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AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI

VYØÍDÍM
E ZA VÁS!

Nám. 13. prosince č. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181

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

www.ri-okna.cz

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

Penny market v Krumlově

 sedmikomorový
profil s izolačním

trojsklem !!!
žaluzie ZDARMA

AKCE!
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AKCE 2010: 4 rozměry - 10 dekorů • CENA 22.775,- Kč  

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

Durdická 924
M. Krumlov
tel.: 777 084 266
www.hormann.cz

www.vrata-zaluzie.cz

www.penizelevne.cz
IČ: 871 85 202

volejte: 737 381 235

• 10.000,- až 30.000,- Kč
• 26 % RPSN
• nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu
• v Moravském Krumlově
• stačí dva osobní doklady 
• dva poslední doklady o zaplacení inkasa  

JÍZDENKY
DO EVROPY

TMK TRAVEL M. Krumlov
602 782 232 • 515 321 044

/Moravský Krumlov/ Město 
ožije v posledním zářijovém týd-
nu oslavou hudby. Pod záštitou 
hejtmana Jihomoravského kraje 
Michala Haška a za podpory 
partnera města Skupiny ČEZ zde 
bude probíhat 1. ročník festivalu 
„Hudba pro Slovanskou epopej“.

Město Moravský Krumlov při-
pravilo ve spolupráci s The Czech 
Ensemble Baroque Orchestra & 
Choir řadu zajímavých koncertů.

Zahajovací koncert festivalu 
se uskuteční 27. září v kostele 
sv. Bartoloměje od 19.30 hod., 
kde zazní v podání souboru The 
Czech Ensemble Baroque Or-

chestra & Choir s dirigentem R. 
Válkem a sólisty jedno z nejvý-
znamnějších děl světové barokní 
hudby - oratorium G. F. Händela 
Mesiáš (HWV 56).

„Plánovaný koncert skupiny 
Čechomor se bohužel ze zdra-
votních důvodů jednoho z členů 
skupiny nemůže uskutečnit, ale i 
tak se podařilo městu zajistit pro 
návštěvníky festivalu hudební 
lahůdku v podobě unikátního 
vystoupení houslového virtuosa 
Pavla Šporcla společně se slo-
venskou romskou cimbálovou 
kapelou Romano Stilo. Koncert 
se uskuteční v úterý 28. září 

v 19 hodin v sále hotelu Epopej,“ 
uvedla k programu Marie Brüc-
ková z odboru školství a kultury 
MěÚ Moravský Krumlov.

Na 29. září jsou v místním 
kině v dopoledních hodinách 
připravena dvě představení pro 
školy s názvem Červená kar-
kulka. Jedná se o jednoaktovou 
operu pro děti v podání The 
Czech Ensemble Baroque Vocal 
Quintet, kteří dětskému publiku 
předvedou, že i „vážná hudba“ 
může být pro děti zajímavá.

Čtvrteční večer 30. září bude 
patřit Koncertu krumlovských 
rodáků, na kterém vystoupí I. 

Šedová, L. Janderková a Smíšený 
pěvecký sbor K. Němečka. Díla 
vokální sólové i sborové hudby 
zazní mezi plátny Muchovy Slo-
vanské epopeje od 19.30 hodin.
V průběhu závěrečného dne festi-
valu 1. října proběhnou ve městě 
dvě akce v rámci Krumlovského 
dne hudby. Od 13 hodin do 15 
hodin oživí  krumlovské ulice a 
náměstí cimbálová muzika zno-
jemského folklorního souboru 
Dyjavánek, krumlovská country 
kapela Vlakvous, Smíšený pěvec-
ký sbor K. Němečka, Naše kapela 
a pěvecké sborečky dětí z mateř-
ské školy „Broučci“ a „Sluníčko“.

Od 18 hodin se v prostorách 
Slovanské epopeje v programu 
Cimbálová degustace představí 
cimbálka Antonína Stehlíka a to 
nejlepší ze známého Adámkova 
vinařství z Višňové.

„Jsem neobyčejně rád, že se 
společným úsilím města a na-
šich partnerů podařilo rozvinout 
myšlenku hudebního festivalu 
Hudba pro Slovanskou epopej. 
Naše město dlouhodobě podpo-
ruje kvalitní kulturní akce a jsem 
přesvědčen, že i premiérový roč-
ník tohoto festivalu bude úspěš-
ný“ dodává místostarosta města
Tomáš Třetina.                    /abé/

Místo Čechomoru
vystoupí Šporcl

/Moravský Krumlov/ Čilý 
stavební ruch panuje nejen před 
areálem Vertexu, kde je v plném 
proudu výstavba autobusového 
stanoviště, ale lžíce bagrů se za-
ryly do půdy také na jednom z 
mála volných prostranství před 
„dolní“ čerpací stanicí. 

„Po mnoha odkladech, způ-
sobených jednak krizí, jednak 
hledáním optimální varianty 
financování ze strany původního 
investora - německé firmy REWE 
-  konečně začala stavba diskont-
ního supermarketu PENNY 
naproti jatkám,“ uvedl k stavbě 
starosta Ing. Jaroslav Mokrý.

Celou stavbu zajišťuje na své 
náklady znojemská stavební fir-
ma ATLANTA, která po dokon-
čení objekt supermarketu firmě 
REWE na 15 let pronajme.

„Byla také zahájena příprava 
na přesunutí zapsané nemovité 
kulturní památky Boží muka na 
jiné místo - na městský pozemek 
vpravo u silnice na Znojmo za 
mostem přes Dobřínský potok. 
Přesun zajistí v průběhu příštích 
14 dnů firma Ing. Pavla Pavla ze 
Strakonic, která na sebe poprvé 
upozornila manipulací se „so-
chami“ moai na Velikonočním 
ostrově,“ dodal starosta Krum-
lova Jaroslav Mokrý.         /abé/

foto: Lojza



EXTRA RYCHLÉ PŮJČKY
PRO VŠECHNY, I PRO VÁS 

150.000 Kč za 2.887 Kč
250.000 Kč za 4.664 Kč
400.000 Kč za 7.290 Kč

Ůrok od 8,9 % 

Tel.: 733 433 601
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

ŽIVOT S TRABANTEM
 

Každý kluk má svůj sen. První chce být kosmonautem. Druhý, k velké 
nelibos� svých rodičů, zase popelářem. Já ho měl taky, ale netýkal se 
mého životního poslání, ostatně, kdo by chtěl skončit jako ubrblaný 
bezpečnostní technik buzerující i vlastní rodinu? Měl jsem svůj sen
o dokonalém automobilu. Můj otec, hrdý majitel Škody 110 LS, měl ve 
své garáži jeden obrázek. Krásnou modrou Toyotu Cor�nu. Jako malý 
chlapec jsem o ní snil. Tenkrát, v době bolševického temna, to byl 
sen ovšem velmi nedostupný. Někteří soudruzi jezdívali v prokletých 
kapitalis�ckých vozidlech, ale jenom proto, aby národu dokázali, jak 
je ten Západ zkažený a zkorumpovaný. Jako neuvědomělé dítě jsem 
tajně obdivoval kapitalis�ckého Tabolta, kterým jezdil ředitel Retexu do 
práce. Taky jsem jednoho vlastnil. Miniaturní model made in France. 
Měl jsem ho řadu let. Poté jsem ho předal jako dědictví svému malému 
synkovi. Ten s ním naložil ve stylu každé mladé generace. Zlikvidoval 
s úsměvem hodnoty svých otců, aby si nakonec v dřině a potu vytvořil 
své vlastní. To už je běh času. Ani já jsem nebyl lepší.

 Jak šel čas, já dospíval. Se mnou dospívaly i mé sny. A tak jsem 
najednou přestal toužit po Cor�ně, která jen tak mimochodem začala 
patřit do starého železa, a ke svému vlastnímu údivu začal snít o 
Trabantu. Nevím, jak se to stalo. Čím mě vlastně ten papundekl, jehož 
konstrukce pochází někdy ze šedesátých let, vlastně okouzlil? Ani 
nevím, ale stačilo jediné svezení a ta čadící potvora mně dostala. Od té 
doby jsem začal usilovně shánět. Ale nikdy jsem neměl štěs�. Jsem už 
z generace, které začaly být nabízeny všechny světové značky a totalitní 
vozítka vyšly z módy. Až jednou. Kamarád, který Trabuko vlastnil, ho 
hodlal prodat. Nezaváhal jsem ani chvíli a najednou jsem ho měl. 
K velké rados� mé rodiny se ho podařilo opravit a zprovoznit. A tak 
začal mě, mé milované ženě i darebným ratolestem život s Trabantem.

Po prvních po�žích s řazením, startováním a různými jinými 
drobnostmi jsem si na jízdu s ním poznenáhlu zvykl a zamiloval si ho. 
Mám rád jednoduché stroje, které dokážu sám občas i opravit, a Trabant 
takový je. Slouží mi věrně a bez remcání. Vozí poc�vě nákupy, ženu a dě� 
na výlety. Stal se součás� naší rodiny. Proto dostal taky jméno. Emil.

Je velmi zajímavé, jak lidé na Emila reagují. Někteří s láskou a nostalgií. 
To hlavně ta starší část motoristů. Často s vděkem vzpomenou toho 
svého, kterého kdysi prodali. Dnes by se jim hodil. Mladí lidé se dělí na 
dvě skupiny. Jedna dostává záchvaty hlučného smíchu. Druhá propadá 
nezřízenému nadšení. Ti se mě obyčejně ptají, kde se podobné vozítko 
dá sehnat. Ale daleko zajímavější je to v silničním provozu. Už se mi 
několikrát stalo, že sváteční motorista, zvaný též kloboučník či čepičář, 
poklidně jedoucí svých 50 km/hod., propadl hrozivému amoku. On si 
jede ve Fordu, který koupil za důchodové či stavební spoření, a taková 
potvora si ho dovolí předjet. Vjede do něj mladistvá síla, přišlápne plyn 
a hned drzého papundekla předjede. Zvedne se mu tak sebevědomí. 
Emilovi je to celkem jedno. Jede si poklidně svých osmdesát. Když jiní 
chtějí závodit, je to jejich soukromý problém. Ostatně není tak důležité 
jenom jezdit, ale i dojet do cíle. A toho je si můj drahý Trabant vědom. 
Kromě toho veze rodinu, jejímž je členem. Proč by nás měl ohrožovat. 
Stačí když tak činí jiní. A ještě jedno tajemství vám, milí čtenáři, na Emilka 
prozradím. To, že Trabant příšerně kouří, je pouze pomluva, kterou kdysi 
rozšířila fana�cká sekta škodovkářů. Jednak máme kvalitnější benzíny 
a oleje než ty, na které jsme jezdili před jednadvace� lety. A potom, 
kouří, stejně jako každé auto, když je studený a nemá patřičně rozehřáto 
výfukové potrubí (hlavně zadní tlumič).

 Jsou nabobové, kterým se Trabuko nelíbí. Považují ho za něco 
méněcenného a jeho řidiče za plebs. Po delším zkoumání jsem 
zjis�l, že jsou to vesměs lidé, pro které znamená pres�ž všechno. 
Značka oblečení, značka auta a v neposlední řadě i vzhled jejich 
tře� manželky. Žijeme v době zbohatlíků. Dobře jim tak. Honí se 
jen za penězi a nepoznají nikdy doušek dobrého vína okořeněného 
kapkou Vivaldiho melodií, dýmku vykouřenou nad Platonovými spisy 
a prožitek jízdy s Trabantem. Ostatně jak praví kniha knih, bible: 
Každému, co jeho jest, co jest císařovo císaři, co jest božího bohu.
A já si, s dovolením, svého Trabanta ponechám.                  Petr Sláma

Slovo úvodem

» správce měřidel
» referenta kvality
» inženýra kvality s NJ
» technika měření 3D
» seřizovače-obsluhu CNC
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:

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

PALIVOVÉ
DŘEVO

PALIVOVÉ
DŘEVO

v délkách 25, 33, 50, 100 cm
tel.: 731 157 034

LEISSER - HOLZ, spol. s r. o.
Jiřice u Miroslavi 148

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

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

Platí do 30. 11. 2010, nebo do vyprodání zásob

Dražby.net s.r.o., Sokolská 584 /11, Olomouc,
PSČ  772  00, IČ: 48396389, Tel. 585 202 597

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA 

Rodinný dům v obci Bohu�ce
Dražba se koná dne 12.10.2010 ve 13.00 hodin v hotelu HESPERIA, 
Brněnská 55, 779 00 Olomouc. Označení předmětu dražby: budova 
č. p. 104 (RD), pozemek zastavěná plocha a nádvoří o vým. 163 m2,

v katastrálním území a v obci Bohu�ce, okres Znojmo.
Cena předmětu dražby: 380.000,- Kč, nejnižší podání: 190.000,- Kč, 
dražební jistota: 50.000,- Kč, minimální příhoz: 10.000,- Kč. Nabízíme 

pomoc se zajištěním úvěru na vydražení nemovitos� - tel.: 777 700 735.
S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce
Magistrátu města Olomouce, na úřední desce Obecního úřadu Bohu�ce,

na www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.cz, v kanceláři dražebníka.

/Oslavany/ Občané vznesli na 
veřejném zasedání připomínky 
k bezpečnosti v Oslavanech. 
Město sice investuje do činnosti 
policie 1.500.000 korun ročně, 
ale situace se neustále zhoršuje.

Neustále se množí výtržnosti 
spojené se znečišťováním veřej-
ného prostranství. Občané kriti-
zovali i počet krádeží a malou ak-
ceschopnost jak městské policie, 
tak i Policie ČR. Byli nespokojeni
i s trasami, na kterých strážníci 
provádějí svou hlídkovou službu.

Pohrozili zastupitelstvu, že 
může nastat doba, kdy občané 
začnou brát spravedlnost do svých 
rukou a vytvoří domobranu. Poža-
dovali takové personální změny 
v městské policii, které tuto bez-
pečnostní složku města zefektivní 
pro ochranu veřejného pořádku.

Byl také vznesen dotaz, proč 
místní samospráva nevyužívá i ji-
ných možností, které jí dává zákon. 
Třeba využívání pravomocí sociál-
ních odborů městského úřadu. 

Starosta města Oslavan Vít 
Aldorf sdělil nespokojeným obča-
nům, že vzhledem k velkosti úze-

mí, na kterém musí být pořádek 
zabezpečen, je trojčlenná městská 
policie naprosto nedostačující. 
Problém je i se silně omezeným 
rozpočtem města. Brát zákon do 
vlastních rukou, velmi důrazně 
nedoporučil. Seznámil občany 
s tím, že krádeže řeší v rámci své 
kompetence Policie ČR. Městská 
policie má kompetence jiné. Soci-
ální komise zase řeší sociálně pro-
blematické rodiny ve městě, které 
musí být pod stálou kontrolou.

Místostarosta Ing. Svatopluk 
Staněk jako nadřízený městské 
policie doporučil občanům, aby 
se v případě stížností na tuto 
instituci obraceli přímo na něj. 
Současně informoval o pracovní 
době strážníků. Osobně prová-
dí kontrolu hlídkových bodů. 
K těmto kontrolám pořizuje 
pravidelně úřední záznamy. Ale 
s nárůstem přestupkové činnosti 
dochází i k nárůstu administrati-
vy, kterou strážníci musí prová-
dět. Průměrná doba této činnosti 
jsou tři hodiny denně. O tento čas 
se bohužel zkracuje činnost jejich 
hlídkové služby.         Petr Sláma

Občané jsou nespokojeni
s prací městské policie

Odměny budou vyplaceny
/Oslavany/ Veřejné zastupitelstvo města Oslavan schválilo návrh fi-

nančního výboru na vyplacení daru starostovi a místostarostovi. Tento 
dar bude poskytnut za rozvoj kultury, společenského dění ve městě, 
rozvoj spolupráce se zahraničními subjekty, protipovodňová opatření 
a rekonstrukci kanalizační sítě ve městě Oslavany. Dar bude vyplacen 
v celkové výši 40.000 korun každému z nich.                      Petr Sláma

Slepé rameno Oslavy – 
blýská se na lepší časy?
/Ivančice/ Městské zastupitelstvo v Ivančicích se rozhodlo vyřešit leti-

tý problém se zanešeným slepým ramenem řeky Oslavy v Dolních Pancí-
řích. Tímto korytem odklonil kdysi řeku Oslavu známý ivančický mlynář 
Máca jako přívod vody ke svému mlýnu. „Zátočina“, jak se začala část 
tohoto ramena nazývat, pak sloužila dlouhá léta ivančickým občanům 
nejen ke krásným procházkám, ale i k vodní rekreaci. Zlom nastal vybu-
dováním sila a nesmyslným napřímením toku řeky Oslavy. Rameno ještě 
chvíli využívali rybáři, ale nebylo v jejich silách je udržovat. Bývalé hlav-
ní koryto řeky pak zpustlo a stalo se domovem četných generací komárů. 
Blýskat na lepší časy se začalo až teď, když byla vydána Městským úřa-
dem v Ivančicích veřejná výzva na podání nabídky na zpracování žádosti
o podporu z Operačního programu Životní prostředí na akci: „Revitaliza-
ce slepého ramena nivy Oslavy“. Podle našich informací by v první fázi 
mělo být proinvestováno asi 12 milionů korun.         Petr Sláma

Vítěz soutěže už je znám
/Oslavany/ Rada města Oslavany rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky organizace, která bude provádět ve městě shromažďování, 
sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů. Veřejnou soutěž vyhrála firma AVE komunální služby. Předložila 
městu nejvýhodnější cenovou nabídku. Oslavany zaplatí za svoz 
odpadů celkem 17.599.656 korun.                                        Petr Sláma

/Oslavany/ Zastupitelstvo na 
svém zasedání řešilo žádost Tě-
lovýchovné jednoty Oslavany o 
finanční výpomoc od městského 
úřadu. Problém vznikl již v roce  
2006, kdy začala platit smlouva 
o výpůjčce pozemků, které se 
nacházejí v areálu stadionu. 

Situace vyvrcholila začátkem 
roku 2009.  V tomto roce  nastou-
pilo  nové vedení tělovýchovné 
jednoty. Dlužné nájemné se vy-
šplhalo na cca 400.000 Kč. Ve 
spolupráci nového vedení a měst-
ského úřadu se podařilo snížit 
uvedenou částku asi na polovinu. 
Přesto však od 1. ledna 2010 do 
konce června 2010 došlo k navý-
šení dluhu o dalších 50.000 Kč.
Celková dlužná částka se vyšpl-
hala nakonec k 250.000 Kč. 

Od července 2010 měla již 
tělovýchovná jednota pozemky 
opět v bezúplatné výpůjčce. Po-
kusila se velmi razantně omezit 
své výdaje a dluh uhradit. Ale 
vzhledem k jejím příjmům to 

bohužel nebylo možné. Situace 
došla tak daleko, že hrozil její 
úplný zánik. Město Oslavany po-
žádalo o bezúplatný převod těch-
to pozemků na město s tím, že 
bude nadále zachována stávající 
tělovýchovná činnost. Zastupitel-
stvo města Oslavany vzalo žádost 
Tělovýchovné jednoty Oslavany 
o mimořádnou finanční výpomoc 
na vědomí tak, že doporučuje no-
vému zastupitelstvu zahrnout tuto 
žádost do návrhu rozpočtu města 
na rok 2011.                Petr Sláma

Dluh TJ dělá čtvrt milionu 

ZAHRADNICTVÍ
Kopetka Jan Vedrovice

Nabízí: macešky, chryzantémy
široký sortiment trvalek a dřevin

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY
NA DUŠIČKOVOU VAZBU!

Otevřeno denně od 7.30 do 18.00 hod.
www.zahradnictvivedrovice.cz
mobil: 731 103 985, 731 103 981



24.09.2010                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 3

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

O uplynulém víkendu byl plánovaně odstaven 1. výrobní blok Ja-
derné elektrárny Dukovany. Důvodem je pravidelná výměna 1/5 paliva 
v reaktoru a roční revize zařízení. Turbíny 1. bloku byly odstaveny 
v sobotu 11. 9. po poledni a  poté byl odstaven a vychlazen i reaktor 
1. bloku. Povolení k jeho roztěsnění bylo vydáno v pondělí večer. Od-
stávka 1. bloku patří k nejkratším a měla by trvat 21 dní, do prvních 
říjnových dní, kdy by měl 1. blok znovu najet na výkon.

Dění v oblasti jaderné energetiky v Evropě je v poslední době značně 
turbulentní. Svědčí o tom následující zpráva: Koaliční vláda Německa  
odsouhlasila 6. 9. 2010 oficiální prodloužení provozování stávajících 
německých jaderných elektráren. Toto rozhodnutí tvoří základ pro 
budoucí energetickou politiku Německa. Po měsících složitých jed-
nání k tomuto rozhodnutí dospěla vládnoucí koalice konzervativní a 
liberální strany. V Německu platil zákon o délce provozování 17 jader-
ných bloků, z nichž poslední měl být vyřazen v roce 2021. Ministr ŽP
p. Norbert Röttgen k tomuto rozhodnutí řekl, že v průměru by se délka 
provozu jaderných bloků měla prodloužit o 12 let. V praxi to znamená, 
že u starších bloků bude životnost prodloužena z 32 roků na 40 a u 
novějších z 32 na 46 roků. Provozovatelé JE budou muset platit novou 
daň za jaderné palivo, jenž má přinést do státní pokladny 2,3 miliard 
EUR ročně po dobu následujících 6 let - jako kompenzaci za „neočeká-
vaný zisk“, získaný prodloužením životnosti JE. 

Agentura MAAE vydala poslední Report o stavu jaderné energetiky 
ve světě, ve kterém se říká, že v současnosti 65 zemí usiluje o výstavbu 
a provoz nových JE. Podíl světové výroby elektřiny z JE sice poklesl 
na 14 % (z 15 % před dvěma lety), ale 65 nových zemí vážně připravu-
je využívání těchto zdrojů. V současnosti je v provozu 441 jaderných 
bloků v 29 zemích s celkovým výkonem 375 GW. Jaderný průmysl má 
k dnešku 14 000 reaktor-roků provozních zkušeností. K termínu 26. 8. 
2010 je ve výstavbě 60 nových reaktorových bloků s celkovou kapaci-
tou 58 584 MW. V posledních dvou letech byla zahájena výstavba 22 
bloků typu PWR (Čína, J. Korea a Rusko).

Z uvedeného je patrno, že jaderná energetika je trvalou a nepostrada-
telnou  složkou energetického mixu a snaha o její potlačení má jen pře-
chodný charakter.         19. 9. 2010,  Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Hasiči města Moravský Krumlov - Rakšice upozorňují 
občany, aby nebránili svými vozy průjezdu naší techni-
ky. Jedná se především o ulici Havlíčkova v Rakšicích, 
kde návštěvníci kostela sv. Vavřince odstavují své 
vozy v zákazu stání a brání tak volnému průjezdu naší

techniky. Děkujeme za pochopení

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

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

Dobrý den, od svého pronajímatele jsem obdržela dopis, že za rok 
2008 dlužím nájemné za 5 měsíců ve výši 19.000 Kč. Obdržela jsem od 
něj zároveň také výzvu k úhradě nějakého poplatku z prodlení ve výši 
více než 45.000 Kč za opožděné platby nájmu za roky 2006 až 2008. 
Chtěla bych se tedy zeptat, jestli může po mně požadovat tyto poplatky 
z prodlení a jestli jsou opravdu tak vysoké? Děkuji za odpověď. 

Tato problematika je upravena v občanském zákoníku, který říká, že 
pokud dlužník svůj dluh nesplní řádně a včas, je v prodlení. Jde-li o 
prodlení, může věřitel obecně požadovat vedle svého plnění ještě úrok 
z prodlení, není-li výslovně podle zákona povinen platit poplatek z pro-
dlení, což je zřejmě tento případ. Podle § 697 občanského zákoníku 
platí, že nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění posky-
tovaná s užíváním bytu do pěti dnů po splatnosti, je povinen zaplatit 
pronajímateli poplatek z prodlení. Tento poplatek z prodlení se tak platí 
při prodlení u nájemních smluv dle občanského zákoníku. Co se týká 
pronájmu bytu, samozřejmě v tomto případě se již neplatí úrok z pro-
dlení, jelikož poplatek z prodlení tento úrok nahrazuje. Výše poplatku je 
stanovena nařízením vlády č. 142/1994 Sb. a činí za každý den prodlení 
2,5 promile (0,0025) dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i 
započatý měsíc prodlení. Podle této výše poplatku z prodlení si můžete 
spočítat jeho výši. Jestliže Vám pronajímatel zaslal nyní pouze dopis, 
máte možnost se s ním ještě pokusit dohodnout na úhradě nájemného a 
případně na snížení poplatku z prodlení. Zákon či nařízení vlády stanoví 
pouze maximální výši poplatku z prodlení, kterou může pronajímatel 
požadovat, pokud se s ním dohodnete za nějakých podmínek na nižší 
platbě poplatku z prodlení, je to samozřejmě také možnost. 

O oranžové učebně 
rozhodne hlasování 

/Dukovany/ Ve středu 15. září odstartovalo 2. kolo veřejného hla-
sování o možnost získat Oranžovou učebnu pro základní a střední 
školy. Projekt umožní školám vybudovat moderně vybavené učebny 
pro přírodovědné a technické předměty. O tom, která z více než 800 
přihlášených škol z celé ČR získá jeden ze sedmi příspěvků, rozho-
duje veřejnost. Hlasování poběží do 15. října na webových stránkách 
www.cezregionum.cz. V každém ze sedmi regionů, kde společnost 
ČEZ působí, dostane grant Oranžová učebna škola s největším počtem 
hlasů. Tři hlasující mohou také vyhrát mininotebook.

„První kolo hlasování mělo obrovský ohlas, proto jsme se rozhodli roz-
dělit mezi zájemce dalších sedm finančních příspěvků. Rozhodnutí, která 
škola si zaslouží Oranžovou učebnu, necháváme opět v rukou veřejnosti. 
Těší nás, že se můžeme podílet na zlepšování podmínek výuky a na zvý-
šení atraktivity technických a přírodovědných předmětů u studentů,“ říká 
Bohdana Horáčková, místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ.

/Oslavany/ Oslavanské zastu-
pitelstvo řešilo opět fotovoltaické 
elektrárny. Občany zajímalo, zda 
bude mít město a s ním samozřej-
mě i občané nějaké výhody z jejich 
výstavby. Dále jim dělá starost, co 
se stane s odpadem, který vznikne 
po ukončení životnosti.

Starosta Oslavan Vít Aldorf 
ve své odpovědi uvedl, že se v 
současné době řeší v podstatě 
tři elektrárny a z toho jedna na 
katastru obce Čučice. Z té ne-
budou mít Oslavany žádný zisk, 
pouze úhradu z uzavření smluv 
na zřízení věcných břemen za 
uložení kabelu. 

Další zařízení se buduje na bý-
valém odkališti za starou elektrár-
nou. Bude produkovat osm MW 
elektřiny. Výstavbu provádí firma 

ENERGOHELIS, s. r. o., Brno a 
z každé MW bude platit Oslava-
nům 100.000 Kč za rok. 

Třetí fotovoltaická elektrár-
na bude instalována v lokalitě 
„Koblih“ na části svahu směrem 
k Letkovicím. Tady však nejde
o klasickou fotovoltaiku, ale 
hlavní náplní je využití zeměděl-
ské půdy pro pěstování plodin ve 
fóliovnících. Výroba elektrické 
energie zde bude pouze doplňko-
vou činností. Výstavbou se zabývá 
firma ORTICOLO ENERGY, s. 
r. o., Brno. Celá záležitost se řeší 
pomocí veřejnoprávní smlouvy. V 
průběhu září by měla být vyřeše-
na. Další výhodou bude i vytvoře-
ní nových pracovních míst. I z této 
elektrárny bude mít město příjem 
do svého rozpočtu.      Petr Sláma

Opět fotovoltaika

/Brno/ Slavnostním otevřením 
poslední části Univerzitního kam-
pusu Bohunice završila Masary-
kova univerzita osm let trvající 
program výstavby. Moderní areál 
pro výuku, výzkum a vývoj za pět 
miliard korun je největší investicí 
v oblasti vysokého školství ve 
střední Evropě. Špičkově vybave-
né výukové a laboratorní prostory 
budou sloužit pěti tisícům studen-
tů a tisícovce akademických a 
vědeckých pracovníků lékařské a 
přírodovědecké fakulty a fakulty 
sportovních studií.

 Rektor Petr Fiala při této 
příležitosti konstatoval, že usku-
tečněním projektu univerzitního 
kampusu se Masarykově univer-
zitě podařilo splnit bezmála sto 
let starý cíl zakladatelů druhé 
české univerzity, kteří usilovali o 
vybudování zázemí, jež by odpo-
vídalo jejímu významu. „Zároveň 
jsme vytvořili infrastrukturu, jež 
snese nejpřísnější mezinárodní 

měřítka z hlediska vzdělávání a 
výzkumu a umožní rozvoj celého 
města a regionu,“ řekl rektor.

 Nově postavený univerzitní 
kampus se již stal základem nové 
městské čtvrti a v budoucnu by se 
díky připravovaným projektům 
financovaným ze strukturálních 
fondů Evropské unie měl stát i 
centrem excelentní vědy. Tvoří 
jej celkem 24 výukových a vý-
zkumných pavilonů. Součástí je 
informační centrum s knihovnou 
a studovnami, výukové centrum s 
aulou a posluchárnami a sportovní 
hala. Do nově postaveného areálu 
se postupně přestěhovala většina 
neklinických pracovišť lékařské 
fakulty. Z přírodovědecké fakulty 
zatím využívají nový areál nejví-
ce studenti a pedagogové z oborů 
biologie, chemie a biochemie, 
kteří mají k dispozici i společné 
výukové laboratoře. Od loňského 
podzimu sídlí v kampusu i Fakul-
ta sportovních studií.            /abé/

Univerzitní kampus hotov
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KLUB DISKOTÉKA
CENTRUM

Mjr. Nováka 1 • IVANČICE - NOVÉ SÍDLIŠTĚ
otevřeno: pátek a sobota od 21.00 hodin 

24.9. - ALAN a PIETRO - DISCO

25.9. - JACKDAW - ELEKTRO, HAUSE, DISCO, ...

1.10. - ALAN a PIETRO - DISCO

2.10. - JACKDAW - ELEKTRO, HAUSE, DISCO, ...

AKCE: PANÁK ZA DVACET KAČEK
dle aktuální nabídky pro daný den

Dreams-band a POSPOLU MK, o. s. Moravský Krumlov
pořádají na náměs� T. G. Masaryka v Moravském Krumlově

BURČÁKOBRANÍ
sobota 9. října 2010 od 10 hodin 

Během dne vystoupí:
dechové hudby DUBŇANKA a VENKOVANKA,

hudební skupiny STONE a DREAMS-band,
dále vítězové hudební soutěže LYRA.

Doprovodný program: domácí zabíjačka, občerstvení, stánkový prodej.
Vstup volný.

TANEČNÍ ZÁBAVA
v hotelu Epopej ve 20.00 hodin.

k tanci hraje Dreams-band a DUBŇANKA.
Vstupné na taneční zábavu 80 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

Zablýsklo se v Moravském
Krumlově na lepší časy?

Na posledním zasedání Zastupitelstva města Moravského Krumlova dne 20. září 2010 
se děly nevídané věci. Externí stavební dozor, starosta a místostarosta se špatně domluvili 
o době vzniku víceprací na investiční akci „Autobusové nádraží“. Oba vrcholní předsta-
vitelé města tvrdili, že o těchto vícepracích - ve výši 1 300 000 Kč - vědí teprve čtrnáct 
dnů a doporučovali zastupitelům, aby zaplacení schválili. Všichni zastupitelé, včetně sta-
rosty a místostarosty, přitom dostali návrhy smluv na tyto vícepráce s daty 9. 6. a 19. 7.
2010. Stavební dozor však zastupitelům tvrdil, že vícepráce jsou zaznamenány jen ve 
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů uvedeny být nemusí. Vedoucí Stavebního 
odboru MěÚ prohlásil, že vícepráce se hlásí investorovi ihned při jejich vzniku.

V předchozích dnech a týdnech byla v místních periodikách veřejnosti odkryta fakta
o těchto zakázkách a poprvé za 20 let zastupitelé neschválili neprůhledné vícepráce.
Konečně se zachovali jako svobodní a sebevědomí občané našeho města!

Kdyby se stejně rozhodovali v podobných případech i v minulosti, mohl být první
bazén dávno hotov!

Stanislav Trefil a Pavel Procházka st., www.svobodnimk.cz                              (placená inzerce)

KURZY PLETENÍ Z PEDIGU
v RC Měsíční Houpačka v Ivančicích

Kurz pletení z pedigu
pro začátečníky i pokročilé

úterý 26. října 2010 od 17.00 hod. - cena 300,- Kč

Vypletená sobota - celodenní kurz pletní z pedigu
pro začátečníky i pokročilé

sobota 13. listopadu 2010 od 10.00 do 18.00 hod. - cena 550,- Kč

Dopolední pletení zvonečků z pedigu
na výzdobu vánočního stromku (i pro maminky na MD)

čtvrtek 25. listopadu 2010 od 10.00 do 12.00 hod. - cena 190,- Kč

Odpolední pletení zvonečků z pedigu
na výzdobu vánočního stromku (vhodné pro začátečníky i pokročilé)

úterý 7. prosince od 17.00 do 19.00 hod. - cena 190,- Kč

Pořádá Občanské sdružení ALMA. Více informací a rezervace míst:
Alena Pečerová, tel.: 602 782 280, email: obchod@alma.cz

Soutěž „Zelené úřadování
„
 

má v kraji své vítěze
/Kraj/ Do letošního již pátého ročníku Soutěže o ekologicky nej-

příznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji se přihlásilo
23 úřadů veřejné správy. Instituce se účasti v letošním ročníku zdržely.

Princip soutěže spočívá v zodpovězení otázek, které jsou záro-
veň hlavním kritériem pro hodnocení. Otázky např. zjišťovaly, zda 
přihlášený úřad třídí odpad, používá recyklovaný papír, podporuje 
používání ekologických čisticích prostředků nebo zda podporuje 
cyklodopravu zaměstnanců a občanů. U subjektů, které se přihlásily 
již v předchozích ročnících, se navíc zjišťovalo, co učinily v oblasti 
ekologizace provozu úřadu navíc. Novinkou přihlášky byla i povinná 
příloha, kterou se dokládalo, jakým způsobem úřady dávají vědět své-
mu okolí o vlastních aktivitách v oblasti ekologického provozu. 

Vyhodnocení soutěže zajistili nezávisle na sobě zástupci Krajské ko-
ordinační skupiny pro EVVO a Ekologický institut Veronica, se kterým 
Jihomoravský kraj v této oblasti spolupracuje od počátku. Vítězem se stal 
MÚ Hrušovany nad Jevišovkou, před OÚ Topolany a MěÚ Valtice.  /abé/

Stříkačka pro SDH Němčice
/Ivančice/ Rada města Ivančic schválila smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Předmětem této dohody  je 
poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje ve formě dotace na pořízení nové hasičské stříkačky 
pro SDH Ivančice-Němčice. Rada kraje poskytla pro tento účel dotaci  
v celkové  výši 1.000.000 korun. Zbytek ceny doplatí město Ivančice. 
O tom rozhodli zastupitelé na svém 7. veřejném zasedání.  Petr Sláma

Kdo je kdo …
V souvislosti s komunálními volbami 2010 se nás moravskokrum-

lovští občané často ptají, cože jsme to za volební uskupení „Starostové 
a nezávislí“, když volební strana TOP 09 má na plakátech v podtitulku 
„S podporou Starostů“. Většina z nich zřejmě nabyla dojmu, že se bude 
jednat o jedinou společnou kandidátku. Proto podáváme vysvětlení.

Do květnových parlamentních voleb šly politická strana TOP 09 
a politické hnutí Starostové a nezávislí společně na jedné společné 
kandidátce. Díky tomu se řada členů a sympatizantů hnutí Starostové 
a nezávislí dostala do poslanecké sněmovny. V obecních volbách je 
situace jiná. Do říjnových voleb jde v mnoha obcích a městech, včetně 
Moravského Krumlova, každá z obou výše jmenovaných stran a hnutí 
samostatně – mají vlastní kandidátky. Případná jednání se všemi vo-
lebními stranami budou až po volbách. Pro Moravský Krumlov tedy 
podtitulek na plakátech TOP 09 „S podporou Starostů“ neplatí.
Za politické hnutí Starostové a nezávislí Karel Pelikán, Ing. Jaroslav Mokrý

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

ELÁN TOUR 2010 V BRNĚ
pátek 22. října 2010 od 18.00 hodin

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

Ztráta vlasů zůstává stále aktuálním tématem vzhledem k tomu, 
jaké má duševní a fyzické dopady na ty, kterých se týká. Počet těchto 
osob se zvyšuje, výskyt u mladých lidí a žen narůstá. Tento stav získává 
na důležitos� a významnos� opro� minulým letům hlavně díky zvýše-
nému vnímání svého a větší touze po duševní pohodě. 

Na jaře a podzim nastává výměna vlasů. I v těchto obdobích musí-
me dbát na zvýšenou péči o vlasy a vlasovou pokožku.

Alopecie (holohlavost) je způsobena změnou růstového cyklu ve 
vlasovém váčku, který se zkrá� a �m pádem vlasy nedosáhnou své 
přirozené délky a tloušťky. Vlas se oslabí, dříve vypadne a je nahrazen 
ještě tenčím vlasem nebo žádným. Řídnu� vlasů a následná holo-
hlavost jsou více či méně zesílená forma růstu slabých vlasů nebo 
nedostatečný růst.

Prvním krokem stylisty musí být analýza kvality vlasů: křehkost, 
jemnost, neprůsvitnost a suchost jsou znaky řídnu�. Následně rada 
ohledně vhodné péče, která je schopná s�mulovat růst nových, silněj-
ších, zdravějších vlasů a bojovat pro� ztrátě vlasů.

ŘEŠENÍ:
1. ČIŠTĚNÍ: šampon pro� vypadávání vlasů

Hair Cur An�-Hair Loss Shampoo
Dermatologicky vyvážený šampon s komplexem Complac�ve HL.

»  Jemně čis�, oživuje a tonizuje, obnovuje a udržuje op�mální
    podmínky pro růst vlasů
»  Zanechává na vlasech pocit hebkos�, příjemnou vůni a objem.
»  Připravuje vlasy na následnou péči vlasovou vodou Hair Cur
    An�-Hair Loss Lo�on a sérem Hair Cur An�-Hair Loss Serum,
    umocňující tak jeho výsledky.

Použi�: naneste na mokré vlasy a jemně masírujte. Opláchněte a po-
stup opakujte, nechte pár minut působit a důkladně spláchněte. Šampon 
by měl být používán po celou dobu péče a pak následně jako prevence.

2 AKCE: vlasová voda pro� vypadávání vlasů
»  Posiluje množení buněk vlasové cibulky.
»  Zabraňuje tvrdnu� tkání kolem vlasového kořínku.
»  Podporuje přirozený růst nového vlasu.
»  Navíc prodlužuje délku života vlasu, dodává mu sílu a zdraví.

Použi�: Umyjte vlasy šamponem. Vlasovou vodu nanášejte 
po pěšinkách na pokožku hlavy vysušenou ručníkem a vlasovou 
pokožku masírujete, čímž podpoříte prokrvení vlasových cibulek
a usnadníte tak proniknu� ak�vních složek. 

3. AKCE: Sérum pro� vypadávání vlasů
»  Pronikající sérum se složkou S�mudil
»  Prodlužuje přirozenou životnost vlasů, posiluje je a ozdravuje.
»  Zabraňuje a snižuje předčasné vypadávání vlasů.
»  Podporuje přirozený růst nových vlasů.

Použi�: Umyjte vlasy šamponem. Sérum nanášejte stejně jako
u vlasové vody.

U INTENZIVNÍ PÉČE HAIR CURE
K docílení skvělých výsledků doporučujeme po my� šamponem 

pro� vypadávání vlasů střídat vlasovou vodu pro� vypadávání vlasů 
se sérem pro� vypadávání vlasů. Vlasovou kůru provádějte nejlépe 
každé tři dny, pro intenzivní péči.  Intenzivní péče Hair Cure trvá je-
den měsíc. Pro údržbu požívejte šampon a ampuli 1x týdně, pokud 
je třeba umývat vlasy častěji, používejte šampon dle typu vlasu (na 
barvený, suchý, normální, mastný vlas).

Vlasové přípravky BRELIL
zakoupíte v kadeřnictví K-Studio 

Ke Karlovu 299, Ivančice - Němčice
Tel.č.: 777 725 177

Kadeřnice Renata Konečná

ANTI-HAIR LOSS LOTION
vlasová voda proti vypadávání vlasů

ANTI-HAIR LOSS SERUM
sérum proti vypadávání vlasů

SHAMPOO WITH ANTI-HAIR
LOSS AGENT
šampón s účinky proti vypadávání vlasů

Ztráta, vypadávání vlasů a špatná informovanost
komerční článek
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Skríning (z angl. screening = 
snímkování, prověřování, prosívá-
ní) znamená organizované úsilí o 
záchyt co největšího počtu nádorů 
daného typu v populaci v časném 
a vyléčitelném stadiu. Týká se cí-
lových skupin statisíců i milionů 
zdravých osob určitého věku, mezi 
nimiž se mají citlivými vyšetřova-
cími metodami vyhledat ti jedinci, 
u nichž už nádor vzniká, aniž jsou 
si toho sami ještě vědomi.

Záchyt nádorů v této zdravé po-
pulaci není nijak vysoký, pohybuje 
se do 1 %. Hlavním požadavkem je 
efektivita skríningu, tedy aby byl 
dostatečným přínosem, pomohl sní-
žit úmrtnost na daný nádor v popu-
laci a přitom nadměrně neobtěžoval 
vyšetřované a nezatěžoval zdravot-
ní systém. Především to znamená, 
že zvolené nádorové onemocnění 
musí být v populaci velmi časté, 
musí být stanovena riziková cílo-
vá skupina a vyšetřovací metody 
musejí být relativně jednoduché, 
dostupné a levné.

Skríning se zatím u nás, i v roz-
vinutých zemích ve světě, provádí 
jen pro nádory prsu a nádory hrdla 
děložního u žen a pak pro nádory 
tlustého střeva a konečníku u obou 
pohlaví. Nádory prsu u žen má dří-
ve než vyšetření pohmatem odhalit 
mammografie, případně doplněná 
ultrazvukem, a to od 45 let ve dvou-
letých intervalech. Nádory hrdla 
děložního prováděné ročně u žen 
všech věkových kategorií odhalí cy-
tologické vyšetření stěru z děložní-
ho čípku, odebraného gynekologem, 
a mikroskopicky provedené patolo-
gem či cytologickým specialistou. 
Nástrojem pro včasné odhalení ra-
koviny tlustého střeva a konečníku 
u obou pohlaví ve věku od 50 let 
výše je dosud vyšetření stolice na 
přítomnost příměsi krve zcela neza-
těžujícím testem Hemoccult. 

Zatímco však mammografie prsů 
a cytologické vyšetření stěrů z hrd-
la děložního nádorové onemocnění 
zachytí velmi spolehlivě, nepřítom-
nost krve ve stolici neznamená, že 
ve střevě nejsou třeba nekrvácející 
polypy, z nichž nádory postupně 
vznikají, nebo i drobný zhoubný 
nádor, který také dosud nekrvácí. 
Na druhé straně má většina krvá-
cení do stolice původ v hemorhoi-
dech, takže při pozitivním výsledku 
testu na přítomnost krve ve stolici 
je nutno skutečný zdroj vždy ověřit 
kolonoskopií. 

To vede v posledních letech k zá-
věru, že by bylo nejvhodnější kolem 
padesátky provádět přímo preven-
tivní kolonoskopii a vyhledávat 
rizikovou skupinu osob s polypy, 
jednak k jejich včasnému endosko-
pickému odstranění, jednak pro čas-
tější sledování z důvodu vyššího ri-
zika vzniku nádorů, třeba v ročních 
až dvouletých intervalech. U zcela 
zdravých jedinců bez nálezu by pak 
kontrolní kolonoskopie postačila 

jen jednou za pět až deset roků.
Tento postup lze doporučit 

jednotlivcům, ale nelze ho patrně 
uplatnit u statisíců až milionů obča-
nů v celoplošném skríningu. Velmi 
dobrých výsledků u nás dosahuje 
skríning nádorů prsu při účasti 50-
60 % z cílové skupiny 1,6 miliónu 
žen ve věku nad 45 let. Ve více než 
sedmdesáti mammodiagnostických 
centrech je ročně prováděno po-
prvé kolem půl milionu vyšetření. 
Zachyceno ve velmi časném a plně 
vyléčitelném stadiu je tak skoro dva 
tisíce nových případů a úmrtnost na 
rakovinu prsu již dále nenarůstá. 
V některých regionech se již začíná 
snižovat. Je to efekt časného záchy-
tu a vede i ke snižování nákladů na 
léčbu, která je v časných stádiích 
vždy jednodušší a levnější.

Účast ve skrínigu rakoviny tlus-
tého střeva a konečníku je dosud 
velmi nízká, jen kolem 10-20 % a 
tudíž i dopad na trendy v populaci 
je zatím méně zřetelný. Onkologic-
ká preventivní prohlídka se naopak 
zabývá pouze jednotlivcem, jemuž 
se snaží zachytit či vyloučit pří-
tomnost 12-14 nejčastějších druhů 
nádorů. Jde o vyšetření celé kůže 
pohledem, laboratorní vyšetření 
krve a moče, specifického pro-
statického antigenu (PSA) v krvi 
u mužů, gynekologické vyšetření 
u žen, varlat a prostaty u mužů, 
snímek plic a velký význam může 
mít ultrazvukové vyšetření břicha. 
Ultrazvuk má vyšetřit játra, žlučové 
cesty, slinivku břišní a ledviny, tedy 
orgány, které jsou pohmatovému 
vyšetření nedostupné. 

Potížemi se zde projeví až nádory 
pokročilé a špatně léčitelné. Samo-
zřejmě se při onkologické prohlídce 
využívá také účasti jedince ve jme-
novaných skrínigových programech, 
tedy především mammografického 
vyšetření prsů u žen a testů na skryté 

krvácení ve stolici. Lépe je však jed-
notlivci nabídnout přímo preventivní 
kolonoskopické vyšetření, které však 
mnozí pokládají za nepříjemné, a 
proto ho nemoudře odmítají, dokud 
je potíže či situace nedonutí.

Vyhláška o preventivních pro-
hlídkách je u nás dosti zastaralá a 
nezahrnuje třeba zařazení a hrazení 
oněch preventivních ultrazvuko-
vých vyšetření břicha, ač stojí jen 
asi pětistovku a mohou odhalovat 
právě ty nejzákeřnější a nejhůře 
léčitelné nádory. Než se legislativa 
změní, je na každém z nás, aby si 
přínos příslušných vyšetření pro 

zachování svého zdraví a života 
sám zvážil, prohlídku vyžadoval 
a případně si i připlatil, aby tak 
získal jistotu, kterou pravidelně 
dopřává svému automobilu peri-
odickou technickou kontrolou. Ta 
rovněž něco stojí. Ale budeme-li 
mít v pořádku auto a nádorové 
onemocnění nedbalostí o sebe sama 
promeškáme, nebudeme už třeba 
svůj udržovaný automobil ani řídit. 
V první řadě je třeba myslet na 
udržení zdraví a prevenci, na léčbu 
nádorových nemoci až v druhé 
řadě, když už to jinak nejde. 

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

PŘEDCHÁZEJME RAKOVINĚ!   II. část - skríning 
nádorů a preventivní onkologická prohlídka

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

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261

tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.

  ERACO - WECH a.s.

SLEVA 10%
na ztracené bednění

a komínové tvárnice

Tomek po svém „rozuzluje
„
 

kauzu zámek
Byť jsme deklarovali, že na scestné články p. Tomka nebudeme 

reagovat, poslední jeho článek uveřejněný v Zrcadle nás donutil 
zaslat do redakce tuto reakci. Rozuzlení, o kterém p. Tomek píše, 
určitě není v rukou voličů, ale v této chvíli v rukou civilního a 
kvůli konání p. Tomka i trestního soudu. Navíc, jak říká, podává 
fakta, ovšem pouze ta, která se mu hodí, a navíc notně zkreslená.

Město Oslavany zcela určitě p. Tomkovi žádnou škodu nezpůso-
bilo a tyto jeho „výhrůžky“ jsou nepodložené nesmysly mající za 
cíl vyvolávat paniku, poškozovat město, jeho představitele a jeho 
pracovníky v očích veřejnosti a nejsou nakonec ani předmětem řešení 
kauz s p. Tomkem. Je třeba si uvědomit, že starosta zastupuje město 
navenek a vykonává vůči kauzám s p. Tomkem vůli rady města a 
zastupitelstva města. Ing. Bc. Hošek DiS. potom město společně s dal-
šími právními zástupci zastupuje v rámci jednotlivých řízení. Tím, že 
Tomek tyto osoby neustále diskredituje, si určitě v ničem nepomůže.

Je faktem, že soudní líčení s p. Tomkem, ať již civilní, nebo 
trestní, se velmi táhnou. Je to kvůli „iniciativě“ pana Tomka, který 
neustále využívá různých opravných prostředků a cest k oddalování 
rozhodnutí jednotlivých soudů. Rozsudek soudu ze dne 6. 9. 2010 
33C169/2008, který p. Tomek cituje ve svém článku, je pouze jed-
ním z dílčích a ve svém důsledku nepodstatných rozhodnutí soudu 
ve věci jedné z mnoha exekucí, které jsou proti Tomkovi a jeho 
firmám vedeny. Navíc vůči tomuto rozhodnutí soudu bude podáno 
odvolání. Rozhodnutí samé nemá vůbec žádný vliv na to, že by 
exekuce na majetek společností ovládaných Tomkem byly neplatné! 

Jeho překroucené „právnické“ vývody o neplatnosti exekucí na ma-
jetek jeho společností a dokonce neplatnosti trestních řízení, která proti 
němu vede stát prostřednictvím státního zastupitelství, včetně pokusu 
podvodu s majetkem města Oslavany, jsou asi spíše jeho zbožným přá-
ním, případně výplodem jeho velmi bujné fantazie. Dovolávání se smír-
ného řešení v situaci, kdy se p. Tomek, jako dlužník města, podvodným 
způsobem pokusil zcizit veškerý majetek města a stanul za tento svůj 
čin před trestním senátem, je velmi úsměvné.      Rada města Oslavany 

Kdo doopravdy mate veřejnost
Milí občané, vaši představitelé starosta J. Mokrý, místostarosta T. Tře-

tina a celý houf osobních poradců, kteří jim za vaše peníze dávají medi-
ální rady a poopravují jejich mediální vystupování, potřebovali  přibližně 
700 slov, aby dost nešťastně obhájili - neobhájili dvě zakázky, které by 
šlo udělat levněji asi o 14 mil. Kč. Chce to jen dvě věci. Osobní statečnost 
a vzdělané lidi okolo sebe, kterým záleží na společné věci. V placeném 
inzerátu jsme navrhli, jak se toho vyvarovat po další volební období. 

Zprůhlednění všech veřejných zakázek zajistí elektronická aukce.  
Zářný příklad je město Semily a spousta dalších. Město jsme nena-
řkli z neprůhlednosti, tyto dvě zakázky oba pánové označili sami za 
neprůhledné a nařkli svého politického konkurenta ze lži a hlouposti. 
Pan místostarosta Třetina má ve svém volebním programu jako první 
zásadu: „Politický konkurent není náš nepřítel, ale partner se stejnou 
odpovědností jako my.“ Platí to i v tomto případě a platí to i pro ODS?

Snížení nákladů na veřejné zakázky při zachování kvality odvedené 
práce je také jednoduché. Stačí zpracovat vnitřní směrnici v souladu 
se zákonem o veřejných zakázkách. A potom se podle ní i chovat. Na 
základě této směrnice se stanoví závazné ukazatele pro všechny poten-
ciální uchazeče o zakázku, které budou pevně ukotveny ve smlouvě 
o dílo. Tyto závazné ukazatele (termíny plnění, záruky, platby, ...) 
zabezpečí námi požadovanou kvalitu při nejnižší možné ceně. Protože 
cena tak bude jeden jediný parametr, který se bude porovnávat. No 
a tady narážíme na tu předchozí část  - schopné lidi okolo sebe, pro 
které by nebyl problém takovou veřejnou zakázku dotáhnout do konce.

Místní sdružení ODS navrhlo ve svém programu tento jednodu-
chý recept, jak ozdravět městskou pokladnu. Tím se uvolní peníze 
na akce, o kterých se pouze mluví, a to hodně dlouho. Ale takovou 
reakci jsme doopravdy nečekali. Zvykli jsme si už, že náš starosta se 
mistrně vyhýbal a dále vyhýbá odpovědnosti za těžký úraz při dopravní 
nehodě. Zvykli jsme si, že části zastupitelů to vůbec nevadí a nadále 
ho podporují v jeho rejdech a degustacích za vaše peníze, při jeho 
nesmyslných výmluvách na ZM jen cudně klopí oči, aby následně v 
kuloárech rozhořčeně volali po jeho odvolání. Jak pravil klasik: „Krá-
lovství lhářství není tam, kde se lže, ale kde se lhářství akceptuje.“

   Ale co jsme nečekali, je to, že si radnice dovolí nazvat tradiční 
demokratickou stranu zlou a hloupou jenom proto, že bychom chtěli 
některé věci dělat jinak.            Předseda MO ODS Ing. Michal Šotner
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Nová protikorupční linka
www.protikorupcni-linka.cz

Centrální registr dlužníků České republiky, jakožto provozovatel 
jediného nezávislého a funkčního protikorupčního systému protiko-
rupcni-linka.cz, zahájil unikátní projekt na pomoc občanům v boji 
s korupcí. Protikorupcni-linka.cz je unikátním projektem, který je 
plně automatizovaný a nerozlišuje podání oznámení na chudé, bohaté, 
ekonomicky či politicky vlivné apod. Plně chrání anonymitu oznamo-
vatele v případě, že oznamovatel nevyplní kontaktní údaje. Systém 
tak oznámení považuje za anonymní a neshromažduje žádné údaje, 
pomocí kterých by šlo oznamovatele identifikovat. 

Funkce systému protikorupcni-linka.cz: Oznámení jakékoliv trestné 
činnosti na podezřelé, a to formou on-line formuláře zabezpečeného sil-
ným šifrováním. Možnost nahrání videa, které prokazuje neetické nebo 
korupční jednání. Možnost nákupu speciální operativní techniky, kterou 
má běžně k dispozici státní správa či tajné bezpečnostní služby. Nahraná 
videa jsou z důvodu bezpečnosti ukládána na serverech mimo ČR.

Česká republika se po více než 20 letech stala zemí s největší korup-
cí v EU. Politici vydělávají miliony, s nimiž jsou schopní ovlivňovat 
veřejné mínění pomocí podílu či vlivu na všeobecném dění. Centrální 
registr dlužníků se tak stal jediným univerzálním systémem, který je 
mimo dosah jakýchkoliv lobbistických skupin a jejich zájmů. 

CERD podporuje boj s korupcí a zpřístupnil systém, který občanům 
dává nástroj ke změně: Nahrát video prokazující korupci nebo trestný 
čin nebo podat písemné ohlášení vzniklých podezření můžete nově
na speciálním webu protikorupcni-linka.cz. 

Informujte širokou veřejnost o kvalitě firem, které znáte:
www.centralniregistrdluzniku.cz/hodnoceni-firem.htm

tel.: 546 435 429 • fax: 546 434 381
e-mail: info@stavebninyplus.cz

Naše nabídka
pro studené podzimní dny:
 

•  krbová kamna 
•  sporáky 
•  krbové vložky 
•  příslušenství
- kouřovody 
- krbové nářadí 
- výměníky 
- plechy pod kamna 
•  kvalitní dřevěné topné brikety
•  š�pače na dřevo od 3490,- Kč

tel.: 546 435 429 • fax: 546 434 381
e-mail: info@stavebninyplus.cz

SLEVY 
na obvodové 

zdivo 

až 39 %
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/Dukovany/ V Jaderné elekt-
rárně Dukovany skončila v pátek 
24. září Letní univerzita. Dvou-
týdenního soustředění studentů, 
které letos probíhá v Dukovanech 
druhým rokem, se zúčastnilo 31 
vysokoškoláků. Od 13. do 24. 
září se postupně seznámili neje-
nom s chodem elektrárny Duko-
vany, ale navštívili také výcviko-
vé školicí středisko ČEZ v Brně, 
přečerpávací vodní elektrárnu 
Dalešice a rozvodnu Slavětice.

„Ačkoliv je program velmi 
pestrý a zajímavý, většina studen-
tů obvykle přijíždí i s vizí budou-
cí spolupráce. Části účastníků je 
po ukončení Letní univerzity sku-
tečně nabídnuta podpora při psaní 
diplomové práce nebo stipendi-
um, které studentovi po ukončení 
školy zajistí pracovní uplatnění. 
Letos poprvé byla stáž ukonče-
na opravdu slavnostně, a to za 
přítomnosti děkanů a pedagogů 
z partnerských vysokých škol,“ 
informoval mluvčí dukovanské 

elektrárny Petr Spilka.
O letošní Letní univerzitu v Du-

kovanech projevilo zájem téměř 
90 studentů, více než 70 se zúčast-
nilo přijímacích testů a na základě 
jejich výsledků bylo vybráno 28 
nejlepších. Skupinu doplnili i tři 
účastníci stipendijního programu 
Bakalář. Největší zastoupení mají 
studenti VUT v Brně, zastoupeni 
jsou také studenti z ČVUT v Pra-
ze, ZČU v Plzni, STU v Bratislavě 
a Univerzity J.A.K. v Bratislavě. 
Účastníci Letní univerzity se 
v Dukovanech pohybují v době 
odstávky prvního bloku, a mohou 
se tak podrobně seznámit také 
s údržbovými pracemi. 

O to, jak vypadá elektrárna 
uvnitř, se zajímali i účastníci Let-
ní univerzity z našeho regionu, 
mezi nimi jsou také Jakub Klíma 
a Jakub Veselý z Ivančic nebo 
Martin Procházka z Moravského 
Krumlova. Součástí Letní univer-
zity je i náročný závěrečný test 
znalostí s možností získání titulu 

Král Letní univerzity. Účastníci 
jej absolvují právě v době, kdy se 
tiskne toto vydání Zrcadla. 

Letní univerzita, která je urče-
na pro vysokoškoláky, navazuje 
na podobné akce pro střední 

školy. Letos už proběhly dva 
běhy Jaderné maturity určené pro 
středoškoláky. V nich si vedli vel-
mi dobře i jejich účastníci z gym-
názií v Ivančicích i Moravském 
Krumlově.                 Petr Večeřa

Mají za sebou dvě jaderné maturity a letní univerzitu

Jakub Klíma a Jakub Veselý z Ivančic nahlédli i do právě odstaveného 
prvního reaktotového bloku elektrárny.                                    Foto: JAS

/Moravský Krumlov/ Opět 
po roce se Krumlovští připojili 
k celoevropskému svátku památek 
-  Dnům  evropského dědictví, 
které se konají od roku 1991 vždy 
v měsíci září. Do letošního ročníku 
tohoto významného kulturního pro-
jektu  s národním tématem „Duše 
památek“, který probíhal od 11.
do 19. září, se  v České republice 
přihlásilo téměř 300 obcí a měst.

„V našem městě byly pro ná-
vštěvníky připraveny prohlídky 
kaple sv. Floriána a zámeckého 
parku. Program „Dnů“ obohatil 
v neděli 12. 9. varhanní koncert 
u příležitosti „100 let varhan“ 
v kostele sv. Vavřince v Rakši-

cích s vystoupením Chrámového 
sboru Lukáše Havla a jeho hos-
tů. Kapli sv. Floriána  si mohli 
návštěvníci prohlédnout 12. září 
od 14 hodin. Mgr. Lucie Krau-
sová svým zajímavým výkladem 
seznámila přítomné s životem a 
tragickým osudem sv. Floriána, 
jehož si občané města po zhoub-
ném požáru v roce 1690 požáru 
zvolili za patrona města, a poté 
s vlastní historií kaple od konce 
17. století až do současnosti. Pan 
Josef Brauner připravil malou, ale 
poutavou  výstavku fotografií do-
kumentující tradiční poutě ke sv. 
Floriánu a opravy kaple, zejména 
poslední celkovou vnější obnovu 

v letech 1997-1998,“ popsala 
Marie Brücková z odboru škol-
ství a kultury MěÚ M. Krumlov. 

Slunečné počasí přilákalo 
v sobotu 18. září zájemce na pro-
hlídku zámeckého parku, který 
občané sice znají z příjemných 
procházek, ale rádi by se např. 
dověděli, jak park vznikal, jak 
se vyvíjela  jeho podoba.  Proto 
město oslovilo zpracovatele pro-
jektu  „Obnova zámeckého parku 
v Moravském Krumlově“ Ing. 
Dufkovou a Ing. arch. Riedla, 
kteří v letech 2004 - 2006 prová-
děli autorský dozor při realizaci 
obnovy parku. Oba průvodci ve-
lice poutavě přiblížili historický 

vývoj parku, seznámili se zámě-
rem obnovy parku a jeho realiza-
cí a upozornili na zajímavé druhy 
stromů, zejména na unikátní alej 
padesáti borovic černých.

„Obou prohlídek se zúčastnilo 
přibližně 160 návštěvníků - je pří-
jemné vidět, že občané projevují 
zájem o poznání historie místa, 
kde žijí, nebo do kterého jako 
návštěvníci zavítají. Vyslovujeme 
poděkování Římskokatolické far-
nosti v Moravském Krumlově za 
zpřístupnění kaple sv. Floriána a 
výše jmenovaným, kteří se podí-
leli na zdárném průběhu letošního 
ročníku Dnů evropského dědictví, 
dodala Marie Brücková.       /abé/

Dny evropského dědictví v Moravském Krumlově

Došel jí dech ...
V sobotu 11. září velké množství lidí čekalo na příjezd vlaku tažené-

ho parní lokomotivou. Stovky cestujících od Brna, další přistupovali po 
trase a naopak značné množství vystoupilo v Moravském Krumlově. 
Vlak projel až do Oslavan, odtud do Moravského Krumlova a zase zpět 
do Oslavan. V odpoledních hodinách se vrátil do Brna.  

Mnozí ihned poznali, že s lokomotivou 433 001, zvanou „Skaličák“, 
není něco v pořádku. A měli pravdu. Lokomotiva mohla táhnout vlak 
jen v určitých úsecích, ale např. z Moravských Bránice do Mor. Krum-
lova byla tlačena motorovou lokomotivou, protože výškový rozdíl 
60 metrů nezvládla. Tentokráte se stala chyba. Pro lokomotivu bylo 
nachystáno velice špatné uhlí, nekvalitní prach, které nemohlo zajistit 
potřebné množství a tlak páry. Stalo se. Ale to nevadilo cestujícím, ani 
přihlížejícím po trase, kteří na parní lokomotivu čekali. Jistě si železni-
čáři vezmou ponaučení a 25. září pošlou tutéž lokomotivu do Zastávky 
u Brna lépe připravenou.                                                        Jiří Široký

Vlak tažený „Skaličákem“ pod cihelným mostem asi 850 metrů před 
Moravským Krumlovem.                                                  Foto: Jiří Široký 

MěKS, nám. T. G. Masaryka 40, Moravský Krumlov,
tel.: 515 322 330 a 725 579 923 pořádá zájezd 

na MUZIKÁL O. Soukupa a G. Osvaldové

ROBIN HOOD
v sobotu 22. ledna 2011 v 19.00 hodin - divadlo KALICH Praha.
V alternacích účinkují: Václav Noid Bárta, Lucia Šoralová, Kamil 

Střihavka, Leona Machálková, Petr Dopita, Lešek Semelka, David 
Suchařípa a další. Cena: 1.150 Kč. Závazné přihlášky přijímá MěKS 

do 22. září 2010. Tel.: 515 322 330 a 725 579 923.

CHRYZANTÉMA organizace jižní Moravy pořádá

25. TRADIČNÍ IVANČICKOU 
VÝSTAVU CHRYZANTÉM 

od pátku 22. října 2010 - neděle 24. října 2010, 
od 9.00 hodin - 17.00 hodin v sále Besedního domu v Ivančicích.
Po dobu konání výstavy je zajištěn prodej chryzantém. Na výstavě
lze získat informace o pěstování chryzantém na zahrádce i v bytě.

PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK PŘEJE VÝSTAVNÍ SBOR!!!!!

TMK travel - cestovní agentura, 1. patro Knížecího domu,
Růžová 39, Moravský Krumlov, tel.: 602 782 232 nabízí

jednodenní předvánoční
zájezd do „VÍDNĚ

„ 

VYUŽIJTE odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA
 termín: 5. prosince 2010 (neděle) - nově přidáno 

pro velký zájem klientů!!!!! Úžasná vánoční atmosféra.........

CENA: 360 Kč zahrnuje: • autobusovou dopravu
(s možností nástupu v M. Krumlově) • průvodce • pojištění léč. 

výloh. Více informací na tel.: 515 321 044, 602 782 232,
nebo na e-mail: jana@tmktravel.cz.

Kino PANORAMA Rosice uvádí

MFF: Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
v sobotu 2. října 2010. „MALÝ FILMOVÝ FESTIVAL“ se zaměřuje 

na filmy s leteckou tématikou. Jeho součástí bude i prezentace 
vojenských letců z Náměště. 

PROGRAM: • ve 14.00 hodin - projekce filmu „Jak se člověk 
naučil létat“ (1958) + soutěže pro děti, vstupné: 30 Kč.• v 15.00 

hodin - prezentace vojáků z letiště u Náměště, vstupné: 50 Kč. • 
v 16.30 hodin - projekce filmu „Báječní muži na létajících strojích“ 

(1965), vstupné: 50 Kč. • ve 20.00 hodin - celovečerní film na přání 
„Tmavomodrý svět“ (2000), „Nebeští jezdci“ (1968). 

Hlasujte na Facebooku. Info na profilu kina PANORAMA. • ve 22.45 
hodin - bonus pro vytrvalce. Celodenní permanentka 150 Kč. 

Tematické výstavy, akční nabídka kavárny Coffeelerie, slosování 
vstupenek o vyhlídkový let.

Spolek pro obnovu tradic „SPOT“ občanské sdružení
Vás srdečně zve na

DRAKIÁDU
která se uskuteční v sobotu 2. října 2010 od 14.00 hodin 

na Floriánku (sraz u závory). 
Připraveny jsou: • soutěže pro děti, • pouštění draků, • sladké 
odměny. Těšíme se na Vás, ať už přijdete s drakem koupeným, 

či vlastní výroby (www.spotmk.webnode.cz).

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
v pátek 8. října 2010 v 19.00 hodin. 

Čeká Vás tajemná cesta plná úkolů, na kterou si můžete posvítit 
lampiónem. Ivančice, náměstí Palackého před kostelem. 

Poplatek: 30 Kč/dítě, v 19.10 hodin odpálení ohňostroje!!!
Pořádá SVČ Ivančice, Komenského nám. 12., tel.: 546 451 292,

www.svcivancice.cz, info@svcivancice.cz.

Občancké sdružení HRUBŠICE srdečně zve všechny 
na tradiční podzimní akci

„STRAŠIDELNÝ ZÁMEK
„
 

v sobotu 9. října 2010 od 15.00 hodin - zámek Hrubšice u Ivančic.
PROGRAM: • v 15.00 hodin - slavnostní zahájení, • v 15.30 hodin 
- zahájení tajemné prohlídkové trasy zámku, • v 16.00 hodin - první 
vystoupení šermířské skupiny „Taranis“, • v 16.30 hodin - soutěže 

pro děti, • v 17.00 hodin - druhé vystoupení šermířské skupiny 
„Taranis“, • v 17.30 hodin - soutěže pro děti, 

• v 19.00 hodin - slavnostní ukončení - OHŇOSTROJ!!!

Základní škola VÉMYSLICE vyhlašuje XII. ročník pěvecké 
soutěže

„LYRA
„
 

v úterý 19. října 2010 v sokolovně ve Vémyslicích. Soutěže se 
mohou zúčastnit žáci ZŠ i SŠ, vystoupení budou hodnocena odbornou 
porotou ve 4 kategoriích (do každé může škola přihlásit max. 2 žáky).
I. KATEGORIE: žáci - 1. - 3. třídy, II. KATEGORIE: žáci - 4. - 6. třídy 

(PRIMA), III. KATEGORIE: žáci - 7. - 9. třídy (sekunda - kvarta), 
IV. KATEGORIE: studenti středních škol a učilišť.

MONIKA BAGÁROVÁ bude letos hostem „LYRY“ a zároveň jedním 
z členů poroty. Soutěž je přístupná i pro veřejnost. 

Po ukončení soutěže
ve 13.00 hodin proběhne autogramiáda Moniky Bagárové. Závazné 

přihlášky zasílejte prostřednictvím Vaší školy, nejpozději však 
do 10. října 2010. Veškeré informace týkající se soutěže a večerních 

přehlídek, včetně přehledu vítězů, fotografií z předešlých ročníků, 
hudebních ukázek apod., najdete na internetových stránkách školy: 

www.zsvemyslice.cz. Partnerem je skupina ČEZ.
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M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
ZAČÍNÁME TAM, KDE OSTATNÍ KONČÍ
www.quatro-mk.cz  - WEBOVÉ STRANY
quatro@quatro-mk.cz  - ZÁKLADNÍ INFO
diagnostika@quatro-mk.cz - DIAGNOSTIKA, SERVIS
obchod@quatro-mk.cz  - PRODEJ ND

•  Příprava vozidel na STK, vč. provedení    Tel.: 515 322 604
•  Mechanické opravy    Tel.: 515 322 604
•  Pneuservis    Tel.: 515 322 604
•  Měření emisí (NM, BA, LPG)    Tel.: 515 321 059
•  Brusírna válců    Tel.: 515 321 058
•  Prodej autodílů na všechny značky    Tel.: 515 323 947
•  Nově: Profesionál. CIPTUNING se zárukou  Tel.: 732 536 742
•  Nově: Diagnostické centrum vozidel     Tel.: 732 536 742
•  Nově: Opravy řídících jednotek,
   elektrické instalace vozidel       Tel.: 732 536 742
•  Nově: Montáž LED denního svícení     Tel.: 732 536 742
•  Nově: Montáž alarmu, parkovacích senzorů   Tel.: 732 536 742
•  KLIMATIZACE - plnění, kontrola, oprava     Tel.: 732 536 742
   (nejlevnější v MK a okolí) - možno i v SO + NE po tel. domluvě
•  Ruční čištění vozidel       Tel.: 732 536 742

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

ZKUSTE NĚCO NOVÉHO!
MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

inz_136x194_MK_hypo_359.pdf   1   10.9.10   6:12

Vážení spoluobčané, milí Vančáci.
Vstupujeme společně do nového volebního období. Děkujeme za důvěru, kterou jsme od Vás dos-
tali v minulých obdobích a jsme připraveni společně s Vámi pracovat pro budoucnost Ivančic.

Máme před sebou cíle krátkodobé i přesahující jedno volební období.  

Zaměříme se zejména na :
podporu podnikání a zvyšování prestiže města. Budeme iniciovat revitalizaci bývalých • 
výrobních objektů a rozšíření obchodní sítě
ihned začneme pracovat na dlouhodobě chybějící územně plánovací dokumentaci • 
a zanebaném dopravním řešení uvnitř i vně města
uvolníme tak pozemky pro stavební účely i podnikání. Budeme spolupracovat s osad-• 
ními výbory
zasadíme se o co nejvyšší kvalitu ivančického školství, zdravotnictví a sociálních • 
služeb
budeme podporovat kulturu, sport a všechny volnočasové aktivity. Podporu budeme • 
směřovat zejména na mládež a aktivity našich seniorů
nevzdáváme se myšlenky na koupání v Ivančicích• 
začneme pracovat na celkovém oživení centra města• 
nezbytnou péči poskytneme historickým památkám. Navrátíme městské muzeum do • 
Ivančic
naše město si jistě zaslouží novou, důstojnou obřadní síň• 

Čím začneme?
Drobnostmi i většími akcemi, které trápí většinu z nás

ihned rozšíříme počet laviček určených pro odpočinek na náměstí• 
menší údržbou kulturních a sportovních objektů • 
(např. střecha na Sokolovně, kaplička v Letkovicích, apod.)
bezpečností a pořádkem ve městě• 
definitivním řešením Mřenkového potoka jako zdroje pravidelně se opakujících povodní• 
veřejnými záchodky, kterých jsme se přes veškeré sliby nedočkali• 

Chceme spolupracovat se všemi, kteří chtějí pro 
Ivančice poctivě pracovat.

Podpořte nás.

www.ods-ivancice.cz

LETÁKY - TISKOPISY
PROPAGAČNÍ TISKOVINY

BROŽURY - PUBLIKACE
Pro neziskové a příspěvkové organizace

SLEVY AŽ 30 %.
Se svou poptávkou nás kontaktujte na info@alma.cz, 

nebo na tel.: 515 321 099, nebo 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK
DISTRIBUCE V ČR
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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.

RYBÁŘSKÁ KANTÝNA 
Jednou jsem se svou ženou na výletě náhodou zabloudil ke hra-

du Landštejn. Zde v podhradí jsem nalezl skvělou rybí restauraci.
Obzvláště jsem si pochutnal na rybí polívce. Pravda jsem člověk 
ryb původně nemilující, proto je také nelovím, ale po dobré polévce 
bych se utloukl. Dlouho, předlouho jsem se pídil ve svém okolí po 
podobném zařízení, které by mi poskytlo podobný kulinářský poži-
tek. Ale v Ivančicích, které se chlubí svými třemi řekami, jsem je 
nikde nenalezl. Až teď se mně a mlsounům, co si žádají různých 
rybích pochoutek, začalo blýskat na lepší časy. 

V Dolních Pancířích, nedaleko poklidného toku řeky Oslavy, je 
krásný rybník. Pancíř II. mu myslím říkají. Zde naši čačtí rybáři pořá-
dají čas od času soutěže. Protože je u rybníka vlhko, vlezlo a zkrátka 
velice nezdravo, začali tito moudří mužové, mezi nimi i některé 
krásné ženy, přemýšlet, jak by se patřičně zahřáli. Udice a jiné načiní 
potřebné k činnosti tak vznešené zabírá mnoho prostoru a na proviant, 
včetně výživných vitamínů, které již staří námořníci znali pod hutnou 
zkratkou RUM, místo nezbývá. Kromě toho, rybáři jsou především 
sportovci a žádní opilci. Tak dali hlavy dohromady a postavili si zde 
malou kantýnu. Zde počali čepovat výtečný mok starobrněnský a vařit 
kávu. To však zakrátko nestačilo. I začaly se zde poznenáhlu vařit i 
chutné uzenky. Ono u vody tráví. V době závodů se zde začal smažit 
chutný kapřík a dnes oblíbený pangánius. Lahodná vůně z těchto po-
krmů se začala linout doširoka a dodaleka. I začali spěchat ctihodní 
ivančičtí měštěnínové a plnit si své kastrůlky rybičkami k nedělnímu 
obědu. A tak vznikla slovutná rybářská kantýna v Dolních Pancířích. 
Ale i mimo závody je zde dobře. Můžete si zalovit za poplatek upro-
střed krásné přírody. A za další, k dnešním cenám nikterak přemrštěný, 
si odsud odnést čerstvě vyloveného kapříka či amura. Samozřejmě, 
pokud má patřičné míry. Já sám mám jeden malý sen, možná docela 
reálný, protože vím, že ivančičtí rybáři jsou spolkem zdatným a pod-
nikavým. Místo útulné rybářské kantýny malou rybářskou restauraci. 
S dobrou rybí polévkou. A víte, že se na to docela těším?   Petr Sláma

Den bez aut v Miroslavi
/Miroslav/ Město Miroslav se pyšní zrekonstruovaným dopravním 

hřištěm. V Jihomoravském kraji je pouze šest takovýchto zařízení. 
V podzimních a jarních měsících zde probíhá výuka dopravní výchovy 
pro žáky čtvrtých ročníků základních škol. Děti z miroslavských mateř-
ských škol zde jezdí na šlapacích autech nebo využívají nové hrací sesta-
vy. Odpolední hodiny zde tráví mnoho maminek s malými dětmi.

„Ve středu 22. září jsme se opět připojili k „Mezinárodnímu dni 
bez aut“. Žáci z prvního stupně a děti obou mateřských škol malo-
vali na asfalt před kulturním domem a na uzavřené ulici Radniční. 
Samozřejmě byla v plné permanenci všechna kola a autíčka. Lek-
torky seznámily děti s pravidly silničního provozu a zástupci České 
pojišťovny je v rámci kampaně „Sluníčko“ obdarovali malou pozor-
ností,“ uvedl místostarosta Roman Volf.                                    /abé/

Turnaj Rádia Krokodýl
V pátek 10. září proběhl přímo na náměstí v Ivančicích Turnaj rádia 

Krokodýl v miniházené dívek. Jednalo se o jeden z turnajů pod záštitou 
Jihomoravského svazu házené na podporu a propagaci dívčí házené 
na jižní Moravě. Mediálním partnerem této akce bylo rádio Krokodýl, 
organizačně vše zajistilo Středisko volného času Ivančice a Házen-
kářský klub Ivančice. Byl to již druhý turnaj ze série, první se konal 
v červnu na náměstí Svobody v Brně. Turnaj v Ivančicích měl sloužit 
hlavně jako propagace dívčí házené a přilákat nové síly v Ivančicích. 
Na pomoc přijely dívky z Měnína a z Brna - Svážné, celkem soutěžilo 
sedm týmů. Za pěkného počasí a příjemné divácké kulisy bylo k vidění 
mnoho pěkných házenkářských akcí a sportovních výkonů. Můžeme 
shrnout, že akce na náměstí se povedla a určitě přiláká nové dívky, kte-
ré by si rády vyzkoušely hezký kolektivní sport v dobře organizačně 
vedeném a tradičním ivančickém sportovním klubu, jímž HK Ivančice 
bezesporu je. Na závěr je potřeba poděkovat městu Ivančice a obchod-
níkům, kteří propůjčili prostory ke konání turnaje.              Jiří Obršlík

Z Krumlova na Kanárské 
ostrovy za dvě hodiny

V pondělí 20. září proběhla další cestopisná přednáška, tentokrát 
na téma: „Kanárské ostrovy“ - spojená s promítáním dokumentárního 
filmu, kterou připravila Městská knihovna Moravský Krumlov ve spo-
lupráci s TyfloCentrem M. K. V předešlých cestovatelských besedách 
měli návštěvníci možnost seznámit se s tradicemi a zvyky Maďarska, 
ochutnat pravý maďarský štrúdl, poznat zajímavosti Egypta, krásné pa-
mátky Leningradu, nyní Petrohradu, navštívit Podkarpatskou Rus nebo 
poznat krásy Jadranu. Tentokrát vyprávěla paní Mgr. Jana Puchegger 
Chadalíková o historii a geografii Kanárských ostrovů. 

Jelikož měla beseda opět haptický charakter, měli návštěvníci 
možnost prohlédnout si, osahat i vyzkoušet spoustu předmětů, které 
s sebou paní Puchegger Chadalíková z Kanárských ostrovů přivezla. 
Byly to produkty zdejších tradičních řemesel, např. ubrusy, zvláštní 
vzory krajek, kožené tašky, kabelky z kokosových ořechů, korále 
z mušlí, kastaněty, halenky, sukně a spousta dalších suvenýrů. Nako-
nec nám paní cestovatelka prozradila, že se chystá do Albánie, takže 
se můžeme za rok těšit na další jistě zajímavé vyprávění.

Za Městskou knihovnu Moravský Krumlov Martina Nováková

Téměř 300kilový úlovek
/Ivančice/ V sobotu 11. září v šest hodin středoevropského času se 

rozlehl Dolními Pancíři v Ivančicích výstřel. Nemusíte mít strach. 
Nestal se zločin, ale ivančičtí rybáři se svými hosty zahájili již tradiční 
závody ve svém sportu. Závody, ostatně jako vždy, byly zahájeny na 
dobře přístupném rybníku Pancíř II. O to, aby bylo co chytat, se po-
starali členové MO rybářského svazu. Vysadili do tohoto sportovního 
rybníka s víkendovým provozem 10 tisíc kusů ročních kaprů. A jaké 
byly výsledky? V letošních podzimních závodech bylo uloveno 284 kg 
ryb, převážně kaprů. 59 z nich mělo délku od 40 do 74 cm. 

Jako kritérium pro hodnocení byl jeden bod za jeden centimetr ryby. 
A kdo byli ti nejlepší? Celkem 610 bodů a tím i první místo získal pan 
Jaroslav Růžička ml., druhý byl s 560 pan Miroslav Růžička. Bronzo-
vou příčku obsadil pan Sklenář s 484 body. Největší rybu, která měřila 
74 cm, ulovil pan František Kocourek. Vítězové si odnesli poháry
pro vítěze a poukázky na odběr rybářského zboží. 

Ale ani ostatní účastníci nevyšli naprázdno. Odměnou jim byl krásný 
sportovní zážitek. Milovníci smažených ryb si přišli také na své. Bylo 
prodáno 250 kousků smaženého kapra. Letošní podzimní závod byl 
okořeněn ještě jednou mimořádnou sportovní událostí. Na řece Oslavě 
bylo konáno od němčického mostu po čučický hrad Mezinárodní mis-
trovství ČR ve vláčení (třpytkování).

Dovolte mi, abych na závěr citoval jednoho z významných členů 
Rybářského svazu, MO Ivančice, Ing. Josefa Janíčka: „Rybář chytá 
proto, aby si zabojoval a poté vrátil rybu zpátky.“ Takže, nashledanou 
příště a jak jinak PETRUV ZDAR !                                  Petr Sláma

V sobotu 11. září opentlená 
břízka u cedule na začátku vesni-
ce dala tušit všemu po silnici při-
bližujícímu se lidu, že tento den 
bude v Hrubšicích pěkně veselo. 
Již z dálky viditelná, z nádvoří 
zámku vyčnívající mája pyšně 
celému okolí oznamovala „hody 
jsou tady“.

Krásné slunné ráno, barevné 
hemžení pentliček, krojovaná 
chasa, první výskání a juchání 
- teprve cvičné - však hody za-
čínají, dle tradice, až předáním 
hodovního práva. To bylo hrub-
šickým stárkům předáno mís-
tostarostou Ivančic Mgr. Pavlem 
Dočkalem. A obligátní otázka „čí 
jsou hody?“ měla v tu chvíli jas-
nou odpověď hrubšické chasy -
„přece naše“. A už se řadil krásný 
barevný průvod v čele s hlavním 
stárkem a stárkovou (manželé 
Víchovi), všechny krojované 
páry, kterých letos bylo celkem 
13. Nechybělo krásně nazdobené 
koňské spřežení, které mělo snad 
to nejkrásnější osazenstvo - hrub-
šické krojované děti. Však už se 
také v Hrubšicích těší, až tento 
dorost dosáhne věku zletilosti, a 
hody tak budou moci býti „svo-
bodné“. Do té doby se hrubšičtí 
ženáči musí snažit a omladině 
ukázat co a jak.

Ale zpátky k průvodu - nesmí-
me zapomenou na hudbu. Tu i 
v letoším roce, tak jako roky pře-
dešlé, obstarala Polánka s Fanta-

zíí. A když bubeník třikrát udeřil 
- vyšlo se. Trasa byla jasná - ani 
jeden dům nesmí být opomenut, 
všude hodovním vínem a snítkou 
rozmarýny pozvat na odpolední a 
večerní zábavu, písničku zapívat 
a někde i taneček zavést. Však 
také místní patřičně ocenili tuto 
snahu a z každého stavení se 
vynášelo. Tu buchtičky, či jiné 
sladkosti, tu uzené, chlebíčky, 
ale i na řízečky došlo. Není se 
čemu divit, že dopolední zvaní 
se trochu do odpoledních hodin 
protáhlo, a tak se krojovaná chasa 
u první stárkové sešla o trochu 
později, ale na zámek vyrazila s o 
to větším nadšením. Odpolední 
zavádění na zámku za nádherné-
ho slunného dne bylo prostě krás-
né, tolik krojovaných párů se ani 
na nádvoří nemohlo vejit, a tak 
se bylo na co dívat. Následovala 
večerní zábava - jako odměna pro 
všechny, kteří se příprav a samot-
ných hodů nějak účastnili.

Co dodat, rozmarýnové hody 
v Hrubšicích máme za sebou a už 
teď se můžeme těšit na ty další. 
Jen snad malá úvaha na závěr 
– umění setkávat se lidské poko-
lení dotáhlo k dokonalosti. Žádný 
jiný živočišný druh to tak neumí. 
Je jasné, že ne vždy, vše a všude 
je značka ideál, ale v Hrubšicích 
nakonec zvítězí touha si to svoje 
vesnické setkávání připravit a ještě 
lépe prožít. I to je jeden z důkazů, 
proč jsou Hrubšice tak krásné. 

Hrubšice jsou krásné nejen o rozmarýnových hodech

V pondělí 20. září byla v Národ-
ním muzeu v Praze, v budově bý-
valého Federálního shromáždění, 
zahájena výstava Poklady Moravy 
- příběh jedné historické země. 

Hejtman Michal Hašek v této 
souvislosti zdůraznil: „Praža-
nům a Čechům a návštěvníkům 
hlavního města, kteří by si jinak 
obtížně hledali cestu k nám do 
moravských krajů, ukážeme, 
jak bohatou společnou historii 
máme, jak moc jsme v minulosti 
ovlivňovali historii našeho státu 
i celého středoevropského pro-
storu. Pevně věřím, že výstava 
přispěje ke zvýšení povědomí o 

Moravě - nejenom v rámci Čes-
ké republiky, ale i v zahraničí. 
Věřím, že bude mít desetitisíce 
spokojených návštěvníků.“

Zhruba po dobu pěti týdnů bude 
na výstavě v rámci doprovodných 
akcí zdůrazněn vždy jeden z mo-
ravských regionů. Jako první 
to bude Jihomoravský kraj. Na 
malém prostoru ve foyeru chce 
prezentací nazvanou „Jihomorav-
ský kraj - poklady - tradice - inspi-
race“ ukázat alespoň několik věcí, 
které patří neoddělitelně k jeho 
minulosti, současnosti i budouc-
nosti: Plánovaný archeopark Pav-
lov, z jehož území pocházejí uni-

kátní nálezy z období paleolitu, 
doby lovců mamutů. Slovanské 
hradiště v Mikulčicích, centrum 
Velkomoravské říše, kde si v roce 
2013 připomeneme 1150 let od 
příchodů slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje. Pobyt řím-
ských legií nedaleko Mušova, ná-
rodní kulturní památku Světelský 
oltář – mimořádné pozdně gotické 
řezbářské dílo z Podunají, zdobící 
dnes kostel sv. Barbory v Ada-
mově. Památník Mohyla míru, 
postavený na památku vojáků 
padlých v bitvě u Slavkova, první 
válečný památník nesoucí mírové 
poselství. Památník písemnictví 

na Moravě v Rajhradě u Brna, 
který otevřel veřejnosti prostory 
nejstaršího kláštera na Moravě 
a umožnil na místě prezentovat 
největší klášterní knihovnu s 65 
tisíci svazky, devíti sty rukopisy 
a prvotisky. 

Většina návštěvníků bude mít 
poprvé možnost uvidět knížecí 
korunu Karla Josefa ze Salm-Reif-
ferscheidtu, meč moravského zem-
ského hejtmana Františka Karla 
hraběte Kolowrata-Liebsteinského, 
bleskosvod přímětického Prokopa 
Diviše, také insignie Masarykovy 
univerzity nebo jezdeckou unifor-
mu T. G. Masaryka.                /abé/

Poklady Moravy jsou k vidění v pražském muzeu

/Dukovany/ Pro velký zájem, 
od slavnostního otevření letošní-
ho 15. května do dnešních dnů, 
ji navštívilo již tři a půl tisíce ná-
vštěvníků, se dokončuje nová část 
s názvem Kouzelné nádvoří, do-
plněné nejen o skřítky a víly, ale i 
o místo pro pořádání výchovného 
pásma „Malované písničky“, 
určené pro děti mateřských i zá-
kladních škol. Tento pořad chce 
paní Vítězslava Klimtová spolu 
s panem Pavlem Půtou, zpěvá-
kem, hudebníkem a skladatelem, 
uvést v měsíci říjnu.

Přes zimní měsíce se plánu-
je realizace Galerie dětských 

kreseb, na počátku příštího jara 
zprovoznění dalších prostor 
levého křídla dukovanského 
zámku, včetně mluvícího stromu 
a ochočeného draka s dráčaty. Po-
hádková země Dukovany plánuje 
vydat i tištěného průvodce po své 
expozici, plánuje natočit vlastní 
videoklip a výrazně pomáhat své 
autorce, paní Vítězslavě Klimto-
vé, uskutečňovat naplnění jejího 
životního kréda: „Svět je krásný 
a lidé jsou dobří!“

Pohádková země Dukovany 
Vás srdečně zve na návštěvu, 
abyste se na vlastní oči přesvěd-
čili, jak se jí daří.

Pohádková země  
rozšiřuje svou expozici

Krajané z Chorvatska
V pátek 17. září se v Horních Dubňanech uskutečnilo setkání 

občanů z chorvatské obce Končenica a občanů obcí Hostěradice, 
Míšovice, Jiřice, Moravský Krumlov, Miroslav a místních obyvatel. 
Společný večer byl provázen vystoupením hudebníků, tanečníků a 
zpěváků - hostů z Chorvatska. Starší krojovaní tanečníci předvedli 
různé národní tance, mladší rovněž v krojích ukázali pohybově 
více náročné tance. Vystoupil také pěvecký ženský sbor. Všechna 
vystoupení doprovázela sedmnáctičlenná dechová hudba. Byl to 
překrásný večer plný přátelského setkání. 

V sobotu 18. září chorvatská návštěva zavítala do Horních 
Kounic, kde padesátičlenný soubor složený z dechového orches-
tru, tanečníků a pěveckého souboru doplnila při taneční zábavě
skupina BEST také z chorvatské Končenice.                             /JK/

RC Měsíční Houpačka, mateřská centra Jihomoravského kraje, 
Síť mateřských center, ZŠ Řeznovice, Concentus Moraviae
pořádá při příležitosti Mezinárodního dne mateřských center

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v neděli 10. října 2010 od 10 hodin

„Pojďte si hrát“
v rodinném centru Měsíční Houpačka,

Palackého nám. 27, Ivančice:
od 10 hodin pedigová dílna „Klec pro ptáčka“, výtvarná dílna 

pro nejmenší, sportovní stanoviště mateřských center (trampolína, 
házení míčků, …), fyzikální pokusy ZŠ Řeznovice

• od 15 hodin hudební vystoupení „Písničky z klobouku“
• od 16 hodin stanoviště mateřských center plná překvapení
• od 17 hodin Voňavý šálek - ochutnávka čaje.

K dispozici bude TataBar, občerstvení, voda, přebalovací pult.

“SM DOMINO“ Občanské sdružení Branišovice pořádá

TRADIČNÍ LAMPIÓNOVÝ 
PRŮVOD OBCÍ

v sobotu 30. října 2010 v 17.00 hodin. 
Soutěž o „Branišovickou dýni“. 

Sraz účastníků před Pohostinstvím ŠIMKOVÁ BRANIŠOVICE

MěKS, nám. T. G. Masaryka 40, Moravský Krumlov,
tel.: 515 322 330 a 725 579 923 pořádá zájezd 

na HORSE EVOLUTION SHOW

JEZDECKÁ SHOW
v neděli 21. listopadu 2010 v 19.00 hodin - hala RONDO Brno.

Cena: 820 Kč (vstupenka + doprava). 
Přihlášky přijímá MěKS Moravský Krumlov do 22. září 2010.

Schody na staré sídliště
Dostat se pěšky do ulice Na Volvách ze starého sídliště, případně 

zkrátit si cestu na vlakové nádraží přes Boží Horu, byl vždy, obzvláště 
v zimních měsících, výkon hodný filmového kaskadéra. Z tohoto důvo-
du bylo zastupiteli města Ivančic rozhodnuto vytvořit zde komunikaci, 
která by chodcům zjednodušila život. S ohledem na strmost svahu bylo 
zvoleno schodiště s odpočinkovými podestami. Z bezpečnostních důvo-
dů však bohužel nebylo možné provést opatření, aby tato komunikace 
sloužila i pro vození kočárků a jízdu na jízdních kolech. Obzvláště pro 
provoz kočárků by bylo technické řešení náročné. Vyžadovalo by speci-
ální plošinu. To by převyšovalo několikanásobně náklady na vybudová-
ní schodů. Vzhledem k možnosti pohodlně projet trasu mezi sídlištěm a 
ulicí Na Volvách, po ulicích Oslavanská a Ostřihom jak doposud, není 
účelné a ani ekonomicky rozumné budovat velmi nákladné zařízení, kte-
ré by vyžadovalo i stálou speciální údržbu. Po ukončení terénních úprav 
však bude možné vést podél schodiště jízdní kola. Přes potíže způsobe-
né vydatnými dešti, které prodloužily termín dokončení, dílo již slouží 
široké veřejnosti, která nyní pohodlně a suchou nohou projde z ulice 
Okružní až ke garážím na ulici Na Volvách.                Ing. Josef Janíček

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
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KULTURNÍ PROGRAMY   27. 09. - 10. 10. 2010 

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:

• každé pondělí a čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. - JÓGA PRO DOSPĚLÉ. 
250 Kč /členové 200 Kč/ 5 lekcí. Vedou: Ing. Lenka Duranová (PO - info o vol. 
místech: 602 942 849), Mgr. Martina Turečková (ČT - info: 603 576 988)
• jednou měsíčně vždy v období úplňku od 18.30 do 20.00 hod. - ZPÍVÁNÍ 
PŘI ÚPLŇKU;  60 Kč /členové 50 Kč. Vedou: Tomáš a Katka Pokorní
• každý 1. pátek v měsíci od 18.00 do 21.00 hod. - TANEC ŽENSKÉ SÍLY;
230 Kč /členky 200 Kč. Vedou: Tomáš a Katka Pokorní.
• každou středu od 18.00 do 20.00 hod. - MOHENDŽODÁRO - TANTRA 
JÓGA PRO ŽENY - 4měsíční cyklus říjen-leden; 2 400 Kč /členky, 2 250 Kč 
/ostatní. Vede: Jitka Jedličková (www.mohendzodaro.com)
• 5. října v 10.00 hod. infoschůzka - ANGLIČTINA PRO MAMINKY
NA MATEŘSKÉ - 240 Kč /měsíc. Vede: Veronika Rybníčková 

MIMOŘÁDNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• 12. 10. od 16.00 hod. - POVÍDÁNÍ O ZDRAVÉM PŘEBALOVÁNÍ - 
zdarma. Vede: Barbora Prchalová. Hlaste se předem na info@pidilidishop.cz
• 22. 10. - BAREVNÉ ODPOLEDNE - 15.00 - 16.00 hod. - děti do 6 let, 17.00  
- 20.00 hod. dospělí - 45 Kč /členské dítě, 50 Kč /ostatní,  200 Kč /členové, 220 
Kč /ostatní, http://lenka.osoba.cz. Hlaste se předem v Měsíční Houpačce!
• 26. 10. od 17.00 hod. - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU  PRO ZAČÁTEČNÍKY 
I POKROČILÉ -  300 Kč. Vede: Alena Pečerová, Více info na www.alma.cz 
Hlaste se předem tel. č.: 602 782 280

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• pondělí od 10.00 do 10.30 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Vede: Kateřina 
Pokorná (lektorka muzikoterapie). Poplatek: 20,- členové/ 25,- ostatní.
• pondělí od 10.30 do 11.30 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY S ŘÍKANKOU. 
Vede: Mgr. Jana Aboulaiche. Poplatek: 45,- členové/50,- ostatní vč. materiálu.
• pondělí od 15.00 do 15.45 hod. - JÓGA PRO DĚTI OD 3 LET. Vede: Mgr. 
Jana Aboulaiche. Poplatek: 40,- členové/ 45,- ostatní.
• úterý od 16.00 do 16.40 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 
S RODIČI. Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová. Poplatek: 450,- členové / 
500,- Kč ostatní / za 9 lekcí (od 5.10. - 30.11.)
• úterý od 16.50 do 17.30 hod. - ANGLIČTINA PRO MALÉ ŠKOLÁČKY. 
Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová. Poplatek: 450,- členové / 500,- Kč 
ostatní  za 9 lekcí (od 5.10. - 30.11.)
• středa:  od 9.30 do 10.:00 hod. - nelezoucí děti a od 10.15 do 11.00 hod. 
- lezoucí, chodící děti - POHYBOVÉ HRY PRO KOJENCE A BATOLATA. 
Vede: Mgr. Jana Aboulaiche. Poplatek: 40,- členové/ 45,- ostatní.
• 6. 10. v 10.45 hod. - infoschůzka - BabySigns - Znaková řeč pro batolata. 
SEMINÁŘ PRO RODIČE. Vede:  Pavlína Zimmermannová  - bližší info na č. 
603 807 906. Poplatek: 890,- (Komplet. sada materiálů obsahující knihu a DVD 
pro rodiče, 4 malá leporela pro děti, video pro děti a praktický přehled znaků.)

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

604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1.9. - 30.9.2010 - DVĚ VÝSTAVY V KNIHOVNĚ. Sbírka porcelánových 
panenek, které představují slavné postavy světové literatury, a staré pohlednice 
našeho města si budete moci prohlédnout vždy ve výpůjční dobu knihovny. 
Pořádá městská knihovna Rosice.
• 2.10. - „DÝŇOBRANÍ“ - v dílničkách devátého ročníku si můžete vyrobit 
dýňová strašidýlka, zvířátka a další podzimní dekorace. Ochutnávka pokrmů, 
soutěže o nejkrásnější dýňové strašidýlko, masku a nejzajímavěji vydlabanou 
dýni, od 9.00 hod. do 13.00 hod. ve Středisku volného času. Vstupné: 60 Kč. 
Pořádá SVČ Rosice.
• 4.10. - 10.10 - TÝDEN KNIHOVEN. Den otevřených dveří, pohádkové 
dopoledne, dopoledne s mistrem hrůzy S. Kingem, literární kavárna pro 
knižní a jiné gurmány. Pořádá Městská knihovna Rosice.
• 5.10. - „SBOROVNA“. Komedie Jaromíra Břehového v podání populárních 
herců v kině Panorama od 19.30 hod. Vstupné: 250 Kč, předprodej posledních 
vstupenek v kanceláři KIC. Pořádá KIC Rosice.
• 9.10. od 10.00 hod. - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZÁMECKÉHO 
KULTURNÍHO CENTRA.
• 9.10. - „DRAKIÁDA“ - výroba draků v dílničkách od 9.00 hod. ve SVČ. 
Cena: 50 Kč. Soutěže v pouštění draků od 14.00 hod., startovné: 20 Kč. 
Odpoledne uzavře opékání špekáčků s hudebním doprovodem. Pořádá SVČ.
PŘIPRAVUJEME • 14.10.2010 - KONCERT FOLKOVÉ SKUPINY 
„NEZMAŘI“. Rezervace na tel.: 546 492 196. Vstupné: 150 Kč / 180 Kč, 
předprodej v KIC. • 15.10. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT v aule 
ZŠ. Pořádá ZUŠ Rosice. Srdečně zvou žáci a učitelé.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, 
POZOR!!! OD PONDĚLÍ 27.9.2010 ZAČÍNAJÍ PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ 
KROUŽKY NA DOMEČKU! TĚŠÍ SE NA VÁS TÝM VEDOUCÍCH!
LETOŠNÍ NOVINKY: • STEPMANIA - taneční podložky, • DJEMBE 
BUBNOVÁNÍ - bubnování na africké bubny - i pro dospělé, • POČÍTAČ 
JINAK - fotky, filmy, hudba, • ROZTLESKÁVAČKY - tanec s pompony, 
• DÍVČÍ KLUB - pro všechny správné holky, • ZUMBA. Nabízíme Vám 
velký výběr zájmových kroužků: • POHYBOVÉ: DANCE AEROBIC, 
DANCE JÓGA, FLORBAL, HEJBEJ SE, SEBEOBRANA, SUPER JUMP 
- TRAMPOLÍNY, CVIČENÍČKO PRO RODIČE S DĚTMI, HOPSÁLEK 
PRO PŘEDŠKOLÁKY, ŽONGLOVÁNÍ, • TANEČNÍ: STEPMANIA, 
ROZTLESKÁVAČKY, LET´S DANCE A FREE DANCE GROUP 
- MODERNÍ TANEC, JAWAHIR, • HUDEBNÍ: DJEMBE BUBÍNKY, 
SBOREČEK BROUČCI, • TVOŘIVÉ: DÍVČÍ KLUB, HLINĚNKA, 
HOKUS POKUS, KERAMIKA, RECEPTÍK, ŠPERKOVNIČKA, TOČENÍ 
NA KRUHU, TVOŘÍLEK, VÝTVARNÍK, • POČÍTAČOVÉ: POČÍTAČ 
JINAK I. - III. - fotky, filmy, hudba a videa. Nabízíme také velký výběr 
cvičení a kurzů pro dospělé. Pozor!!! Ještě máme volná místa na KURZ PC 
pro dospělé, vede paní Ivana Mašová, cena: 1.500 Kč/kurz/20 hodin. Veškeré 
informace najdete na: www.domecekmk.cz.

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

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2010 / 2011: • JAZYKOVÉ 
KROUŽKY - AJ (děti MŠ, ZŠ), NJ (žáci II. stupně ZŠ, mládež, dospělí), 
FJ (žáci II. stupně ZŠ, mládež, dospělí), individuální hodiny AJ. • SPORT 
PRO DĚTI - sportovní hry (děti 4 - 6 let), aerobik pro dívky (MŠ, ZŠ), 
mažoretky (MŠ, ZŠ), sportovní gymnastika (žáci ZŠ), florbal (žáci ZŠ, SŠ), 
minikopaná (žáci ZŠ), kondiční trénink minikopané (žáci ZŠ), basketbal (žáci 
ZŠ), přípravka házené (děti 4 - 7 let), házená I. (chlapci 8 - 11 let), házená II. 
(dívky 8 - 10 let), házená III. (dívky 11 - 13 let), přípravka tenisu (žáci ZŠ), 
karate (žáci ZŠ). • SPORT PRO DĚTI S RODIČI - pohybové hry I. (děti 
1 - 2 roky + rodiče), pohybové hry II. (děti 2 - 4 roky + rodiče). • SPORT 
PRO DOSPĚLÉ - aerobik pro ženy, kondiční cvičení, jóga, karate, Taiči. • 
HUDEBNÍ A TANEČNÍ KROUŽKY - flétna (děti MŠ, ZŠ), Country tance 
(děti MŠ, ZŠ), Country skupina „A JE TO“ (mládež, dospělí), Independent 
dancing (žákyně II. stupně ZŠ, studentky SŠ), Independent junior (žákyně II. 
stupně ZŠ). • TVOŘIVÉ KROUŽKY A KERAMIKA - tvořivá dílna (děti MŠ, 
ZŠ, mládež, dospělí), vitráž Tiffany (mládež, dospělí), keramika (děti MŠ, ZŠ, 
mládež, dospělí). • JEZDECTVÍ A KYNOLOGIE - jezdecký oddíl „Palma“ 
(děti, mládež, dospělí), kynologie (chov a výcvik psů). • TECHNICKÉ 
KROUŽKY - práce s digitální fotografií (děti, mládež, dospělí), umění stříhání 
zvuků (žáci ZŠ, mládež). • ZÁBAVNÉ KROUŽKY - klub batole (děti 0 - 3 
roky s rodiči), dětské centrum (děti od 2 let s i bez rodičů), dračí doupě (žáci ZŠ, 
mládež), šachy (žáci ZŠ, mládež), tábornické dovednosti (děti MŠ, ZŠ), prstem 
po mapě (mládež od 14 let, dospělí), členové klubu mládeže (žáci II. stupně 
ZŠ, mládež), klub instruktorů pro práci s dětmi (mládež od 15 let do 18 let), 
klub pracovníků střediska (děti, mládež, dospělí), mládež v akci (žáci II. stupně 
ZŠ, mládež), filmový klub (mládež 12 - 18 let), poznáváme přírodu aneb malí 
ochránci přírody a myslivci (děti MŠ, ZŠ), karetní hra „Poker“ (žáci II. stupně 
ZŠ, mládež). Podrobné ifnormace na: www.svcivancice.cz, tel.: 546 451 292.
• 2.10.2010 v 8.00 hod. - VANGL CUP 2010 - velký házenkářský turnaj 
za účasti týmů z celé republiky. Kategorie minižačky. Ivančice, sportovní hala 
na Rybářské ulici. Přijďte povzbudit naše hráčky.
• 3.10.2010 ve 14.00 hod. - „FIT RODINA“ - sportovní a netradiční 
soutěže rodinných dvojic. Ivančice, park Réna. Poplatek: 30 Kč/osoba. 
Za nepříznivého počasí se akce nekoná!!!
PŘIPRAVUJEME: • 13.10. v 17.00 hod. - „VITRÁŽ TIFFANY“ - výroba 
šperků: náušnic, přívěšků, výroba vánočních ozdob: kapřík, zvoneček. SVČ 
Ivančice, Komenského nám. 12. Poplatek: 30 Kč + materiál/mládež, dospělí. 
Nutné se přihlásit předem do 11. října 2010!!!
Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly o. s.

Suchohrdly u Miroslavi 120, 671 72 Miroslav, tel.: 515 333 565, 
mobil: 732 740 837 • www.kcsuchohrdly.estranky.cz

• Každé pondělí od 17.00 hod. (je možné se dohodnout) - KURZ 
ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY v budově ZŠ. Cena: 
1.500 Kč za pololetí, lektorka: paní Mgr. Helena Habánová.
• Každé úterý od 18.30 hod. začínáme AEROBIC S VLAĎKOU 
v místní sokolovně (naproti Jednotě Coop). Cena: 40 Kč na místě (možnost 
předplatného 300 Kč na pololetí), lektor: paní Vladimíra Rozmahelová.
• Každou středu od 17.00 hod. (cca říjen 2010 - květen 2011) - KURZ 
POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI - příprava na testy ECDL v budově ZŠ, 
cena: 3.000 Kč za celý kurz, lektor: pan Kotrle, MORAVIKUM s.r.o.
• Každý čtvrtek od 18.30 hod. (začínáme 7.10.2010) - TAE-BO S DANOU 
v místní sokolovně. Vezměte si s sebou: pití, karimatku, sportovní obuv a chuť 
cvičit, cena: 40 Kč na místě, lektor: paní Dana Bystrianská. Na kurzy je nutné 
se přihlásit nejpozději do 1. října 2010, kontakt: paní Eva Jarošová, tel.: 728 
903 740, e-mail: evcajaroska@seznam.cz.

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
• ZÁŘÍ: VÝSTAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ DUBŇANY - výstava je 
přístupna po dobu otevření úřadu MěÚ Moravský Krumlov - 1. patro.
• 25.9. - VÁCLAVSKÉ HODY V RAKŠICÍCH.
• FESTIVAL „HUDBA PRO SLOVANSKOU EPOPEJ“: • 27.9. - 
ZAHAJOVACÍ KONCERT - kostel sv. Bartoloměje v 19.30 hod. • 28.9. 
- KONCERT HOUSLISTY PAVLA ŠPORCLA - hotel Epopej v 19.00 
hod. • 29.9. - ČERVENÁ KARKULKA - představení pro školy, kinosál 
Moravský Krumlov v 10.00 hod. a v 11.00 hod. • 30.9. - KONCERT 
KRUMLOVSKÝCH RODÁKŮ - Slovanská epopej v 19.30 hod. • 1.10. 
- KRUMLOVSKÝ DEN HUDBY - různá místa M. Krumlova ve 13.00 hod.
• 1.10. - CIMBÁLOVÁ DEGUSTACE - Slovanská epopej v 18.00 hod.
• ŘÍJEN: VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - FOTOKLUB Moravský Krumlov pod 
vedením pana J. Kristiána. MěÚ Moravský Krumlov - 1. patro.
• 2.10 - 5.10.2010 - „PODZIMNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA“. 
Otevřeno: sobota, neděle, pondělí: od 9.00 hod. - 17.00 hod., úterý: od 9.00 
hod. - 14.00 hod. Galerie Knížecí dům M. K.
• 3.10. - VYCHÁZKA DO KRUMLOVSKÉHO LESA s panem doc. 
Olivou, muzeum Vedrovice - 14.30 hod.
• 4.10. v 18.00 hod.  - FOTOKLUB - fotografický kroužek, restaurace „Blondýna“
• 9.10. - „BURČÁKFEST“ - nám. TGM a a hotel EPOPEJ.
PŘIPRAVUJEME: • 13.10. v 17.00 hod. - VERNISÁŽ VÝSTAVY „Alfons 
Mucha v paličkované krajce“ - Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov. 
Výstava potrvá do 5. listopadu 2010. • 14.10. v 18.30 hod. - „NAŠE 
KAPELA“ - koncert. Orlovna Rakšice. • 15.10. v 18.00 hod. - FOLKOVÝ 
VEČER „MRAZÍČEK“ - vystoupí: Švédova trojka, Náhlá změna a Laďa 
Langer. Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov. Vstupné: 60 Kč.

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

tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 4.10. - 29.10.2010 - PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH pro děti a mládež 
z nakladatelství EGMONT ČR s 20% slevou, vhodný vánoční dárek. Knihy 
je možné si prohlédnout a zakoupit ve studovně knihovny. V průběhu října: 
• prodej opotřebovaných knih, časopisů a Harlequinů • exkurze škol do 
knihovny • luštění obří tajenky s jazykolamy a skrývačkami autorů.
• 4.10. - „DŮVĚRNÁ ZPRÁVA O K. H. MÁCHOVI“ - LITERÁRNÍ 
KAVÁRNA. Se životem a dílem proslulého českého básníka a prozaika 
seznámí posluchače paní Mgr. Eva Kopčilová. Spojeno s výstavou autorových 
knih a knih o tomto zakladateli moderní české poezie, u kterého si letos 
připomínáme 200. výročí narození. Začátek ve 14.00 hod. vstupné: 40 Kč.
• 5.10. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - prominutí registračních, upomínacích 
a rezervačních poplatků, ukázka kroniky knihovny, zpřístupnění skladů.
• 6.10. - exkurze žáků ZŠ a SŠ do knihovny se samostatným vyhledáváním 
knih a plněním zadaných úkolů.
• 7.10. - „SCHODY DO NEBESKÉHO POKOJE“ - beseda se spisovatelem, 
skladatelem, žurnalistou a fotografem panem Lubomírem Müllerem spojená 
s autorským čtením ze stejnojmenného románu. Dopoledne pro ZŠ a SŠ, 
ve 14.00 hod. na Domě s pečovatelskou službou, v 17.30 hod. v Galerii 
Knížecí dům pro veřejnost, vstupné: 30 Kč.
• 8.10. - „JAK SE RODÍ BRÁŠKOVÉ“ - beseda se spisovatelkou paní 
Jaroslavou Paštikovou spojená se čtením z autorčiny knihy „Jak se rodí 
bráškové“. Autorka předčítá dětem vybrané kapitoly z této knihy a pak 
probíhá spontánní diskuse plná otázek a odpovědí. Život dítěte není jen radost 
a pohoda, ale i smutek, strach, žárlivost, stesk, osamělost, nepochopení - 
situace, které těžko zvládá dospělý. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ.

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
• 2.10. - RELASE turnaj SCARES OF MIRRODIN ve hře MAGIC: THE 
GATHERING v KD Miroslav.
• 15.10. a 16.10.2010 - VOLBY DO OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH 
ZASTUPITELSTEV ČR.

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

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 25.9. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou „Darken“.
• 28.9. - ZAMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY - od 9.30 hod. do 
10.45. hod. - prezence na zámec. nádvoří, společný start v 11.00 hod.
• 2.10. - OSLAVANSKÝ PODZIMNÍ KROS - tradiční závody pro všechny 
věkové kategorie. Prezentace od 8.00 hod., start v 9.20 hod. na stadionu TJ. 
Pořádá TJ Oslavany, oddíl atletiky.
• 8.10. ve 20.00 hod. - ELEKTRONIC MUSIC - EXCLUSIVE LIVE 
NIGHT (RAGGA, CLUB, ELECTRO, DRUM AND BASS). Dělnický 
dům Oslavany, vstupné: 70 Kč. Pořádá KIS Oslavany.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 23.7. - 31.10.2010 - galerie Památníku A. Muchy Muzeum Brněnska 
- Muzeum v Ivančicích ve spolupráci s městem Ivančice pořádá výstavu 
ALFONS MUCHA 1860 - 1939. Součástí vstupenky je i prohlídka Stálé 
expozice Alfonse Muchy v 1. patře. Vstupné: 60 Kč / 30 Kč.
• 1.9. - 30.9.2010 - „SDRUŽENÍ SLEPÍŠI“ - výstava soch a výrobků 
z pálené hlíny nevidomých autorů, sklepení Památníku A. Muchy, vstupné: 
30 Kč. Výtěžek bude věnován na rozvoj Mezinárodního centra Axmanovy 
techniky v Tasově pro nevidomé.
• 24.9. - 25.9. - SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY 2010, Palackého nám. Ivančice 
- TRADIČNÍ TRHY, prodej burčáku do vyprodání zásob, zábavný program. 
Program: pátek 24.9.2010: • v 10.00 hod. - SOUBORY A DECHOVÝ 
ORCHESTR ZUŠ Ivančice, ve 13.30 hod. - MAŽORETKY SVČ Ivančice, 
• ve 14.00 hod. - „MERLLIN“ - popová kapela v 16.00 hod. - MÓDNÍ 
PŘEHLÍDKA Boutique Elegance, • v 17.15 hod. - „POZDNÍ SBĚR“ 
- jižanský rock, • v 19.00 hod. - „DONAVA“ - cimbálová muzika (mázhaus 
radnice), sobota 25.9.2010: • v 10.00 hod. - „VRACOVJÁCI“ - dechová hudba, 
• ve 12.30 hod. - „POUPATA“ - taneční skupina seniorů Velký Týnec, ve 13.00 
hod. - „GRÝN“ - country kapela, v 15.00 hod. - „IVANČICKÝ DIXIELAND“.
PŘIPRAVUJEME: • 15.11. v 19.00 hod. - KONCERT „HRADIŠŤAN“, 
kino Réna Ivančice. Vstupné: 280 Kč. Předprodej od 4. října 2010 v KIC.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 29.9. - 30.9. - HISTORIE HROU -  výukový program pro ZŠ Ivančice, 
Němčice, Oslavany, Zbýšov, Ketkovice.
• 10.10. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST - začátek ve 14.00 
hod., předpokládaný konec v 17.00 hod. Sraz na dopravním hřišti při 
ZŠ. Akce je určena pro děti i rodiče. S sebou helma a kolo. Akce se koná 
za příznivého počasí. Cena: 10 Kč. 

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so  25.9.  v 19.00 MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ   
  ŽENY
           Krimi thriller Švédsko / Dánsko
  Německo / Norsko
ne  26.9.  v 19.00 VRAHOUNI
           Akční komedie USA
so  2.10.  v 18.00 TO BYL ZÍTRA FLÁM
           Komedie Kanada / USA
ne  3.10.  v 18.00 BEZ SOUCITU
           Akční film Francie / VB / Něm.
so  9.10.  v 18.00 ŽENY V POKUŠENÍ
           Komedie ČR
ne 10.10. v 18.00 TRICK
           Krimi komedie Polsko

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

ne  26.9.    v 18.00 SOLOMON KANE
                ve 20.00 Fantasy film USA
st   29.9.  ve 20.00 DOSTAŇ HO TAM
  Komedie USA
ne  3.10.    v 18.00 KAJÍNEK
                ve 20.00 Kriminální drama ČR
st   6.10.    v 18.00 ČARODĚJŮV UČEŇ
                ve 20.00 Dobrodružný film USA
ne 10.10. ve 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ
  Komedie ČR
st  13.10. ve 20.00 ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI
  Akční komedie USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 26.9.     v 16.00 TOY STORY 3: 
  PŘÍBĚH HRAČEK
                 v 18.00 Animovaná pohádka USA
st  29.9.   ve 20.00 POČÁTEK
                Thriller USA / VB
so  2.10.  MFF: Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
             Malý filmový festival se   
                 zaměřuje na filmy s leteckou 
  tématikou.
st   6.10. ve 20.00 ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI
                Akční komedie USA
ne 10.10. v  17.30 KAJÍNEK
              ve 20.00 Kriminální drama ČR

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so   25.9.  ve 20.00 BABYLON A. D.
ne   26.9.  ve 20.00  Akční film USA / VB / Francie
st    29.9.  ve 20.00 MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY
         Komedie USA / VB
so   2.10.  ve 20.00 SOLOMON KANE
ne   3.10.  ve 20.00  Fantasy film USA
st    6.10.    v 18.00 SHREK: KONEC A ZVONEC
  Animovaná pohádka USA
so   9.10.  ve 20.00 MUŽ VE STÍNU
ne 10.10.  ve 20.00  Thriller VB / Francie / Německo



Dne 15. září 1870 byla podél 
nově postavené železnice velká 
sláva. Toho dne v 7.15 hodin od-
jel z brněnského nádraží zvláštní 
vlak tažený ozdobenou lokomo-
tivou „Branitz“. Vlak vedl sám 
šéf dopravy A. Christl a pasažéry 
byli významní pracovníci, kteří se 
podíleli na stavbě železnice.

Ve všech slavnostně vyzdobe-
ných stanicích hrála hudba a vlak 
vítaly davy lidí. U Ivančického 
viaduktu vlak zastavil a hosté si 
prohlédli smělou stavbu viaduk-
tu. Traduje se, že byl přítomen i 
císař František Josef I., a protože 
měl strach, že most spadne, pře-
šel raději pěšky. Není to pravda, 
protože v seznamu slavnostních 
hostí není císař uveden a zcela 
určitě by se na něj nezapomně-
lo. V poledne zastavil vlak na 
znojemském nádraží. Opět velká 
sláva, projevy, hudba a po ní od-
jeli hosté do kavárny (později se 
jmenovala Corso), kde se usku-
tečnil slavnostní banket. 

V následující den začal pravidel-
ný provoz. Z počátku jezdily mezi 
Znojmem a Brnem dva páry vlaků. 
Pro informaci čtenářů, jak dlouho 
trvala cesta. Z Brna odjížděl osob-
ní vlak v 16.30 hod a ve Znojmě 
byl v 20.15 hod, jízda smíšeného 
vlaku, tj. nákladního s přepravou 
osob, trvala asi o hodinu déle.

Trať byla stavena pro rychlé 
spojení Vídně a Brna, a proto 
míjela většinu měst a obcí. Mimo 
zůstalo Znojmo - bylo připojeno 
samostatnou přípojkou, ve vzdá-
lenosti několika kilometrů zůstaly 
stranou Miroslav, Moravský 
Krumlov, Ivančice. I tak byla tato 
trasa o 11,7 km delší nežli spojení 
z Vídně přes Břeclav do Brna. Celá 
trasa, včetně tunelů, byla připrave-
na pro položení druhé koleje, s vý-
jimkou Ivančického viaduktu. Teh-
dejší stanice byly Střelice, Silůvky, 
Kounice-Ivančice (dnes Moravské 
Bránice), Moravský Krumlov, 
Olbramovice (dnes Rakšice), Mi-
roslav atd. Samozřejmě názvy byl 
přednostně v němčině. 

Ze zajímavých staveb musíme 
připomenout především viadukt 
přes Dyji, Červený most přes 
údolí Lesky u Znojma a hlavně 
Ivančický viadukt, který překle-
nul údolí řeky Jihlavy. Všechny 
tři viadukty byly stavěny odliš-
ným způsobem. Most přes Dyji je 
ocelový, ale na zděných pilířích, 
Červený je celý zděný z kame-
ne a cihel, Ivančický viadukt 
je celokovový. Opět můžeme 
připomenout pověst, že viadukt 
projektoval Gustav Eiffel, jehož 
věž obdivujeme v Paříži, ale po-
věst je nepravdivá. K takovému 
názoru svádí použití ocelové kon-
strukce. V literatuře se uvádí, že 
mezi léty 1860 - 1870 postavily 
tři francouzské firmy kolem 800 
ocelových mostů. Ze dřeva se již 
podobné konstrukce nesměly sta-
vět, beton byl teprve v začátcích 
a kamenné mosty byly nákladné 
a jejich stavba pomalá. Viadukt 
projektoval ředitel stavebního 
odboru Státní dráhy Karl von 
Ruppert, který projektoval i další 
mosty, např. most přes Dyji ve 
Znojmě nebo most přes Dunaj.

 Na trati jsou čtyři tunely. Nej-
delší je před dnešní zastávkou Ra-
dostice - 321 metrů, nejkratší - 70 
metrů, také u Radostic. Po nás je 
zajímavý Budkovický tunel, který 
původně neměl být. Trať zde měla 
vést v hlubokém zářezu. Vlivem 
nestabilních svahů a zřejmě i vli-

vem malých zkušeností s použitím 
dynamitu, který se začal používat, 
bylo rozhodnuto, že se zde v zá-
řezu postaví tunel. O této změně 
v projektu bylo rozhodnuto, až 
v roce 1869, tj. v době, kdy se již 
dokončovaly ostatní tři tunely. Dva 
kamenné přístřešky viditelné neda-
leko tunelu Na Réně, stranou od 
železnice, byly určeny pro sklado-
vání dynamitu. Podél tratě v úseku 
Stadlau - Střelice bylo postaveno 
93 strážních domků (číslovaných), 
mimo to další domky při vjezdech 
a výjezdech větších nádraží. Dnes 
je dráha nepotřebuje, domky jsou 
nabízeny k prodeji nebo likvido-
vány demolicí. Tak byl v roce 2008 
zbořen strážní domek č. 81 „U Ker-
budů“ u dřívější zastávky Budkovi-
ce. Pro Vančáky je nejznámější do-
mek č. 83, „U Liškových“. V roce 
1893 byl rozšířen o malou čekárnu 
a začaly zde zastavovat osobní 
vlaky. Stanice měla různé názvy: 
Němčice u Moravského Krumlova, 
Deutsch Dorf, Němčice u Ivančic. 
V roce 1912 byla dána do provozu 
trať Moravské Bránice - Oslavany, 
takže potom u Liškových zastavo-
valy vlaky jen některé.

 Co při jízdě vlakem neuvidí-
me, jsou propustky - průchody 

pod tratí. Některé jsou velké ci-
helné, aby jim projel plně nalože-
ný „žebřiňak“, nebo jsou pro ces-
tu a ještě trvalý potok. Nejmenší 
jsou kamenné pro případ odtoku 
vody při dešti. Takových staveb 
je jen v úseku Mor. Bránice 
- Mor. Krumlov 19. Největší ci-
helný propustek je v Moravských 
Bránicích. Jeho délka je cca 70 
metrů a šířka 7,5 metrů. Vedle 
něj, uvnitř náspu, jsou vodní ná-
drže zachycující vodní prameny 
a voda vytéká z boční stěny pro-
pustku. Jen na dokreslení, bývalo 
jí tolik, že „utáhla“ dva vodní 
mlýny v Mor. Bránicích.

Nesmíme zapomenout ani na 
nádražní budovy. Připomeňme si 
budovu v Miroslavi, Mor. Krumlo-
vě, Mor. Bránicích a ještě budovu 
u viaduktu, případně cihelné mosty 
nad tratí. Klobouk dolů před prací 
tehdejších cihlářů, kteří museli 
dodat miliony kvalitně vypálených 
cihel během cca dvou let.

Neumíme si představit práci 
tisíců dělníků připravujících trasu 
pro položení kolejnic a „barabů“ 
stavějících tunely. Dnes známá 
mechanizace neexistovala, nej-
častější pomůcky byly lopaty, 
krompáče a kolečka. V zápisech 
obecních rad nejsou informace o 
tom, kde bylo ubytování těchto 
lidí. Muselo to být v blízkostí vy-
datných zdrojů pitné vody, snad 
v místech strážních domků, kde 
bývaly studny, nebo se používala 
voda z potoků tekoucích z Krum-
lovského lesa. Muselo být zajiště-
no také jejich stravování. Dnešní 

hygieniky by ranila mrtvice, kdy-
by viděli, v jakých podmínkách 
musely tisíce lidí žít. Nemůžeme 
se divit, když vypukly epidemie. 
Nejznámější z našeho okolí byla 
epidemie cholery v roce 1854 
v Rosicích a Zastávce, při stavbě 
„Uhelné“ dráhy. Během 14 dnů 
zde zemřelo asi 300 lidí i s jejich 
felčarem. Pohřbeni byli na starém 
hřbitově u kostela v Rosicích. 

Ještě několik perliček z prv-
ních let provozu. Znaimer Wo-
chen Blatt píše: Dne 14. listopadu 
1871 večer se uvolnilo na Státní 

trati Brno - Hrušovany od náklad-
ního vlaků více vagónů, které se 
rozjely po svahu proti Hrušova-
nům. Mezi stanicemi Olbramo-
vice (dnes Rakšice) a Miroslav 
narazily na osobní vlak jedoucí 
do Brna. Náraz byl naštěstí zmír-
něn tím, že strojvůdce osobního 
vlaku vagóny jedoucí proti sobě 
uviděl a podařilo se mu osobní 
vlak před srážkou téměř zastavit. 
Z nákladních vozů byly dva nebo 
tři zcela rozbity a také náklad byl 
zničen. Ke zranění osob nedošlo, 
ale osobní vlak měl zpoždění při-
bližně 4 hodiny a přijel do Brna 
teprve ve tři hodiny v noci

O této nehodě psaly také 
Olbramovické noviny. „Díky 
duchapřítomnosti železničního 
personálu a díky jiným okol-
nostem bylo zabráněno velkému 
neštěstí. Jak známo, to nejhorší, 
co se na železnici může přihodit, 

aniž by se někomu mohla přisou-
dit odpovědnost, je roztržení háku 
a spojovacích řetězů, s nimiž jsou 
vagóny spojeny. U nákladního 
vlaku, který 14. listopadu večer 
odjel z Miroslavi (214 m nadmoř-
ské výšky) do Olbramovic (dnes 
Rakšice, 287 m n. v.) se utrhlo 
od přední části vlaku patnáct, 
vesměs naložených vagónů, které 
jely po svahu zpět k Miroslavi.
Z této stanice krátce předtím vyjel 
osobní vlak, a tak musela následo-
vat strašná srážka mezi tímto vla-
kem a protijedoucími nákladními 
vozy. Naštěstí personál ihned 
zabránil neštěstí. Strojvůdce 
reagoval na signální zvonění od 
hlídače ze strážní budky vagónu 
a dva brzdaři, kteří se nacházeli 
na odtržené části vlaku, brzdili 
s takovou vytrvalostí, že byla 
před nárazem podstatně snížena 
rychlost vagónů. Kromě malé-
ho poškození osobního vlaku a 
vykolejení dvou utržených va-
gónů se tentokrát žádné neštěstí 
nastalo.“ Jiné noviny informují 
o smrtelných úrazech ve stanici 
Silůvky i o sebevrazích u tunelů.

Přeskočme do současnosti. 
Dřívější úvahy, publikované 
v tisku, že tato železnice bude 
ukončena v Moravských Bráni-
cích a dál bude pouze jako vleč-
ka, se ukázaly jako nepravdivé. 
Miliardová investice vložená do 
rekonstrukce nádraží ve Znojmě, 
výměna mostu přes „Vídeňku“ a 
Dyji, elektrifikace tratě ze Zno-
jma do rakouského Retzu jsou 
dokladem, že s tratí se počítá i do 
budoucna. Nelze přehlédnout ani 
„drobnější“ investice. Např. pře-
stavba stanice v Silůvkách.

K přehlednosti osobní dopravy 
přispěl také Integrovaný dopravní 
systém. Můžeme tedy věřit, že za 
deset let oslavíme 150 let od za-
hájení dopravy na této trati.

Ještě pro informaci čtenářů, 
kteří se zajímají o tuto tematiku, 
sdělujeme, že v Jihomoravském 
muzeu ve Znojmě je velice za-
jímavá výstava z historie této 
tratě s unikátními fotografiemi
a informacemi.             Jiří Široký
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expedice speculum
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140 let železnice Znojmo - Hrušovany - Střelice

Ražba malého prštického tunelu v roce 1869

Rosnička vyjíždí z Budkovického tunelu  -  5. května 2007

Stavba “Červeného“ viaduktu u Znojma v roce 1869

SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
Dějiny pěvecké produkce 
v Moravském Krumlově

a Smíšeného sboru Karla Němečka
Jako téměř všude jsou i v Moravském Krumlově nejstarší zprávy 

o provozování hudby z oblasti hudby chrámové. Tři kostely k tomu 
dávaly dostatek možností i prostoru. Nejstarší zmínky o hudebních 
nástrojích na kůru jsou ze zámecké kaple ze 7. 5. 1696 a 23. 5. 1709. 
Pouze analogicky můžeme uvažovat o hudbě či zpěvu v původně au-
gustiniánském klášteře, ale konkrétní doklady nebyly nalezeny. Úzce 
spjatý s hudbou byl Řád zbožných škol. Nejstarší zmínka o hudbě nebo 
zpěvu v Moravském Krumlově se váže k roku 1581, kdy bylo založeno 
literátské bratrstvo. Do druhé poloviny 19. století byli ve škole vycho-
váváni schopní zpěváčci (chlapci), kteří při bohoslužbách přednášeli 
party ženských hlasů - soprán a alt. Provozování měšťanské hudební 
kultury je v Krumlově zaznamenáno až s vývojem spolkového života. 

Jako jeden z nejstarších spolků ve městě vznikl v roce 1869 německý 
Mužský pěvecký spolek, který ještě v roce 1911 účinkoval při oslavách 
20 let trvání německého hasičského spolku ve Skalici. Dalším hudeb-
ním spolkem se stala Společnost přátel hudby z roku 1881 a Spolek 
pro chrámovou hudbu vzniklý na jaře 1886. Českým spolkem, který 
produkoval hudbu, byla Beseda krumlovská (1871). Ta v roce 1883 
uspořádala první akademii. Pravidelné zkoušky sboru začaly roku 
1890, kdy byl zřízen i  malý smyčcový orchestr pro první vystoupe-
ní při akademii 15. září. Jeví se, že zlatou dobou hudební produkce 
Besedy byla právě poslední dekáda  19. století. Z hudebního pohledu 
byl přínosem pro spolek Jaroslav Procházka. Jako sbormistr pozvedl 
spolkový zpěv na možné maximum. Jeho odchod koncem roku 1900 
znamenal pro Besedu velký útlum ve všech kulturních aktivitách. 

Z meziválečných spolků víme o Tamburášském kroužku Dalibor, 
jenž vznikl v roce 1924 pod vedením Ferdinanda Kováře. Za svůj účel 
si zvolil pěstování tamburašské hudby, vyučování zpěvu a podporu hu-
debního nadání prostřednictvím přednášek, koncertů, divadel, výletů a 
akademií. Spolek zanikl v roce 1932. V rámci reorganizace stanov TJ 
Sokol v roce 1922 se i při tomto spolku pořádaly hudební produkce 
cizích i místních umělců. V témže roce se začalo jednat o založení po-
bočky firmy Petrof na výrobu klavírů. Filiálka hradecké firmy působila 
ve městě v letech 1924 až 1996.

Na starší tradici navázal po druhé světové válce chrámový sbor 
čítající zhruba 40 členů, jenž od roku 1947 vedl Bartoloměj Pitlach 
st. Sbor účinkoval při mších, především vánočních. Na každé Vánoce 
byl nastudován jiný kus a zpěváky kromě varhan doprovázel i orchestr 
tvořený převážně úředníky z krumlovských úřadů.   

Roku 1981 vzniká v Moravském Krumlově ženské hudební těleso 
pod taktovkou tehdejšího ředitele LŠU Františka Šebesty. Z původ-
ních deseti členek se postupně sbor rozrostl  na třicet. Šebestinky, jak 
se sbor jmenoval, vystupovaly na různých akcích města. Svým vystou-
pením okrášlily nejednu zlatou svatbu a dokonce zazpívaly u příleži-
tosti 100. výročí narození nejstarší občanky města pí. Senftové. Do 
jejich repertoáru patřily především písně lidové upravované umělec-
kým vedoucím Šebestou. Sbor doprovázelo smyčcové trio ve složení
p. učitel Nádeníček, Fr. a M. Šebestovi, na klavír hrála N. Oulehlová. 

Po Šebestovi se vedení sboru v roce 1988 ujímá Helena Halířová. 
Její pracovní vytížení v Brně přispělo k tomu, že se od roku 1990 
ujímá vedení sboru Karel Němeček, který do té doby dirigoval asi 
dvacetičlenný mužský pěvecký sbor. Spojením obou vzniká Smíšený 
pěvecký sbor, později pojmenovaný jako Smíšený pěvecký sbor Karla 
Němečka. K. Němeček sbor vedl až do roku 1994, kdy se ujal vedení 
sboru Bartoloměj Pitlach ml. Ten sbor dirigoval až do ledna 2010.
Po jeho úmrtí taktovku přebírá syn David Pitlach. 

Sbor  má ve svém repertoáru písně lidové, klasické i sakrální, nastu-
doval i několik mší. Koncertuje ve městě i okolních obcích. Navazuje 
kontakty s dalšími  pěveckými sbory, vystupuje na koncertech po celé 
Moravě. Hostoval v Praze na Adventních koncertech i v rakouském Hor-
nu. V roce 2005 se uskutečnil v Moravském Krumlově festival sborové-
ho zpěvu Musica Sacra, kdy s českými sbory vystoupily na koncertu ve 
farním kostele sbory z Rakouska. V roce 2006 sbor reprezentoval město 
i celou Českou republiku na Mezinárodním festivalu sborového zpěvu 
Cantate Adriatica v italském San Marinu. Sbor také spolupracuje s dnes 
již zahraničními slovenskými sbory – se sborem Horné Srnie, Ilavan a 
Hornosúčan. Také se pravidelně účastní přehlídek sborů v Dačicích. Tra-
dicí se stalo Moravskokrumlovské setkání sborů, jehož již 17. ročník se 
letos uskutečnil. Sbor úspěšně reprezentoval město i Českou republiku 
na 13. ročníku Mezinárodního festivalu sborů v Alta Pusteria v Itálii.  

Prameny a literatura: • MZA, fond B40 - Zemský řad, sign. 2/7 - 
spolky (dílčí inventář, I. část), kart. 3901, inv.č. 3347 - Tamburášský 
spolek Dalibor v Moravském Krumlově • MZA, fond B40/I, kniha 
437n, I. man - spolkový katastr okresu Moravský Krumlov • HLA-
VÁČEK, P.: Hudba v Moravském Krumlově. In: BRŰCKOVÁ, M.; 
GREGOROVÁ, R.; GRUNA, B. a kol: Moravský Krumlov ve svých 
osudech. Brno 2009, s. 281 - 288 • vzpomínky pamětníků.

Příspěvek byl sestaven u příležitosti výstavy Spolky v Moravském 
Krumlově. Zdeňka Coufalová - Hana Prymusová

Zkouška chrámového sboru (asi 1963)   foto ze sbírky Marie Pitlachové
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» AUTO - MOTO
koupím
•• sajdu k motorce zn. Velorex. Tel.: 
774 858 480.
prodám
•• Opel Corsa 1,0i, 3-dvéřový, r. v. 
1999, najeto 40.000 km, tažné zaří-
zení, náhradní pneu na diskách, STK 
do 5/11, cena: 55.000 Kč. Tel.: 603 
793 890. Zn.: Důchodce.
•• Felicii 1,3 LXI, r. v. 1998, gará-
žovaná, málo jetá, najeto 69.900 km, 
nové tažné zařízení, nové tlumice 
a výfuk, cena: 35.000 Kč. Tel.: 607 
260 112.
•• Honda Hornet 600 F, r. v. 2004, 
bílá perleť, vše originál, super stav, 
cena: 75.000 Kč. Tel.: 721 681 677.
•• 2-rychlostní Babetu a Pionýr 21, 
cena dohodou. Tel.: 723 747 646 (vo-
lat po 19.00 hod.).
•• motocykl Yamaha DT 50R z r. 
2006, koupeno nové v ČR, po 1. ma-
jiteli, najeto 5.000 km, mopedy Jawa 
Babeta 210/000 2-rychlostní a Puch 
50, vše cena dohodou. Tel.: 515 333 
339, 776 626 586.
•• 4 kompl. zimní kola na Škoda For-
man, r. v. 1992 + 4 ks pneu 165/70R 
13 OR 13 nejeté. Tel.: 606 764 310.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• byt 1+1 nebo garsonku v Morav-
ském Krumlově. Prosím nabídněte. 
Tel.: 604 899 330.
prodám
•• rozestavěný RD ve Vedrovicích, 
cena: 1.280.000 Kč. Tel.: 602 755 265.
•• RD 1+1 v Moravském Krumlově 
(k opravě), zděný z plných cihel, 
izolovaný, suchý, cena: 380.000 Kč. 
Tel.: 602 755 265.
•• 2+1 v Ivančicích - nové sídliště, 
1.patro. Tel.: 774 550 913.
•• RD 3+1 v Němčicích, obyvatelný. 
Tel.: 723 616 258.
•• byt 1+1 v klidné části Moravské-
ho Krumlova, možnost k nahlédnutí 
po tel. domluvě, cena dohodou. Tel.: 
606 104 086.

•• REMAX A-CITY Vám nabízí:
• novostavby RD 5 + 1 + garáž 
Ivančice, pozemek 475 m2, ZP 
138 m2, dokončení r. 2011, ceny od 
3.000.000 Kč • stavební pozemky 
na okraji Ivančic od 475 - 1.019 m2,
všechny sítě a komunikace, cena: 
2.107 Kč/m2 • celoročně obyvatel-
nou novostavbu chaty 3+1 u MK, 
ZP 28 m2, pozemek 1.020 m2, voda, 
el., terasa, sklep, cena: 695.000 Kč 
+ provize • poslední volnou novo-
stavbu domů na klíč, typ bungalov 
4+kk Neslovice, pozemek od 413 
m2, cena od 2.600.000 Kč, • nové 
byty 2+kk, 3+kk a 3+1 v OV
v Ivančicích, byty od 42 - 95 m2, 
možnost dokoupení garáže, ceny 
bytů od 1.250.000 Kč • DB 3+1 
s garáží, Oslavany, 1 NP, lodžie, 
plastová okna, cena k jednání. 
Další info a nemovitosti na tel.: 
605 749 319 nebo: www.re-max.cz.
•• dům 3+1 v Miroslavi, rekonstruo-
vaný, zimní zahrada, stodola jako ga-
ráž, dílna, vinárna s vinným sklepem, 
dvůr, chlév. Tel.: 721 092 276.
•• pěkný DB 3+1 v Moravském 
Krumlově na Sídlišti, 6. patro, po 
rekonstrukci. Tel.: 777 070 753. 
Zn.: Levně.
•• novostavbu RD 4+1 v Morav-
ském Krumlově, zahrada, garáž, 
volný ihned. Tel.: 777 582 899.
•• byt v OV 3+1 cihlový z roku 
1976, kompletně zařízený, cena
dohodou. Tel.: 515 333 339, 776 626 
586. Zn.: Miroslav.
nabízím pronájem

•• pronájem 50 m2 nově zrekonstru-
ovaných prostor ke komerčnímu 
využití v centru Ivančic. Více infor-
mací na tel.: 605 331 478.
•• byt 2+1 cihl.v Ivančicích - staré 
sídliště, kompl. zařízený. Tel.: 731 
481 938, e-mail: michalstransky@
email.cz.

•• pronajmu DB 3+1 na Sídlišti 
v Moravském Krumlově, po rekon-
strukci. Tel.: 777 070 753.

•• Pronajmu pěkné nebytové pro-
story k podnikání v Moravském 
Krumlově o ploše cca 80 m2. Vhod-
né jako kanceláře, komerční využi-
tí, služby apod... Bližší informace 
na tel.: 608 904 611.
•• nekuřácký podkrovní byt 2+kk 
ve 2. patře cihlového domu v Ivan-
čicích. Tel.: 724 145 079.
hledám pronájem
•• dlouhodobý pronájem bytu nebo 
RD do 6.000 Kč/za měsíc. 2 platby 
předem, prosím nabídněte. Tel.: 606 
954 360.
•• mladý manželský pár s roční 
dcerkou hledá pronájem RD se 
zahrádkou. Prosím nabídněte. Tel.: 
722 664 369.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• hoblovku domácí výroby 3x230V, 
nastav. výška hoblování, v dobrém 
stavu, nevyužív.. Tel.: 721 092 276.
» NÁBYTEK
prodám
•• kuchyňskou rohovou lavici + 2 
židle (nutno opravit), kuchyňský 
oválný stůl (oprava umakartu). Tel.: 
739 301 503.
» ELEKTRO
prodám
•• zachovalou automatickou pračku 
zn. Indesit s předním plněním, cena 
700 Kč. Tel.: 728 249 395.
•• elektrický sporák v dobrém stavu, 
pěkný. Tel.: 721 092 276.
•• el. akumulační kamna zn. Fiko-
term, 3,5 kW, barva světle hnědá 
a šedá, málo používaná. Tel.: 732 
225 507. Zn.: Ivančice.
•• ledničku s mrazákem 120 l, el. kr-
bová kamna s plamenem a větrákem. 
Tel.: 739 301 503.
» VŠE PRO DĚTI
koupím
•• přebalovací pult se skříňkou nebo 
zásuvkami. Tel.: 606 625 729.
prodám
•• černý sportovní kočár po 1 dítěti, 
dobrý stav, cena: 500 Kč. Tel.: 739 
420 675.
•• kvalitní sportovní kočárek, moc 
pěkný, zimní fusak. PC: 8.000 Kč, 
nyní: 2.000 Kč. Tel.: 721 326 426.
•• přebalovací pult s vaničkou zn. 
Brevi, cena: 750 Kč, značkové oble-
čení pro dítě od 0-6 měsíců (po 1 dí-
těti), vše jako nové! Možnost zaslání 
fota e-mailem. Tel.: 737 134 638.
půjčím
•• 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 autosedačku „va-
jíčko“. Nepromokavý, bezpečnostní 
pásy, rolovací stříška proti hmyzu a 
dešti. Lze i předělat na „jogger“ (ko-
čárek). Váha vozíku 15 kg, nosnost 40 
kg. Cena: 90 Kč/den, 150 Kč/víkend, 
500 Kč/týden, 60 Kč/stejný den půj-
čení a vrácení. Půjčení na č. OP nebo 
vratnou zálohu. Volejte kdykoliv 
na tel.: 721 369 034, nebo pište na 
e-mail: rysavka@seznam.cz.
» ZVÍŘATA
prodám
•• čistokrevná štěňata beagla, tri-
colora, fenečky bez PP po otci s PP, 
očkovaná + odčervená, velmi pěkná. 
Odběr možný začátkem listopadu 
2010. Cena: 2.500 Kč. Možnost 
zaslání fotografie na e-mail. Tel.: 
775 110 184.
•• ŠARPEJ (SHAR-PEI) CHS FO-
OLGOLD nabízí 2 kvalitní fenky 
s PP, po import. otci (Rusko, šam-
pión klubu „Exotic a Sharpei“). 
Štěňátka k odběru - 7 týdnů, sociali-
zované, zvyklé na venčení, naučené 
na granule. Vhodné pro výstavy 
i pro radost, cena dohodou (rozum-
ná), možnost splátky. Tel.: 736 601 
631. Zn.: Ivančice.

•• štěňata labradorského retrívra, 
čistokrevná, světlá barva, odběr 
ihned. Tel.: 724 415 565.
•• štěňata zlatých anglických kokrů 
bez PP, očkovaná + odčervená. Tel.: 
724 033 609.
•• prase i půlky, perličky a kachny di-
voké (březňačka). Tel.: 722 007 609.
•• prasata, váha 110 - 170 kg, cena 
dle dohody. Tel.: 734 509 754.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• obložení - materiál ořech, smrk a 
dub. Tel.: 721 261 515. Zn.: Levně.
•• pianino zn. Petrof, repasované v 
Petrofu, barva světlé dřevo (i s židlič-
kou), cena: 34.000 Kč, možná doho-
da. Tel.: 602 519 717, 723 635 939.
•• 3 zdravé dubové sudy, 1-500 l, 
1-440 l (bílé víno), 1-320 l (červené 
víno). Tel.: 731 231 398.

•• oves, cena: 250 Kč/q,
Tel.: 723 827 881.

•• plastové sudy 150 l s uzavíratel-
ným těsnícím víkem, plastové kanis-
try 25 l. Tel.: 721 092 276.
•• brokovou kozlici, Zbrojovka 
Brno, ZH 103, 12/70, cena: 5.500 
Kč, dále pak brokovnici - jednuška, 
Zbrojovka Brno, ZB 132, 12/70, 
cena 2.500 Kč. Tel.: 733 552 437.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Kapela „3 na 3“ s dlouhod. tradicí 
hledá kytaristu. Tel.: 604 441 723.
•• Hledáte zajímavou práci? Jste 
pracovitý a samostatný? Firma 
TC MACH Vás přijme jako ser-
visního technika. Klíčové pracovní 
úkoly: instalace a servis tepelných 
čerpadel, péče o zákazníka před 
i po instalaci. Požadavky: SŠ 
nebo vyučen v oboru tech. směru, 
praktické zkušenosti s instalací 
otopných systémů, uživ. znalost 
MS Office, vysoké prac. nasazení, 
týmový duch. Nabídky zasílejte 
na: tcmach@tcmach.cz nebo na TC 
MACH, s. r. o., U Mostu 590, 672 01 
Moravský Krumlov.
•• vysoká štíhlá blondýnka hledá 
jakoukoliv práci nebo i brigádu. 
Učím se rychlé nové věci, prosím 
nabídněte. Tel.: 721 326 426, e-mail: 
esterka.cz@seznam.cz. Zn.: Ivanči-
ce a okolí.

•• RETEX a. s. Moravský Krumlov 
hledá pracovníka do technického 
úseku. Kvalifikační předpoklady: 
ÚSO vzdělání elektro - §10 vyhl. č. 
50/78 Sb. - projektování (případně 
možnost doplnění této kvalifikace). 
Nástup možný ihned. Kontakt: 
paní Květoslava Procházková, tel.: 
515 209 530.

•• Dopravní firma v Oslavanech 
přijme řidiče (brigádníka) na vozidlo 
Avia pro rozvoz zboží v okolí Brna. 
Nutná praxe, ŘP skupiny C a platný 
profesní průkaz řidiče. Nástup možný 
ihned. Tel.: 602 790 115.

•• Hotel EPOPEJ Moravský Krum-
lov přijme do trvalého pracovního 
poměru recepční. Bližší informace 
na tel.: 515 321 317.
•• spolehlivé muže na svoz odpadu 
- závozníky. Tel.: 731 888 801. Zn.: 
Práce Brno.

» SLUŽBY
•• Poskytuji komp. finanční služby. 
Nabízím dlouhodobou pomoc ve 
složité finanční situaci. Poskytuji 
poradenství ve směru dlouhodo-
bého zajištění a finanční soběstač-
nosti. Pavel Procházka - obchodní 
zástupce společnosti OVB ALLFI-
NANZ, a. s., tel.: 737 381 235.

•• Hodinový manžel! Nemá Váš 
manžel nebo přítel čas? Je často 
zaneprázdněný, nebo prostě není 
po ruce? Chtěli byste doma udělat 
nějakou řemeslnou práci a firmy 
Vás odmítají? Využijte mých slu-
žeb, www.hypr.wbs.cz, tel.: 604 680 
791, e-mail: hypr75@seznam.cz.

•• 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.
•• Možnost přivýdělku pro příjemné 
a komunik. studentky, ženy na MD, 
schopné důchodkyně, v oblasti kos-
metiky. Více na tel.: 732 764 306.
•• AUTOŠKOLA Procházka, Že-
rotínovo nám. 6, Ivančice, pořádá 
každou poslední sobotu v měsící 
školení řidičů profesionálů. Více 
info na tel.: 605 331 478 (nutno 10 
dní předem!!!)
•• INVESTOR vyplatí dluhy, exe-
kuce i dražby na nemovitostech. 
Nízké splátky až na 30 let. Více 
info: www.vyplatimedluhy.cz, tel.: 
541 211 843, 731 231 318.
•• Jazykové kurzy na GYMNÁZIU 
Moravský Krumlov. I. pololetí 
2010/11: 17 týdnů, 34 vyučovacích 
hodin (v. h.). Cena: 2.980 Kč (tj.: 85 
Kč / v. h.), max. 12 studentů ve sku-
pině. Pondělí 4.10.2010 - 31.1.2011 
- angličtina obchodní (mírně po-
kročilí) od 15.00 hod. - 16.30 hod., 
angličtina úplní začátečníci od 16.45 
hod. - 18.15. hod. Úterý 5.10.2010 
- 1.2.2011 - ruština obchodní (mírně 
pokročilí) od 15.00 hod. - 16.30 hod., 
angličtina (mírně pokročilí) od 16.45 
hod. - 18.15. hod. Místo: GMK, Sme-
tanova 168, učebna č. 7. Přihlášky: 
lena.karlik@seznam.cz, tel.: 606 
522 461. (V době školního vyučování 
pouze sms)!!!
» SEZNÁMENÍ
•• muž 35/176 hledá ženu pro intim-
ní chvíle. Tel.: 723 052 455.
•• žena 47/163 hledá muže ve věku 
47-55 let. Tel.: 605 371 218 (pouze 
sms). Zn.: Jen vážně!
•• jsem 59 letý muž, 171/72 a chtěl 
bych najít štíhlou přítelkyni asi tak 
do 57 let (na výlety, do bazénu, 
v zimě do sauny a jiné příjemné akti-
vity). Tel.: 732 284 863.
•• zkušený muž hledá ženu do 44 
let k občasným intimním schůzkám. 
Tel.: 723 772 516.
» PODĚKOVÁNÍ
•• Děkujeme rodině Heleny a Jarosla-
va Smrkovských za krásné odpoledne 
na koních pro naše postižené děti. Dě-
kujeme též obci Trstěnice za umožně-
ní našeho relaxačního pobytu v jejich 
kempu a za skvělou péči správkyně 
paní Hilkové. Klub PHÁROS.

SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky 

(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50 
Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu. Zn. 
levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně 
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.

BUBNOVÁNÍ na djembe
  

Společné bubnování pro začínající i mírně
pokročilé s možností zapůjčení bubnů

10 setkání vždy ve středu 6., 13., 20., 27. října,
3., 10., 17., 24. listopadu, 1., 8. prosince 2010

 

18.30 - 20.00 hodin v prostorách školní družiny
ZŠ Řeznovice, příspěvek: 1.250 Kč

Kapacita: 10 - 12  osob (5 ks bubnů k zapůjčení)
(setkání se uskuteční při min. počtu 5 účastníků)

Setkání vedou manželé Tomáš a Kateřina Pokorní 
(lektoři bubnování a muzikoterapie – www.muzikocesta.cz)

Přihlášky jsou akceptovány po uhrazení příspěvku 1 250 Kč
na účet č. 206976068/0300 nebo osobně do 30. září 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ženský bubnovací kruh a oslava podzimní rovnodennosti s vůní 
jablek a vína - ve středu 22. září 18.30 - 20.30 hodin

Mužský bubnovací kruh ve středu 29. září 18:30 - 20:30 hod.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Informace, přihlášky a rezervace bubnu:
K. Pokorná, kat.pokorna@centrum.cz, tel.: 731 145 643

SPORTCENTRUM „OSP“ připravuje 

DALŠÍ ROČNÍK AMATÉRSKÉ 
LIGY KUŽELEK 

pro 4-ČLENNÁ DRUŽSTVA - kuželkový turnaj jednotlivců
na 60 hodů, v sobotu 2. října 2010. 

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Českého zahrádkářského svazu
Moravský Krumlov „KVĚTINY Dvořáková M. K.“ „Základní 
organizace ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ M. K. - MěKS 

Moravský Krumlov a Město M. K. Vás všechny srdečně zvou na

7. PODZIMNÍ ZAHRADNICKOU VÝSTAVU 
A VÝSTAVU K 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
MÍSTNÍHO VČELAŘSKÉHO SPOLKU

které se konají dne 2. října - 5. října 2010 v galerii Knížecího domu, 
nám. T. G. Masaryka 40 Moravský Krumlov. 

Program: v sobotu 2. října 2010 v 9.00 hodin - VERNISÁŽ. 
Na výstavě budou ke zhlédnutí i k prodeji: • aranžérské práce, 
• řezané, hrnkové a pokojové květiny • kaktusy • suchá vazba
• rukodělná keramika • léčivé kameny • solné svíčky • ovoce

• zelenina • vinná réva • živé včelstvo • degustace medů.
OTEVÍRACÍ DOBA: so, ne, po: od 9.00 hodin - 17.00 hodin,

út: od 9.00 hodin - 14.00 hodin. 

TMK travel - cestovní agentura, 1. patro Knížecího domu,
Růžová 39, Moravský Krumlov, tel.: 602 782 232

nabízí jednodenní zájezd do maďarských lázní
„GYÖR

„
VYUŽIJTE odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA

termín: 6. listopadu 2010 (sobota) - MÍSTA SE PLNÍ!!!!!

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 informací na tel.: 515 321 044, 602 782 232, 

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

NÁRODNÍ DIVADLO Brno a MěKS Moravský Krumlov 
zvou na divadelní představení

„ZLATÍ CHLAPCI
„ 

v sobotu 4. prosince 2010 v 19.00 hodin.  Činohra Neil Simon, 
Mahenovo divadlo v Brně. Vstupenka: 290 Kč (plné), 218 Kč (senioři).

„LOUSKÁČEK
„ 

v sobotu 18. prosince 2010 v 19.00 hodin.
Balet Petr Iljič Čajkovskij, Janáčkovo divadlo v Brně.  Cena 
vstupenky: 400 Kč (plné), 300 Kč (senioři). Závazné přihlášky 
přijímá Městské kulturní středisko Moravský Krumlov (tel.: 515 322 
330, 725 579 923) do 15. září 2010. Obě divadelní představení - 

doprava zdarma. Možnost objednat představení jednotlivě !!!

ZOČSCH Jezeřany-Maršovice pořádá

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
DRŮBEŽE A HOLUBŮ
sobota 25. září od 8.00 do 18.00 hodin
neděle 26. září od 8.00 do 15.00 hodin.

Možnost zakoupení chovných zvířat. Srdečně zvou pořadatelé.

KIS Oslavany pořádá 

 ZUMBA FITNESS
v sobotu 2. října 2010 od 16.00 hodin - 18.00 hodin. Dělnický dům 
Oslavany, vstupné: 100 Kč. Martina Répalová - „ZUMBA“ instruktor.

KIC města Dolní Kounice a ČSŽ zve děti i dospělé na

DRAKIÁDU
v sobotu 28. září 2010 ve 14.00 hodin na Šibeničnou. 

Program: soutěže a opékání špekáčků.

KIS Oslavany pořádá zájezd na HITMUZIKÁL

„DĚTI RÁJE
„

v sobotu 27. listopadu 2010. Cena: 950 Kč. Předprodej vstupenek
v kanceláři KIS nebo na tel.: 546 423 283, 604 108 641 do 31. října 

2010!!! Odjezd v 15.30 hodin z aut. nádraží se zastávkami po městě.
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MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

Krajský přebor v kopané

úterý 28. 9. v 16.00 hodin

FC Moravský Krumlov
- 1. SC Znojmo „B„
sobota 2.10. v 15.30 hodin

FC Moravský Krumlov
- FC Ivančice

Mapování historie házené
Ivančická házená má dlouhou a bohatou tradici. Patří ke chloubám 

našeho města. Počátky se datují do období let 1920-1930. Mezi nesčet-
nými úspěchy všech kategorií od mládeže po veterány jasně vyčnívají 
například ivančické mladší dorostenky, které dosáhly dvakrát na titul 
přeborníka republiky, a muži hráli 3 roky nejvyšší soutěž republiky. 

Na jaře se oddíl rozhodl zmapovat tuto zajímavou historii svého há-
zenkářského klubu. Začalo se pracovat na nalezení dokumentů, foto-
grafiích, faktech. K dnešnímu dni je objem získaných digitalizovaných 
dat 4170 dokumentů o velikosti 5,3 GB. Je udělán velký kus práce, ale 
víme, že ještě spousta materiálů je mezi bývalými hráči, členy oddílu a 
fanoušky. Tímto článkem prosíme o pomoc v dohledání toho, co máte 
o ivančické házené ve skříních, albech a ve vitrínách. Našim záměrem 
je dokumenty a fotografie naskenovat, pohár nebo jinou věcnou vzpo-
mínku nafotit a vše zařadit do galerie dokumentů archivu klubu. Vlast-
nictví daných věcí držitelem nikterak nezpochybňujeme a jsme rádi, 
že zub času danou věc nezničil. Poté, co dopracujeme do finálové po-
doby tento archiv, bude pro zájemce k mání v digitální podobě na CD
v počítačové verzi, včetně záznamů z utkání a jiných zajímavosti.

Blíží se devadesátilé výročí vzniku házené v Ivančicích. Věříme, 
že se nám s Vaší pomocí podaří popsat bílá místa a doplnit málo po-
psané stránky ivančické házené. Odpovědnou a kontaktní osobou ze 
strany házenkářského klubu je Pavel Vavroušek. Kontaktní spojení: 
tel.: 777 744 203 a email: vavrousek@selfnet.cz.

Milan Buček, předseda klubu HK IVANČICE

Miroslavské hasičky
na mistrovství ČR

Ve dnech 18. a 19. září se konalo na stadiónu Dukly v Praze na Julis-
ce Mistrovství České republiky v požárním sportu. Jihomoravský kraj 
reprezentovalo družstvo žen z Miroslavi, které si tuto poctu vybojovalo 
vítězstvím v krajské soutěži, jež proběhla v měsíci srpnu v Blansku. 
„Miroslavské hasičky přijel podpořit celý autobus jejich věrných fa-
noušků. Poděkování patří děvčatům, trenérům a celému realizačnímu 
týmu za vzornou reprezentaci města,“ uvedl  místostarosta Roman Volf.

Činnost sportovních 
družstev SDH Rakšice
Dovolte mi říci několik vět o činnosti našich sportovních družstev 

v tomto roce. Zúčastnili jsme se řady Pohárových soutěží, kde jsme 
byli občas úspěšní a občas i neúspěšní, ale i to ke sportu patří. Zapojili 
jsme se také do kulturního dění v našem městě.

Letošní sezonu reprezentovala náš sbor tyto soutěžní družstva: Muži 
„A“ ve složení: Bartoš Zbyněk, Martínek Tomáš, Havlíček Jan, Pavlik 
Jan, Veselý Josef, Bukač Josef a Coufal Lukáš. Muži „B“ ve složení: 
Fleischer Tomáš, Fleischer Jiří, Novák Jan, Klim Jiří, Veselý Josef, Mar-
tínek Jan, Šedrla Jiří a náhradníci Čech Petr a Brück Pavel. Družstvo žen 
ve složení: Fleicherová Dana, Filová Hanka, Vystrčilová Lenka, Čuda-
nová Jana, Topičová Aneta, Marková Radka a Strnadová Hanka.

Tato sezona pro nás znamenala opětovné překročení osobního rekor-
du, což několikrát bohužel nestačilo k umístění se na pohárových mís-
tech. Zúčastnili jsme se celkem deseti soutěží, odkud si muži odvezli 
5x 4. místo, 2x bronz, 1x stříbro a 1x zlato. Osobní rekord pro družstvo 
„A“ se zastavil na čase 18,91 s , pro družstvo „B“ 19,48 s, a pro nové 
družstvo „C“, které se zúčastnilo pouze jedné soutěže, je rekord 17,39 s.
Věřím však, že tyto časy budou příští sezonu vylepšeny. Ženy si z letoš-
ních soutěží dovezly 1x 4. místo, 2x 3. místo, 1x 2. místo a 1x zlato.

Již druhým rokem se zapojujeme do pořádání Pohárové soutěže 
v požárním útoku „O Pohár města“ a Svatovavřinecké zábavy a již 
nyní mohu říci, že se z těchto akcí stala velice krásná tradice.

Děkuji všem členům za usilovnou práci, ale také hlavním sponzorům 
a partnerům: město Moravský Krumlov, Radek Záviška - Autoservis
a Cars Trade M&M Znojmo za jejich obrovskou podporu.             /JV/

Po několika závodech pitbiků 
se na miroslavské motokrosové 
trati v neděli 12. září uskutečnil 
konečně i první závod velkých 
motocyklů. Jednalo se o závod 
vypsaný v kategoriích 50, 65, 
85 ccm, MX1, MX2 a veteráni. 
Miroslavský Junior Motokros 
klub Miroslav připravil trať s ma-
ximální pečlivostí a již týden před 
závody probíhala úprava terénu a 
okolí. Na trať se začali sjíždět zá-

vodníci už večer před samotným 
závodem, což byl pro pořadatele 
důvod k optimismu, že přijede re-
kordní počet jezdců. Vždyť miro-
slavská trať je otevřena veřejnosti 
teprve necelé dva roky a mnoho 
jezdců se často až nyní dozvídá 
o její existenci. Nakonec přijelo 
50 závodníků, což na první závod 
není k zahození.

Trochu suchý terén se podařilo 
po většinu dne udržet v mezích 

prašnosti za pomocí hasičů z 
Rakšic a Miroslavi. Co pořade-
tele opravdu příjemně překvapilo, 
byl zájem diváků o motokros. 
Návštěva během celého závod-
ního dne se pohybovala kolem 
500 diváků. Je vidět, že motokros 
v Miroslavi dlouhá léta chyběl,
a zájem diváku to jen potvrdil. 
Svůj podíl na tom má určitě skvělé 
zajištěná organizace s vyníkajícím 
občerstvením a hlavně krásné po-
časí. Výborné atmosféře závodů 
přispěl svým akčním komentátor-
ským přístupem Aleš Gross.

Co se týká samotných závodů, 
jezdci byli po ranních rozjížď-
kách rozdělení do 5 závodů. 
Jeden závod společně jeli 50 a 
65 ccm, další společně 85 ccm a 
pitbike. Samostatné závody měli 
MX1, MX2 a veteráni. Každá ka-
tegorie jela dvě rozjížďky. Pěkné 
závody předvedly obě nižší třídy 
s nejmladšími ročníky. Vrcho-
lem dne ovšem byly nejsilnější 
třídy MX1 a MX2, kde hlavně 
ve třídě MX2 jel místní jezdec 
Martin Šikula, jenž obě rozjížďky 
vyhrál  a stal se tak hrdinou dne 
s celkovým vítězstvím před také 

výborným Karlem Smejkalem, 
Skvěle rozjetý závod měl i Libor 
Holátko z místního klubu, který 
ve druhé rozjížďce těsně přišel 
o celkové třetí místo. Nejsilnější 
kategorie MX1 předvedla opět 
krásný závod a na stupně vítězů 
se dostali Václav Novák, Petr 
Jonáš a Jiří Komárek.

Pořadatelé tímto děkují jezd-
cům, ale také divákům za skvělou 
atmosféru a zároveň zvou na 
poslední závod letošní sezony 
na této trati, a to na sobotu 16. 
10. 2010, kdy se jede další závod 
seriálu Pitbike Moravia cup.

Výsledky: Třída do 50 ccm: 1. 
Fornál Michal, 2. Černý Luděk, 
3. Peška Ondra. Třída do 65 ccm: 
1. Matějec Jiří, 2. Pytera Denis, 3. 
Prokop Martin. Třída do 85 ccm: 
1. Havlíček Ondra, 2. Gross Fi-
lip, 3. Princ Josef. Třída pitbike:
1. Kaláb Martin, 2. Šraitl David, 
3. Rousová Katka. Třída veterán: 
1. Benáček Jiří, 2. Rous Ivan,
3. Hampl  Milan. Třída MX2:
1. Šikula Martin, 2. Smejkal 
Karel, 3. Benhart Ladislav. Třída 
MX1: 1. Novák Václav, 2. Jonáš 
Petr, 3. Komárek Jiří.           /jmk/

První závod „velkých
„
 motorek na miroslavské trati

V květnu tohoto roku uběhlo 5 
let od založení občanského sdruže-
ní s názvem ODDÍL JUDO DOL-
NÍ KOUNICE, o.s. Cílem zaklada-
telů, zkušených trenérů, bývalých 
reprezentantů ČSSR a úspěšných 
ligových závodníků Mgr. Michala 
Sajaše a Lubomíra Sotuláře, bylo 
nabídnout v tomto sportem netknu-
tém kraji volnočasovou aktivitu, 
která by bavila děti, dospívající 
mládež i dospělé, a to bez ohledu 
na tělesnou výšku a váhu. 

Za pomoci spřáteleného oddílu 
SKKP BRNO, Městského úřadu 
v Dolních Kounicích, Obecního 
úřadu Trboušany, ZŠ Dolní Kou-
nice, podpory reprezentačního 
trenéra dorostenců Mgr. Jaroslava 
Švece a závodníků USK Praha, 
se podařilo záměr zrealizovat a 
výsledky hovoří za vše. Za dobu 
svého působení oddíl získal v Mo-
ravské lize družstev mužů dvě 
první místa, jedno druhé a letos 
opět útočí na medailové pozice. 

V mládežnických kategoriích 
se může pochlubit prvním místem 
a dvěma třetími místy z Mistrov-
ství Moravy a čtvrtým místem 
z Přeboru ČR starších žáků. Za 
pět let svého působení vyhráli 
závodnici oddílu 40 zlatých, 54 
stříbrných a 50 bronzových me-
dailí z různých soutěží v České 
republice, Slovenské republice, 
Polsku a Rakousku. Podrobnější 
informace najdete na interneto-
vých stránkách oddílu www.ju-
dokounice.eu, kde je mnoho 
informací o judu, fotogalerie a 
videogalerie z oddílových akcí. 
Na judo jsme se zeptali trenéra 
oddílu Michala Sajaše.

Co nám řeknete o judu?
Judo je olympijský sport, který 

zaujal milióny lidí na celém svě-
tě. Přináší uspokojení nejen těm, 
kteří ho provozují, ale i divákům. 

Judo může být chápáno jako za-
jímavý sport, umění, rekreační 
či společenská aktivita, kondiční 
program, způsob sebeobrany 
anebo výkonnostní sport, co po-
skytuje jeho příznivcům široké 
možnosti seberealizace v každém 
věku. Judo není pro lidi, kteří si 
chtějí něco dokazovat a přenášet 
judo na ulici do rvaček a fotba-
lových utkání. Nezanedbatelnou 
výhodou hovořící v prospěch 
juda je nízká finanční náročnost 
tohoto sportu, možnost tréninků 
po celý rok, příležitost k pozná-
vání nových přátel.

Odkud judo pochází a myslíte 
si, že je populární?

Judo jako sport vzniklo v Ja-
ponsku v roce 1882 vyčleněním 
určitých technik z více bojových 
umění, převážně Jiu Jitsu. Osob-
ností, která sehrála při vzniku 
judo největší úlohu, byl profesor 
Jigoro Kano. Díky přitažlivosti 
svých tréninkových metod a vel-
kému rozšíření má několik milió-
nů registrovaných členů ve všech 
zemích světa. O jeho popularitě a 
významu svědčí i to, že je na pro-
gramu olympijských her. Úspěchy 
našich vrcholových sportovců 
z posledních let ukazují na to, 
že v budoucnu možná dosáhne 
některá z nadějí na olympijskou 
medaili. Poté snad bude i judo 
v ČR populárnějším sportem.

V čem spatřujete výhody juda?
Judo všestranně rozvíjí tě-

lesnou zdatnost i psychickou 
odolnost judisty. Filozofie juda 

klade velký důraz na techniku a 
psychické schopnosti, prostřed-
nictvím kterých dokáže judista 
v případě potřeby eliminovat i 
podstatně silnějšího protivníka. 
Nezanedbatelnou součástí cvičení 
judo je i jeho etika, která přispívá 
k harmonickému rozvoji osob-
nosti a zejména v případě mláde-
že má silný výchovný charakter a 
může působit jako prevence proti 
nežádoucím sociálně patologickým 
jevům, jako jsou drogy či alkohol.

Můžete nám uvést nějakého 
známého judistu?

Pokud se budeme bavit o sou-
časnosti v ČR, je to především tro-
jice Krpálek, Ježek, Petřikov. Tihle 

kluci se dokážou prosadit mezi 
světovou špičkou, což není vůbec 
jednoduché. Čtenáři budou znát 
určitě judistu a kaskadéra Petra 
Jákla, režiséra filmu Kajínek, nebo 
čerta z pohádek Ondřeje Vetchého. 
Nejznámějším judistou politikem 
je Vladimír Putin.

Je lehké se naučit judo?

Judo je běh na dlouhou trať se 
spoustou překážek a stále nových 
výzev. Judista musí dokonale 
ovládat své tělo, techniku, taktiku, 
psychicky a závodnicky dospět. 
Každý to má jinak. Kdo chce být 
mistr světa po roce nebo dvou tré-
nincích, ať na to zapomene. Za tuto 
dobu zvládne sotva základní tech-
niky a pády. Jedno přísloví říká: 
„Kdyby bylo judo tak jednoduché, 
nazývalo by se fotbal.“ Tím však 
nechci říct, že se mi fotbal nelíbí.

Kde mohou lidé judo trénovat?
Určitě ne na ulici. Nejlepší je 

najít ve svém okolí judistický od-
díl a podívat se trénink. Spousta 
informací je na internetu.

Kdybych chtěl trénovat u vás?
Není problém. Trénink máme 

v sále obecního úřadu Trboušany 
každé pondělí a středu od 17.00 
do 19.00 hod. (září-červen). Nové 
zájemce ve věku od 7 do 100 let 
vždy rádi přivítáme. Nábor pro-
bíhá během celého roku a roční 
členský příspěvek činí 1.000 Kč. 

Pět let od založení oddílu juda v Dolních Kounicích

NÁBOR DO ODDÍLU JUDO
KDY?  každé pondělí a středa od 17.00 do 19.00
KDE?  sál obecního úřadu v Trboušanech 
KOHO RÁDI UVIDÍME: všechny zájemce ve věku od 6-100 let 
(nábor probíhá v průběhu celého školního roku)
CO NABÍZÍME: možnost naučit se krásnému olympijskému sportu, 
možnost závodit a poznávat nové místa v ČR i zahraničí, možnost 
účastnit se soustředění, oddílových akcí a her, možnost získat nové 
přátele, možnost zocelit své tělo, zlepšit svou fyz. a psych. kondici
POŽADUJEME: pravidelnou docházku na tréninky, nadšení pro 
věc a dobrou náladu 
BLIŽŠÍ INFORMACE:Mgr. Michal Sajaš - trenér, tel.: 724 342 299, 
sajik@judokounice.eu,  www.judokounice.eu

„IVANČICKÁ HODINOVKA„ 
ve středu 29. září 2010 v 16.00 hodin

na stadionu Ivančice. Pořádají příznivci atletiky
za spolupráce MěÚ Ivančice a Skupiny ČEZ.

Startují kategorie: • muži od 18 do 40 let, muži nad 40 let, 
• ženy od 18 do 40 let, ženy nad 40 let. První 3 závodníci 
v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu, ostatní 
dostanou diplom s osobním výsledkem. OBČERSTVENÍ 
ZAJIŠTĚNO!!! Závodníci startují na vlastní nebezpečí 
(lékařská prohlídka vítána)! Přihlášky posílejte na adresu: 
Miloslav Ondra, J. Dvořáka 1, 664 91 Ivančice, nebo na 
e-mail: m.ondra100@seznam.cz, popř. hodinu před startem.


