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

Soud stížnosti zamítl

PŘIJĎTE SI VYBRAT ....

www.penizelevne.cz
Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202

volejte: 737 381 235

• 10.000,- až 80.000,- Kč
• zaměstnanci, důchodci i OSVČ
• nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu
• v Moravském Krumlově
• stačí dva osobní doklady 
• dva poslední doklady o zaplacení inkasa  

/Moravský Krumlov/ Měsíc 
od voleb do obecních a měst-
ských zastupitelstev se nového 
vedení dočkají také v Morav-
ském Krumlově. Ustavující 
zasedání nového zastupitelstva 
města se bude konat v pondělí 
29. listopadu od 16.00 hodin ve 
velkém sále hotelu Epopej. 

Důvodem, proč se ustavující 
schůze zastupitelstva města 
bude konat až teď, je, že proti 
výsledkům  voleb v Morav-
ském Krumlově byly podány 
dvě stížnosti. Platnost voleb tak 
byla ohrožena a o oprávněnosti 
stížností měl rozhodnout soud. 

Z Moravského Krumlova 
byly podány dvě stížnosti na 
neplatnost hlasování. Obě se tý-
kaly volebního okrsku 1 - střed 
města. První stížnost byla podá-
na společně stranami TOP 09, 
ČSSD a KDU-ČSL v úterý 26. 
11. a druhá jednou voličkou za 
KDU-ČSL v pátek 29. 11. Dru-
há ze stížností byla usnesením 
soudu zamítnuta pro nedostatek 
důkazů. Usnesení soudu o první 
stížnosti bylo publikována na 
elektronické desce soudu až v 
pondělí 15. 11. odpoledne.

„Tímto podáním se soud 
velmi podrobně zabýval včetně 
přepočítání všech hlasů ode-
vzdaných v okrsku a zjistil, že 
kandidáti obdrželi celkem o 913 
hlasů více, než bylo zveřejněno. 
Jelikož však celkový počet hla-
sů v Moravském Krumlově byl 
na úrovni cca 350 000 hlasů, 
představuje tato nepřesnost cca 

0,25 % (při osmi volebních sub-
jektech) a podle výroku soudu 
„uvedená pochybení nemají 
vliv na celkové volební výsled-
ky“. Proto soud návrh navrho-
vatelů na vyslovení neplatnosti 
hlasování v plném rozsahu jako 
nedůvodný zamítl,“ uvedl sta-
rosta Jaroslav Mokrý.

Volby v Moravském Krumlo-

vě jsou tedy platné a nic nebrání 
volbě nového vedení města. I 
když se dle očekávání výsledek 
nezměnil, nadstandardní množ-
ství času využili lídři všech 
zvolených politických formací 
k mnoha vyjednáváním.

Nenechte si ujít ustavující 
schůzi zastupitelstva. Možná 
budete překvapeni.         /mape/
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VÁNOČNÍ INZERCE
V ZRCADLE

DO 14. PROSINCE !!!
TEL.: 602 782 272



2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            19.11.2010

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

VŽDY JEN ZA SVOU BARVU
 

Čas le� jako voda. Jarní víla se políbila s letním vládcem. Ten 
zas předal ve vhodnou dobu vládu bratru podzimu a pomalu 
tady zase máme Vánoce. Letos jsme toho zažili hodně. Deš�vé 
jaro, krátké horké léto a kupodivu i dvoje volby. Ty stály ovšem 
tentokrát zato. Tak šílený souboj spolků původně založených pro 
blaho občanů jsem za svůj život ještě nezaznamenal. Ovšem 
uvědomuji si, že je to vlastně náš zajímavý národní fenomén. 

Již od temného středověku Češi a Moravané vstupovali do 
různých cechů, které na sebe vzájemně nevražily. Jak šla stale�, 
tak nás tato mánie neopus�la. Změnila se pouze doba i čas. Lidé 
ne. A tak místo platnéřského a kovářského cechu jsme vytvořili 
fotbalové kluby. Jsme národem velmi soutěživým. Nic pro� 
sportu. Pohyb na čerstvém vzduchu je zdravý, utužuje kolek�vní 
vědomí a prospívá lidské psychice. Bohužel pro nás, neexistují 
pouze sportovci, kteří jdou po odehraném zápase společně 
na pivo a soupeření nechají někde mezi brankami. To jsou 
sportovci prak�ci. Sportovců teore�ků je mnohem více. Sedí
u televizorů, popíjejíce vydatně pivní mok, kri�zují za nerudné-
ho pohledu své drahé polovičky výkony mužstva. Po ukončení 
zápasu se vrací ke svému ušlech�lejšímu „já“ a dřou do úmoru 
pro blaho rodiny s vědomím, že sport je sport a jejich práci
za ně stejně nikdo neudělá. 

Bohužel, existují ještě jiní. Není jich mnoho. O to více jsou 
slyšet. Nosí zásadně barvy svého klubu, po ukončení zápasu ve-
dou zuřivé debaty. Jejich manša� nikdy neudělá nic špatně. To 
soupeř je ten lump, co kupuje zápasy. Rozhodčího hodno� podle 
toho, jak mač dopadne. Když klub vyhraje, velebí ho do nebe. 
V případě prohry na něj pořádají hony jak na škodnou. Jakmi-
le vidí jinou barvu, propadají v zuřivý amok. Pro svoji svatou 
pravdu jsou ochotni cedit krev (hlavně tu cizí). Naštěs� bývají 
většinou velmi mladí a časem je tato mánie přejde. Pak budou 
vzpomínat tu s úsměvem, tu se studem, na staré zašlé časy a bu-
dou okem kri�ckým sledovat nastupující generace. To, co jsem 
napsal o sportu, pla� v plné míře i o poli�ce. S �m rozdílem, že 
někteří lidé ze svého fandovství nevyrostou a nezmoudří. Barva 
poli�cké strany je jim nade vše. Občas i nad normální selský 
rozum. Kvůli odlišnému poli�ckému názoru se dokáží rozhádat i 
celé rodiny, které v jiných případech drží při sobě. 

Netolerantnost k názoru druhého a vlastní hnidopišství je 
naše dědictví z uplynulých let. Bude hodně dlouho trvat, než se 
někomu podaří tento mor v české kotlině vymý�t. Zbytečně si 
�m otravujeme vzduch a vztahy.

Blíží se pomalu Vánoce. Čas klidu, míru a porozumění. Doba 
odpuštění a bilancování. Pokusme se ohlédnout za sebe a za-
myslet se, zda jsme někomu, třeba nechtěně, neublížili. Právě 
přichází ten správný čas.                                                 Petr Sláma

Slovo úvodem

» technologa obrábění
» inženýra kvality s NJ
» strojního mechanika

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

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

e-mail: hr@metaldyne.cz

OSLAVANY
Strojírenská výrobní společnost zabývající 
se tvářením za studena a kovoobráběním

přijme do pracovního poměru:

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

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

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

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

/Oslavany/ Vítězové komu-
nálních voleb v Oslavanech, 
zastupitelé zvolení za KSČM, na 
ustavujícím zasedání městského 
zastupitelstva podpořili v tajném 
hlasování kandidáta na starostu, 
kterého navrhla koalice ODS, 
KDU-ČSL, ČSNS a Sdružení 
nezávislých kandidátů, pana Víta 
Aldorfa (ODS).

V pondělí 8. listopadu v 18.00 
hodin se konalo za velkého zájmu 
veřejnosti ustavující zasedání 
Městského zastupitelstva v Osla-
vanech. V sále Dělnického domu 
se sešlo na dvě stě oslavanských 
občanů. Zasedání zahájil nejstarší 
zvolený zastupitel. Mandátová 
komise ověřila právoplatnost 
mandátů a totožnost všech pří-
tomných zastupitelů. Po složení 
slibu byl novým zastupitelstvem 
schválen jednací, volební řád, 

byla schválena sedmičlenná rada 
a dvě uvolněné funkce.

Poté bylo přikročeno k volbě 
starosty. Za koalici ODS, KDU-
-ČSL, ČSNS a Sdružení nezá-
vislých kandidátů byl navržen 
stávající starosta pan Vít Aldorf 
(ODS). ČSSD kooptovala Ing. 
Naděždu Špiříkovou. Oba kan-
didáti přednesli krátké projevy. 
V tajné volbě zvítězil pan Vít 
Aldorf s šestnácti hlasy. Čtyři 
zastupitelé hlasovali pro Ing. Špi-
říkovou. Jeden člen zastupitelstva 
se zdržel hlasování. V druhém 
kole byl zvolen jediný kandidát 
na místostarostu, Ing. Svatopluk 
Staněk (ČSNS). 

Na úvodním zasedání zastupi-
telstvo také ustavilo radu a členy 
finančního a kontrolního výboru. 
Tyto výbory musí mít ze zákona 
každá obec.            Petr Sláma

Vítězná oslavanská 
KSČM podpořila ODS

/Ivančice/ V pondělí  15. listo-
padu v 16.30 hodin bylo stávají-
cím starostou MUDr. Vojtěchem 
Adamem zahájeno  ustanovující  
zasedání nového ivančického 
zastupitelstva. 

Pro  tuto slavnostní akci  byl 
vybrán velký sál v Besedním 
domě.  Po provedení nezbytných 
úvodních procedurálních úkonů 
a schválení počtu uvolněných 
zastupitelů byla zahájena volba 
starosty města a obou místosta-
rostů. Město ve volebním období 
2010 až 2014 povede ve funkci 
starosty opět MUDr. Vojtěch 
Adam (nezávislý za kandidátku 
KSČM), první místostarosta 

Radoslav Skála (KSČM) a druhý 
místostarosta Mgr. Radek Mu-
sil (nezávislý za ČSSD). Radu 
města doplní lídři nezávislých 
kandidátek Mgr. Tomáš Chytka 
a Mgr. Jana Heřmanová. 

Dále byl ustanoven výbor fi-
nanční za předsednictví paní Ale-
ny Kahúnové. Osoba předsedy 
kontrolního výboru není proza-
tím známa. Obsazení této funkce 
závisí na dohodě všech zastupite-
lů. Nově byl ustaven výbor pro 
školství, mládež, tělovýchovu a 
sport,  jehož předsedkyní byla 
zvolena Mgr. Jana Heřmanová, 
ředitelka ivančického Střediska 
volného času.             Petr Sláma

Starosta a členové rady
také v Ivančicích zvoleni

PNEUSERVIS
Petr Bašta

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

po-pá 8.00-12.00 a 12.30-19.00 hod.
so 8.00-13.00 hod. 

SKLADEM ZIMNÍ PNEU
ZA SKVĚLÉ CENY !!!

ÚDRŽBA A SERVIS VOZŮ
PŘÍPRAVA A REALIZACE STK

tel.: 515 333 121, 515 334 276

hnědé a černé uhlí, brikety,
koks, dřevěné brikety,

peletky pro automatické kotle,
naštípané dřevo do krbů a kamen

AKCE DO KONCE ROKU

SLEVA 10%
NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ

vnitřní barvy  •  fasádní barvy
autolaky  •  míchací centrum

prodej dekorativních předmětů 
- sušená vazba

Po-Pá: 7.00-17.00, So: 8.00- 12.00

Využijte
ZIMNÍCH SLEV
PÁLENÉ CIHLY, POROBETONY

Provedeme výpočet
potřebného materiálu i ceny.

Třetinu míst zastávají ženy 
/Hlína/ Nečekaný počet občanů se zúčastnil ustavujícího zasedání 

obecního zastupitelstva, zvoleného v říjnových volbách. Staronovým 
starostou obce byl zvolen pan Miloš Dostalý, který ve volbách obdržel 
nejvíce hlasů voličů. Celkem třetinu míst v zastupitelstvu zastávají ženy.

Starosta obce veřejně poděkoval panu Jozefu Sliackému za dvaceti-
letou práci v zastupitelstvu obce. V letech 1998 až 2002 zastával úřad 
starosty a v této době se zasloužil o výstavbu budovy obecního úřadu, 
přípravy na budování vodovodu a výstavbu rozhledny Vladimíra Men-
šíka na Hlíně. S přihlédnutím k jeho zásluhám a schopnostem je škoda, 
že ve volbách již nebyl do zastupitelstva obce zvolen.     /J. Vašulín st./

Míst na školách bude méně
/Kraj/ Rada JM kraje schválila tzv. výkony středních škol a vyšších 

odborných škol zřizovaných krajem pro školní rok 2011/12. Dochází 
k redukci počtu nabízených míst na středních školách. 

„Důvodem je skutečnost, že počty žáků končících v Jihomoravském 
kraji povinnou školní docházku již několik let neustále klesají. V roce 
2011 bude v Jihomoravském kraji končit povinnou školní docházku 
o cca 450 žáků méně než letos. Pro srovnání: vloni to bylo 12 209 žáků, 
letos 10 461 žáků, v příštím roce očekáváme jen 9 999 žáků. I v násle-
dujících letech bude klesající tendence pokračovat až do roku 2018, 
kdy poprvé by měl počet žáků končících povinnou školní docházku 
v našem kraji opět stoupnout nad 10 tisíc žáků,“ komentoval dnešní 
rozhodnutí rady náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Omezování vzdělávací nabídky bylo podle něj zaměřeno zejména 
na obory vzdělání s maturitní zkouškou. Náměstek hejtmana zdů-
raznil, že se k těmto změnám vyjádřili rovněž zástupci úřadů práce 
v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje. Kompletní seznam vý-
konů středních škol a vyšších odborných škol zřizovaných JM krajem
pro školní rok 2011/12 bude zveřejněn na www.jmskoly.cz           /abé/

Za zabalený dárek získaly 
mezinárodní ocenění

Žáci Středního odborného učiliště a Střední odborné školy, SČMSD 
Znojmo, Přímětická, kteří vykonávají odbornou praxi v prodejnách 
Jednoty, spotřebního družstva, Moravský Krumlov, se v rámci zvy-
šování odborných dovedností pravidelně zúčastňují soutěží v dárko-
vém balení a aranžování zboží. V letošním roce na celostátní soutěži 
v Třebíči se žáci umístili na 2. místě. Dne 27. října se konala soutěž 
s mezinárodní účastí v Bratislavě. Soutěže se zúčastnili žáci z ČR, Slo-
venska, Polska, Maďarska a Rakouska. Soutěž s tématem „MODERNÍ 
EVROPA“ byla zaměřena na netradiční dárkové balení knihy, dárek 
rodičům ke stříbrné svatbě a jednoduché květinové aranžmá. V silné 
konkurenci žákyně Jitka Kubušková a Adéla Nováková obsadily 1. a 
2. místo. Tyto úspěchy nejsou ojedinělé. Žáci obsazují přední příčky 
soutěží již několik let. Je to i díky odbornému vedení učitelek odbor-
ného výcviku Jednoty p. Marty Drápalové a Petry Třetinové z Jednoty. 
I tyto zajímavé aktivity jsou jednou z motivací pro získávání nových
a mladých pracovníků pro prodejny spotřebního družstva Jednota.
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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.

zámková

dlažba 6 cm

ztracené

bednění 20 cm

168 Kč

29 Kč

HOLÝ Jan AGROSERVIS
Vémyslice 275, 671 42

tel.: 515 323 451, mail: holyagro@seznam.cz

VÝROBA RAZÍTEK
Grafický návrh štočku 
ZDARMA. Podklady
zašlete na e-mail: 
info@alma.cz

Návrh Vám
zpracujeme
a doporučíme
odpovídající
typ a rozměr razítka. 

Výroba do dvou pracovních 
dnů od odsouhlasení

návrhu zákazníkem.

Více informací
a objednávky

na tel. čísle: 602 782 272,
nebo na info@alma.cz

NOVĚ OTEVŘEN V IVANČICÍCH
kvalitní a prověřená auta všech značek

možnost prodeje na splátky
Provozní doba: po-pá: 9-17 hodin, so 9-13 hodin, neděle po tel. dohodě.
Na Brněnce u čerp. stanice. Tel.: 773 681 528. Těšíme se na vaši návštěvu.

Vánoční trhy v Norimberku
a koupání v Ambergu

Největší předvánoční trhy v Evropě jsou právě v Norimberku. Kouzlo a atmosféra vánoc 
nadchne každého. Určitě nekoupíte tričko z tržnice, ale naopak něco, co nebude chybět 
u Vašeho vánočního stolu. Pečené kaštany, bavorský vánoční chleba, svařené víno, punč, 
marcipán a další stovky vánočních dobrot. To vše je charakteris�cké pro největší vánoční 
trh „Evropy“, to je vánoční trh v Norimberku. Američané a Japonci musí na adventní trhy 
v Norimberku letadlem a přesto je navštěvují. Vy potřebujete k jejich návštěvě jeden 
den. Až se nasy�te předvánoční atmosféry, pojedete se vykoupat do termálních lázní v 

Ambergu. Horká minerální voda a exklusivní prostředí učinily z lázní jedinečné místo. 

18. 12. 2010 • cena 990 Kč/os.
Program: Odjezd z ČR po půlnoci (Znojmo 00.30, Brno 01.40, Jihlava 03.00, Praha 04.40, 
Plzeň 06.20), Norimberk 10.00 - 13.00 hod. Amberg 14.00 - 17.00 hod. Příjezd do ČR

v nočních hodinách (Brno 23.00, Znojmo 24.00).

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC s umyvadlem, polohovací sedadla, 
klima�zace, DVD), služby profesionálního průvodce, 1x snídaně v autobusu (obvykle 

teplý párek, pečivo, káva nebo čaj), pojištění CK pro případ úpadku.

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh 13,-/os., pojištění rozšířené (storno, léčebné 
výlohy, úrazové) 35,-/os. vstup do lázní Amberg (3 hodiny cca 7 EUR). 

Nástupní místa: Znojmo, Brno

Zajišťuje: Cestovní agentura TMK travel
Knížecí dům • Moravský Krumlov

tel.: 515 321 044, 602 782 232
e-mail: jana@tmktravel
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PNEUSERVIS OSLAVANY
Na Poříčí 3 • tel.: 776 815 383, 776 663 588

NAVŠTIVTE NÁŠ KVALITNÍ 
PNEUSERVIS!

SPOLEHLIVOST, RYCHLOST,
NÍZKÉ CENY NOVÝCH PNEU

PO CELÝ ROK !!!

NEČEKEJTE NA POSLEDNÍ CHVÍLI
A PŘIJĎTE SI VYBRAT NOVÉ PNEU!

DÁLE PROVÁDÍME: ruční čištění automobilových interiérů,
svařování plastů. Informace na tel.: 776 663 588.

Reaaguji na údaje uvedené v titulním článku „Nádraží brzy v provo-
zu“  ZRCADLA č. 21. Zde je kromě termínů a jiného zdůvodňována  
stavba dalších veřejných WC tím, a teď cituji:  „ ...ulevují za keři u řeky 
nebo utíkají přes most a po stovce schodů nad hradby na městské WC, 
aby zjistili, že je provoz pouze od 8.00 do 16.00 hod. ...“

Tento údaj se nezakládá na pravdě. Od 20. 7. 2009 (první otevření 
po rekonstrukci) do 30. 11. 2009 byly tyto WC otevřeny každý den vč. 
sobot, nedělí a svátků od 7.00 do 17.00 hod. - zkušební provoz. Na 
základě usnesení Rady města M. K. byla od 1. 12. 2009 upravena oteví-
rací doba a to: pondělí až pátek od 7.00 do 17.00 hod. bez sobot, nedělí 
a svátků. Podotýkám, že pokud kdokoli něco řádně pořádá na náměstí 
TGM. a včas požádá naši organizaci, je možné po dohodě WC otevřít 
„kdykoli“.                  8. 11. 2010, Jiří Kubík, TaZS Moravský Krumlov

Co nového na Hlíně
Za poslední měsíce bylo dobudováno kolumbárium na místním hřbi-

tově, opravena střešní krytina a zavedeno ústředního vytápění v budově 
bývalé školy, opravena komunikace směrem na Paloučky, postavena 
opěrná zeď a plocha pro umístění kontejnerů na komunální odpad před 
obchodem p. Hoška.  Bezvýznamná není ani obnova lipové aleje podél 
silnice směrem na Neslovice, celkem bylo vysazeno devět mladých lip.  

Jelikož tyto akce  jsou zajišťovány dodavatelsky, může je mnoho 
občanů snadno přehlédnout. Za minulého režimu byly podobné akce 
organizovány pomocí tzv. akcí Z.  Jednalo se o dobrovolně povinné 
brigády, hlavně o sobotách a nedělích. Kdo se neúčastnil, měl potíže 
např.  s umístěním svých dětí do jeslí, škol nebo se získáním tzv. devi-
zového příslibu, bez kterého tehdy nebylo možné vycestovat do kapita-
listického státu. Rovněž se přihlíželo k účastem na oslavách Vítězného 
února, VŘSR, Výročí osvobození  a 1. máje. Tyto věci skončily před 
jednadvaceti lety  17. listopadu 1989.                    /Jaroslav Vašulín st./ 

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
/Kraj/ Ministerstvo dopravy 

v rámci novely vyhlášky o uží-
vání zpoplatněných pozemních 
komunikací přišlo s návrhem  
zpoplatnění dálnice D1 v úseku 
od Kývalky po Slatinu.

Podle krajského úřadu by mělo 
opětovné zavedení časového 
poplatku na tomto úseku přímo 
fatální vliv na dopravu a životní 
prostředí v přilehlých částech 
Brna, ležících na doprovodných 
pozemních komunikacích. „Chá-
peme snahu ministerstva dopravy 
po zjednodušení současného sys-
tému, na druhé straně ale musíme 
konstatovat, že současná úprava 
byla výsledkem dlouholetého boje 
samospráv o zlepšení životních 
podmínek lidí žijících podél dál-
nice. To nelze ignorovat,“ uvedl 
k záměru hejtman Michal Hašek.

Kraj v argumentaci uvádí, že 
silnice II/602 v průtahu městskou 

částí Brno-Bosonohy byla vloni 
rekonstruována na parametry 
zklidněné komunikace, procháze-
jící touto zastavěnou částí. Není 
proto možné uvažovat o tom, že 
by byl veškerý příměstský provoz 
ve směru do oblasti Rosicka a 
Ivančicka veden po této komuni-
kaci. Kraj ministerstvu připomíná 
analogii s vedením dálnice D1 
Prahou, kde dálnice také prochází 
zastavěnou aglomerací a tento 
úsek je vyňat z časového zpoplat-
nění dálniční známkou. 

Jihomoravský kraj požaduje 
rovněž vynětí úseku rychlostní 
komunikace R 52 mezi výjezdy 
Pohořelice-sever a Pohořelice-
-jih (exity 23-26) ze seznamu 
pozemních komunikací, jejichž 
užití podléhá časovému poplatku, 
a ze seznamu dálnic a rychlost-
ních silnic, jejichž užití podléhá 
mýtnému. Kdyby tento úsek byl 

zpoplatněn, mělo by to velmi 
negativní dopad na město Poho-
řelice, protože vozidla jedoucí po 
diagonále z oblasti Židlochovicka 
a Hustopečska na Znojemsko a 
opačně by ve značné míře pou-
žívala silnici II/416 a II/395 přes 
město Pohořelice. 

Jihomoravský kraj také žádá 
vypuštění úseku silnice R 52 
Modřice – Rajhrad (v součas-
né době se jedná o označení 

tohoto úseku jako silnice I/52) 
z navrhovaného seznamu silnic, 
jejichž užití podléhá mýtnému. 
Argumentuje tím, že zde není 
adekvátní možnost použití jiných 
pozemních komunikací pro prů-
jezd vozidel ve směru Brno-Mi-
kulov. Kromě toho v tomto úseku 
je na silnici R 52 napojena obec 
Popovice u Rajhradu, pro kterou 
je tato silnice jediným připojením 
na silniční síť.                       /abé/

Kraj se ostře ohradil proti záměru zpoplatnit dálnici

LETÁKY - PROPAGAČNÍ TISKOVINY
TISKOPISY - BROŽURY - PUBLIKACE
Pro neziskové a příspěvkové organizace SLEVY AŽ 30%.

Se svou poptávkou nás kontaktujte na info@alma.cz,
nebo na telefonech 515 321 099, nebo 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK + DISTRIBUCE V ČR

§ 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, chtěla bych se zeptat na jednu věc, která mojí rodině ztrp-
čuje život. Jde o to, že soused parkuje před mými okny do místnosti, kde 
trávíme celý den. Je situovaná na sever a ještě zastíněná sousedovým 
autem. Jsme nuceni přes den svítit. Nemluvě o tom, že místo do zeleně 
hledíme na plechy sousedova auta. Otevřením okna riskujeme plnou 
místnost smradu z výfuku. Se sousedem není rozumná řeč. Všude ko-
lem je prázdné místo a nedaleko je parkoviště. Děkuji za každou radu. 

Váš dotaz se týká problematiky tzv. sousedských sporů, která je 
upravena § 127 občanského zákoníku. Tento paragraf říká, že vlast-
ník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům 
obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto 
zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami 
pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil 
dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru 
přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, 
kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, 
stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedí-
cí pozemek atd. Toto ustanovení zákona stanoví pouze neúplný výčet 
vztahů a může být dále doplňováno.

Stínění nebo obtěžování kouřem či výfukovými plyny se posuzuje tzv. 
mírou přiměřenou, jestliže je to nad míru přiměřenou, můžete po souse-
dovi požadovat, aby svého jednání zanechal. Neznám tuto problematiku 
tak podrobně, abych mohl určit, zdali je obtěžování nad míru přiměře-
nou, či nikoliv. Pokud tak Váš soused činí prakticky každodenně, zřejmě 
by to nad míru přiměřenou bylo. Důležitá by byla také informace, kdo 
je vlastníkem pozemku, na kterém Váš soused stojí. V případě těchto 
sousedských sporů je vždy na prvním místě snaha o nějakou dohodu, 
jestliže toto není možné, je ve většině případů další možností řešení věci 
soudní cestou, což je však zvláště v dnešní době cesta dosti zdlouhavá. 
Pokud by soused stál na nějakém cizím pozemku (např. obce), je možné 
to zkusit řešit i s vlastníkem pozemku, na kterém stojí. 

MENU 59,- Kč

/Kraj/ Do konce roku 2013 chce Ji-
homoravský kraj získat z evropských 
zdrojů prostřednictvím Regionálního 
operačního programu Jihovýchod
téměř 1,5 miliardy korun na 29 do-
pravních staveb, které mají výrazně 
zlepšit stav dopravní infrastruktury.

Rada Jihomoravského kraje schvá-
lila zařazení 29 dopravních staveb 
do programu ROP Jihovýchod a 
souhlasila s podáním žádostí Správy 
a údržby silnic Jihomoravského kraje 
o prostředky na kofinancování těchto 
důležitých staveb na silnicích druhé 
a třetí třídy. Celkové předpokládané 
náklady na tyto investiční akce činí 
1,751 mld. Kč, z toho 1, 489 mld. ko-
run má přijít z fondů Evropské unie, 
kraj se bude podílet kofinancováním 
ve výši 15 procent z celkových nákla-
dů, tedy částkou 263 mil. korun. 

Podle hejtmana Michala Haška se u 
všech navržených projektů předpoklá-

dá, že v příštím roce budou splněny sta-
novené podmínky stavební přípravy, tj. 
pravomocné územní rozhodnutí k datu 
podání žádosti a pravomocné stavební 
povolení k datu uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace z EU. Návrhy na 
zahájení zadávacích řízení na dodava-
tele stavebních prací budou předloženy 
Radě JM kraje během roku 2011.

„I v hospodářsky složitém období 
chceme pokračovat ve zlepšování 
současného stavu komunikací v kraji 
a využít k tomu všechny možnosti 
kofinancování z evropských fondů,“ 
řekl Michal Hašek.

V seznamu oprav figurují mimo 
jiné projekty rekonstrukcí a staveb 
silnic, silničních průtahů obcemi a 
mostů: II/152 Ivančice (místní část 
Němčice), II/152 Ivančice - Polánka 
extravilán, II/152 Polánka - průtah, 
II/400 Přeskače - průtah a II/413
Prosiměřice 413-014.                  /abé/

Kraj chystá dopravní 
stavby za 1,5 miliardy

Občanské sdružení ALMA nabízí všem neziskovým, 
příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS 

Pokud máte zájem zcela zdarma zviditelnit svou 
organizaci, seznámit veřejnost s vašimi záměry, 

pozvat je na vaše kulturně-společenské či sportovní 
akce, kontaktujte nás na tel.: 602 782 272,

nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info 
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NAŠE   TIPY
na vánoční 

DÁREK!
Vstupenky na muzikály:

Baron Prášil - divadlo Hybernia Praha
od 4. března do 1. května 2011

Dracula – divadlo Hybernia Praha
od 5. května do 29. května 2011

Vstupenky na koncert:

SMOKIE
BOBYCENTRUM, Sportovní 2 a Brno

termín konání: 17. února 2011

Vstupenky zakoupíte v CA TMK travel,
v Knížecím domě v M.  Krumlově

do 21. prosince 2010

Ředitel úřadu rezignoval
/Brno/ Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiří Crha re-

zignoval k 30. listopadu 2010 na svoji funkci. Byl totiž zvolen uvolněným 
místostarostou města Blanska a český právní řád neumožňuje dlouhodobě 
souběh funkcí. Hejtman Michal Hašek na schůzi Rady JM kraje poděko-
val Jiřímu Crhovi za jeho desetiletou práci v čele krajského úřadu a popřál 
mu mnoho úspěchů v městské samosprávě Blanska. „Inženýr Crha ukončí 
svoji činnost ředitele 30. listopadu. Od prvního prosince bude pověřena 
vedením krajského úřadu JUDr. Věra Vojáčková a na funkci ředitele
bude vypsáno výběrové řízení,“ řekl hejtman Michal Hašek.              /abé/

ČEZ a Bende: Plníme přání
/Dukovany/ Třiceti mladým lidem z celé ČR žijícím v náhradní 

rodinné péči letos pomohli zaměstnanci Skupiny ČEZ. Během již 
čtvrtého ročníku charitativního projektu „Plníme přání“ zaměstnanci 
vybrali přes 600 tisíc korun. Nadace ČEZ k této částce přidá dalších 
půl milionu korun. Finanční prostředky usnadní dospívajícím start do 
samostatného života. Akci podpořily osobnosti ze sportu a kultury, 
partnerem se stal Nadační fond Rozum a cit. 

Slavnostní předání prostředků ke splnění snu mladých z Vysočiny a 
jižní Moravy proběhlo 14. listopadu u příležitosti setkání zaměstnanců 
elektrárny Dukovany v Janáčkově divadle v Brně. Do projektu se zapo-
jilo na sto zaměstnanců elektrárny Dukovany. Podpořili charitativní pro-
jekt částkou 40 tisíc korun ve prospěch šesti vybraných mladých lidí.

Do projektu se zapojily také známé osobnosti. Za darovaný finanční 
příspěvek předávaly zaměstnancům energetické společnosti certifikáty 
s podpisem. Do Jaderné elektrárny Dukovany přijel v pátek 12.11. zpě-
vák Petr Bende a basketbalistka Ivana Večeřová. Za velkého zájmu za-
městnanců „vytěžili“ pro obdarované téměř dvacet tisíc korun. Přímou 
srážkou ze mzdy bylo vybráno dalších dvacet tisíc korun.             /abé/

Svatý Martin konečně 
přinesl mladá vína

/Kraj/ Slavnostním Svatomartinským koštem na brněnském náměs-
tí Svobody, ale i v dalších místech České republiky přivítali tuzemští 
vinaři letošní první mladé víno. Hejtman Jihomoravského kraje v Brně 
přivítal stovky účastníků koštu přípitkem na počest jižní Moravy a do-
mácím vinařům popřál další pěstitelské i obchodní úspěchy.

„Letošní vinice byly podle odborníků ve srovnání s loňským rokem 
poněkud skoupé na množství úrody. Zato vína z nich poskytnou víc 
chuťových a čichových požitků než jindy. Díky za to patří hlavně na-
šim vinařům a vinohradníkům, které se v Jihomoravském kraji snažíme 
podporovat, jak jen je to možné. Jsem rád, že se jim to daří,“ konstato-
val dnes hejtman, který se během slavnosti na náměstí Svobody setkal 
s řadou vinařů a hovořil s nimi o jejich problémech i úspěších.

O tom, která mladá vína se budou v letošním roce moci prodávat 
s etiketou Svatomartinské, rozhodovalo v říjnu ve Valticích šest nezá-
vislých degustačních komisí. Výsledky svědčí o rostoucí popularitě to-
hoto mladého moku nejen u spotřebitelů, ale také u výrobců. Devadesát 
vinařství může letos jako Svatomartinská označit 238 vín, mezi nimiž 
je nejvíc zastoupen Müller Thurgau následovaný Svatovavřineckým, 
Modrým portugalem a také letošní novinkou - Muškátem moravským. 
Na trh má přijít celkem 1,75 milionu lahví tohoto mladého vína z letoš-
ní sklizně, což je o 650 tisíc více než v loňském roce.                   /abé/

V soutěži spotřebitelů
uspěly také místní firmy
/Kraj/ Jihomoravský hejtman Michal Hašek, krajský radní Pa-

vel Balík a zástupci Sdružení českých spotřebitelů předali v úterý 16. 
listopadu v prostorách Krajského úřadu ocenění Spokojený zákazník 
Jihomoravského kraje celkem třinácti firmám z jižní Moravy.

Hejtman Hašek ocenil, že tato akce napomáhá zlepšování podnikatel-
ského prostředí a buduje pozitivní přístup spotřebitelů. Zdůraznil, že pro 
něj osobně je soutěž potvrzením skutečnosti, že i ve stávající ekonomic-
ké situaci jsou na jižní Moravě úspěšní podnikatelé, kteří trvale poskytují 
služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním zákazníků.

Za dlouholeté působení v prostředí ochoty, příjemné a vstřícné 
vystupování a důraz na kvalitně provedenou práci získal ocenění pan 
Vítězslav Stix, který v Moravském Krumlově provozuje čalounictví.

Společnost Gold Bode, s.r.o., provozovatel hotelu Epopej v Morav-
ském Krumlově, získala ocenění Nejlepší podnik ve městě. Kladně byla 
hodnocena především česká, asijská a italská kuchyně, bezkonkurenční 
jídelníčky, rauty a obsluha, pestrost a kvalita poledního menu, vysoká 
úroveň pořádaných společenských  akcí a příkladné ubytování.

Mezi oceněnými byla také firma Jízdní kola Berka z Ivančic. Cenu 
získala za to, že dostatečným způsobem deklaruje jakost, že vykazuje 
spolehlivost při nadstandardním poskytování svých služeb a že se zde 
zákazníkům dostává potřebných informací.                                    /abé/

/Kraj/ Zastupitelstvo Jihomo-
ravského kraje schválilo na svém 
dnešním zasedání dotace ve pro-
spěch obcí, nestátních nezisko-
vých organizací či jednotek sboru 
dobrovolných hasičům v celkové 
výši více než 52 milionů korun.

Na výdaje na zabezpečení 
akceschopnosti jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí bylo 
poskytnuto více než 4,5 milionů 
korun. Jde zejména o výdaje na 
odbornou přípravu a zásahy hasi-
čů mimo územní obvod své obce. 
Dalších téměř 1,5 milionu korun 
tvoří dotace na pokrytí mimořád-
ných výdajů jednotek sborů dob-
rovolných hasičů během povodní 
v květnu a červnu letošního roku.

Zastupitelé rovněž schválili 
dotace na hospodaření v lesích 
v celkové výší 4,1 milionů ko-
run a dotace v oblasti vodního 
hospodářství za více než 32,5 
milionů korun. Nejvyšší částka 
v této oblasti - 13 milionů korun 
- je určena pro Svazek vodovodů 
a kanalizací Ivančice na zlepšení 
kvality vod v řekách Jihlava a 
Svratka nad nádrží Nové mlýny.

Členové zastupitelstva pro-
jednali a schválili také projekty 
předložené ve 3. výzvě v Ope-
račním programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, zde 
celková odsouhlasená částka u 
těchto projektů přesahuje 130 
milionů korun.                    /abé/

Kraj schválil dotace

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

V neděli 10. října byl odstaven a poté vychlazen reaktor 4. bloku. 
Odstávka dlouhá 85 dní bude trvat do ledna příštího roku a krom pláno-
vané výměny jedné pětiny palivových článků bude provedena kontrola 
reaktorové nádoby a roční revize ostatního zařízení. Současně dojde k 
rekonstrukci zařízení vedoucí ke zvýšení výkonu. V roce 2011 tak bude 
blok dodávat do sítě 500 MW elektrické energie. Měsíc po odstavení 4. 
bloku byl odstaven i blok třetí. Důvodem je plánovaná revize zařízení 
společných pro 3. a 4. blok a měla by trvat do konce listopadu.

A teď trošku z jiného soudku. Výchova mladých technických od-
borníků je stěžejní záležitostí všech „ jaderných“ zemí na světě. Sku-
pina ČEZ se tak rozhodla podporovat větší účast nadaných studentů 
na matematických a fyzikálních olympiádách. Uzavřela proto na pět 
let smlouvu o partnerství s Jednotou českých matematiků a fyziků. 
Kromě pomoci organizátorům přinese nová podoba olympiád zají-
mavé příležitosti také pro školy, které své studenty do těchto soutěží 
posílají.  Největším magnetem je možnost získat grant ve výši 200 
tisíc korun na vybavení speciální učebny.

 „Naším cílem a přáním je motivovat školy tak, aby do dalších roč-
níků olympiád přihlašovaly co největší počet nadaných studentů. Pod-
porou výuky předmětů, jako je matematika a fyzika, chceme pomoci 
propagovat v rámci české společnosti studium technických oborů. Naší 
zemi totiž již v blízké budoucnosti hrozí výrazný nedostatek technic-
kých odborníků,“ říká Martin Roman, generální ředitel Skupiny ČEZ. 
Více informací na webových stranách: www.tretipol.cz 

17. 11. 2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK
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MRS MO Moravský Krumlov Vás zve na 

LOV  PSTRUHŮ
   Do rybníka ve Vrabčím  hájku v Moravském 

   Krumlově bylo vysazeno 14 q pstruhů a sivenů.  
   Loví se v sobotu, neděli a středu

   od 7.00 do 17.00 hodin.
   Cena: 200,- Kč, možno ponechat 3 kusy ryb.

      Podrobnější informace
      na tel.: 731 491 208,
      kosicekjan@seznam.cz

Občanské sdružení ALMA prodá

VELKOPROSTOROVÝ PÁRTY STAN
z vrstveného PVC, bez podlahy. Jen jednou použit - bez poškození. 
Rozměry: 6 x 12 m (72 m2). Barva: bílá střecha, modro-bílé 
bočnice (obrázek ilustra�vní). Gramáž PVC: střecha: 500 g/m2, 
bočnice: 380 g/m2. Konstrukce: ocelová - pozinkovaná, průměr 
hlavního rámu: 38 mm. Výška stěny: 2 m, nejvyšší bod: 3,30 m.
Výstuha š�tové konstrukce. Celková hmotnost stanu: 350 kg.

Cena: 20.000 Kč + DPH,
doprava v rámci
regionu zdarma.

Info na tel.: 602 782 272,
nebo na info@alma.cz.

Na základě žádosti o dotaci byla Městu Moravský Krumlov poskytnuta podpora ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3: Udržitelné 
využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2: Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Podpora 
je určena na akci s názvem: Zlepšení energetických vlastností ZŠ Ivančická Moravský Krumlov.

Projekt je podporován Evropskou unií - z prostředků Fondu soudržnosti v částce 17 430 313 Kč,
a dále Státním fondem životního prostředí částkou 1 025 312 Kč. Celkem tedy Město Moravský 
Krumlov obdrží na výše uvedenou akci dotaci ve výši 18 455 624 Kč, přičemž celkové náklady projektu 
jsou vyčísleny částkou 28 380 003,- Kč. Poskytnutá dotace tedy činí 65,0 % celkových nákladů stavby.

 V rámci stavby budou v celém objektu základní školy, ve všech šesti pavilonech, vyměněna okna
a dveře, bude provedena tepelná izolace fasád ESP-F deskami tloušťky 140 mm, popř. 100 mm, 
tepelná izolace soklu XPS deskami tloušťky 80 mm, zateplení stropů nad nejvyšším podlažím MW 
deskami tloušťky 180 mm, popř. 140 mm, a bude provedena úprava vstupních schodišť a okapových 
chodníčků okolo budovy.

Stavba byla zahájena 22. 10. 2010 a její dokončení je plánováno na konec března 2011. Přesto, že 
stavba probíhá za plného provozu školy, probíhají stavební práce rychle a dodavatel, Hrušecká stavební, 
s. r. o., pružně reaguje na potřeby a požadavky vedení ZŠ a minimalizuje tak omezování školní výuky.  

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí

V roce 2009 při návratu 
z šestidenní cesty na motorce 
z Ukrajiny jsem přemýšlel, kam 
příští rok. Po krátké úvaze jsem 
se s kamarádem Jirkou Tomáš-
kem - JURA (BMW R 1200 GS 
Adventure) dohodl, že navštíví-
me některou z afrických zemí. 
V úvahu přicházelo Maroko nebo 
Tunisko. Po zvážení všech pro a 
proti a vzhledem ke skutečnosti, 
že Jirka nemá rád písek (po zku-
šenostech z Maďarska, kdy ho na 
písku motorka neposlouchala), 
jsme se rozhodli pro Tunisko.

Rok se s rokem sešel a po třímě-
síčních přípravách, kdy jsme shá-
něli víza, lodní lístky a informace 
od kamarádů, kteří Tunisko již 
navštívili, se den D pomalu blížil. 
V průběhu příprav se k nám připo-
jil Milan - JIM (BMW R 100GS 
PD) z Tišnova, kterého jsem znal 
jen krátce, což se později ukázalo 
jako ne zcela šťastné. 

Datum odjezdu bylo stanoveno 
na 24. 4. 2010, kdy měla v Krumlo-
vě  proběhnout „První krumlovská 
míle“. Tuto jsem spolupořádal s ne-
storem krumlovských motorkářů 
Arnoštem Jakubcem a my této akce  
využili k slavnostnímu odjezdu.

Ráno přicházím k nabalené 
motorce, tato váží hodně přes tři 
sta kilogramů, a zjišťuji, že mám 
prázdné přední kolo. Zmocňuje se 
mě panika, ale vše vyřeší kompre-
sor. Počasí nám přálo a na náměstí 
T. G. Masaryka se sešlo necelých 
tři sta motorek všech značek, typů 
a kubatur. Našemu odjezdu byla 
věnována vcelku velká pozornost. 
Všichni jsme se v rámci vyjížďky 
přesunuli po trase Mor. Krumlov - 
Rouchovany - Oslavany - Kozlany 
až na bývalou radarovou základnu, 
kde v současné době můj dlouho-
letý kamarád Jiří Introvič zřídil 
středisko pro outdoorové aktivity, 
na tradiční gulášek, který opět ne-
zklamal, byl super. Při přesunu do 
Kozlan a návštěvě zámku v Osla-
vanech poprvé nezvládám nalože-
nou motorku a odkládám ji bokem 
na zem, jen ulamuji zrcátko, poz-
ději je opravuji na základně. Při 
zvedání motorky zhodnocuji tří-
měsíční fyzickou přípravu, kterou 
jsem si naordinoval. I přes to mi 
ji pomáhají zvedat tři přihlížející. 
Okamžitě přemýšlím nad tím, jak 
ji budu zvedat v Tunisku. Aniž 
bych to tušil, toto byl můj jediný 
pád. Najeto 83 km.

25. dubna 2010
Po vcelku chladné noci se pro-

bouzíme do hezkého dne. Loučím 
se s mojí milovanou manželkou 
Ilonou a dcerkami Evičkou a 
Magdalenkou. S několika ka-
marády, kteří nás doprovázejí, 
odjíždím společně s Jimem do 
Mikulova, kde se k nám připojuje 
i Jura. Společná káva na pumpě a 
odjezd směr Vídeň, kam s námi 
míří i pár přátel, kteří se tu defi-
nitivně loučí, a my pokračujeme 
dál. Jsme v tom sami. Hned na 
počátku naší cesty mne začala 
trápit zapařená p…l a problémy 
z hemoroidy, toto zmírňuji častou 
jízdou ve stupačkách. 

Naše prvotní rozhodnutí, že 
pojedeme mimo placené úseky 
silnic, přehodnocujeme a kupuje-
me dálniční známky za necelých 
pět euro a zrychleným přesunem 
jedeme až do Klagenfurtu, kde 
u jezera Worther See nacházíme 
penzion Laitner. Po vybalení věcí 
na spaní hledá Jura v rámci skle-
rózy zámek na brzdový kotouč 
asi půl hodiny, stejně ho nena-
šel a motorku zamyká lankem.  
Lehká večeře a jdu spát, usínám 
okamžitě, kluci jdou dolů do 
společenských prostor penzionu, 
ani neslyším, kdy se vrátili. Tento 
den najeto 475 km. Cena penzio-
nu 28 euro se snídaní. 

26. dubna 2010
Ráno vstáváme v půl sedmé, 

dávám sprchu a řeším problémy 
svého sedacího zařízení a potících 
se nohou jednou pro vždy, celý 
se zasypu pudrem na nohy, což 
jak se později ukázalo, funguje 
skvěle. Dobře posnídáme. Při sní-
dani se s námi snaží hovořit starý 
pan domácí. V duchu děkuji své 
bývalé profesorce němčiny, že 
měla tu trpělivost a naučila mne 

asi 20 německých slovíček, která 
s bravurou mně vlastní využívám 
v konverzaci, při níž se dovídá-
me, že jeho bratr padl za druhé 
světové války kousek od Prostě-
jova jako stíhací pilot. Po snídani 
předávám propagační materiály 
Moravského Krumlova, na který 
se mne ještě chvíli vyptává.

Jsme připraveni k odjezdu a 
já zjišťuji, že nemám klíče od 
zapalování, opět se mne pomalu 
zmocňuje panika. Sláva, klíče asi 
po 15 minutách nacházím za při-
spění Jury v tankvaku. Chlapci se 
pobavili na můj účet. Loučíme se 
s domácími a odjíždíme směrem 
Itálie na město Venezia (Benát-
ky). Cestou párkrát zastavujeme 
na tankování a focení zasněže-
ných alpských hor, na některých 
sjezdovkách se ještě lyžuje. Pře-
jíždíme přes Passo Sella Nevea 
(1190 metrů nad mořem). 

Cesta je zpočátku úchvatná, 
zatáčka střídá zatáčku, ale po 
pár kilometrech se vše mění ve 
stereotyp. Počasí nám stále přeje. 
Kousek od Udine zastavujeme 
v poledne na kávu v typické  
kavárně jejíž majitelka je jak 
z italského filmu třicátých let. Je 
to sice ženská kolem padesátky, 
ale shodli jsme se na tom, že by 
nám ještě ukázala. Kafe zapíjíme 
vodou, Milan si dal malé pivo, 
poté co se dověděl, že v této zemi 
se to toleruje. 

Asi po hodině sedáme na 
stroje a jedeme dál. Do Venezie 
přijíždíme velkolepě přes ně-
kolik kilometrů dlouhou silnici 
omývanou z obou stran mořem 
v představách, jak navštívíme 
náměstí Sv. Marka. Při dojezdu 
do samotného historického cen-
tra zjišťujeme, že je zde hrozný 
nával a nemáme kam zaparkovat 

motorky. Strašný provoz. Místní 
policie nás popohání dál a my 
pomalu zjišťujeme, že se opět 
vracíme po té samé silnici zpět. 
Při průjezdu příměstskými částmi 
města se poprvé seznamujeme 
s italskou zácpou v dopravě. Ně-
kolikrát jsem prohodil větu: „vy-
měním skútra za BMW.“ Kdo má 
více drzosti, vyhrává. Červená 
na semaforu pro řidiče, v jejichž 
směru svítí, upozorňuje pouze na 
skutečnost, že provoz se zahustí 
i z druhého směru. Po chvilce se 
začínám v provozu orientovat a 
zjišťuji, že Italové jsou bravurní 
řidiči, žádná nehoda. Takhle kdy-
by se jezdilo u nás, je půl národa 
po smrti v důsledku nehodovosti. 
Řídí na centimetr přesně. Čert 
vem Venezii, jedeme dál a večer 
se pomalu blíží. V nabídce GPS 
zadávám nejbližší kemp a jedeme  
podél pobřeží na jih asi 30 km 
do městečka Sottomarina, kde 
nacházíme kemp. Od příjezdové 
brány už Jim pokřikuje na ko-
lemjdoucí, jestli mají pivo, slovy 
„bíra, bíra“. Souhlasně kývají 
hlavou. Vzhledem ke skutečnosti, 
že jedeme mimo sezonu jsme zde 

téměř sami. Vybalujeme, stavíme 
stany a večeříme. Poté vytahuji 
přenosný DVD přehrávač a dě-
láme si kulturu zhlédnutím jedné 
z divadelních her Járy Cimrmana. 
Milan přinesl tři lahváče, které 
s chutí pijeme. Usínám při sledo-
vání hry jen tak na trávě, kde mne 
budí Jura lehkým nakopnutím 
s tím, ať jdu spát do stanu.  Tam 
nemohu usnout. V noci fouká 
velký vítr, ale je celkem teplo 
(15 stupňů). Zaberu až kolem půl 
třetí ráno.

Najeto 376 km, celkem 934, 
cena kempu 15 euro (osoba, stan 
a moto).

Do svého deníku zaznamenal 
Rudolf Fráňa. Pokračování příště.
Generální sponzor: JA-PE Transport. 
Partneři: Ropelmon s.r.o, Mitas, 
RP tuning, Elnika Třebíč, Jašovi 
s.r.o., FATO Hlaváč s.r.o., fa. Pavel 
Větrovec, Pohřební služba Mikeš, 
OSP Moravský Krumlov, Lesan 
- Karel Smejkal, Autodoprava Mgr. 
Luboš Sobotka, Kovovýroba Milan 
Prustoměrský, Pneuservis Petr 
Bašta, Restaurace „U Blondýny“, 
Roman a Dana Fráňovi, Truhlářství 
Petr Pospíšil. Mediální partneři: 
Motoroute, čtrnáctidenník Zrcadlo.

Přes půl Evropy za velbloudy - díl I.
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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.

BUFET „U SYSLŮ
„

Vážení přátelé, už je to tady! Známý výrobce studených lahůdek, vá-
žený ivančický občan, pan Sysel, otevřel konečně svůj bufet. Samozřej-
mě, že jsem neodolal a vydal jsem se na důkladný průzkum a jak jinak i 
na ochutnávku. Toto stravovací zařízení, které v Ivančicích již delší dobu 
chybělo, se jeho majitel rozhodl postavit přímo na nefrekventovanější 
ivančické ulici. Krumlovské. Zde je jedna nevýhoda pro projíždějící. 
Parkování. Místní ví, že lze zaparkovat v ulici Ve Sboru, ale vykládejte 
to rozmlsaným řidičům kamiónů. Ovšem, jak jsem zjistil, je to nevýhoda 
jediná. Interiér bufetu je vybaven velmi účelně a vkusně. Dobrým nápa-
dem je skvělé využití podkrovního prostoru pro malou restauraci, ve kte-
ré se v klidu a pokoji najíte. Neboť vězte, že mistr Sysel podává ve svém 
bufetu několik druhů velmi chutného menu. Já sám jsem ochutnal svoji 
oblíbenou dršťkovou. Byla výtečná. Samozřejmě, nejen polévkou živ je 
velký moravský člověk, a tak zde najdete celou škálu výrobků studené 
kuchyně. Například naše hospodyňky obzvláště nyní, v předvánočním 
čase,  ocení obří balení vlašského nebo pařížského salátu.  Když přidáte 
ještě k těmto skvělým pochutinám příjemnou a profesionální obsluhu, 
dojem z nového bufetu je dokonalý. Tuto oázu  zajisté neocení pouze 
ivančičtí občané, nakupující ve svém jediném marketu, ale i projíždějící 
a věčně hladoví motoristé. A kromě toho, kdo by hledal slušný  prostor 
pro vánoční večírek, nebude zklamán.                                    Petr Sláma

První Hubertova jízda
/Ivančice-Letkovice/ Svatý Hubert, patron myslivců, žil na 

přelomu 7. a 8. století. Jeho největší zálibou byly hony. Oženil s 
Floribannou, dcerou Dagoberta, a byl v manželství šťasten. Podle 
legendy jeho milovaná družka zemřela na Velký pátek při porodu 
syna. Hubert z toho byl nešťastný, a aby na to nemusel myslet, vyjel 
si ještě toho dne na lov. V lese spatřil velkého jelena, jemuž mezi 
parohy zářil kříž, a uslyšel hlas, varující ho, že je na cestě vedoucí 
do pekla. Na Huberta zjevení mocně zapůsobilo, rozhodl se obrátit 
na lepší cestu a stát se knězem. Na paměť tohoto světce a milovníka 
myslivosti vznikla tradice Hubertových jízd, kterými se vždy na 
podzim uzavírá jezdecká sezóna. Tuto jízdu pořádají v mnoha stájích 
po celé republice jako odměnu pro všechny své členy, kteří po celý 
rok poctivě pracovali. Jde vlastně o vzpomínku na pradávnou tradici 
honů na lišku, jejichž kolébkou je stará dobrá Anglie. Místní šlechta 
za troubení lesních rohů vyjížděla na svých koních se smečkou ně-
kolika desítek loveckých psů po stopě lišky.

Tuto tradici uctili v sobotu 13. listopadu i milovníci koní z Letkovic.  
Celkem se na návsi shromáždilo čtrnáct koní, které nesli svého jezdce, 
a sedm koňských spřežení zapřažených do vozů. Za zvuků slavnostních 
fanfár, které zajistili hudebníci z kapely Fantastic, byl proveden slav-
nostní nástup. Na něm seznámil hlavní organizátor celé akce, pan Jiří 
Pokorný, jezdce a vozataje s plánem trasy, která vedla krásným okolím 
Letkovic. V cestě měli nachystány přírodní i umělé překážky, které 
všichni šťastně překonali. Na závěr byl proveden tradiční hon na lišku. 
Jízda byla ukončena pohoštěním v němčické Pivnici.          Petr Sláma

Výsledky letošní Lyry:
I. kategorie (1. - 3. třída), 9 soutěžících
1.  Jasmína Hnilicová  ZŠ Klášterní MK
2.  Jana Závišková  ZŠ Klášterní MK
3.  Vendula Košíková  ZŠ Olbramovice
4.  Nela Hrdinová  ZŠ Vémyslice
5.  Natálie Komárková  ZŠ Hostěradice

II. kategorie (4. - 6. třída), 20 soutěžících
1.  Barbora Jobánková  ZŠ Kravsko
2.  Nela Bauerová  ZŠ Dolní Dubňany
3.  Martin Paseka  ZŠ Ivančická MK
4.  Tereza Maxerová  ZŠ Klášterní MK
5.  Josef Prášek   ZŠ Olbramovice

III. kategorie (7. - 9.  třída), 17 soutěžících
1.  Iva Hanzlíková   Gymnázium P. Křížkovského, Brno
2.  Marcela Fukačová  ZŠ Ivančická MK 
3.  Aneta Nevímová  ZŠ Kravsko
4.  Marie Hrůzová  ZŠ Klášterní MK
5.  Klára Vaculíková  Gymnázium MK

IV. kategorie (střední školy), 8 soutěžících
1.  Jana Švédová  Gymnázium MK 
2.  Tereza Veselá  Gymnázium a Spg. Znojmo
3.  Michaela Lukášová  Gymnázium MK
4.  Pavel Vejvalka  Gymnázium MK
5.  Martin Novák  Gymnázium MK

Cena Moniky Bagárové a čestná uznání:
I. kategorie  (1. - 3. třída) 
Cena M. Bagárové:  Klára Pavlíková ZŠ D. Dubňany
Čestné uznání:      Barbora Vepřeková ZŠ Vémyslice
       Marek Hladký  ZŠ D. Dubňany
       Karel Marek  ZŠ Únanov

II. kategorie (4. - 6. třída)
Cena M. Bagárové:  Barbora Jobánková ZŠ Kravsko
Čestné uznání:         Hana Řehořová  ZŠ Klášterní MK
                                 Věra Svobodová ZŠ Olbramovice

III. kategorie (7. - 9. třída)
Cena M. Bagárové:  Iva Hanzlíková  Gymnázium Brno
Čestné uznání:          Veronika Hanusová ZŠ Olbramovice
                                 Aneta Švédová  ZŠ Miroslav

 IV. kategorie (střední školy a učiliště)
Cena M. Bagárové:  Jana  Švédová  Gymnázium MK

Vémyslická Lyra se stala pro 
náš region významným pojmem. 
Soutěž mladých talentovaných 
zpěvaček a zpěváků se těší 
obrovské oblibě a úctě. Letos 
proběhl již XII. ročník pěvecké 
soutěže. Pořádala se na ZŠ Vé-
myslice ve spolupráci s MěKS 
Moravský Krumlov.

Z vémyslické sokolovny se 
v úterý 19. října  2010 během celé-
ho dopoledne ozýval krásný zpěv 
mladých talentů. Porota byla tvo-
řena renomovanými odborníky ve 
složení Mgr. Beata Blašková, pe-
dagog ze ZUŠ Smetanova v Brně, 
bývalá sólistka Janáčkova divadla 
v Brně a současná koncertní pěv-
kyně, Mgr. Jan Hanák, pedagog 
ZUŠ Smetanova Brno, Mgr. Zuza-
na Pálenská, pedagog ZUŠ Brno 
se zaměřením na církevní hudbu,
a současná koncertní pěvkyně, 
Monika Bagárová, finalistka sou-

těže Česko-slovenská Superstar, 
která v závěru udělovala i své 
ceny, a Pavel Dočkal, majitel na-
hrávacího studia CH – RECORDS 
v Čermákovicích, zvukař a kyta-
rista skupiny Dreams. 

Po úvodním defilé všech 
zúčastněných soutěžících se 
představily jednotlivé kategorie. 
Porota to neměla vůbec jednodu-
ché, jelikož musela posoudit 54 
vystoupení. Ale celé dopoledne 
probíhalo ve velmi přátelské a 
příjemné atmosféře a vémyslic-
ká škola se svého úkolu zhostila 
opravdu na jedničku. O tom svěd-
čilo i to, že se hostům po ukon-
čení soutěže a vyhlášení výsledků 
nechtělo ani odcházet domů.

V úterý 26. října probíhala 
v krumlovské sokolovně série 
vystoupení pro krumlovské školy 
a závěrečné večerní představení 
pro veřejnost. Na nich se předsta-

vili letošní úspěšní vítězové Lyry 
a ti loňští si dokonce zazpívali 
živě s kapelou Dreams a v závě-
ru pokřtili svoje CD. Celý večer 
velmi příjemně plynul, byl profe-
siálně připravený a nápaditý. Byl 
prostě svěží jako celkový zelen-
kavý design letošního ročníku. 

Celou duší a hlavní organizá-
torkou Lyry je paní Mgr. Dagmar 
Drahozalová. Výsledek celé 
produkce svědčí o jejím úžas-

ném nasazení a profesionálním 
přístupu. Také se sama v závěru 
rozloučila poutavou písní. To, co 
léta dělá pro mladé pěvecké ta-
lenty našeho regionu, si jistě za-
slouží obdiv. V jejím úsilí jí jistě 
velmi pomohli partneři akce: TC 
MACH, s. r. o., firma TEREO, 
Skupina ČEZ, Moravskokrum-
lovsko, AV BAZAR, nahrávací 
studio CH – RECORDS a městys 
Vémyslice. 

Na Vémyslické Lyře se představilo 54 zpěváků

V úterý 19. října se nám v pří-
jemném prostředí Hotelu Ryšavý 
ve Vémyslicích podařilo zpro-
středkovat rozhovor s finalistkou 
Česko-slovenské Superstar Moni-
kou Bagárovou, která byla jednou 
z porotkyň v pěvecké soutěži Lyra. 
Byla velice příjemná a ochotná. 
Řekla nám něco málo o své kariéře 
a svých plánech do budoucna.

V kolika letech ses rozhodla 
začít se zpěvem? Bylo to asi 
okolo mých sedmi let. To už jsem 
začínala zpívat a uvědomovala si, 
že mě to baví. Celá má rodina je 
hudebně založená, často sedává-
me, hrajeme na kytary a na klavír 
a zpíváme.

Jak ovlivnila soutěž Superstar 
tvůj život? Můj život ovlivnila 
docela dost. Umožnila mi věnovat 
se hudbě naplno, natáčím CD, vy-
stupuji, koncertuji, lidé mě na ulici 
poznávají, chtějí po mně podpisy, 
vyfotit se. To je úžasný pocit.

Jakou studuješ školu? Studuji 
umělecko - manažerskou školu 
v Brně.

Jakou radu bys dala vítězům 
Lyry? Tak určitě, aby dělali hud-
bu a muziku s úsměvem a radostí.

Co tví přátelé? Změnilo se něco 
ve vztahu s nimi? S určitými ano, 
s určitými ne. Někteří si mysleli, 
že se po soutěži nějak změním, 
a tak mě teď už raději ani nepo-
zdraví, ale praví přátelé zůstali a 
neotočili se proti mně a za to jsem 
jim hrozně moc vděčná.

Tvůj nejlepší zážitek z dosa-
vadní kariery? Těch mám oprav-
du hrozně moc. Je těžký vybrat 
jen jeden. Vždy když vystupuju, 
je to pro mě úžasný zážitek, když 
vidím svoje fanoušky, jak jsou 
díky mé hudbě energičtí a tu 
energii mi zase vracejí. 

Jaký je tvůj naopak nejhorší 
dosavadní zážitek z Tvé kariéry?

Ten naštěstí žádný nemám.

A jak bojuješ s pomluvami, 
když se dozvíš, že o Tobě píšou 
v novinách něco, co není prav-
da? Dřív mi to dělalo problém, 
dřív mě mrzelo, když se objevil 
článek, který nebyl pravdivý. 
Nejvíc mě na tom mrzelo, že si 
tohle musí číst fanoušci, a ne-
jenom fanoušci, když si člověk 
přečte nějakou pomluvu, řekne:
„Cože, Bagárová, to bych do ní 
nikdy neřekl!“ Takže spíš z to-
hoto úhlu pohledu mě to mrzelo, 
ale teď už nad tím mávnu rukou 
a říkám si, že i špatná reklama je 

vlastně dobrá reklama.
A na závěr. Jaké máš plány do 

budoucna? V brzké budoucnosti 
budu vydávat svoji první desku, 
která bude ve stylu R&B soul 
pop, jinak chystám svůj první
singl, který by měl co nejdříve vy-
jít. Dále chystám projekt s R&B 
jazzovou kapelou, se kterou vlast-
ně koncertuji, a na Vánoce bych 
ráda vystoupila s orchestrem.

Tak Ti přejeme, Moni, hodně 
štěstí a úspěchů v Tvé našlápnuté 
kariéře.            Denisa Kociánová

 a Ivana Skalická

Monika Bagárová
členkou poroty na Lyře

Zhruba čtyři desítky brýlí od 
těch na běžné nošení, přes kon-
certní až po kuriózní minibrýle 
či funkční brýle zhotovené ze 
dřeva mohou vidět zájemci na 
výstavě „Brýle Nadi Urbánkové“, 
která bude od středy 1. do středy 
22. prosince v optice Šárky Ko-
candové, Palackého náměstí 24
v Ivančicích.

Výstavu doplňují fotografie, 
které zachycují profesní život 
zpěvačky a její setkání a spolu-
práci s takovými osobnostmi, 
jako jsou například Jiří Suchý, 
Karel Gott či Louis Armstrong.

Vernisáž výstavy s autogrami-
ádou Nadi Urbánkové bude ve 
středu 1. prosince v 16 hodin.
Naďa Urbánková, je známá 
česká zpěvačka, herečka a mo-
derátorka. Působila v pražském 
divadle Semafor. „V Semaforu 

mi řekl pan Jiří Suchý: Nos brej-
le a každý tě pozná! Poslechnout 
génia české poezie se mi vyplati-
lo,“ říká Urbánková.

Nejznámějším hitem té doby se 
stala píseň Drahý můj v duetu s 
Jiřím Grossmanem, dále pak nos-
talgicky poetická píseň Závidím. 
Hrála také ve slavných filmech, 
jako například Kdyby tisíc klari-
netů, Na samotě u lesa či oskaro-
vém Ostře sledované vlaky.

V roce 1969 započala její 
„hvězdná“ spolupráce s Jiřím 
Brabcem a jeho skupinou Coun-
try Beat. Právě počátkem 70. let 
se v roce 1972 vyhoupla na první 
místo v anketě Zlatý slavík, kde 
setrvala plných pět let. Nyní spo-
lupracuje se skupinou Bokomara. 
Od roku 2007 moderuje pořad 
Písničky pro Vysočinu v Českém 
rozhlase Region.

Brýle Nadi Urbánkové
budou k vidění v Ivančicích

/Horní Kounice/ Slavnost Je-
žíše Krista Krále v neděli 21. 11. 
bude v Horních Kounicích letos 
opravdu výjimečná. V 11 hodin 
bude sloužena děkovná mše svatá 
a v 15 hodin se uskuteční koncert 
k poctě básníka Jana Zahradníčka 
ku příležitosti padesáti let od jeho 
úmrtí. Vystoupí umělci Janáčkovy 
opery Národního divadla v Brně
a čestným hostem bude syn bás-
níka Jan Zahradníček ml.

Mše svatá na poděkování a za 
dárce a ty, kteří v kostele praco-
vali a koncert duchovní hudby 
ve farním kostele sv. Michaela 

archanděla v Horních Kounicích 
se uskuteční ku příležitosti (čás-
tečného) dokončení rekonstrukce 
kostela a obnovení konání boho-
služeb v tomto chrámě.

Na koncertě vystoupí tito uměl-
ci: Kristýna Holubová - verše Jana 
Zahradníčka, Tereza Holubová - 
žalmy, Petr Levíček - tenor, Marie 
Urbánková - soprán, Petr Kolař - 
varhany. Koncert bude benefiční a 
jeho výtěžek bude použit na další 
opravy kostela.

Během oprav, byly zatím 
zrestaurovány dvě stropní malby, 
vymalován kostel, provedena ob-

nova elektického rozvodu, poří-
zeno nové osvětlení a instalováno 
vytápění do lavic a také upraven 
liturgický prostor presbytáře, se 
bohoslužby v kostele nekonaly.

Velkou zásluhu na opravách 
má běhařovický farář a horno-
kounický administrátor P. Jaromír 
Gargoš, který stál u zrodu této 
myšlenky a na jehož bedrech leže-
la tíha organizace oprav. Pomocí a 
pravou rukou mu byl (dnes už bý-
valý) starosta obce Petr Karbaš. 

Na opravách se velkou měrou 
podíleli i samotní farníci, stra-
nou nezůstaly ani obecní složky 

- hasiči a fotbalisté, kteří pomohli 
s výkopy pro odvodnění kolem 
kostela. Nezanedbatelnou pomocí 
byly také finanční příspěvky far-
níků. Ne vše je již dokončeno. Je 
nezbytná oprava varhan, které jsou 
napadeny červotočem, bude pro-
vedena výměna venkovních oken. 
A příležitostně snad i rekonstrukce 
zbývajících stropních maleb.

Letošní slavnost Krista Krále 
21. listopadu bude pro Horno-
kounické významnou a radostnou 
událostí, spojenou s poděkováním 
Bohu za zdařilou opravu farního 
kostela.                  Roman Tomek

Mše a koncert k poctě básníka Jana Zahradníčka
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KULTURNÍ PROGRAMY 22. 11. - 5. 12. 2010
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz

• LISTOPAD: VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - FOTOKLUB M. Krumlov pod 
vedením pana J. Kristiána. Výstava je přístupna po dobu otevření úřadu. MěÚ 
Moravský Krumlov - 1. patro.
• 20.11. ve 20.00 hod. - „LEOPOLDOVSKÁ POUŤOVÁ ZÁBAVA“ - hraje 
ARCUS. KD Rokytná. Pořádá SDH. 
• 22.11. v 18.00 hod. - JAROSLAV HUTKA - koncert, galerie Knížecí dům.
• 26.11. v 18.00 hod. - „MRAZÍK“ - hudební přehlídka. Vystoupí: Poutníci, 
Švédova trojka, Vlakvous, Ty syčáci, Ok vocal a další. Kinosál, vstupné: 120 Kč.
• 28.11. ve 14.00 hod.  - ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - nám. TGM.  Adventní 
věnec posvětí pan děkan Pavel Bublan, vystoupí Chrámový pěvecký sbor L. Havla.
• 30.11. - „BETLÉM“ - divadelní představení pro MŠ a 1. třídu ZŠ - kinosál 
Moravský Krumlov, začátky v 8.30 hod. a v 10.00 hod. Vstupné: 35 Kč.
• VÝSTAVA „50 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY“ - galerie Knížecí dům Moravský 
Krumlov. Výstava potrvá do 16. ledna 2011. Pořádá SOŠO a SOUŘ, MěKS.
• VÝSTAVA - „KRESBY“ - Mgr. A. Pavel Kašpárek, MěÚ MK - 1. patro.
• 2.12. v 19.00 hod. - EĎAS - divadelní představení: „Strašidlo Cantervillské“ 
- kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 50 Kč. Předprodej zajišťuje IC.
• 4.12. v 9.30 hod. - POHÁDKOVÉ VÁNOCE - nám. T. G. Masaryka.
• 4.12. - MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA - hraje skupina „DREAMS“. Orlovna Rakšice.
• 4.12. - „ZLATÍ CHLAPCI“ - zájezd na divadelní představení - Mahenovo 
divadlo Brno. Pořádá Městské kulturní středisko Moravský Krumlov.
• 5.12. - ve 14.00 hod. - „ ADVENT 2010“ - koncert „CANTAMUS CORDE“ - 
PS Jezeřany - Maršovice. Bartolomějský kostel. Pořádá MěKS Mor. Krumlov.

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

tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 24.11.2010 v 17.30 hod. - „POUŠTĚ A JEZERA CHILE“. Přijďte si 
poslechnout vyprávění a promítání fotografií manželů Vozábových. Galerie 
Knížecí dům, nám. T. G. Masaryka 40, vstupné: 45 Kč.

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
• 20.11. v 19.00 hod. - „GULÁŠOVKA“ - 14. ročník v KD, degustace gulášů, 
košt mladých vín, módní přehlídka, taneční zábava. Pořádají: Sdružení přátel 
dobré zábavy a město Miroslav.
• 22.11. v 17.30 hod. - SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU A OBŘÍHO ADVENTNÍHO VĚNCE na nám. Svobody. Pořádají 
MKIC, město Miroslav, ZŠ, ZUŠ, MŠ a ŘK farní úřad.
• 27.11. od 16.00 hod. - TURNAJ V MAGIC v kulturním domě v Miroslavi.
• 28.11. v 8.00 hod. - „1. ADVENTNÍ MŠE“ - římskokatolický farní úřad.
• 28.11. v 8.30 hod. - „1. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY“ s večeří Páně 
v evangelickém kostele.
• 28.11. v 15.00 hod. - „DÁRKOVÁNÍ V EVANGELICKÉM KOSTELE“ 
- výtěžek bude použitý na akci „ADOPCE NA DÁLKU“ a pomoc postiženým 
povodněmi v severních Čechách.
• 3.12. od 16.00 hod. - TURNAJ V MAGIC v kulturním domě v Miroslavi.
• 4.12. od 14.00 hod. - „BARBORKOVÁ SOBOTA“ - vánoční JARMARK 
v ZŠ s ochutnávkou výborného cukroví!!!
• 5.12. v 8.00 hod. - „2. ADVENTNÍ MŠE“ - římskokatolický farní úřad.
• 5.12. v 8.30 hod. - „2. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY“ v evangel. kostele.
• 5.12. v 15.00 hod. - SETKÁNÍ DĚTÍ MŠ S MIKULÁŠEM v KD. Pořádají 
město Miroslav, DDM, Římskokatolický farní úřad.

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
• 25.11. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 26.11. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA. Taneční zábava se skupinou 
RELAX v Dělnickém domě. Pořádá restaurace Dělnický dům.
• 27.11. - „DĚTI RÁJE“ - zájezd na muzikál „Děti ráje“ do Goja Music Hall 
na pražském výstavišti. Cena: 950 Kč (doprava + vstupné). Odjezd v 15.30 hod. 
z autobusového nádraží se zastávkami po městě. Pořádá KIS Oslavany.
• 4.12. - MIKULÁŠSKÝ ZÁMEK A VÁNOČNÍ JARMARK - od 10.00 hod. 
- tradiční trhy na nádvoří zámku. Vánoční atmosféra, prodej zabíjačkových 
pochoutek, teplé medoviny, keramiky..., od 14.30 hod. - čertovské soutěže 
pro děti, v 16.45 hod. - losování o vánoční ceny (každý návštěvník obdrží 
slosovatelnou vstupenku), od 17.00 hod. - vystoupení sboru „CECILIA“
, v 17.20 hod.  - ohňostroj, v 17.30 hod. - „MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“. 
Řádně zabalené balíčky odevzdávejte ve dnech 29.11. - 3.12. v DDM od 10.00 
hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod. 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
• 17.11.2010 - 9.1.2011 - „OD BARBORKY KE TŘEM KRÁLŮM“ - 
galerie Památníku A. Muchy. Výstavu pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum v 
Ivančicích ve spolupráci s Etnografickým ústavem MZM Brno.
• 4.12.2010 - 2.1.2011 - „JINDŘICH MODRÁČEK“ - OBRAZY, chodba 
Památníku A. Muchy, vstup zdarma.
• PŘIPRAVUJEME: • 8.12. - „KAREL ŠÍP A JOSEF NÁHLOVSKÝ“. 
Zájezd od Besedního domu Ivančice v 18.00 hod. - Brno - Rubín - zábavný 
pořad „VŠECHNOPARTIČKA“. Cena: 410 Kč (vstupenka a doprava).

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

604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 20.11. - 21.11. - „KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ  TO TOTÉŽ“ 
- prodejní výstava ručně vyráběných vánočních ozdob z drátků, korálkové 
bižuterie, ručně malovaných halenek, výrobků z pedigu a mnoho dalšího. 
Začátek v 16.00 hod. ve foyeru kina Panorama a v kavárně Coffeelerie. 
• 20.11.2010 - NAROZENINY DIVADLA „PRÁDELNA“. Prvním 
narozeninovým dárkem bude divadelní komedie: „Lýzátka“ v 17.00 hod. 
Nakrojení narozeninového dortu se 16 svíčkami v 18.00 hod. doprovodí 
originální dudácké fanfáry a možná přijde i tanečnice z Lúčnice. Kino Panorama, 
vstupné: 40 Kč v předprodeji v KIC, 50 Kč na místě. Po skončení programu bude 
následovat karaoke párty v kavárně Coffeelerie. Pořádá OS Prádelna.
• 24.11. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - „DALEKÁ 
INDOČÍNA“. Promítání ze zajímavých míst planety Země. Do vzdáleného 
Laosu a Kambodži nás zavede Kateřina Vítková a Šimon Řeřucha v městské 
knihovně. Pořádá Městská knihovna Rosice a Turisťák Rosice.
• 29.11. v 17.00 hod. - POSEZENÍ S OLYMPEM. Posezení s rosickou 
trampskou skupinou „Olymp“ v restauraci FC Slovan. Pořádá MO STP Rosice.
• 3.12. od 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ PÁRTY. Mikulášská párty pro děti 
od 10 let v sále Zámeckého kulturního centra. Tradice, zvyky, lití olova, tanec 
hudba, divadýlko. Vstupné: 30 Kč, od 19.00 hod. pokračuje „Mikulášská 
diskotéka“ se soutěžemi a vystoupením žonglérů.
• 4.12. od 9.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ ZABIJAČKA. Prodej a ochutnávky 
tradičních zabíjačkových specialit. Mikulášský punč, domácí medovina. Starý 
pivovár Rosice. Pořádá KIC Rosice.

ZŠ a MŠ Olbramovice a občanské sdružení KAŇKA pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NAŠÍ
ZŠ OLBRAMOVICE

v neděli 28. listopadu 2010 od 13.30 hodin do 16.00 hodin.
PROGRAM: • Výuka nevážně vážně ve vybraných třídách • Vyrob si sám 
- tvořívé dílny (přání, svícny, ozdoby, PEDIG, technika PERGAMANO, 
EMBOSSING) • Škola a počítač (počítačová učebna) • Ve zdravém těle 
zdravý duch aneb Zacvičme si v tělocvičně • Bylo - nebylo aneb Co 
neodnesl čas (FOTO 2000 - 2010) • Prodejní galerie prací žáků školy

Pro nejmenší návštěvníky bude otevřen dětský koutek ve školní družině, 
v 16.00 hodin společně ROZSVÍTÍME VÁNOČNÍ STROM. Přijďte si 
zasoutěžit, vyrobit si drobný dárek nebo vánoční ozdobu, zazpívat si, 
zasportovat, koupit si drobné vánoční ozdoby našich žáků, anebo se 

přijďte jen tak podívat!!!!!

SOŠ a SOU Ivančice Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 4. prosince 2010 od 9.00 hodin do 13.00 hodin.

Prohlídka školy na ulici Zemědělská 2, Ivančice: 
• areál dílen • domov mládeže • učebny. V případě zájmu je možno 
ZDARMA provést: • seřízení světlometů • změření chladící kapaliny

 • kontrola brzdné síly na válcové zkušebně.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 4.12. - MIKULÁŠSKÝ ZÁMEK. Na této akci se budeme podílet: • stánkem 
na vánočním jarmarku na nádvoří • v 17.30 hod. očekávejte příchod Mikuláše, 
anděla i čertů na zámecké nádvoří. Balíčky můžete nosit od pondělí 29.11. do 
pátku 3.12.2010 do DDM. V době od 10.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. 
do 16.30 hod. Poplatek za balíček: 20 Kč. POZOR: Přesunuto z neděle 5.12.!
PŘIPRAVUJEME: • 17.12. - 19.12. - PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA. 
Ve vestibulu kina pro Vás bude připraveno: • ukázky tradičních i dnešních 
Vánoc • občerstvení a mnoho výrobků na zpříjemnění vánoční pohody u Vás 
doma. Výstavu zahájí v pátek v 15.30 hod. děti ze školní družiny vystoupením. 
• 21.12. v 15.00 hod. - VÁNOČNÍ NADÍLKA. Pro děti z družiny a jejich 
rodiče jsme připravili v prostorách školní družiny vánoční nadílku.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 27.11. - ADVENT - SOBOTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA. Přijďte si vytvořit 
vánoční dekoraci a výzdobu. Cena dílniček podle použitého materiálu. Těšit se 
můžete na klidnou kreativní atmosféru provoněnou čajem...sobota: 14.00 hod. 
- 18.00 hod. Vhodné pro dospělé, rodiče s dětmi, dětí i studenti. 
• 4.12. od 10.00 hod. do 16.00 hod. - VÁNOČNÍ HVĚZDA. V rámci 
Krumlovských Vánoc jsou pro Vás na Domečku připraveny vánoční výtvarné 
dílničky pro děti i dospělé, vánoční voňavé pečení, čajovna....Přijďte si vyrobit 
malé dárečky a zároveň se potěšit pohodou v naší voňavé čajovně....
PŘIPRAVUJEME: • 12.12.2010 v 17.00 hod. - „SVĚTÝLKA SV. 
LUCIE“. Lampiónový průvod pro děti a rodiče, navštívíte pohádkové bytosti 
v zámeckém parku, s sebou: lampióny a jiná světýlka - zámecký park!!!! 
• 22.12. - 23.12. - VÁNOČNÍ NOC NA DOMEČKU. Hry, tvoření a spousta 
zábavy pro všechny, kteří se již nemohou dočkat Štědrého dne, přespání ve 
spacáku na Domečku. Začátek v 16.00 hod., s sebou: přezůvky, svačinu. Na 
akci je nutné se přihlásit předem!!!!

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

• 24.11. od 17.00 hod. - ADVENTNÍ VĚNCE. Přijďte si vyrobit adventní věnec 
podle svých představ za pomoci odborníků. Květinářství „Alice“, Komenského 
nám. 1, děti a mládež: 15 Kč + materiál, dospělí: 30 Kč + materiál. Nutné se 
přihlásit předem do 19. listopadu 2010 v SVČ Ivančice.
• 27.11. v 15.00 hod. - PEČEME MIKULÁŠSKÉ PERNÍKY. Přijďte si upéct 
vlastní mikulášský perník. Ve tvořivé dílně si můžete vyrobit mikulášskou 
dekoraci. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek: 30 Kč/osoba, s sebou: 
přezůvky s bílou podrážkou (i rodiče).
• 28.11. od 16.00 hod. do 17.30 hod. - ČERTOVSKÁ MERENDA. Zveme 
všechny nebojácné děti na hry a soutěže. Kdo bude chtít, může vejít do pekla, 
vyrobit si škrabošku čerta, na každého v masce čertíka čeká odměna. Ivančice, 
orlovna na Chřestové ulici, poplatek: 30 Kč/osoba, s sebou: přezůvky s bílou 
podrážkou (i rodiče).
• 4.12. v 17.00 hod. - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KLUBU MLÁDEŽE 
V NOVÝCH PROSTORÁCH. Slavnostní zahájení otevření klubu, prezentace 
budování klubu, diskotéka DJ LAS - SVČ Ivančice, klub mládeže, NA RÉNĚ 
(bývalá budova speciální školy).
• 5.12. od 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA MĚSTĚ. Na děti 
bude čekat Mikuláš s andělem i Lucifer s čerty. Ivančice, Palackého náměstí. 
VYBÍRÁNÍ BALÍČKŮ - pátek 3.12. od 9.00 hod. do 18.00 hod. - SVČ 
Ivančice, Komenského nám. 12, poplatek: 30 Kč/balíček.
PŘIPRAVUJEME: • 7.12. v 18.00 hod. - ŠPANĚLSKÉ SPECIALITY. 
Prezentace španělské kuchyně, degustace typických španělských jídel (Tortilla 
Espaňola - Španělská omeleta, Sangria - drink, Paella - Španělské rizoto). 
Přijďte se inspirovat, vaří dobrovolník ze Španělska: Gorka Melús Jimenez. 
SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek: 50 Kč/osoba. Nutné se předem 
přihlásit do 3.12.2010 v SVČ Ivančice!!! • 13.3. - 19.3.2011 - LYŽOVÁNÍ V 
RAKOUSKÝCH ALPÁCH. Středisko SCHLADMING DACHSTEIN (640 m 
- 2.996 m) - pro děti, mládež, dospělé i rodiny s dětmi. Ubytování: 2, 3, 4 lůžkové 
pokoje, sociální zařízení v patře, jídelna. Strava: polopenze (snídaně, balíček 
na lyžování, večeře), pitný režim. Program: hry a soutěže pro děti, lyžování, 
snowboarding. Děti: 2-6 let: 3.600 Kč, 6-8 let: 5.600 Kč, 8-16 let: 7.650 Kč, 
16-18 let: 8.100 Kč, ostatní: 5.900 Kč + 165 EUR (na místě skipas).V ceně je 
zahrnuta: doprava, ubytování, strava, pedagogický dozor, instruktoři lyžování, 
pro děti skipas). Informovat a přihlásit se můžete v SVČ Ivančice, Komenského 
nám.12, tel.: 546 451 292, www.svcivancice.cz do 17. prosince 2010.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 27.11. - „ZAMYKÁNÍ TURISTICKÝCH CEST V OKOLÍ VELKÝCH 
OPATOVIC“. Odjezd vlaku z Ivančic v 7.13 hod. a z Brna v 8.03 hod. Trasy 
8 a 15 km. Info na tel.: 603 965 598 - pan Lubomír Bejr. Cesta zpět z Velkých 
Opatovic v 16.04 hod. a z Brna v 17.51 hod. Účast samostatně.
RŮZNÉ: • Pro příznivce zimního sportu zakládáme pro členy KČT „BĚŽKO 
KLUB“. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky nebo přes SMS u paní Hany 
Pokorné na tel.: 776 322 536, nebo na e-mail: hanapokorna@seznam.cz. 
Informativní schůzka bude 25.11.2010 v 18.00 hod. ve vinárně Komarov.

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
• CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ - Prosíme všechny zájemce o cvičení aerobicu, 
aby se k nám přidali nejpozději během prosince 2010, jinak budeme muset 
cvičení v naší obci ukončit, což by byla velká škoda. V jednání je i cvičení 
maminek s předškolními dětmi, které by vedla paní Rozmahelová každé úterý 
dopoledne. Více najdete do konce listopadu na www.kcsuchohrdly.estranky.cz
• ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ -  Má pod vedením Mgr. Heleny Habánové 
velký úspěch. Momentálně zde studuje 6 dospělých a s kurzem jsou spokojeni. 
Na další pololetí se můžete přihlásit u paní Jarošové do konce prosince 2010. 
Kurzovné se bude vybírat během ledna a února 2011. Výuka probíhá v budově 
ZŠ každé pondělí od 17 hodin.
• ZÁBAVNÉ CVIČENÍ RODIČŮ S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI pod ve-
dením Vladimíry Rozmahelové. Začínáme v úterý 30. listopadu 2010 v 16.30 
hodin. Místem setkání je místní sokolovna. Cena za dítě i rodiče je 40 Kč.

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)

MIMOŘÁDNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• 22.11. od 19.30 do 21.00 hod. - ZPÍVÁNÍ PŘI ÚPLŇKU. Setkání pro všechny, 
kteří chtějí tento magický čas obohatit společným zpěvem za doprovodu bubnů, 
kytary i dalších hudebních a muzikoterapeutických nástrojů, touží se rozeznít, 
posílit dech, utišit mysl, osvobodit hlas, nalézt zpěvem cestu k sobě, naslouchat,… 
a zažít stav harmonie v záplavě všedních zvyků. Provází: Tomáš a Katka Pokorní 
(hudebníci a lektoři muzikoterapie). Poplatek: 60 Kč / 50 Kč členové Houpačky. 
Hlaste se předem: 731 145 643, kat.pokorna@centrum.cz
• 3.12. od 18.00 do 21.00 hod. TANEC ŽENSKÉ SÍLY. Prožitkové 
setkání pro dívky, matky, zralé ženy i babičky. Umíme-li chodit, umíme 
tančit. Tanec nás vrací ke kořenům a do těla. Je to způsob, jak vyjádřit 
sebe sama. V kruhu žen pak tanec s uvolněním pánve prohlubuje kontakt 
s naším ženstvím, skrze něj se můžeme uzdravit, objevit a přijmout svou sílu, 
krásu a moudrost přirozených cyklů ženského těla. Naše společné prožitky 
umocní bubny, vonné oleje, živly, sdílení... Příspěvek na jedno setkání: 
230 Kč / členky centra 200 Kč. Setkáním provází: Katka Pokorná (lektorka 
tance, muzikoterapie a babymasáží), Tomáš Pokorný (bubeník a lektor 
muzikoterapie). Hlaste se předem!

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.

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne  21.11.  v 18.00 ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI
  Akční komedie USA
so  27.11.  v 18.00 SERIÓZNÍ MUŽ
  Černá komedie USA/Francie/VB
ne  28.11.  v 18.00 KUNG FU KYBORG
  Akční film Hong Kong/Čína

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

ne   21.11. v 18.00 TAJEMSTVÍ MUMIE
               ve 20.00 Dobrodružný film Francie
st    24.11. v 17.00 KARATE KID
               ve 20.00 Sportovní film USA
ne  28.11.  v 18.00 HABERMANNŮV MLÝN
               ve 20.00 Drama ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne  21.11. ve 20.00 (K)LAMAČ SRDCÍ
  Rom. komedie Francie/Monako
st   24.11. ve 20.00 DÁL NEŽ SE ZDÁLO
  Romantická komedie USA
ne  28.11.  v 17.30 KARATE KID
                ve 20.00  Sportovní film USA 
st     1.12. ve 20.00 SCOTT PILGRIM PROTI
  ZBYTKU SVĚTA
  Romantická komedie USA
ne    5.12.   v 16.00 SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
  Animovaný film Belgie

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so   20.11. v 19.00 MACHŘI
ne   21.11. v 19.00 Komedie USA
st    24.11. v 19.00 (K)LAMAČ SRDCÍ
  Rom. komedie Francie/Monako
so   27.11. v 19.00 ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI
ne   28.11. v 19.00 Akční komedie USA



Středem náboženského života 
každé židovské obce bývala sy-
nagoga, v Ivančicích běžně nazý-
vaná templ (chrám). V dřívějších 
dobách, zvláště u východních 
židů, se používal i výraz „šul“, 
protože synagogy byly současně i 
školami. Vlastní význam slova sy-
nagoga představuje společenství 
mužů nebo i místnost, kde se spo-
lečenství schází. Kdy byla v Ivan-
čicích postavena první synagoga, 
to se zřejmě ji nikdy nezjistí. 

Kdy byla postavena první syna-
goga, která stála na místě dnešní, 
nevíme. Je však doložena zmínka 
o její opravě v roce 1417 a 1618, 
potvrzující její existenci. Musíme 
připomenout, že při vzniku židov-
ského osídlení bylo prvořadým 
zájmem zajistit hřbitov, kdežto 
bohoslužby mohly být konány i 
soukromých domech. 

Na plánu židovské obce z roku 
1727 je synagoga zakreslena na 
stejném místě ,jako je dnešní 
synagoga. V polovině 19. století 
byl rabínem v Ivančicích Beer 
Oppenheim, jehož přičiněním byla 
stavba nové synagogy prosazena. 
Od roku 1834 se uvažovalo o roz-
šíření synagogy, stavební záměr 
byl pro rok 1838. Budova však 
byla tak zchátralá, že bylo rozhod-
nuto starou synagogu demolovat 
a na jejím místě postavit novou, 
větší. Původní zaujímala plochu 
asi třetinovou proti dnešní synago-
ze. Pro tento účel obec přikoupila
pozemek na východní straně. 

Roku 1850 byla stavba povole-
na. Realizací stavby byl pověřen 
stavební mistr Jan Jindřich Eber 
z Dolních Kounic. Náklady byly 
10 000 zl. V roce 1853 byl dokon-
čen oltář opatřený dvěma sloupy 
za 1 550 zl., které navrhl vídeňský 
architekt Lorenz Wagner.

Současná stavba je dokladem 
české architektury 19. stol, v du-
chu pozdního empíru s prvky 
výrazné symetrie. Budova byla 
ovlivněna zejména rakouskými 
předlohami (synagoga v Seitent-
tengasse z r. 1826 podle návrhu 
J. Kornhausela). Přímým vzorem 
však byla synagoga v Miroslavi 
z r. 1845. Synagogy vídeňského 
typu měly vynikající akustiku. 

Když přestavení obce plánovali 
stavbu nové synagogy, vycházeli 
z předpokladu, že počet židov-
ských obyvatel v obci se bude 
zvyšovat, tak jak se zvyšoval v 
posledních desetiletích. Musíme 
připomenout, že v roce 1835 měla 
židovská obec 877 obyvatel, kteří 
představovali cca 24 % všech 
obyvatel Ivančic. Po roce 1848 
nastal odliv židovských obyvatel 
za lepšími podmínkami do měst, 
která byla dříve židům zakázána. 

Počet židů v Ivančicích postup-
ně klesal a dne 25. 5. 1853, kdy 
byla nová synagoga slavnostně 
zasvěcena, žilo v Ivančicích asi 
700 židů a jejich počet se snižoval 
tak, že v posledních letech trvání 
židovské obce před 2. sv. válkou, 
se občas stalo, že se nesešlo ani 
deset mužů, což je podle nábo-
ženských předpisů minimální 
nezbytný počet, za kterého se 
bohoslužby mohou konat.

Ivančická synagoga byla po-
stavena na vyvýšeném místě v 
blízkosti hradeb v severní části 
židovské obce. Budova je orien-
tována ve směru východ - západ s 
hlavním vstupem z jižní strany (tj. 
z ulice J. Vávry) s bočním vstu-
pem pro ženy na galerii z jižní 

strany při západním průčelí. Bu-
dova byla původně třílodní, byla 
zastřešena sedlovou střechou. 
Hlavní sál byl klenutý, na severní, 
západní a jižní straně ho obklo-
puje ženská galerie na válcových 
sloupech. V západní části budovy 
je schodiště vedoucí ke galerii. 

Fasáda viditelná z ulice J. 
Vávry je členěna na svislé pásy, 
střídavě hladké a členěné rusti-
kou naznačující vnitřní rozdělení 
pilíři. Boční stěny jsou s hladkou 
omítkou. Původní okna jsou v 
několika případech nahrazena 
typizovanými dřevěnými okny, 
vesměs však řadou luxferů s 
jednoduchým kovovým oblou-
kovým oknem. Přes úpravy, které 
byly prováděny kvůli přestavbě 
na sklad Klenotů, se zachoval na 
jižní fasádě hebrejský nápis před-
stavující první část 4. verše 100. 
žalmu. Jeho překlad zní: „Vstupte 
do jeho bran s díkuvzdáním, do 
nádvoří jeho s chvalozpěvem“. 
Některá písmena, nad nimiž je 
tečka, označují letopočet 1853.

V předsálí (předsíni) bylo 
umístěno rituální umývadlo 
(kijor) k tradičnímu opláchnutí 
rukou před bohoslužbou. Z před-
sálí se do hlavního modlitebního 
sálu sestupovalo po schodech. 
Podle tradice toto symbolické 
zahloubení modlitebního prosto-
ru vychází ze slov 130. žalmu:
„Z hlubin volám Tě, Pane...“

Vnitřní výzdoba synagogy byla 
střídmá, nikdy tu nebývaly zobra-
zeny lidské bytosti a většinou ani 
zvířata s výjimkou symbolických 
lvů a ptáků. Výzdoba stěn a stro-
pu se většinou omezuje na geo-
metrické a rostlinné ornamenty 
a citáty z tóry. U předcházející 
synagogy stávala mužská seda-
dla podél stěn, takže věřící byli 
obráceni do středu sálu k bimě 
čili almemoru, vyvýšenému mís-
tu obklopenému zábradlím nebo 
ozdobnou mříží, kde se každou 
sobotu četla příslušná pasáž tóry. 
U nové ivančické synagogy se 
místo pro čtení tóry přesunulo
k východní stěně sálu a změnilo 
se ve čtecí pult. Lavice byly 
postaveny do rovnoběžných řad 
(jako v křesťanském kostele) tak, 
aby se věřící dívali k východní 
straně, kde byla umístěna tóra. 

Schránka na tóru (aron ha- 
kodeš) byla nejdůležitějším mís-
tem synagogy. Byl to výklenek 
ve zdi vyplněný ozdobnou skříní, 
v níž byly uloženy tóry, tj. perga-
menové svitky s hebrejským ručně 
psaným textem pěti Mojžíšových 
knih. V každé synagoze bylo těch-
to svitků několik. Aron ha-kodeš 
byl architektonicky a umělecky 
zvýrazněn, zvýšen a zastřen 
zdobeným závěsem - bohatě vy-
šívanou oponou. V Ivančicích byl 

lemován na každé straně dvěma 
sloupy, jak vidíme na snímku.

Pro židovské bohoslužby je 
typické oddělení mužů od žen. 
Muži se modlili vždy v hlavním 
sále, ženy byly na galerii a vstu-
povaly tam zvláštním vchodem. 
Bohoslužby byly vždy záležitostí 
mužů, ženy sledovaly bohosluž-
bu jako nezúčastnění diváci nebo 
jako zpěvačky chóru. Ženský 
chrámový sbor pod vedením 
vrchního kantora měl vynikající 
úroveň, kterou ještě zvyšovala 

výborná akustika synagogy. 
 Po změnách roku 1848, kdy 

se podstatná část obyvatel židov-
ských obcí stěhovala do větších 
měst, bývaly opuštěné synagogy 
pronajímány k jiným účelům. 
Ivančická synagoga byla v pro-
vozu až do roku 1941, kdy byly 
synagogy úředně uzavřeny. 

S jakými pocity vstupovali do 
synagogy ti, kterým se podařilo 
přežít holocaust? Jak jim asi bylo 
v prázdné a tiché budově, kde se 
modlily celé generace jeho předků 
i současníků? Co si asi mysleli při 
pohledu na opuštěné domy, jejichž 
majitelé byli tou dobou už mrtví? 

Cenným pozůstatkem po zruše-
né synagoze jsou liturgické před-
měty a svitky tór, odvezené za na-
cistické okupace do Prahy a dnes 
uložené v Židovském muzeu. 
Seznam obsahuje 123 předmětů, 
přičemž některé (ty nejcennější 
tj. svitky tór) byly prodány do 
zahraničí. V Židovském muzeu 
jsou také uloženy archiválie - asi 
180 dokumentů z let 1671 - 1942, 
např. stanovy židovské nábožen-

ské obce z druhé poloviny l9. 
stol., kniha sedadel synagogy z 
let 1853 - 1872, zlomky spisů po-
hřebního bratrstva chevra kadiša, 
včetně záznamů o hřbitově 1856-
1942, a další.

Po válce patřila synagoga ná-
stupnické organizaci Židovské 
obce v Brně a byla pronajímána 
různým převážně textilním pod-
nikům k uskladnění výrobků.

V zápisech rady MNV v Ivan-
čicích je v dalším období několik 
informací: • V roce 1949 byla sy-
nagoga pronajata n. p. Moravan, 
který ji využíval na uskladnění 
koberců. • Dne 13. prosince 1950 
bylo Radou MNV schváleno 
zakoupení budovy bývalého 
Templu za částku 210 000 Kčs. 
• Dne 7. května 1969 - Klenoty 
provedou dle dokumentace úpra-
vu Templu - schváleno. 

Pronájem synagogy n. p. Kle-
noty bylo šťastné řešení. Uvedený 
podnik upravil interiér pro vlastní 
potřeby, velký sál překlenul dal-
ším stropem, vystavěl kanceláře, 
sociálku a výtah do poschodí. 
V stejném období byla vyměněna 
střecha, upravena fasáda převážně 
do původního vzhledu. Lze říci, 
že tato úpravy budovu zachránily, 
zatímco v jiných městech byly 
synagogy zbourány nebo předány 
k jiným účelům.

Po roce 1990 byla budova vy-
užívána různými organizacemi 
jako sklad a při Dnech evropské-
ho dědictví 2009 poprvé zpřístup-
něna veřejnosti.

Záměrem je úprava budovy 
do původního vzhledu interié-
ru na výstavní síň, galerii pro 
příležitostné výstavy a stálou 
výstavu muzea. To předpokládá 
vybudování sociálního zařízení, 
technické části pro strojovnu kli-
matizace a vzduchotechniky, de-
pozitáře, místnosti pro informace 
a kabinet se studovnou. Předloni 
byla vyměněna střešní krytina nad 
celou budovou a provedeny menší 
úpravy. Bohužel se nepodařilo za-
jistit peníze z evropských dotací, 
takže uvažovaná úprava bývalé 
synagogy se odkládá.

  

Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: • Ivančický 

zpravodaje - různá čísla • Infor-
mace MÚ v Ivančicích
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Synagoga v Ivančicích

SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
České nacionální spolky do roku 1938
ODBOR NÁRODNÍ JEDNOTY PRO JIHOZÁPADNÍ MORAVU          
Odbor dalšího národního spolku byl v M. Krumlově založen v srpnu 

1887. Jednota podporovala založení české obecné školy a měšťan-
ských škol. Prováděla hlavně předvolební agitaci ve prospěch Čechů 
a sledovala průběh voleb v jednotlivých obcích. Po roce 1918 půso-
bili ve výboru Alois Kovář, František Maštera, JUDr. Josef Kopřiva, 
Eduard Konečný, Josef Brauner, Robert Kačenka, Josef Kaufman, 
Jaroslav Barzava, Augustin Stratil, Vladimír Ditrich, Emanuel Černý, 
Alois Weigl atd. Spolek byl velmi rozšířen a po roce 1918 prosazován 
i obcemi. Tak vznikly pobočky v Babicích, Běhařovicích, Bohuticích, 
Branišovicích, Dobřínsku, Dolenicích, Dukovanech, Hostěradicích, 
Kašenci, Křepicích, Maršovicích, Medlicích, M. Knínicích, Mora-
šovicích, Našiměřicích, Olbramovicích, Skalicích, Suchohrdlech, 
Šumicích, Trstěnicích, Vémyslicích a ve Višňovém. V meziválečném 
období činnost a důležitost spolku upadla. Spolek byl zrušen nacisty 
v roce 1939, později byl obnoven mezi lety 1947 a 1949.  

MATICE MORAVSKOKRUM. A ČESKÉ MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY 
Na přelomu 19. a 20. století vyvstala potřeba založit další stupeň 

škol. V situaci, kdy po obecné škole (1. stupeň) studenti nastupovali do 
německé měšťanské školy (2. stupeň) a výuka probíhala opět v něm-
čině, se děti „odnárodňovaly“. V roce 1905 vstoupil do praxe zákon 
o zakládání oddělených českých a německých školních rad. Na tuto 
skutečnost reagoval nově vzniklý spolek Matice moravskokrumlovská, 
který v Moravském Krumlově prosazoval založení české měšťanky. 
Matice byla založena 5. dubna 1908. Nejvýznamnějšími funkcioná-
ři spolku se stali František Charvát, dr. Štoll, JUDr. Josef Kopřiva, 
MUDr. Mořic Odstrčil, dr. E. Haizl a P. E. Petersburg, Jan Nečásek 
atd. Založení měšťanky ve městě podpořilo 13 starostů českých obcí. 
Byly to obce Bohutice, Dobelice, Dolní a Horní Dubňany, Dobřínsko, 
Jamolice, Lesonice, Petrovice, Polánka, Rakšice, Rokytná, Vedrovice
a Vémyslice. Z těchto obcí byla sestavena česká školní rada.

Pro budoucí měšťanské školy bylo problém najít dostatečně velkou 
parcelu. Místo v obecné škole v Odstrčilově ulici byla nedostatečné. 
Proto bylo usilováno o parcelu na Klášterním nám., kde později škola 
opravdu vznikla. Úřední povolení se stalo velkým oříškem a Němci 
za žádnou cenu nechtěli povolit stavbu školy, která by narušila cíle-
nou germanizaci obce. Čeští vlastenci museli putovat k moravskému 
místodržiteli a zemskému výboru. Po přímluvě prestižního brněnského 
advokáta dr. Pražáka byla stavba školy v roce 1909 povolena. Povolení 
však bylo zásahem Němců zrušeno ministerstvem kultu a vyučování. 
Matice se proto začala orientovat na vybudování měšťanky v soukro-
mých rukách, což už nemohli Němci zakázat, škola vzápětí začala 
provizorně s výukou v budově Občanské záložny. Matice se rovněž 
odvolala proti rozhodnutí ministerstva k Nejvyššímu správnímu sou-
du. V roce 1911 se tak podařilo ministerské rozhodnutí odvolat a od 
školního roku 1914/15 přešlo financování měšťanky pod stát.      

Stavba měšťanských škol byla velice nákladná a hradily ji společně 
Matice moravskokrumlovská, místní odbor ÚMŠ, Národní jednota a 
především i Občanská záložna. Finanční prostředky poskytli pro-
střednictvím veřejných sbírek lidé z okolí. S krumlovskými Němci 
došlo k potížím především v ustanovení stavební čáry. Stavbu měš-
ťanky si česká strana „vykoupila“ neúčastí ve volbách na tři roky. 
Svěcení školy proběhlo 23. června 1912. 

Matice moravskokrumlovská se stavbou měšťanských škol na dlouhá 
léta zadlužila a do II. svět. války fungovala pouze jako správce školy. 
Studenti školy spolupracovali např. s obecnou školou na dětských rado-
vánkách, školních výstavách. Jako předsedové a další funkcionáři Matice 
působili ve 30. letech starosta A. Kašpárek, J. Hakl, A. Zukal, J. Brauner,
J. Voštera, A. Filka, J. Kaufman atd. Matice definitivně zanikla v roce 1951. 
Dnes je v budově měšťanky ZŠ Klášterní.                Mgr. Hana Prymusová

Literatura a prameny: SOkA Znojmo, fond Archiv města Moravský Krum-
lov (MK/1.) 1367 – 1945 (1974), sign. K - I - 479 – Kronika města 1928 
– 1938, karton č. 33, inv. č. 440; fond Matice moravskokrumlovská Morav-
ský Krumlov; fond Národní jednota, místní odbor Moravský Krumlov; fond 
Beseda krumlovská Moravský Krumlov, BRŰCKOVÁ, M.; GREGOROVÁ, 
R.; GRUNA, B. a kol: Moravský Krumlov ve svých osudech. Brno 2009, 
s. 281 – 288. GRUNA, B. – GRUNOVÁ, E.: Ke stému jubileu české měš-
ťanky v Moravském Krumlově. M. Krumlov 2009. HAŇÁK, V.: Vlastivěda 
moravská. II. místopis. Mor. – krumlovský okres. Brno 1913. KARÁSEK, J. 
– KRIEBEL, O.: Moravsko Krumlovsko a Hrotovsko. Vlastivědný sborník. 
Mor. Krumlov 1925. PAVLÍČEK, R.: Statistická příručka politického okresu 
Mor. Krumlovského (Krumlovska a Hrotovska) s obrázky ze staré historie 
našeho kraje. Mor. Krumlov 1928. SLOSCHEK, E.: Geschichte der Stadt 
Mährisch-Kromau. Mor. Krumlov 1937. UGWITZ, A.: Příběhy města Morav-
ského Krumlova a sousední vesnice Rokytné. Brno 1883.

České školy měšťanské - dnešní ZŠ Klášterná           (ze sbírek muzea)

Synagoga v Ivančicích před 1. světovou válkou

Současný vzhled synagogy v Ivančicích

Dřívější interiér synagogy v Ivančicích
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE

» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• Rodinný dům v dobrém stavu,
k trvalému bydlení. Tel.: 774 932 132.
Zn.: Nabídněte.
•• RD v MK a blízkém okolí. Prosím 
nabídněte. Tel.: 721 742 857.
prodám
•• pěkný DB 3+1 v Mor. Krumlově 
na Sídlišti, ihned volný, po rekonst-
trukci. Tel.: 777 070 753.
•• RD 5+1 v Moravském Krumlově. 
Více informací na tel.: 777 582 899.
•• cihlový byt 2+1 v OV v Ivančicích na 
starém sídlišti, dobrá dispozice, 1. patro.
 Tel.: 775 231 950, nebo 724 319 770.
•• zahradu 400 m2 v Moravském 
Krumlově pod Floriánkem. Dřevěná 
chatka, sklep, u řeky, cena dohodou. 
Tel.: 724 857 821.
•• garáž v Mor. Krumlově u Lacru-
mu. Tel.: 606 228 154.
 nabízím pronájem
•• pronajmu byt 2+kk v Ivančicích 
bez RK. Tel.:  605 921 303.
•• byt 2+1 v Ivančicích. Více infor-
mací na tel.: 603 956 605.
•• pronajmu 2-lůžkový pokoj v 
Oslavanech, vlastní sociální zařízení, 
samostatný vchod. Více informací na 
tel.: 736 536 760.
vyměním
•• „řadovku“ na ulici Větrná za byt + 
doplatek nebo prodám a koupím vše 
v Miroslavi. Tel.: 603 469 729.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• palmu, výška 2 m a blahočet ztepi-
lý, výška 3,5 m - krásná dekorace, 
cena dohodou. Tel.: 606 709 187.
•• Firma PROIMPEX, s. r. o. prodá-
vá stavební buňku, cena k jednání  
5.000 Kč. Tel.: 724 788 611.

»ELEKTRO
prodám
•• mobilní telefon zn. Samsung, ne-
použitý. Tel.: 732 153 409.

•• TV zn. SONY, model Trinitron, 
úhlopříčka: 70 cm, stáří 5 let, dálkové 
ovládání , barva stříbrná, cena: 2.500 
Kč + možnost originál TV stolku za 
500 Kč. Tel.: 604 298 511.

•• prodám žehličku na vlasy zn. 
Rowenta CF 7710. PC: 2.225 Kč, 
nyní: 1.500 Kč. Tel.: 739 023 392. 
Zn.: Nevhodný dar!
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata čistokrevná - hladkosrstý 
foxteriér bez PP, po pěkných rodičích, 
k odběru v polovině prosince, na požá-
dání zašlu foto. Tel.: 737 255 715.
daruji
•• krásná koťátka, stáří 3 měsíce, 
zvyklá venku, jedno dlouhosrsté. Více 
informací na tel.: 733 683 908.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• fotky nebo pohlednice jakéhokoliv 
stáří, kde ji vidět „Velký kopec“ u 
Horních Dubňan. Prosím nabídněte. 
Tel.: 732 116 878.
•• koupím, popř. vyměním svářečku 
zn. Triodyn, nebo KS 250-350 za 
svařovací investor 160 A, nový - 
v záruce. Tel.: 606 605 738.

prodám
•• sjezdové lyže zn. Head Racing 
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hů-
lek. Cena: 300 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• profi chlazení se 2 kohouty, vhod-
né na rodinné oslavy, výhodné pro 
spolky, hasiče, myslivce apod. Cena: 
25.000 Kč. Při rychlém jednání mož-
ná sleva. Tel.: 606 709 187.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol 
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia 290 
D, bez hůlek. Cena: 300 Kč. Tel.: 
602 782 272.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• TC MACH s. r. o. hledá kandi-
dáta na pozici: MATERIÁLOVÉ 
ZABEZPEČENÍ: Klíčové pra-
covní úkoly - systematická práce 
s mater. zásobováním, nákupní 
činnost a sklad. hospodářství. Po-
žadavky: Minimálně SŠ vzdělání 
s maturitou, min. 2 roky prac. zku-
šenosti v oblasti zásobování, sklad. 
hospodářství, dobrá uživ. znalost 
MS Office a nějakého informační-
ho systému, vysoké prac. nasazení, 
motivující fin. ohodnocení podle 
splnění cílů, zázemi české spol., 
zam. výhody. Své nabídky zasílejte 
na: tcmach@tcmach.cz, nebo na 
adresu: TC MACH, s.r.o., U Mostu 
590, 672 01 Mor. Krumlov.
•• HOTEL RYŠAVÝ*** přijme 
z důvodů doplnění kolektivu kucha-
ře. Praxe v gastronomii podmínkou. 
Zajímavé platové podmínky a per-
sonální výhody. Životopisy zasílejte 
na e-mail: rezervace@hotelrysa-
vy.cz nebo telefonicky na: 607 689 
196 pan Pavel Lazar. Více o hotelu 
na: www.hotelrysavy.cz.

•• Hledáte zajímavou práci? Nabízí-
me Vám možnost budovat si vlastní 
podnikání, to vše bez žádných 
prolongací a vstupních poplatků. 
V případě zájmu se na nás obraťte, 
vše vysvětlíme, poradíme a budeme 
Vám v začátku nápomocni. Více 
informací na tel.: 724 411 226, nebo 
na e-mail: elbobo@seznam.cz.
•• 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.
» SLUŽBY
hledám
•• paní na výpomoc v domácnosti. 
Tel.: 724 788 611. Zn.: Ihned - MK.
nabízím
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré 
opravy. Okenní sítě vyrobím a namon-
tuji i do 24 hodin. Žaluzie vertikální, 
horizontální (řetízkové), silikonové 
těsnění oken a dveří, rolety předo-
kenní i látkové do střešních oken. Více 
info: Ivo Pavlík, Dukovany 221. Tel./
fax: 568 865 321, 602 719 156, e-mail: 
ivokarpavlik@ seznam.cz.

•• Nebankovní půjčky i pro OSVČ, 
pro ženy na MD, důchodce, aj. 
Vhodné i na konsolidace a výplaty 
exekucí. Pro více info volejte na 
tel.: 721 733 271.

•• Nabízím vedení podvojného účet-
nictví, daňové evidence, mzdové 
agendy, zhotovení daňového při-
znání. Tel.: 728 580 378.

•• Vánoce jsou za dveřmi, peníze 
na dárky máte přichystané. Stačí 
zavolat! Bez poplatku, měsíční 
splátky. Tel.: 605 720 362.
•• NOVĚ OTEVŘENO! Kosme-
tické studio „Julia“, Palackého 
8, Ivančice. Nabídka: Kompletní 
ošetření všech typů pleti s pou-
žitím aktivních látek, depilace, 
líčení, trvalá na řasy, pedikúra, 
manikúra. Provozní doba: po - út: 
8.30 hod. - 17.00 hod. Objednávky 
na tel: 608 405 973.

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
•• 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.
» SEZNÁMENÍ
•• muž 59/181/78 hledá ženu k in-
timním chvílím. Tel.: 728 974 072.
•• sympatický muž 61/175/75 s vlast-
ním byt. zázemím a vyřešenou minu-
lostí, záliby - motorista, zahrádkář, hle-
dá milou a sympatickou ženu do 61 let 
pro trvalý vztah z okolí Ivančicka. Tel.: 
737 861 103. Zn.: Společné Vánoce.
•• muž hledá prima děvče kolem 35 
let pro trvalý vztah. Tel.: 72 086 476.

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.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon
a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. 
Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky 
otištěny nebudou. ČÍSLO 23/10 vyjde 3. prosince 2010, uzávěrka 30. listopadu 2010. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

Občanské sdružení ALMA nabízí všem neziskovým, 
příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS. 

Pokud máte zájem zcela zdarma zviditelnit svou 
organizaci, seznámit veřejnost s vašimi záměry, 

pozvat je na vaše kulturně-společenské či sportovní 
akce, kontaktujte nás na tel.: 602 782 272,

nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info 

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! 

Odjezd v 15.30 hodin z aut. nádraží se zastávkami po městě.

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: 18. prosince 2010 (sobota) - nově přidáno 

pro velký zájem klientů !!! Posledních 10 volných míst!
Úžasná vánoční atmosféra, která stojí za prožití...

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.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá

„ADVENT 2010
„

• neděle 28. listopadu 2010 - ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, nám. T. G. 
Masaryka ve 14.00 hodin. CHRÁMOVÝ PĚVECKÝ SBOR Lukáše 

Havla z Rakšic. Adventní věnec posvětí děkan Pavel Bublan.
• neděle 5. prosince 2010 - DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ, 

bartolomějský kostel ve 14.00 hodin. „CANTAMUS CORDE“,
pěvecký sbor z Jezeřan - Maršovic.

• neděle 12. prosince 2010 - TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ, farní
kostel ve 14.00 hodin. „PAPRSKY“ - hudební skupina z Novojičínska.

• neděle 19. prosince 2010 - ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ,
nám. T. G. Masaryka ve 14.00 hodin. „ŽIVÝ BETLÉM“ v podání

dětí z Miroslavských Knínic a Miroslavi.
Srdečně zveme veřejnost na předvánoční setkání, která uvede 

svátečním slovem pan děkan PAVEL BUBLAN.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov uvádí

„12. MRAZÍK
„

velkou znovuoživenou tradiční přehlídku, ve které účinkují:
„VLAKVOUS“, „OK VOCAL“, „ŠVÉDOVA TROJKA“, „PEPA 

STREICHL“, „TY SYČÁCI“, host přehlídky: „POUTNÍCI“,
v pátek 26. listopadu 2010 v 18.00 hodin - kinosál Mor. Krumlov.
Vstupné: 120 Kč, občerstvení. Předprodej vstupenek zajišťuje IC, 

Zámecká 2, Moravský Krumlov, tel.:  515 321 064.

OREL jednota Moravský Krumlov všechny srdečně zve na

KONCERT JAROSLAVA HUTKY
 v pondělí 22. listopadu 2010 v 18.00 hodin - galerie Knížecí dům,

nám. T. G. Masaryka, Moravský Krumlov, vstupné: 80 Kč.

TIC města Dolní Kounice pořádá

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
na Masarykově náměstí v neděli 28. listopadu v 17.00 hodin.
Na terase kulturního domu vystoupí pěvecký sbor Základní školy 
Dolní Kounice pod vedením paní Mgr. Žákové a děti z Ma-
teřské školy pod vedením paní Mgr. Kafrdové. Slavnostní 
rozsvícení zahájí starosta města a pan farář Karel Obrdlík.

OBČERSTVENÍ zajištěno!!!

CO SE DĚJE V ZAHRADĚ?
nedělní bohoslužby: neděle od 10.00 hodin do 12.00 hodin.

KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI: úterý od 9.00 hodin do 11.30 
hodin, čtvrtek od 15.00 hodin do 18.00 hodin, 

poplatek: 20 Kč/setkání. Dája Chotašová, tel.: 605 763 873.
SETKÁNÍ SENIORŮ: pátek od 14.00 hodin do 16.00 hodin. Míla 
Drozdová, tel.: 721 583 833. ANGLICKÁ KONVERZACE: úterý 
od 15.30 hodin do 16.30 hodin, poplatek: 40 Kč/hod., 
DRAMATICKÝ KROUŽEK: pátek od 16.00 hodin do 17.30 hodin, 
SETKÁNÍ DOROSTU: středa od 17.00 hodin do 18.30 hodin, 
Tomáš a Klára Marvánovi, tel.: 777 955 548, 775 109 228. Další akce 
pro veřejnost: Ivančice, Široká 16, areál nemocnice naproti lékárně:

pan Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.

TIC města Dolní Kounice si Vás dovoluje pozvat na

ADVENTNÍ KONCERT
v neděli 12 prosince 2010 v 16.00 hodin

do kostela sv. Petra a Pavla v Dolních Kounicích. 
Účinkuje: žesťové sexteto „BRNO BRASS INSTRUMENTS“.

Výtěžek bude věnován Domovu pro osoby se zdravotním
postižením a týdennímu stacionáři: Zámeček Střelice u Brna.

ČERTOVSKÁ MERENDA
 v něděli 28. listopadu 2010.

Čerti, čertice i sám „LUCIFER“ bude čekat na nebojácné děti. 
Peklo bude připraveno v orlovně na Chřestové ulici v Ivančicích 
a děti zde budou plnit čertovské hry a soutěže. Na místě si mohou 
vyrábět škrabošku čerta, a pokud přijdou v čertovském obleku, čeká 

je odměna. Čertoviny budou probíhat 
od 16.00 hodin do 17.30 hodin.

Děti i rodiče zve Středisko volného času IVANČICE.

Město Dolní Kounice pořádá

VÁNOČNÍ SBÍRKU
od soboty 20. listopadu 2010

Místa konání sbírky: • prodejna potravin paní Horňáková • prodejna 
potravin ATG CENTRUM • koncert v kostele sv. Petra a Pavla 

12.12.2010. Sbírka je určena pro Domov pro osoby se zdravotním 
postižením a týdenní stacionář Zámeček Střelice u Brna.

Město Dolní Kounice pořádá

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
v neděli 28. listopadu 2010 v 17.00 hodin na Masarykově nám.
u Kulturního domu. Vystoupí pěvecký sbor Základní školy Dolní 
Kounice pod vedením paní Mgr. Žákové, děti z mateřské školy

pod vedením paní Mgr. Kafrdové. Občerstvení zajištěno.

Osvětová beseda REŠICE Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ JARMARK
v neděli 5. prosince 2010 od 13. hodin v sále kulturního domu.

Připravili jsme pro Vás: • prodej medu, medoviny, medové kosmetiky 
• prodej květin, svíček, výrobků obyvatel „Domova u lesa“ Tavíkovice 

• výrobky z pedigu • háčkované vánoční ozdoby a jiné dekorace
• medové likéry • prodej keramiky • vánoční a květinové vazby

• korálky, náušnice a jiné šperky • výrobky ze dřeva.
Doprovodný program: • Ježíškova pošta pro děti • vánoční dílnička 

• výstava Betlémů. Posedět si můžete v naší vánoční kavárně, při dobré 
kávě nebo medovině a vánočním cukroví.

MILÉ DĚTI,
 v sobotu 4. prosince 2010 v 17.00 hodin se za Vámi příjdu 
podivat na rešickou náves a nebudu sám, vezmu s sebou andílky,

ale i čerty. Čerti pro Vás mají připravené překvapení...
Těším se na Vás, svatý Mikuláš.

Srdečně zve Osvětová beseda REŠICE!!!

KIC města Dolní Kounice pořádá

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
v sobotu 4. prosince 2010 ve 14.00 hodin v Kulturním domě 

v Dolních Kounicích. Program: QMUSIC Brno, hry, soutěže, disko, 
nadílka s Mikulášem. Vstupné: 10 Kč / děti, 20 Kč / dospělí. 

OB Rešice si Vás dovoluje pozvat na konání 
3. ROČNÍKU soutěže

O REŠICKOU „OŘECHOVKU
„

která proběhne v sále pohostinství 
v sobotu 27. listopadu v 19.00 hodin.

Každý trvale obydlený dům může přihlásit jeden vzorek letošní 
„ořechovky“. K soutěži musí donést půl litru likéru a další půllitr 
pro případ vítězství do archívu vítězů. Každý soutěžící může přizvat 
jednoho soutěžícího hosta s dalším vzorkem. Příjem přihlášek je 
do čtvrtka 25. listopadu 2010, e-mailem na: resicka.vorechovka@
seznam.cz, nebo na tel.: 723 753 251, 607 910 335. Příjem 
soutěžních vzorků je do 18.00 hodin v den soutěže!!! Při zápisu 
bude vybíráno startovné ve výši: 50 Kč, které je určeno na pohoštění 
soutěžících během ochutnávky. Od 19.00 hodin proběhne 
anonymní hodnocení vzorků porotou, složenou z řad soutěžících. 
Vyhlášení výsledků po 21.00 hodině, poté bude následovat 

všeobecná ochutnávka vzorků až do jejich úplného vyčerpání.
PRO ZPŘÍJEMNĚNÍ SOUTĚŽE A VEČERA

BUDE HRÁT TRAMPSKÁ KAPELA „ŠERO“!
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MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

ABÁJA TO DOKÁZAL
Český motocyklový jezdec Karel Abrahám přezdívaný „Abája“ se 

zapsal zlatým písmem do výsledkové listiny mistrovství světa silnič-
ních motocyklů. Již při brněnské Grand Prix byl oznámen jeho přestup 
do třídy MotoGP od sezóny 2011. S kategorií Moto 2 se nemohl Abája 
rozloučit lepším způsobem, než jak to udělal. Po třetím místě v Japon-
sku vybojoval senzační vítězství v závěrečném závodě ve Valencii.

Foto: Květoslav Adam                                          Abája s vítěznou trofejí

Stal se tak v tomto šampionátu teprve třetím českým jezdcem, 
kterému se to podařilo. Před ním zvítězil 4x legendární František 
Šťastný a dvě vítězství vybojoval Lukáš Pešek. V celkovém pořadí 
skončil Abája na 10. místě. Hned v následujícím týdnu proběhly na 
zmíněném okruhu oficiální testy kategorie MotoGP, ve kterých již 
jezdil se strojem Ducati. Nezbývá než popřát tomuto (ka)Brňákovi 
mnoho štěstí pro nadcházející sezónu.                          /Ctibor Adam/

/Moravský Krumlov/ Za slu-
nečného sobotního odpoledne 
13. listopadu byl naší nejmladší 
generaci předán dárek v podobě  
dětského hřiště, které se nachází 
v prostorách sportovního areálu 
„Střelnice“ mezi tenisovými kurty 
a pískovým fotbalovým hřištěm.

Dětský koutek vybudoval Foot-
ball Club Moravský Krumlov díky 
přispění Nadace ČEZ se záměrem 
rozšíření nabídky pro využití 
volného času zejména rodinám 
s malými dětmi. Nové relaxační 
prostory pro hry dětí o ploše 80 m² 
jsou oploceny a vybaveny sklu-
zavkou, pískovištěm a lavičkami. 
V dalším období se plánuje dopl-
nění dalšími herními prvky. 

 „Jsme rádi, že se sportovních 
akcí mohou konečně účastnit celé 
rodiny. Dosud zde chybělo místo, 
kde by si maminky mohly hrát se 
svými dětmi, zatímco tatínkové 
holdují fotbalu. Dětský koutek 

skvěle doplnil celkovou nabídku 
vyžití pro všechny naše občany,“ 
objasnil Tomáš Třetina, předseda  
FC Moravský Krumlov.

Předpokládá se, že hřiště budou 
využívat pro svoje relaxační akti-

vity i děti z blízké Mateřské školy 
na ul. Palackého a rovněž bude 
k dispozici pro děti navštěvující 
školní družinu při ZŠ nám. Kláš-
terní, kde zázemí tohoto  charak-
teru dosud chybělo.              /abé/

Nové dětské hřiště
na Střelnici v Krumlově

Sbor dobrovolných hasičů Po-
lánka byl založen již 11. dubna 
1886 a činnost dobrovolných ha-
sičů je vykonávána doposud. 

Letošní rok je pro sbor něčím 
převratným. Po několika dese-
tiletích minimální činnosti se 
letos zúčastnil několika soutěží 
v požárním útoku, které byly 
velice motivační. „Bohužel dis-
ponujeme zastaralou technikou, 
která nám technicky neumožní 
umisťovat se na horních příč-
kách a vůbec konkurovat ostat-
ním SDH. Jsme tak nuceni naši 
techniku modernizovat. Letos 
jsme získali náš historicky první 
požární automobil, díky kterému 
jsme se stali mobilní jednotkou, 
jež je schopna zásahu,“ uvedl 
člen sboru Tomáš Vespalec. 

Chod sboru je zajišťován pří-

spěvkem města Moravský Krum-
lov, který je zřizovatelem této or-
ganizace. A to jednou ročně. Tato 

částka však stěží pokryje náklady 
na samotný chod a nutné opravy, 
proto sbor pořádá různé kulturní 

akce (zábavy, dětský den, obecní 
zabíjačka, ples) a pravidelné sbě-
ry železa, kterými se snaží získat 
tolik potřebné finanční prostředky 
na výbavu a modernizaci techniky, 
jak pro soutěžní účely, tak i pro 
záchranné práce. Ani to však ne-
pokryje potřebné náklady na plá-
novanou stavbu sportovní požární 
stříkačky a sportovního vybavení 
pro požární soutěž v útoku, díky 
kterým by v sezóně 2011 soutěžili 
o přední příčky. 

„Byli bychom strašně rádi, kdy-
by se našli další sponzoři.  V létě 
v roce 2011 se účastníme setkání 
sborů Polánek ČR, které proběh-
ne v Polánce u Kutné Hory, zde 
bychom se chtěli předvést v plné 
výbavě a reprezentovat nejen nás, 
ale také naše město a sponzory,“ 
uvedl Tomáš Vespalec.         /abé/

Hasiči z Polánky hledají peníze pro požární soutěže

Restaurace „NAD ALBERTEM“ pořádá

TURNAJ V KULEČNÍKU
v sobotu 4. prosince 2010 ve 14.00 hodin.

Registrace účastníků od 12.00 hodin, hraje se o putovní pohár a věcné 
ceny. Pro hráče speciální nabídka občerstvení. Všichni jste srdečně zváni.

Přátelé čertových obrázků pořádají v pohostinství 
paní Koudelné na Hlíně

3. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI
v sobotu 11. prosince 2010 ve 13.00 hodin.

Zájemci se mohou přihlásit na tel.: 546 413 403 (po 17.00 hod.).
Uzávěrka přihlášek do 4. prosince 2010. Startovné: 150 Kč. 

Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

OREL JEDNOTA RAKŠICE zve do zájmových kroužků 
každou středu do Orlovny v Rakšicích:

CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI 
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

pod vedením Mgr. Petry Markové od 15.30 - 16.30 hod.

CVIČENÍ DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU 
pod vedením p. Vlaďky Rozmahelové od 16.30 - 17.30 hod.

STOLNÍ TENIS PRO ŠKOLÁKY
pod vedením p. Radima Chvátala od 17.30 - 19.00 hod.

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

„SM DOMINO“ Občanské sdružení Branišovice pořádá

ČERTÍ DEN S NADÍLKOU 
A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 

„BRANIŠOVICKÁ DÝNĚ
„

v sobotu 4. prosince od 16.00 hodin u Pohostinství Šimková 
Branišovice. Všichni jste srdečně zváni.

„PRVNÍ SETKÁNÍ
„

 S MIKULÁŠEM 
v neděli 5. prosince 2010 od 11.00 hodin do 16.00 hodin 

v restauraci HOTELU RYŠAVÝ ve Vémyslicích. Přijde i čert s andělem.
Vstup volný - omezená kapacita. Rezervace na tel.: 515 323 428.


