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AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI

VYØÍDÍM
E ZA VÁS!

Nám. 13. prosince č. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181

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

www.ri-okna.cz

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

Do podzimu jen 15 pláten

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

/Kraj/ Odpečetěním dveří 
Epopeje začal dle očekávání rej 
kolem Muchových pláten nanovo. 
Město, kraj, John Mucha, stu-
denti, veřejnost i média - všichni 
očekávali vstřícný krok Galerie 
hlavního města Prahy požehnaný 
ministerstvem kultury a doufali,
že letošní sezónu stráví plátna 
Epopeje v Krumlově.

Marné byly argumenty odbor-
níků, kteří stav pláten považovali 
za uspokojivý. Marné byly výzvy 
studentů a prohlášení komunál-
ních politiků. Marné byly přísliby 
hejtmana Haška a ministra Besse-
ra před zraky novinářů. O odvozu 
celé čtvrtiny pláten rozhodla 
během týdne Galerie hlavního 
města Prahy. 

Stěhování pláten se odehrálo v 
úterý 8. února, kdy na tři nákladní 
auta bylo během dopoledne nalo-
ženo pět smotků. V Praze je po 
měsících plynulého „chladnutí“ 
čekala vyhřátá Malá dvorana 
Národní galerie (!). 

Teprve nyní někteří odborníci 
projevili obavy o smotaná plátna. 
Také galeristé nečekali dříve avi-
zovaný týden, a již na druhý den 
rozmotali první plátno. Později se 
ukázalo, že všechny obrazy jsou 
v pořádku a čtyřměsíční nedob-

rovolné uvěznění na dřevěných 
válcích jim neuškodilo.

Epopej svádí boj na dvou fron-
tách. Jedna se týká samotného 
určení vlatnictví a druhá naplnění  
odkazu Alfonze Muchy umístit 
Epopej na důstojném místě v Pra-
ze. Tu první řeší soud a tu druhou 
se pokouší vyřešit kde kdo.

Pro veřejnost ne příliš přehled-
ný souboj o Epopej se ve čtvrtek 
10. února „přelil“ do Prahy. Sta-
rosta Moravského Krumlova To-
máš Třetina se vydal na již dříve 
dohodnuté schůzky na magistrát
a ministerstvo kultury.

Podle předběžných výsledků 
jednání by mělo pět pláten, kte-
rá byla odvezena z Krumlova, 
zůstat v Praze. Patnáct pláten  
pro letošní turistickou sezónu
zůstane v Moravském Krumlo-
vě. Poté i ona budou převezena
do Prahy a všechna dva až tři 
roky vystavena ve velké dvoraně 
Veletržního paláce.

Další osud pláten je nejistý. Mi-
nistr Jiří Besser ve svém „kompro-
misním“ řešení naznačil, že během 
těch dvou až tří let „majitel zámku 
za podpory Moravského Krumlo-
va, Jihomoravského kraje, státu 
představovaného ministerstvem 
kultury opraví a rozšíří výstavní 
prostory zámku v Moravském 
Krumlově tak, aby návrat Slo-

vanské epopeje do Moravského 
Krumlova byl návratem do kvalit-
ních expozičních prostor“.

Věrohodnost tohoto postu-
pu je poněkud zkalena tím, 
že majitel zámku - společnost 
Incheba - se k záměru urychle-
ných oprav výstavních prostor 

prozatím oficiálně nevyjádřil.
S přihlédnutím k záměru Inche-
by v minulosti zámek prodat, 
jsou úvahy o milionových in-
vesticích majitele předčasné. 
Také finanční účast města, kraje, 
či ministerstva je v dnešní době 
velmi nejistá.                     /mape/

Kraj chce podpořit vinaře
/Kraj/ Celkem 6,5 milionu korun vynaloží letos Jihomoravský kraj 

na podporu vinohradníků a vinařů. Rada kraje navrhla vyčlenit z kraj-
ského rozpočtu částku pěti milionů korun pro Vinařský fond, 1,5 mili-
onu korun pak poskytnout vinařům a vinohradníkům formou vlastního 
dotačního programu pro letošní rok. 

Program obsahuje tři dotační tituly: v prvním půjde o podporu tra-
dičních vinařských kulturních a propagačních akcí místního nebo regi-
onálního významu, ve druhém o příspěvky na vybavení informačních 
středisek, zařízení pro konání výstav a pořizování informačních panelů 
a označníků na propagaci vinařství a vinohradnictví v kraji a pořízení 
technického a dalšího vybavení pro tuto propagaci. Ve třetím dotačním 
titulu je pamatováno na pořízení propagačních materiálů, webových 
stránek, softwarových aplikací a na pořádání kampaní s cílem propaga-
ce vinařství a vinohradnictví. O dotace se mohou ucházet obce, svazky 
obcí, svazy zahrádkářů, spolky vinařů a vinohradníků, občanská
sdružení a ostatní neziskové organizace.                          /abé/

Noví dopravci pro IDS
/Region/ Zhruba třetinu všech výkonů autobusové dopravy v Inte-

grovaném dopravním systému JM kraje by měl od letošního prosince 
zajišťovat nový dopravce. Rada kraje schválila zahájení zadávacího ří-
zení na nadlimitní veřejnou zakázku, jejímž cílem je zadání dopravních 
služeb pro Integrovaný dopravní systém JM kraje na dalších deset let 
v předpokládané hodnotě cca 5,53 miliardy korun bez DPH.

Letos v prosinci končí smlouvy uzavřené s dopravci na Brněnsku, 
Tišnovsku a Ivančicku, uzavřené v samých začátcích integrovaného 
dopravního systému. Výběrové řízení na nového autobusového do-
pravce má umožnit uzavření smlouvy na příštích deset let. „V současné 
době v kraji autobusoví dopravci jezdí za vůbec nejnižší cenu v repub-
lice - 28,50 Kč za kilometr. Je třeba počítat i s tím, že pokud bude nový 
dopravce využívat kvalitnější a nový vozový park, cena za tuto službu 
se zvýší. Na druhé straně si slibujeme kvalitnější cestování občanů
a vyšší využití veřejné dopravy na úkor osobních automobilů,“ řekl 
náměstek hejtmana Václav Horák. 

Pokud budou nabídky podány ve lhůtě následujících dvou měsíců,
je podle něj předpoklad, že budou vyhodnoceny v květnu a v závěru 
roku by mohly být nové smlouvy uzavřeny.                                   /abé/

ČERNÁ LISTINA
Níže naleznete seznam subjektů, které využily inzertních služeb v periodiku ZRCADLO, nebo na ser-
veru zrcadlo.info, ale nezaplatily za ně. Zveřejňujeme je zde nejenom proto, abychom získali dlužné 
peníze, ale také proto, abychom ochránili ostatní před těmito podnikateli, protože stejně neseriózní 
způsob jednání mohou promítnout i do prodeje svých vlastních služeb či výrobků. Věřte, že jsme vy-
čerpali všechny možnosti, jak za námi poskytnuté služby získat od těchto „podnikatelů“ zaplaceno. 
Výzva k úhradě jim byla několikrát sdělena ústně, e-mailem, sms-kou nebo dopisem.          /ALMA o.s./

 jméno   číslo faktury dluží od dlužná částka
 

 xxx - Olbramovice 20090617 02. 11. 2009 357,00 Kč
 xxx - Dolní Kounice 20090733 14. 12. 2009 2.356,00 Kč
 xxx - Oslavany  20100508 12. 07. 2010 360,00 Kč
 xxx - Oslavany  20100556 30. 07. 2010 360,00 Kč
 xxx - M. Krumlov 20100647 07. 09. 2010 2.592,00 Kč
 xxx - Ivančice  20100681 20. 09. 2010 1.800,00 Kč
 xxx - Olbramovice 20100764 18. 10. 2010 480,00 Kč
 xxx - Olbramovice 20100789 01. 11. 2010 480,00 Kč
 xxx - Ivančice  20100898 29. 11. 2010 3.432,00 Kč

Oznámení pro dlužníky: Příště už i se jmény !!!
 

Aktualizováno 11.2.2010, 01:13. Do seznamu jsou zahrnuty faktury 60 dnů po splatnosti.
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» inženýra kvality s NJ
» technologa obrábění s NJ
» vedoucího nástrojárny
» nástrojáře
» 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:

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

» stavby a rekonstrukce RD
» tesařské a pokryvačské práce
» dodávky a montáže oken, dveří PVC,
   střešních oken Velux, včetně doplňků

telefon: 603 50 90 80
e-mail: jkkriz@seznam.cz 

STAVEBNÍ PRÁCE
KŘÍŽ Jiří provádí:

Nebankovní půjčky
Profi Credit Czech, a.s.

Půjčujeme:
» zaměstnancům
» důchodcům
» ženám na MD
» podnikatelům a OSVČ
» na zástavu nemovitosti

Jana Špiříková
tel.: 605 071 652
tel.: 608 869 518

VOLEJTE

JEŠTĚ DNES!

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

SATELITY - ANTÉNY
»  montáže - opravy
»  sat. komplety pro CS a SK programy
    bez dalších poplatků 3.790 Kč
»  antény pro pozemní digitální vysílání

OPRAVY ELEKTRONIKY
televizory, videa, DVD, audio
autorádia, mikrovlnné trouby

ZEDNICTVÍ Mičánek
Vedrovice č. 98

•  zateplení a fasády rodinných domů
•  dřevěné obklady a podhledy
•  obklady soklů  •  sádrokartony
•  dlažby a obklady  •  výstavba krbů
•  vinylové a plovoucí podlahy

tel.: 602 519 843
e-mail: micanek.pavel@seznam.cz
Zaměření a cenová nabídka zdarma!

/Moravský Krumlov/ V jar-
ních měsících budou zahájeny 
na území města dvě investiční 
akce, které ovlivní život občanů 
i návštěvníků města - ,,Ochrana 
povodí řeky Dyje, II. etapa‘‘ a 
,,Rekonstrukce vedení NN ulice 
Dvořákova‘‘. V průběhu sta-
vebních prací dojde k omezení 
dopravy a dopravní obslužnosti 
a krátkodobým uzávěrám dotče-
ných komunikací. 

Investiční akce ,,Ochrana povo-
dí řeky Dyje, II. etapa‘‘ - rekon-
strukce kanalizace zahrnuje vy-
budování nové, pouze splaškové 
kanalizace na ulicích K. H. Má-
chy, Tiskárenská, Dělnická, části 
ul. Znojemská, výtlak Znojemská 
a opravu kanalizace na ulicích B. 
Němcové a Jiráskova. Současně 

bude vybudována čerpací sta-
nice v prostoru křižovatky ulic 
Znojemská-Okružní a provedena 
rekonstrukce hlavní stoky z ulice 
Palackého po ulici Pod Zámkem. 

„Součástí stavby budou přípoj-
ky k jednotlivým nemovitostem 
napojené na stávající kanalizační 
přípojky za hranicí komunikace, 
u nemovitostí přímo sousedících 
s komunikací na vlastnické hrani-
ci nemovitostí. U nově budované 
kanalizace budou přípojky vyve-
deny mimo komunikaci, samotné 
připojení bude v režii vlastníků 
připojovaných nemovitostí. Sta-
vební práce budou dodavatelem 
stavby zahájeny na začátku měsí-
ce března na ulicích K. H. Máchy
a Tiskárenská. O dalším průběhu 
prací bude vedení města občany 

informovat obvyklým způsobem 
zveřejněním na úřední desce měs-
ta,“ uvedl pan Zdeněk Kabelka, 
ředitel Správy majetku města.

Investiční akce ,,Rekonstrukce 
vedení NN ulice Dvořákova‘‘ 
zahrnuje likvidaci venkovního 
vedení NN na ulicích Tylova, 
Dvořákova, B. Němcové, Dělnic-
ká a Jiráskova a uložení nového 
kabelového vedení do pozemků 
města. „Součástí stavby jsou 
rekonstrukce domovních skříní 
jednotlivých nemovitostí. Tuto 
stavbu zajišťuje firma E.ON, 

která je rovněž jejím investorem. 
Jelikož bylo dodavateli stavby již 
předáno staveniště, práce budou 
zahájeny, jakmile počasí dovolí. 
S investorem stavby je dohodnu-
to, že dodavatel stavby bude jed-
notlivé majitele před zásahem do 
jejich nemovitostí informovat,“ 
upřesnil ředitel Kabelka.

V souvislosti s touto akcí bude 
město provádět souběžně na ně-
kterých ulicích opravu a výstavbu 
veřejného osvětlení. Veškeré sta-
vební práce mají být dokončeny
v termínu do 15. 7. 2011.     /abé/

Dvě velké investiční akce budou zahájeny na jaře

S nájmem pomůže město
/Oslavany/ Městu Oslavany byla doručena žádost TJ Oslavany, o. s.,

o poskytnutí neúčelové dotace z rozpočtu města Oslavany na rok 2011 
ve výši 135.682,- Kč. TJ Oslavany potřebuje finanční pomoc při úhra-
dě závazků vyplývajících z nájmu pozemků v roce 2011. Má v pro-
nájmu pozemky pod stadionem, ale i pozemky sousední, na kterých 
se nachází skateboardové hřiště a hřiště pro minifotbal. Zastupitelstvo 
města Oslavan tuto dotaci schválilo.                                     Petr Sláma

Noví vedoucí jmenováni
/Ivančice/ Rada města Ivančic dne 31.1.2011 jmenovala do funkcí 

dvě vedoucí odborů Městského úřadu.  Odbor vnitřních věcí povede 
Ing. Ivana Krejčová a odbor majetkoprávní energická brněnská práv-
nička Mgr. Lenka Mrajcová.                                                 Petr Sláma

Rozpočet města schválen
/Oslavany/ Zastupitelstvo města Oslavan schválilo rozpočet města 

na rok 2011. Významné změny rozpočtu proti provizoriu jsou zejména 
ve zvýšení výběru daně z nemovitostí, snížení výběru DPH, zajištění 
financování aktivit v rámci partnerských měst, zvýšení výdajů na opra-
vy chodníků, příslib pomoci TJ Oslavany při úhradě závazků vyplýva-
jících z nájmu pozemků v roce 2011, splatnost faktury za vybudování 
přechodu pro chodce v roce 2010 a financování pobytu dětí z partner-
ské obce Vir na lyžařském výcviku.                                     Petr Sláma

Předsedou Ladislav Veselý
/Ivančice/ Na valné hromadě Mikroregionu Ivančicko byli zvole-

ni jeho čelní funkcionáři. Předsedou byl zvolen p. Ladislav Veselý
z Nové Vsi. Jeho dvěma  místopředsedy jsou Mgr. Radek Musil z Ivančic
a Mgr. Miloš Musil z Oslavan.                                              Petr Sláma

/Oslavany/ Občané Oslavan na 
zasedání zastupitelstva opětovně 
upozornili na špatnou bezpeč-
nostní situaci ve městě i na práci 
městské policie.

Jako příklad uvedli jeden pří-
pad, kdy na Štědrý den došlo k 
vystřelení světlice do bytu na síd-
lišti. Když poškození chtěli kon-
taktovat městskou policii, nebyla 
k dosažení. Museli volat policii 
státní. Také upozornili na to, že 
bezpečnostní situace ve městě se 
nezlepší tím, když budou strážníci 
vykonávat hlídkovou službu pou-
ze v služebním automobilu.

Velitel městské policie odpo-
věděl, že v inkriminovanou dobu 
nebyl ve službě žádný strážník, 
protože městská policie měla 
volno. Starosta Oslavan Vít Al-
dorf na toto téma prohlásil, že je 
s prací městské policie spokojen. 
Strážníci pracují  na dobré úrovni, 
a pokud dochází k trestné činnos-

ti, je třeba volat policii státní. 
K tomuto prohlášení se připojil 
i bývalý místostarosta s tím, že 
ví, jak je práce městské policie 
náročná a že není možné zavděčit 
se všem. Obsáhnout celé katast-
rální území Oslavan a Padochova 
pouze ve třech lidech po dobu 24 
hodin je téměř nemožné. Navý-
šení počtu strážníků není možné
z důvodu vysokých nákladů.

Jiní mají s prací městské poli-
cie dobré zkušenosti. Například 
žádost o provedení kontroly 
totožnosti občana, který nabízel 
uzavření smluv pro odběr ener-
gií, byla městkou policií během 
5 minut vyřízena. Naproti tomu 
nespokojení občané oponovali 
tím, že situace v Oslavanech není 
uspokojivá a stále se zhoršuje a že 
výsledky práce městské policie
v žádném případě neodpovídají 
výši finančních prostředků, které 
do ní město vkládá.    Petr Sláma

Jsou Oslavany bezpečné?

Epopej: Jak studenti 
přicházejí o iluze

Tak nám odvezli pět pláten do Prahy. Ptáte se, co se stalo? Kam 
se ztratilo naše odhodlání a proč jsme nebojovali? Ale my jsme 
bojovali! Bohužel jsme zvolili špatné zbraně - slušnost, důvěru
a bezelstnost. Výsledek nepovažujeme za prohru, ale za školu života. 
A v ní jsme se naučili, že politik České republiky občana potřebuje 
jen před volbami. Pak si ověří, jak občan unese porušení prvního 
slibu, a protože unese, může začít krasojízda, která trvá dostatečně 
dlouho, aby uspokojila politikovy potřeby. 

My jsme tušili problémy, které mohou nastat po odpečetění epopeje. 
Upozorňovali jsme na ně, chtěli jsme být u jednání nebo aspoň dostá-
vat informace o jejich výsledcích, ale nikdo nás nebral vážně. Média 
neustále masírovala veřejnost informacemi o nestandardním postupu 
bývalého vedení města a slibovala konečně rozumná a konstruktivní 
jednání. Objevovaly se palcové titulky „Epopej zůstává v Krumlově“, 
co na tom, že jen do podzimní výstavy! Celý článek skoro nikdo nečte,
a když, tak mu unikne skutečný význam slov - „ uděláme, co jsme 
chtěli už před rokem bez ohledu na názor veřejnosti“.

Jak chcete přesvědčit lidi, že jsou podváděni, když ministr kultury 
nabídne velkorysou opravu zámku a po 2 - 3leté výstavě návrat epopeje 
do Krumlova. Co bychom ještě chtěli, my nevděčníci! Pokud někdo 
nerozumí političtině, nabízíme český překlad: Slibem neurazíš a uspíš 
díky němu veřejnost. Za 2 roky nemá nikdo šanci zámek opravit, i kdy-
by v době krize sehnal peníze. Navíc na místě ministra může sedět dáv-
no někdo jiný a v případě podepsané smlouvy ji může kdykoliv zpo-
chybnit. Alibi si ministr už připravil, když prohlásil: „Všechny body 
jsou samozřejmě podmíněny vyřešením všech právních otázek a sporů.  
Nechci ten složitý problém zlehčovat, ale i kdyby se Praha nakonec 
na zapůjčení Slovanské epopeje s M. Krumlovem nedohodla, pro 
samotný Moravský Krumlov by to znamenalo jediné. Zrekonstruované 
výstavní prostory na zámku. Já jako ministr kultury mohu slíbit, že 
v širokých depozitářích státem spravovaných muzejních a galerijních 
institucí bychom našli tolik zajímavých výstavních předmětů, že bych 
o turistický ruch v Moravském Krumlově neměl do budoucna strach.“        

A jak dopadne pět odvezených obrazů? Můžete si tipnout. Fakt je, že 
do Prahy vůbec odjet nemusela. Strašení jejich poškozením byla účelová, 
což vědělo několik odborníků, jejichž posudky měl Krumlov k dispozici. 
Znovu to v médiích potvrdil, bohužel až po odvozu pláten, vedoucí 
pedagog Restaurátorské školy AVU Karel Stretti.  /studenti GMK/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

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

POSLEDNÍ
sněhovo-UVĚROVÁ nadílka!
100 tis. v akci i pro duchodce, 

MD, OSVČ, UP.
90.000 za 1.736 Kč / 72 měs.
150.000 za 3412 Kč / 72 měs.
200.000 za 3801 Kč / 72 měs.

INFO: +420 721 280 496



11.02.2011                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 3

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.

více na www.teracowech.cz

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Po ukončení odstávky 4. bloku panuje na elektrárně klid. Proto jsem 
nahlédl do stránek České nukleární společnosti a nalezl článek o tom, jak
si představují Finové svoji budoucnost v zásobování elektrickou energií.

„Přejeme si získávat proud z energie vody, větru, biomasy a atomu. 
Nechceme, aby se při jeho výrobě spalovalo uhlí či rašelina, ropa ani 
plyn. A odmítáme dovoz.“ To je finská představa energetického mixu. 
Vyplývá z výsledků průzkumu veřejného mínění, jenž proběhl od 20. 
října 2010 do 7. ledna 2011 na reprezentativním vzorku 1378 osob.

Nejsou v Evropě výjimeční. Obdobně nahlížejí do budoucnosti 
české energetiky studenti dvanácti tuzemských středních škol oslovení
v květnu a červnu. Požadují rozvoj jaderných a obnovitelných a útlum 
uhelných zdrojů.

Z výzkumů organizovaných každoročně od roku 1986 vyplývá, že 
přijatelnost uhlí jako energetického zdroje trvale a prudce klesá, kdežto 
podíl lidí požadujících jeho menší využívání se za uplynulých 23 roků 
zvýšil téměř na pětinásobek. U výroby elektřiny z rašeliny je tento vý-
voj podstatně pozvolnější a větší nebo stávající podíl si přeje stále více 
než polovina dotázaných Finů. Obdobně hodnotí i zemní plyn.

Naproti tomu prudce roste přijatelnost jaderné energetiky. Ze 17 
% dotázaných, kteří si při prvním průzkumu uskutečněném ještě 
před černobylskou havárií přáli zvýšení jejího podílu na výrobě 
elektřiny, se jejich počet trvale zvětšoval. Z počátečních 40 % Finů 
akceptujících atomovou energetiku stoupl nyní jejich podíl na 69 % 
a z více než poloviny dotázaných, již ji jednoznačně odmítali, zbyla 
v poslední době pouhá čtvrtina.

Trvale roste odpor vůči energetickému využívání ropy. A už více než 
polovina dotázaných si přeje snižovat závislost na dovozu elektřiny.
Ten má snížit v první řadě budování dalších jaderných bloků. Do dvou 
let začne dodávat proud do sítě třetí blok v Olkiluotu s tlakovodním 
reaktorem EPR o výkonu 1600 MW. Zelenou dalším dvěma blokům, 
jednomu pravděpodobně opět na ostrově Olkiluotu, druhému na bře-
zích Botnického zálivu na severu Finska, dal finský parlament loni
v červenci.                       6. 2. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

$

/Kraj/  Pod tlakem veřejnosti a 
pedagogů hejtman Michal Hašek 
pozastavil výkon usnesení Rady 
JM kraje ve věci rušení některých 
osmiletých gymnázií zřizovaných 
Jihomoravským krajem pro škol-
ní rok 2011/2012

Toto rozhodnutí umožňuje 
ředitelům dotčených víceletých 
gymnázií otevřít třídy a dnem 31. 
ledna 2011 zveřejnit kritéria při-
jímacího řízení ve školním roce 
2011/2012 dle nynějšího stavu 
počtu osmiletých tříd na jednot-
livých gymnáziích.

Toto rozhodnutí je jednoznač-
ným sdělením pro rodiče a žáky 
základních škol, kteří se připra-
vovali na přijímací řízení do prv-
ních ročníků, nadále pokračovat 
v přípravě bez nutnosti rychlého 

hledání jiného gymnázia nebo 
jiné alternativy.

Toto rozhodnutí ale nezastavu-
je proces optimalizace středního 
školství, jehož cílem je zefek-
tivnění a zkvalitnění středního 
školství Jihomoravského kraje 
v důsledku rozporu mezi kapa-
citami středních škol a vývojem 
populační křivky žáků vycházejí-
cích z 9. tříd základních škol.

Kraj považuje trend směřující 
k omezení počtu žáků odcháze-
jících v průběhu plnění povinné 
školní docházky do víceletých 
gymnázií za správný a toto opatře-
ní bude i nadále nedílnou součástí 
celkové optimalizace středního 
školství od školního roku 2012/
2013, o jejíž podobě bude rozhod-
nuto v průběhu roku 2011.     /abé/

Kraj pod tlakem veřejnosti: 
gymnázia rušit nebudeme

/Oslavany/ Ve čtvrtek 13. led-
na proběhlo slavnostní otevření 
Vzdělávacího podnikatelsko-
-technického centra KUKLA, 
které bylo vybudováno s finanční 
podporou EU, v rámci operační-
ho programu Podnikání a inovace 
- školicí střediska. 

Dotace ve výši 9 milionů korun 
byla přiznána společnosti STRO-
JÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o.,
která je vlastníkem objektu a 
provozovatelem tohoto zařízení, 
a to prostřednictvím samostatné 

divize Vzdělávání a rozvoje. 
Slavnostního zahájení se zú-

častnili zástupci poskytovatele 
dotace - ministerstva průmyslu 
a obchodu, regionální kanceláře 
Czechinvest, starostové měst 
Oslavany a Ivančice, obchodní 
partneři firmy a další významní 
hosté z regionu.

V průběhu roku 2010 vybudo-
vala Strojírna Oslavany moderní 
školicí zázemí o celkové kapacitě 
95 školicích míst v 8 učebnách, 
vybavené potřebnou výpočetní, 

kancelářskou a audiovizuální 
technikou, různými školicími 
pomůckami, včetně simulátorů 
řídících systémů obráběcích stro-
jů, a dalšími prostředky pro výu-
ku (programování, odstraňování 
běžných závad strojů a řídících 
systémů, programů pro měření 
apod.) za téměř 15 milionů Kč. 

Prostory vzdělávacího centra 
KUKLA tvoří 4 velké učebny 
s kapacitou pro 20 účastníků, 2 
malé učebny (studovna a knihov-
na sloužící pro výuku manage-
mentu firemních procesů), dvě  
speciální učebny plně vybavené 
školicími programy pro jazyko-
vou výuku a výuku v informač-
ních technologiích, 2 kabinety 
lektorů s potřebným zázemím pro 
interní i externí lektory, gastrono-
mické zázemí (catering a čajová 
kuchyňka, přestávková místnost) 
a breakroom pro setkávání účast-
níků vzdělávacích akcí.

„Nezbytným přínosem pro-
jektu je rovněž rekonstrukce 
původního historického prostoru 
- multifunkčního atria, které svojí 
plochou o výměře 200 m2 a kapa-
citou až 150 míst umožňuje reali-
zovat doplňující aktivity v oblasti 
hromadného školení, nejrůznější 

pracovní mítinky a společenská 
setkávání, podporující rozvoj 
firemní kultury a loajalitu za-
městnanců i občanů regionu. 
Základní filozofií rekonstrukce 
bylo zachovat v maximální míře 
historické atributy objektu, který 
v minulých dobách sloužil jako 
administrativní zázemí dolu 
KUKLA v rosicko-oslavanském 
uhelném revíru. V původním 
stavu, pouze s nezbytnou repa-
sí, zůstalo zachováno vstupní 
schodiště, zábradlí a obraz svaté 
Barborky- patronky horníků,“ 
uvedla  PhDr. Alena Lubasová, 
Ph.D., ředitelka divize Vzdělává-
ní a rozvoje. 

Připravované aktivity vzdělá-
vacího centra umožní zapojení 
účastníků jiných firem a organi-
zací do připravovaných školicích 
a kulturních akcí za výhodných 
podmínek. Nabízí také možnost 
uspořádání vlastních akcí nej-
různějšího charakteru (školicích, 
společenských, obchodních) pro 
5 až 150 účastníků s potřebným 
servisem a zázemím. Realizací 
projektu tak získal mikroregion 
Ivančicko multifunkční zařízení, 
které v současné době výrazně 
postrádá.          /tisk zpráva - abé/ 

Z historické budovy vzdělávací centrum KUKLA

Jak sůl putovala do Polska
 

V pondělí 7. února proběhla v Městské knihovně Moravský Krum-
lov ve spolupráci s TyfloCentrem M.K. další cestovatelská beseda, 
tentokrát na téma: „Polsko - země mnoha zajímavostí aneb Jak sůl 
putovala do Polska“. Besedou nás provedla paní Jana Puchegger-Cha-
dalíková, která do Polska ráda a často cestuje. Návštěvníky seznámila 
nejen s pamětihodnostmi historického města Krakowa, ale dozvěděli 
se i o solných dolech ve Věličce a o tom, jak vlastně sůl do Polska 
kdysi dávno doputovala s princeznou Kingou. Cestopisné vyprávění 
mělo opět haptický charakter, to znamená, že předměty, které si paní 
průvodkyně přivezla z této zajímavé země, si mohli zájemci a klienti 
TyfloCentra prohlédnout opravdu zblízka a osahat si je. Již nyní se 
těšíme na listopad, kdy nám bude paní Chadalíková povídat o Albánii 
- divukrásné perle Balkánu.                        Za MěK Martina Nováková

Finanční poradna
Autorem dnešní poradny je konsultant v oblasti osobních financí Tomáš 
Sobotka a kontaktovat ho můžete na telefonním čísle: 608 680 322, 
nebo na e-mailu: tomas.sobotka@partners.cz

Jak můžu nejsnadněji přejít k jiné bance? Známý mi říkal, že to 
jde nějak vše převést, i trvalé příkazy. Bohužel v mojí bance na mě 
koukali a nevěděli, o čem to mluvím. 

Ještě, že jste se nenechal odradit v počinu přechodu k jiné bance a 
ptáte se osoby nezávislé. Samozřejmě, že přechod k jiné bance jde, Váš 
známý měl pravdu. Převedení veškerých trvalých příkazů nebo inkas 
se převede k Vaší nové bance. Jedná se o tzv. mobilitu účtu, ke které se 
všechny velké banky zavázaly, že umožní klientům hladký a adminis-
trativně nenáročný přechod k jiné bance. Přesnější informace můžete 
najít na stránkách české bankovní asociace, pod záložkou Kodex mobi-
lity klientů. Prakticky byste měl pouze vyplnit jeden formulář a vše by 
mělo být zařízeno. Ani se nedivím, že na Vás v současné bance koukali 
a nevěděli, o čem je řeč. Přirozeně, přicházejí totiž o klienta. Ale když 
se zmíníte o těchto pojmech, měli by zareagovat jinak. Tento Váš pří-
klad jasně dokumentuje, že je potřeba si zvyšovat finanční gramotnost 
a úspora za nižší poplatky se projeví okamžitě a je jasně viditelná.
Takže pokud se rozhodnete změnit banku, směle do toho. 

Memoriál Tomáše Hájka
V sobotu 29. ledna se konal již 4. ročník turnaje v hospodském mari-

áši „Memoriál Tomáše Hájka“. Pořádaná akce v restauraci „U Blondý-
ny“ měla opět obrovský úspěch a 44 registrovaných účastníků se utkalo 
v pětikolovém turnaji, kde si každý vylosoval tři protihráče. 

Všichni zúčastnění si po litém boji pochutnali na výborném hově-
zím guláši. Po skončení turnaje proběhla tradiční hudební produkce. 
Nejlepšími karbaníky byly vyhlášeni: Roman Vespalec, Karel Holátko 
a Pavel Kotek. Díky štědrým sponzorům, kteří poskytli hodnotné dary, 
dostali cenu všichni zúčastnění.

Děkujeme všem sponzorům, především: A+V autobazar, PÚ Musil, 
Pivovar Černá Hora, Pivovar Hostan, Rostislav Mládek - masér, Mora-
via Inzert Radek Nohava, Compact servis s.r.o., Ja-Pe transport L. Štulík, 
D-Fortel s.r.o, František Sklenář - stavitel, Milan Prustoměrský - KOVO 
výroba, Rostislav Novák - montáž el. zařízení, Květoslav Sobol - obkla-
dy-dlažby, Lékárna Paracelsus, Stock Božkov, Karel Pelikán - svařečské 
a zámečnické práce, Martin Žák - Top Trade-Profi, Hana Schwarzová 
- Panthers, Optika Šárka Kocandová, Voda-topení-plyn Martin Ond-
ruš, Hitl s.r.o., OSP s.r.o., kreativní dílna Almara, Rodinné včelařství 
Bronislav Gruna, Hokatrans - Kamil Horník, Martin Sojka, Vertex a.s.,
Maro-computers, GE Money bank, a.s., čtrnáctideník Zrcadlo.

ZLATÁ VELIČKA aneb
Z chvostu pro vítězství

Je to přesně rok, co jsme jeli na první turnaj v 6+1 házené MINI do 
„Veličky“. Tehdy jsme po hřišti spíše bloudili, dostali výprask a odnesli 
si ranec. 4 body, 9. místo z deseti a skóre 28:57. Rok holky šlapaly na 
plné obrátky, a protože to nevzdaly, mohla do roka a do dne kapitánka 
zvednout nad hlavu pohár za 1. místo ve „Veličce“.

Místo konání: Sportovní hala Velká nad Veličkou, datum: 28. až 30. 
ledna 2011. Účastníci: SKH Velká nad Veličkou, HK Ivančice, PRIOR 
Olomouc, DHC Slávia Praha, HK Hodonín, HK DECRO Veselí nad 
Moravou, Jiskra Otrokovice, HC Zlín, HC Háje Praha.

HK IVANČICE - JISKRA OTROKOVICE       11:5
HK IVANČICE - HC HÁJE PRAHA  8:4
HK IVANČICE - HC SLÁVIA PRAHA 7:6
HK IVANČICE - HK DECRO VESELÍ n.M. 5:1
HK IVANČICE - SKH VELKÁ n. VEL. 5:3
HK IVANČICE - HC ZLÍN   5:7
HK IVANČICE - HK HODONÍN  5:1
HK IVANČICE - PRIOR OLOMOUC           18:2
Turnaj se holkám povedl náramně. Pohár a zlaté medaile na krku.  

Děkujeme za skvělou reprezentaci klubu a města. Už je holkám jasné, 
že se dá porazit kdokoliv. Je k tomu zapotřebí perfektní parta, vůle,
bojovnost a štěstí. To vše jsme na tomto turnaji měli. Doufejme,
že takto půjdeme dál.                         Pavel Vavroušek, asistent trenéra



V pátek 28. ledna 2011 jsme 
zjistili, že někdo podřezal všech 
27 stromků tvořících Stromokruh 
Evropy (v Zolcarech u loděnice). 
Stromky byly cca dvoumetrové, 
šlo o národní stromy členských 
států EU. Na jaře 2009 je vysa-
dilo 27 rodin z celé České repub-
liky i ze Slovenska a tím se staly 
partnery jednotlivých stromků.

Byl to počin nově vznikajícího 
Okrašlovacího spolku Ivančice, 
jehož zakladateli jsou Irena a Josef 
Zahradníkovi a Martina a Aleš 
Turečkovi. Zahradníkovy znáte 
z kavárny a galerie Stříbský mlýn, 
Aleše Turečka z KICu Ivančice a 
Martinu Turečkovou z rodinného 
centra Měsíční Houpačka.

Když nám soused Miloš Psota 
v pátek 28.1. cca v 15.00 hodin 
zavolal, že je s dětmi a se psem 
na procházce u Stromokruhu a že 
všechny stromky do jednoho jsou 
uříznuty, nechtěla jsem tomu vě-

řit. Zavolala jsem Zahradníkům
a ti se tam jeli hned podívat. Smut-
nou novinu mi následně potvrdili. 
Přizvali jsme ivančickou policii a 
předali jí to k šetření. Na místě 
byly na zbytcích sněhové pokrýv-
ky vidět velké pánské stopy, které 
šly po směru hodinových ručiček 
od stromku ke stromku. Kmínek 
po kmínku pachatel odřezal cca 
ve výšce 20 cm nad zemí, nej-
spíše ruční pilkou „ocaskou“. 
Uřezané stromky nechal na místě. 
Některé teď leží na zemi, některé 
ještě stojí přivázané za horní část 
kmínku k podpůrnému kůlu.

Chápete to? Kdo něco takové-
ho může udělat? Proč? Dokážete 
si představit nějaký svůj vnitřní 
motiv, který by vás přivedl k re-
alizaci výše popsaného? Nešlo o 
náhodný vandalizmus – z přemí-
ry energie polámu dva tři strom-
ky, které se mi postaví do cesty. 
Ne. Tohle je zrealizovaný zlý zá-

měr. Uvědomuji si, že za bezmála 
35 let svého života jsem se takto 
blízko s takovým vědomým zlem 
nepotkala.

Vysadit Stromokruh Evropy 
mě napadlo při psaní diplomové 
práce. Myšlenka mě fascino-
vala natolik, že přežila další tři 
roky a pak došlo k její realizaci 
tady u nás, v Ivančicích. Stro-
mokruh Evropy není jen o 27 
dílčích stromcích, je to kulturní 
záležitost přesahující naše malé 
městečko. Je to ojedinělé živé 
dílo, které v celé Evropě nemá 
obdoby. Ivančický Stromokruh 
je první svého druhu. Jen to do-
myslete - ten krásný lesoparkový 
kruhový prostor uprostřed za 20, 
30, 50 let...

A někomu stálo za to tam jít a 
vše podřezat. Přitom stostromko-

vé aleje odstiňující Stromokruh 
od  silnice a železničního přejez-
du se ani nedotknul. Taktéž zůsta-
la neporušena zvonice ve tvaru 
srdce. Co k tomu dodat?

Po následných telefonických 
konzultacích s jednotlivými 
partnery stromů budeme na jaře 
Stromokruh vysazovat znovu. 
Máme v plánu zainvestovat do 
starších (tedy větších) sazenic, 
aby nevznikla „optická proluka“ 
při pohledu na růst Stromokruhu 
jako celku. Na stránkách www.
okraslovacispolekivancice.cz 
můžete sledovat termín nové 
výsadby a případně nám pak 
přijít pomoct nosit kýble s živou 
vodou. Budeme rádi za vaši pod-
poru dobré věci.

Za Okrašlovací spolek Ivančice 
Martina Turečková
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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
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HOSPODY A HOSPŮDKY
Je cílem našeho seriálu najít, 

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

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

Bufet na nádraží
Vážení čtenáři, všichni si jistě vzpomenete na nekrolog o skvěle 

vedeném bufetu v ivančické nemocnici, který provozoval známý pod-
nikatel, pan Voborný. Jeho zániku je obrovská škoda a želí ho nejen 
pacienti nemocnice, tak i ivančičtí občané. Ovšem není nic ztraceno! 
Člověk a zvlášť podnikatel je tvor obzvláště odolný a nedá se nějakou 
překážkou zastavit. A tak v rohovém domku u autobusového nádraží 
vznikl podnik nový, vlastněný a řízený stejným majitelem. Co do pro-
storového uspořádání se s tím starým nemůže měřit. Ovšem jeho strate-
gická poloha a otevírací hodina v 06.00 hodin potěší nejednoho cestu-
jícího, který čeká v mraze či dešti na svůj spoj. Dršťkovou, gulášovou 
nebo jinou polévku zde nečekejte (zatím jedou na zkušební provoz), 
ale chleba s vaječnou amoletou byl skvělý (chlebíček čerstvý, amo-
letka tak akorát ochucená s dobrou zeleninou). Kromě toho zde opět 
nabízí tradiční výběr skvělých chlebíčků světoznámé značky Voborný.
Tak nemrzněte na nástupišti a dobrou chuť.                         Petr Sláma

Stromokruh: 27 stromků někdo zákeřně podřezal

I. ročník závodů na dírkách
MO MRS Moravský Krumlov uspořádala pro příznivce zimního ry-

bolovu 22. ledna na rybníce Vrabčí hájek v Moravské Krumlově rybář-
ské závody v disciplíně, která je domovem především ve skandináv-
ských zemích - v lovu na dírkách. Tento lov byl v naší republice dlouhá 
léta zakázán, teprve v posledních letech je možné při splnění několika 
podmínek získat výjimku na tento druh rybolovu. Naše organizace je 
držitelem tohoto povolení, ale na mnoha rybnících nejen v okolí naše-
ho města probíhá lov bez povolení. Lovící si musí uvědomit, že mohou 
být za lov na vodách bez oprávnění potrestáni.

Samotné závody provázely obavy spojené s oblevou. Příroda nám 
ovšem pomohla a v sobotu byly podmínky přímo ideální. Závod byl 
organizován do tří hodinových kol. Každý centimetr ulovených ryb byl 
ohodnocen jedním bodem. Mezi jednotlivými koly byla přestávka na 
zahřátí, občerstvení a výbornou polévku. Úlovky byly velmi bohaté, 
celkem se ulovilo 275 pstruhů a sivenů. Jediným zklamáním této akce 
byla malá účast závodníků, kterých se sešlo pouze 22. Vítězem závodů 
se stal pan Jan Novotný s 26 ulovenými rybami získal 871 bodů, druhé 
místo obsadil Radim Jelínek - 24 kusů /794 bodů, a třetí byl Michal 
Potyčný - 23 kusů / 740 bodů.

Závěrem chci poděkovat všem organizátorům, kteří se podíleli na 
přípravě závodů. Pevně věřím, že se nám podařilo položit základ další 
tradici v Moravském Krumlově - závodům v lovu na dírkách.

Všichni zájemci si mohou vyzkoušet své umění každou sobotu a neděli 
od 8 do16 hodin na Vrabčím hájku.      Mgr. Jan Košíček - hospodář MO

5Angels v ZŠ Oslavany
Ve vánočním čísle magazínu Albatros byla vyhlášena soutěž o nej-

lepší text pro písničku 5Angels. Jedná se o pětičlennou hudební skupi-
nu mladých slečen z Prahy ve věku od 9 do 13 let.

Této soutěže se zúčastnilo asi 350 základních škol České republiky. 
Soutěžila i ZŠ Oslavany. A nyní je tu vítěz! Dívky ze 7. B třídy - Mo-
nika Kratochvílová a Kristýna Hájková, šly do úkolu opravdu naplno a 
v této velké soutěži zvítězily. Na vítězky čekala slíbená odměna - kon-
cert 5Angels, setkání s děvčaty a další odměny (CD, plakáty hudební 
skupiny). Dne 27. ledna se dlouho očekávaná událost uskutečnila. Sku-
pina 5Angels dorazila na ZŠ Oslavany. Holky se nám nejdříve předsta-
vily, poté zazpívaly několik písniček, doplněných taneční choreografií, 
a nechyběly ani různé soutěže. Úspěšnou akci zakončily 5Angels 
autogramiádou, a kdo měl chuť a zájem, nechal se s představitelkami 
skupiny i vyfotit. Všichni jsme se skvěle bavili!

Mgr. Vladimíra Hrdličková, Mgr. Olga Novosádová

Fotkám děti porozumí
V rámci našeho „volného odpoledne“ jsme se skupinkou internát-

ních dětí a dětí z dětského domova se sluchovým nebo kombinovaným 
postižením navštívili Městskou knihovnu v Moravském Krumlově.

Každý čtvrtek si děti mohou vybrat ze dvou nabízených akcí nebo 
činností. Naše skupinka se vydala do Moravského Krumlova do 
knihovny, protože knihovna v Ivančicích má ve čtvrtek zavřeno, ale i 
proto, že v moravskokrumlovské knihovně byla nainstalována výstava 
fotografií ze Zanskaru dokumentující nelehký život tamních obyvatel.  

Sluchově postižené děti, pro které je získávání informací sluchovou 
cestou velice náročné a mnohdy nemožné, jsou často odkázany na ces-
tu psané podoby jazyka. Bohužel, protože mají menší slovní zásobu, 
napsanému textu často správně nerozumí a čtení je nebaví. Protože 
psané slovo je pro ně nepostradatelný zdroj informací i významný ko-
munikační prostředek, je nutné tuto dovednost co nejvíce posilovat.

V knihovně v Moravském Krumlově na nás čekaly paní knihovnice 
Nováková a Dvořáková, byly trpělivé s našimi dětmi a snažily se děti 
zaujmout tak, aby všemu rozuměly. Velmi přínosná byla také fotogra-
fická výstava, která díky velkému množství obrazového materiálu
 byla našim dětem srozumitelná a přiblížila jim život ve vzdáleném Ti-
betu. Děti si odnesly spoustu cenných informací, které se potom samy 
snažily rozšířit. Děkujeme.   B. Šlezingerová, ved. vychovatelka MŠ, 
ZŠ a DD Ivančice, Škola pro sl. post. Ivančice

Laďa Kocáb má sedmdesát
Ladislav Kocáb se narodil 3. února 1941 v Ivančicích. Po základní 

škole  absolvoval strojní průmyslovou školu v Brně. Do práce nastou-
pil do ZKL Brno, dnešní Zetor Brno, kde pracoval jako technický úřed-
ník. Působil zde celý svůj produktivní život, který ukončil v 61 letech 
nástupem do zaslouženého důchodu. 

Již ve 23 letech (1964) se oženil s manželkou Janou a vychovali 
dceru Janu a syna Ivoše. Dnes už pomáhají vychovávat čtyři vnoučata 
(Markétu, Petru, Ivoše a Šimona), jež sledují nejen výkony ivančic-
kých házenkářů, ale i věčného dědy u zapisovatelského stolku. Oba 
vnuci jdou v Laďových šlépějích a úspěšně hrají  v žákovských kate-
goriích klubu.

Každý Vančák si Laďu vybaví jednak jako funkcionáře, nestora 
ivančické házené, ale také na víkendových akcích po boku jeho man-
želky v Besedním domě, kdy brigádně vypomáhal jako číšník na ple-
sech, svatbách, oslavách či večírcích.   

Jeho házenkářský život píše další stránky, takže opisujeme z ne-
dopsané knihy: • od 1957 dorostenec brankář • 1961 - kurz trenér + 
rozhodčí • 1962 - funkcionář - krajský svaz házené (dodnes) • 1962 - 
komise mládeže • 1965 - předseda Sportovní technické komise a disci-
plinárky • 1968-75 - Praha, člen Sportovní technické komise • 1975-81 
- člen Krajského výboru ČSTV • 1985 - člen rady ČSH.

S házenkářským oddílem IVANČICE je celý jeho život pevně spojen 
trvalou prospěšnou činností, dnes na postu tajemníka klubu. S házenou 
procestoval celou Českou i Slovenskou republiku a také část Evropy. 
Jako fanoušek se zúčastnil několika MS, ME a v roce 1980 byl také na 
olympiádě v Moskvě. Ve volném čase rád čte sportovní časopisy a no-
viny, luští křížovky, na stará kolena propadl počítači. Rád a pravidelně 
posedí s kamarády a přáteli.

Děkujeme za celoživotní přízeň a práci pro ivančickou házenou. Bla-
hopřejeme k významnému životnímu jubileu a přejeme pevné zdraví!

Laďo, děkujem!  /Klub HK Ivančice/

/Ivančice/ Za účasti šesti druž-
stev proběhl v letošním roce první 
domácí turnaj ze série Vangl Cup, 
pořádaný Střediskem volného 
času Ivančice ve spolupráci s HK 
Ivančice. Jednalo se ryze o chla-
pecký turnaj v kategorii mladší 
žáci. Zúčastnila se družstva 
z Polanky nad Odrou, Prostějova, 
Velké Bystřice a Brna Juliánov.

Zápasy byly vyrovnané a hlavně 
pohledné pro diváky, kteří zavítali 
do haly v hojném počtu a poctivě 
fandili. I přes velkou vyrovnanost 

zde bylo družstvo SK Velká Bys-
třice, které neztratilo ani bod a 
odvezlo si pohár za první místo. 
Na druhém místě skončili domácí 
a bronz patřilo Brnu Juliánov.

Jak už je na turnaji zvykem, 
trenéři volili ALL STAR TEAM 
turnaje. Hned dva zástupci z na-
šeho družstva do něj patřili, a to 
Matěj Klíma a Dominik Štork.

Poděkování patří všem zú-
častněným družstvům, trenérům, 
organizátorům a hlavně rodičům, 
kteří nám vypomohli a fandili.

Vangl Cup - domácí druzí

Nejmladší potěr ivančických 
házenkářů se v neděli 16. ledna 
za hojné podpory rodičů, praro-
dičů i sourozenců účastnil turnaje 
v rakouském Hornu a v žádném 
případě se neztratil.

Ivančičtí hráči narozeni v letech  
2001 - 2003 skvěle reprezentova-
li klub HK Ivančice. Turnaje se 

dále účastnily týmy z rakouských 
měst - Horn, Langenlois, Krems, 
Eggenburg a družstvo KP Brno. 
V silné konkurenci a v pěkném 
prostředí nové rakouské haly 
naši malí házenkáři obsadili 
krásné 2. a 3. místo. Gratuluje-
me a přejeme jim ještě spoustu
podobných výsledků.

Nejmenší házenkáři 
v rakouském Hornu
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM      14. 02. - 28. 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

• únor - 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
• 14. 2. v 17.00 hod. - VALENTÝNSKÝ ŽÁKOVSKÝ VEČER. Sál ZUŠ.
• 15.2. - „HRANÍ O ČERVENÉ KARKULCE“ -pořad pro MŠ a ZŠ, kinosál MK.
• 17. 2. v 17.30 hod. - Přednáška VÁLKA V MUZEU - „Partyzánský odboj 
na Moravě v letech 1944 - 1945“. Pořádá městské muzeum, přednáší PhDr. 
Vladimír Černý, Ph.D. Galerie Knížecí dům, vstupné: 40/20 Kč.
• 24. 2. v 17.30 hod. - VÁLKA V MUZEU - „Moravský Krumlov za 2. 
světové války“. Pořádá městské muzeum, přednáší Ing. Petr Kopečný. Galerie 
Knížecí dům, vstupné: 40/20 Kč.

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538,
fax: 515 333 608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz

• 26.2. ve 20.00 hod. - PLES FC MIROSLAV v kulturním domě.
• 2.3. od 8.00 hod. - KLÍČEK - pěvecká soutěž v KD pořádá DDM a ZŠ.
• 5.3. - MAŠKARNÍ KARNEVAL FC Miroslav v kulturním domě.
• 7.-13.3. - 11. ROČNÍK FILMOVÉHO FESTIVALU „Stíny světa“ (aneb 
Dny pro lidská práva a ekologii) v kulturním domě. Promítání dokumentárních 
snímků z mezinárodních festivalů Jeden svět a Ekofilm, spojené s přednáškami 
a výstavami. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav, ZŠ, MKIC a OS Marek.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 17.2. v 19.00 hod. - JAK UVAŘIT ŽÁBU. Divadelní tragikomedie. Účinkují:
Vilma CIBULKOVÁ a Miroslav ETZLER. Kino Réna Ivančice. Vyprodáno!
• 19.2. - Slavný muzikál JESUS CHRIST SUPERSTAR. Odjezd v 9.00 
hodin od Besedního domu Ivančice. Zájezd - Praha - Hudební divadlo Karlín. 
Účinkují: Kamil Střihavka, Michal Skořepa, Václav Noid Bárta, Bára Basiková, 
Dasha, Ondřej Brzobohatý, Jiří Korn... Cena (vstupenka a doprava): 1160 Kč
• 21.2. - SUGAR! (NĚKDO TO RÁD HORKÉ). Odjezd v 18.00 hodin 
od Besedního domu Ivančice. Zájezd - Brno - Městské divadlo - činoherní 
scéna. Muzikálová komedie na základě legendárního filmu s Marilyn Monroe. 
Účinkují: M. Lalková, P. Štěpán, A. Slanina, P. Vitázková, J. Apolenář... Cena 
(vstupenka a doprava): 530, 320 Kč

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

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 18.2. od 20.00 hod. - XIII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA. Společenský 
ples ve všech prostorách Dělnického domu Oslavany. K tanci a poslechu hraje 
kapela Karla Pešla - ve velkém sále, Melody Music - v restauraci, diskotéka
v baru. Součástí programu slavnostní předtančení TK Orion. Bohatá tombola. 
• 24.2. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seni-
orů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 26.2. od 20.00 hod. - II. SOKOLSKÝ PLES V PADOCHOVĚ. V sále Soko-
lovny. Hraje skupina Melody Music. Pořádá TJ Sokol Padochov
• 4.3. od 20.00 hod. - DIVADELNÍ PLES. Hraje skupina HOBBIT. Ve velkém 
sále Dělnického domu. Pořádá Divadlo „Na Mýtině“, o. s.
• 6.3. ve 14.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Hraaje skupina HOBBIT. 
Ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá Divadlo „Na Mýtině“, o. s.

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

• 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. 
• 16.2. v 17.00 hod. - PLETENÍ Z PAPÍRU. Jak uplést ošatku, věnec, zvone-
ček nebo botu? SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. Dospělí 50 Kč + materiál. 
Nutné se přihlásit do 14.2. v SVČ Ivančice. Přezůvky s sebou.
• 18.2. v 18.00 hod. - KLUBOVÁ DISKOTÉKA. Hraje DJ Blaster (dan-
ce, trance, house, techno). SVČ Ivančice, klub mládeže, Réna. Poplatek:
30 Kč/osoba; členové klubu zdarma.
• 18.2. ve 20.00 hod. - SPOLEČENSKÉ POSEZENÍ VŠECH  PŘÁTEL 
KONÍ. Ivančice, hospoda u Matoušků - Matty Aréna. Poplatek: 30 Kč/osoba.
• 23.2. od 17.00 do 19.00 hod. - SETKÁNÍ OBČANŮ NA TÉMA „SPORT
A VOLNÝ ČAS“. Diskuse pod vedením Jany Heřmanové. SVČ Ivančice.
• 26.2. ve 20.00 hod. - SPOLEČENSKÝ PLES HÁZENKÁŘŮ +  SVČ IVAN-
ČICE. Velký sál - skupina Merlin, Cobra bar - DJ Hans, vinárna - Fly band. 
Ivančice, Besední dům, cena 130 / 170 Kč/osoba. Předprodej vstupenek v SVČ. 
• 27.2. v 9.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU. Turnaj florbalové ligy mezi 
městy-mladších žáků. Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici.
• 27.2. v 15.00 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zábavné odpoledne plné 
her a soutěží, na kterém na vás bude čekat Harry Potter a jeho kamarádi. Dále 
také: tvořivá dílna, dětský koutek, bohatá tombola. Soutěž o nejhezčí masku. 
Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici, Poplatek 50 Kč/osoba. S sebou: 
přezůvky s bílou podrážkou.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
Připravujeme: • JARNÍ PRÁZDNINY V DDM - příměstský tábor v DDM 
pro děti od 1. do 6. třídy. Od pondělí 14.3. do pátku 18.3. denně od 8.00 do 
15.00. Můžete se těšit na sportovní a rukodělné činnosti, promítání filmů, ce-
lodenní výlet, vycházky, hry a soutěže a kooupání v bazénu v Nové Vsi. Cena: 
500 Kč / obědy, pitný režim, vstupné do bazénu, cestovné, odměny pro děti
a pedagogický dozor. Přihlášky k vyzvednutí v kanceláři v DDM Oslavany.
• POJĎTE S NÁMI DO ZOO. O velikonočních prázdninách ve čtvrtek 21.4. 
jsme pro vás připravili výlet do ZOO v Brně. Odjezd je v 9.00 od MěÚ Oslavany 
a návrat v 16.00 hodin. Cena pro dítě 150 /dospělí 200 Kč. Cena zahrnuje vstup-
né a dopravu. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři DDM Oslavany.

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 16. 2. v 18.00 hod. - GRAFOLOGIE. Přednáška brněnské grafoložky Evy
Behrové, která zájemce seznámí se základními taji grafologie. Pořádá knihovna 
• 18. 2. od 19.30 hod. - ABSOLVENTSKÝ PLES. K tanci a poslechu hraje skupi-
na Tremolo. V rámci programu budou slavnostně stužkování žáci 9. tříd. Předtan-
čení 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. 

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 19.2. - „ZE STŘELIC DO TETČIC KOLEM ŠIBENÍKU“. Odjezd vlakem 
v 9.16 hod do Střelic, chůze cca 10 km a z Tetčic busem do Ivančic. Vede Jiří Eibel.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 13.2. od 14.00 hod. - VALENTÝNSKÝ TANEČNÍ MARATON. Tříhodi-
nový soutěžní taneční maratón pro jednotlivce, páry i skupiny, pro zájemce od 
10 let. Tančí se na moderní hudbu různých stylů, dodržování pravidel sleduje 
tříčlenná porota, startovné 10 Kč, cena pro vítěze, hraje: DJ César Jr.
Připravujeme: • 14.-18.3. – JARNÍ PRÁZDNINY – PŘÍMĚSTSKÝ TÁ-
BOR CESTOVATELÉ HLUBIN. O jarních prázdninách se spolu vypravíme 
na dobrodružnou cestu pod mořskou hladinu, čekají vás zábavné hry a soutěže, 
boj s chobotnicí, sestavování batyskafu apod. a na závěr týdne výlet do aquapar-
ku. Přihlášky v kanceláři DDM nebo na www.domecekmk.cz
• každé pondělí od 15.00 do 16.00 hod. - AEROBIC PRO DĚTI 6-10 LET, 
cena: 200 Kč/pol., vede: Yvona Žáková.
• každé pondělí od 17.00 do 19.00 hod. - KURZ ZÁKLADŮ PRÁCE NA 
PC, cena 1.500 Kč, vede Mgr. Ivana Mašová, začínáme 14. února.
• každé pondělí od 18.10 hod. - BALLANCE BALL - cvičení na velkých 
míčích, cena 40 Kč a každá středa od 17.00 hod. - PILATES POKROČILÍ, 
cena: 40 Kč/hod., vede Yvona Žáková.
• každý čtvrtek od 17.00 hod. - KURZ PRÁCE NA POČÍTAČI se zaměře-
ním na grafiku a zpracování digitálních fotografií. Vede Radim Šmíd
• 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 KEŇUv redakci Zrcadla v 
Knížecím domě, 1. patro, Růžová 39, M. Krumlov. Ve spolupráci s huma-
nitární organizací ADRA. Informace na tel. čísle 602 782 272.
• 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 přátel turistiky v Moravském Krumlově
Ing. Roháček, tel.: 721 763 489

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.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
• 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
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. 
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. 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. 
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. 
Vede: Bc. Soňa Pomezná. Info na tel. 722 938 173. Poplatek: 300 Kč / členové, 
350 Kč / ostatní / leden - březen.

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.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
pořádá zájezd na TANEČNÍ SHOW

LORD OF THE DANCE
VÝSTAVIŠTĚ  BRNO – pavilon P

čtvrtek 3. března 2011 - 19.00 hodin  
Cena celkem: 1.200, - Kč (vstupenka k sezení + doprava), závazné 

přihlášky na městském kulturním středisku do 20. ledna 2011.

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

ZO ČSCH Moravské Bránice pořádá
dne 26. února 2011 od 20.00 hodin

VALENTÝNSKOU ZÁBAVU
SE SKUPINOU SANKLABÁNO.

Srdečně zvou pořadatelé.

DON QUIJOTE DE LA ANCHA
„Představení, které prodlužuje život“

Dne 12. února zavítá do Dolních Kounic přední světový chůdoherec   
Lennoire Montaine s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha
- nejhranějším představením v Evropě. Tuto „didaktickou klauniádu“ 
v režii pana Bolka Polívky můžete zhlédnout dne 12. 2. v 18:00 
hodin v kulturním domě. Představení je vhodné i pro rodiče s dětmi, 

přináší pohodu a spoustu smíchu, také však potěšující dárečky.
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 20 Kč. Těšíme se na Vás! TIC 
města Dolní Kounice. (Představení se uskuteční v rámci projektu  

COMENIUS 2011 - Podpora kultury s EU)

SPORTOVNÍ, o. s. Řeznovice Vás srdečně zve na

SPORTOVNÍ SPOLEČENSKÝ PLES
pátek 18. února 2011 od 20.00 hodin

V sále kulturního domu v Biskoupkách. K tanci a poslechu Vám 
zahraje hudební skupina FK Music Velká Bíteš. Vstupné: 100 Kč.
Doprava na ples a bohatá tombola zajištěna. Možnost zajištění 

večeře (guláš, řízek, nutno objednat dopředu). Bohatý doprovodný 
program: břišní tanečnice, historický šerm Taranis. Předprodej 

vstupenek a večeří: p. Pyrochta, tel. č.: 776 670 146.

Zastupitelstvo obce Kadov si vás dovoluje pozvat na svůj

IV. OBČANSKÝ PLES
sobota 19. února 2011 od 20.00 hodin v kulturním domě.

K tanci a poslechu hraje taneční skupina SILETA Hostěradice.
Začátek pro děti a rodiče ve 14.00 hodin - vstupné dobrovolné. 
Začátek večerního programu ve 20.00 hodin - vstupné 80 Kč.

Masky vítány, tombola připravena.

ZUMBA FITNESS
každou středu v Sokolovně Moravský Krumlov

od 19.30 hodin (nad kinem).
Vstupné 50 Kč, Kontakt: Petra Müllerová, tel.: 736 624 585

Orel jednota Rakšice Vás srdečně zve na:

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 !!!

Orel jednota Rakšice Vás srdečně zve na:

MAŠKARNÍ PLES ORLA RAKŠICE
sobota 5. 3. od 20 hodin v  Orlovně v Rakšicích

Pro velký úspěch loňského plesu si vás dovolujeme opět pozvat 
na již tradiční maškarní ples Orla Rakšice, vítáni jsou všichni
(i bez masek), každá maska však obdrží dárek! K tanci a poslechu 
hraje hudební skupina Fantazie. Bohatá tombola - hlavní cena 
horské kolo! Čeká Vás tradiční pochovávání basy, soutěž
o nejlepší masku, opět jedno překvapení… Předprodej vstupenek 

pohostinství Havel Orlovna od 12. února 2011.



Hned po vypuknutí 1. sv. války 
byly zemským výborem, na zákla-
dě dohody s Červeným křížem, 
všechny zemské ústavy změněny 
na nemocnice. Ve smyslu výnosu 
Mor. zem. výboru ze dne 6. srpna 
1914 byla také v Ivančicích na 
ústavu pro hluchoněmé zřízena 
reservní nemocnice. Rodičům 
dětí bylo oznámeno, že školní rok 
1914-15 nebude zahájen a že si 
mají děti ponechat, dokud nebu-
dou ředitelstvím vyzváni, aby je 
do ústavu dovedli.

Místnosti ústavu byly upraveny 
na nemocnici a léčením byl pově-
řen ředitel veřejné nemocnice
v Ivančicích Dr. Heribert Keckeis.

První zranění v počtu 39 byli 
přivezeni v neděli 13. září 1914 
večer. Největší počet zraněných 

- 95 byl dopraven 25. října a pak 
9. listopadu - 56 osob. Největší 
počet zraněných byl v ústavu dne 
10. a 11. listopadu 1914 - 246 
osob. Do konce roku zemřeli tři 
nemocní, všichni byli pochováni 
na ivančickém hřbitově.

Ústav zůstal také po celý rok 
1915 jako rekonvalescentní ne-
mocnice pro zraněné a nemocné 
vojíny ve službách c.k. vojen-
ských úřadů. Hospodářské vedení 
bylo svěřeno ředitelství ústavu. 

Počet ošetřovaných se neustále 
měnil, uzdravení byli posíláni 
každých 10 dní do Brna a na jejich 
místo přišli noví. Celkový počet 
ošetřovaných od počátku války
do konce roku 1915 byl 1489.

Také obyvatelstvo Ivančic a 
okolí pomáhalo raněným zpří-
jemnit zdejší pobyt. Na prvním 
místě to byla odbočka zdejšího 
Červeného kříže, která téměř 
každou neděli darovala vojákům 
přesnídávku, cigarety aj. Podva-
kráte vystrojila vojínům nádherný 
vánoční stromek, při němž každý 
vojín dostal dárky, jaké si přál. 
Pomáhali i další. Slečna Vally 
z Gomperzů zasílala z Vídně 
často vojínům cigarety, doutníky 
a prádlo. Žalářník zdejšího okres-
ního soudu J. Goll sbíral neustále 
milodary, za které několikrát 
měsíčně nakoupil tabák a dýmky. 
Spolumajitel továrny v Alexovi-
cích p. Placzek také několikráte 
podělil vojíny vínem, ovocem, 
cukrovím a cigaretami. Při kon-
certu uspořádaném přednostou 
stanice Vandasem a učitelem Vál-
kem dostali vojáci přes 20 000 
cigaret, jež jim byly rozdány poz-
ději, když jiných dárků nebylo. 
Také obyvatelstvo z okolí, zvláš-
tě z Letkovic, přineslo několikrát 
vojákům zákusky a ovoce.

 Hned na začátku umístění vo-
jáků ve zdejším ústavu byl zjištěn 
značný počet analfabetů. Byla zří-

zena škola pro 20 analfabetů. Vyu-
čování trvalo bohužel jen několik 
měsíců, pro neustálé střídání raně-
ných vyučování přestalo. Každého 
10., 20. a posledního dne v měsíci 
byli uzdravení vojáci odváděni do 
Brna. Počet odvezených dosáhl 
v r. 1915 počtu 574, tři zemřeli na 
tuberkulózu.

 Také v roce 1916 docházel do 
ústavu denně MUDr. Keckeis. Ku 
konci každého měsíce sem při-
jížděl ředitel Zemské nemocnice 
U Sv. Anny MUDr. Kučera, po 
návrhu Dr. Keckeise definitivně 
určoval, kteří vojíni a kdy budou 
posláni do Brna.

Aby majitelé pozemků na 
Ivančicku mohli včas ukončit 
žně a jiné polní práce, bylo až do 
pozdního podzimku komandová-

no až 70 vojínů na různé polní 
práce. Tím bylo velmi ulehčeno 
ivančickým rolníkům i z blízké-
ho okolí, kteří platili vojínům 3 
K beze stravy, pro kterou si tito 
posílali do ústavu.

 Pro zábavu a poučení vojínů 
byly  ředitelstvím ústavu orga-
nizovány poučné vycházky do 
průmyslových závodů v okolí, při 

čemž dostalo se vojínům hojného 
občerstvení. Dále pro ně  byly po-
řádány koncerty, při nichž účinko-
vala hornická a vojenská kapela. 

 Dojemnou byla štědrovečerní 
nadílka, k níž mimo jiné přispěla 
zdejší odbočka Červeného kříže.  
Každému vojínu dostalo se hojně 
dárků a kuřiva.

 Dne 22. února 1916 byl do 
ústavu poslán větší počet vojáků, 
pro které bylo nutno připravit 
místnost č. 42. Po dobu 14 dnů 
v této místnosti nikdo nebyl. Po 
otevření bylo cítit kouř a bylo 
zjištěno, že trámy pod kamny 
doutnají. Kamna musela být rych-
le rozbourána, doutnající trámy a 
podlaha minimaxem uhašeny. 
Tím bylo zabráněno možnému 
většímu ohni v ústavu.

Také v roce 1917 udržel ústav 
vysokou úroveň, co se týče stra-
vování a ošetřování vojáků, což 
potvrzují uznání vyslovená při 
inspekcích i to, že vojáci dříve 
zde ošetřovaní se po dalších zra-
něních domáhali o přeložení do 
zdejšího ústavu. Ústav byl také 
jediným ústavem na Moravě, 
jenž měl zásoby brambor až do 
nové sklizně a ještě přenechal 30 
q Zemskému ústavu pro choro-
myslné v Černovicích.

Nejvyššího počtu ošetřovaných 
vojínů bylo dosaženo 17. září,  
činil 241 osob, počet ošetřovaných 
v tomto roce byl 837 osob. Kromě 
nemocných bylo 5 vojínů koman-
dovaných, a to: 1 krejčí, 1 obuvník, 
1 řezník, 1 k obsluze nemocných
a jeden pro kancelářské práce.
Během roku zemřelo 6 osob.

Lékařské ošetřování vedl 
ředitel zdejší veřejné nemoc-
nice MUDr. Heribert Keckeis. 
Počátkem každého měsíce do-
jížděl k prohlídce nemocných a 
raněných c.k. vrchní štábní lékař 
MUDr. Wolf, který byl vystřídán 
v polovici roku vrchním štábním 
lékařem MUDr. Fresendem. Také 
letos vypomáhali někteří vojíno-
vé zdejším rolníkům při polních 
pracích za denní odměnu 3 až 5 
korun beze stravy.

O Vánocích byl vystrojen 
vojínům vánoční stromek, kaž-
dý přítomný obdržel vánočku, 
cukroví a ovoce. Mnoho daroval 
p. Plaček, továrník z Alexovic, 
přítomna byla i jeho choť. Pro-
slov česky měl ředitel ústavu, 
německy Dr. Keckeis.

Za nezištnou a obětavou náma-
hu vyznamenáni byli Červeným 
křížem Dr. Heribert Keckeis, 
milosrdná sestra Terezie, dobro-
volné ošetřovatelky sl. Goldman-
nová a Střechová.

Dlouholetou válkou stouply 
enormně ceny všech životních 
potřeb. Morav. zem. výbor uznal 
tyto abnormálně vysoké ceny a 
zvýšil veškerému personálu jejich 
příjmy udělením jednak různých 
podpor, jednak mimořádných vá-
lečných drahotních přídavků.

Mimořádné přídavky: do-
movníku Vlašínovi 427 K, do-
zorci Širokému 309 K, dozorci 
Nováčkovi 463 K a zahradníku 
Broučkovi 463 K. Dozorkyním a 
pěstounkám po 100 K. Učitelům: 
Válkovi 240 K. Brudíkovi 170 K, 
Synkovi 340 K, Za rok 1916 ob-
drželo učitelstvo dodatečně stejné 
obnosy. Služkám byla zvýšena 
měsíční mzda z 20 K na 24 K, 
případně z 24 na 28 K.

Ani v roce 1918 se bohužel 

nepodařilo, aby ústav byl vrácen 
zase svému účelu. Po celý rok 
v něm byli ošetřováni vojíni-re-
konvalescenti. Ústav byl všemi 
potravinami dostatečně zásoben, 
i když za značných potíží. Při 
obecném nedostatku tuků měl 
ústav takovou zásobu, že mohl 
přenechat 1q loje zemskému chu-
dobinci v Drnovicích.

Jako minulá léta, tak i letos se 
počet ošetřovaných vojínů stále 
měnil, jedni přicházeli, druzí po 
prohlídce posíláni do Brna k další 
dispozici. Nejvyšší počet ošetřo-
vaných byl tohoto roku 219 osob 
dne 1. února, mimo 5 komandova-
ných vojínů k pracím. Během roku 
propuštěno 804 vojínů. Ošetřovací 
náklady činily 216 004 K (denní 
stravné 5,5 K na osobu). Během 
roku zde zemřelo 15 nemocných 
nebo zraněných osob.

Ošetřovací aparát byl týž jako 
v roce minulém: MUDr. Heribert 
Keckeis, ředitel veřejné nemoc-
nice, milosrdná sestra Terezie a 
dobrovolné ošetřovatelky pí. Vlč-
ková, sl. Goldmannová a Střecho-
vá. Zvláště namáhavou práci měla 
milosrdná sestra Terezie, která 
téměř každodenně přes půlnoc 
ošetřovala těžce nemocné vojíny. 

Práceschopní vojínové vypo-
máhali i letos při hospodářských 
pracích polních za denní odměnu 
8 -10 K s přesnídávkou a svači-
nou. Po zvýšení odměn nebyla 
poptávka po nich tak značná.

Také letos vystrojen jim vá-
noční stromek nákladem země. 
I letos byli vojínové obdarováni 
chotí továrníka Placzeka z Alexo-
vic hojnými dárky.

 Koncem roku 1918 bylo roz-
hodnuto přemístit zbylé nemocné 
do jiných nemocnic, aby ústav 
mohl být odevzdán zase svému 
účelu. Do ústavu byla počátkem 

roku 1919 vyslána stavební ko-
mise, aby zjistila, které opravy 
je nutno provést. Pro vysoké ceny 
všech materiálů byly provedeny 
jen nejnutnější opravy.

 Mor. zem. výbor v lednu 1919 
vyslovil díky MUDr. Keckeisovi 
a dobrovolným ošetřovatelkám 
za služby vykonané během války 
v ivančickém ústavu. Začátkem 
roku se začali vracet dřívější 
zaměstnanci ústavu - učitelé a 
ostatní personál. Všichni obdrželi 
dovolenou na zotavenou a teprve 
potom se pomalu rozbíhala práce 
s hluchoněmými dětmi. 

Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Prameny: • SOkA Rajhrad, 

fond A,1 číslo 1198 • Kolektiv 
autorů. Ivančice, dějiny města 
- Ivančice 2002.
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Reservní vojenská nemocnice v ústavu
pro hluchoněmé v Ivančicích

SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
Spořitelní spolky do roku 1938 - 1. část

První novodobé bankovní ústavy v Evropě vznikaly již v 18. století, 
ale jejich rozkvět začal v habsburské monarchii před polovinou 19. stole-
tí. Na základě normy z roku 1844 byly zakládány spořitelny, coby insti-
tuce, které se starají o sociální zajištění chudých vrstev. Spořitelny byly 
později zakládány na spolkovém základě, od 60. let 19. století vznikaly 
častěji i z popudu obcí, okresů i společenských tříd (měšťanské vrstvy, 
elity…). Se všeobecným národnostním vyhraňováním vznikaly ryze čes-
ké a německé spořitelní ústavy, na české straně pod názvem „záložny“. 

České záložny a kampeličky se nejčastěji profilovaly jako ústavy 
drobných venkovských živnostníků a zemědělců. Nahrazovaly dnešní 
banky, které v moderním slova smyslu neexistovaly. Finanční pomoc 
byla podmíněna ručením členů jejich jměním, na základě čehož byla 
živnostníkovi poskytnuta výhodná půjčka. Tímto způsobem podporo-
valy záložny hospodaření obce. Bylo zvykem, že záložny podporovaly 
české menšinové školství a kulturní akce českých spolků. 

Občanská záložna v Moravském Krumlově
Občanská záložna je významným spolkem už jen tím, že vznikl 

v roce 1865 vůbec jako první spolek v M. Krumlově. Původní název 
zněl Záložní pokladnice. V tehdejším představenstvu byl M. Krk, Fr. 
Měřinský, J. Lerch, A. Komers a M. Procházka, v době založení měl 1 
218 členů – věřitelů. Členové spolku byli předními osobnostmi české 
kulturní sféry ve městě. Působili zde např. N. Měřínský, J. Medla, L. 
Tuma, J. Holánek, V. Perek, farář E. Petersburg, A. Kašpárek a další.  
V roce 1870 koupil spolek dům v zatáčce dnešní Smetanovy ulice a 
přestavěl ho na úřadovnu a zájezdní hostinec, od roku 1878 zde pro-
vozoval i pohostinství. Koupí vedlejšího domu v roce 1883 na rohu 
dnešního Klášterního náměstí a Smetanovy ulice a přestavbou hostince 
na hotel vznikla dvorana budovy. 

Občanská záložna se téměř ihned stala kulturním centrem, jehož 
bylo využíváno téměř bezvýhradně až do roku 1930, kdy vznikl i 
další prostor pro akce v Sokolovně. V poslední čtvrtině 19. století 
sídlil v budově Občanské záložny spolek Beseda krumlovská, které-
mu byla vyhrazena vlastní místnost po něm pojmenovaná „Beseda“. 
Kancelář Občanské záložny byla v nárožní části, hostinec se skládal 
z „nálevny“, místnosti zvané „kufr“ a kulečníkové místnosti. Ve 
dvoraně budovy vzniklo divadelní jeviště, kde hráli pozvaní i místní 
ochotníci z řad orlů a sokolů. 

Hlavním účelem spolku byly zajišťování půjček drobným českým 
živnostníkům a malozemědělcům, kteří nebyli schopni sehnat úvěr 
pro své podnikání u konkurenčních německých bankovních ústavů 
ve městě. Záložna tak přímo působila na rozvoj krumlovského hospo-
dářství, přispívala na akce jiných spolků, podporovala vznik českých 
menšinových škol. Na stavbu měšťanských škol darovala 10 000 
zlatých a propůjčila bezplatně dvoranu budovy pro první třídy, než 
byla dostavěna budova školy na Klášterním náměstí. Přispívala např. 
Matici moravskokrumlovské, Besedě krumlovské, Okresní péči
o mládež, sirotkům českých legionářů atd.   

Spolek působil do komunistického převratu. Režimu tyto spolky 
ideologicky nevyhovovaly, v novém uspořádání všeobecného blaho-
bytu a sociální rovnosti nebylo třeba si na nic půjčovat. Proto bylo v 
roce 1949 v budově bývalé Občanské záložny umístěno nově vzniklé
Gymnázium Moravský Krumlov.                       Mgr. Hana Prymusová

Literatura a prameny: MZA, B40, 2/7; MZA, B40, 437n; SOkA 
Znojmo, (MK/1.), (1974), sign. K-I-479; Materiály Městského muzea; 
BRŰCKOVÁ, M. a kol: M. Krumlov ve svých osudech…; HAŇÁK, 
V.: Vlastivěda moravská…; KARÁSEK, J.: Moravsko Krumlovsko a 
Hrotovsko…; PAVLÍČEK, R.: Statistická příručka…; SLOSCHEK, 
E.: Geschichte der Stadt… 

Občanská záložna 1937-38                               foto: Městské muzeum

Občanská záložna po bombardování v roce 1945

Ústav pro huchoněmé v roce 1915

 Vojenský lazaret na ústavě -  I. sv. válka



» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• Škodu 120 bez tk, může být i 
odhlášená. Tel.: 720 615 917.
prodám
•• dvourychlostní babetu, v po-
jízdném stavu; Teru, cena dohodou. 
Tel.: 723 747 646  po 18 hod.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• garáž v Ivančicích - Němčicích, v 
lokalitě pod školou. Prosím nabídněte. 
Tel.: 723 248 074.
prodám
•• RD 3+1 v Ivančicích.  Zahrada, 
dvorek, částečně podsklepen, všechny 
IS, blízko centra. Cena dohodou. Tel.: 
604 145 283. 
•• RD 4+1 s meruňkovým sadem, 28a 
v Bohuticích. Cena 850.000 Kč. Tel.: 
777 580 906.
•• zahrádku pod Floriánkem v MK, 
400 m2, dřevěná chatka, voda. Cena 
dohodou. Tel.: 724 857 821
V rámečku
•• Byt 3+1 v Oslavanech. Klidná 
lokalita blízko školy a školky. Byt 
v OV, volný od 5/2011. Dotazy i 
na e-mail: jarby@seznam.cz. Tel.: 
608 977 402.
hledám podnájem/pronájem
•• garáž v MK na Břízové nebo 
Sídlišti, Zn. Dlouhodobě. Tel.: 
777 003 144.
nabízím podnájem/pronájem
•• byt 3+1 na Sídlišti v MK. Tel.: 732 
546 849.
•• 3 volná místa v zahrádkářské oblasti 
v Ivančicích u řeky na Malovansku. 
Rozvod vody na zalévání zajištěn. 
Info na tel.: 602 845 042.
•• dlouhodobě garáž v Oslavanech, 
ulice Starohorská, volná od 1. 3. 2011. 
Cena 850 Kč/měs. Tel.: 737 600 699.
•• Hledám nájemce pro zavedený 
AUTOBAZAR v Ivančicích. Pros-
tor střežen 24 hod. Poloha u hlavní 
silnice. Tel.: 777 252 060. 

»ELEKTRO, ELEKTRONIKA
prodám
•• elektrický sporák na 380 V v 
dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.: 
724 662 429.
•• Nokii X2, v záruce, skoro nepoužitá 
a k tomu 2G pam. karta a gumový 
obal. Cena 2.200 Kč.
»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
» RŮZNÉ
•• hledám někoho s volným místem 
v autě, kdo jezdí za prací do Brna 
v brzkých ranních hodinách. 
Nejlépe přes Jamolice. Děkuji. Tel.: 
739 435 594.
koupím

•• 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.
•• motorovou pilu Homelite. Cena do 
1.000 Kč. Tel.: 723 747 646.
•• 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.
•• svařovací drát ESAB 1mm OK 
AristoRod 12.50, cena 500 Kč. Tel.: 
728 475 768.

»VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětské kolo 16“,  celohliníkový 
rám. Ve výborném stavu. Cena 1000 
Kč. Tel.: 775 587 578.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěně jorkšíra, očkované, 
odčervené, s PP. Cena dohodou. Tel.: 
731 945 034.
•• zadám krásná štěňata jack russel 
teriéra, čistokrevná, bez PP, odběr 
možný za 4 týdny, cena 5.000 Kč. 
Tel.: 723 462 343.
•• z rodinných důvodů prodám žaka 
šedého - mluvící samice, v hodnotě 
7.500 Kč, s klecí celkem 19.000 Kč. 
Tel.: 723 462 343.
daruji
•• malá černá štěňátka. Tel.: 
728 914 846.
•• roční fenku křížence menšího 
vzrůstu. Zvyklá na děti a kočky. Tel.: 
723 790 597.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
•• hledám brigádu k práci. Odpoledne, 
víkendy. Ivančice. Tel.: 724 770 605.
•• hledám důchodce zedníka z Ivančic 
pro drobné stavební práce v objektu v 
Ivančicich. Tel.: 737 974 174.
•• hledám soukromého učitele/(ku) 
angličtiny, jsem úplný začátečník. 
Tel.: 605 753 997.

•• 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.

•• Firma HUTIRA – PSV Ivančice, 
s.r.o. přijme montážního a staveb-
ního dělníka. Požadavky: výuční 
list v oboru instalatér, zámečník, 
topenář nebo SŠ se zaměřením na 
stavebnictví, ŘP skup. B. Info na 
tel: 546 451 978, 777 710 962 – ing. 
Škrdla, e-mail: info@hutira-psv.cz

•• Přijmeme zkušenou účetní na 
VPP, solidního automechanika na 
HPP a spolehlivého pracovníka pro 
úklid a čištění vozů na VPP, nebo 
HPP pro pracoviště Autocentrum 
Král v Dobelicích. Více info na tel.: 
608 111 626.  

•• Stavební spol. se sídlem v Ivanči-
cích s působností v Brně a v okr. BV 
hledá pracovníka na pozici: STAV-
BYVEDOUCÍ. Požadujeme: VŠ/SS 
staveb. směru, organ. a komunik. 
schopnosti, znalost práce na PC, 
ŘP sk. B, zákl. znalosti problemati-
ky smluv a staveb. zákona, dobrou 
prac. morálku, zodpovědnost, flexi-
bilitu, zkušenosti a praxe z výstav-
by inž. sítí, zejména plynovodů a 
vodovodů jsou výhodou. Nabízíme 
motiv. finanční ohodnocení, stabilní 
zázemí prosperující firmy a zaměst. 
benefity. Profesní životopis zašlete 
na adresu: HUTIRA – PSV Ivanči-
ce, s.r.o. Jana Vrby 1200/7, 664 91 
Ivančice nebo na e-mail: libor.sus-
tr@hutira-psv.cz. Další info na tel. 
čísle 546 451 978, 777 109 971.

•• Přijmeme technika výroby - výro-
ba nerezových dílů, jejich svařování 
a ohýbání. Vyučen v oboru tech. 
směru, pečlivost a dílenská zručnost, 
kreativní myšlení a smysl pro detail, 
vysoké prac. nasazení (výjezdy 
mimo firmu), týmový duch, svářecí 
pr. výhodou. Nabízíme: motivující 
fin. ohodnocení podle splnění cílů, 
odborný růst, zaměstnanecké výho-
dy. Své nabídky zasílejte na adresu:  
tcmach@tcmach.cz nebo na adresu 
TC MACH, s.r.o. U Mostu 590, 672 
01 Moravský Krumlov.

•• Stabilní, celorepublikově půso-
bící finanční společnost přijme 
spolupracovníky na ŽL. Vhodné  
pro zaměstnané, ženy na MD, 
invalidní či starobní důchodce. 
Bližší informace na: 774 780 002.

•• Přijmeme servisního technika 
- vyhl. 50 §6, ŘP skup. B, PC uži-
vatelsky, dílenská práce a práce u 
zákazníka, ČTR, praxe výhodou, 
samostatnost, hmotná odpovědnost, 
vzdělání v oboru elektro podmín-
kou, AJ výhodou. Prof. životopis 
zasílejte:  tcmach@tcmach.cz nebo 
na adresu TC MACH, s.r.o. U Mos-
tu 590, 672 01 Moravský Krumlov.

» SLUŽBY
•• 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.

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré 
opravy. Okenní sítě vyrobím a namon-
tuji i do 24 hodin. Žaluzie vertikální, 
horizontální (řetízkové), silikonové 
těsnění oken a dveří, rolety předo-
kenní i látkové do střešních oken. Více 
info: Ivo Pavlík, Dukovany 221. Tel./
fax: 568 865 321, 602 719 156, e-mail: 
ivokarpavlik@ seznam.cz.
•• Jsme tu pro Vás! Získejte kvalitní
pojištění vozidel, majetku, zdraví, 
cestovní pojištění, zdravotní po-
jištění pro cizince, aj. Moravský 
Krumlov, Komenského 144; tel.: 
515 230 666; 728 732 827; e-mail: 
jistim@seznam.cz
•• Úplně nová půjčka ve vašem regi-
onu. Bez poplatku předem. Peníze 
na ruku, měsíční splátky. Info na 
tel.: 605 324 100.

•• Nabízím vedení účetnictví a daňo-
vé evidence pro fyz. a práv. osoby, 
zpracování DPH, silniční daně atd. 
vnitropodnikové směrnice, zpraco-
vání mezd a personalistiky. Účetni 
SW Pohoda, nebo váš program. 
Více na: www.acheesi.webnode.cz, 
tel.: 606 565 464. 
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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 04/11 vyjde 25. února 2011, uzávěrka 22. února 2011. Více informací na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, nám. TGM 40
pořádá ZÁJEZD na MUZIKÁL

KAT MYDLÁŘ
sobota 14. května 2011 v 18.00 hodin

DIVADLO BROADWAY PRAHA - vystoupí v alternacích: D. Hůlka/
B. Matuš/M. Vojtko, P. Kolář/Z. Fric, B. Josef/J. Vojtek, K. Brožová/

I. Csáková, M. Jandová/R. Fišarová, V. Čok/ M. Pošta a další.
Cena: 1.100 Kč  (vstupenka + doprava). Závazné přihlášky na MěKS 

do 24. února 2011, tel.: 515 322 330 a 725 579 923

CK Moras tour, spol. s r.o., Josefská 9, 602 00 Brno nabízí 

JEDNODENNÍ ZÁJEZD „SALZBURK
„

VYUŽIJTE odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA!!!
termín: 21. 05. 2011 (sobota) • CENA: 890 Kč

Cena zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností nástupu v 
Moravském Krumlově) • průvodce • pojištění léčebných výloh a 
pojištění CK proti úpadku. Doporučujeme včasnou rezervaci pro 
velký zájem !!! Více informací na tel.: 541 245 717, 722 270 363, 

nebo e-mail: josefska@morastour.cz

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, nám. TGM 40
pořádá zájezd do ČESKÉHO KRUMLOVA - OTÁČIVÉ  HLEDIŠTĚ

JAK SE VÁM LÍBÍ
sobota 11. června 2011 - 21.30 hodin

Komedie Williama Shakespeara, kde zvítězí spravedlnost, důvtip
a láska v režii Davida Radoka. Účinkují herci Jihočeského divadla.
Cena: 1.100 Kč (vstupenka a doprava). Možnost prohlídky zámec-
kého barokního divadla a zámku + splutí řeky Vltavy na voru.
Závazné přihlášky na MěKS do 25. 3., tel.: 515 322 330 a 725 579 923.

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.

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. Vstupné 45 Kč.

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. 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.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOBŘÍNSKO Vás srdečně zve na 

TRADIČNÍ OSTATKY V DOBŘÍNSKU
sobota 5. března 2011 od 20.00 hodin, KD Dobřínsko

Hraje skupina STONE. Masky vstup zdarma. Bohatá tombola. 
Občerstvení zajištěno. Během večera překvapení pro hosty.

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

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

so 19.2. v 18.00 BENGA V ZÁLOZE
  Akční komedie USA

ne 20.2. v 18.00 PARANORMAL ACTIVITY 2
  Horor USA

so 26.2. v 18.00 BASTARDI
  Drama ČR

ne 27.2. v 18.00 FOTŘI JSOU LOTŘI
  Komedie USA

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

ne 13.2. v 18.00 FOTŘI JSOU LOTŘI
a ve 20.00 Komedie USA

st 16.2. v 18.00 RODINKA
a ve 20.00 Komedie ČR

ne 20.2. ve 20.00 DĚCKA JSOU V POHODĚ
  Dramatická komedie USA

st 23.2. v 17.00 MEGAMYSL
  Anim. komedie USA, dabing

ne 27.2. v 17.00 LETOPISY NARNIE:
a ve 20.00 PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
  Fantasy film USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 13.2. v 18.00 ZÁMĚNA
  Romantická komedie USA

st 16.2. v 18.00 FOTŘI JSOU LOTŘI
  Komedie USA

ne 20.2. v 18.00 OBČANSKÝ PRŮKAZ
  Hořká komedie ČR

st 23.2. v 18.00 DĚCKA JSOU V POHODĚ
  Dramatická komedie USA

ne 27.2. v 17.30 TRON: LEGACY
a ve 20.00 Sci-fi film USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so 12.2. v 19.00 FOTŘI JSOU LOTŘI
  Komedie USA

so 19.2. v 19.00 BENGA V ZÁLOZE
ne 20.2. v 19.00 Akční komedie USA

ne 20.2. v 17.00 SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
  Animovaný dobrodr. film USA

ne 27.2. v 19.00 OBČANSKÝ PRŮKAZ
  Hořká komedie ČR

Ředitelství Mateřské školy v Petrovicích oznamuje, že

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 se bude konat

ve středu 9. března 2011 od 10.00 do 15.30 hodin v budově MŠ.
K zápisu do MŠ nechť se dostaví rodiče dětí ve věku 2,5 let a star-

ších a s sebou si vezmou rodný list a očkovací průkaz ditěte. 
NABÍZÍME: výchovu a vzdělávání dětí v klidném, téměř rodinném 
prostředí; všestranné rozvíjení dětské osobnosti v odpoledních klu-
bech dětí, zaměřené nejen na přípravu dětí do ZŠ, ale především 
pro život; zajímavé akce pro děti a jejich rodiny; stravování dětí
z vlastní školní jídelny; možnost umístění dětí z Moravského Krumlova

a okolních obcí. Bližší info na 515 323 124, nebo 736 624 588.
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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

6.5.2010
V průběhu noci jsem několi-

krát vzhůru, je zima. Vstávám asi 
v 06.15 hod. Vařím čaj a posnídá-
me paštiku a pečivo. Teplota do-
sahuje až 13 stupňů. Jaký rozdíl. 
V poušti o pár kilometrů níž bylo 
pomalu 40.

Nabíráme směr na Kasserine. 
Po chvíli zjišťuji, že Milan za-
stavil a mizí nám v zrcátkách, 
čekáme. Asi po deseti minutách 
nás dojíždí s tím, že mu motorka 
plave a má defekt. Kouknu na 
jeho pneu, je plná. Trvá na přemě-
ření tlaku. Odpovídám, že mu mo-
torka plave v důsledku podélných 
nerovností na silnici. Neustále 
chce přeměřit tlak (tlakoměr mám 
na spodku kufru). Hádáme se, po-

kolikáté již. Vytahuji pneuměřič, 
pneu mají správný tlak.  Skládám 
vše do kufru a jedeme dál. Projíž-
díme přes městečko Thelepte, kde 
si prohlížíme ruiny bizantského 
městečka. Jsou zde patrné pozů-
statky křesťanského kostela.

Tunisko je pro turistu krásná 
země. Půda, skály a poušť hýří 

barvami od bílé přes žlutou, 
hnědou, červenou až po černou. 
Do toho všeho palmy a zeleň. 
Pro podnikatele je to země ne-
omezených možností. Kdo chce 
obchodovat, obchoduje třeba jen 
s prázdnými plastovými kanys-
try, nebo jetelem. Poblíž pouště 
se kolem silnic čile obchoduje 
s benzínem, který se tankuje 
z plastových nádob a PET lahví, 
je asi o jeden TDN levnější než 
oficiálně od stojanů, ale o jeho 
kvalitě se dá pochybovat. 

Čím blíže se pohybujeme u al-
žírských hranic, tím více přibývá 
policejních a vojenských kontrol. 
U městečka Thala navštěvujeme 
rozvaliny historického města 
Cresconia. Zastavujeme mimo 
vozovku přímo u rozvalin pů-

vodní městské brány. Po chvíli 
si nás všímá řidič osobního 
vozidla, který někam telefonuje. 
Vzápětí přijíždí místní průvodce 
na mopedu a upozorňuje nás na 
skutečnost, že zde stát nesmíme 
a musíme přejet na parkoviště, 
kam ihned odjíždíme. Ten samý 
chlapík se nás ujímá a mně a 

Milanovi ukazuje celé rozvaliny. 
Různě leze po zdech domů a my 
ve vysokých botách a motohad-
rech za ním. Vše fotíme. Leje ze 
mně jako z vola. Jirka mezi tím, 
co my běháme křížem krážem po 
rozvalinách, hlídá motorky a na-
vazuje kontakt s druhým průvod-
cem, který ho vytěžuje, odkud 
jsme a kam jedeme. 

Po nafocení města se ptáme 
na cestu k Jogurtové hoře. Dál 
nemůžeme, neboť jsme na alžir-
ských hranicích. Vracíme se zpět 
a jedem oklikou. K hoře, která 
je vidět již z velké vzdálenosti 
vyjíždíme  po kamenité cestě asi 
5 km. Místy jsou kameny velké 
jako pěst a docela ostré, bojím 
se průrazu. Marně přemýšlíme, 
proč se hora jmenuje Jogurtová. 
Až doma z internetu zjišťuji, že 
to není jogurtová, ale Joghurtova 
(psáno foneticky), po náčelníkovi 
Berberů stejného jména. Ten vedl 
povstání proti okupujícím Říma-
nům a usídlil se v okolí této hory. 
Fotíme a sjíždíme na druhou stra-
nu. Po chvíli se cesta mění v trať 
pro motokrosovou motorku. Při-
jíždíme na hranu strmého svahu 
plného kamení. GPS nás vede 
neustále dolů. Po poradě a před-
stavě, že si tam někdo z nás ustele 
s naloženou motorkou, otáčíme a 
vracíme se zpět.

Cestou z Jogurtové hory se 
mi stává při jedné ze zastávek 
na občerstvení nemilá příhoda. 
Vzhledem ke skutečnosti, že po 
celou dobu naší cesty pořizujeme 
videozáznam, který se budu sna-
žit po našem příjezdu sestříhat a 
potřebuji nějakou místní hudbu, 
zakupuji CD nosič v obchůdku 
kousek od kafetérie, kde sedíme. 
Cena je 3 TDN (asi 42,- Kč za 
originál), platím bankovkou 

v hodnotě 20 TDN. Mladý pro-
davač nemá na vrácení tak velké 
bankovky a postupně se mu poda-
ří 17 TDN sehnat. Má při vracení 
trošku problémy s počty. Pro mne 
je vše v pořádku, tak odcházím za 
klukama do kafetérie dopít kafe. 
Po chvilce přichází prodavač ještě 
s jedním mladíkem a francouzsky 
mi něco vykládá. Po nějaké době 
jsem pochopil, že chce vrátit min-
ci (5 TDN), kterou mu dlužím. 
Snažím se mu vysvětlit, že mi 
vrátil přesně, a vytahuji všechny 
drobné, které mi dal, z kapsy, vy-
sypávám i peněženku, ale mince 
v hodnotě 5 TDN tam není. At-
mosféra pomalu houstne. Snažím 
se mu vše spočítat na papíře. Při-
chází majitel kafetérie a pozoruje 
nás. Pravděpodobně pochopil, co 
se snažím na papír napsat a posílá 
oba dva mladíky pryč, že obchod 
proběhl v pořádku. Zmocnil se 
nás špatný pocit. Dopíjíme a 
rychle odjíždíme pryč.

Při cestě kolem alžírských 
hranic začínajících u rozbořeného 
města si nás všímá tajná policie a 
naše registrační značky předávají 
dál. Od této doby si nás předává 
hlídka za hlídkou. Pokaždé nás 
čeká to samé, kontrola pasů a 
dotaz, kam jedeme a hlavně, 
kde budeme spát. Ukazujeme 
jim, že jsme se rozhodli přespat 
v campu u jezera. Vždy se na nás 
usmívají se samopaly v rukou. 
Na dotaz, co se děje, nám sdělu-
jí, že nic, a je vše v pořádku. Po 
telefonátu nás pouštějí. Takto to 
jde od křižovatky ke křižovatce. 
Jirka je trošku nervozní. Při jedné 
z kontrol je jeden z policistů na 
motorce. Po chvíli již klackem 
čmáráme do písku objem našich 
motorek. Policajt málem padá do 
písku na znak a vysvětluje nám, 

že oni jezdí na stopětadvacítkách 
apriliích. Takto velké motorky má 
jen prezidentská stráž. 

Po dojezdu do místa avizova-
ného noclehu zjišťujeme, že se 
nejedná o kemp, ale o penzion. 
Toto ubytování odmítáme a je-
deme dál, směrem na Tabarku. 
Je už 17 hodin a za chvilku bude 
tma. Rychle se přesouváme přes 
dva horské hřebeny o dalších 50 
km. V jedné ze serpentin potká-
vám v zatáčce stojící náklaďák, 
kterému odešly brzdy. Proti mně 
jede auto, brzdím, díky ABS ještě 
pořád jedu na kolech, úhybný 
manévr. Auto míjím jen tak, tak. 
Díky, nevím komu. 

Po chvilce mi to dochází a 
okamžitě zvolňuji. Je skoro tma, 
ale auta nesvítí. Světla používají 
řidiči, až opravdu nic nevidí. Je 
třeba být opatrný. Po příjezdu do 
Tabarky v asi 19:30 hodin je tma, 
GPS nám dává informaci o kempu 
asi 60 km daleko, rozhodujeme se 
a pokračujeme dál. V naprosté 
tmě se vyhýbáme několika neo-
světleným mopedům a traktorům. 
Milanovi pomalu dochází benzín. 
U jedné z pump zastavujeme, ale 
je již zavřeno. Obsluha znovu 
zapíná stojany a tankujeme.

Posledních 30 kilometrů od 
kempu projíždíme po stavbě sil-
nice. Kluci, oba brýlovci, ve tmě 
nic nevidí, pořád na ně čekám. Za 
jednou ze zatáček stojí uprostřed 
cesty kráva s teletem, pomalu je 
objíždím, ani se nehnou. 

Do kempu La Pirates nedaleko 
Sidi Machrig dorážíme kolem 
22 hodin. S mladým majitelem 
domlouváme cenu na 15 TDN 
s tím, že spím u motorky. Při va-
ření polévky se rozbíjí benzinový 
vařič. S Jirkovými slovy, že ve 
tmě opravím hovno, se pouštím 
do díla a asi po půl hodině, kdy 
jsem černý od sazí, jako kdybych 
právě vyfáral, je oprava u konce. 
Vařím polévku a kafe a jdeme 
spát. Dne 6. května 2010 najeto 
486 km, celkem  4484 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 VI.

Joghurtova hora

Jedna z hlavních bran římského města Cresconia


