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AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI

VYØÍDÍM
E ZA VÁS!
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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.

Kraj ruší osmiletá gymnázia

PŘIJĎTE SI VYBRAT ....

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

volejte: 724 680 736

• 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  

ZIMNÍ A JARNÍ KURZY
PLETENÍ Z PEDIGUinzerent je zprostředkovatelem pro více úvěrových společností

EPOPEJ ODPEČETĚNA
/Moravský Krumlov/ V pátek 28. ledna (jen pár hodin po naší uzá-

věrce) dojde ke slavnostnímu odpečetění výstavních prostorů Muchovy
Slovanské epopeje na zámku v Moravském Krumlově. Mimořádné 
události se zúčastní významné osobnosti - ministr kultury ČR Jiří 
Besser, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, generální ředi-
tel společnosti Incheba Praha Alexander Rozin, poslanec Parlamentu 
ČR Jan Husák. O předpokládaném vývoji a záměrech v dalším obdo-
bí, zejména o podmínkách zachování expozice Muchovy Slovanské 
epopeje v Moravském Krumlově, stavu zámku a záměrech kraje, vás 
budeme informovat v následujícím čísle Zrcadla.                    /mape/

Oslavany chtějí podpořit  
lékařskou pohotovost

/Oslavany/ Rada města Oslavan se rozhodla doporučit zastupitel-
stvu schválení poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu města 
Oslavany jako příspěvku na plné dofinancování nezbytných provoz-
ních potřeb lékařské služby první pomoci v ivančické nemocnici, a to  
v celkové  výši 110.231 korun. Rada zároveň zastupitelstvu doporučila 
schválit i smlouvu o příspěvku na zajišťování lékařské služby první 
pomoci mezi městem Oslavany a městem Ivančice.            Petr Sláma

Péče o novorozence bude 
v kraji zajištěna 

/Kraj/ Péče o novorozence v JM kraji bude i po prvním březnu 
zajištěna. Informoval o tom hejtman Michal Hašek v souvislosti s 
akcí lékařů „Děkujeme, odcházíme“. „Neonatologická péče bude i po 
prvním březnu v našem kraji zajištěna v nezměněném rozsahu jako do-
sud. Vzhledem k tomu, že tuto péči zajišťují pro celý kraj pouze lékaři
a sestry Dětské nemocnice FN Brno společně s pracovníky Zdravot-
nické záchranné služby, nedojde podle ujištění ředitele Zdravotnické 
záchranné služby Jihomoravského kraje Milana Klusáka k žádné změ-
ně v poskytování této péče o novorozence v celém spádovém území
a akutní péče o nemocné a nedonošené novorozence bude v kraji zajiš-
těna,“ informoval hejtman Michal Hašek.                                      /abé/ 

/Kraj/ Snížení počtu tříd osmi-
letých gymnázií zřizovaných Ji-
homoravským krajem o jedenáct 
schválila Rada JM kraje. Infor-
mace, která vyvolala vlnu nevole 
a protestů ze strany škol i rodičů 
ihned po jejím zveřejnění. 

Bude to znamenat snížení počtu 
žáků přijímaných do víceletých 
gymnázií kraje o 330. Ke zrušení 
či snížení počtu osmiletých tříd 
dojde mimo jiné na gymnáziu
v Blansku, v Brně - Terezy Nová-
kové 2, ve Šlapanicích, v Zastáv-
ce, v Židlochovicích, v Hustope-
čích, v Hodoníně, ve Strážnici, 
v Bučovicích, ve Znojmě a také
v Moravském Krumlově.

Podle náměstka hejtmana 
Stanislava Juránka je důvodem 
k tomuto kroku snaha o zvýšení 
kvality základního vzdělávání 
v kraji. Navíc v řadě případů se 
projevuje pokles populační křiv-
ky a s tím související pokles po-
čtu uchazečů o studium. „Posunu-
tím doby volby umožníme žákům 
zvolit si ve vyšším věku ze široké 
nabídky vzdělání poskytovaného 
středními školami. V některých 
případech je navrženo omezení 
výkonů pouze z důvodu plánova-
né transformace osmiletého vzdě-
lávacího programu na čtyřletý 

nebo šestiletý,“ uvedl Juránek. 
Podle něj je podíl žáků odchá-

zejících do osmiletých tříd gym-
názií velmi vysoký. Pohybuje se 
kolem 13 % populačního ročníku 
při započtení žáků gymnázií 
všech zřizovatelů. Pokud jde pou-
ze o žáky gymnázií zřizovaných 
Jihomoravským krajem, je to 11 
% populačního ročníku. Když 
byly osmileté třídy gymnázií 
zaváděny, počítalo se s tím, že 
budou určeny pro zhruba tři pro-
centa velmi nadaných žáků. Nyní 
je však na některá gymnázia při-
jímán každý, nebo téměř každý, 
žák, který se přihlásí.

Snížení počtu osmiletých tříd 
gymnázií, zřizovaných krajem, 
je pouze prvním krokem v op-
timalizaci, kterou musí střední 
školy kraje projít. Počet prázd-
ných míst ve třídách se totiž 
stále zvyšuje, nyní jsou kapacity 
středních škol využity jen ze 
75 % a vyhlídky do budoucna 
nejsou optimistické, protože zá-
kladní školy opouští stále nižší 
počty žáků. Zatímco ještě v roce 
2006 dokončilo devátý ročník 
základní školy v kraji přibližně 
12 200 žáků a ve víceletých 
gymnáziích bylo dalších 1500 
žáků stejného věku, v letošním 
roce bude už ze základních škol 
vycházet pouze 8500 žáků, při-
čemž dalších 1400 se již vzdělá-
vá na víceletých gymnáziích.

„Předpokládáme, že pokud by 
zůstala zachována stávající síť 
středních škol, klesne během ná-
sledujících tří let jejich průměrná 
naplněnost na 65 procent a ani za 
patnáct let nebudou jejich kapa-
city naplněny více než z 80 pro-
cent,“ uvedl náměstek hejtmana. 

Likvidační záměr kraje postih-
ne také Gymnázium v Moravském 
Krumlově. „Můj syn je jedním 
z dětí, kterých se dotkne letošní 
zrušení primy na víceletých 
gymnáziích v Jihomoravském 
kraji. Přijde mi opravdu podivné, 
když jeden den proběhne Den 
otevřených dveří, děti se navnadí, 
úspěšně napíší test a za dva dny 
přijde rozhodnutí z kraje, že se 
primy ruší... Moc tomu nerozu-
mím, ale přijde mi v tomto systé-

mu něco velmi podivného. Navíc 
by mne zajímalo, podle jakého 
klíče gymnázia vybírali, nikde jse 
se nedočetla žádná kriteria. Ano, 
mám možnost své dítě posílat na 
gymnázium do Brna, Znojma, 
nebo světě div se, Ivančic (proč 
ne Krumlov?),“ uvedla paní Petra 
Coufalová, která je také iniciá-
torkou petice proti rušení primy
na gymnáziu v Krumlově.

S těžkou hlavou také vše sledu-
je ředitelka krumlovského gym-
názia, paní Mgr. Dagmar Holá.

„Velmi rádi jsme přivítali 18. 
ledna ve zdech našeho gymnázia 
uchazeče o osmileté gymnázium 
v přesvědčení, že děti budou 
moci příští rok začít navštěvovat 
třídu primu. Bohužel ale zřizova-
tel - tedy Jihomoravský kraj - do-
spěl k závěru, že je nutné omezit 
osmiletá gymnázia v celém kraji, 
a to už od příštího školního roku. 
Informace, že se tato změna týká i 
naší školy, mi byla sdělena teprve 
19. ledna, tedy následující den po 
Dni otevřených dveří, a odsouhla-
sena Radou JMK 20. ledna. Vede-
ní školy již nyní usilovně pracuje 

na vytvoření nové koncepce 
školy. Věříme, že nám rodiče i 
žáci zachovají svou přízeň a že 
pochopí vzniklou situaci, která 
nebyla zaviněna naší školou, 
ale hospodářskou situací kraje a 
státu. U čtyřletého studia nedošlo 
k žádným změnám!“ uvedla ředi-
telka Dagmar Holá.

Situaci se pokusil hejtman 
Michal Hašek uklidnit svým stře-
dečním prohlášením, že s náměst-
kem Stanislavem Juránkem bude 
nadále o redukci škol jednat.

„Během tohoto a příštího týdne 
si shromáždím všechny dostupné 
informace a budu iniciovat koa-
liční schůzku ke školské proble-
matice, která by projednala další 
kroky jak v otázce osmiletých tříd 
na gymnaziích, tak v optimalizaci 
škol obecně,“ uvedl Hašek.

Moc času na změny ale nezbý-
vá. Podle školského zákona totiž 
musí ředitelé škol vypsat termín 
přijímacích zkoušek nejpozději 
do 31. ledna. Takže informace 
revokující rozhodnutí kraje o zru-
šení tříd by do škol musela přijít 
nejpozději v pondělí.         /mape/

foto: GMK
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

IN VINO VERITAS
Je zimní čas. Venku funí ledový severák. Jen � nejotrlejší za-

hrádkáři vylézají na svoje panství, aby smutně konstatovali, že 
se ještě stromky stříhat nedají. Tak si naše zahrádky klidně spí, 
rušeny jen zajíci okusujícími kmeny stromů. Lidem nezbývá nic 
jiného než si zalézt do teple vyhřátých domků a bytů. Zde se 
věnují zvýšenou mírou blaženým činnostem, na které nemají od 
jara do podzimu čas.

Je pravda, že některé jedince ze silnější poloviny lidstva tenhle 
čas dohání k takovému šílenství, jako opakování sobotních parko-
vě–hospodářských dnů, které naše generace zažila za vojenské 
prezenční služby. Pro neznalé, jedná se komplexní úklid všech 
prostor v objektu. Člověk by si myslel, že naše drahé protějšky ta-
ková činnost potěší. Ale je to krutá mýlka. Když jsem tuhle po akci 
s vysavačem a prachovkou začal pošilhávat po špinavém nádobí, 
které zbylo po obědě, se zlou jsem se potázal. A tak mně nezbylo 
nic jiného než si nalít skleničku dobrého červeného a věnovat se 
jiné činnos�. Sledování skvělého televizního programu.

Po přepnu� asi dese� kanálů jsem skončil u ČT 24. Debatovali 
tam lékaři. Nejednalo se o medicínské věci. Naštěs�, protože
o ujištění, že obezita, kouření a padání vlasů (znaku to zvyšující 
se inteligence) jsou vlastně nemoci, opravdu nestojím. Jednalo se 
o něco jiného. O známou inicia�vu: „Děkujeme, odcházíme“. Ne-
bojte se, známá fakta, jako finanční podhodnocení medicínských 
zaměstnanců (nejen lékařů, ale i zdravotních sester a ostatního 
personálu) nebo téma našeho předraženého zdravotního systému 
jako příslovečné černé díry zde opravdu probírat nebudu. 

Po chvíli jsem televizi vypnul se známým zavrčením, že tam 
stejně nic nedávají. Zato jsem si přivoněl k vínu, potěšil jsem se 
jeho rubínovou barvou a zhluboka jsem se napil. Když jsem ho 
válel na jazyku a vychutnával ho, začal jsem nad celou debatou 
přemýšlet. Děkujeme, odcházíme. Dobře. Co kdyby si toto heslo 
dali například popeláři. Jsou zajisté také finančně podhodnoceni, 
pracují velmi tvrdě a na západ od našich hranic je o ně jistě také 
nouze. Odpadky bychom produkovat nepřestali. Za chvíli by jich 
byly plné ulice. Včetně různých nepříjemných hlodavců. To stejné 
by si mohli říci pekaři, prodavači nebo policisté. Vlastně by si to 
mohlo říci 90 % našeho národa. Všichni, kteří nedosahují průměr-
né mzdy a pracují často za velmi nestandardních podmínek. Co by 
se stalo? Všichni by tuto zem opus�li, protože nakonec by odešel i 
ten zbytek? Mohli bychom zahájit novou éru stěhování národů.

Proč o tom vlastně mluvím. Nechci rozhodně snižovat úlohu a 
odpovědnost lékařů v naší společnos�. Můj dědeček vždy tvrdil 
jednu věc. Pokud je někde nepořádek, je třeba vzít do rukou 
koště a zamést ho. Nejlépe se prý začíná od vlastního prahu. 
Doma. Kromě toho, člověk u�kat může. Od toho má nohy. Ale 
jak jednou začne, už nikdy nepřestane. A nejhorší na tom je, že 
před sebou nikdy neuteče. Takže s útěkem není dobré ani začí-
nat. Tolik moudrost mých předků.

Ve víně je prý pravda. Nesmí se to ovšem přehánět, končí 
to obyčejně cirhózou jater. Ovšem přemýšlení u něj má jednu 
výhodu. Člověk si často, nejlépe o samotě, promyslí vše beze 
vší zloby a vášní. A na tuto zázračnou vlastnost bychom neměli
zapomínat. Zvlášť v dnešní době.                                   Petr Sláma

Slovo úvodem

» provozního elektrikáře
» inženýra kvality s NJ
» technologa obrábění
» brigádníky do výroby

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:

INTERNETOVÝ OBCHOD

Každý den výrazné slevy
na veškerou elektroniku:

audio • video • televizory
chladničky • pračky • myčky
notebooky • fotoaparáty ...

Při nákupu nad 5.000 Kč
DOPRAVA ZDARMA po celé ČR.

možnost osobního odběru
na kamenné prodejně v Miroslavi

www.h-elektro.cz
e-mail: info@h-elektro.cz

tel.: 725 819 281

Opravy stály 150 tisíc
/Ivančice/ Rada města schválila uhrazení finanční částky v celkové  

výši 141.446 korun společnosti  STAFIZ-K s.r.o., Ivančice. Tato suma 
byla vyúčtována za práce, které byly firmou provedeny při opravě  ha-
varijního stavu  komunikace na ulici Mřenkové. Peníze  byly uhrazeny 
z provozních prostředků odboru technického a investičního. Petr Sláma

Rada rozpočet podpořila
/Oslavany/ Rada města Oslavan se rozhodla doporučit zastupitel-

stvu schválit rozpočet města Oslavany na rok 2011. Zastupitelstvo 
má stanovit závazné ukazatele, jimiž se má rada v roce 2011 povinně 
řídit jako výkonný orgán města při hospodaření podle rozpočtu. Dále 
doporučila zastupitelům svěřit radě města provádění rozpočtových 
opatření v roce 2011, za předpokladu předkládání provedených  
těchto opatření zastupitelům města Oslavan. Dále starosta  města,  
Vít Aldorf,  předloží na zasedání zastupitelstva  11. dubna rozpočto-
vý výhled na období 2012 až 2019.                                  Petr Sláma

Kontrola vozového parku 
/Ivančice/ V rámci optimalizace a zefektivnění provozu vozového 

parku ve vlastnictví města uložila rada majetkoprávnímu odboru a od-
boru plánovacímu zpracovat jeho komplexní rozbor. Zkoumáno bude 
stáří jednotlivých vozidel, počty najetých km, přehled využití jednot-
livých vozidel a vyčíslení nákladů na opravy v loňském roce. Zároveň 
rada města uložila vedoucí pečovatelské služby provést nezávazný prů-
zkum nákupu nového vozidla, ojetého vozidla, příp. nákupu na leasing 
pro Pečovatelskou službu města Ivančic.                              Petr Sláma

Višňové u Znojma

Přijme řidiče mezinárodní
kamionové dopravy. Praxe nutná.
Tel.: 515 339 136, 515 339 912, 737 259 060

/Ivančice/ První fáze staveb-
ního řízení výstavby nového 
hypermarketu Tesco v Ivančicích 
byla zahájena. Zhotovitel stavby 
podal žádost o stavební povolení 
pro první etapu. V ní se jedná o 
vybudování kompletní technické 
infrastruktury pro výstavbu ro-
dinných a bytových domů, včetně 
dopravní obsluhy plánovaného 
hypermarketu. V jejím průběhu 
bude provedena příprava území 
pro výstavbu, úprava silnice 
Oslavany - Ivančice, vybudovány 
komunikace nazvané Boží hora 

1,2,3 s napojením hypermarketu 
Tesco. Budou postaveny chodní-
ky a doplněno dopravní značení.

Dopravní napojení nově 
vzniklých objektů je řešeno 
výstavbou nového kruhového 
objezdu na krajské silnici Osla-
vany - Ivančice. Objezd zpomalí 
provoz vozidel na výjezdu z 
Ivančic v klesání k železničnímu 
přejezdu a umožní tak pohodlné 
odbočování. Komunikace v no-
vé zástavbě budou řešeny jako 
obousměrné s parkovacími pruhy 
pro podélné stání.   Petr Sláma

INZERUJTE
V ZRCADLE
ZDARMA!
ZAČALI JSTE PODNIKAT

V ROCE 2010, NEBO LETOS?
VAŠI ODVAHU PODPOŘÍME!

Na základě živnostenského 
listu vystaveného v letech 
2010 a 2011 Vám při ob-
jednávce jednoho inzerátu
dáme druhý stejně velký 

ÚPLNĚ ZADARMO.

VOLEJTE: 602 782 272
PIŠTE: noviny@zrcadlo.info

Tesco - I. fáze stavebního
řízení byla zahájena

Rušení osmiletých gymnázií
Na přelomu minulého týdne proběhla médii zpráva, že Rada Jihomo-

ravského kraje v rámci svých kompetencí rozhodla o neotevírání prim 
v září 2011 (prvních tříd osmiletých gymnázií) u cca jedenácti gymnázií 
v Jihomoravském kraji. Tato téměř nic neříkající zpráva má ve skutečnosti 
obrovský význam a dalekosáhlé důsledky – prakticky znamená postupnou 
likvidaci osmiletých oborů postižených ústavů se všemi z toho plynoucími 
důsledky (propouštění učitelů, snižování prostředků na provoz i stavební 
údržbu, podstatné snižování vzdělanostní úrovně populace). Stalo se tak 
prý na základě demografického vývoje, kdy z pátých tříd základních škol 
vyjdou jen asi dvě třetiny dětí. Dalším důvodem byly stížnosti „všech sta-
rostů“, že jim ubývají děti pro druhý stupeň základní školy. Přispěla k tomu 
prý i skutečnost, že kraje dostávají méně peněz na žákovské normativy.

Jsem přesvědčen o tom, že se jedná o krok neuvážený, administrativní, 
který by mohl vrhnout již tak často problematickou úroveň našeho škol-
ství o míle zpět. Je sice pravda, že nyní ubývá dětí mezi prvním a druhým 
stupněm základní školy. Je však také pravda, že mateřské školy praskají 
ve švech, protože přichází spousta dětí rodičů roku narození 1971 a více a 
trend se rychle obrátí. Pokud jde o starosty: v okrese Znojmo je více než 
140 obcí, z nichž 31 má „měšťanku“, tedy druhý stupeň základní školy. 
To je větší pětina. Ostatním je to jedno, jejich děti stejně odejdou z místní 
školy pro 1.-5. ročník do spádové vesnice. Vesnické „měšťanky“ si stěžují, 
že jim nadané děti odcházejí a zbude šedý průměr, se kterým se nedá moc 
dokázat. Z mediálních průzkumů však vyplývá, že žáci gymnázií od primy 
do kvarty dosahují pronikavě lepších výsledků při všech testech, zejména 
v matematice a angličtině, než stejně staří žáci v 6.-9. třídách vesnických 
škol, kteří mají často problémy i se čtením a zvláště pak se samostatným 
názorem na věci a rozbory situací. A o to přece jde. Nemůže být každý 
doktor, inženýr, vědec atd., hospodářství potřebuje i střední technické ká-
dry a vyučené řemeslníky. A právě proto je současné rozvrstvení žádoucí 
a nejlepší. Dá se polemizovat o tom, jaké procento by mělo po páté třídě 
odcházet do víceletého gymnázia, zda původně plánovaných 3-5 % nebo 
skutečných 13 %. Asi něco mezi tím.

Ze základních počtů totiž neplyne, že ponecháním velmi nadaných 
žáků na druhém stupni základní školy administrativním zásahem dojde 
ke zvýšení úrovně všech žáků. Ti horší totiž ty lepší nedohoní, spíš ti lepší 
na ty horší budou muset při své vlastní nudě  počkat! Matematicky vzato 
platí zde spíše (3+1):2=cca 2-2,5 než (3+1):2=1,5. Celkově tak dojde ke 
snížení úrovně vzdělanosti, zejména jazykové, a schopností komunikace 
a analytického myšlení, protože čtyřletá gymnázia, stejně jako ostatní 
střední školy, nejsou na tyto předměty dostatečně zaměřeny. Šestiletý 
„kočkopes“ je spíše úsměvný.

Hájím tedy názor, že z hlediska nezbytnosti obstát v globalizovaném 
světě je třeba hájit to lepší, co již bylo ověřeno, na úkor toho, co v minu-
losti propadlo. I kdybychom si to měli nechat stát pár korun navíc, vyplatí 
se to. Pud státní a národní sebezáchovy velí chybějící prostředky na vzdě-
lání najít! Případné chybějící dělníky a nižší techniky nám s nadšením 
dodá rozvojový svět.                                          Ing. Jaroslav Mokrý, MK

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Studie „nových
„
 Ivančic

/Ivančice/ Rada města schválila smlouvu s Mendelovou univerzi-
tou v Brně na architektonickou studii úprav některých lokalit v centru 
města. Architekti nově navrhnou úpravy tak významných míst města 
jako jsou Palackého náměstí, Komenského náměstí a Drůbežní trh. Do 
studie bude zahrnuta i ulice Mlýnská. Radnice za návrhy nových úprav 
těchto míst zaplatí 42.000 korun.                                         Petr Slám

Sdružení Zlatý erb zahájilo
10. ledna v pořadí už 13. ročník 
soutěže o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby měst a obcí 
České republiky - Zlatý erb 2011. 
Ve Zlatém erbu soutěží města a 
obce se svými oficiálními webo-
vými stránkami a elektronickými 
službami. Budou se vyhlašovat i 
zvláštní ceny. Soutěží se ve třech 
tradičních kategoriích: nejlepší 
webové stránky města, nejlepší 
webové stránky obce a nejlepší 
elektronická služba

Zástupci měst a obcí se mohou 
do soutěže přihlásit na stránkách 
Zlatého erbu (http://zlatyerb.ob-

ce.cz) do středy 2. února. Soutěže 
Zlatý erb se však může zúčastnit
i veřejnost - uživatelé městských 
a obecních stránek. Mohou dát 
svůj hlas pro cenu veřejnosti např.
své obci. Pokyny naleznou na 
stránkách soutěže. 

Hlasovat mohou všichni uži-
vatelé internetu, kteří disponují 
platnou emailovou schránkou, na 
niž bude poslána ověřovací zprá-
va. Hlasovat lze pouze pro jedno 
město nebo jednu obec. Hlasy 
veřejnosti bude možné posílat 
v celostátním kole až do počátku 
dubna 2010 - v krajském kole 
pouze do konce února 2011.  /abé/

O nejlepší webové stránky 

/Kraj/ Rada JM kraje rozhodla 
o zpracování externí dopravně-
-ekonomické analýzy systému 
IDS JMK. „Integrovaný dopravní 
systém byl zaveden už od roku 
2004. Chceme po sedmi letech 
udělat analýzu vytíženosti jednot-
livých spojů. Peněz pro tuto oblast 
nebude více, spíše méně. Chceme 
tento systém zkvalitnit, reaguje-
me také na změny v pohybu ces-

tujících na jednotlivých linkách, 
například při vzniku a zániku 
pracovních míst,“ uvedl náměstek 
hejtmana Václav Horák.

Podle něj po dodání potřeb-
ných dat - jak od společnosti Kor-
dis, tak od Českých drah - kraj 
posoudí nutnost změn.

„Pokud budeme dělat změny,
rozhodně nepůjde o plošné 
omezování spojů, ale bude to ve 
prospěch občanů a cestujících. 
Tam, kde vytíženost spojů není, 
budeme na to reagovat. Bude 
se však jednat pouze o jednotky 
kilometrů či procent spojů,“ zdů-
raznil náměstek Horák.

Co se týká případné změny 
tarifu IDS JMK, kraj jej aktua-
lizuje každé dva roky, tedy letos 
k 1. červenci. „Zvažujeme úpravu 
tarifu, ale ještě v té věci není roz-
hodnuto. Máme různé varianty,“ 
dodal. náměstek Horák.        /abé/

Plošné omezování spojů
IDS podle kraje nehrozí

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
PRODEJ A ROZVOZ
VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU RUKOU

PÍSEK, DRTĚ, OBKLADY A DLAŽBY
Provozovna M. 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 hod.,
nebo dle dohody.

  ERACO - WECH a.s.

zámková

dlažba 6 cm

ztracené

bednění 20 cm

168 Kč

29 Kč

PLATNOST LOŇSKÝCH CEN DO KONCE ÚNORA !!!
PRO VELKOODBĚRATELE A STAVEBNÍ FIRMY SMLUVNÍ CENY.

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

více na www.teracowech.cz

/Brno/ Počátkem roku patří tra-
dičně  brněnské výstaviště veletr-
hu cestovního ruchu, který letos 
proběhl ve dnech 13. -16. ledna. 
Garantem prezentace Znojemska 
je obecně prospěšná společnost 
Znojemský regionální rozvoj. 

Po několika letech byl opět 
součástí expozice také stánek 
města Znojma, které v minulosti 
prosazovalo samostatnou pre-
zentaci. Čtvrtek a pátek byl určen 
odborníkům, oba víkendové dny 
široké veřejnosti. 

„Nejčastější dotazy návštěvní-
ků k Miroslavi směřovaly k mož-

nostem ubytování, stravování, 
sportu, kulturně společenským 
akcím (vinný košt, festival decho-
vek, Meruňkobraní, Gulášovka, 
advent), problémům s využitím 
a opravou zámku či vinařství v 
regionu. Zájmem mnoha hostů 
se staly národní přírodní památka 
Miroslavské kopce a rybník Rény. 
Po malých kalendářících, pohled-
nicích a brožurách se každý den 
jen zaprášilo,“ uvedl miroslavský 
místostarosta Roman Volf.

Expozici navštívili hejtman 
Michal Hašek, náměstek hejtma-
na Stanislav Juránek, velvyslanec 

Rakouska v České republice 
Ferdinand Trauttmansdorff, pra-
covníci konzulátu Ruské federace 
v Brně, mnoho starostů a hostů 
z celé České republiky.

„Byli jsme velmi rádi, že 
jsme se mohli osobně pozdravit 
také s arcibiskupem Dominikem 
Dukou. Velký úspěch oficiálních 
hostů i návštěvníků sklidila pub-
likace Průvodce živou přírodou 
Miroslavska, autorů Dr. Julia 
Klejduse a Mgr. Petra Slavíka. 
Mile nás překvapil zájem o starší 
výtisky Miroslavského zpravoda-
je, které si zástupci obcí z celé 
republiky odnášeli domů jako 
inspiraci. Stejně jako vloni byl 
i přes probíhající finanční krizi 
veletrh velmi dobře navštíven,“ 
doplnil Roman Volf.

„Prezentovali jsme nejen 
Krumlov, ale také například 
bohutické sochy, trstěnické kou-
paliště a okolní pamětihodnosti a 

přírodní zajímavosti a záměr vše 
propojit do balíčku pro návštěv-
níky regionu,“ uvedl starosta 
Krumlova Mgr. Tomáš Třetina.  

Na akci se podíleli: spoluvysta-
vovatelé: města Znojmo, Moravský 
Krumlov, Miroslav, Jevišovice, městysy 
Vranov nad Dyjí, Mikulovice, Běhařovi-
ce, obce Dobšice, Kuchařovice, Únanov, 
mikroregiony: Jevišovicko, Miroslav-
sko, Moravskokrumlovsko, Vranovsko, 
Hrušovansko, Sever Znojemska a dále  
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, 
Inter Znojemia Group, a.s. Partneři: 
Vinařský Fond ČR, EKO Hnízdo s.r.o., 
Veletrhy Brno a.s. Sponzoři: EKO 
Hnízdo s.r.o., Modrý sklep - družstvo 
Nový Šaldorf, Vinařství rodiny Špal-
kovy s.r.o., vinařství Dobrovolný, Inter 
Znojemia group, a.s., Hotel Morava 
Znojmo, Sdružení znojemských vinařů. 
Zahraniční partneři:  RETZER LAND 
Regionale Vermarktunungs GmbH, 
Regionalentwicklungsverein Land um 
Laa (Rakousko), City of Maribor (Slo-
vinsko), AGEAS, Salerno (Itálie), Obec 
Zlaté Klasy, Mikroregion Horny Žitný 
ostrov (Slovensko). 

Regiontour 2011 - příležitost „prodat se
„
 turistům § 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 Vás zeptat. V mém bytě, kde jsem vlast-
níkem, bydlel nájemník. Dohoda o nájmu byla mezi námi ústní na 
podkladě písemného návrhu, který obsahoval i to, že budou vypořá-
dávány přeplatky a nedoplatky na elektřině. Podle této naší dohody 
byla elekřina po celou dobu, kdy tam bydlel nájemník, napsaná na 
mě, jako na vlastníka. Při posledním vyúčtování vznikl nedoplatek 
za elektřinu 11.000 Kč, které nájemník odmítl zaplatit, nyní se navíc 
již odstěhoval a dluží mi rovněž nájemné za poslední dvě měsíce.
Jakou cestou bych po něm mohla tento nedoplatek vymáhat? Mám 
k dispozici písemný návrh nájemní smlouvy, který se ale nepodepsal, 
nakonec byla mezi námi jen ústní dohoda.  Děkuji za odpověď. 

K Vašemu dotazu sděluji, že prvním a hlavním problémem v této 
věci je skutečnost, že nemáte písemnou nájemní smlouvu. Podle § 686 
občanského zákoníku musí mít nájemní smlouva písemnou formu. Ná-
jemní vztah v souladu s občanským zákoníkem tak mezi Vámi nevzni-
kl, jelikož mezi vámi nebyla uzavřena písemná smlouva. Pokud jde o 
vymáhání nedoplatku za elekřinu a případně i dlužného „nájemného”, 
musela byste u soudu nějak prokazovat, že tam „nájemník” po celou 
dobu bydlel a byt užíval (sám nebo případně i s dalšími osobami) a 
musela byste požadovat částku zřejmě jako bezdůvodné obohacení, je-
likož se Váš „nájemník” bezdůvodně obohatil ve Váš neprospěch. Tuto 
problematiku blíže upravuje § 451 a následující občanského zákoníku. 
V tomto případě však soudní řízení nebude jednoduchou záležitostí
(z důvodu absence písemné nájemní smlouvy jako jednoznačného 
dokladu o vaší vzájemné dohodě, písemný návrh, který není navíc 
podepsaný, je nedostačující) a doporučoval bych tak využití právní 
pomoci nějakého odborníka. 

Senátor Jan Žaloudík 
otevřel svou kancelář

/Rosice u Brna/ Nově zvolený senátor za obvod 55, prof. MUDr.
Jan Žaloudík, otevřel dne 18. ledna v Rosicích u Brna svoji senátorskou 
kancelář.  Slavnostnímu otevření byl přítomen i hejtman Jihomoravské-
ho kraje Michal Hašek. Ve svém projevu nový senátor zmínil především 
neutěšenou situaci v našem zdravotnictví a nastínil některé způsoby je-
jího efektivního řešení. Závěrem poděkoval všem spolupracovníkům, 
kteří se na otevření kanceláře podíleli, a pozval hosty na malé občerstve-
ní. Nový senátor bude k dispozici svým voličům v pondělky od 9 do 12 
a od 13 do 16 hodin v Rosicích, Palackého nám. 634.          Petr Sláma

Policie zveřejnila čísla
z dopravních statistik

/Znojmo/ Na tiskové konferenci k problematice provozu na pozem-
ních komunikacích vedení dopravního inspektorátu prezentovalo činnost 
Policie ČR na úseku dopravy na Znojemsku a Moravskokrumlovsku
v roce 2010. Konkrétní čísla ze statistik, jednotlivé přestupky a trest-
né činy, dopravní nehody i uskutečněné bezpečnostní akce představili
vedoucí npor. Mgr. Robert Pešek, jeho zástupci npor. Ing. Rudolf Mikula 
a npor. Bc. Pavel Synek a dopravní inženýr por. Ing. Jiří Latner.

Uniformovaní policisté (tj. služba pořádková i dopravní) zjistili 
celkem 10 768 přestupků v dopravě. Většinu spáchali řidiči moto-
rových vozidel (celkem 10 657 přestupků). Sto jedenáct přestupků 
nerespektování zákona o provozu na pozemních komunikacích bylo 
zjištěno u ostatních účastníků silničního provozu. Jsou to většinou 
chodci a cyklisté. Součet všech uložených pokut přesáhl částku devět 
milionů dvě stě tisíc korun.

Za překročení dovolené rychlosti bylo pokutováno 2 865 řidičů,
1 516krát byl zjištěn špatný technický stav u vozidel, 862 šoférů bylo 
řešeno pro telefonování s mobilem v ruce během jízdy, 628 osob ne-
mělo za jízdy bezpečnostní pás, 392 řidičů bylo přistiženo, že nedali 
přednost v jízdě. Pokutu dostalo i 67 chodců a 33 cyklistů. Za volant 
po předchozím požití alkoholu usedlo 397 řidičů a 19 bylo dokonce 
pod vlivem drog. „Během loňského roku jsme v silničním provozu 
zjistili i patnáct desítek trestných činů: například 97 ohrožení pod 
vlivem návykové látky, 30 maření výkonu úředního rozhodnutí a vy-
kázání 19 ublížení na zdraví, 2 usmrcení z nedbalosti,“ uvedla mluvčí 
Policie ČR por. Mgr. Lenka Drahokoupilová.                                /abé/

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Je začátek nového roku a to je vhodná příležitost k ohlédnutí za 
děním v jaderné energetice. V roce 2010 nebyla ve světě odstavena 
žádná jaderná elektrárna, naopak byla zahájena výstavba 13 nových ja-
derných bloků s potenciálem 15 218 MWe. Výstavba jaderných bloků 
se postupně zvyšuje takovým tempem, že v roce 2015 má být dle plánů 
každý měsíc někde ve světě zahajován nový projekt výstavby jader-
ného bloku. V roce 2010 byly do provozu uvedeny jaderné kapacity: 
ruský Rostov 2, indický Rajasthan 6 a čínské bloky Ling Ao 3 a Qin-
shan II-3. Jaderná elektrárna Shin Kori 1 (1000 MWe) v Jižní Koreji 
byla poprvé připojena k síti a počátkem roku 2011 bude uvedena do 
komerčního provozu. Celkem se v loni jednalo o připojení 2839 MWe 
nového jaderného výkonu. Ze 13 nových projektů v loňském roce bylo 
osm v Číně, dva v Rusku, dva v Indii  a jeden v Brazílii. V Japonsku 
se znovu rozjela stavba JE Ohma (1383 MWe), která byla pozastavena 
z důvodu přeprojektování na vyšší odolnost proti zemětřesení. 

Výstavba nových jaderných bloků značně ožila. Bohužel zatím jen v 
zahraničí. Kapacity výrobců komponent jaderných elektráren i stavebních 
firem však nejsou neomezené, a proto kdo přijde později, bude čekat nebo 
více platit. Doufám, že to nepostihne dostavbu Temelína a Dukovan.

Z Dukovan: Po sérii ověřovacích testů nových zařízení na několika 
výkonových úrovních se minulý pátek čtvrtý blok propracoval k tzv. 
144 hodinovému průkaznímu chodu. Ten demonstroval dlouhodobou 
schopnost bloku pracovat na novém výkonu 500 MW. 

Podobná situace se bude opakovat letos ještě jednou a to v srpnu
na 1. výrobním bloku.   23. 1. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Pojišťovny chtějí zrušit 
10.000 akutních lůžek

/Kraj/ Z jednání hejtmana Michala Haška se zástupci zdravotních 
pojišťoven vyplývá, že pojišťovny v kraji nebudou s lékaři po jejich 
odchodu z veřejných nemocnic uzavírat nové smlouvy, protože stáva-
jící síť smluvních partnerů, poskytujících zdravotní péči, je dostatečná 
- až na praktické lékaře a stomatology, což platí celostátně.

Michal Hašek ředitelům krajských poboček zdravotních pojišťoven 
nabídl přímou účast na práci poradního sboru hejtmana, který bude po 
dohodě hejtmana s ministrem Leošem Hegerem připravovat koncepci 
lůžkové sítě jihomoravských nemocnic ve spolupráci fakultních a kraj-
ských zdravotnických zařízení. 

Jihomoravský hejtman Michal Hašek také reagoval na zprávy
o tom, že Všeobecná zdravotní pojišťovna vyzvala krajské samosprávy 
a další zřizovatele ke spolupráci na změnách struktury lůžkového fon-
du nemocnic. Nabídla jim, že když zruší 10 000 akutních lůžek, platby 
nemocnicím za léčení neklesnou. Nemocnice by tak měly peníze
na zaplacení potřebného počtu personálu i mírné zvýšení platů.

„Předpokládám, že VZP má důkladnou analýzu, ze které při tomto 
silném prohlášení vychází. Pokud VZP apeluje na kraje se žádostí
o spolupráci, očekávám společné jednání, možnost krajů posoudit
a připomínkovat analýzy VZP a hledat poté shodu na budoucí podobě 
lůžkové péče v krajích. Pro mne i ostatní hejtmany bude klíčové, aby 
byla pro pacienty veřejná zdravotní péče dostupná bez jakýchkoli
sociálních či jiných bariér,“ uvádí v prohlášení Michal Hašek.      /abé/

/Kraj/ Do krajského projektu 
seniorpasů vstoupí na doporučení 
Rady JM kraje také příspěvkové 
organizace kraje působící v ob-
lasti zdravotnictví, kultury a 
sociálních služeb.

V oblasti sociální se slevy mo-
hou pohybovat ve výši 50 %, což 
je nejvyšší sleva, kterou je možno 
poskytovat. Slevy se v tomto 
případě týkají úhrady vybraných 
kulturních a společenských akcí 
pro seniory, kin, divadel atd., ale 
také úhrady osobní dopravy. 

Pokud jde o kulturní zařízení 
kraje, především muzea, zde se 
bude sleva pohybovat od 10 do 
30 procent a bude záležet na 
každém zařízení, jakou výši slevy 
určí. Mimoto bude každé z těchto 
zařízení ještě pět dnů v roce po-
skytovat vstup zdarma. Všechny 
informace o slevách a dnech bez-
platného vstupu budou zveřejně-
ny ve speciálních katalozích. 

Jednou z nejvýznamnějších ob-

lastí, kterých se slevy budou týkat, 
je zdravotnictví. Až 50% slevy je 
tak možno získat v nemocnici v 
Ivančicích i ve Znojmě. Slevy lze 
získat na příplatek za nadstan-
dardní pokoj, na mamografické
a ultrazvukové vyšetření, na re-
habilitaci, na kožní a kosmetické 
zákroky a podobně.

„Věříme, že tímto krokem vy-
cházíme vstříc občanům našeho 
kraje. O tom svědčí jejich velký 
zájem. Počet držitelů seniorpasů 
se od října loňského roku zvýšil 
na 23 000 a od příštího měsíce  by 
měli dostávat katalog se seznamem 
všech poskytovatelů služeb, včetně  
krajských zařízení. Poskytovatelů 
je v tuto chvíli již 320,“ řekla kraj-
ská radní Marie Cacková. 

Seniorpas může získat který-
koli občan kraje, který zde má 
trvalé bydliště a má více než 55 
roků. Registrace je  bezplatná, 
podrobnosti se lze dozvědět
na www.seniorpas.cz.           /abé/

Další slevy pro seniory

Od nového roku došlo v JM 
kraji ke změnám pro zájemce o 
zbrojní průkaz. Tou nejvýznam-
nější je přesunutí místa konání 
zkoušek odborné způsobilosti 
žadatelů o zbrojní průkaz. Od 
nového roku mohou tuto zkoušku 
vykonat pouze v Brně. 

„Mezi hlavní důvody, proč 
došlo k této změně, patří zejmé-
na zefektivnění činnosti odboru 
služby pro zbraně a bezpečnostní 
materiál - regionální kontaktní 
pracoviště se budou moci sou-
středit na ostatní činnosti v rámci 
své působnosti. Tím, že zkoušky 
odborné způsobilosti žadatelů o 
zbrojní průkaz budou probíhat 

pouze na jednom místě, bude 
zároveň zachována maximální 
objektivita průběhu zkoušky,“ 
uvedla mjr. Petra Vedrová     

Na jednotlivých kontaktních 
pracovištích oddělení správního 
řízení na územních odborech 
zůstává zachován stejný rozsah 
činností, žadatelé o zbrojní prů-
kaz se na kontaktních pracoviš-
tích mohou přihlásit k vykonání 
zkoušky a v Brně pak absolvují 
pouze zkoušku samotnou.

V loňském roce se zkoušky 
odborné způsobilosti zúčastnilo 
přibližně 1200 žadatelů o zbroj-
ní průkaz, úspěšných pak bylo 
70 % z nich.                        /abé/

Zkoušky pouze v Brně
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Veterináři bez hranic ČR, o.p.s. 
je nezisková organizace, která 
byla na sklonku roku 2009 zalo-
žena českými veterináři Davidem 
Modrým a Davidem Nejedlem.

David Modrý je docentem 
na Veterinární a farmaceutické 
univerzitě Brno a mj. koordinuje 
zahraniční vědecké a rozvojové 
projekty v tropické Africe. David 
Nejedlo je ředitel ZOO Liberec a 
vicepresident Unie českých a slo-
venských zoologických zahrad.

Pilotním projektem Veterinářů 
bez hranic je projekt Mt. Kulal 
Rabies Control. Hlavním cílem 
tohoto projektu je ochrana domo-
rodých pastevců před onemoc-
něním vzteklinou, a to tak, že se 
vakcinují jejich domácí zvířata, 
především psi. Výjimkou nejsou 
ani kočky či velbloudi. 

Faktem je, že za dobu trvání 
tohoto projektu nebyl ve vakcino-
vaných osadách v oblasti Turkana 
kolem stejnojmenného jezera v se-
verní Keni zaznamenán ani jeden 
smrtelný případ vztekliny, a to pře-
sto, že v minulosti zde lidé umírali 
na toto onemocnění vcelku často. 

Mezi cíle této malé nevládní 
organizace patří poskytování 
pomoci studentům v oborech 
souvisejících  s veterinární a hu-
mánní medicínou, zemědělstvím 
a životním prostředím v zahraničí 
i v tuzemsku, podporují spoluprá-
ci mezi českými a zahraničními 

subjekty v oblasti veterinární a 
humánní medicíny a zemědělství, 
organizují semináře a školení 
v tuzemsku i zahraničí. Samo-
zřejmě hlavní náplní jejich práce 
i nadále zůstává poskytování 
rozvojové a humanitární pomoci 
a rozvoj veterinární pomoci. 

Veterináři i přesto, že jsou tepr-
ve na počátku své dlouhé cesty, 
opravdu nezahálí a pracují na plné 
obrátky - na konci záři po návratu 
z Afriky poprvé v ČR zorganizo-
vali kampaň v rámci Světového 
boje proti vzteklině. Společně 
s Armádou spásy Veterináři bez 
hranic provedli vakcinaci psů 
patřících lidem bez domova 
v brněnských ulicích. Všichni psi 
brněnských bezdomovců, kteří se 
dostavili, byli podrobeni vstupní 
prohlídce, naočkováni vakcínou, 
kterou poskytl český výrobce 
Dyntec,  a vybaveni vlastním oč-
kovacím průkazem. Potěšitelný 
je fakt, že akce bude pokračovat 
i během roku 2011.  

Za zmínku jistě stojí to, že 
v zemích třetího světa lidé nemají 
takový citový vztah ke zvířatům, 
jaký známe my v našich zeměpis-
ných rovinách. Zvířata však pro 
ně představují zásadní zdroj obži-
vy a mnohdy jediný majetek. Lidé 
se zde rodí do chudých poměrů a 
zvířata do tvrdých podmínek. 

Společnost Veterináři bez 
hranic je nezisková organizace, 
která vznikla na základě osobních 
zkušeností a znalostí o nedostatku 
lékařských a veterinárních služeb 
a potřeb místních obyvatel, do-
mácích a volně žijících zvířat 

v zemích třetího světa.
I přes to, že zakladatelé VSF-

-cz již mají osobní zkušenosti 
s prací v terénu či dlouhodobě 
spolupracují s mladými terénními 
vědci, zoology a veterináři, sama 
společnost VSF-cz je zatím na 
startu svého života. Je vedena 
nadšením zakladatelů a lidí, 
kteří se uvolili zdarma pracovat 
v jejích orgánech, a s laskavostí 
patronů společnosti, Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno, 
která poskytla zázemí, a Komo-
rou veterinárních lékařů.

Provozní náklady společnosti 
jsou tedy minimální a téměř 

všechny sebrané finanční pro-
středky jsou vynaloženy na pří-
pravu a realizaci projektů, přiná-
šejících nejen veterinární péči do 
míst, kam by se jinak nedostala.

Pokud vás činnost Veterinářů 
bez hranic zaujala, navštivte 
oficiální stránky této organizace 
na: www.vsf-cz.eu, staňte se 
naším fanouškem na sociální síti 
Facebook pod heslem Veterináři 
bez hranic a v případě zájmu o 
finanční podporu nás kontaktujte. 

Budeme Vás informovat o nad-
cházejících projektech a věříme, 
že s vaší pomocí a podporou do-
jdeme  co nejdál.       Petra Ondrová

VETERINÁŘI BEZ HRANIC - „zdravá zvířata, zdraví lidé
„

ZE ŽIVOTA
NEZISKOVEK

Město Oslavany v prosinci roku 
2009, jako první město v našem 
kraji, podepsalo Smlouvu o spo-
lupráci s obcí Vir z Chorvatské 
republiky a začalo tak podnikat 
konkrétní kroky v rámci rozvoje 
spolupráce mezi Jihomoravským 
krajem a Zadarskou župou. 

Od prosince 2009 se tato spolu-
práce živě rozvíjí, přes účast zá-
stupců Turistického sdružení obce 
Vir na veletrhu cestovního ruchu, 
návštěvy představitelů obou míst 
za účelem vzájemného poznání 
až po účast mužského pěveckého 
sboru z ostrova Vir na Oslavan-
ských historických slavnostech. 

Stejně jako v roce 2009 i 
v roce 2010 se obec Vir společně 
s městem Oslavany úspěšně pre-
zentovaly na veletrhu cestovního 
ruchu Regiontour 2011 v rámci 
expozice Mikroregionu Ivančic-
ko. Na pozvání města Oslavany 

navštívil veletrh a náš stánek také 
velvyslanec Chorvatské republi-
ky v ČR pan Frane Krnič, který 
vyslovil veliké uznání nad úspěš-
ně se rozvíjející spolupráci mezi 
městem Oslavany a obcí Vir.

V termínu od 8. do 15. ledna 
2011 zorganizovalo město Osla-
vany lyžařský výcvik dětí z os-
trova Vir v obci Dolní Morava 
v Jeseníkách. Tohoto výcviku 
se zúčastnilo 31 chorvatských 
dětí za doprovodu dospělých, 
společně s dětmi z našeho města.  
Organizaci pobytu zajišťovali 
pracovníci Domu dětí a mládeže 
a Školní družiny Oslavany v čele 
s ředitelem organizace Mgr. Fle-
kalem. Město Oslavany zajistilo 
chorvatským dětem i potřebné 
lyžařské vybavení.

Děti dorazily do Oslavan auto-
busem v sobotu 8. ledna v ranních 
hodinách, následovalo náročné 

zkoušení lyžařského vybavení, 
které díky výborné připravenosti 
pracovníků DDM a ŠD proběhlo 
zcela bez komplikací a překvapi-
vě rychle. V poledne byl pro děti 
nachystán oběd v Základní škole 
Oslavany a ředitel ZŠ PhDr. Ko-
cáb společně se svým zástupcem 
Mgr. Horákem osobně po obědě 
děti provedli po oslavanské škole. 
Odpoledne následoval odjezd do 
Jeseníků, ubytování v penzionu 
Na Rozcestí a první poznávání
a navazování kontaktů.

Lyžařský výcvik splnil do 
posledního bodu vše, co se od 
něj očekávalo. Velká většina dětí 
z přímořského Viru se i přes to, 
že pravou horskou zimu zažila 
poprvé v životě, naučila lyžovat 
a navázala se vzájemná přátelství 
mezi dětmi.

Celá organizace pobytu byla 
velice náročná, zejména vzhle-

dem k určité jazykové bariéře a i 
částečné kulturní odlišnosti obou 
národů a vyžadovala velkou tole-
ranci a pedagogické zkušenosti. 
Přes toto všechno ale pracovníci 
DDM a ŠD Oslavany zvládli or-
ganizaci lyžařského výcviku na 
výbornou a patří jim za to velké 
uznání a dík. 

Na oplátku zase děti z města 
Oslavany navštíví v měsíci srpnu 
ostrov Vir, kde naše břišní taneč-
nice také vystoupí na místních 
slavnostech. Věříme, že navázaná 
přátelství zůstanou přátelstvím na 
celý život a povedou k dalšímu 
rozvoji vzájemného poznání a 
spolupráce. Velký dík patří také 
sponzorům, bez kterých by orga-
nizace a finanční zajištění takové 
velké akce nebyly možné, zejmé-
na společnostem EnergoHelis a. s.,
Eurovosion a. s. a  Stavoprogres a. s.       

      Ing. Miloš Černý

Děti z ostrova Vir zažily s oslavanskými pravou zimu Ivančice poslední
Vážení čtenáři Zrcadla, časopis Ekonom ve svém 44. čísle lońské-

ho roku uveřejnil své hodnocení 205 pověřených měst. Protože tento 
časopis není v Ivančicích běžně k dostání, dostal jsem v uplynulém 
období k tomuto hodnocení řadu dotazů. Odborným garantem tohoto 
hodnocení byla v uplynulém roce Hospodářská komora ČR.

Jaká byla kritéria, podle kterých byla města hodnocena ?
- podnikatelské prostředí (počet firem, oborová struktura, vývoj počtu

ekonomických subjektů, změna podílu středních a velkých firem, ...)
- průzkum mezi podnikateli (podnikatelské prostředí, kvalita veřej-

né správy, podminky pracovního trhu, cenové podmínky, ..)
- přístup veřejné správy (hospodaření obcí, úřední hodiny, úspěšnost zís-

kávání a objem dotací na veřej. dopravu, počet úředníků na 1000 obyvatel)
- podmínky na pracovním trhu (nezaměstnanost, dlouhodobá neza-

městnanost, prům. měsíční plat, změna počtu obyvatel, nemocnost..)
- cenové podmínky (poplatek za stánek, cena vodného a stočného, 

cena bytů, cena stavebních pozemků, poplatek ze vstupného, ...)
- kvalita lokality (počet lůžek v ubytovacích zařízeních, bytová zá-

stavba, kriminalita, kapacita MŠ, počet žáků v jedné třídě)
V hodnocení dle těchto kritérií se město Ivančice umístilo na posledním 

205. místě. Pro srovnání Moravský Krumlov byl 154., Hustopeče 119., Rosi-
ce 77. a Slavkov u Brna 3.. Nejlepší v hodnocení byl jihočeský Písek.  Laska-
vý čtenář si udělá závěr sám, jak vedení města pečuje o své obyvatele, podni-
katele, příchozí za prací, podnikáním a turistikou.        Ing. Antonín Moravec    

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

PÉČE O VLASY
V ZIMNÍM OBDOBÍ

O naše vlasy se musíme starat celý rok, nejen v létě, kdy jsou vlasy 
vysušené od sluníčka. V zimním období našim vlasům neprospívá ze-
jména střídání nižších a vyšších teplot, jako přechody zvenčí do tepla
a naopak, přetopené kanceláře nebo mrazivý vítr na sjezdovkách.

Pokud nepoužíváte pokrývku hlavy a na vlasy vám nasněží nebo 
vám vlasy namrznou, po vstupu dovnitř nechte namrzlý sníh na vlasech 
volně rozpustit (nesnažte se zmrzlý vlas česat nebo foukat, tím byste 
mohli vlas polámat) a až poté je lehce vysušte ručníkem a přefoukejte. 

Vlas v zimě potřebuje speciální regeneraci. Doporučujeme se raději 
obrátit na svého kadeřníka, který vám odborně poradí a vybere vhodné 
vlasové přípravky na zimní období. Každý vlas je jiný a chová se jinak 
v létě a jinak v zimě. Z tohoto důvodu by některé zákaznice (a zákazní-
ci) měli používat odlišné přípravky na zimní a letní období. U někoho 
postačí vyměnit šampon nebo krém, u jiných vlasů se musí přidat 
ochranné oleje, maska na zábal nebo výživné ampule.                                      

V dnešní pokročilé době máme již na trhu přípravky s arganovým 
olejem, které jsou vhodné pro vlasy jak v letním, tak i v zimním obdo-
bí. Jednou z jejich složek je bio-arganový olej, který vlasy hydratuje, 
vyživuje a dodává jim na objemu. Je zejména vhodný pro suché, kre-
paté a křehké vlasy bez lesku. Bio-arganový olej obsahuje vitamíny A, 
E, F, antioxidanty bojující proti volným radikálům, esenciální mastné 
kyseliny, kyselinu linolovou a linoleovou, Omega 3 a Omega 6. Další 
jejich složkou je mléčný výtažek z Aloe Vera, který obsahuje více než 
200 aktivních molekul, včetně aminokyselin, minerálů a vitamínů B, 
C a E. Díky těmto složkám se vlasy dobře rozčesávají, jsou pružné, 
hedvábné; vlasová pokožka se zklidní, vyčistí a posílí.

Takže, milé zákaznice, nepodceňujte zimní období a navštivte nás - 
kadeřnice pro odbornou radu. Kadeřnice a technolog Renata Konečná        

Vlasové přípravky Brelil zakoupíte v kadeřnictví K-studio
Ke Karlovu 299,Ivančice-Němčice, tel.: 777 725 177

Místa pro seniory v kraji 
brzy přibudou

/Kraj/ Schválením zadání první veřejné zakázky na stavební práce
související s rozšířením Senior centra v Blansku zahájila Rada JM kraje 
fázi realizaci série projektů na výstavbu a dostavbu nových kapacit domo-
vů pro seniory, spolufinancovaných z půjčky od Evropské investiční ban-
ky. Informoval o tom radní Jiří Altman a připomněl, že kraj má v úmyslu 
získat tímto způsobem v příštích letech více než 500 nových lůžek zejmé-
na pro seniory se syndromem demence či Alzheimerovy choroby.

„Dnes se dostáváme do fáze, kdy se blíží praktická realizace těchto 
projektů. Schválili jsme zadání první zakázky na stavební akci v ob-
jemu cca 60 milionů korun. Hned vzápětí bude následovat podobná 
investice v Zastávce u Brna a potom v Kyjově. Tam všude už máme 
ukončené územní a stavební řízení a budeme tam přistupovat k výbě-
ru dodavatelů,“ řekl Altman, podle kterého je reálný předpoklad, že
stavební práce začnou v letošní stavební sezóně.                           /abé/

HOSPODY A HOSPŮDKY
Je cílem našeho seriálu najít, 

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

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

Restaurace U Kadleca
Když už takto zase poletuji po Brně, dovolím si vás milí čtenáři upozornit na 

jednu pěknou a hlavně zajímavou restauraci. Nachází se na Štefánikově třídě
a jmenuje se „U Kadleca“. Pokud se budete pohybovat v těchto končinách, 
rozhodně doporučuji její návštěvu. Ovšem pozor. Typické Brno. Není kde 
zaparkovat. Naštěstí tato milá hospůdka leží přímo u zastávky šaliny č. 1 a 
6. V interiéru mnoho neobvyklého nehledejte. Snad až na pár akvárií a jedno 
terárium s kajmanem. Ta hladová potvora se vám ráda dívá do talíře. Nevíte, 
jestli chce slupnout vás, nebo guláš. Ve výběru je každý den pět menu denních 
a pět stabilních. Nemusíte mít strach, že si nevyberete. Všechna jsou velmi 
chutná. Na čepu, jak jinak, Starobrno, kofola i žlutá limonáda.  Kromě toho 
velmi dobrá, hlavně rychlá obsluha dbající dobrých mravů. A je ještě jeden 
důvod, proč sem  zajít. Několik druhů skvělých domácích klobás, které tady 
prodávají. Ty skutečně jinde nemají.                                               Petr Sláma

komerční
článek

Dne 19. ledna 1969 zemřel stu-
dent Filosofické fakulty Universi-
ty Karlovy JAN PALACH.

Jeho památku uctilo na Pa-
lackého náměstí „u smrku“ mi-
nutou ticha víc jak dvě desítky 
ivančických občanů. Na události  
let 1967-1969, které vstoupily 
do historie jako „Pražské jaro a 
jeho tragický konec, vzpomenul 
Antonín Moravec, který  v těchto 
letech v Praze studoval.

Jan Palach se 16. ledna 1969 

upálil na Václavském náměstí 
na protest proti okupaci Čes-
koslovenka 21.8.1968 a proti 
následujícímu návratu totality. 
Jeho pohřeb, kterého se zúčast-
nilo půl milionu smutečních 
hostů, se stal na dlouhou dobu 
posledním projevem aktivního 
odporu proti tehdejšímu komu-
nistickému režimu.

Vzpomínkové shromáždění 
bylo zakončení písní Karla Kryla 
„ Bratříčku, zavírej vrátka“.

Uctili památku Palacha

V říjnu v Týdnu knihoven 
vyhlásila Městská knihovna Mo-
ravský Krumlov literární soutěž  
na téma: „Co pro mě znamená 
knihovna“.  Soutěž probíhala ve 
dvou kategoriích: 

I.  kategorie pro žáky 6.-9. roč-
níku ZŠ a víceletého gymnázia a 
II. kategorie pro studenty gymná-
zia, SOŠ a SOUŘ. Začátkem led-
na  vybrala odborná porota v kaž-
dé kategorii tři práce na ocenění. 
Nejlepší práce budou otištěny 

v brožuře připravované ke 120. 
výročí založení knihovny.

Vyhodnocení prací I. katego-
rie: 1. místo Anna TICHÁ (9. C
ZŠ Klášterní), 2. místo Tomáš 
ČAPOUN  (9. C ZŠ Klášterní), 3. 
místo Martina BODANSKÁ (8. A 
ZŠ Klášterní). Vyhodnocení pra-
cí II. kategorie: 1. místo Vlasta 
PELAJOVÁ (kvinta GMK),
2. místo Kristýna FRANCOVÁ 
(kvinta GMK) a 3. místo Radka 
DOFFKOVÁ (kvinta GMK)

Co pro mě znamená knihovna

Tříkrálová sbírka přinesla
rekordních 70,5 milionů
V období od 1. do 14. ledna 2011 proběhl již 11. ročník Tříkrálové 

sbírky, kdy skupinky tříkrálových koledníků obcházely jednotlivé do-
mácnosti s žádostí o finanční dar na charitní pomoc potřebným lidem.

Do 383 pokladniček ve 141 obcích na Znojemsku byla díky štědrosti 
dárců vybrána částka 1 504 005  Kč, což je o 105 436 Kč více než 
v loňském roce.

V Moravském Krumlově se letos poprvé do Tříkrálové sbírky za-
pojila římskokatolická farnost. Děkan farnosti Pavel Bublan zorgani-
zoval 10 skupinek dospělých koledníků, kteří v první polovině ledna 
postupně navštívili moravskokrumlovské domácnosti. Občané města 
věnovali ve prospěch této sbírky částku ve výši 65 116 Kč.

„Děkujeme touto formou Římskokatolické farnosti, koledníkům  za 
ochotu a obětavost při zapojení se do organizace sbírky a v neposlední 
řadě všem dárcům za finanční pomoc, kterou přispěli do Tříkrálové 
sbírky,“ uvedla Ing. Marie Brücková, vedoucí Odboru školství a kultu-
ry na Městském úřadě v Moravském Krumlově.

Také v celorepublikovém měřítku byla letošní Tříkrálová sbírka 
rekordní. Společně s dárcovskými DMS z Tříkrálového koncertu,
bylo celkem vybráno 70 422 757 korun.                                     /mape/

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

HOLKY A KLUCI POZOR!
CHCETE VYHRÁT KNIHU?

Pak nám odpovězte na naši anketní otázku:
Která kniha, vydaná v roce 2010, se vám nejvíce líbila?

Z vašich odpovědí vylosujeme výherce, kteří od nás dostanou pěk-
nou knihu. Ti z vás, kteří nám odpoví na otázku: Kdo ti četl, když jsi 
ještě neuměl/a číst? budou zařazení do dalšího slosování o tři kni-
hy. Anketní lístky si vyžádejte u vaší paní knihovnice. Nakladatelství, 
které vydalo nejoblíbenější knihu, dostane cenu dětí. Vaše odpovědi 

očekáváme v knihovně nejpozději do 18. března 2011.

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, o. s.
a Ekoporadna při Správě Národního parku Podyjí pořádají

DOPROVODNÝ ODBORNÝ SEMINÁŘ
K ANKETĚ STROM ROKU ZNOJEMSKA 2010

PÉČE O STROMY
středa 9. února 2011, Dům umění, Masarykovo nám. 11, Znojmo
Kapacita semináře je omezena. Přihlásit se na seminář lze na adrese:
ekoporadna@zivepomezi.cz, tel.: 725 787 879, kontaktní osoba: 
Mgr. Adéla Bartesová. Podrobný program bude upřesněn do 30. 1.
Seminář je realizován ve spolupráci se Společností pro zahradní
a krajinářskou tvorbu, o. s., firmou Arboeko s.r.o., a Jihomoravským 
muzeem ve Znojmě. Součástí programu je fotovýstava s otevřeným 

hlasováním pro Strom roku Znojemska 2010. 
Akce je pořádána v rámci projektu Síť environmentálního poradenství

v Jihomoravském kraji. Tento projekt je realizován za finanční podpory SFŽP, 
MŽP a Jihomoravského kraje
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM      31. 01. - 13. 02. 2011
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

• 27.2.  - VÝSTAVA – „MORAVSKOKRUMLOVŠTÍ  VÝTVARNÍCI“.
Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov. otevřeno: pondělí - pátek: 
9.00 - 12.30, a 13.00 - 15.30 hodin, neděle: 14.00 - 16.00 hodin 
• únor - VÝSTAVA – „PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ROKU 
2010“. MěÚ Mor. Krumlov - 1. patro
• 1.2. v 18.00 hod. - FOTOKLUB. Fotografický kroužek pod vedením 
J. Kristiána. Vinárna „U Blondýny“.
• 2.2. v 10.00 hod. - „Z JEDNÉ I DRUHÉ KAPSY“ – školní pořad 
pro ZŠ a SŠ, kinosál MK.
• 3.2. - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „STRAŠIDLO CANTER-
VILLSKÉ“. Kinosál M. Krumlov. Hraje Experimentální divadelní 
amatérský soubor při Gymnáziu M. K.
• 3.2. v 17.30 hod. - VÁLKA V MUZEU. „Po stopách českého vojáka 
v rakousko-uherské uniformě v bitvách na Soče“. Přednáší Jiří Nejed-
lý, galerie Knížecí dům, vstupné: 40/20 Kč. Pořádá městské muzeum.
• 4.2. ve 20.00 hod. - IV. ŠKOLNÍ PLES. Hraje Dreams, Orlovna 
Rakšice. Pořádá SOŠO a SOUŘ.
• 5.2. ve 20.00 hod. - FOTBALOVÝ PLES. Hraje skupina Stone. 
Vrabčí hájek. Předprodej vstupenek zajišťuje: Tipsport, Knížecí dům, 
Moravský Krumlov. Pořádá FC M. Krumlov.
• 10.2. v 17.30 hod. - VÁLKA V MUZEU. „Versailleský systém po 1. 
světové válce“. Přednáší Mgr. Jiří Němec, Ph.D., galerie Knížecí dům, 
vstupné: 40/20 Kč. Pořádá Městské muzeum.
• 11.2. - XLVI. STUDENTSKÝ PLES Gymnázia M. Krumlov.
Hraje Hurikán, hotel Epopej. Pořádá GMK.
• 14.2. v 17.00 hod. - VALENTÝNSKÝ ŽÁKOVSKÝ VEČER.
Taneční sál ZUŠ, Pořádá ZUŠ

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

• 30.1. ve 13.30 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI. Pořádá dům 
dětí a mládeže, MKIC a OS Marek v kulturním domě v Miroslavi.
• 5.2. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES V KD. Hrají rockové skupiny  
Kapuce, Rainbow, No Problem a Shark z Domu dětí a mládeže Miroslav.
• 12.2. ve 20.00 hod. - PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY v kulturním domě. Pořádá 
SR a ZŠ. Hraje skupina  DUO BAND.
• 26.2. ve 20.00 hod. - PLES FC MIROSLAV v kulturním domě.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 1.2. až 27.2. - Výstava fotografií LENKY BRATRŮ - SVĚT POHLEDEM 
OBJEKTIVU. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma
• 5.2. v 15.00 hod. - Vernisáž - MALOVÁNO SVĚTLEM - JAN ČÁP. 
Výstava fotografických obrazů květin. Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné: 
10 Kč. Výstava potrvá do 27.2.
• 5.2. v 18.00 hod. - DÍVČÍ VÁLKA. Lechtivá komedie Františka Ringo 
Čecha. Účinkují: Pohořelický divadelní Ansámbl. Hra je nevhodná pro děti do 
15 let. Vstupné: 50 Kč. Kino Réna Ivančice. Předprodej v KIC Ivančice.
• 8.2. v 9.00 hod. - ČESKÝ ROK aneb O KAČENCE  A RARÁŠKOVI. 
Pohádka pro MŠ, 1. - 5. třídy ZŠ a maminky s dětmi. Účinkuje Divadlo Ludvík 
z Prahy. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 50 Kč
• 17.2. v 19.00 hod. - JAK UVAŘIT ŽÁBU. Divadelní tragikomedie. Účinkují:
Vilma CIBULKOVÁ a Miroslav ETZLER. Kino Réna Ivančice. Vyprodáno!

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
• 29.1. od 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES. Hraje skupina Fantazie. Před-
prodej vstupenek 26. a 27. ledna 17.00 - 19.00 hodin v Dělnickém domě. Pořádá 
Myslivecké sdružení Oslavany.
• 4.2. od 20.00 hod. - SPORTOVNÍ PLES. Ve velkém sále Dělnického domu. 
Hraje skupina Fantastic Band. Pořádá TJ Oslavany.
• 11.2. od 20.00 hod. - SPOLEČENSKÝ PLES ZŠ OSLAVANY. Ve velkém 
sále Dělnického domu. Hraje skupina The Box. Pořádá ZŠ Oslavany

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

• 30.1. od 16.00 do 17.30 hod. - ZÁBAVNÁ PÁRTY se zvířátky. Zveme menší 
i větší děti na hry a soutěže s různými zvířátky. Ivančice, orlovna na Chřestové 
ulici. Poplatek 30 Kč/osoba! Přezůvky s bílou podrážkou s sebou!
• 4.2. - LYŽOVÁNÍ NA VYSOČINĚ-OLEŠNICE. Pro děti, mládež i rodiče 
s dětmi. Odjezd v 8.30 hodin z Ivančic od Besedního domu. Bližší informace: 
SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, tel.: 546 451 292, www.svcivancice.cz.
• 4.2. od 9.00 do 13.00 hod. - TURNAJ ve FLORBALU pro 1.- 4. ročník SŠ 
nebo gymnázií. Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Ivančice, 
sportovní hala na Rybářské ul. Poplatek: 50 Kč/osoba. S sebou: sportovní obuv 
a oděv, pití. Nutné se přihlásit do 31.1. v SVČ Ivančice.
• 4.2. v 10.00 hod. - ORIGINÁLNÍ TRIČKA. Chcete změnit barvu a vizáž 
vašeho starého trika? SVČ Ivančice, Komenského nám. 12. Poplatek: 15 Kč + 
materiál. S sebou: bavlněná trička barevná nebo bílá dle techniky.
• 12.2. od 16.00 do 17.30 hod. - O VÍLE AMÁLCE. Na děti ve věku 2–5 let 
čeká víla Amálka se svými kamarády, se kterými zažijete spoustu dobrodruž-
ství. SVČ Ivančice, Komen. nám. 7, Poplatek: 40 Kč/dítě, přezůvky s sebou.
• do 15.2. - EGYPT NAŠIMA OČIMA. Výtvarná soutěž ve spolupráci 
s Egyptským národním centrem pro dětskou kulturu. Účastníky mohou být děti 
a mládež od 4 do 18 let. Všechny techniky jsou akceptovatelné, kromě černé 
tužky. Počítačové techniky jsou také povoleny. Práce odevzdávejte v SVČ. 
PŘIPRAVUJEME: • 13.3.2011 - 19.3.2011 - LYŽOVÁNÍ V RAKOUS-
KÝCH 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). 

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 2.2. - BRUSLENÍ NA LEDNÍM STADIONU V ROSICÍCH. Odjezd: vždy 
ve 13.10 hod. od MěÚ Oslavany. Návrat: vždy do 16.00 hod. S sebou: brusle, 
rukavice, čepice, teplé oblečení, svačinu a pití. Cena: zálohu 100 Kč zaplaťte 
vždy do úterý před odjezdem. Pokud pojede dostatečný počet zájemců, do-
stane každý v autobuse finanční návratku. Přihlášky a více info www.ddm-
-oslavany.cz a v ŠD.

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1.2. - 28.2. - VZORNÁ HOSPODYŇKA. Ve výpůjční době knihovny si mů-
žete prohlédnout předměty z domácností našich babiček – staré formy na pečení 
a další kuchyňské potřeby. Pořádá městská knihovna.
• 2.2. od 10.00 hod. -  LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Druhé pokračování do-
poledního cyklu pro maminky s dětmi bude tentokrát věnováno  karnevalovému 
reji. Soutěže, pohádky, tancování, písničky. Pořádá městská knihovna.
• 5.2. - Taneční EthnoMIX. Program: 10.00 - 11.00 hod. orientální tanec, 11.15 - 
12.00 hod. arabské flamenco, 12.15 - 13.00 hod. zumba. Taneční sál ZKC, vstup-
né 150 Kč, jednotlivé hodiny 60 Kč. Info na: 608 603 597. Pořádá KIC Rosice. 
• 5.2. v 19.00 hod. - PLES MAŽORETEK. K tanci a poslechu hraje skupina 
Tremolo. Budete moci zhlédnout vystoupení všech současných skupin ma-
žoretek Anife. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. V Dělnickém domě
v Zastávce. Pořádají mažoretky Anife.
• 9. 2. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - KYRGYZSTÁN. Promí-
tání ze zajímavých míst planety Země. Tentokrát  s Vladanem Kondiolkou navští-
víme hory a pláně překrásné přírody Kyrgyzstánu. Pořádá městská knihovna.
• PŘIPRAVUJEME: • 16. 2. v 18.00 hod. - GRAFOLOGIE. Přednáška 
brněnské grafoložky Evy Behrové, která zájemce seznámí se základními taji 
grafologie. Pořádá městská knihovna • 18. 2. od 19.30 hod. - ABSOLVENT-
SKÝ PLES. K tanci a poslechu hraje skupina Tremolo. V rámci programu 
budou slavnostně stužkování žáci 9. tříd. Předtančení a bohatá tombola. V KD 
Cristal. Vstupné 50 Kč, místenka 70 Kč. Předprodej v základní škole a v KIC. 
Pořádají Základní škola Rosice a město Rosice. 

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 30.1. ve 14.00 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL NA DOMEČKU - V ZEMI 
SKŘÍTKŮ, ELFŮ A VÍL. Čekají vás hry, soutěže, maškarní rej, tombola, ob-
čerstvení. Moderuje: Václav Ostrovský ml. Vstupné 25 Kč. Omezená kapacita 
sálu. Předprodej vstupenek v kanceláři DDM od pondělí 24.1. Těšíme se na vás!
• 3.-4.2. - NOC NA DOMEČKU - NA SÍTI. Spousta zajímavých her, při 
kterých budete muset zúročit počítačové dovednosti a zapojit mozek. (Nepůjde
o hraní počítačových her). S sebou spacák, pití, svačinu, přezůvky, začátek v 16. 
hodin. Poplatek: 50 Kč (v ceně večeře a snídaně).
• 13.2. - VALENTÝNSKÝ TANEČNÍ MARATON. Rád/a tančíš? Přijď na tří-
hodinový taneční maratón, začátek ve 14 hodin, v sále DDM, startovné 10 Kč, 
soutěž pro jednotlivce, páry i skupiny. K tanci hraje DJ César Jr., Účast hlaste 
předem v kanceláři DDM nebo na našich www stránkách.
POZOR !!!  OD ÚNORA  NOVINKY !!!
• každé pondělí od 15.00 do 16.00 hod. - AEROBIC PRO DĚTI 6-10 LET, 
cena: 200 Kč/pol., vede: Yvona Žáková, začínáme 7. února.
• každé pondělí od 17.00 do 19.00 hod. - KURZ ZÁKLADŮ PRÁCE NA 
PC,  vede Mgr. Ivana Mašová, začínáme 14. února.
• každý čtvrtek od 18.10 hod. - KONDIČNÍ CVIČENÍ, cena: 40 Kč, vede: 
Yvona Žáková
• každý čtvrtek od 18.00 do 19.30 hod. - KURZ PRÁCE NA POČÍTAČI
se zaměřením na grafiku a zpracování digitálních fotografií. začínáme 17.2.
Přihlášky do zájmových kroužků na 2. pololetí ke stažení na www. dome-
cekmk.cz nebo v kanceláři DDM. Úhrada za kroužky nejpozději do 28. 2. 2011.

Občanské sdružení ALMA, Dobelice
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz

• do 15.2. - SBĚR AUTOLÉKÁRNIČEK PRO KEŇU. Sterilní obsah auto-
lékárniček - chirurgické rukavice a neotevřený obvazový materiál (obinadla, 
obvazy, gázové čtverce, náplasti a trojcípé šátky) v neporušených obalech a 
ne starší než vyrobený v roce 2005 sbíráme v redakci Zrcadla v Knížecím 
domě, 1. patro, Růžová 39, M. Krumlov. Ve spolupráci s humanitární orga-
nizací ADRA. Informace na tel. čísle 602 782 272.
• 2.2. od 17. hod. - PLETENÍ Z PEDIGU. Kurz pro začátečníky a mírně
pokročilé, RC Měsíční houpačka, Ivančice. Info na tel.: 602 782 280.
• 2.3. od 17. hod. - PLETENÍ Z PEDIGU. Kurz pro začátečníky a mírně
pokročilé, RC Měsíční houpačka, Ivančice. Info na tel.: 602 782 280.
• 16.3. od 17. hod. - DROBNÉ JARNÍ DEKORACE Z PEDIGU. Vhodné
i pro začátečníky. RC Měsíční houpačka, Ivančice. Info na tel.: 602 782 280.
• 2.4. od 10 do 18 hod. - VYPLETENÁ SOBOTA ANEB CELODENNÍ PLE-
TENÍ Z PEDIGU, RC Měsíční houpačka, Ivančice. Info na tel.: 602 782 280.
• 14.5. od 10 do 18 hod. - VYPLETENÁ SOBOTA ANEB CELODENNÍ 
PLETENÍ Z PEDIGU, RC Měsíční houpačka, Ivančice. Info na: 602 782 280.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
 • 2.2. - PROCHÁZKA CHROUSTOVSKÝM A MARIÁNSKÝM ÚDO-
LÍM. Odjezd  autobusem v 10,00 hod - linka č.153 směr Domašov-Zastávka. 
Chůze cca 10 km, vede Hana Pokorná
• 12.2. - ARBORETUM ŘÍCMANICE. Bílovice - arboretum Řícmanice 
(památník stromů) - odborný výklad a možnost občerstvení. Odjezd z Ivančic 
vlakem v 7.16 hod, jízdenky do Babic. Chůze cca 10 km, vede Hana Šťastná.

Klub moravskokrumlovských turistů
Ing. Roháček, tel.: 721 763 489

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 29.1. - VÍNO A ROZHLEDNY NA SLOVÁCKU (PODRUHÉ). Odpoledne 
navštívíme rozhlednu Nedánov nebo rozhlednu Slunečná, večer (cca od 17 do 23 
hod.) strávíme ve vinném sklípku u osvědčeného certifikovaného biovinaře pana 
Chrástka z Bořetic. V ceně večera je zahrnuta neomezená konzumace jakostních 
vín a studených jídel, reprodukovaná hudba různých žánrů, k dispozici je i taneční 
parket. Odjezd: 14.30 (náměstí), 14.35 (U Blondýny), návrat kolem 24.00. Cena: 
doprava 120 Kč + vstupné do sklepa 400 Kč (nebo 500 Kč s teplou večeří). Pořá-
dá Klub přátel turistiky ve spolupráci s MěKS v Moravském Krumlově. Přihláš-
ky: IC u zámku, tel. 515 321 064, nebo e-mail: danhelova@meksmk.cz. 
• 26.2. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ DUNAJSKÁ STREDA. Celodenní koupání 
v menších a útulných, ale moderních termálních lázních s teplotou vody až 
38°C. K dispozici 5 bazénů venkovních i vnitřních, bazény sedací, masážní, pla-
vecký bazén vnější i vnitřní, bezbariérový přístup pro starší a tělesně postižené, 
více informací na www.thermalpark.sk. Odjezd: 6.30 MK před hotelem, 6.35 
MK u Blondýny, 7.00 Miroslav autobusové nádraží, další zastávky v Lesonicích 
a Miroslavských Knínicích. Návrat kolem 20.00 hod. Cena: Doprava 350 Kč / 
330 Kč (děti do 15 let a senioři nad 60 let) + celodenní vstupné do lázní 4€ (cca 
100 Kč) + 5€ vratná záloha na klíček od skříňky. Pořádá Klub přátel turistiky ve 
spolupráci s MěKS v Moravském Krumlově. Přihlášky: Informační centrum u 
zámku, tel. 515 321 064, nebo e-mail: danhelova@meksmk.cz. Doporučujeme 
individuální sjednání cestovního pojištění.

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
• 3.2. od 9 do 11 hodin - SETKÁNÍ. Srdečně zveme maminky s malými dětmi 
na básničky, říkadla a písničky pod vedením paní Bednaříkové. První setkání se 
bude konat v herně Duhového Tulipánku. Cena je 20 Kč. 
• úterky od 16.30 hod. - ZÁBAVNÉ CVIČENÍČKO PRO RODIČE S DĚT-
MI pod vedením p. Rozmahelové v sokolovně. Cena: 40 Kč - rodič/dítě.
Informace o kurzech a kroužcích naleznete na www.kcsuchohrdly.estranky.cz

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Široká 16, Ivančice, 664 91 Ivančice, nemocnice - vedle lékárny

• úterý od 9.00 hod. do 11.30 hod., čtvrtek od 15.00 hod. do 18.00 hod., 
- KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI. Poplatek: 20 Kč/setkání. Dája Chota-
šová, tel.: 605 763 873.
• úterý od 15.30 hod. do 16.30 hod. -  ANGLICKÁ KONVERZACE. (40 Kč/hod.)
• středa od 17.00 hod. do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Tomáš a Klára 
Marvánovi, tel.: 777 955 548 a 775 109 228. 
• pátek od 14.00 hod. do 16.00 hod. - SETKÁNÍ SENIORŮ. Míla Drozdová, 
tel.: 721 583 833. 
• pátek od 16.00 hod. do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK.
• neděle od 10.00 hod. do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY. 

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.
Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 8.2. od 17.00 do 18.00 hod. - PREZENTACE ARGANOVÉHO OLEJE. 
Arganový olej se získává z jader stromu Argánie trnité (Argania spinosa), který 
se vyskytuje výhradně v jihozápadní části Maroka. Podle doby sběru a způsobu 
výroby se dělí na potravinový, kosmetický a masážní. Maminky ho mohou využít 
k masážím sebe i miminek. Olej pomáhá léčit vyrážky, ekzémy, opruzeniny, je 
vhodný na drobná poranění i pro hebkou kůžičku a můžete ho použít i v kuchyni 
do salátů a dezertů. Více na www.argansalon.cz. Hlaste se předem!
• 12.2. od 15.00 do 18.00 hod. - AROMA MASÁŽE PRO PARTNERSKÉ A 
MANŽELSKÉ DVOJICE. Přijďte se spolu naučit jednoduché techniky masáží, 
které využívají harmonizujících účinků aromaterapie na fyzické tělo i psychiku. 
Přijďte si za doprovodu relaxační hudby navzájem věnovat chvilku pozornosti a 
péče a posílit tak vzájemný vztah. Poplatek pro dvojici: 450 Kč / členové Hou-
pačky 400 Kč (cena zahrnuje lektorné, oleje a čaj). S sebou: pohodlné oblečení, 
kterému nevadí práce s olejem; polštářek, prostěradlo, deku a mističku na olej. 
Setkání vede: Kateřina Pokorná (lektorka babymasáží, tance a muzikoterapie).

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
• každé pondělí a čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. - JÓGA PRO DOSPĚLÉ. 
Vedou: Ing. Lenka Duranová (PO - info o volných místech na tel. č.: 
602 942 849), Mgr. Martina Turečková (ČT - info o volných místech na tel. č.: 
603 576 988). Poplatek: 200 Kč / členové, 250 Kč / ostatní / 5 lekcí. 
• každé pondělí od 19.30 do 21.00 hod. - LINE DANCE. Rádi tančíte a nemáte 
partnera? Line Dance je vhodný pro všechny věkové kategorie. Tančíme ve stylu 
waltz, polka, funky, irsko, country, chacha...Vyučujeme nejnovější tance vyhlášené 
WCDF.  Poplatek: 50 Kč/hod. Vede: Romana Kopuletá (mob. 776 818 101). 
• každé úterý od 9.45 do 10.45 hod. a čtvrtek od 11.45 do 12.45 hod. - 
pokročilí; každé úterý od 11.00 do 12.00 hod. - začátečníci - ANGLIČTINA 
PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ. Vede: Veronika Rybníčková, info na 
tel.č.: 732 243 731. Poplatek: 240 Kč a 480 Kč / měsíc. 
• RELAXAČNÍ VEČERY s tancem, zpěvem, relaxací a živou léčivou hudbou 
pro uvolnění těla, ztišení mysli, načerpání nových sil... První pátek v měsíci 4. 
2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6. vždy od 18.00 do 20.00 hod. - TANEC PRO RADOST. 
Ala afrika a spontánní s doprovodem bubnů a živé hudby. Třetí pátek v měsíci 
18. 2., 18. 3., 15. 4., 20. 5., 17. 6.  vždy od 18.00 do 20.00 hod. - ZPÍVÁNÍ PRO 
ZDRAVÍ: energizační hlasové techniky, intuitivní zpěv s bubny, mantry s kytarou. 
Příspěvek na jedno setkání: 120 Kč / členové centra 100 Kč. Setkáním provází: 
Katka Pokorná (lektorka tance, muzikoterapie a babymasáží) a Tomáš Pokorný 
(bubeník a lektor muzikoterapie), www.muzikocesta.cz. Svou účast hlaste předem!

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI
• v pondělí od 10.00 do 10.30 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Muzikoterapie pro 
maminky (rodiče) s dětmi. Vede: Kateřina Pokorná (lektorka muzikoterapie). 
Poplatek leden - červen (22 setkání): 400 Kč /členové, 500 Kč/ostatní.
• v pondělí od 10.45 do 11.30 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY  S ŘÍKANKOU. 
Hodinka říkanek spojených s kreslením a malováním pro děti od 2 let a jejich 
rodiče. Přijďte se s dětmi pobavit, vyrobit si obrázek, na který budete pyšní, 
naučit se říkanku. Přirozenou cestou budeme u dětí rozvíjet fantazii, jemnou 
motoriku i motoriku pusinky, sluchové vnímání, rytmizaci, podíváme se do 
světa barev a materiálů apod. Vše hravou a pro děti zábavnou formou, každý 
měsíc jiné téma. Vede: Mgr. Jana Aboulaiche. Poplatek: 450 Kč/ členové, 500 
Kč / ostatní vč. materiálu. (12 setkání - leden - březen). 
• v úterý od 16.00 do 16.45 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY S 
RODIČI. Pro děti 4-5 let s rodičem, max. 8 dětí. Představení angličtiny zábavným 
způsobem. Lekce plné her, obrázků, písniček, příběhů, říkadel, pohybových, 
výtvarných aktivit. Rodič získá návod jak opakovat učivo - hrát si doma. 
Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová, info na tel.č.: 608 874 696. Poplatek: 
1200 Kč /členové, 1300 Kč / ostatní. (20 lekcí od 1.1.2011 do 30.06.2011)
• v úterý od 16.50 do 17.30 hod. - ANGLIČTINA PRO MALÉ ŠKOLÁČKY. 
Pro děti 6-7 let bez předchozích znalostí angličtiny, max. 8 dětí. Zábava
i lehká přípravka na angličtinu ve škole. Lekce plné her, obrázků, písniček, 
příběhů, říkadel, pohybových, výtvarných aktivit. Vede: Mgr. Jitka Pydychová 
Urbanová, info na tel.č.: 608 874 696. Poplatek: 1200 Kč /členové, 1300 Kč / 
ostatní. (20 lekcí od 1.1.2011 do 30.06.2011).
• ve středu 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. 
Cvičení plné říkadel, písniček a pohybových her pro rodiče s dětmi. Naučte se 
básničky a písničky, které můžete zpívat svým dětem. Jednotlivé aktivity jsou 
obohaceny pestrými pomůckami a hračkami. Vede: Bc. Soňa Pomezná. Info na 
tel. 722 938 173. Poplatek: 300 Kč / členové, 350 Kč / ostatní / leden - březen.

Občanské sdružení ALMA Dobelice
ve spolupráci s humanitární organizací ADRA organizuje 

SBĚR AUTOLÉKÁRNIČEK PRO KEŇU
Sterilní obsah autolékárniček: chirurgické rukavice a 
neotevřený obvazový materiál (obinadla, obvazy, gázové 
čtverce, náplasti a trojcípé šátky) v neporušených obalech a 
ne starší než vyrobený v roce 2005 sbíráme v redakci 
Zrcadla v Knížecím domě, 1. patro, Růžová 39, Moravský 

Krumlov do 15. února 2011. 

Milé ženy, pokud vás láká buben, rytmus a ženské společenství, pak 
jste srdečně zvány do bubnovacího kruhu! Naučíme se základní údery 
a splyneme ve společném rytmu. Setkání je vhodné pro začátečnice

i pro ty, které již někdy bubnovaly a chtějí si dovednosti osvěžit.

ŽENSKÉ BUBNOVACÍ KRUHY 2011 
termíny: 2. února, 2. března, 6. dubna 2011  

od 18.30 do 20.00 hodin v prostorách školní družiny ZŠ Řeznovice.
Příspěvek: 130 Kč, kapacita: cca 10 žen (5 ks bubnů k zapůjčení) 

(setkání se uskuteční při min. počtu 5 účastnic).
Setkání vede: Kateřina Pokorná (lektorka muzikoterapie a bubnová-

ní, www. muzikocesta.cz). Přihlášky a rezervace bubnu:
kat.pokorna@centrum.cz, 731 145 643.

Přihlášky jsou akceptovány po uhrazení příspěvku 130 Kč na účet č. 
206976068/0300 nebo osobně nejpozději vždy týden před termínem 

konání. Hlaste, prosím, jestli chcete půjčit buben.



V Ivančicích se těšíme na pouť 
v neděli na sv. Jakuba nebo první 
neděli po sv. Jakubu. Vždy to byl 
a je jeden z nejočekávanějších 
dnů v roce. I když pečené husy 
již nikde nevoní, přece jen bývá 
slavnostnější oběd, zvláště když 
se očekává návštěva příbuzných 
nebo známých. Takže pouť 
v tomto případě znamená pře-
devším setkání a vzpomínky na 
dětství a mládí. 

Vlastní význam pouti spočíval v 
cestě za účelem návštěvy určitého 
poutního místa, které má nábožen-
ský význam. Pouť křesťané podni-
kali jako pokání za hřích v touze 
po očištění a posvěcení. Putová-
ním si věřící připomínali, že jsou 
na této zemi jenom poutníky.

Poutě bývaly v místě ne-
bo blízkosti bydliště jednodenní, 
zpravidla v den svátku patrona, 
který byl v daném místě osla-
vován. To je případě poutě k sv. 
Jakubu v Ivančicích. Do vzdále-
nějších míst bývaly dvoj-tříden-
ní, např. se chodilo z Ivančic do 
Tuřan, na Vranov apod., nebo 
poutě několikadenní. Jedinci 
si troufli i do vzdálených míst, 
např. do Říma, Jeruzaléma nebo 
Santiaga de Compostella poklo-
nit se sv. Jakubu staršímu. Jen na 
dokreslení, do Santiaga putovalo 
ve středověku ročně i přes 200 
tisíc poutníků, a to i v době, kdy 
cesty nebývaly bezpečné.

Pro poutníky ze střední Evropy 
a hlavně z jižní Moravy bylo nej-
známějším poutním místem štýr-
ské městečko Maria Zell. Město 
leží v rakouské spolkové zemi 
Štýrsko (Steiermark) a bazilika je 
nejslavnější mariánskou svatyní 
ve střední Evropě, duchovním a 
náboženským střediskem kato-
lických národů Dunajského pro-
storu. Zář hořících svíček a nikdy 
nekončící modlitby jsou už více 
než 800 let duchovní náplní Ma-
riazell, a to od 12. století, kdy sem 
mnich Magnus z benediktinského 
kláštera sv. Lambrechta přinesl 
při misijní cestě sochu Panny 
Marie, vyřezanou z lipového 
dřeva.  Nad ní z malé cely (Zell), 
která dala tomuto místu jméno, 
vyrostla brzy dřevěná kaple, 
později gotický chrám, barokně 
dostavěný do dnešní velikosti 
a podoby. Pověst o zázračných 
vyslyšených modlitbách přilákala 
brzy poutníky z mnoha zemí a 
kolem roku 1200 nechal hrabě 
Jindřich Vladislav zbudovat 
první kostel „Mater Gentium Sla-
vorum” - jako dík za uzdravení 
z jedné těžké nemoci. 

Kostel, stojící uprostřed nádher-
né horské krajiny, je v jeho dnešní 
podobě dílem známého italského 
stavitele ze 17. století Domenica 
Sciassia. Hlavní oltář, děkovný 
dar císaře Karla VI., byl postaven 
podle plánu Johanna Bernharda 
Fischera z Erlachu v roce 1692 
(posvěcen byl v roce 1704). Oltář 
pro milostnou sochu navrhl jeho 
syn Joseph Emanuel Fischer. Na 
něm je umístěna trůnící Madona 
s Ježíškem posazeným na klíně. 
Ježíšek drží v ruce jablko, zatímco 
mu matka podává hrušku. Socha 
vznikla patrně před rokem 1300.

Už kolem roku 1500 chodili 
sem poutníci ze šestnácti evrop-
ských zemí. O svátku sv. Barto-
loměje r. 1599 sem připutovalo 
23 000 lidí. Největšího rozmachu 
dosáhly pouti v osmnáctém stole-
tí. Roku 1712 bylo zaznamenáno 

419 procesí z různých míst. Ře-
čeno dnešní terminologií, byly to 
vlastně dálkové etapové pochody 
s náboženskou tematikou, při kte-
ré se šťastně spojovala duchovní 
náplň s turistickými výkony.

Poutníci z Ivančic vycházeli 
vždy na jaře v neděli před Na-
nebevstoupením Páně a vrátili 
se v sobotu před svatodušními 
svátky. Pouť znamenala pro ně 
duchovní zážitek prvního řádu. 
Doma dali vše do pořádku, usmí-
řili se s nepřáteli, nahradili škodu. 
Pak s lehčím srdcem vykročili na 
cestu. Putovali ve skromnosti: 
v ranečcích na zádech si nesli 
pecen chleba, zásmažku, nudle 
do polévky, aby tak bylo alespoň 
částečně postaráno o živobytí. 

Pro tuto příležitost nechal ivan-
čický měšťan Jan Frydrych v roce 
1852 postavit v dnešní Krumlov-
ské ulici Mariazellskou kapli. 
Bylo to poblíž místa, kde bývalo 
mýto, takže zde začínaly Ivančice 
se strany od Moravského Krum-
lova. Ráno začínala neděle boho-
službami, po nich šel slavnostní 
průvod k Mariazellské kapličce.
U kapličky se vždy konalo loučení 
s účastníky pouti, kteří odcházeli. 
Bylo to čtrnáct dnů opravdové 
štrapáce, ale také silných a dob-
rých zážitků. Nejen náboženský 
cit, ale i smysl pro krásu a touha 
po poznání si přišly na své. 

Vždyť cesta vedla nejprve přes 
Hostěradice do Znojma a potom 
dále vinným krajem dolnorakous-

kým se starobylými městečky: 
Retz, Eggenburg, Langenlouis, 
Krems, přeprava přes Dunaj a pak
pokračování do St. Pölten, vstup 
do Alp, z nichž hora Ötscher a 
Gemeide-Alpe dosahují výše ko-
lem 2000 m, dále přes Annaberg.

V pátek odpoledne dorazili 
naši poutníci do města Maria Zell 
se skvostnou bazilikou, které je 
na horském úbočí ve výši přes 
800 m. Tam pobyli celou sobotu, 
osvěžili se, nabrali sílu a v neděli, 
brzo ráno po bohoslužbách, se 
vydali na zpáteční cestu. 

Zážitkem pro poutníky byla při 
zpáteční cestě i návštěva dvou 
dalších poutních míst Sonntag-
berg s chrámem Nejsvětější 
Trojice a Maria-Taferl s chrámem 
Matky Sedmibolestné a s nád-
herným výhledem na Dunaj a na 
Alpy v dálce. Cesta „šífem“ po 
proudu Dunaje byla nezapomenu-
telná, neboť Dunaj protéká mezi 

kopci s četnými zříceninami hra-
dů, s kostely, městečky i kláštery, 
z nichž nejimpozantněji působí 
klášter v Melku na skalní výspě 
nad Dunajem. Odtud přes Krems 
opět domů. Do Ivančic dospěli po 
čtrnáctidenním putování, slavně 
přivítáni u Mariazellské kapličky.

Bosí a prostovlasí, o chlebě, 
koláčích, polévce a vodě ušlapali 
denně 35-50 km, do Maria Zell 
vzdáleného od Ivančic asi 220 
km. Zpáteční cesta byla ještě 
delší, ušli ji do soboty.

Cesta tam a zpět včetně pobož-
ností trvala čtrnáct dní. Z docho-
vaných záznamů se dovídáme, 
jak již dlouho před tím se šetřily 
peníze a obstarával se proviant 
na dalekou pěší cestu. Účast na 
takové pouti byla pokládána za 
čest, a tak nepřekvapují průvody 
několika set lidí. Spalo se, kde se 
dalo, po stodolách, senících, v le-
sích. Mezi nejvýznačnější vůdce 
průvodu patřili Antonín Kulda, 
který se zúčastnil 53 poutí, a Vác-
lav Veselý, který byl v Maria Zell 
46x. Pro znalost cesty a všech
obřadů se stali uznávanými vůdci, 
a tak se k ivančickým poutníkům 
přidávali poutníci i z jiných míst.

I když prvořadým účelem a 
smyslem těchto poutí byl nábo-
ženský kult a duchovní obnova 
poutníků, k jejich oblibě beze-
sporu přispívala krása krajiny a 
původ městeček. Vždyť, kdo šel 
poprvé, musel být udiven mohut-

ností Dunaje a krásou Alp, když 
předtím viděl jen řeku Jihlavu a 
kopec sv. Jakuba nebo Rénu.

Poutníci podstupovali cestou 
mnohá rizika a nepohodlí. Denně 
vstávali s ranním jitrem, ušli 35-
50 km a spali na seně nebo pod 
širákem. Pouť byla přesně rozplá-
nována časově i tematicky. Staletá 
praxe také stanovila, v kolik hodin 
se musí vstávat, kam dojít na po-
ledne, kde přenocovat. Zkušenosti 
se předávaly z generace na gene-
raci, starší vůdce poutníků, který 
po celý život vodil poutníky, a 
požíval proto značné vážnosti, 
„zaučil“ svého nástupce. 

K pomoci jim byly poutnické 
knížky z nichž „Radostná cesta v 
městě Ewančickém v markrabství 
moravském roku 1735 wyzdviže-
ná“, k níž četné modlitby a písně 
sebral a složil ivančický rodák 
Václav Novotný, došla mezi 
poutníky takové obliby, že v čes-
kých zemích se několikrát vydala 
a stala se základem pozdějších 
poutních knížek. Obsahuje mno-
ho krásných starobylých písní 
a modliteb, stejně jako některé 
pokyny pro poutníky. 

Pomůckou poutníkům byla i 
později třikrát vydaná „Příloha 
k celénské cestě“, která rozšířila a 
obohatila písňový obsah o mnoho 
cenných barokních písní a kromě 
toho upřesnila pokyny poutníkům 
až do té míry, že ji lze pokládat za 
předchůdce dnešních turistických 
průvodců. „Radostná cesta“ je be-
zesporu cenným vkladem Ivančic 
do lidové kultury našich národů, 
který nebyl dosud po zásluze 
doceněn. Z obou těchto knížek
i z jiných starých záznamů lze po-
měrně snadno dobře zrekonstru-
ovat trasu a průběh mariánských 
poutí našich předků. 

Po otevření hranic využila 
řada obyvatel Ivančic možnosti 
a navštívila Maria Zell. I dnes se 
v Maria Zell se lze setkat se zá-
stupy poutníků i turistů z mnoha 
zemí střední a východní Evropy, 
s přeplněným chrámem a hla-
holem zvonů i mnoha různých 
jazyků. Jistě je to ohromný rozdíl 
jít celou trasu pěšky, nebo se vézt 
autem nebo autobusem a za ně-
kolik hodin být na místě. Vždyť 
přes skla autobusu lze vidět jen 
zlomek toho, co dříve viděli pout-
níci jdoucí pěšky.

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

zpravodaj, různá čísla • internet
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Z Ivančic do Maria Zell

SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
Dějiny hasičského sboru - 2. část

Sbor dobrovolných hasičů v M. Krumlově 1882 - 1937
Prvním hasičským sborem v Moravském Krumlově se stal 

„Freiwillige Feuerwehr“, který je uváděn dokonce jako jeden z prv-
ních spolků ve městě. Byl založen 15. srpna 1882 a jeho velitelem se 
stal Jakub Reischl, cvičitelem F. Wort. V roce 1882 měl 50 činných a 
70 přispívajících členů. Při sboru byl založen i dámský sbor hasiček, 
jehož činnost máme doloženu do roku 1907, kdy oslavil 25 let trvání. 
O mužském sboru máme až do období první republiky velice málo 
informací. Po roce 1918 přistoupil již jako český do České jednoty 
hasičské. V roce 1922 při 40-letém výročí založení sboru se konal 
sjezd Jednoty v M. Krumlově. Tehdejší starosta Jednoty to komen-
toval takto: „Sbor krumlovský byl sice německý, proto s tím větším 
potěšením se sem dnes scházíme, když tento sbor jest český. K této 
přeměně nebylo mnoho potřeba. Mocnější střed, a co na něm narůstalo 
jako německé, spadlo a zůstal tady výlupek český.“ 

Jako tehdejší funkcionáři jsou uvedeni náčelník František Šabata, 
starosta Bedřich Tálský, jednatel A. Voštera, jednatel Jakub Fraňa, 
podnáčelník Antonín Kohoutek, zbrojmistr Antonín Ošmera, poklad-
ník Ladislav Doubek a dále Leopold Růžička, četař Antonín Ošmera 
a František Fübinger. V roce 1928 sbor pořídil velice finančně náklad-
nou automobilovou stříkačku. Slavnost svěcení stříkačky se konala 2. 
září 1928 u příležitosti sjezdu Jednoty a na oslavu desetiletého trvání 
ČSR. Sjezd se odehrával v občanské záložně, následovala bohoslužba 
a svěcení stříkačky a promenádní koncert na náměstí, cvičení na nářadí
a zábava s tombolou na Střelnici. Významnou částkou se podíleli měs-
to M. Krumlov (20.000 Kč), rodina Kinských (11.000 Kč), Městská 
spořitelna (5.000 Kč), Občanská záložna (5.000 Kč), banka Slavia 
(1.500 Kč), obec Rokytná (5.000 Kč), mlynář E. Valda (1.000 Kč), dr. 
Š. Grohsschmiedt (1.000 Kč) atd. Majoritním podporovatelem a také 
tím, kdo sboru půjčil dalších 50.000 Kč, bylo město M. Krumlov, které 
si od této doby vymínilo kontrolu financí hasičského sboru. 

Přestože se sbor proklamoval jako český, o jeho češství vyvstaly 
několikrát pochybnosti. V roce 1923 a v roce 1928 vedly noviny Zá-
jmy lidu útočnou kampaň za vyšetřování poměrů v hasičském sboru. 
Ve sboru měla být jen nepatrná část Čechů, naopak většina byla členy 
Turnerů a jiných německých spolků. Sbor se prý také neúčastnil spo-
lečných národních slavností, nosil uniformy podobné německým sbo-
rům, používal německé příkazy. Bylo mu také Jednotou vytýkáno, že 
se povyšuje nad vesnické sbory. V roce 1931 došla tato věc tak daleko, 
že sbor byl vyšetřován delegáty hasičské župy z Brna. Jednatel Voštera 
jménem krumlovského sboru požadoval, aby jako městský sbor dostá-
val větší příspěvky a aby se u něj konaly častěji sjezdy. Vyšetřovatelé 
„poukazovali na nezdravé poměry, že totiž čelní funkcionáři sboru 
jsou zástupci pojišťoven nehasičských, což zavdává hodně příčin ke 
sporům těchto se župním vedením“. Starosta města Kašpárek se pak 
zaručil za to, že sbor nepřejde od České jednoty hasičské ke svému 
německému protějšku. Již v roce 1932 byl v M. Krumlově pořádán 
v usmiřující atmosféře župní sjezd. 

Ke konci 30. let se sbor účastnil nácviku civilní protiletecké obrany. 
Starostou hasičského sboru ve 20. letech prokazatelně byl Bedřich 
Tálský, ve druhé polovině 30. let Arnošt Doubek a od roku 1938 J. 
Čermák. Při sboru působil i zábavní odbor. Z kulturních akcí máme do-
loženy plesy, masopustní zábavy, účast na různých poutích a katolicky 
zaměřených slavnostech. Pokladní příjmy se ve 30. letech pohybovaly 
mezi 15 až 20.000 Kč a výdaje mezi 11 až 19.000 Kč. V roce 1936
a 1937 vznikly při sboru ženské odbory. Okrskovou náčelnicí jednoty 
pro krumlovskou oblast se stala pí. Kozlíková.  Mgr. Hana Prymusová 

Prameny a literatura: • MZA, fond B40/I, kniha 437n, I. man • SOkA 
Znojmo, (MK/1.), sign. K - I – 479 • SdH M. Krumlov 1928-1938 • Česká 
jednota hasičská, 29. župa M. Krumlov, 1894-1940 • Zájmy lidu 31. 5. 1928, 
č. 22, s. 3 • Zájmy lidu 7. 6. 1928, č. 23, s. 3 • Zájmy lidu 12. 7. 1928, č. 27, 
s. 2 • POKORNÁ, Z.: Příspěvky k dějinám požární ochrany v okrese Znojmo. 
Znojmo 1991 • PAVLÍČEK, R.: Statistická příručka… Mor. Krumlov, 1928
• SLOSCHEK, E.: Geschichte der Stadt… Mor. Krumlov, 1937. 

Německý dobrovolný hasičský sbor MK, 1908   foto: Městské muzeum

Hasiči se stříkačkou v roce 1928 u zámku s fotkou hraběnky Kinské. 
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» AUTO - MOTO
prodám
•• nové letní pneu Godyear, rozměr 
16“. Tel.: 603 512 126.
•• Fiat Tipo 1,6, r. v. 1988, bez tech. 
prohlídky, neodhlášené. Cena doho-
dou. Tel.: 728 333 435.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• velký RD 5+1+sklepy, Vémyslice. 
Rozestavěny, el. zavedena. nové 
plány, studna, velká zahrada. Cena 
1,5 mil. Kč. Sleva možná. Tel.: 
604 360 394.
•• byt 3+1 okrajová část nového 
sídliště v Ivančicích,1. patro po úplné 
rekonstrukci. Tel.: 724 563 729.
•• cihlový byt 2+1 v OV po 
rekonstrukci v Oslavanech, Letkovská 
ul. Cena 1.2 mil. Volat po 17. hod. 
Tel.: 731 820 128.
•• garáž na Starohorské v Oslavanech. 
Tel.: 723 186 225.
nabízím podnájem/pronájem
•• garáž v MK, v bytovém domě na 
ulici Břízová, 20 m2, elektřina. Tel.: 
602 755 265.
•• byt 3+1 v MK, cihlový, plast. 
okna v bytovém domě na ul. Břízová. 
Možno i s garáží. Od března. Tel.: 
602 755 265.
•• Hledám nájemce pro zavedený 
AUTOBAZAR v Ivančicích. Pros-
tor střežen 24 hod. Poloha u hlavní 
silnice. Tel.: 777 252 060. 
•• byt 2+1 v MK. Tel.: 605 008 402.
•• zařízený byt 1+1, na sídlišti v MK, 
4. patro, výtah, po rekonstrukci. Tel.: 
724 147 557.
•• tři volná místa v zahrádkářské 
oblasti v Ivančicích u řeky na Ma-
lovansku. Rozvod vody na zalévání 
zajištěn. Info na tel.: 602 845 042.
•• zařízený RD 3+1 u MK, cena 7.000 
Kč, vč. inkasa. Tel.: 723 720 415.
»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• patrovou postel s matracemi. Lev-
ně a ihned. Tel.: 728 536 443.

prodám
•• komodu, stáří 100 let, cena 
dohodou. Tel.: 725 048 040.
•• konferenční stůl pod televizi. Jako 
nový, prosklený, cena 1.000 Kč. Tel.: 
603 793 890.
» RŮZNÉ
koupím
•• stará školní kamna pro použití, 
nebo použitá krbová kamna s výmění-
kem. Nabídněte. Tel.: 728 536 443.

•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.

prodám
•• pohledávku vyšší hodnoty ručenou 
nemovitostmi: byt OV 3+1 na Sídlišti 
v MK a areál Diskotéky Na Kačence 
v MK. Platba pouze v hotovosti. 
Nabídky pouze formou sms na tel.: 
777 104 111.
•• přenosné profi chlazení pro větší 
i menší oslavy; starší prosklenou 
lednici 450 l – po celkové GO; 4 stoly 
a židle; dva televizory včetně settop 
boxu – menší za 400, větší Thomson 
za 3.000 Kč. Ostatní cena dohodou. 
Tel.: 723 462 343.   
•• sportovní modrobílý kočár ABC 
- 650 Kč, dámské kolo Liberta a ptačí 
klec. Tel.: 603 900 890.
•• kompletní kotlinu na zabíjačku 
+ dva elektrické přímotopy. Tel.: 
774 020 500.
•• králíkárnu, rok používanou, dva 
kotce, střecha ze šindele, pěkná. Cena 
800 Kč. Dále buchar, pružinový typ 
KAP 70, pěkný. Cena 33.000 Kč. 
Tel.: 728 048 401.
•• dřevěné chladírenské dveře se 
zárubní. Dohodou. Tel.: 728 333 435. 
•• měděný 50 l kotel a novou 
plynovou karmu Mora 370. Zn. 
Levně. Tel.: 737 317 251.
•• nový prut na dírky, cena 120 Kč. 
Tel.: 605 948 913.
•• štípačku na dřevo, rychlá, 
spolehlivá.  Foto emailem. Cena 
5.500 Kč. Tel.: 603 793 890.
•• šicí stroj skříňkový, zn. Lucznik. 
Cena 1.800 Kč. Tel.: 777 255 290.
•• staré housle v pouzdře, kompletní, 
smyčec, funkční. Tel.: 734 613 733.

»VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětskou poschoďovou postel, 
jednolůžko. Tel.: 603 841 097.
•• dětskou tříkolku, levně. Tel.: 603 
841 097.
•• vaničku s lehátkem za 150 Kč, 
autosedačku za 200 Kč, oblečeni 
na kluka 0-6 měsíců, asi 100 kusů 
za 1.000 Kč, peřinky do kočáru za 
150 Kč, povlečeni za 250 Kč. Tel.: 
732 474 311.
» ZVÍŘATA
prodám
•• slepice. Tel.: 732 405 452.
•• zadám krásná štěňata jack russel 
teriéra, čistokrevná, bez PP, odběr 
možný za 4 týdny, cena 5.000 Kč. 
Tel.: 723 462 343
•• štěňata francz. buldočků bez PP, 
očkovaná, odčervená. Odběr ihned. 
Tel.: 734 466 272.
•• z rodinných důvodů prodám žaka 
šedého - mluvící samice, v hodnotě 
7.500 Kč, s klecí celkem 19.000 Kč. 
Tel.: 723 462 343.
•• selata cca 25 kg, 1.300 Kč/ks 
a prase 35 Kč/kg živé váhy, nebo 
půlky, 45 Kč/kg čisté váhy. Tel.: 
737 778 268.
daruji
•• koňský hnůj. Ivančice. Tel.: 
724 764 941.
•• koťátko, narodí se začátkem 
března. Jen do dobrých rukou. Tel.: 
724 542 557.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
•• Vyhlašujeme výběrové řízení na 
pozici INSTALAČNÍ A SERVISNÍ 
TECHNIK. Požadujeme znalost 
hardwarové problematiky, OS 
Windows, základy počítačové sítě. 
Nabízíme nadprůměrnou mzdu, 
školení, stravenky, automobil, no-
tebook, mobilní telefon… Předpo-
kládaný nástup IHNED. Životopisy 
zasílejte na info@mkrumlov.net.

•• Hledám kolegu / kolegyni do 
kanceláře v Brně. Požaduji ko-
munikativnost. Nabízím zajímavé 
finanční ohodnocení, kariéru. Tel.: 
604 185 859.
» SLUŽBY
•• ANGLIČTINA - jazykové kurzy 
2. pololetí 2010/2011 pro studenty SŠ 
(mírně pokročilí - rozšíření, matu-
ranti - příprava), pro dospělé (úplní 
začátečníci, mírně pokročilí, pokro-
čilí), sk. max. 10 osob, Gymnázium 
M. Krumlov, učebna 7, informace 
a přihlášky lena.karlik@seznam.cz 
nebo tel. 606 522 461 (v době vyu-
čování pouze sms), www.mkgym.cz/
kurzy pro veřejnost. 
•• Poskytuji komp. finanční služby. 
Nabízím dlouhodobou pomoc ve 
složité finanční situaci, řešení pro-
blémů s exekucí.  Pavel Procházka - 
obchodní zástupce společnosti OVB
ALLFINANZ, a. s., tel.: 724 680 736.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
•• Nová půjčka ve vašem regionu. 
Bez poplatku předem. Peníze na 
ruku, měsíční splátky. Info na tel.: 
604 700 249. 

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

» SEZNÁMENÍ
•• mladý muž štíhlé postavy hledá 
milou dívku 17-30 let na trvalý vztah. 
Jen sms na tel.: 722 729 776.
•• 26-letá maminka hledá sympa-
tického muže se smyslem pro rodinu. 
E-mail: zalap@seznam.cz.
•• SS 59/175 hledá přítele. Příroda, 
chalupa, cestovaní. Zn: Náhoda. Tel.: 
604 832 153.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky 

(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50 
Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu. Zn. 
levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně 
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 03/11 vyjde 11. února 2011, uzávěrka 8. února 2011. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 29.1. v 18.00 SOCIÁLNÍ SÍŤ
  Drama USA
ne 30.1. v 18.00 PŘEŽIL SVŮJ ŽIVOT
  Komedie ČR
so 5.2. v 18.00 HLAVA - RUCE - SRDCE
  Historický film ČR
ne 6.2. v 18.00 NA DORAZ
  Komedie USA
so 12.2. v 18.00 ONDINE
  Romant. drama Irsko/USA
ne 13.2. v 18.00 DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA
  S OHNĚM
  Thriller Švédsko/Dánsko

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631 

ne 30.1. v 17.00 HARRY POTTER
  A RELIKVIE SMRTI - 1. ČÁST
  Dobrodružný film VB a USA
ne 6.2. v 17.00 KAMARÁDI Z TELEVIZE
  Animovaná pohádka ČR
st 9.2. ve 20.00 BENGA V ZÁLOZE
  Komedie USA
ne 13.2. v 18.00 FOTŘI JSOU LOTŘI
a ve 20.00 Komedie USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 30.1. v 18.00 NA DORAZ
  Komedie USA
st 2.2. v 18.00 SOCIÁLNÍ SÍŤ
  Drama USA
so 5.2. v 18.00 NESVATBOV
  Situační dokument ČR
  Po filmu AFTERPARTY nejen
  pro nezadané v Café Panorama
ne 6.2. v 15.00 PÁSMO ANIMOVANÝCH
  POHÁDEK A SOUTĚŽE
st 9.2. v 18.00 RODINKA
a ve 20.00 Rodinná komedie ČR
ne 13.2. v 18.00 ZÁMĚNA
  Romantická komedie USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so 29.1. v 19.00 KARATE KID
ne 30.1. v 19.00 Film USA

so 5.2. v 19.00 HARRY POTTER
ne 6.2. v 16.00 A RELIKVIE SMRTI - 1. ČÁST
ne 6.2. v 19.00 Dobrodružný film VB a USA

so 12.2. v 19.00 FOTŘI JSOU LOTŘI
  Komedie USA

Hotel EPOPEJ Moravský Krumlov vás zve na

TRADIČNÍ VALENTÝNSKÝ
VEČER S HUDBOU
sobota 12. února od 16.00 hodin.

Rezervace v recepci hotelu, nebo na tel.: 515 321317.

Městská knihovna Moravský Krumlov, nám. TGM 35,
 tel.: 515 322 252 pořádá ve spolupráci s TyfloCentrem

Moravský Krumlov cestopisnou přednášku 

POLSKO - ZEMĚ MNOHA ZAJÍMAVOSTÍ 
ANEB JAK SŮL PUTOVALA DO POLSKA
pondělí 7. února 2011 • začátek ve 14 hodin • vstupné 10 Kč

Besedou nás provede Jana Puchegger-Chadalíková, která do Pol-
ska ráda a často cestuje. Povídat bude především o pamětihodnos-
tech historického města Krakowa, o solných dolech ve Věličce a o 
tom, jak vlastně sůl do Polska kdysi dávno doputovala s princeznou 
Kingou. Cestopisné vyprávění bude mít opět haptický charakter, to 
znamená, že předměty, které si paní průvodkyně přivezla z této zají-
mavé země, si můžete prohlédnout opravdu zblízka a osahat si je.

Sportcentrum OSP pořáda

TURNAJ VE SQUASHI
dne 12. února 2011 od 10.00 hodin.

Přihlášky na tel. č. 733 373 783 vždy od 15.00 hodin
do 21.00 hodin do 8. února 2011. Startovné 100 Kč.

Sportcentrum OSP pořáda

TURNAJ SMÍŠENÝCH
DVOJIC V KUŽELKÁCH

dne 19. února 2011 od 10.00 hodin.
přihlášky na tel. č.733 373 783 vždy od 15.00 hodin
do 21.00 hodin do 15. února 2011. Startovné 50 Kč.

Svaz žen Dobřínsko Vás zve na

TRADIČNÍ
MAŠKARNÍ KARNEVAL 

v kulturním domě v Dobřínsku 19. února 2011 ve 14 hodin
Programem vás provedou postavičky ze seriálu Úžasňákovi. 

Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.

TJ Horní Kounice si Vás dovoluje pozvat na 3. ročník

KOŠT MORAVSKÉ SLIVOVICE
A JINÝCH DESTILÁTŮ

5. února od 17.00 hodin v KD v Horních Kounicích 
Degustace proběhne 21. ledna od 17.00 hod. v KD.

Ke zpěvu, poslechu a tanci bude hrát cimbálová muzika „Slavičan“
z Valašska. Součástí koštu bude také tradiční bohatá tombola

a k občerstvení gulášek a zabijačkové speciality.

Orel jednota Rakšice Vás srdečně zve na akce:

OBECNÍ ORELSKÁ ZABÍJAČKA 
sobota 12. 2. od 10.00 hodin za Orlovnou v Rakšicích

Čekají na Vás zabíjačkové hody - ovárek, tlačenky, gulášek, zabí-
jačková polévka, opékané selátko, něco na zahřátí, …. prostě pravá 

„rakšická“ zabíjačka. Tentokrát možná i s harmonikou…
PS. PRASE VISÍ V 9 RÁNO !! (Prodej domů až po 16. hodině!)

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
neděle 27. 2. od 14 hodin v Orlovně v Rakšicích.

Připravena je bohatá tombola pro děti i cena pro nejlepší masku
a samozřejmě diskotéka pro nejmenší…

To vše v režii Václava Ostrovského. Děti, těšíme se na VÁS !!!

V sobotu 29. ledna ve 13.00 se v restauraci U Blondýny
koná IV. ročník turnaje v hospodském mariáši

„MEMORIÁL TOMÁŠE HÁJKA“
Startovné 150 Kč. Pro účastníky hovězí guláš a hodnotné ceny
od sponzorů. Po ukončení turnaje hudební produkce. Informace

a přihlášky u personálu restaurace.

Zveme všechny přátele a příznivce dobré hudby na

ROCKOVÝ PLES
v sobotu 5. února 2011 od 20.00 hod. v KD Miroslav 

Hraje rocková skupina NO PROBLEM (znáte z televize) a jejich 
hosté PÁR TEČEK a  LEDOVÁ TŘÍŠŤ. Předtančení miroslavská 
taneční skupina INDISPENSABLEBREAKERS. Tombola! 
Občerstvení zajišťuje tradičně PIZZERIA BAR Miroslav! Studentské 
vstupné 50,- Kč, plné vstupné 80,- Kč.  A možná příjde i OZZÁK...!  

Rešická osvětová beseda si vás dovoluje pozvat na

TRADIČNÍ SPOLEČENSKÝ PLES
S KULATÝM PŘEKVAPENÍM

sobota 5. února od 20.00 hodin v KD v Rešicích 
Vstupné 70 Kč, hraje FANTAZIE, bohatá tombola!

Městská knihovna Moravský krumlov
pořádá unikátní cestovatelskou přednášku s promítáním

ROUTE 66 - HLAVNÍ ULICE AMERIKY
čtvrtek 10. března v 17.30 hodin, Galerie Knížecí dům,

vstupné 45 Kč 
Cestovatel a zakladatel České asociace CAR66 Zdeněk Jurásek 
seznámí posluchače s historií i současností legendární americké sil-
nice Route 66. Tato Matka silnic, jak ji nazval J. Steinbeck ve svých 
Hroznech hněvu, je považována za nejslavnější silnici světa, stala se 
součástí americké historie a objektem národní hrdosti. Měří 3940 km, 
prochází 8 státy a při cestě překonáte 3 časová pásma. O Route 66 

se zpívají písně, píší knihy, točí filmy.

MARIÁŠOVÝ TURNAJ V TROJHŘE
sobota 19. února v 10.00 hodin, restaurace Tavíkovice
startovné 100 Kč  •  přihlášky do 15. 2.  •  tel.: 723 674 019

občerstvení zajištěno  •  srdečně zvou pořadatelé
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MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

MRS MO Moravský Krumlov Vás zve na 

LOV  PSTRUHŮ
NA DÍRKÁCH

   Loví se v sobotu a v neděli
   od 8.00 do 16.00 hodin.
   Cena: 300,- Kč, možno ponechat 5 kusů ryb.

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

4.5.2010
Čím blíže jsme poušti, tím 

potkáváme více expedičních au-
tomobilů a motorek, většinou jsou 
to Italové a Němci. Jedeme na EL-
-HAMM, cesta je nádherná rovné, 
mírně zvlněné úseky až k horizon-
tu, v dálce hory. Míjíme dopravní 
značení upozorňující na výskyt 
velbloudů. Zvolňujeme rychlost 
asi na 90 km/h a hledáme je.

Při další ze zastávek na občer-
stvení Jirku slovně napadá Milan, 
s tím, že jedeme pomalu. Snažím 

se mu vysvětlit, že se snažíme 
hledat velbloudy a on se s nimi 
chce taky vyfotit. Okamžitě ne-
chává Jirku a pouští se do mne se 
slovy: „Ty jsi někdy u nás viděl 
jeleny na silnici, když je tam 
značka pozor zvěř?“ Odpovídám, 
že ano, protože bydlím kousek od 
jelení obory. Naše výměna názo-
rů vrcholí tím, že mi vyčítá, že 
nedržím slib, když jsem mu řekl, 
že mu zastavím na záchod, a ne-
zastavil, byť bylo domluveno, že 
pokud někdo bude chtít, předjede 
ostatní a zastavíme. Chová se jak 
malé děcko, mám chuť někomu 
rozbít hubu... Nasedám na motor-
ku a odjíždíme. Jsem bezvěrec, 

ale po cestě prosím Aláha, zda by 
mi neseslal alespoň tři velbloudy. 
Po ujetí asi 30 km za jednou mír-
nou zatáčkou tam byli. Stálo jich 
u silnice asi 15. Zastavujeme a 
fotíme jak zběsilí.

Doufám, že se Milan omluví za 
svůj zkrat, marně. V té chvíli jsem 
přehodnotil pohled na jeho oso-
bu. Odjíždíme na KEBILI, kde 
se ubytováváme v campu. Jsme 
zde sami, ještě nezačala sezóna. 
Majitel je asi třicetiletý mladík. 
Jim je uražen na celý svět, staví

stan, večeří a jde spát. Já s Jirkou 
objednáváme kafe a vodní dým-
ku. Ve zděné budově campu, kde 
pijeme kafe, obdivujeme pouštní 
růži, jedná se o minerál, který se 
usazuje někde v písku nebo skále. 
Kecáme o všem možném a je nám 
dobře. Majitel podřimuje. 

Asi před půlnocí odcházíme do 
prázdného campu, kde provádíme 
noční průzkum místní fauny. 
Nikde nic, jen pár cikád, které 
slyšíme, ale jak se k nim přiblíží-
me, zmlknou. Půda je prosycená 
solí, asi toho tady moc nežije. 
Zalézám do stanu, než usnu, píšu 
SMS manželce. Dneska ujeto 291 
km. Celkem 3702 km.

5.5.2010
Vstávám v 06:15 hod., budím 

ostatní. Snídám poslední štangli 
salámu, o kterou se dělím s Jir-
kou. Správce na svém mopedu 
poválečné výroby nás vede 
k bankomatu pro peníze, karta 
nefunguje. Domlouvá nám v ban-
ce výběr hotovosti. Necháváme 
mu 5 euro od cesty a vyrážíme 
směrem k solnému jezeru Chott 
el Jerrid. Před samotným vjezdem 
na jezero si v oáze, která je plná 
datlových palem, dáváme kafe a 
svěřujeme se deníčkům. 

Za několik dnů pobytu v Tunis-
ku si všímám další skutečnosti, že 
potkat mladou ženu ve dne na uli-
ci je skoro zázrak. V kafetériích 
posedávají jen muži všech věko-
vých skupin, kouří vodní dýmky 
nebo hrají stolní hry. Školy jsou 
ve městech většinou na okrajích a 
jsou bedlivě střeženy policií nebo 
bezpečnostními agenturami. Děti 
tam chodí dvakrát denně, ráno
do oběda a poté asi ve čtyři odpo-
ledne, až není takové horko, ale 
nevím, jestli je to celoročně nebo 
jen v období veder.

Po dopití kávy vyrážíme přes 
solné jezero, které je v místech, 
kudy projíždíme, široké asi 60 km. 
Jezero je po většinu roku vyschlé, 
pouze v době, kdy prší, se pod 
vrstvou soli vytvoří lepkavé bahno, 
které pokud uschne, je tvrdé jak 
malta. Bělost soli se dá přirovnat 
k čerstvě napadanému sněhu.

Asi uprostřed naší cesty přes 
jezero najíždíme na solnou pláň 
a pořizujeme pár fotek. Jízda ve 
slaném bahně je jednodušší ve 
stupačkách a zatáčet se dá pouze 
přenášením váhy. Motorka se mi 
boří asi 10 cm a po přidání plynu 
mám bahno až na horním kufru. 
Odjíždíme k berberskému stanu, 

kde usmlouvám cenu za pouštní 
růži a jako bonus si necháme s Jir-
kou uvařit kafe v džezvě. Berbeři 
jsou veselí chlapíci a za pomoci 
klacíku a psaní do písku se doro-
zumíváme. Vysvětlují nám, že se 
živí prodejem suvenýrů turistům a 
těžbou soli. Po půl hodině odjíždí-
me dál přes solné jezero směrem 
na město TAMERZA  podívat se 
na vodopád. Evropan si pod slo-
vem vodopád představí padající 
vodu z velké výšky. 

Tunisané jsou pyšní na ten 
jejich, který padá asi ze třech 
metrů a vytéká ze samotného 
středu oázy, která je na této 
vodě závislá, zavlažuje se s ní 
bezpočet datlových palem a je 
zdrojem pitné vody. V roce 1969 
v této oblasti pršelo nepřetržitě 22 
dnů a utonulo zde několik stovek 
obyvatel. Po prohlídce vodopádu 
poobědváme v místním rychlém 
občerstvení. Sleduji, jak se ke 
mne ženou dva mladíci a nabízejí 
mi minerály výměnou za alkohol. 
Souhlasím a upozorňuji je, že je 
pro ně slivovice silná a musí pít 
jen málo. Po směnném obchodě 
rychle odjíždíme, neboť mla-
díci začali v povzdálí slivovici 
konzumovat a nechtěl bych na 
místě počkat na výsledek. Kou-
sek odtud prohlížíme kaňon, kde 
potkáváme několik německých 
turistů, které sem dovezly off-
roudy. S Milanem začínám díky 
mé aktivitě opět pomalu komu-
nikovat. Po příjezdu do městečka 
REDEYEF jsme potkali Škodu 
Forman a po chvíli mladíka 
v dresu Honzy Kollera, asi nějaká 
česká enkláva. Postupem času, 
jak se pohybujeme směrem na 
sever podél alžírských hranic, 
přijíždíme na náhorní planinu je 
z ranních 32 stupňů tepla v poušti 

teď v podvečer 17 stupňů a fouká 
silný vítr. Hledáme ubytování a 
při tom zjišťujeme, že nejbližší 
camp je od nás vzdálený asi 125 
km a vzhledem ke skutečnosti, 
že v Tunisku rychle přichází 
tma, volíme přespání v opuštěné 
pastevecké samotě. Stany sta-
víme na zpevněné ploše ukryti 
před vcelku silným a studeným 
větrem. Po dlouhé době oblékám 
termoprádlo. Vařím pro mne a Jir-
ku polévku a jako přílohu máme 

francouzské bagety. Najeto 296 
km, celkem 3998 km.

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 Blon-
dýny“, Roman a Dana Fráňovi, Truhlářství 
Petr Pospíšil.
Mediální partneři: Motoroute, Zrcadlo.

Přes půl Evropy za velbloudy - díl V.

Saharský písek

Populace místních velbloudů

Solné jezero Chott el Jerrid

TISKOPISY - LETÁKY
PROPAGAČNÍ TISKOVINY

BROŽURY - PUBLIKACE
Pro neziskové a příspěvkové organizace

SLEVY AŽ 20 %.
Se svou poptávkou nás kontaktujte na:

info@alma.cz, nebo na tel.: 515 321 099, 
nebo 602 782 272.
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