEST za 
humornou hudební pohádku Bo-
řivoje Švédy „O rytíři Bojanovi“. 
Není to sice poprvé, co byl sou-
bor takto vyznamenán, ale letos je 
to o to cennější, že celé předsta-
vení vzniklo výhradně z domácí 
dílny. Zasloužil se o to především 
autor pan Bořivoj Švéda. Námět, 
scénář, hudbu i texty písní mu 
vydatně pomáhali ztvárnit i dal-
ší členové skupiny BEZGEST. 
Ostatně za to byli kromě něho 
na přehlídce osobně ohodnoce-
ny diplomy a věcnými cenami. 
Jmenovitě pan Radek Straka za 

ztvárnění postavy pocestného, 
pan Jiří Nejedlý za titulní postavu 
pohádky a hudební skupina „Švé-
dova trojka“ za hudební dopro-
vod a zpěv. Zvláště pak je ceněna 
zvláštní pocta, které se dostalo 
celému souboru BEZGEST for-
mou diplomu Svazu českých 
divadelních ochotníků. 

Myslíte, že je to málo na jeden 
soubor? Určitě ne! Je to velké 
ocenění, ale to největší je jistě 
v rozzářených očích dětských 
diváků a neutuchajícím potlesku 
diváků dospělých. Dobrá věc se 
opět podařila. Ostatně známka 
„BEZGEST“ je již tradičně 
v Krumlově považována za velmi 
kvalitní divadelní představení. 

Nejde však vždy jen o členy, 
které vidí divák na jevišti. I zá-
zemí a obětavá a nezištná práce 
ostatních členů souboru se na 
úspěchu hry podílejí. Tentokrá-
te to bylo obzvláště náročné, 
protože pletené loutky, které se 

výrazně podílejí na zdaru před-
stavení, vyžadovaly nejen zruč-
nost a pracnost, ale především 
nápad a výtvarné ztvárnění. A 
když k tomu přidáme graficky 
velmi zdařilé plakáty a programy 
z dílny paní Evy Ostrovské, je 
obrázek celé skupiny BEZGEST 
jako na dlani. To všechno by ne-

mohlo vzniknout bez pospolitosti 
všech členů souboru, ochotných 
nezištně přiložit ruku k dílu, vy-
hovět jeden druhému a radovat se 
z úspěchu všech.

Děkujeme za vynikající repre-
zentaci našeho města. Blahopře-
jeme a už nyní se těšíme na další 
setkání s Vámi.                  /ZAK/

Mlýnek pro BEZGEST
za rytíře Bojana

foto: BEZGEST
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AKČNÍ NABÍDKA NA MĚSÍC DUBEN 2010:
PŘEZOUVÁNÍ PNEUMATIK

KONTROLA REGENERACE KLIMATIZACÍ
SLEVA 20% NA VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE

AUTOCENTRUM KRÁL
Dobelice 52 • tel.: 515 320 020 • 736 625 272

Otevřeno: po-pá 9:00-18:00, so 10:00-13:00
e-mail: prodej@piras.cz • www.car4me.cz 

Mazda 121 DB 1.3i 16V
polokabriolet  2 ks, Rok v. 1992
tach. 93 000 km, STK 06/2010
Cena od 16 000 Kč

Mercedes-Benz C 250 TD Esprit
central, klima, Rok v. 1997   
tach. 197 000 km, STK 04/2012
Cena 69 500 Kč

Mazda Demio 1.5 Exclusive
servo, klima, Rok v. 2002
tach. 124 700 km, STK 01/2012
Cena 109 000 Kč

Jeep Cherokee 2.8 CRD Limited
2 ks, automat, Rok v. 2003
tach. 143 000 km, STK 11/2011
Cena od 212 000 Kč

Citroën C4 2.0 HDi VTR Pack
maxi výbava, Rok v. 2005
tach. 76 000 km, STK 04/2012
Cena 215 000 Kč

Mazda 3 1.6 MCD Komfort
klima, litá kola, Rok v. 2004
tach. 125 000 km, STK 04/2012
Cena 222 000 Kč

Mercedes Benz A 180CDI
maxi výbava, Rok v. 2004
tach. 111 000 km, STK 03/2012
Cena 234 990 Kč

VW Multivan T5 2.5 Tdi
maxi výbava, Rok v. 2003
tach. 235 000 km, STK 01/2011
Cena 370 000 Kč

Mazda 5 1.8i TX
3ks, i další modely, Rok v. 2009
tach. 10 000 km, STK 04/2012
Cena od 388 900 Kč + DPH

Mazda RX 7 FD
původní stav, Rok v. 1996
tach. 70 000 km, STK 07/2011
Cena 390 000 Kč

Mazda B BT 50 Double Cab 2.5 GT
Nové vozy, 3 ks   Rok v. 12/2009
tach. 7 km, STK 04/2012
Cena 464 900 Kč + DPH

Mazda CX-7  Emotion 2.2D
a další modely, Rok v. 2009
tach. 500 km, STK 04/2012
Cena 583 000 Kč + DPH 

Citroën C3 1.4 HDi Exklusive
central, klima, Rok v. 2003
tach. 148 000 km, STK 03/2012
Cena 109 500 Kč

Renault Scénic 1.9 dCi RXE
maxi výbava, Rok v. 2001
tach. 136 000 km, STK 04/2012
Cena 119 800 Kč

Peugeot 307 2.0 HDi Mistral
2 ks, klima, Rok v. 2002
tach. 144 000 km, STK 04/2012
Cena 125 500 Kč

Škoda Fabia 1.4 TDI Elegance
TOP stav, Rok v. 2006
tach. 106 000 km, STK 04/2012
Cena 137 000 Kč

Fiat Ulysse 2.0 JTD
maxi výbava, Rok v. 2003
tach. 136 000 km, STK 04/2010
Cena 169 900 Kč

Mazda MX 5 NB 1.8i kabriolet
kožená sedadla, Rok v. 1999   
tach. 81 000 km, STK 04/2012
Cena 180 000 Kč

Chrysler Voyager 2.8 CRD SE
7 míst, Rok v. 2004
tach. 172 800 km, STK 04/2012
Cena 205 000 Kč

Toyota Hi-ace 2.5 D4-D
skvělý tech. stav, Rok v. 2002   
tach. 196 000 km, STK 02/2012
Cena 208 900 Kč

Peugeot 206 1.6 16V Trendy
2ks, klima, Rok v. 2001
tach. 128 000 km, STK 03/2012
Cena 76 900 Kč

Mazda 323 2.0 DiTD GLX
různé modely, 2 ks, Rok v. 2000
tach. 155 000 km, STK 12/2011
Cena 79 000 Kč

Lancia Y 1.2i
klima, servo, Rok v. 2003
tach. 118 000 km, STK 04/2012
Cena 79 900 Kč

Honda Civic 1.5 VTEC LS
sport. úprava,   Rok v. 2000
tach. 96 500 km, STK 01/2012
Cena 96 500 Kč

Citroën Xsara Picasso 1.6i
bohatá výbava, Rok v. 2001
tach. 136 000 km, STK 04/2012
Cena 98 500 Kč

Fiat Panda 1.1i
Rok v. 2004
tach. 38 000km, STK 09/2011
Cena 103 000 Kč

Peugeot Partner 1.4i relax
servo, klima, Rok v. 2000
tach. 118 000 km, STK 12/2011
Cena 104 900 Kč

Fiat Stilo 1.8 16V Aktive
kombi, klima, Rok v. 2003
tach. 85 000 km, STK 03/2012
Cena 107 900 Kč

Suzuki Swift 1.0 GLS
el. okna, central, Rok v. 1999
tach. 67 000 km, STK 04/2012
Cena 33 300 Kč

Ford Ka 1.3i
servo, klima,  Rok v. 1998
tach. 71 000 km, STK 04/2012
Cena 44 500 Kč

Ford Fiesta 1.25i
servo, klima, Rok v. 1999
tach. 158 000 km, STK 04/2012
Cena 49 000 Kč

Volvo 960 2.0i kombi
klima, el. okna, Rok v. 1991
tach. 156 000 km, STK 01/2012
Cena 49 000 Kč

Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
automat, Rok v. 1998
tach. 167 000 km, STK 10/2011
Cena 54 500 Kč

VW Golf 1.6 GT Sport
maxi výbava, Rok v. 1997
tach. 153 000 km, STK 03/2011
Cena 59 000 Kč

Citroën Xsara 1.6 16V
Rok v. 2001
tach. 143 000 km, STK 06/2010
Cena 59 000 Kč

Fiat Marea JTD 105 ELX kombi
centrál, Rok v. 1999
tach. 140 000 km, STK 04/2012
Cena 68 800 Kč

Elektrokola pro první půjčovnu 
na Vysočině jsou již připravena
v Dalešickém pivovaru. Přijďte si 
je vyzkoušet v úterý 27. dubna v 
11 hodin do Dalešického pivova-
ru. Kromě prezentační vyjížďky 
bude pro zájemce připraven mi-
nizávod na elektrokolech v okolí 
pivovaru. Vítěz získá poukaz 
na 10 dalešických piv a všechni 
účastníci oběd.

V půjčovně bude připraveno 
pět elektrokol  typu A2B Hybrid, 
která budou vybavená elektromo-

torem o síle max. 250W a maxi-
mální rychlosti příšlapu 25 km/h 
napájené Li-Ion baterií, které je 
homologované pro silniční pro-
voz. Při používání tohoto typu 
kola musí cyklista šlapat, ale 
díky elektrickému motoru je jeho 
výkon mnohonásobně podpořen. 
Dojezd na jedno dobití baterie 
v synchronizaci se šlapáním je 
až 70 km. Kola byla navržena a 
konstruována v Německu. 

„V okolí půjčovny bude od 
května k dispozici dobíjecí 

stanice – IC JE Dukovany, a 
postupně budou následovat dal-
ší (Jaroměřice nad Rokytnou, 
Náměšť nad Oslavou, Kramo-
lín, Koněšín, Rouchovany).
K vypůjčenému kolu obdrží 
každý cyklista nezbytné příslu-
šenství - nabíječka, lékárnička, 
přilba, zámek, jednoduché nářa-
dí, pumpička,“ uvedl  mluvčí JE 
Dukovany Ing. Petr Spilka.

Pravidla užívání kol budou sta-
novena Výpůjčním řádem. Půj-
čovné bude v rozmezí 150 až 300 
Kč v závislosti na době vypůj-
čení. Půjčovna elektrokol bude 
v provozu v období cyklistické 

sezóny od května do září. Kromě 
toho budou na kulturních a spor-
tovních akcích v regionu probíhat 
prezentační akce elektrokol.

Provoz půjčovny elektrokol, 
první na Vysočině, bude zahá-
jen v sobotu 1. května. Partne-
rem projektu je Skupina ČEZ. 
Slavnostní otevření proběhne v 
rámci vyjížďky po Energetické 
cyklostezce, která se bude konat 
k 25. výročí zahájení provozu JE 
Dukovany. Veškeré informace o 
fungování půjčovny elektrokol 
budou umístěny na internetových 
stránkách Pivovaru Dalešice 
(www.pivovar-dalesice.cz).

Půjčete si elektrokolo a vyhrajte deset piv

Přehled akcí, kde bude probíhat
prezentace půjčovny elektrokol:

6.5.  Den žen EDU, Dalešice 
8.5.  Zámecký vrch, Náměšť nad Oslavou
9.5.  ČEZ MTB Maraton, Třebíč - stadion TJ Spartak
15.5 Krajem dvou řek, Jevišovice
22.5. Otevírání Oranžového hřiště v Dalešicích
  - zábavné odpoledne pro rodiny,  Dalešice 
25.-26.6.  Postřižinské slavnos� , Dalešice 
17.7. Jarmark a Meruňkobraní, Miroslav
24.-31.7. Folkové prázdniny, Náměšť nad Oslavou
21.8. Dukovanské okruhy, EDU

Oslavy osvobození Ivančic
/Ivančice/ V neděli 18. dubna, v den 65. výročí osvobození města 

Ivančic, vzdali zástupci MěÚ Ivančice, Svazu protifašistických bo-
jovníků, České armády a MO KSČM Ivančice poctu vojákům, kteří 
padli  na samém sklonku  2. světové války při boji s nacistickými oku-
panty. Celá událost byla zahájena národními hymnami. Zazněla česká, 
slovenská společně s hymnou Ruské federace. Poté položili přítomní 
v čele se starostou města MUDr. Vojtěchem Adamem věnce k pomní-
ku, který je umístěn na Krumlovské ulici. Zakončení provedli členové 
vojenského historického klubu Kentaur, oblečení v historických uni-
formách Rudé armády, trojitou čestnou salvou.

Poté se oslavy přesunuly na Palackého náměstí, kde pokračovaly 
projevy starosty města a generálního konzula Ruské federace. Součástí 
oslav osvobození byl i bohatý kulturní program.  Koncert  vojenské 
hudby, promítání dobových týdeníků, předčítání z kroniky osvobození 
města. Oslavy vyvrcholily promítnutím filmu Protektor v kině Réna. 
Tím byla také zahájena akce „Dny válečného filmu“, která se bude 
v Ivančicích konat do 2. května.                                           Petr Sláma

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.

YUKON
Hostinec, poslední a nejstarší ze třech, které se nalézají v údolí 

řeky Jihlavy, nedaleko proslulých říčních lázní u Stříbského mlýna. 
Sedávají tu drsní trapeři, kteří se protloukají svým kolťákem a keňou 
drsnou krajinou tří řek hledajíce zlatou žílu. Zde nalézají dobře vy-
chlazený a čepovaný zlatý mok. Za teplých letních večerů z terasy 
hostince zní teskná balada o Niagáře a o starém tulákovi. Nejeden 
souboj v pravém pistolnickém mariáši se zde odehrál. O jaké pamě-
tihodnosti to mluvím? O Yukonu, jediném správném zákoutí pro ty 
pravé muže a sličné trempky. Pokud hledáte ten správný hostinec 
s atmosférou Divokého západu, zajděte právě sem. Zde nepanuje 
zjemnělá umělecká atmosféra kavárny naproti ani poklidné rodinné 
ovzduší Martálky. Toto je  traperský a chatařský hostinec, kde to žije. 
Mluví o tom vnitřní výzdoba hostince, zejména vlajka proklatého 
Jihu, umístěná na zdi výčepu. Pokud máte jen trochu dobrodružnou 
povahu, neváhejte a vkročte dovnitř. Osvěžíte se, proberete novinky
a můžete posíleni pokračovat v další cestě.                        Petr Sláma

Přijďte na rybářské závody
/Miroslav/ V místní skupině Moravského rybářského svazu je or-

ganizováno na 280 členů. Kromě Miroslavského rybníku a požární 
nádrže v Ramoši pečují příznivci „Petrova cechu“ také o rybník „Su-
chánek“, který byl nedávno, zejména brigádnickou činností, opraven. 
Rybáři zde odpracovali stovky brigádnických hodin. Jedním z členů 
sdružení je nevidomý Pavel Kubíček, který je známý svou aktivitou a 
dobrými nápady. O jeho osudu pojednával také jeden z dílů pořadu „Na 
vlastní oči“ pod názvem „Topinka“. Cílem pana Kubíčka je vysvětlo-
vat ostatním, že nevidomí jsou úplně zdraví lidé, kteří „pouze nevidí“. 
Dalším z jeho projektů, samozřejmě podporovaných vedením MS 
MRS Miroslav, je pořádání společných rybářských závodů, na kterých 
loví vidomí i zrakově handicapovaní z celé České republiky. 

„Letos se akce uskuteční 8. května na rybníku Suchánek. Zahájení 
lovu je v 6.00 hodin, střídání míst v 9.00 hodin, ukončení závodů je 
naplánováno na 12.00 hodin. Prodej místenek bude probíhat od 5.00 
hodin přímo u rybníka. Hlavním partnerem akce je Skupina ČEZ. 
Vítězové obou kategorií se mohou těšit na hodnotné ceny. Smutnit 
nebude ani závodník, který uloví nejmenší rybu, protože dostane 
jako „cenu útěchy“ od poslance Ladislava Skopala láhev skotské 
whisky. Pro všechny návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení 
- smažená ryba, uzená cigára, vepř na rožni. Srdečně zveme 8. května
do Miroslavi na Suchánek,“ přiblížil akci místostarosta Roman Volf.

/Moravský Krumlov/ „Obča-
né se nás ptají, co že se to děje 
na Znojemské ulici, případně 
i v ulici Na Vyhlídce a na náměs-
tí. Kdybych měl odpovědět „po 
labužnicku“, řekl bych, že samé 
dobré věci,“ okomentoval staveb-
ní ruch v ulicích města starosta 
Jaroslav Mokrý.

Distributor elektrické energie - 
vlastník rozvodných sítí E.ON, se 
rozhodl uložit všechny povrchové 
rozvody na Sídlišti, ve čtvrti Za-
chráněná a v blízkém okolí i na 
náměstí do podzemních kabelů 
a zákazníkům obnovit přípojky. 
Před jižními hradbami byla také 
postavena nová výkonná trafo-
stanice, která pomůže zlepšit 
zásobování energií a vyřadit či 
omezit dvě nevyhovující. 

„Daří se to velmi rychlou akcí, 
kdy kopáči nejen bleskově vyko-
pou potřebné rýhy a specialisté 
nově připojí domy, ale vzápětí 
je vše kvalitně zapraveno včetně 
položení dlažby na místo. Tuto 

práci lze hodnotit v superlativech. 
Náklady firmy E.ON jsou na Síd-
lišti kolem 10 milionů, ve městě 
pak cca 2 miliony korun. Prací na 
Sídlišti využilo po dohodě i měs-
to, kterému je do stejné rýhy po-
kládán kabel veřejného osvětlení 
tam, kde vyžaduje rekonstrukci,
a vyvedeny smyčky v místech bu-
doucích stojanů. Osazení stojanů 
zajišťuje stejná firma, která budu-
je rozvody. Město zaplatí cca 6,5 
mil. Kč. Práce byly zahájeny 15. 
března a mají být ukončeny do 30. 
června,“ uvedl starosta Mokrý. 

V ulici Na Vyhlídce se součas-
ně pracuje na kompletní rekon-
strukci kanalizace, která nebyla 
součástí projektu první etapy a po 
napojení ulice Pionýrské působila 
dílčí potíže. Rekonstrukce bude 
ukončena kabelizací el. vedení, 
novým osvětlením a rozhlasem 
a celoplošným položením živič-
ného koberce. Náklady kolem 6 
milionů budou součástí etapy bu-
dování kanalizace DYJE II. /abé/

Město jako staveniště,
nové přípojky pro E.ON 
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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 3,5 t 
• L - motocykly 
• O1 - přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg 
• O2 - přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5 t

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

MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399
HOLÝ Jan AGROSERVIS

Vémyslice 275, 671 42
tel.: 515 323 451, mail: holyagro@seznam.cz
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akce platí do 31. 05. 2010
-30%
na vybrané typy kuchyní

SLUNEČNÍ BRÝLE  PRO CELOU RODINU

Ivančice
Palackého nám. 24
www.optikakocandova.cz

ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY 
Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 434 512

• kvalitní trávníková hnojiva a osiva
• zeminy • substráty
• rašelina • mulčovací kůra
• ponorná čerpadla • postřikovače
• kompostéry • popelnice
• kádě na vodu • zahradní hadice
• rozstřikovače • oblázky pytlované   
• venkovní vázy, mísy a  květináče
• dekorace  • umělé květiny • balení dárků
• zahradní technika a nářadí FISKARS
• granulovaná a tekutá hnojiva • postřiky
• krmiva pro domácí zvířata
• květiny • keře • stromky, ... Přijďte si k nám vybrat...
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Po dlouhé zimě se vydali 
mladí motokrosaři Oslavanské-
ho Mx Junior Clubu k prvním 
závodům letošní sezóny. Úvodní 
dva podniky Vysočina MX Cupu 
se odehrály na tratích v Dalečíně
a Dolních Heřmanicích. 

Ve třídě 50 ccm je na pátém 
místě z jedenácti bodujících 
ještě ne šestiletý Ondřej Peš-
ka. V kategorii pětašedesátek 
zaujímá třetí pozici Filip Zim-
mermann. Šestý je Jiří Matějec, 
který jede v této třídě letos 
premiérově. Osmé místo zaují-
má Denis Pytela. Marek Černý 
absolvoval z důvodu zranění 
až druhý závod a je celkově 
šestnáctý. Třída 85 ccm má na 

vedoucí pozici Filipa Grosse. 
Čtvrtý Ondřej Pokorný a sedmý 
Jaroslav Veselý jsou v této třídě 
nováčci,  ale i přes tuto skuteč-
nost jsou bodové ztráty na čelo 
tabulky minimální. V této třídě 
bodovalo 23 jezdců. 

Seriál RO-OL Cup zahájil 
letošní ročník závody na trati 
v Olešnici na  Moravě. Na startu 
nechyběli jezdci oslavanského 
klubu. V padesátkách získal třetí 
místo Ondřej Peška. V kategorii 
Hobby vybojoval druhé místo 
Daniel Adam. Třetí místo si z pět-
ašedesátek odvezl Jiří Matějec. a 
vítězství získali Jaroslav Veselý 
/85 ccm/ a Ladislav Benhart
/Open/.                   /Ctibor Adam/

Foto: Kv. Adam           Jezdci Oslavanského Clubu po závodě v Olešnici

FC Kyjov 1919 - FC Moravský 
Krumlov 0:1 (0:0)

Branka: 69. Procházka
Kdo čekal, že domácí fotbalisté, 

kteří potřebovali nutně bodovat, 
zápas odjezdí, spletl se. Za celý 
zápas si nevypracovali jedinou 
šanci, pořádnou střelu, nedostali 
hosty pod tlak. V 1. poločase do-
kázali hrát se soupeřem alespoň 
vyrovnanou partii. Ve 2. půli už 
ale nestačili a mohou být rádi, že 
prohráli pouze o branku.

V 1. poločase si vypracoval 
jedinou šanci hostující Vybíral, ale 
Kůřil byl na místě. Rušněji začalo 
být na hřišti až od 60. minuty. V 
ní se zjevil zcela sám před kyjov-
ským gólmanem Šeiner, jenomže 
ke smůle hostů se zakončením 
otálel a finální střela skončila ved-
le levé tyče. Rozhodující moment 
přišel v 69. minutě. Krumlovští 
fotbalisté se dostali do přečíslení, 
Šeiner vyslal přihrávku do leva 
na Procházku, který si to mířil 
sám na Kůřila. Udělal mu kličku 

a poslal míč do opuštěné branky 
- 0:1. Kyjov poté musel otevřít 
hru ve snaze o vyrovnání, což bylo 
vodou na moravskokrumlovský 
mlýn. Brejky do otevřené obrany 
táhl především Procházka. V 70. 
minutě nabil Machotkovi, který 
střelou z dvaceti metrů jenom 
těsně minul levou tyč, v 78. minutě 
už si hostující záložník posadil na 
„zadek“ stopera Lagu, ve velké 
příležitosti hledal ještě Březinu, 
ale ten už nedokázal zakončit. Za 
minutu nastřelil z 35 metrů Zá-
viška pravou tyč Kůřilovy branky
a dorážka Procházky skončila ved-
le. Snad jedinou „příležitost“ si do-
mácí vypracovali v 81. minutě. Po 
špatném vyběhnutí Bognera střílel 
z 18 metrů Beck, ale jeho pokus
o 5 metrů minul branku.
FC Moravský Krumlov - MKZ 

Rájec - Jestřebí  0:2 (0:1)
Branky: 27. Macík, 72. Ostrý
Na těžkém, ale v rámci mož-

ností dobře připraveném terénu 
se hrál opatrný zápas. Na obou 

mužstvech bylo vidět, že ne-
chtějí udělat chybu a inkasovat 
jako první. Hra byla rozdrobena 
nepřesnostmi a fauly, takže utká-
ní nemělo velké tempo. Blíže 
k brance měli v prvním poločase 
domácí. Ale zakončení bylo buď 
nepřesné, nebo nedůrazné. Hosté 
skórovali svojí první střelou na 
branku. Ve 27. minutě se trefil 
z volného přímého kopu Macík. 

Druhá půle se od první moc ne-
lišila. K zakončení se Krumlovští 
dostávali opět složitě a standardní 

situace odvracel s přehledem 
v neděli výborný stoper Rájce 
Macík. Hosté ve druhé půli kon-
trolovali hru a čekali na šanci. 
V 72. minutě zůstal na penaltě 
trestuhodně neobsazený Ostrý 
a poslal Šmerdův centr do sí-
tě.  Alespoň naději mohly přinést 
šance Žáka a Procházky, které 
volaly po gólu. Obě střely ale 
skončily mimo. Bohužel Rájec na 
rozdíl od domácích vytěžil z mi-
nima maximum, a  tak si Krumlov 
připsal první domácí porážku.

Fotbalisté Krumlova poprvé v sezóně prohráli doma2. ročník přehlídky hry na 
keyboard na krumlovské ZUŠ

Ve středu 24. března 2010 se konala v tanečním sále školy v pořadí 
již druhá soutěžní přehlídka ve hře na keyboard sólo a komorní hra.
V návaznosti na celostátní přehlídku v Karviné vznikla myšlenka uspo-
řádat si vlastní soutěžní přehlídku po dvouletých cyklech. Letošního 
ročníku se zúčastnilo celkem 15 žáků, z toho 7 žáků ve hře sólové
a 8 žáků ve dvou komorních tělesech (keyboardové trio a Camerata).
V repertoáru soutěžících byly skladby od baroka po současnou mo-
derní hudbu. Tříčlenná porota (p. uč. H. Rybnikářová, A. Vrbková, N. 
Slugeňová) hodnotila soutěžící podle předem stanovených pravidel - 
do kategorií byli žáci zařazeni podle věku, dodržena byla minutáž sou-
těžního vystoupení. Umístění bylo vyhlášeno ihned po skončení každé 
kategorie, soutěžící obdrželi diplom s odměnou. Podpořit soutěžící 
přišla i paní ředitelka Vladimíra Kočí a spolužáci. Výsledky soutěže:
Hra na keyboard sólo (1. místa):
III. kat. - E. Strnadová - žákyně p. uč. H. Rybnikářové
IV. kat. - M. Šmerdová - žákyně p. uč. A.Vrbkové
V. kat. - V. Hanusová - žákyně p. uč. N. Slugeňové
VI. kat. - M. Fukačová - žákyně p. uč. A. Vrbkové
VII. kat. - V. Pelajová - 1. místo - žákyně p. uč. H. Rybnikářové
VIII. kat. - Vl. Šotnerová - 1. místo - žákyně p. uč. N. Slugeňové
Hra na keyboard - komorní hra do 5 členů (1. místa):
IV. kat. - Camerata - žáci p. uč. H. Rybnikářové
/M. Prajzler, M. Karasová, V. Pelajová, V. Šotnerová, P. Vespalcová/
Keyboardové trio - pro nemoc nesoutěžilo

Za keyboardové oddělení vedoucí Hana Rybnikářová
GRATULUJEME všem soutěžícím. Vladimíra Kočí, ředitelka ZUŠ

VALÍME SE IVANČICEMI
Středisko volného času se 12. června zapojí do celorepublikové 

soutěže Valíme se městem - Valíme se Ivančicemi.  V této soutěžní 
hře proti sobě soupeří dvojice v libovolném složení, jejichž členové 
jsou ve věku minimálně 15 let. V soutěžní hře se dvojice přemisťují 
po Ivančicích a blízkém okolí s použitím přípustných přepravních pro-
středků (například na kolech) na daná stanoviště, na kterých musí splnit 
zadaný úkol. Úkoly na jednotlivých stanovištích prověřují psychické
a fyzické schopnosti dvojice. Pořadí, v jakém dvojice absolvují stano-
viště, je zčásti určeno náhodou a zčásti si je může zvolit dvojice sama.
V každém okamžiku má dvojice k dispozici dva nesplněné úkoly
a sama vybírá, ke kterému ze dvou stanovišť se vydá. Po splnění devíti 
z celkových deseti různých úkolů může dvojice dorazit do cíle. Výsled-
né pořadí v soutěžní hře určuje počet splněných úkolů a čas v cíli. 

Ústředním místem celé hry bude prostor hromadného startu a cíle  
- park na Réně, kde bude po celý průběh závodu i po něm probíhat mi-
nikoncert místních rockových kapel a další doprovodný program.

Důvody, proč se zúčastnit: zcela nevšední prožitky, při kterých se 
dobře pobavíte, projedete si Ivančice na kole, po celou dobu na to 
nejste sami - jedete ve dvojici, v cíli jistě získáte některou z cen a do-
kážete si, že to dokážete. Jak se přihlásit? Přihlásit se můžete osobně či 
telefonicky v SVČ Ivančice. Bližší info na www.svcivancice.cz.

Milí rodiče, děti, příznivci 
zdravého životního stylu a přátelé 
Základní školy ve Višňovém,

V neděli 9. května 2010 se 
můžete zúčastnit 5. ročníku 
Višňovské patnáctky. V prvních 
ročnících se jednalo o turistický 
pochod s cílem poznat krásy viš-
ňovského okolí. V loňském roce 
došlo k rozšíření původního zá-
měru a byla připravena také jedna 
trasa pro cyklisty. Tento nápad 
byl přijat s nadšením, což doka-
zuje rekordní počet účastníků. 

Proto se letos můžete těšit na 
dvě trasy pro pěší a tři cyklis-
tické. Akcí chceme také oslavit 
Den matek a připomenout si 
Mezinárodní den rodiny (13.5.). 
Každý účastník kromě dobrého 

pocitu, že udělal něco pro svoje 
zdraví a aktivně odpočíval, obdr-
ží též drobný dárek. 

Několik let se snažíme být 
komunitní školou, a proto s 
organizací podobných aktivit 
máme bohaté zkušenosti. Do 
přípravy se mimo pracovníků 
školy zapojují i dobrovolníci, 
zřizovatel - městys Višňové i 
žáci. Ti svojí pomocí prokazují 
schopnost řešit problémy, or-
ganizovat činnosti a podílet se 
na zkvalitnění společenského 
života v regionu. Dlouholetým 
partnerem Višňovské patnáctky 
je Skupina ČEZ.

Srdečně Vás všechny zveme 
v neděli 9. května do Višňového. 
Sraz je ve 14.00 u základní školy.

Višňovská patnáctka

Motokrosoví junioři
po dlouhé zimě v terénu

Krumlovš�  pohodáři
zvou všechny motorkáře a příznivce

silných strojů na ofi ciální

zahájení motorkářské sezóny,
které se koná dne 24. 4. 2010

v Moravském Krumlově na nám. T.G.M.

Začátek je v 11.00 hod., vyjížďka od 12.30 hod.
asi 70 km směrem na Ivančice, Oslavany, 
Dalešice (prohlídka vodního díla Dalešice) do 
Kozlan u Náměště nad Oslavou za již tradičním 
gulášem od Jirky Introviče. Možnost přespání 
ve vojenských stanech (spacáky s sebou). 

Občerstvení zajištěno.

»  vedoucího obrobny
»  technologa obrábění
»  procesního inženýra
»  mzdovou/všeobecní
              účetní
»  strojního mechanika

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
Tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,

e-mail: hr@metaldyne.cz

OSLAVANY
Strojírenská výrobní společnost zabývající 
se tvářením za studena a kovoobráběním

přijme do pracovního poměru:

Perný víkend oslavanských
břišních tanečnic

ČARODĚJNICKÉ FIT CVIČENÍ
V sobotu 17. dubna se konal dvouhodinový maraton v aerobicu v 

Ivančicích na podporu boje s rakovinou prsu. Naše starší děvčata svým 
vystoupením zahájila slunné sportovní odpoledne Hawaiským tancem 
a rozvlnila všechny zúčastněné. O pauze mezi hodinami měly cvičenky 
prostor na vydýchání a odpočinek, který jim zpestřily svým vystoupe-
ním naše malé Bellynky v tureckých kostýmech se skladbou Arasch. 
Po vystoupení, které cvičenky patřičně ocenily potleskem, se naše ta-
nečnice převlékly do sportovního a zapojily se do cvičení. Pyšné, že i 
svým tancem mohou přispět k tak prospěšné a účelové věci, i když dru-
hý den je čekala dlouhá cesta do Rychnova nad Kněžnou na závody.

Nemohu opomenout i účast maminek našich tanečnic, které se také 
aktivně zúčastnily maratonu. Odreagovaly se od každodenních starostí 
a přispěly dobré věci. I v tak krásné slunné sobotní odpoledne byla 
účast opravdu velká a výtěžek bude putovat na onkologické odděle-
ní v Brně. Tímto bych ráda poděkovala za pozvání Vlaďce Frantové
z Ivančic a budeme se těšit na další spolupráci. 

CELOREPUBLIKOVÁ TANEČNÍ SOUTĚŽ
V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU

V neděli 18. dubna se již v brzkých ranních hodinách vydaly kroužky 
břišních tanců a roztleskávaček autobusem do Rychnova nad Kněžnou 
na celorepublikovou taneční soutěž kolektivů. I když cesta byla dlouhá, 
děvčata byla čilá a schopná čelit konkurenci, která letos nebyla oprav-
du malá. Soutěže se účastnily kolektivy z celé ČR např. z Podkrkonoší, 
Prahy, Kolína, Pardubic a nemohu opomenout ani severní Moravu.

V dopoledních hodinách jsme absolvovali prostorové zkoušky a 
očkem pokukovali po konkurenci. Taneční soutěž byla zahájena ve 12 
hodin a to minutou ticha - jako vzpomínka na naše polské sousedy.

A pak to začalo, přišla na řadu naše kategorie a nervozita se stále 
stupňovala. Děvčata podala pěkný výkon, s nímž byla spokojená i 
jejich trenérka a choreografka Lucie Švábenská, která byla nejmladší 
trenérkou a choreografkou celé soutěže. Tanečnice letos neopomenuly 
„americký úsměv“, který porota tak ráda soutěžícím vytýká. V letošním 
roce byla porota jedenáctičlenná a velice rozmanitá. Mezi členy poroty 
byla i Eva Krejčířová z úspěšného pořadu Star dance z TV Nova.

Při vyhlašování mladší kategorie v orientálním tanci se našim hol-
kám zatajil dech, který okamžitě vystřídal obrovský křik a pocit štěstí 
při vyslovení pořadatelů, že 1. místo a zlatý pohárek získávají Bellyn-
ky z DDM Oslavany. Po takovém úspěchu našich malých tanečnic to 
uvolnilo částečně napětí, které by se dalo v naší šatně krájet.

Po vyhlášení starší kategorie a obhájení loňského prvenství našich 
starších děvčat se Společenské centrum chvělo v základech od křiku
a radosti tanečnic z Oslavan. 

Některé maminky si tuto událost nemohly nechat ujít a jely na celo-
denní výlet s námi. A tak holky měly opravdu silnou podporu v obecen-
stvu. Po vyhlášení a úspěšném ocenění se žhavily telefonáty rodičům, 
přátelům a příbuzným a gratulace holky přijímaly ještě cestou domů.

I když unavena, po celém namáhavém dni, ale spokojena a šťastna 
se naše děvčata vracela s dvěma 1. místy v mladší a starší kategorii 
a dvěma zlatými poháry domů. Úsměv je neopouštěl ani v pozdních 
hodinách našeho návratu. Nic není hezčího, než rozzářené dětské oči 
štěstím. A když Vám nejmenší naše 5letá tanečnice řekne: „Tetóó, já 
jsem tak šťastná“ - mluví to za vše.                       Sedláčková  Ilona

KURZY V RODINNÉM CENTRU MĚSÍČNÍ HOUPAČKA,
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 27, IVANČICE

KURZ PLETENÍ KABELEK Z PLOCHÝCH MATERIÁLŮ
sobota 15. 5. 2010

od 10.00 hod. - potrvá cca 6 -7 hodin

VYPLETENÁ SOBOTA aneb celodenní kurz
pletení z pedigu

sobota 12. 6. 2010
od 10.00 do 18.00 hodin

Více informací na www.alma.cz, nebo na tel.: 602 272 280.
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KULTURNÍ PROGRAMY  26. 04. - 09. 05. 2010 
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

• 24.4. od 11.00 hod. - 12.30 hod. - KRUMLOVSKÁ MÍLE - zahájení 
motorkářské sezóny, nám. TGM, Moravský Krumlov.
• 29.4. v 19.00 hod. - PŘEVÝBORNÁ HISTORIE O BENÁTSKÉM KUPCI 
ANEB KABARET VĚKEM ZAPRÁŠENÝ, LEČ NAVÝSOST AKTUÁLNÍ! 
Hraje DS EĎAS, kinosál Moravský Krumlov, vstupné dobrovolné.
• 30.4. - DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN - večer pálení čarodejnic a diskotéka, 
Orlovna Rakšice.
KVĚTEN: • „MORAVSKÝ KRUMLOV - PORTRÉT MĚSTA“ - výstava 
potrvá do 21.5.2010. Neznámé muzejní sbírky, ve spolupráci se školami 
v Mor. Krumlově. GKD M. Krumlov, otevřeno: po - pá: 9.00 - 12.00 hod., 12.30 
- 15.30 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod. • „COOLNA - FOTOGRAFIE“ - výstava 
je přístupna po dobu otevření úřadu, MěÚ Mor. Krumlov - 1. patro.
• 4.5. „VÝLET“ - zábavné pořady kapely Pavla Nováka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, 
„CO JE TO TA PÍSNIČKA“ - pro 2. stupeň ZŠ, kinosál M. Krumlov - v 8.15 
hod., 9.30 hod., 10.45 hod.
• 4.5. v 18.00 hod. - FOTOKLUB - fotografický kroužek pod vedením pana 
J. Kristiána, restaurace U Blondýny M. Krumlov.
• 7.5. v 9.00 hod. - IV. KRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI HUDBY, TANCE 
A ZPĚVU - „MAJÁLES“ - průvod: náměstí - zámecký park.
• 9.5. - FLORIÁNSKÁ POUŤ - kaple sv. Floriána. Mše svatá se slouží v 10.30 hod.
• 9.5. ve 14.00 hod. - I. ROČNÍK PŘEHLÍDKY REGIONÁLNÍCH 
DECHOVÝCH HUDEB - zámecký park.
• PŘIPRAVUJEME: • 10.5. v 17.00 hod. - KEYBOARDOVÝ KONCERT 
KE DNI MATEK - ZUŠ - taneční sál. • 13.5. v 19.00 hod. - NAŠE KAPELA 
- koncert, Orlovna Rakšice.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 28.4 - „VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB“ - Ivana Svobodová, Památník 
A. Muchy, vstup zdarma. 
• do 29.4. - VÝSTAVA STUPAVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ - galerie Památníku 
A. Muchy. Peter Orvan - akademický malíř - olejomalby, kované objekty, 
Silvia Hlavová - abstraktní malba, Iveta Vachálková - keramika, Agneša 
Vavrinová - olejomalby, akvarely. Vstupné: 10 Kč.
• 30.4 v 19.00 hod. - Vystoupení vojenského uměleckého souboru „ONDRÁŠ“ 
u příležitosti 65. výročí osvobození města Ivančic, kino Réna Ivančice. 
Místenka: 20 Kč, předprodej od 8.3.2010 v KIC Ivančice.
• 4.5. - 31.5. - PETRA BADINOVÁ - „MOJE DUŠE CHODÍ BOSA“ - výstava 
fotografií s originálními verši, chodba Památníku A. Muchy, vstup zdarma.
• 8.5. - „KROMĚŘÍŽ“ - celodenní poznávací zájezd. Jedno z nejkrásnějších 
měst ČR, historické centrum je spolu s Podzámeckou a Květnou zahradou 
chráněné jako městská památková rezervace a národní kulturní památka. Odjezd 
v 8.00 hod. od Besedního domu Ivančice. Společná prohlídka zámku, města 
a Květné zahrady s průvodcem. Cena: 290 Kč/osoba (doprava + průvodce).
PŘIPRAVUJEME: • 21.5. - 22.5.2010 - CHŘEST - GASTRONOMIE 
A PĚSTOVÁNÍ - výstava - pěstování chřestu, ukázky chřestových jídel 
představuje Hotel U Crlíků Tetčice, galerie Památníku A. Muchy. 

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
• 24.4. - „MIROSLAVSKÁ ŠLÁPOTA“ - 21. ročník turistického pochodu. 
Připraveno je 6 pěších tras různé délky a 2 cyklotrasy s cílem u koupaliště. Start 
od 8.00 hod. do 10.00 hod. u budovy ZŠ. Startovné: 30 Kč dospělí a 20 Kč děti. 
Pořádá DDM Miroslav, ZŠ Miroslav. Partnerem akce je skupina ČEZ.
• 24.4. a • 25.4. od 10.00 hod. „RISHADA TOUR“ ve hře MAGIC: THE 
GATHERING - velký turnaj v Kulturním domě Miroslav.
• 1.5. - OSLAVA SVÁTKU PRÁCE A VSTUPU ČR DO EU - zahájení 
v 8.00 hod. - Rybářské závody mládeže, slovo starosty v 9.30 hod. 
(v Ramoši). Výstava výtvarných prací žáků v ZŠ od 10.00 - 12.00 hod., 
od 10.00 hod. - přátelské posezení s občerstvením a živou hudbou v letním 
kině (maso na kotlíku a uzená cigára). Večer zahájí provoz letní kino. Pořádají 
- město Miroslav, miroslavští rybáři, MKIC, ZŠ, ZO KSČM a MO ČSSD. 
• 7.5. - KLADENÍ VĚNCŮ k památníkům obětí válečných konfliktů, 
v 18.00 hod. se před památníkem u kulturního domu uskuteční vzpomínkové 
shromáždění u příležitosti 65. výročí osvobození od nacismu. Pořádá - město 
Miroslav, KSČM a ŘK. farní úřad u KD.
• 8.5. v 6.00 hod. - SPOLEČNÉ ZÁVODY VIDOMÝCH A NEVIDOMÝCH 
RYBÁŘŮ na rybníku Suchánek. Pořádají MS MRS Miroslav a město Miroslav. 
• 8.5. ve 13.00 hod. - „GARDY“ - turnaj v národní házené na novém hřišti 
u kostela. Více info na: www.hazena-miroslav.cz. Občerstvení zajištěno.
• 8.5. ve 20.00 hod. - KONCERT SKUPINY ŠKWOR v kulturním domě.
• 9.5. v 6.00 hod. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ na rybníku Suchánek.
PŘIPRAVUJEME: • 15.5. v 10.00 hod. - „MIROSLAVSKÝ KOŠT“ - 
14. ročník mezioblastní výstavy vín v KD. Pořádájí - Skupina miroslavských 
vinařů, OS Marek, MKIC a město Miroslav. • 18.5. v 17.00 hod. - 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ v sále na radnici.

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

604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 24.4. ve 14.00 hod. - SLET ČARODEJNIC v zámeckém parku. Tento ročník 
se koná na téma začarovaný zámecký park. S sebou špekáčky na opékání, 
vstupné: 20 Kč/čarodějové a čarodějky, doprovod 30 Kč. Pořádá SVČ Rosice.
• 24.4. v 18.00 hod. - HUDEBNÍ SLAVNOSTI - SPIRITUÁL KVINTET. 
V rámci Festivalu do Rosic zavítá známá folková skupina. S ní vystoupí 
pěvecký sbor Gymnázia TGM Zastávka v kině Panorama. Vstupné: 190 Kč/240 
Kč. Předprodej v kanceláři KIC. Pořádají: Mirka Strejčková a KIC Rosice.
• 30.4. - ČARODEJNICE NA STARÉM PIVOVARU. Na zahájení letošní 
pivovarské sezóny jsou vítány dobře „hořlavé“ ježibaby, strigy, bosorky a jiné 
ženštiny obdařené magickou mocí. Malé ohýnky budou hřát od 18.00 hod. Velká 
vatra zaplane ve 21.00 hod. Občerstvení zajištěno, za deště se akce nekoná!!!!! 
• 7.5. v 17.00 hod. - I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT - koncert a výsta-
vou prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Rosice v sále ZŠ. Pořádá ZUŠ.
• 8.5. v 17.00 hod. - PIETNÍ AKT - proběhne u pomníku padlých na rosic-
kém hřbitově. Pořádá MO ČSBS.
• 9.5. - ZÁJEZD DO LEDNICE. Společná prohlídka státního zámku, individu-
álně prohlídka zámeckého parku a skleníku, minaretu, akvária Malawi, jeskyně 
Grota, popř. Janova hradu. Odjezd z parkoviščtě od zámku v 8.15 hod. Cena: 290 
Kč/dospělí, 240 Kč/děti, studenti, senioři a ZTP, zahrnuje dopravu a vstup do zám-
ku. Přihlášky v kanceláři KIC nebo na tel.: 546 492 196. Pořádá KIC Rosice.
• 9.5. ve 14.00 hod. - DEN MATEK - literární a hudební pásmo ke Dni ma-
tek v aule ZŠ. Vstupné dobrovolné. Pořádá ZŠ Rosice.
PŘIPRAVUJEME: • 12.5. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA 
- „NAŠE HORY“ - beseda s panem Mgr. Karlem Kocůrkem, který účastní-
ky provede českými horami, v městské knihovně. Pořádá Městská knihovna 
Rosice. • 13.5. v 17.00 hod. - BESEDA O LÉČIVÝCH ROSTLINÁCH 
v kavárně Štika. O své bohaté zkušenosti o sběru a využití léčivých rostlin 
se podělí léčitelka paní Helena Pokorná. Chybět nebudou ani konkrétní receptu-
ry na jednotlivé bylinné čaje. Pořádá Klub důchodců Rosice.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

( 515 322 618
so 24.4. v 18.00 NA SV. VALENTÝNA
ne 25.4. v 18.00 Romantická komedie USA
st 28.4. v 18.00 DEŠŤOVÁ VÍLA
   Pohádka ČR
so 1.5. ve 20.00 PO PŘEČTENÍ SPALTE
ne 2.5. v 18.00 Komedie USA / VB / Francie
st 5.5. ve 20.00 SPIRIT
  Akční film USA
so 8.5. v 18.00 POHÁDKY NA DOBROU NOC
ne 9.5. v 18.00 Rodinný film USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 25.4. v 18.00 KNIHA PŘEŽITÍ
  Akční, dobrodružný film USA
ne 2.5. v 18.00 VLKODLAK
  Horor VB / USA
so 8.5. v 18.00 PROKLETÝ OSTROV
  Thriller / Drama USA
ne 9.5. v 18.00 DEŠŤOVÁ VÍLA
  Pohádka ČR

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

st  28.4. v 18.00 DOKTOR OD JEZERA   
           ve 20.00 HROCHŮ
  Komedie ČR 
ne 9.5. v 18.00 CHŮVA V AKCI
          ve 20.00 Akční komedie USA
st 12.5. ve 20.00 SVÍTÁNÍ
  Scifi USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

st 28.4. ve 20.00 AVATAR
  Akční sci-fi USA
ne 2.5. v 18.00 POUTA
  Thriller ČR
st 5.5. v 17.00 PRINCEZNA A ŽABÁK
  Pohádka USA
so 8.5. v 18.30 TANKOVÁ BRIGÁDA
  Válečný film ČR / Slovensko
ne 9.5. v 17.30 I LOVE YOU PHILLIP   
          ve 20.00 MORRIS
  Komedie USA / Francie

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 24. 4. od 14.00 do 18.00 hod. - OSLAVA ŽENY. Prožitkové setkání pro 
dívky, matky, zralé ženy i babičky. Tanec - spontánní, břišní, afro-variace, 
s repro- i živou hudbou, zpěv - intuitivní s šamanským bubnem, energetizační, 
mantry; aromaterapie - jemné masáže s přírodními vonnými oleji, meditace 
- pasivní muzikoterapie, vizualizace, imaginace, sdílení - prožitky, příběhy, 
ženská témata. Poplatek: 300 Kč / 270 Kč členky. Setkání vede Kateřina 
Pokorná - vedení ženských skupin (8 let), lektorka tance, muzikoterapie (PdF 
UP Olomouc), masáží dětí a kojenců (I. stupeň). 
• 25. 4. od 10.00 do 17.00 hod. - ASTROLOGIE NEJEN PRO MAMINKY. 
V pořadí již 3. seminář, kde se seznámíme se základy astrologické interpretace 
a její aplikaci pro své domácí použití. V tomto semináři se budeme zabývat 
vývojem dítěte od narození až do dospělosti, jeho individuálním vývojem, 
co v dané chvíli prožívá, v čem ho můžeme podpořit, kdy potřebuje naopak 
výchovně korigovat. Poplatek za všechny lekce: 2700 Kč / 2100 Kč členky. 
Vede: RNDr. Alena Bratková, tel: 777 33 22 39,  www.moderniastrologie.cz
• 28.4. od 18.30 do 20.00 hod. - ZPÍVÁNÍ PŘI ÚPLŇKU. Setkání pro všechny, 
kteří chtějí tento magický čas obohatit společným zpěvem za doprovodu bubnů, 
kytary i dalších hudebních a muzikoterapeutických nástrojů, touží se rozeznít, 
posílit dech, utišit mysl, osvobodit hlas, nalézt zpěvem cestu k sobě, naslouchat  
a zažít stav harmonie v záplavě všedních zvyků. Poplatek: 60 Kč/ 50 Kč členové 
Houpačky. Vedou: Tomáš a Katka Pokorní (hudebníci a lektoři muzikoterapie)
• 29. 4. od 15.00 hod. (akce TOP od 15.30 hod.) - MIMINKA V BAVLNCE 
v rámci předporodního kurzu, v zasedací místnosti ředitelství nemocnice.

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

so 1.5. ve 20.30 NA SV. VALENTÝNA
  Romantická komedie USA
pá 7.5. ve 20.30 AVATAR
  Akční sci-fi USA
pá 14.5. ve 20.30 KAWASAKIHO RŮŽE
  Film ČR
so 15.5. ve 20.30 PERCY JACKSON
     - ZLODĚJ BLESKU
  Fantasy film Kanada / USA

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

tel.: 515 322 770, e-mail: info@domecekmk.cz, 
www.domecekmk.cz

• 26.4. - 30.4. - KRUMLOVSKÉ KOLEČKO - dopravní soutěž pro žáky ZŠ.
• 30.4. - 1.5. - SLET ČARODĚJNIC NA DOMEČKU. Zveme všechny, 
kteří se chtějí stát učedníkem cechu čarodějnického. V podvečer se sejdeme 
v čarodějnickém oblečení na Domečku, ostatní úkoly Vás čekají v hodině duchů 
od 18.00 hod. a vyvrcholí Filipojakubskou nocí s ohněm a sletem čarodějnic. 
Spaní na Domečku končí 1.5. v 11.00 hod., s sebou: • spacák, • přezůvky, 
• svačinu. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři DDM nebo na stránkách: 
www.domecekmk.cz, účastnický poplatek: 50 Kč.
• 1.5. od 10.00 hod. - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA ZŠ IVANČICKÁ - 
v atriu ZŠ, zábavná stanoviště v rámci programu ZŠ Ivančická.
• 7.5. - SLAVNOSTI JARA - v dolním zámeckém parku, v rámci programu 
vystoupí i kroužek JAWAHIR s břišními tanci a naši úspěšní žongléři JUNGGLING 
POWER. Přijďte si vytvořit malé dárečky pro radost do tvořivých dílniček.
PŘIPRAVUJEME: • 15.5. - ŠPERKY - sobotní dílna výtvarných technik 
na Domečku. • 20.5. - STŘELNICE CROSS - branný závod tříčlenných 
družstev na Střelnici pro žáky základních škol.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 29.4. - ČARODĚJNICKÁ SLAVNOST - hry, soutěže, opékání špekáčků, 
atd. Začátek ve 14.00 hod. v DDM, konec v 17.00 hod., poplatek: 10 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 13.5. ve 13.00 hod. - OLYMPIÁDA DRUŽIN na ZŠ 
Oslavany v prostorách školního hřiště. Účastní se družiny ze ZŠ z blízkého 
okolí. • 30.5. ve 14.00 hod. - DEN DĚTÍ ANEB PIRÁTI Z OSLAVAN 
- prezentace: od 13.30 hod do 14.00 hod. Upřesnění na plakátech.

Středisko volného času Ivančice
Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice,

tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119
e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz

• 25.4. v 15.00 hod. - TRADIČNÍ SLET ČARODEJNIC. Čeká na Vás 
odpoledne plné her a soutěží, čarodějnický salón, tvořivá dílna, hrát bude 
skupina „Pantofláči“, park Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč/osoba.
• 28.4. v 18.00 hod. - DĚTSKÁ OBEZITA. Přednáška o problematice dětské 
obezity, příčiny vzniku, rizika, prevence. SVČ Ivančice, Komenského nám. 12, 
vstupné: 30 Kč/osoba. Nutné se přihlásit předem do 27.4.2010!!! 
• 1.5. - 9.5.2010 - KRÁSNÁ A ZRANITELNÁ PLANETA ZEMĚ - výstava 
výtvarných soutěžních prací v prostorách sklepení Památníku A. Muchy
• 7.5. - VÝLET DO CIRKUSU „LEGRANDO“ - tříhodinový program, kde si 
děti vyzkouší cirkusové disciplíny: chůze po laně, přízemní akrobacie, fakírské 
umění atd. Odjezd ve 14.30 hod. z Ivančic, autobusové nádraží. Cena: 200 Kč/
dítě. Určeno pro děti od 10 let!!! Nutné se přihlásit do 4.5.2010 v SVČ.
• PŘIPRAVUJEME: • 15.5. - 16.5. - VANGL CUP 2010 - velký házenkářský 
turnaj za účasti týmů z celé republiky. Kategorie minižáci, minižačky. 
Sportovní hala na Rybářské ulici. Přijďte povzbudit naše hráče!!! • 16.5. v 15.00 
hod. - KVĚTNOVÉ JEZDECKÉ SKÁKÁNÍ - parkurové skákání, vozatajský 
slalom, jízdy zručnosti. SVČ Ivančice, statek Padochovka, vstupné: 10 Kč/děti, 
20 Kč/dospělí. Vožení dětí na koních, občerstvení, táborák.

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 35, 672 01  Moravský Krumlov

tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• do 30.4. - SVĚT SKŘÍTKŮ, VÍL A STRAŠIDÝLEK V. KLIMTOVÉ - 
výstava výtvarných prací dětí místních i okolních MŠ a žáků I. stupně ZŠ v rámci 
Mezinárodního dne dětské knihy a Světového dne knihy - ve studovně Městské 
knihovny. Tyto výtvarné práce navazují na březnovou výstavu loutek spisovatelky
a malířky VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ, která byla nainstalována v knihovně.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 24.4. - „ZA KRÁSAMI OKOLÍ NEDVĚDIC“ - odjezd vlakem z Ivančic
v 7.13 hod. a z Brna v 8.16 hod., vede paní Hana Šťastná. Trasa 11 km nebo 20 km.
(Nedvědice - Kovářová - Lískovice - Ujčov - Kasany - Heršinka - Nedvědice).
• 8.5. - „ Z RADOSTIC ÚDOLÍM BOBRAVY DO ŽELEŠIC“ - odjezd 
vlakem z Ivančic v 7.13 hod., chůze cca 14 km. Cesta zpět ze Želešic 
autobusem. Vede paní Hana Pokorná.
PŘIPRAVUJEME: • 15.5. - „Z IVANČIC DO IVANČIC“ - 18. ročník 
dálkového pochodu, pěší trasy: 44, 25, 12 a 6 km, cyklotrasy: 55 a 35 km. 
Start a cíl od 6.30 hod. do 18.00 hod. ve sportovní hale. Vedoucí akce paní 
Hana Pokorná. • 5.6. - AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO „UHERSKÉHO 
HRADIŠTĚ“. Uvidíme pamětihodnosti města, 2 rozhledny, Velehrad, 
skanzen Modrá. Odjezd v 7.00 hod. od Besedního domu, návrat v podvečer. 
Poplatky: 100 Kč/člen, 150 Kč/nečlen, 60 Kč/děti do 15 let. Zájemci hlaste se 
do 31.5.2010 na tel.: 546 452 788 u pana Flíčka.

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
• 24.4. - POZNÁVACÍ ZÁJEZD - Flora Olomouc a Svatý Kopeček - Bazilika. 
Odjezd autobusu v 7.30 hod. z AN se zastávkami po městě. Doprava: dospělí 
180 Kč, děti do 15 let 120 Kč. Přihlášky v KIS Oslavany nebo na tel.
• 24.4. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA. Taneční zábava se skupinou 
DARKEN v Dělnickém domě. Pořádá pan Pavel Vavřík.
• 1.5. - VYJÍŽĎKA PO OSLAVANSKÝCH CYKLOSTEZKÁCH K 25. 
VÝROČÍ UVEDENÍ ELEKTRÁRNY DUKOVANY DO PROVOZU. 
Vyjížďka po Energetické, Pivovarské a Templářské cyklostezce. Tradiční 
cyklistická akce v Oslavanech na zahájení sozóny - letos trochu jinak. Společná 
vyjížďka po okruhové Pivovarské cyklostezce kombinované s Energetickou 
a Templářskou. Na zámku probíhá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s celodenním 
kulturním programem a jsou také otevřena muzea. Prezence od 9.00 hod., 
slavnostní zahájení v 10.30 hod., v 10.40 hod. - společný start. Ve 12.30 hod. 
- 13.30 hod. - program před JE Dukovany k 25. výročí zahájení provozu. 
Na zámeckém nádvoří od 9.00 hod. hraje skupina „Grýn“, ve 20.00 hod. skupina 
„Sagitta“. Prvních 200 registrovaných účastníků obdrží tričko a občerstvení 
zdarma. ČD přistaví přímé vozy pro cyklisty z Brna s odjezdem v 7.51 hod. 
a v 9.51 hod., zpět z Oslavan v 17.04 hod. Pořádá město Oslavany.
• 9.5. v 15.00 hod. - PÍSNIČKY ZE SEMAFORU - pásmo ke DNI MATEK 
v podání ochotníků divadla „Na mýtině“. Pořádá Divadlo Na mýtině, o. s.
PŘIPRAVUJEME: • 14.5. v 18.00 hod. - KONCERT SIREN - koncert 
hudebního tělesa SIREN v Dělnickém domě. Pořádá ZUŠ Oslavany. • 14.5. - 
16.5. - TRAMPSKÁ NOTA. Sdružení pooslavských osad a TJ Sokol Padochov 
pořádají 16. ročník festivalu: „TRAMPSKÁ NOTA“.

Rodinné centrum
MĚSÍČNÍ HOUPAČKA Ivančice vás srdečně zve na 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
nových prostor na Palackého nám. 27 v Ivančicích,
a to v pátek dne 14. května 2010 od 10.00 hodin.

Program: 10.00 Slavnostní přestřižení pásky, úvodní slovo,
živá hudba, 10.30 Divadlo jednoho herce pro dě� a rodiče

11.00 - 16.00 Volná zábava, otevřená herna, TATA-bar, občerstvení, 
16.00 - 17.00  Ochutnávka muzikohrátek
a výtvarných hříček pro rodiče s dětmi.

Večerní program jen pro členy: 19.00 TATA-bar - naražení
1. houpačkové bečky :-), 20.00 Měsíční biograf - filmová projekce

Případné společné přespání.
Finanční příspěvek na dětskou trampolínu

nebo ky�čka v kvě�náči vítána :-).

ČARODĚJNICE 
SE SKUPINOU „HOP TROP

„

v pátek 30. dubna 2010 od 19.00 hodin - zámecký park 
(za nepříznivého počasí kinosál M. Krumlov) Vstupné: 100 Kč, občerstvení. 

Předprodej vstupenek zajiš‘tuje IC - tel.: 515 321 064.
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Obec Hlína je položená na te-
meni Hlínského kopce s nadmoř-
skou výškou 449 metrů, jednoho 
z posledních výběžku Českomo-
ravské vrchoviny, spadajícího 
do Dyjsko-svrateckého úvalu, 
s pěkným výhledem na Pálavu a 
část jižní Moravy.

Hlína je starou osadou. Svědčí 
o tom archeologické vykopávky, 
kamenné sekyry a dláta ze starší 
a mladší doby kamenné, železné 
šípy z doby železné a 1335 čes-
kých a moravských mincí z 11. 
století nalezených v roce 1865 
na poli v hrnci.

Od roku 1208 zde byl kostel, 
který časem zpustl. Roku 1793 
byl zbořen a vystavěn nový svaté 
Kunhutě, zasvěcený roku 1794. 
Nejcennější částí jeho interiéru je 
pozdně gotická dřevořezba svaté 
Kateřiny z 80. let 15. století. U 
kostela stojí malá Kalvárie z roku 
1877. U silnice na Neslovice stojí 
Boží muka z 19. století. Hlína 
má jednu z nejstarších pečetí 
v okrese, pochází z roku 1600 a 
znázorňuje hrozen a kosíř.

I v minulosti bývala obec vy-
hledávaným cílem nedělních vy-

cházek turistů a nejen z blízkého 
okolí, Podle dochovaného vyprá-
vění se často chodíval pokochat 
krásou hlínské přírody národní 
buditel a vlastenecký učitel Vác-
lav Novotný (1828-1895), ředitel 
školy v Ivančicích (1862-1872)
a Českých Budějovicích. Když 
tak stával na hlínském (Vaverko-
vě) kopci a viděl tu krásu, modrou 
Pálavu, lesy, dědiny, vytvořil text 
a melodii písně: ,,Krásný hled‘‘. 
Píseň se ujala a rozšířila do celé 
naší vlasti. Hlína může být hrdá, 
že krása její přírody je vložena
do této písně. 
KRÁSNÝ HLED
Krásný hled je na ten boží svět, 
ty modravé hory, v hájích pěvců sbory,
rozkošné roviny, města dědiny.
Spanilá jsi vlasti má, přes ty hory, 
přes ty doly mé srdce ti plápolá 
přes ty háje přes údolí,
sláva tobě, vlasti milená,
po vlasti, po vlasti a po našem 
okolí, po vlasti a po okolí. 

Pěkný výhled z hlínského kop-
ce neušel pozornosti nejen turistů 
ale i mnoha organizací a spolků. 
Již v roce 1906 Zalesňovací a 
okrašlovací spolek v Ivančicích 
vstoupil do jednání s turistickým 

spolkem v Brně, za účelem posta-
vení rozhledny na Hlíně. Tohoto 
úkolu se nakonec ujal Turistický 
odbor Klubu českých velocipe-
distů v Ivančicích. Dalo by se 
říci, že doslova přes noc v porov-
nání s tou dnešní, co již od roku 
2007 na jiném místě stojí, byla 
zde v roce 1910 postavena jedna 
z nejstarších rozhleden na jižní 
Moravě. 

Posuďme sami! Dne 3. března 
1910 bylo provedeno ohledání 
a vytýčení stavebního místa pro 
rozhlednu a vydáno povolení 
stavby Turistickému odboru 
Klubu českých velocipedistů 
v Ivančicích. Již 27. dubna 1910 
byla provedena kolaudace po-
stavené rozhledny. Stavba tedy 
netrvala ani dva měsíce. Dne 27 
dubna 1910 byl sepsán kolaudač-
ní protokol:

,,Rozhledna patřící Turistické-
mu odboru Klubu českých veloci-
pedistů v Ivančicích, jejíž stavba 
ohlédnuta dnešního dne, vyhovu-
je nákresu stavebnímu, povole-
ného dne 3. března t. r. obecním 
úřadem na Hlíně. Stavba sama 
se stává z kamenné podezdívky 

3 metry vysoké v síle 60 cm, do 
níž zapuštěny jsou železné šrou-
by držící horní patra Rozhledny. 
Prvé patro 8 m vysoké, druhé 4 
m, třetí 2 m, celkem celá stavba 
17 m. Schody do pater opatřeny 
jsou zábradlím, z druhého patra 
do třetího vedeny schody železné, 
taktéž zábradlím opatřené. Zá-
bradlí pater je dřevěné, ztužené 
železnými úhly. Stěníře 18/18 
jsou řádně křížem ztuženy, takže 
vyhovují odporu větru, jakož i 
překocení. Na Rozhlednu může 
současně vystoupit 12 - 15 osob. 
Základny rozhledny jsou 4 m do 
čtverce. Přítomný stavební znalec 
nečiní žádných námitek, rovněž i 
obecní úřad. Rozhledna vyhovuje 
veškerým zákonitým podmínkám

Protokol podepsali: František 
Procházka, předseda KčV, turis-
tický odbor, Josef Vašulín, starosta
obce, Rich. Sedlák, jednatel, S. 
Kapler, zednický mistr a přísedící 
znalec, Jo. Ryšavý, stavitel.

Rozhledna byla vybudována 
nákladem 2.400 korun. Při po-
hledu na věrný model rozhledny, 
který ze špejlí zhotovil před desít-
kami let místní občan p. Antonín 
Dostalý, je nutno vyslovit obdiv 

a uznání tehdejším řemeslníkům, 
kteří nádhernou rozhlednu doká-
zali v tak krátké době postavit. 
Model rozhledny je k vidění na 
obecním úřadu. Slavnostní ote-
vření rozhledny se uskutečnilo 
1. května 1910. Hned od počátku 
se těšila velkému zájmu návštěv-
níků. Od 24. dubna 1910 do 24. 
července 1910 vystoupilo na roz-
hlednu 1616 osob.

V roce 1910 dostala škola na 
Hlíně dar 20 K od Turistického 
odboru Klubu českých velocipe-
distů na důkaz uznalosti, jakou 
měl správce školy p. E. Nezval se 
správou zdejší rozhledny.

Do 1. srpna 1911 vystoupilo na 
rozhlednu 3478 návštěvníků. Do 
13. září 1914 vystoupilo na roz-
hlednu 7218 osob. V roce 1920 
vystoupilo na rozhlednu 1827 
osob a od postavení celkem 9663 
osob. Válečná léta nečítaná. Dne 
13. dubna 1921 přišel na rozhled-
nu desetitisící návštěvník. Byl to 
žák I. B občanské školy ivančické 
Richard Šalplachta z Neslovic. 

V roce 1926 rozhledna uzavře-
na, některé příčky úplně shnilé. 
Měla býti opravena, ale toho roku 
k tomu nedošlo. Výletní ruch tím 
na Hlíně hodně utrpěl. Ten rok 
byl skoro na nule.

Na prvního máje 1927 byla ješ-
tě nehotová rozhledna zpřístup-
něna po první zahrádku. Opravu 
prováděl tesařský mistr p. Malý 
z Dolních Kounic. Rozhledna 
byla opravována nákladem KČT.

V roce 1929 si postavil u roz-
hledny prodejní stánek s občerst-
vením místní hospodský p. Hugo 
Nesvačil, který již dlouhá léta 
měl nad vchodem do rozhledny 
tabuli s reklamou: Středisko tu-
ristů – dolní hostinec u kostela.  
Dobrá strava v každé době, osvě-
žující nápoje. 
IVANČICE A JEJICH OKOLÍ

Z propagač. výtisku KČT 1932:
Není snad Brňana, který by 

nestrávil několik hodin v prvních 
nedělích květnových na Hlíně, 
malé vesničce nejvýše položené 
v ivančickém kraji. Sta a sta 
kvetoucích třešní vábí k sobě 
tisíce návštěvníků a probuzené 
jaro projevuje se v době květů na 
Hlíně nejradostněji. Vystoupíme-
-li na vysokou rozhlednu na konci 
vesnice, zdá se nám, jakoby sně-
hovou pokrývkou pokryta byla 
kol dokola všechna zem, bělostné 
roucho, jímž každoročně se pole 
hlínská v květnu zahalují, nemá 
na Moravě soupeře.

A což pohled z rozhledny do 
dáli? Potěšil se Brňan na severní 
straně pohledem na věžku brněn-
ského Špilberku, jest mile překva-
pen na jižní straně s rozhledem 
na širou rovinu jižní Moravy až 
po dominující vrchy Pavlovské. 
Není vzácnosti, že spatřit může-
me z hlínské rozhledny za vrchy 
Pavlovskými mohutné horstvo 
slovenských Malých Karpat, jež 
se rýsují v pozadí a ukončují ob-
zor. Hlína jest podívaná, na níž se 
tak lehce nezapomíná. Ivančičtí 
putují tam každoročně, sešlapá-
vajíce statečně hlínské kopečky 
a stráně...

To, co bylo v propagačním 
výtisku napsáno o kvetoucích 
třešních, již dávno není pravda. 
Kolektivizace zemědělství v sedm-
desátých letech kromě scelení 
parcel, přinesla také mechanizaci 
do polních prací a tolik obdivova-
né stromy třešní musely ke škodě 
nás všech ustoupit traktorům, 

secím strojům, kombajnům. Ne-
vím, co by na to řekli ti, kteří nás 
předešli a odpočívají na hlínském 
hřbitově. Ti, kteří se o věhlas 
obce zasloužili. V současnosti je 
stromů třešní v katastru poskrov-
nu. V porovnání s rokem 1932 
dalo by se říci, že by se daly spo-
čítat na prstech jedné ruky. Před 
provedením HTÚP (hospodářská 
technická úprava půdy - scelení 
pozemků a rozorání mezí) bylo 
na hlínských polích na 3500 
ovocných stromů, převážně třeš-
ní, které byly odstraněny.

Kolem roku 1930 byly u roz-
hledny postavené zděné záchody.

V obecní kronice je v roce 
1935 zaznamenáno:

,,Slavnosti květu.‘‘ V době kvě-
tu třešní uspořádalo Ředitelství 
státních drah v Brně zájezd na 
Hlínu. Ze Silůvek šlo za dopro-
vodu hudby na 400 účastníků. O 
týden později uspořádal brněnský 
Klub českých turistů u rozhledny 
druhou slavnost květu, které se 
zúčastnilo na 600 návštěvníků.

TŘEŠNĚ
V době zrání třešní přicházelo 

mnoho koupěchtivých Brňanů, 
hlavně od odpoledního vlaku, pro 
třešně. Dalo by se říci, že to bylo 
procesí lidí, kteří dle svých fyzic-
kých sil spěchali na Hlínu. Třešně 
kupovali přímo na poli. Sedlák 
třešně vážil na mincíři, některý 
měl na poli i váhu - decimálku. 
Obtěžkání kufry, batohy, košíky, 
vraceli se k vlaku na nádraží do 
Silůvek.

Hlínská třešeň ,,Skalka“ byla 
černá, vynikala pevnou dužinou 
a netrpěla červivostí. Byla známá 
v širokém okolí a objevovala se 
na trzích v Brně, Ostravě i v ji-
ných městech republiky. Dokonce 
se prodávala i na trhu ve Vídni.

Odbor Sokola pořádal 10. dubna 
1921 za účinkování členů ivančic-
kého Sokola první divadlo v pří-
rodě, a to za rozkvetlých třešní.
Sehrána Jiráskova Kolébka. Při-
hlíželo 837 platících diváků

V roce 1938 byla rozhledna 
pro špatný technický stav v draž-
bě prodána a zbořena. Koupil 
ji místní rodák p. J. Podracký a 
kameny byly použity na základy 
pro stavbu stodoly.

CO O NICH VÍME ?
František Procházka - před-

seda Turistického odboru Klubu 
českých velocipedistů v Ivanči-
cích. Člověk společenský činný, 
v roce 1891 zvolen za člena 
zastupitelstva města. V roce 1908 
vykonával po dobu několika 
měsíců funkci náčelníka Ivančic-
kého Sokola.

T. Sladký - náčelník Turis-
tického odboru Klubu českých 
velocipedistů.

Richard Sedlák (1872-1948) 
jednatel, rodák z Tišnova, 
dlouholetý učitel Ústavu pro 
hluchoněmé v Ivančicích. Byl za-
kladatelem Turistického odboru, 
řídil pěvecký sbor, byl platným 
členem Okrašlovacího spolku, 
stál u zrodu Reformního reálného 
gymnasia, působil jako pokladník 
Matice středoškolské, byl spolu-
zakladatel Okresní hospodářské 
záložny a člen její dozorčí rady. 
Otec šesti dětí.

Jo. Ryšavý - stavitel, ivančická 
sokolovna a secesní dům na ná-
městí, kde bydlel, je mj. jeho dílo. 
(dům, kde je dnes lékárna).

Jan Sova (1876-1919) - učitel, 
vyučoval matematiku a kreslení, 
rodák z Holasic u Tišnova. Do 

kulturních dějin Ivančic se zapsal 
jako malíř půvabných obrázků 
z jeho historické části a okolí. 
Bydlel na Drůbežím trhu č. 3.

S. Kapler - zednický mistr a 
přísedíci znalec, spolupracoval na 
stavbách místních stavitelů Jana 
Figra ml, Josefa Kočího a Josefa 
Ryšavého.

Josef Vašulín - čp. 10, rolník, 
starosta obce 1901 - 1912.

Engelbert Nezval - učitel a 
správce školy na Hlíně, rodák 
z Jedovnic. Na Hlíně učil v letech 
1908-1915 a 1919-1923. Byl prv-

ním správcem rozhledny.
Hugo Nesvačil - čp. 3, rolník, 

hospodský, starosta obce 1920-
1928.

Vilém Průša - čp. 19, rolník, 
starosta obce 1928- 1932.

Richard Šalplachta z Neslovic. 
Desetitisíci jubilejní návštěvník 
rozhledny. Vyučen obchodním 
příručím, přiženil se do Oslavan. 
Po roce 1945 provozoval v Osla-
vanech cukrárnu.

Jakub Podracký - čp. 25, vrát-
ný kláštera v Brně.

    Vašulín Jaroslav

Před sto lety byla na Hlíně postavena rozhledna

Rozhledna na hlíně                                    foto z archivu Jiřího Širokého

Rozhledna na hlíně                                    foto z archivu Jiřího Širokého

 Město Moravský Krumlov a Městské kulturní středisko 
Vás srdečně zvou na KONCERT SLOVA A HUDBY 

ke 190. výročí narození Boženy Němcové

„NAŠE PANÍ BOŽENA NĚMCOVÁ
„

 v úterý 27. dubna 2010 v 18.00 hodin  
galerie Knížecí dům, Moravský Krumlov.

Verše ze stejnojmenné básnické sbírky Františka Halase a úryvky 
z Babičky B. Němcové přednese: pan VLADIMÍR MATĚJČEK. 

Klavírní skladby Bedřicha Smetany hraje: pan MIROSLAV SEKERA.
Moravský Krumlov - galerie Knížecí dům.

Městská knihovna Moravský Krumlov pořádá 
pro širokou veřejnost

AUTORSKÉ ČTENÍ SPISOVATELE
JIŘÍHO KRATOCHVILA

 ve středu 19. května 2010 v 18.00 hodin - Galerie Knížecí dům, 
nám. T. G. Masaryka 40, Moravský Krumlov.

Beseda se současným významným prozaikem, esejistou, 
dramatikem a fejetonistou spojená se čtením z nejnovějšího 
autorova románu „FEMME FATALE“, který vyjde v květnu 
na knižním veletrhu Svět knihy v nakl. „Druhé město“. Hudební 
doprovod žáci ZUŠ. Více o autorovi na: http://www.ipetrov.cz/

autor.py/W9. VSTUPNÉ: 30 Kč.

 Kino Réna Ivančice všechny srdečně zve na

DNY VÁLEČNÉHO FILMU
v sobotu 1. května 2010 v 15.00 hodin - Týdeníky roku 1945, 

v 16.00 hodin - Dokument „Kronika bojů“, v 17.00 hodin - Atentát, 
fi lm - archív 1964, v 19.00 hodin - Černá kniha - romantický válečný 

fi lm, ve 22.00 hodin - Hanební pancharti - akční válečný fi lm. 
Vstupné zdarma občerstvení zajištěno,

v neděli 2. května 2010 v 18.00 hodin - Sokolovo,
fi lm - archív 1974, ve 20.00 hodin - Pád třetí říše. Vstupné zdarma

 Město Miroslav pořádá celodenní slavnost

OSLAVY SVÁTKU PRÁCE 
A VSTUPU ČR DO EVROPSKÉ UNIE
v sobotu 1. května 2010, v 8.00 hodin - rybářské závody mládeže 
na požární nádrži v Ramoši, v 9.30 hodin - promluví starosta města, 
od 10.00 hodin bude otevřena výstava výtvarných prací žáků v ZŠ, 
v letním kině zahraje živá hudba. Na všech místech je připraveno 

občerstvení. Večer zahájí provoz LETNÍ KINO 
promítáním fi lmu „Na sv. Valentýna“. 

 VZPOMÍNKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
K VÝROČÍ UKONČENÍ VÁLKY

 v pátek 7. května 2010 od 18.00 hodin 
se uskuteční u příležitosti 65. výročí ukončení II. světové války 

a vítězství nad fašismem u památníku „LETKYNĚ“ 
v Miroslavi vzpomínková slavnost. 

Pietního shromáždění se také zúčastní generální konzul Ruské 
federace v Brně pan VALERY DĚRGAČEV, pravoslavný kněz 

JOSIF FEJSAK a příslušníci Armády České republiky. 
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE CA TMK travel, 1. patro Knížecího domu, Růžová 39, 
Moravský Krumlov nabízí nezapomenutelný zážitek z přírody

POZNÁVACÍ JEDNODENNÍ ZÁJEZD

„MEDVĚDÍ SOUTĚSKA„
VYUŽIJTE odjezdu z M. KRUMLOVA - termín: 23. května 2010

cena: 700,- 
SUPER NABÍDKA PRO VŠECHNY PŘÍZNIVCE POHODOVÉ 

TURISTIKY, POČET MÍST OMEZEN, REZERVUJTE CO 
NEJDŘÍVE! Cena zahrnuje: • dopravu luxusním autobusem

• vstupné do Medvědí soutěsky • služby průvodce CK
Cena nezahrnuje: • pojištění léčebných výloh (sjednáte u nás!)

Zájezd se uskuteční v případě obsazení 35 osob!

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 
20% 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 čísle: 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 20% DPH. Rozsah řádkového 
inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu včetně IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO
prodám
•• 4 x disk na Fabii, obuty na letních 
pneu Barum 165 x 70 R14, dobrý 
vzorek. Cena: 2.400 Kč. Tel.: 775 
378 973.
•• levý zadní blatník na S 100. Tel.:  
720 366 515.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• stavební pozemek v Oslavanech, 
bez účasti RK. Tel.: 605 489 241. 
•• cihlový byt 3+1 v Moravském 
Krumlově. Tel.: 724 670 578.
prodám

•• RD 3+1 v Miroslavi, dvůr, za-
hrádka, sklep. Celková rekonsturkce 
nutná. Cena: 420.000 Kč. Tel.: 721 
457 543.

•• družstevní byt 3+1 v Olbramovi-
cích, cena dohodou. Zájemci posílejte 
pouze sms na tel.: 737 741 082.
•• družstevní byt 3+1 v Moravském 
Krumlově na Sídlišti. Byt je po rekon-
strukci. Tel.: 777 070 753.
•• byt 3+1 v OV v Ivančicích, po GO. 
Cena dohodou. Tel.: 775 949 224.
•• garáž na Sídlišti v Moravském 
Krumlově. Více informací na tel.: 
724 788 611.
•• REMAX A-CITY Vám nabízí: 
cihlový byt 3+1 v OV v Oslavanech, 
1. NP, UP 70 m2 + 2 sklepy a zahrád-
ka, cena: 1.300.000 Kč, k jednání
// novostavby domů na klíč, typ 
bungalov 3+kk Neslovice, pozemek 
od 413 m2, cena: od 2.320.000 Kč
// bungalov 4+kk Neslovice, poze-
mek od 500 m2, cena od 2.780.000 
Kč, zahájení výstavby jaro // RD 7+ 
1+garáž Ivančice, zahrada s bazé-
nem, blízko centra, cena: 4.400.000 
Kč // novostavbu RD 4+1+garáž 
Ivančice, kompl. dokončený dům na 
klíč, pozemek 540 m2, cena v akci: 
3.880.000 Kč // stav. pozemek 900 m2

centrum Ivančice, všechny sítě, 
cena: 990.000 Kč // byt 3+1 Ivanči-
ce, 75 m2, 2. NP, cena: 1.450.000 Kč. 
Další info a nemovitosti na tel.: 605 
749 319 nebo na www.acity.cz nebo 
na www.remax-czech.cz.
•• RD 3+1 v Čejkovicích u Znojma, 
zahrada, velký dvůr, 2 sklepy, stodola, 
cena dohodou. Tel.: 721 340 974.

nabízím pronájem
•• nezařízený byt 3+1 v panelovém 
domě na Sídlišti v Moravském Krum-
lově. Více info na tel.: 774 991 421.
•• chatky v Dobřínsku k malým 
oslavám, cena dohodou. Tel.: 723 428 
899. Zn.: Oslavencům nad 30 let.
•• udržovaný byt 3+1 v blízkosti Mo-
ravského Krumlova, částečně zaříze-
ný. Cena: 3.000 Kč + inkaso, volný 
ihned. Info na tel.: 604 942 665.
•• byt 2+1 v Moravském Krumlově. 
Cena: 2.500 Kč + 5.000 Kč inkaso. 
Tel.: 603 244 905.

•• pěkné prostory k pronájmu 
v Moravském Krumlově, cca 30 m2, 
na jakoukoliv činnost (služby, kance-
lář, wellness). Tel.: 608 904 611.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• zahradní kultivátor MFD 019 
s vozíkem a příslušenstvím, model 
135292. Cena dohodou. Tel.: 723 
135 739.
•• kompletní stavební rozvaděč a 
různé zeměděl. nářadí za traktor. Tel.: 
777 986 200.
•• tovární cirkulárku, 3 x 230 V, stol-
ní řezání i podavač na velká polena, 
pr. kotouče 90 cm. Tel.: 722 254 139.
•• hoblovku domácí výroby 3 x 230 
V, nastavitelná výška hoblování, 
v dobrém stavu, nevyužívaná. Tel.: 
722 254 139
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
prodám
•• nerezové doplňky do koupelny, 
cena dohodou. Tel.: 775 940 946.
» NÁBYTEK
prodám
•• ložnicovou nábytkovou stěnu 
se zabudov. manželskou postelí, 
bez matrací a roštu. Imitace břízy, 
v dobrém stavu. Cena: 9.500 Kč. 
Foto možno poslat e-mailem. Tel.: 
605 945 352.
•• sedací soupravu 2+1, látková, 
zachovalá. Cena: 1.000 Kč. Tel.: 605 
419 150.
•• třímístnou sedací soupravu, hnědé 
barvy s křeslem, rozkládací s úlož-
ným prostorem. Zdarma přidám kon-
ferenční stolek a vínový kobereček. 
Cena dohodou. Tel.: 775 940 946.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• nenáročné mamince pěkný kočár, 
velký. Cena dohodou. Tel.: 605 736 
078. Zn.: Levně.
•• kočár na nast. a přeh. rukojeť, po-
lohování zad i nohou, 4-kombinace. 
Barva khaki-krémová, k tomu přidám 
i slunečník na kočár. Cena: 1.000 Kč. 
Tel.: 724 764 941.
•• kočár 3-kombinace, pláštěnka, 
síťka, barva šedo-zelená, uvnitř ba-
nánová. Cena: 1.000 Kč. Tel.: 604 
103 466. 

•• Pro rodiče, kteří nemohou být 
bez sportu a mají malé děti. Třeba 
i jen na dovolené. Půjčím dětský 
vozík (odpružený) za kolo pro 1-2 
děti. Pro malé děti lze použít auto-
sedačku „vajíčko“. Nepromokavý, 
bezpečnostní pásy, rolovací stříška 
proti hmyzu a dešti. Lze i předělat 
na „jogger“ (kočárek). Váha vozíku 
15 kg, nosnost 40 kg. Cena: 90 Kč/
den, 150 Kč/víkend, 500 Kč/týden, 
60 Kč/stejný den půjčení a vráce-
ní. Půjčení na č. OP nebo vratnou 
zálohu. Volejte kdykoliv na tel.: 
721 369 034, nebo pište na e-mail: 
rysavka@seznam.cz

» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňátka francouzského buldočka 
bez PP, přítulná, krásná a milá, oč-
kovaná + odčervená, odběr možný 
od 10. května 2010. Více informací 
na tel.: 734 466 272. Možno poslat 
foto e-mailem.
•• selata váha 20 - 25 kg. Tel.: 723 
207 531 (volat večer).
daruji
•• štěně fenku, mazlivá, menšího 
vzrůstu, je zvklá na dvorek. Tel.: 606 
405 218. Zn.: Starším lidem.
» RŮZNÉ
koupím
•• koupím staré věci na chalupu, 
vhodné k dekoraci, např.: hmoždíře, 
kávomlýnky, hrnky, talíře, džbánky, 
kropenky, krajáče, obrazy krajinky 
apod., také fotbalové odznaky. Prosím 
nabídněte. Tel.: 737 027 117.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• koupím žabky a doutníky k trub-
kovému lešení. Přijedu i pro malé 
množství. Nabízím cenu: 25 Kč/ks, 
poškozené a rezavé šrouby nevadí. 
Tel.: 732 554 579.
prodám
•• součástky na Trabanta, karosérie 
i motorová včetně převodovky, 200 l 
sud na naftu s výpustným kohoutem, 
plastové hoboky 120 l / 4 ks, cena 
dohodou. Tel.: 606 347 385.
•• cvičící stroj Orbitrek, zn. Kettler, 
cena dohodou. Tel.: 775 940 946.
•• dámské kolo. PC: 3.400 Kč, nyní: 
1.500 Kč. Tel.: 776 569 039 (volat po 
19.00 hod.)
•• jednonápravovou 3t vlečku za 
traktor, hydraul. sklápění, osvětlení, 
vzduchová brzda, bez SPZ, nová. 
Cena: 70.000 Kč. Tel.: 607 761 734.
•• dvojitý smyk a 2 brány za traktor, 
dále trafosvářečku, samostmív. kuklu. 
Tel.: 734 305 112, 736 201 659.
•• dvoukolovou sklápěcí vlečku 
za traktor. Korba 260*150*40, výška 
korby nad zemí je 75 cm, bočnice 
dřevěné, otevírání do třech stran. Oko 
závěsu 40 mm. Tel.: 721 567 296.
•• nový plnový Turbo kotel 24 kW, 
TUV i topení, nepoužitý v továrním 
balení. Tel.: 722 254 139.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• žena ČID hledá práci na HPP, 
(zkrácený úvazek nebo i brigádu) 
v Moravském Krumlově a okolí. Pro-
sím nabídněte. Tel.: 721 761 942.

•• hledám kosmetičku do zavedené-
ho centra v Miroslavi na ŽL. Více 
informací na tel.: 605 101 773.
•• dopravní firma v Oslavanech 
přijme řidiče kamionu ŘP skupiny 
C+E na MKD do zemí: SLO, HR, 
H, PL + vnitrostátní doprava. Možno 
i brigádníka, nástup možný ihned. 
Tel.: 602 790 115.

•• Přijmeme servis. technika. Klíčové 
prac. úkoly: instalace a servis tepel. 
čerpadel (el. zařízení), tech. realizace 
vývoje, inovace a zlepšení tepel. čer-
padel. Požadavky: SŠ nebo vyučen v 
oboru tech. směru, vyhl. 50 min. §6, 
dobrá uživ. znalost MS Office, min. 
pasivní znalost AJ, kreativ. myšlení 
a smysl pro detail, prac. nasazení 
(výjezdy mimo firmu), týmový duch, 
znalost programování chladících zaří-
zení a svářečský průkaz výhodou. Na-
bízíme: motiv. fin. ohodnocení, odb.
růst, zam. výhody. Své nabídky za-
sílejte: tcmach@tcmach.cz, nebo na: 
TC MACH, s.r.o., U Mostu 590, MK.

•• nabídka možnosti přivýdělku pro 
příjemné a komunikativní studentky, 
ženy na MD, schopné důchodkyně, 
v oblasti kosmetiky. Více informací 
na tel.: 732 764 306.

•• profesní řidič s ŘP skupiny C hledá 
práci na skupiny B a C, prosím nabíd-
něte. Tel.: 603 516 435.

» 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.

•• Akční povelikonoční výprodej!!! 
Půjčky od 70.000 Kč pro všechny: 
80.000 za 1.568 Kč, 190.000 za 
3.598 Kč. Tel.: 734 315 750.

•• zdarma odvezu a vykoupím Vaše 
knihy a časopisy, za banánovou krabici 
75 Kč. Tel.: 773 917 099. Zn.: Děkuji.
•• Nejrychlejší půjčka v okolí. Sta-
čí pouze OP. Důchodci, MD. Bez 
poplatku. Více informací na tel.:
605 720 362.
» SEZNÁMENÍ
•• muž 41/178/90 by se rád seznámil 
s ženou ve věku od 30 do 40 let, dítě 
není překážkou. Tel.: 734 387 836. 
Zn.: Moravský Krumlov a okolí.
•• Pokud máte ráda vše, co život 
přináší, chybí Vám něha, láska 
a porozumění, pokuste se napomoci 
náhodě. Jsem muž 38/172 všestran-
ných zájmů a hledám možná Vás... 
Tel.: 725 062 321.
•• 62letý pohodář hledá příjemnou
paní pro trvalý vztah. Tel.:  736 259 822.
•• hledám hodnou, sympatickou a 
slušnou dívku ve věku od 28 - 35 let 
pro krásný a trvalý vztah. Tel.: 737 
568 040. Zn.: Najdeme se?
» PODĚKOVÁNÍ
•• Děkujeme všem, kteří nám vyjád-
řili soustrast nad odchodem paní Jany 
Postlerové. Rodina.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon
a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. 
Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky 
otištěny nebudou. ČÍSLO 09/10 vyjde 7. května 2010, uzávěrka 4. května 2010. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

Základní škola Moravský Krumlov Ivančická 218, 
speciální třídy pro žáky s těžkou kombinovanou vadou 

pořádá v atriu školy a v parku vedle 

ZÁBAVNÉ PRVOMÁJOVÉ 
ODPOLEDNE

A SETKÁNÍ RODIN DĚTÍ S HANDICAPEM
v sobotu 1. května 2010 od 13.00 hodin. Co Vás čeká? Diskotéka, 
žongléři, škola žonglování, dílničky, soutěže, čtyřkolky, malování na 

tělo, airsoft, dětské představení, občerstvení. 

  “SM DOMINO“ 
Občanské sdružení Branišovice všechny srdečně zve na

PYŽAMOVOU PÁRTY PRO DOSPĚLÉ
v sobotu 24. dubna 2010 od 20.00 hodin.

Kulturní dům Branišovice. Připravena je bohatá tombola.

„DO STODOLY ZA POHÁDKOU
„

 
v sobotu 29. května 2010 od 16.00 hodin - pohádka.

Divadelní představení pro děti - divadelní spolek STODOLA
Jiříkovice. Areál chovatelů „Tabačárna“ - Branišovice. 

Po skončení opékání špekáčků!!!!!

Město Dolní Kounice, obce Mělčany, Moravské Bránice, 
Němčičky, Nové Bránice, Pravlov a Český zahrádkářský svaz 

Dolní Kounice pořádají

„SVATOGOTHARDSKÉ
„
 VINAŘSKÉ

SLAVNOSTI
 

ve středu 5. května 2010 v 18.15 hodin.
Tradiční mše k poctě sv. GOTHARDA - poutní kostel sv. Antonína,
sobota 8. května 2010 od 13.00 hodin - 22.00 hodin přehlídka 
a degustace vín, ukázka tradičních řemesel a výrobků spojených s 
vinařstvím, prodej gastronomických specialit ze zvěřiny a místních 
uzenářských výrobků. V letošním roce je nabídka rozšířena 
o prodej ovčích sýrů, kysaného zelí a včelařských výrobků  z 
partnerského slovenského města Stupavy. Dolní Kounice, 
Masarykovo náměstí. Vstupné: 200 Kč. Přehlídka a degustace vín 

od více než 100 vinařů. Vystoupení pěveckého sboru Mužáci, 
Cimbálové muziky Slováckého krúžku, folkórního souboru 

Rozmarýnek, vystoupení střelecké skupiny Střelci sv. Gotharda. 

Skupina rybářů OLBRAMOVICE pořádá

OBLÍBENÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
NA RYBNÍKU RAŠELÁK

 v sobotu 1. května 2010 v den státního svátku.
Start závodu: v 6.00 hodin, střídání místa: v 9.00 hodin, ukončení 
závodu: ve 12.00 hodin. Startovné dospělí: 150 Kč, startovné děti 
do 15 let: 100 Kč. Občerstvení zajištěno: • pivo, limo, káva, atd...
• tolstolobik na způsob pana Malého • uzená cigára pana Šimka. 

Po skončení závodu a vyhlášení vítězů bude slosována bohatá 
tombola. Srdečně zvou příznivci „Petrova cechu“. 

Bližší info: http://www.raselak.webnode.cz. 
V loňském roce jsme do rybníka vypustili cca 1.000 kg kapra. 
Před závody byla provedena kvalitní násada 200 kg kapra.

  Středisko volného času IVANČICE hledá dobrovolníky 
ve věku 15 - 25 let k obsazení pohádkových bytostí na akci

POHÁDKOVÝ LES
v neděli 30. května 2010 v parku Réna v Ivančicích.

Hlásit se můžete do 14. května 2010 na tel.: 546 451 292, 
na e-mail: ondrova@svcivancice.cz, nebo na adrese: SVČ Ivančice, 

Komenského nám. 12, Ivančice (od 8.00 - 18.00 hodin).

  Pořadatelé OV a MR KSČM zvou občany na 

TRADIČNÍ OSLAVU SVÁTKU PRÁCE
v sobotu 1. května 2010 v Moravském Krumlově, Vrabčím hájku.

Program je zajištěn hudební skupinou FANTAZIE, vystoupení 
osobností politického a veřejného života, tradiční bohatá tombola, 
připraveno občerstvení se smaženým kaprem. Pro děti je přichystána

jízda na bryčce. Srdečně zvou pořadatelé.

PROSIMĚŘICKÉ TRHY POKRAČUJÍ
v neděli 24. dubna 2010.

Koupíte - prodáte domácí zvířata, ale i květiny, krmení, chovatelské 
potřeby, potraviny. ZO ČSCH Prosiměřice pořádá ve svém 
chovatelském areálu každou poslední neděli v měsící od 7.00 
hodin do 11.00 hodin trh exotů, holubů, drůbeže a králíků. Výkup, 
občerstvení a prodejci zajištěni. Srdečně zvou pořadatelé. Zveme 
všechny prodejce různého zboží. Kontakt: 728 444 245, 725 111 130.
Další termíny: 30.5., 27.6., 25.7., 29.8., 26.9., 31.10., 28.11.2010.

SLAVNOSTI CHŘESTU 2010
V pátek 21. května 2010, ve 13.00 hodin KR BANDA - barový 
folk, ve 14.30 hodin MAŽORETKY SVČ Ivančice, v 15.00 hodin 
KUCHAŘSKÁ SHOW - hotel Vinum Coeli Dolní Kounice, v 16.00 
hodin SKUPINA MICHALA TUČNÉHO - revival, v 18.00 hodin 
KUCHAŘSKÁ SHOW - hotel Vinum Coeli Dolní Kounice, v 18.30 
hodin BŘECLAVAN - cimbálová muzika. V sobotu 22. května 
2010, v 9.00 hodin POLANKA - dechová hudba, v 11.00 hodin 
KUCHAŘSKÁ SHOW - hotel Vinum Coeli Dolní Kounice, ve 12.00 
hodin AL FAYYUM DANCERS, HANA HAIFA BELLYDANCE, 
FALAK LEILA - břišní tance, ve 13.00 hodin KUCHAŘSKÁ SHOW 
- hotel Vinum Coeli Dolní Kounice, ve 14.00 hodin LUCIE - revival, 
v 16.00 hodin AL FAYYUM DANCERS - břišní tance, v 17.00 
hodin ČANKYŠOU, v 19.00 hodin PANTOFLÁČI - country kapela. 
Moderuje R. M. Hruška. NÁDVOŘÍ RADNICE: v pátek od 13.00 
hodin do 18.00 hodin - soutěže a hry pro děti, tvořivá dílna, dětský 
koutek - pořádá SVČ Ivančice. v sobotu - program pro děti na 
nádvoří radnice - Dětská kovárna a střelnice, krámek kovotepectví, 
keramické šperky, středověká mučírna (začátky představení v 10.30 

hodin, ve 13.30 hodin, v 16.30 hodin).

  OSVĚTOVÁ BESEDA Rešice pořádá

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD A PÁLENÍ
v pátek 30. dubna 2010 při příležitosti pálení čarodějnic.

Sraz v 19.30 hodin před místním pohostinstvím. Masky čarodějů 
a čarodějnic vítány, soutěže pro děti v čarodějných disciplínách. 
Lampióny si můžete zakoupit na místě, uzená cigára zajištěna.

Srdečně zvou pořadatelé!!!

   EĎAS - Experimentální Divadelní Amatérský Soubor 
všechny srdečně zve na představení 

PŘEVÝBORNÁ HISTORIE 
O BENÁTSKÉM KUPCI ANEB 

KABARET VĚKEM ZAPRÁŠENÝ, 
LEČ NAVÝSOST AKTUÁLNÍ!

V. Peška - W. Shakespeare - J. Wykrent
NAPOSLEDY ve čtvrtek 29. dubna 2010 v 19.00 hodin

v kinosále v Moravském Krumlově!!!
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Sítě pro�  hmyzu ke všemoknům
ZDARMA !!!

AKCE:

dekor zlatý dub

na venkovní 

straně oken za

cenu bílého

MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

Oslavy 80 let
činnosti fotbalového oddílu

v Moravském Krumlově
sportovní areál

„Střelnice“
neděle 2. května 2010

Program:

12.30 - vystoupení Boba Frídla  

13.00 - exhibiční utkání
 FC Stará garda - Menšíkova 11
 Za Menšíkovu 11 přislíbili účast: Petr Menšík, Erik Pardus,
 Zdeněk Junák, Bob Frídl, Vlastimil Sehnal, Libor Došek,
 Miroslav Kratochvíl, Ondřej Tomek, Bronislav Hájek,
 Jiří Helán, Richard Hošek a další

 v přestávce ukázka amerického fotbalu
 v podání Alligators Brno 
 během zápasu a po zápase
 autogramiáda hráčů
15.00 - předání pamětních plaket významným
 osobnostem fotbalového oddílu v M. Krumlově
16.30 - utkání krajského přeboru mužů
 FC MK A - ČAFC Židenice

Mediální partner

 i n z _ z r c _ m k _ m a j a l e s
 2 2 .   d u b n a   2 0 1 0   1 2 : 3 9 : 1 0

 i n z _ z r e c _ m k _ d e c h
 2 2 .   d u b n a   2 0 1 0   1 2 : 3 9 : 3 0


