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AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI
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Nezávislý regionální čtrnáctideník

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.

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

volejte: 724 680 736

EXEKUCE?
Dluhy? Finanční tíseň?

Řešte svoji situaci
ještě dnes!

Krumlov brzy bez dlažby

AKCE 2011: 4 rozměry - 10 dekorů • CENA 23.950,- Kč  

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

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

www.vrata-zaluzie.cz

/Moravský Krumlov/ Obyva-
telé Krumlova se konečně dočka-
li. V pondělí 4. dubna totiž  začala 
realizace opravy průtahu městem 
za téměr 44,5 milionů korun. 

Prvnímu zakousnutí bagrů  do 
kamenné dlažby zkroucené  silni-
ce předcházela několikaletá etapa 
příprav a plánování, především 
pak ve věci financování. Město se 
na průtahu v celkové délce 1169 
metrů bude podílet částkou pře-
vyšující 10,5 milionů korun.

Starosta Tomáš Třetina, který 
dostal symbolicky darem od 
hejtmana Michala Haška jednu 
dlažební kostku, neskrýval radost 
z realizace projektu. „Jsem samo-
zřejmě rád, že se dnes rozjíždí tak 
důležitý projekt, jakým je průtah 
městem,“ uvedl sstarosta.

„Nový průtah městem, na který 
občané Moravského Krumlova 
čekali desítky let, přinese větší 
komfort dopravy, větší bezpeč-
nost a přispěje také k ochraně 
životního prostředí,“ řekl po slav-
nostním zahájení stavby hejtman 
Michal Hašek. 

„Věřím, že po dokončení to 
bude vánoční dárek nejen pro 
Krumlováky, ale i pro návštěvní-
ky města,“ vyjádřil přání náměs-
tek hejtmana Václav Horák. 

Kompletní rekonstrukci zajiš-
ťuje stavební firma SKANSKA, 
která se hned po slavnostním 
zahájení a předání stavby pustila 
do skrývky kamenné dlažby. Na 

realizaci stavby má dle projektu 
244 kalendářních dnů.

V případě Moravského Krum-
lova se jedná o první z devate-
nácti velkých dopravních staveb, 

které Jihomoravský kraj hodlá 
v letošním roce realizovat. Jde 
především o silniční stavby a 
přestupní uzly Integrovaného do-
pravního systému. „Zatímco stát 
v letošním roce do silniční infra-
struktury neinvestuje a nezahájí 
žádnou novou stavbu, Jihomorav-
ský kraj jich letos postupně zahájí 
devatenáct,“ konstatoval hejtman 
JM kraje Michal Hašek.

Projekt mimo jiné zahrnuje 
výstavbu nových autobusových 
zastávek a chodníků - její součás-
tí jsou i vynucené přeložky inže-
nýrských sítí. Výstavbou dojde ke 
zlepšení směrových a výškových 
poměrů komunikace a tím ke 
zvýšení bezpečnosti provozu. 
Stejně tak se zvýší jízdní kom-
fort a díky asfaltovému povrchu 
se výrazně omezí hladina hluku 
v centru Moravského Krumlova. 

Po dobu rekonstrukce průtahu 
bude značně omezena doprava. 
Nejhůř na tom budou provozov-
ny na náměstí, které uzavřením 
průtahu musí vyřešit zásobování. 
Osobní a autobusová doprava 
je dočasně vedena obousměrně
kolem Komerční banky. Zámec-
ká ulice od náměstí ke kruhové
křižovatce na Ivančické bude 
uzavřena do konce srpna.  /mape/

Dluh za nájem? Milión! 
/Ivančice/ Rada města měla na pořadu dne opět problém známého 

ivančického hotelu - Besedního domu. Vzhledem ke stále zvětšujícímu se 
dluhu uložila odboru majetkoprávnímu učinit veškeré kroky k minima-
lizaci částky, kterou nájemce dluží městu. Protože dluh nebyl do konce 
měsíce března uhrazen, nezbývalo nic jiného než rázně ukončit nájemní 
vztah se společností La Peda s. r. o. Celkový dluh dosáhl částky bezmála 
jednoho milionu korun. Zaměstnanci městského úřadu v čele s oběma 
místostarosty hotel převzali a provedli ve dnech 30. března až 1. dubna 
celkovou inventarizaci. Z tohoto důvodu byl také objekt uzavřen. Od 1. 
dubna převzal hotel zkušený provozní Radim Prát, který jej dočasně
povede. Hotel prozatím bude provozován v režii města.         Petr Sláma

V Polánce chtějí školku 
/Moravský Krumlov/ Početná skupina obyvatel Polánky přišla na 

zasedání zastupitelstva přednést svou žádost zřídit v této části mateřskou 
školu. Problémem se již dříve zastupitelé zabývali, ale záměr musel jít 
stranou vzhledem k finanční náročnosti investice i provozu. V současné 
době by školku v Polánce využili rodiče asi 24 dětí. Nejen tímto argu-
mentem se bude zabývat rada města na své schůzi 11. dubna. jejich
doporučení pak bude v rámci svého zasedání řešit zastupitelstvo.  /abé/
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NĚCO MÁLO O MEDU
A MEDOVINĚ 

Chování včel, sběr a výroba medu je činnost záslužná a úctyhodná. 
Ne nadarmo bývali včelaři, vedle kovářů, nejváženějšími členy všech 
komunit. Nejinak je tomu i v Ivančicích. Víte, že naši ivančič� včelaři 
oslaví v tomto roce rovnou stovku let trvání své spolkové činnos�? 
Minimálně tři generace se už starají o pracovité včeličky, vyrábějí 
dobrý med a ze své zkušenos� vím, že i vynikající medovinu. 

Co je to vlastně med? Legendy medu přisuzují jedinečné vý-
živné vlastnosti a zázračné léčivé účinky. Ve starých spisech je 
opěvován jako afrodiziakum, a dokonce elixír mládí. Skutečnost 
je trochu prozaičtější. Med dodává našemu tělu energii ve formě 
jednoduchých sacharidů. Chemicky je vlastně směsí vody a dvou 
jednoduchých cukrů: fruktózy a glukózy. Ovšem je podstatně 
zdravější než bílý řepný cukr.

Med jako mana nebeská hrál roli snad ve všech světových 
náboženstvích. Například strašný hromovládce Zeus byl skrýván 
před otcem Kronem (kterého nakonec tento milý v�pálek shodil 
do Tartaru) půvabnými nymfami (vodní víly). Ty dobré duše ho 
krmily medem smíchaným s rumem (docela dobrý elixír, pokud 
se do něj přimíchá rum). Již v pravěku si člověk začal neobyčejně 
cenit medu divokých včel pro jeho vzácnost a chuť. V pozdním 
středověku, kdy byl cukr vyhrazen pro vyšší a nižší šlechtu (tenkrát 
ještě tř�nový), používala chudina med jako sladidlo. To bylo až do 
poloviny 17. stole�. Na jeho konci se však cukr stal univerzálním 
sladidlem a med lahůdkou. 

Med si dodnes uchoval pověst skvělého léku na dýchací ob�že. 
Slouží zvláště k odstraňování hlenů. Má také an�sep�cké účinky - již 
v an�ce lidé věřili v jeho hojivé účinky. Údajně působí rovněž jako 
látka snižující překrvení a mírné seda�vum. 

V Ivančicích byl med určitě sbírán od temného středověku. 
Včelaři jsou lid družný, a tak se odpradávna družili do cechů. Jak šel 
čas, cechy zanikly a nahradily je dobrovolné spolky. Již na počátku 
XX. stole� fungoval na území Moravy tzv. „Ústřední spolek včelařů 
moravských“. Díky jeho existenci začínají vznikat i samostatné 
včelařské spolky. Jeden z nich byl založen i dne 26. listopadu 1911 
v Ivančicích. První schůze se zúčastnilo 29 chovatelů včelstev. 

 Na činnost tohoto spolku plynule svojí činnos� navázala základ-
ní organizace Českého svazu včelařů v Ivančicích. Dnes je v jejích
řadách 95 včelařů s 1657 včelstvy. Tato organizace drží co do veli-
kos� jednoznačné prvenství v okrese Brno - venkov.

Já osobně se s medem setkal jako dítko školou povinné, když mě 
ho moje babička přimíchávala do lipového čaje a nu�la mě ho pít. 
Jako mládě jsem se mu vyhýbal, kde a jak se dalo. Ke své škodě 
(moje dě� nejsou lepší). Ovšem jako c�tel historických románů 
jsem chtěl vždy ochutnat medovinu. Zajímal mě tento tajemný ná-
poj, který naši předkové v hojné míře požívali a pak šli našim rozto-
milým sousedům Germánům ze sportu rozbít kokosy. Jednou jsem 
na ni narazil. Popravdě řečeno, zklamala mě. Byla sladká jak cumel. 
Podruhé jsem se jí napil při nějaké rodinné příležitos� až ve svém 
rodném městě. A ejhle, zachutnala mi. Byla od jednoho ivančického 
včelaře. A od té doby ji piji, v rozumné míře, stále.

Ale můžu vám říct jediné, vážení čtenáři. Ať jsem zabloudil 
v této zemi kamkoli a nechal jsem si nalít medovinu, nikde ne-
byla taková, jako je ta naše. Ivančická. Není ani hořká, ani sladká.
Je zkrátka tak akorát. Tak na zdraví !                               Petr Sláma

Slovo úvodem

» nástrojáře
» operátora CNC
» brigádníky do výroby
» procesního inženýra s NJ

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:

PNEUSERVIS
Petr Bašta

Dobelice 83, Moravský Krumlov,
po-pá: 8.00-12.00 a 12.30-19.00

a sobota 8.00-13.00 hodin,
objednávky na tel.: 723 026 402 

PRODEJ PNEU: MOTO, OSOBNÍ, 
DODÁVKY, NÁKLADNÍ, AGRO

ÚDRŽBA A SERVIS VOZŮ
PŘÍPRAVA A REALIZACE STK

ZPRÁVY Z RADNIC
Ve městě bude pořádek

/Ivančice/ Rada města se rozhodla přidělit zakázku na jarní za-
metání města firmě PET group, a. s., Tato brněnská firma, která je 
držitelkou certifikátu kvality dle CSN EN ISO 9001:2001, se zabývá 
čistěním a údržbou komunikací i chodníků (zimní i letní), strojním 
zametáním komunikací, údržbou městské zeleně, strojovým odstra-
ňováním psích exkrementů, pronájmem kontejnerů, svozem od-
padkových košů a kontejnerovou dopravou. Její předložená cenová
nabídka se ukázala jako nejvýhodnější.                             Petr Sláma

Hospodaření bez výhrad
/Oslavany/ Rada města Oslavan se rozhodla doporučit zastupitel-

stvu města k projednání a uzavření Závěrečného účtu města Oslavany 
za rok 2010 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2010 
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením.               Petr Sláma

Nová technologie pro kino
/Oslavany/ Rada města se rozhodla doporučit zastupitelstvu 

schválit kupní smlouvu na ozvučení kina Oslavany prostřednictvím 
technologie Dolby Stereo SR. Dolby Stereo je označení analogového 
zvukového systému pro profesionální použití, který pomocí matice 
zakóduje 4 vstupní nezávislé kanály tak, aby bylo možno zaznamenat 
výsledný signál na standardní dvoustopé nosiče, a před reprodukcí ze 
dvou přenesených kanálů opět dekóduje ony 4 vstupní kanály. Dolby 
Stereo SR, které bude použito pro ozvučení kina v Oslavanech, je 
označení novějšího systému, který na rozdíl od předešlého používá 
novější zařízení pro potlačení rušivého šumu.                   Petr Sláma

Penzistům zvýší nájemné
/Ivančice/ Rada města odsouhlasila zvýšení nájemného v  penzi-

onu pro důchodce Ivančice z původní částky 55 Kč/m2 na 60 Kč/m2. 
Rada města zároveň uložila ředitelce penzionu spolupracovat při 
uzavírání dodatků ke smlouvám s vedoucí odboru majetkoprávního 
Mgr. Lenkou Mrajcovou. Zvýšení nájmu si vynutily zvýšené finanč-
ní náklady na provoz objektu penzionu.                           Petr Sláma

Územní plán je na webu
/Ivančice/ Město Ivančice učinilo jeden z dalších kroků k vytvoření 

základního dokumentu rozvoje města. Od 22. března do 22. dubna 
2011 je na elektronické úřední desce vyvěšen „Návrh zadání územní-
ho plánu Ivančice“ společně s veřejnou vyhláškou  nazvanou „Ozná-
mení o zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí Návrhu zadání 
územního plánu Ivančice“.                                                  Petr Sláma

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

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.
KOMPLETNÍ

BETONOVÝ PROGRAM

Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., nebo dle dohody.

DLAŽBA ZÁMKOVÁ • OBRUBNÍKY • PLOTOVÉ STŘÍŠKY • ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
KOMÍNOVÉ TVÁRNICE • ODVODŇOVACÍ ŽLABY • ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE
TVAROVKY • PŘEKLADY • PŘÍDLAŽBY • SVAHOVKY • STŘÍŠKY • KVĚTINÁČE, ...
ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDR. RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU, DRTÍ A CEMENTU

INZERUJTE V ZRCADLE ZDARMA!
ZAČALI JSTE LETOS PODNIKAT?

VAŠI ODVAHU PODPOŘÍME REKLAMOU!
Na základě živnostenského listu vystaveného v roce 2011 Vám při objednávce

jednoho inzerátu dáme druhý stejně velký ÚPLNĚ ZADARMO.
VOLEJTE: 602 782 272 • PIŠTE: noviny@zrcadlo.info

Pla� pro OSVČ i právnické osoby podnikající na území ČR. Platnost reklamní akce do 30. června 

/Moravský Krumlov/ Zastu-
pitelé na svém posledním zasedá-
ní mimo jiné měli za cíl schválit 
rozpočet města na rok 2011. 

Rozpočet byl sestaven s při-
hlédnutím k nutným úsporným 
opatřením, které pocítí téměř 
všichni zaměstnanci města na 
svých platech, ale především ře-
ditelé příspěvkových organizací 
na svých dílčích rozpočtech.

Správa majetku města i Tech-
nická a zahradní správa budou 
hospodařit s rozpočtem, který se 
ještě před koncem roku hrozivě 
přiblíží k červeným číslům. Měst-

ské kulturní středisko přišlo se 
ztrátou Epopeje zřejmě o největší 
díl financí ze všech. Ředitelé 
těchto příspěvkových organizací 
předložili zastupitelům zprávy, ve 
kterých jasnými argumenty popi-
sují krizový stav s penězi.

Rozpočet byl patnácti hlasy  
přesto schválen s tím, že připo-
mínky příspěvkových organizací 
se budou řešit později rozpoč-
tovými opatřeními, případně 
z rezervy. V rozpočtu nejsou 
zahrnuty kapitálové příjmy, ty 
však budou zahrnuty výhradně
do investičních akcí.          /mape/

„Úsporný
„
 rozpočet

v Krumlově byl schválen

/Ivančice/ Rada města  udělila 
fotbalovému oddílu FC Ivančice 
souhlas k podnájmu fotbalového 
hřiště v Ivančicích, na Malovan-
sku. Agentura ŠULC RAMPS 
& PARKS o. p. s. zde bude dne 
28. května pořádat FREESTYLE 
- CONTEST 6, závody ve free-
style BMX a MTB kol za účasti 
nejlepších českých  jezdců.

Akce bude  spojena s rockovou  
hudbou a ohňostrojem. V dopro-
vodném programu se můžeme 
těšit na Team Petra Kuchaře a 
jeho jezdců, kteří předvedou 
FMX show. Účastnit se bude také 
Mirek  Lisý a jeho MOTOSHOW. 
Ze známých rockových kapel to 
bude mezi jinými Olympic, Divo-
kej Bill nebo Citron.    Petr Sláma

Freestyle má zelenou

/Moravský Krumlov/ Posled-
ní březnové zasedání zastupitel-
stva s sebou přineslo také dlouho 
očekávanou volbu místostarosty.

Zastupitelé nejdříve revokovali 
své rozhodnutí zvolit si místosta-
rostu do funkce neuvolněného 
zástupce města. Když pak všichni 
hlasovali pro uvolněnou pozici 
místostarosty, nic nebránilo v 

nominacích. Zazněla dvě jména:  
Mgr. Zdeněk Juránek a Pavel 
Procházka starší.

Těsnou většinou jedenácti 
hlasů byl v první volbě zvolen 
Zdeněk Juránek. Ten poděkoval 
těm, kteří jej zvolili.

Následně po volbě místostaros-
ty se svého zastupitelského man-
dátu vzdala Ing. Marta Špalková.

Po půl roce si zvolili
svého místostarostu

/Ivančice/ Rada města vzala 
na vědomí konání Velikonoční 
sbírky pořádané humanitární or-
ganizací ADRA. Pořadatelem je 
uznávaná mezinárodní organizace 
poskytující pomoc lidem v nouzi. 
Byla založena ve Spojených stá-
tech amerických před více jak pa-
desáti lety a dnes má zastoupení 
již ve 125 zemích světa. 

V České republice začala 
ADRA působit v roce 1992. 

Tato organizace pomáhá jak při 
mimořádných událostech (živelné 
pohromy, válečné konflikty apod.), 
tak při realizaci dlouhodobých 
rozvojových projektů (podpora 
vzdělání, zaměstnanosti atd.). 

Humanitární sbírka se bude 
konat ve dnech 19. a 20. dubna 
na Palackého náměstí v Ivanči-
cích. Nadace dostala od města 
souhlas k umístění malých atrak-
cí pro děti.                 Petr Sláma

ADRA pořádá sbírku
/Ivančice/ Moravský rybářský 

svaz a jeho MO Ivančice vstoupi-
la s plnou vervou do nové sezóny. 
Již brzy z jara se na rybníku Pan-
cíř II. konaly dva rybářské závo-
dy. 26. března Ivančická muška
a 2. dubna Jezerní vláčka. 

Dalšími budou již tradiční Jarní 
rybářské závody v lovu na kapra, 
které se budou konat dne 7. květ-
na. Druhého dne - 8. května bude 
pokračovat ve stejném duchu ry-

bářský potěr. Ovšem 24. května a 
27. srpna si na své přijdou hlavně 
rybářští labužníci. V těchto termí-
nech se bude konat 24 hodinový 
závod v lovu na kapra.

Sezóna rybářských závodů 
bude zakončena podzimními 
rybářskými závody (17. září), 
jezerním muškařením (1. října) a 
závody ve vláčení (2. října). Tak-
že hodně úspěchů a hlavně Petrův 
zdar.                            Petr Sláma

Rok plný ryb a závodů



/Moravský Krumlov/ Hejtman 
Michal Hašek při své pracovní 
cestě do Moravského Krumlova 
jednal se starostou města Tomá-
šem Třetinou o současném dění 
kolem Muchovy Epopeje. 

Hejtman se chce razantněji 
vložit do komunikace mezi Mo-
ravským Krumlovem a hlavním 
městem Prahou. „Razantněji 
ovšem neznamená tvrději. Připo-
menu panu primátorovi moje po-
zvání k návštěvě Jihomoravského 
kraje a Moravského Krumlova. 
Zároveň se se zdvořilou žádostí 
obrátím na vedení hlavního měs-

ta, aby prostřednictvím Galerie 
hlavního města Prahy urychlilo 
práce na zpřístupnění pláten, kte-
rá zůstala v Moravském Krum-
lově. Původně se totiž hovořilo 
o zahájení sezóny od 1. dubna. 
Bohužel zatím je expozice stále 
uzavřená a podle těch informa-
cí, které jsem obdržel od pana 
starosty, se počítá s tím, že by 
byla otevřena až 1. května. To 
je podle mého názoru zbytečně 
pozdě. Já osobně budu žádat 
primátora Svobodu, aby ten slib, 
který jsme si vzájemně dali na 
jednání začátkem roku v Praze, 

byl naplněn, a jako ideální bych 
viděl příležitost, kdyby se plátna 
podařilo zpřístupnit někdy před 
Velikonocemi,“ uvedl hejtman 
Michal Hašek.  

Jak následně dodal, se staros-
tou Třetinou hovořil i k tématu 
případných dotací. Jihomoravský 
kraj poté, co bude vyjasněna otáz-
ka vlastnictví zámku, je připraven 
pomoci z rozpočtu kraje - napří-
klad příspěvky na projektovou 
dokumentaci. „Věřte, že budeme 
bojovat o to, aby Epopej - opět 
kompletní - byla i v budoucnu vy-
stavena v Moravském Krumlově,“ 
řekl po jednání hejtman.   

Starosta města ocenil přístup 
Jihomoravského kraje ve věci 
Slovanské epopeje. „Byli bychom 
rádi, kdyby se Epopej za dva roky 
do Moravského Krumlova opět 

vrátila do opravených výstavních 
prostor a byla v Krumlově do té 
doby, než pro ni Praha vystaví 
pavilon. Tím, že se na dva roky 
stěhuje do Prahy, město a celý kraj 
přichází o významný turistický 
magnet. Pevně však věřím, že se 
nám podaří s Prahou dohodnout,“ 
uvedl starosta Tomáš Třetina.

O konkrétnostech další bu-
doucnosti Slovanské epopeje by 
měla jednat pracovní skupina, na 
jejímž vytvoření se hejtman Mi-
chal Hašek dohodl s primátorem 
Prahy Bohuslavem Svobodou, a 
ve které budou zastoupeny všech-
ny partnerské subjekty - minister-
stvo kultury, Jihomoravský kraj, 
hlavní město Praha, Moravský 
Krumlov. Pracovní skupina by 
měla být definitivně ustanovena 
v průběhu dubna.               /JMK/
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Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Na své první letošní schůzi se sešla OBK v pondělí 4. dubna. Uvítala 
ve svém středu nové komisaře vzešlé z podzimních komunálních vo-
leb, vzala na vědomí přehled své činnosti v minulém roce a schválila 
návrh plánu na rok letošní. Dalším bodem programu byla volba nového 
předsedy. Stal se jím opět Bořivoj Župa.

V loňských komunálních volbách došlo k rozsáhlé obměně starostů 
obcí a měst v dvacetikilometrovém pásmu. Řada z nových starostů 
ještě nikdy nebyla na elektrárně, a proto byli pozváni na první prohlíd-
ku. Po úvodní informaci o činnosti OBK přednesené jejím předsedou 
podal velice obšírnou a fundovanou informaci o dění na japonských 
elektrárnách ředitel EDU Ing. Tomáš Žák. V situaci, kdy nám noviny 
předkládají kusé, zkreslené a neodborníky interpretované zprávy, byl 
výklad ředitele sledován s velkým zájmem.

Technické záležitosti byly ještě doplněny informací pana Petra Spil-
ky, mluvčího elektrárny, o neplánované odstávce 4. bloku. Ta je vyvo-
lána nutností opravy netěsnosti na odvzdušňovací trubce primárního 
okruhu o průměru 24 mm. Příčina netěsnosti bude analyzována až po 
vyjmutí vadné trubky.

Po vyslechnutí informací odešli  starostové  do informačního centra a na 
trenažér. Autobus je poté zavezl na prohlídku skladu vyhořelého paliva.

Znění prezentace ředitele JE Dukovany o situaci v Japonsku najdete 
na stránkách OBK www.obkjedu.cz pod nadpisem „Prezentace JE Du-
kovany - JE Fukušima“.    5. 4. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

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.

LEGENDA RYBENKA
Rybenka v Brně na Běhounské ulici. Bufet, který si pamatují všichni, 

kteří kdy jezdili za prací do Brna. Znali jsme sice také důvěrně Mléč-
ňák (dnešní Mc Donald) nebo Pipi gril na Svoboďáku. Ovšem Rybenka 
byla vždy Rybenka. Zde se daly dostat chutné rybí saláty nebo pokrmy. 
Postupem času musela ustoupit obchodu s módou. Ten také zanikl
a dnes je na tomto místě italská cukrárna.

Ale nechci psát o zaniklém bufetu. V daném případě se mi potvrdila 
moje životní zkušenost. Dobré věci jen tak nemizí. Jen se nenápadně 
přemisťují. A tak jsem zjistil, že tradiční brněnská Rybenka nezanikla. 
Pouze se usídlila trochu dál od středu města. Na ulici Hrnčířské, v ob-
chodní pasáži Sfinx. Můžu směle prohlásit, že nezůstala své předchůd-
kyni nic dlužna. Mají zde velký výběr rybích salátů a jiných rybích 
pokrmů včetně kapra a lososa. Rybí polívka je na denním pořádku
a opečeného chleba si do ní můžete dát, co snesete. 

Ovšem nejsou zde úzkoprsí. Dršťkovou zde vaří také vynikající.
A české buchty? Sice jen ve čtvrtek, ale přesně takové, jaké dělaly 
naše kuchařinky ve školní jídelně. Trochu vás zde sice zdrží dieto-
milové, kteří si vybírají ke svým rybám přílohu. Tak pokud budete 
náhodou v Brně a zabloudíte na Štefánikovu třídu, nezapomeňte zajít.
Stojí to za to. Je to druhá ulice za Kotlářskou.                 Petr Sláma

„Bioplynka
„
 v Krumlově

Dne 28. 3. 2011 přišla na jednání zastupitelstva společnost BC engi-
neering s.r.o. s nabídkou výstavby bioplynové stanice. Zastupitelstvu a 
početné veřejnosti přednesli svoji vizi. K této se zastupitelé vyjadřovali 
a vznášeli svoje připomínky a dotazy. Jednání skončilo s tím, že společ-
nost dodá příslušné reference, že jimi podané informace jsou relevantní.

Z tohoto důvodu mě vcelku šokoval článek ve znojemském deníku, 
že se snad Moravský Krumlov bojí bioplynové stanice. Chtěl bych 
uvést na pravou míru některé poplašné zprávy a nepřesnosti. 

V první řadě bioplynová stanice není spalovna.
Celý projekt začal v lednu tohoto roku jednáním se starostou, ředi-

telem Správy majetku města a vedoucím odboru životního prostředí. 
Ti pomohli vytipovat vhodné lokality. Z nich byla vybrána ta, která 
z pohledu životního prostředí a občanů města vyhovovala nejlépe. 
Troufnu si říct, že takhle daleko od zástavby nestojí v republice
jediná zemědělská bioplynová stanice.

O zápachu z bioplynových stanic se můžete dočíst kdekoli na in-
ternetu - valná většina se odkazuje na nechvalně známou stanici ve 
Velkém Karlově. Pokud se stanice provozuje dle platných zákonů na-
šeho státu - jako je tomu ve 180 případech zemědělských stanic v ČR, 
nehrozí zápach ani ve vzdálenosti několika desítek metrů.

Jako patrně největší problém shledali zastupitelé zvýšení dopravy.
Bioplynová stanice potřebuje ke svému provozu až 10 nákladních vozi-
del denně se špičkou v době žní s tím, že doprava přímo nenaroste, ale 
změní se částečně logistika v rámci oblasti. Jednoduše řečeno, některé 
náklaďáky nezamíří kupříkladu do družstva, ale do bioplynové stanice. 
V plánu je vozit naším městěm cca 25 % této produkce.

K přínosům pro město: přibližně 4 pracovní místa asi nijak ne-
uchvátí, někde se však začít musí. Na druhou stranu konkurenční 
výhoda plynoucí z výhodné ceny tepla pro přilehlou společnost PBS 
INDUSTRY, a. s., již citelným přínosem pro náš skomírající pracovní 
trh jistě je. Další výhodou je možnost města a okolních obci levněji 
zpracovat odpad z údržby veřejné zeleně. A především daňový přínos 
pro rozpočet města, jelikož bude mít společnost provozující tuto sta-
nici sídlo právě v našem městě. Bioplynová stanice je také zdrojem 
odbytu pro místní zemědělce.

Tímto článkem nechci nikoho přesvědčovat o vhodnosti tohoto pro-
jektu pro město, to je na společnosti BC engineering s.r.o., aby nám 
osvětlila svoje záměry. Ale protože věnuji spoustu času hledání projek-
tů, které by mohly přinést pracovní příležitosti do našeho města, musel 
jsem vyjádřit svůj postoj k tomuto projektu.         Pavel Procházka ml.

Jihomoravští poslanci 
podpořili Grand Prix ČR

/Brno/ Na podpoře zachování Grand Prix ČR v dalších letech se 
shodli při jednání v areálu Automotodromu v Brně poslanci z jižní 
Moravy. Výkonná ředitelka a. s. Automotodrom Ivana Ulmanová oce-
nila zájem poslanců o budoucnost Velké ceny ČR.

„Dohodli jsme se na tom, že chceme zachovat Velkou cenu a uděláme 
maximum pro to, aby se našlo financování ze státního rozpočtu. Kraj i 
město Brno podporují podle možností ze svých rozpočtů každoročně 
Velkou cenu a teď jde o to, abychom její existenci umožnili i díky 
dotaci ze státního rozpočtu,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek a uvedl, 
že v druhé polovině dubna už bude jasněji, zda a jaká částka by mohla
v příštím roce pomoci zachování existence Velké ceny v Brně.      /abé/

Logopedická školka
v Rosicích nekončí! 

/Rosice/ Podpořit další existenci Mateřské školy logopedické v Ro-
sicích bylo hlavním cílem úterní návštěvy hejtmana Michala Haška v 
Rosicích. „Zaznamenal jsem řadu spekulací okolo další existence Ma-
teřské školy logopedické v Rosicích na Smetanově ulici. Právě proto, 
abych je utnul a uvedl věci na pravou míru, jsem dnes dorazil na krát-
kou pracovní návštěvu,“ řekl po jednání hejtman Michal Hašek.

Jihomoravský kraj bude podporovat, aby tato školka fungovala i 
v budoucnu. Ať už půjde o školu zřizovanou krajem nebo městem. 
V takovém případě by kraj projednal s městem Rosice všechny
podmínky včetně majetkoprávních záležitostí.                            /abé/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Ivančice/ V pátek 25. března 
hostila ZUŠ Alfonse Muchy Ná-
rodní přehlídku výtvarných oborů 
základních uměleckých škol. 
Konalo se zde její krajské kolo. 
Akce se zúčastnilo 59 pedagogů z 
38 ZUŠ Jihomoravského kraje. 

Byly zde k vidění nejen výtvar-
né práce, ale i výtvarné projekty 
či multimediální tvorba. Na umě-
leckou kvalitu dohlížela přísná 
pětičlenná porota v čele s PaedDr.
 Zuzanou Hrubešovou, ředitelkou 
ZUŠ M. Ctibora z Olomouce. 
Soutěži byla přítomna i legenda 
našeho výtvarného umění, akad. 
sochařka Věra Dieslová.

Cen poroty bylo uděleno hod-
ně. Velmi cenné byly zejména ty s 
postupem do ústředního kola, kte-
ré bude v září 2011 na zámku ve 
Šternberku. Jednu z nich získala 
se svými žáky skvělá pedagožka 
a učitelka výtvarného umění ZUŠ 

Alfonse Muchy Ivančice, Libuše 
Smutná se svým originálním 
výtvarným projektem nazvaným 
pro Ivančice tak příhodně. Sece-
se. ZÚŠ Oslavany nezůstala také 
v klání pozadu. Výtvarný projekt 
Mgr. Dany Fialové a paní učitel-
ky Dobromily Valentové, Vodní 
svět, získal cenu krajské poroty. 

Přehlídka byla pro pedagogy 
z Jihomoravského kraje také 
neocenitelným seminářem a inspi-
rací pro další práci, protože porota 
pracovala veřejně, formou dialogu 
s pedagogem, který své projekty a 
záměry vysvětloval a obhajoval.

Práce organizačního týmu v če-
le s ředitelkou ZUŠ Alfonse Mu-
chy Ivančice, Mgr. Dagmar Fia-
lovou, ocenila předsedkyně poroty 
slovy: „Nasadili vysokou laťku“ i 
pro jiné kraje co se týče zvládnutí 
administrativy, plynulosti průběhu 
i péče o porotu.“         Petr Sláma

Pedagogové uměleckých 
škol se sešli v Ivančicích

Hašek a Třetina jednali o budoucnosti Epopeje

/Kraj/ Bezpečnostní rada kraje 
se zabývala situací při naplnění 
výzvy lékařů „Děkujeme, odchá-
zíme“. „Dnes jsem si ověřoval 
skutečnost, jestli zdravotní po-
jišťovny navýšily svoje zálohy, 
tedy platby zdravotního pojištění. 
Bohužel mám zatím takové infor-
mace, že za měsíc březen nebyly 
tyto zálohy navýšeny. Ověřím 
si stav v jiných krajích. Budu 
apelovat na to, aby ministerstvo 
zdravotnictví a vedení zdravot-
ních pojišťoven co nejrychleji 
realizovalo příslib, který zazněl 
při podpisu memoranda mezi vlá-
dou a lékaři - že dojde k navýšení 
finančních prostředků od měsíce 
března. Pro všechny nemocnice, 

které mají formu příspěvkové 
organizace, už platí změněný 
platový tarif. Lékaři mají dostat 
vyšší mzdu, ale pokud nepřijdou 
vyšší platby od pojišťoven, tak 
nyní tento systém budou muset ze 
svého  financovat zřizovatelé ne-
mocnic - tedy i kraje či města. To 
je stav, který vůbec neměl nastat. 
Považuji ho za chybný a doufám, 
že dojde k nápravě a že v měsíci 
dubnu v rámci zvýšených záloh 
dostanou všechny nemocnice 
takové finanční prostředky, jak 
to vyplývá z podepsaného memo-
randa. V případě Jihomoravského 
kraje se měsíčně jedná o zhruba 
15 milionů korun,“ řekl hejtman 
Michal Hašek.                      /abé/

Zálohy plateb pojišťovny 
nemocnicím nezvýšily
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

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

ZEDNICTVÍ Mičánek
Vedrovice č. 98

zateplení a fasády rodinných domů
dřevěné obklady a podhledy
obklady soklů různými materiály
dlažby a obklady, sádrokartony

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

STAVEBNINY Milan Řezáč
UCELENÝ SORTIMENT STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

DODÁNÍ A MONTÁŽ ŽALUZIÍ A SÍTÍ PROTI HMYZU
VÝMĚNA PB LAHVÍ • PRODEJ ZAHRADNÍCH KRBŮ

DOPRAVA A ROZVOZ AUTEM S HYDRAULICKOU RUKOU
Dvořákova 638 (bývalý závod Piana), M. Krumlov • Po-Pá 7-16.30, So 7.30-11 hod.

Info na tel.: 515 322 292, 603 831 302, e-mail: milan.rezac@seznam.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
Rozmahel Pavel

Václavská 774 • M. Krumlov
tel.: 604 104 235

VÝROBA
NÁBYTKU,

VCHODOVÝCH
A INTERIÉROVÝCH

DVEŘÍ, VČETNĚ
OBLOŽKOVÝCH

ZÁRUBNÍ

Provozovna - stolárna v areálu
Zemědělského sdružení Dobřínsko

Suchohrdly u Miroslavi
Po-Pá: 7.00-17.00, So: 8.00- 12.00

www.stavebninyhladikova.cz
tel.: 515 333 121, 515 334 276

Slevy pevných paliv do 31. 5. !!!
hnědé uhlí a brikety, dřevěné brikety a peletky

Materiály pro:
hrubou stavbu: Heluz, YTONG,
BRAMAC, TONDACH, KM BETA

zateplení: polystyren, perlinka,
lepidlo a stěrka, fasádní omítka 

odpadní a kanalizační roury
roxory a kari sítě
obklady a dlažby

střešní okna 

Marian Dvorský • tel. 728 306 258
mariandvorsky@seznam.cz • http://mariandvorsky.galerie.cz

VÝROBA SCHODŮ, ZÁBRADLÍ,
KOVANÝCH BRÁN A PLOTŮ

ASFALTOVÝ ŠINDEL získává 
stále více na oblibě a úspěšně 
konkuruje tradičním střešním 
krytinám. Lehká nosnost, vysoká 
odolnost proti sněhu a větrům a 
zajímavá cena dělají ze šindele 
střešní materiál budoucnosti.

HISTORIE
Asfaltové šindele byly poprvé 

vyrobeny v USA před více než 100 
lety a na americkém kontinentě 
zůstávají šindele nejpoužívanější 
střešní krytinou. V České republice 
se začaly šindele prodávat po roce 
1990 a hned po svém uvedení si 
získaly značnou oblibu. Především 
díky snadné a rychlé pokládce a za-
jímavé ceně. Bohužel s kvalitními 
šindeli se začaly v té době na trhu 
vyskytovat i šindele pochybné kva-
lity a mnozí pokrývači se pouštěli 
do pokládky šindelů bez dostateč-
ných znalostí a zkušeností. Tento 
stav zapříčinil problémy s takový-
mi střechami a pokles poptávky po 
šindelích. V současnosti díky práci 
seriózních výrobců s dlouholetými 
zkušenostmi a získáním odborností 
na straně realizačních firem poptáv-
ka po šindelích jako kvalitní a odol-
né krytině opět rapidně roste. 

ŠINDELOVÁ STŘECHA
Výhodami šindelové krytiny jsou 

její lehkost, která zbytečně nezatě-
žuje krovy, a poměrně nízká cena. 
Šindelovou střechu nemusíte doda-
tečně lakovat či jiným výrazným 
způsobem opečovávat. Představuje 
flexibilní zastřešovací systém, kte-
rý vyhovuje všem požadavkům na 
snadnou a rychlou instalaci, dlou-
holetou odolnost střešního pláště 
a jeho estetické ztvárnění. Zároveň 
odpuzuje a zabraňuje vniknutí 
hmyzu do střechy. Při dešti zajistí 
šindelové střechy naprosté ztlumení 
hluku v podkroví z dopadajících 
kapek. Vysokou odolnost proti větru 
pak ocení všichni ti, jejichž střecha 

bývá vystavena častým povětrnost-
ním vlivům: šindele IKO Armour-
Shield mohou nabídnout odolnost 
proti větru až do rychlosti 220 
km/h. Kvalitní šindelové střechy 
bývají nejvíce doceněny v zimním 
období, protože odolávají silným 
větrům i vydatnému sněžení. Díky 
dřevěnému záklopu, na který se šin-
dele pokládají, unesou tyto střechy 
i několikametrové závěje sněhu. 
Šindele odolávají jakýmkoliv 
výkyvům počasí a jsou používány 
jak v chladném počasí za polárním 
kruhem v Kanadě, tak v tropických 
oblastech Afriky či Indonésie.

KRÁSA DETAILU
Pokládka šindelů je velice jed-

noduchá a rychlá, a proto je možné 
mít novou střechu hotovou během 
několika málo dní. Díky dokonalé 
schopnosti šindele kopírovat svůj 
podklad je možné takovéto střechy 
modelovat do různých architekto-
nických detailů, jako jsou věžičky, 
vikýře, okna a další členitosti. Jedi-
ným typem šindele je možné pokrýt 
celou střechu včetně všech detailů, 
takže střecha působí kompaktně a 
není nutné dokupovat další nákladné 
a na pokládku složité příslušenství, 
jako jsou např. koncovky, či hřebe-
náče, které by zbytečně prodražo-
valy stavbu. Šindele se pokládají
na střechy se sklonem 15°- 90°.

POSTUP POKLÁDKY
Pokládka šindelů je dle stan-

dardizace jednou z nejrychlejších 
a nejsnadnějších typů pokládky 
střešní krytiny. Na dřevěný záklop 
(někdy též nazýváno bednění) 
vytvořený z vyzrálých prken či 
OSB desek, který je oplechován u 
okapové hrany, se pokládá pojistná 
hydroizolace: asfaltové pásy na 
skelné rohoži, či stále častěji po-
užívaný lehký podkladní pás IKO 
Armourbase Pro, který zajišťuje 
nejen odolnost proti vodě, ale také 

vyrovnává částečně případné ne-
rovnosti záklopu. U sklonu pod 20° 
je nutné používat samolepivé pod-
kladní pásy, či zajistit 50% přesah 
nesamolepivého pásu. Po zajištění 
bočního závětrného plechování se 
již pokládají jednotlivé šindele. Pro 
hřebeny či nároží se používají výře-
zy ze šindelů, které se přes hřeben 
čí nároží přehnou. Pro uchycení 
šindelů je nutné používat dostateč-
ně dlouhé korozi odolné hřebíky. 
Jelikož šindelová střecha dokonale 
uzavře prostor pod šindeli, je nutné 
zajistit dostatečné odvětrání tako-
véto střechy. Nasávání vzduchu, 
dostatečná mezera pod záklopem a 
vyfukování vzduchu v hřebeni stře-
chy pomocí IKO Armourvent Multi 
je důležitým předpokladem pro 
dlouhodobě funkční střešní systém. 

CENA AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ
Cena šindele je v porovnání 

s ostatnímu střešními krytinami 
nižší o několik řádů. Nepotřeba 
příslušenství, které většinou pro-
dražuje střechu, opět snižuje ná-
klady. Fakt, že šindele jsou lehká 
střešní krytina, která nadbytečně 
nezatěžuje konstrukci střechy a 
domu, umožňuje šetřit i na těchto 
materiálech. Jednoduchá a rychlá 
pokládka a minimum odpadu při-
spívají k dalším úsporám při tvorbě 
šindelové střechy. Při výběru šinde-
lů dejte na doporučení prodejců a 
vybírejte šindele dle typu budovy 
a jejího využívání, povětrnostních 
podmínek a estetického hlediska. 
Cena šindele musí odpovídat kva-
litě a naopak.

Do každého počasí
a na každou střechu

IKO s.r.o.
Pod Pekárnami 157/3

190 00 Praha 9

www.iko.cz
vše, co jste kdy potřebovali

vědět o šindelích

MÍCHACÍ CENTRUM
vnitřní barvy, tapety, autolaky
fasádní barvy a omítkoviny

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY HG
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ 

A ZEDNICKÉ PRÁCE
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY
PRO PODNIKATELE

STAVBA - DŮM 
ZAHRADA

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

SATELITY - ANTÉNY
»  montáže - opravy
»  sat. komplety pro CS a SK programy
    bez dalších poplatků 3.490 Kč
»  antény pro pozemní digitální vysílání

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

PLASTOVÁ OKNA
PLASTOVÉ DVEŘE

PLAST. ZAHRADNÍ BAZÉNY
JÍMKY, NÁDRŽE, ŠACHTY

ZIMNÍ ZAHRADY
KALKULACE ZDARMA

REMAPLAST s.r.o.
Nádražní 136

671 67  Hrušovan n./Jev.
Tel.: 777 766 301

e-mail: info@remaplast.cz
www.remaplast.cz

JARNÍ SLEVY

 nabízí:
• kompletní stavební činnost
• rekonstrukce
• možnost zajištění
   projektové dokumentace

Palackého nám. 8,
664 91  IVANČICE

mobil: 774 744 698,
603 744 695, 736 775 880 
e-mail: zi-stav@seznam.cz

Rozvoz zajišťujeme autem 5t s hydraulickou 

STAVBA - DŮM 
ZAHRADA



Důležitým prvkem interiéru
našich domovů, kanceláří i komer-
čních prostor jsou podlahy a s ní
použité podlahové krytiny. Li-
nolea a koberce jsou doplňovány 
dnes již kvalitními plovoucími 
laminátovými, dřevěnými nebo 
korkovými povrchy. Tyto mate-
riály splňují nároky na odolnost 
povrchu například pro použití 
v kuchyních a chodbách a záro-
veň působí elegantně a hřejivě.

Laminátová podlaha patří mezi 
módní a hojně používané podla-
hové krytiny. Je vyráběna v široké 
škále dekorů i barevných odstí-

nů. Nižší cena oproti dřevěným 
podlahám je dána konstrukčními 
vlastnostmi. Jde především o kva-
litu zámkových spojů - montáž 
bez použití lepidla, které má mno-
ho předností, optimální výšková 
přesnost, celková stabilita a pev-
nost podlahy, dlouhodobá trvan-
livost těsných spojů a možnost 
rozebrání a opětovného složení 
podlahy v případě stěhování. 
Právě díky novým systémům lze 
podlahu namontovat bez přídav-
ných konstrukcí kamkoliv a měl 
by to zvládnout i laik.

Dřevěné podlahy se nejčastěji 

nabízí v provedení pero-drážka 
nebo s moderním nelepeným spo-
jem. Pro povrchovou úpravu se 
používají špičkové laky. Jedná se 
o nejnověji vyvinutou technologii 
laku takzvanou nano-technologii, 
která je na trhu s dřevěnými pod-
lahovinami novinkou. Do laku 
čtvrté a páté vrstvy jsou přidány 
nano částice, které i při své malé 
hmotnosti vykazují vysokou tvr-
dost. Tyto částice se po nanesení 
laku vyplavují na povrch a způso-
bí tak zvýšenou odolnost povrchu 
parkety. Testy potvrdily více jak 
dvojnásobné zvýšení odolnosti 
proti poškrábání oproti běžným 
lakům bez obsahu nano částic. 
Takto ošetřený povrch je znám 
též pod názvem antiscratch. Tato 
nová povrchová úprava přitom 
neomezuje přebroušení podlahy.

Oproti tomu korek, jako pří-
rodní materiál, je vyráběný z kůry 

korkového dubu s velmi dobrými s 
užitnými vlastnostmi jako je pruž-
nost, tepelná a zvuková izolace, 
nenasákavost, mechanická pev-
nost a dlouhá životnost. Mezi nej-
větší výhody korku patří pružný 
povrch a výborná tepelná izolace. 
Obojí poskytuje kroku tu pravou 
pohodu. Dodává se v přírodním 
provedení, ve tvaru korkových 
dlaždic nebo korkové plovoucí 
podlahy. K povrchové úpravě kor-
kové podlahy se používají kvalitní 
laky nebo oleje. Korek je ideální 
materiál pro soukromou část byd-
lení, a to nejen pro ložnice. Také 
obývací nebo dětské pokoje získa-
jí korkem stylový vzhled.

Přírodní materiál dnes upřed-
nostňuje stále více lidí. A i přes 
vyšší pořizovací cenu podlahové 
krytiny z těchto materiálů stále 
častěji nacházejí místo v našich 
domovech.                            /red/
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IZOLACE
Prustoměrský Jan

V současné době naše firma zajišťuje aplikaci hydroizolačních 
foliových systémů Fatrafol, Sika, Vaiplan, Alkorplan, ze kterých 
provádí kompletní řešení hydroizolací včetně s tím spojených 
klempířských prací. Se zárukou na práci 10 let.

Izolace plochých střech - jedná se o aplikaci hydroizolačních 
folií ve střešních pláštích budov s plochou nebo šikmou střechou 
na stavbách obytných, veřejných, správních, průmyslových, spor-
tovních apod. Vhodná je pro všechna konstrukční řešení střech, tj. 
pro střechy s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, sklonité 
i bezespádové a pro střechy nepochůzné, pochůzné, pojížděné,
s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodněné 
apod. Střešní folie může být kladena na všechny běžné podklady 
(beton, betonové prefabrikáty, plech, dřevo, pěnový polystyren, 
minerálně vláknité desky, asfalt, apod.) Izolace je určena i na re-
konstrukci starších povrchů bez jejich nákladných odstranění. 

Izolace spodních staveb - izolační systém je určen pro izolační 
povlaky staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a tlakové pod-
zemní vodě, proti pronikání ropných produktů do spodních vod. 
Řešení hydroizolace základových desek, svislých stěn, odpadních 
jímek, šachet, zemědělských staveb, sklady ropných produktů. Izo-
lace zároveň tvoří protiradonovou ochrannou bariéru.

Izolace teras a balkonů - hydroizolace i starších povrchů včetně
klempířských prací. Jedná se o izolace určené pod beton, pod dlažby
položené na opěrné terče nebo izolace vrchní pochůznou střešní folií.

Izolace jezírek - folie je určena k vykládání zahradních jezírek, 
izolaci rybníčků, požárních nádrží, drobných vodních rezervoárů, 
zavlažovacích nádrží apod. Folie má výbornou průtažnost, je přizpů-
sobivá členitosti podkladu a odolná proti prorůstání kořínků rostlin.

Izolace bazénů - je určena pro vrchní pohledovou vrstvu bazénů 
soukromých i veřejných, vnitřních i venkovních, všech tvarů a ve-
likostí včetně vyvaření přístupových schodů do bazénu.

Folie je možno pokládat na staré i nové základové konstrukce ba-
zénů, jako je beton, zdivo, ocelové desky, dřevo, lamináty. Bazény
provádíme s kompletní dodávkou bazénové technologie, vč. zastře-
šení. Spolupracujeme se zákazníky na jednotlivých stavbách při 
řešení detailů, při zajišťování veškerého materiálu a při řešení tech-
nologie pokládky hydroizolace v počátku a v průběhu stavby.

V případě Vašeho zájmu o další informace
či o případnou spolupráci nás kontaktujte

na tel. čísle: 605 153 504, nebo na e-mailové
adrese: janprustomersky@seznam.cz

Lubomír Becha
HYDROIZOLACE

VAEPLAN
• ploché støechy
• balkony, terasy
• bazény

Špičkový materiál,
životnost až 50 let.

Dlouholetá praxe v oboru.
Záruka na práci 10 let.

Vedrovice 288
mobil: 603 885 935

e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
Josef Reiter

mobil: 604 233 397
tel./fax: 515 323 250
josef.reiter@volny.cz

Kancelář: Nádražní 720
Moravský Krumlov

Sídlo firmy:
Petrovice 63

PRODEJNA STAVEBNIN
Radniční 6, 671 72 Miroslav

telefon/fax: 515 333 343
e-mail: belin@belin.cz

SLEDUJTE NAŠI LETÁKOVOU AKCI !!
VYJÍMÁME: Ple�vo zahradní 150 cm   55,- Kč/bm
  Dlažba zámková 60 mm šedá  169,- Kč/m2

  Bednící tvárnice Brož, Fino  sleva 15 %
  Mletý vápenec 30 kg   50,- Kč/ks

a dále např.  polystyren fasádní, střešní okna,
systém zateplení plochých střech, Superizol,
plech trapez, prosvětlovací vlnovka trapez,
komíny, zatravňovací pojezdové panely, ...
Doprava materiálu a skládání hydraulickou rukou.

STAVEBNINY, JAK MAJÍ BÝT...

Nově otevřena prodejna
v DUKOVANECH

kompletní sortiment stavebního materiálu
a betonových dlažeb • cenové nabídky 
a poradenství • kvalitní dřevěné topné 
brikety • mulčovací kůra, substráty, 
oblázky • okapy ZN (žlaby, svody, háky, 
kolena, boční lemy,...) • kouřovody 
(kolena, roury, zděře,...) • nářadí a ochr. 
pomůcky pro řemeslníky • spojovací 
materiál • elektromateriál • plastová okna 
• drenážní hadice • plastové vodovodní
a kanalizační potrubí (KG, HT, PPR)

Moravský Krumlov         DUKOVANY
Dvořákova 639              areál JZD
Tel.: 515 323 320              Tel.: 602 595 537

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY plus

Krumlovská 12, 664 91 Ivančice
tel.: 546 434 512

• kvalitní trávníková hnojiva a osiva
• zeminy • substráty
• rašelina • mulčovací kůra
• ponorná čerpadla • postřikovače
• kompostéry • popelnice
• kádě na vodu • zahradní hadice
• rozstřikovače • oblázky pytlované   
• venkovní vázy, mísy a  květináče
• dekorace  • umělé květiny • balení dárků
• zahradní technika a nářadí FISKARS
• granulovaná a tekutá hnojiva • postřiky
• krmiva pro domácí zvířata
• květiny • keře • stromky, ...

Přijďte si k nám vybrat...

ZAHRÁDKÁŘSKÉ
POTŘEBY 

ZAHRADNICTVÍ
Kopetka Jan Vedrovice

JARNÍ PRODEJNÍ SEZÓNA ZAHÁJENA !!!
Otevřeno denně vč. sobot a nedělí od 8 do 19 hodin.

Tradiční jarní prodejní výstava ve dnech
30. 4. a 1. 5. v prostorách zahradnictví.

Nabízíme: velký výběr balkonových a záhonových 
rostlin, zeleninovou sadbu, trvalky, skalničky, keře,  
dřeviny, jehličnany, ostatní doplňkový sor�ment.
mob.: 731 103 981 • www.zahradnictvivedrovice.cz

mail: info@zahradnictvivedrovice.cz

$ 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

Chtěli jsme si s manželem zažádat o hypotéku a stavební firma, kte-
rá nám měla zařizovat i financování, nám sdělila, že nám nikdo hy-
potéku nedá na 4 roky. Ani já, ani manžel netušíme proč. Sice máme 
úvěr na 100 tisíc, ale žádnou splátku jsme nezameškali. Jak zjistím, 
kde se stala chyba a proč jsme zůstali na „mrtvém bodě“?

Hypoteční banka, která v důsledku schvaluje vaši hypotéku, nemá za 
povinnost uvést důvod, proč odmítla hypotéku přidělit. Pravděpodobně 
šlo o tyto důvody. Buď záznam v registru neplatičů (stáčí nezaplacená 
stovka mobilnímu operátorovi) nebo nemáte dostatečnou bonitu, tedy 
vaše příjmy nejsou dostatečné. Důvod ale může být i jiný. Zmiňuji 
dva nejčastější. Doporučuji navštívit osobně nějakou banku a nechat 
si znovu schválit hypotéku, dále doporučuji odeslat dotaz na SOLUS- 
www.solus.cz

Chtěla bych zrušit pojistku, kterou jsem podepsala před týdnem
a ještě jsem nic nezaplatila. Je možné odstoupit? Za jakých podmínek?

Pokud jste nezaplatila pojistku, bude návrh na uzavření pojistné 
smlouvy ukončen samotnou pojišťovnou. Doporučuji Vám v případě, 
že nechcete smlouvu využívat, napsat pojišťovně žádost o odstoupení 
od smlouvy. Smlouvu (i po zaplacení) můžete vypovědět do dvou mě-
síců od uzavření s nárokem na plné vrácení zaplaceného pojistného. 
Otázka je, proč smlouvu rušit? Pojistná smlouva kryje Vás a Vaše blíz-
ké před neočekávanými událostmi. Musí být ovšem vhodně nastavena. 
Je dobré to znova bez emocí a obchodních taktik projednat s jednate-
lem, který s Vámi smlouvu sepsal. 

Moderní podlahové krytiny pro Váš domov
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Na Kačence 1253, 672 01 Moravský Krumlov
prodejna: 734 678 116, servis: 734 678 117 

Provozní doba:
po - pá  8.00-12.00

13.00-17.00
sobota  8.00-12.00

Jana Schwarze 4 • 664 91 IVANČICE, tel./fax: 546 434 370
mobil: 603 833 560 • e-mail: obchod@alphagroup.cz

10% SLEVA

NA PROJEKTY

RODINNÝCH

DOMŮ

při závazné

objednávce

do 31. 5. 2011

10% SLEVA

NA PROJEKTY

RODINNÝCH

DOMŮ

při závazné

objednávce

do 31. 5. 2011
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Sítě pro� hmyzu ke všemoknům
ZDARMA !!!

AKCE:

dekor zlatý dub

na venkovní 

straně oken za

cenu bílého

NOVÁ POBOČKA
v Moravském Krumlově

náměs� TGM 28
budova Jednoty

tel.: 739 222 319
mail: mkrumlov@oknoterm.cz

Nabízíme uspořádání veškerých oslav, rautů, svateb, firemních školení, večírků, 
promocí a smutečních posezení, vše včetně techniky a dopravy.
Připravíme pro Vás ochutnávku vín, dalších nápojů a jídel včetně bioproduktů. 
Od jara do podzimu je naše letní zahrádka připravena na grilování nebo rožnění. 
Prostory hotelu a restaurace jsou nekuřácké. Restaurace je bezbariérová. 

671 42 Vémyslice 241
tel./fax: 515 323 427
mobil: 603 510 525

e-mail: mirysavy@volny.cz
www.volny.cz/mirysavy

•  Komplexní občanská a bytová výstavba
•  Kompletní průmyslová výstavba
•  Výstavba inženýrských sítí: vodovody,
   kanalizace, zpevněné plochy, chodníky, komunikace
•  Vodohospodářské objekty: vodojemy, nádrže,
   čistírny odpadních vod, koupaliště, bazény
•  Opravy fasád, rekonstrukce interiérů, opravy střech
•  Půdní vestavby, sádrokartonové konstrukce
•  Zemní práce, terénní a sadové i sanační úpravy
•  Nákladní doprava
•  Prodej stavebního materiálu
•  Projektová dokumentace dle požadavků zákazníka

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.

/Oslavany/ O víkendu 16.-
17. dubna v Oslavanech pro-
běhne třetí ročník Mezinárodní 
prodejní výstavy minerálů, 
drahých kamenů a šperků. Se-
jdou se vášniví vystavovatelé a 
prodejci ze všech koutů České 
republiky, ale i několik zástup-
ců ze zahraničí (Rakousko, 
Polsko, Rusko, Maďarsko...). 

„Tak jako v minulých letech, 
kdy byla výstava velice zdařilá 
a přilákala do Oslavan tisíce 
návštěvníků, i v letošním roce 
máme co nabídnout z nevšední 
krásy přírodnin, drahých kamenů, 
polodrahokamů, šperků, fosilií, 
minerálů... Všechny tyto skvos-
ty budou také k prodeji, aby si 
každý mohl domů odnést nějakou 
krásnou památku,“ uvedla za KIC 
Oslavany Petra Skoumalová.

V letošním roce bude výstava 
obohacena o křest knihy Drahé 
kameny Moravy a Slezska od 
autorů Ivana Mrázka a Luboše 
Rejla, který se uskuteční v so-
botu 16. dubna ve 14.00 hodin 
v hlavním sále Dělnického domu 
za účasti jednoho z autorů RNDr. 
Luboše Rejla.

Výstava bude probíhat v roz-
sáhlých prostorách Kulturního 
střediska Oslavany (Dělnický 
dům) ve dnech: 16. a 17. dubna. 
Otevřeno bude v sobotu 16. dubna 
od 9 do 19 hodin a v neděli 17. 
dubna od 9 do 18 hodin.

„Svou návštěvu výstavy mů-
žete spojit také s poznáváním 
historie a krás okolí. Oslavany 
jsou městem s bohatou historií. 
Po celý víkend budou otevřena 
muzea na oslavanském zámku 

s expozicí pod názvem „His-
torie hornictví a energetiky“, 
která představuje průřez vývoje 
hornictví v rosicko-oslavanském 
regionu.V zámeckých sbírkách 
se také nachází pestrý soubor mi-
nerálů regionu. Osvěžit se potom 
můžete v Zámecké restauraci a 
zámeckém pivovaru, jenž nabízí 
k ochutnávce oslavanské kvasni-
cové pivo. Zavítáte-li do Osla-
van vlastním vozem, nemusíte 
mít obavy z obtížného hledání 
vhodného místa k zaparková-
ní,  možnost pohodlného parko-
vání se naskýtá hned na náměstí, 
jen kousek od výstavních míst. 
Cesta do Oslavan se jistě vyplatí. 
Můžete zde strávit pěkný jarní 
den s opravdu bohatým progra-
mem,“ pozvala veřejnost Petra 
Skoumalová.                    /abé/

Minerály, drahé kameny a šperkyIZOLACE - BAZÉNY
Prustoměrský Jan

bazény: veškerá
technologie, zastřešení
jezírka: technologie

•  izolace plochých střech
•  zateplení střech
•  izolace spodních staveb
•  radon, ropné produkty
•  izolace proti vlhkosti
    a tlakové vodě 
•  balkony, terasy, jímky

mobil: 605 153 504
e-mail: janprustomersky@seznam.cz

V pondělí 4. dubna proběhlo 
slavnostní vyhlášení ankety 
Strom roku Znojemska 2010. 
Vítězným stromem s 352 hlasy se 
stal zámecký cedr ve Višňovém, 
jehož navrhovatelem byli studenti 
SOU a SOŠ, SČMSD Přímětická 
Znojmo a pan Karel Mikyšek.

S nepatrným rozdílem v po-
čtech hlasů zaujmul druhé místo 
v soutěži sekvojovec obrovský 
v Kravsku a třetím oceněným 
stromem se stal skalický platan. 

Ankety se zúčastnilo celkem 
1626 hlasujících, kteří buď 
využili možnost internetového 
hlasování, anebo navštivili foto-
výstavu návrhů v Domě umění 
Jihomoravského muzea ve Zno-
jmě a hlasovali prostřednictvím 
anketního lístku.

Hana Rambousková z Nadace 
Partnerství, host slavnostního ve-
černího vyhlašování ankety, prozra-
dila: „Takový počet hlasů v soutěži 
mě opravdu překvapil, v našem prv-
ním kole Strom roku jsme neměli 
zdaleka tolik hlasujících.“

Navrhovatelé vítězných stromů 
byli oceněni a byly jim předány 
ceny od sponzorů ankety. Mezi 
ně patřilo Knihkupectví Come-
nius Znojmo, Jana Sadloňová 
- Irisfilm, Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě, Adámkovo vinařství 
ve Višňovém, Modré sklepy - Ag-
rodružstvo Nový Šaldorf a firma 
Arboeko s.r.o., která věnovala do 

soutěže tři dárkové poukazy na 
sazenice stromu ze školky Smr-
žice. Tímto chceme i poděkovat 
čtrnáctideníku Zrcadlo za medi-
ální podporu celé ankety!

První regionální ročník ankety 
Stromu Znojemska bude nava-
zovat na národní soutěž Nadace 
Partnerství Strom roku 2011. 
Pořadatelé ankety budou společ-
ně s navrhovateli tří oceněných 
stromů připravovat podklady do 
celostátní soutěže. Doufejme, že 
budou stromy úspěšné i v celoná-
rodní soutěži! 

Zástupci Správy Národního 
parku Podyjí, Klubu přátel stro-
mů Znojemska a Živého pomezí 
Krumlovsko – Jevišovicko chtějí 
v letošním roce navázat a uspořád 
druhý ročník ankety Stromu roku 
Znojemska 2011. Anketa bude 
vyhlášena dříve, aby měli navr-
hovatelé možnost vyfotit stromy 
v jejich vegetačním období.

Strom roku Znojemska je ve Višňovém

Čalounictví STiX
Dílna: TGM 43 - ve dvoře
MORAVSKÝ KRUMLOV

tel.: 603 834 998
email: vstix@seznam.cz
www.calounictvistix.cz

VELKÝ VÝBĚR
ZDRAVOTNÍCH

MATRACÍ

Hodina 
Země 2011
Obec Horní Dubňany se v so-

botu 26. března zapojila do celo-
světové akce na podporu ochrany 
klimatu - Hodina Země 2011. Ve 
20.30 hodin bylo vypnuto veřej-
né osvětlení i dominanta obce 
- kostel sv. Petra a Pavla. Místní 
pohostinství se zapojilo taktéž.

Ve 21.30 bylo opět vše rozsví-
ceno. Dali jsme tak najevo, že si 
uvědomujeme svoji odpovědnost 
za budoucnost naší Země. K pro-
jektu se zapojila i spousta domác-
ností. Tímto všem děkujeme.

Včelařům 
bude sto let

/Ivančice/ Dne 26. listopadu 
roku 2011 uplyne rovných 100 
let od první valné hromady  
Pobočného včelařského spolku 
pro Ivančice a okolí. Tehdy  se 
prvního zasedání zúčastnilo 29 
včelařů.  Český svaz včelařů, o.s., 
ZO Ivančice bude k tomuto kula-
tému výročí  pořádat  výstavu. Na 
pořádání této akce a oslavy zalo-
žení  svazu v  Ivančicích městská 
rada uvolnila 20.000 Kč  ze  své 
rezervy.                       Petr Sláma

Rybník je
bez vody 

V sobotu 26. března se vypouš-
těl v Horních Dubňanech rybník 
Hanceborek a konal se výlov. 
Samotné vypouštění bylo zahá-
jeno v 6.00 hod., kdy byl vyražen 
špunt na vypouštění. Na čištění 
nádrže se podíleli členové rybář-
ského spolku, hasiči, zastupitel-
stvo obce a další dobrovolníci, 
kteří přišli v holinkách na pomoc. 
Po vyčistění bude provedena 
oprava přední hráze. Práce budou 
pokračovat svépomocí celý měsíc 
duben. Po napuštění a uvedení do 
provozu bude zahájena rybářská 
sezóna, kdy se budou konat závo-
dy pro malé rybáře. Obec děkuje 
všem za pomoc.

IV. ročník Josefského koštu
V sobotu dne 19. března se v Orlovně Rakšice uskutečnil již IV. 

ročník Josefského koštu, který zajistil „Dobrovolný spolek Moravsko 
krumlovských a rakšických vinařů“, pod záštitou jednoty Orel Rakšice, 
za podpory města Moravský Krumlov a sponzorů.

Vystavovaná vína byla zhodnocena degustační komisí 11. března 
pod vedením p. Václava Hanse z Ivančic. Celkem 40 porotců zhod-
notilo 422 vzorků vín, z toho 318 vzorků bílých a růžových vín a 
104 vzorků vín červených, všech známých i méně známých odrůd od 
drobných vinařů i od velkovýrobců vína. Byla to vína z našeho regionu
i vzdálenějších vinařských oblastí.

Jako šampión - bílé víno byla vyhodnocena Pálava, ročník 2010, 
výběr z hroznů, Vinné sklepy Lechovice, šampión výstavy - červené 
víno: Cabernet Moravia, ročník 2009, Vinařství Konečný, Čejkovice. 
Nejlepší vzorek domácího vinaře: bílé víno - Chardonne, ročník 2009, 
pozdní sběr, p. Libor Hladík, Moravský Krumlov, dále byla vyhodno-
cena hned tři červená vína se stejným počtem bodů: Cabernet Sauvi-
gnon, 2008, pozdní sběr, Ing. Jan Dancinger; Cabernet Moravia, 2010, 
kabinet, Ing Josef Klíma a Cabernet Sauvignon, 2009, pozdní sběr,
p. Josef Janda. Jako nejlepší kolekce byla vyhodnocena vína, Ing. Jose-
fa Klímy, průměr čtyř vín s bodováním 18,83 bodů. 

Samotný košt proběhl v pohodové a veselé atmosféře. K dobré ná-
ladě přispěla i Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína, 
ochutnávalo se, povídalo se o víně a zpívalo při cimbálu. Všichni, kdo 
přišli ochutnat dobrého z široké palety odrůdového i přívlastkového 
vína, určitě nelitovali. Organizační výbor děkuje všem pěstitelům a 
výrobcům vína za jejich účast na letošním ročníku, za dodané vzorky 
a dále děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o zdárný 
průběh celého koštu.                             Za DSMKR vinařů Josef Janda

Osvětová beseda v akci
Osvětová beseda Rešice pořádá ročně několik akcí. Jednou z nich 

je setkání s důchodci. Letos se konalo 3. dubna v kulturním domě
A. Opálky. Na začátku nás přivítala předsedkyně OB a paní starostka. 
Kromě občerstvení nám pořadatelé připravili bohatý kulturní program, 
v němž vystoupily roztomilé „malé mažoretky“ z Rouchovan. Po nich 
se představili ochotníci z Horních Kounic s programem „Zazpívejte 
s námi“. Písně z operet střídaly lidovky a scénky. Vtipná píseň o JUDr. 
(aneb jak udělat rychle doktorát) pro nás už bohužel přišla pozdě.

Všichni jsme se moc nasmáli a při závěrečné árii z opery Nabucco  
vstoupily i slzy do očí. Vystoupení sklidilo velký úspěch a všem se vel-
mi líbilo. Již teď se těšíme na další setkání. Bývalo nepsaným zvykem, 
že za všechny zúčastněné děkoval pan Sláma. Letos tak již nemůže 
učinit, a proto touto cestou to dělám já. Osvětová besedo, díky!    /Ery/

novinka!
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Keltský telegraf na Hlíně
První jarní sobotu 26. března proběhl napříč Českou republikou 
Tzv. čerti, kteří byli součástí keltské společnosti, žili většinou v pod-

zemních jeskyních a jejich posláním bylo mimo jiné udržovat strážní 
ohně na kopcích a v případě nebezpečí jejich plameny posílit tak, aby 
poslali o blížících se vetřelcích jasný signál dál do vnitrozemí. 

Již podruhé jsme měli možnost se takovými „čerty“ na chvíli stát a 
s partou dalších příchozích příznivců obnovených starobylých tradic 
se propojit se skupinkami podobných nadšenců na různých vrších a 
kopcích v celé ČR v jeden čas. První čert vyslal ve 20.00 hodin signál 
z Velké Javořiny na pomezí česko-slovenských hranic. Oproti loňské-
mu roku přibylo stanovišť jako hub po dešti, a tak signály běžely cel-
kem šesti trasami. Konečným cílem všech tras byl Děčínský Sněžník, 
kam signál dorazil ve 20.48 hodin.  

Novodobí čerti to však vůbec nemají tak snadné.... Nejprve musí 
získat kontakt na majitele pozemku, následně jeho souhlas s rozděláním 
ohně a pak taky informovat příslušný Hasičský záchranný sbor. Když 
tyhle kroky proběhnou hladce, přichází další velký úkol: spatřit vzdálený 
světelný signál v současném téměř všudypřítomném světelném smogu, 
což je téměř beznadějné, obzvlášť když tomu přispěje nepřízeň počasí. 
Tak nakonec jen ti bystrozrací z naší asi 35ti-členné skupinky na 
Hlinském kopci spatřili nepatrný záblesk v oblasti Pálavy a ostatním 
nezbylo než tušit a věřit. 

Celou akci však nevnímáme pouze jako prachobyčejné odpálení 
rachejtle a zase rychle domů... Jedná se především o přátelské setkání 
lidí. K naší velké radosti nejen dospělých, ale i docela malých dětí,  
kteří se potkávají v době jarního rozbřesku, chtějí si popovídat, rozlou-
čit se se zimou a přivítat jaro, ohřát se u ohně, zazpívat....

O tom, jak na některých kopcích padla mlha a bylo vidět sotva na 
špičku nosu, jak déšť hasil ohně a vítr pískal v uších, jak se signalizo-
valo, zpívalo, tančilo a oslavovalo jaro...... si můžete přečíst v měsíční-
ku Regenerace nebo na jeho internetovém portále www.regenerace.cz.

Všem, kteří jste přišli podpořit toto světelné poselství na Hlinský ko-
pec, děkujeme! Bylo nám s vámi hezky.  Tomáš a Katka Pokorní, Ivančice

Miroslavská šlápota
/Miroslav/ Dům dětí a mládeže Miroslav, Základní škola Miroslav, 

město Miroslav, Městské kulturní a informační centrum a občanské 
sdružení Marek zvou malé i velké turisty na 21. ročník turistického 
pochodu okolím Miroslavi - Miroslavskou šlápotu. Tato tradiční akce 
se uskuteční v sobotu 16. dubna, tentokrát na téma „Z Miroslavi až 
na konec světa“. Pro návštěvníky jsou připraveny tři nové pěší trasy 
různých délek, zpestřené hrami, úkoly a doprovodným programem na 
letišti. Dále bude k vyzkoušení nová městská trasa, na které se můžete 
dozvědět i něco nového o Miroslavi a dvě cyklotrasy.

„Start všech účastníků je u Základní školy Miroslav na ulici Tři-
náctky mezi 8. a 10. hodinou. Cílem je letos nově letní kino v zámec-
kém parku, kde je připraven zajímavý program: ukázka výcviku psů 
miroslavských kynologů, ukázka první pomoci s možnosti vyzkoušet
si resuscitaci na profesionálních figurínách, malá ohňová show, turnaj
„O krále konce světa“, ve kterém mohou změřit síly děti i rodiče v disci-
plínách jako je zatloukání hřebíku, plivání pecek do dálky, hod šipkou na 
terč a další.  Na táborovém ohni si může každý opéct vlastní špekáček, 
zajištěno je také občerstvení,“ uvedl k akci místostarosta Roman Volf.

Pro všechny bude hrát známá znojemská skupina Paroháči. Startov-
né činí 20 Kč za dítě a 30 Kč za dospělého účastníka. Bližší informace 
můžete získat v Domě dětí a mládeže Miroslav u slečny Evy Mikešové  
nebo v Základní škole Miroslav u Mgr. Roberta Saláta.                 /abé/

V úterý 29. března proběhla 
v rodinném centru Měsíční hou-
pačka přednáška s následnou 
besedou o lesních mateřských 
školách. Přednášející byla Tereza 
Vošahlíková, propagátorka lesních 
školek v České republice. Od pro-
since 2010 je předsedkyní Asocia-
ce lesních mateřských škol ČR.

Sešlo se na třicet rodičů a 
pedagogů, kteří se  o tématu  
chtěli něco dovědět. Z bezmála 
stovky promítnutých fotografií 
(z Německa, Prahy a Ivančic) si 
účastníci mohli utvořit základní 
představu, jaké že to pro před-
školní děti ve věku 3-7 let v lese 
v rámci lesní školky vlastně je. 
Že se nejvíce osvědčil model cca 
15 dětí, pedagoga a dalších 1-2 
dospělých asistentů. Pedagog že 
tu zastává roli spíše jakéhosi prů-
vodce či partnera, velice často mu 
děti tykají a oslovují ho křestním 
jménem. Z publika padaly dotazy 

týkající se klíšťat a komárů, spaní 
po obědě, hygieny od mytí ruček 
přes toalety až po stravování, do-
tazy ohledně oblečení do deště a 
mrazu či zda děti, které absolvují 
předškolní výchovu v lese, jsou 
schopny nastoupit do první třídy. 
Díky účasti na seminářích a díky 
experimentálnímu období, které 
od září 2010 každý pátek v okolí 
Ivančic probíhá, jsem byla schop-
na na všechny dotazy odpovědět 
ke spokojenosti tazatelů a roz-
ptýlit tak jejich největší obavy, 
pokud nějaké byly. Pochopitelně 
si uvědomuji, že lesní školka není 
pro každého a že tu nejde ani tak 
o děti jako spíše o rodiče - ti vy-
bírají, zvažují a následně rozhod-
nou o finální formě předškolní 
výchovy svých dětí. 

Pokud patříte mezi ty, kteří 
chtějí svým dětem dopřát dětství 
i v náručí přírody, pod širým ne-
bem, v rozmanitém a na podněty 

bohatém prostředí čtyř ročních 
období, můžete se zastavit v úterý 
10. května od 8.00 do 17.00 do 
prostor Měsíční houpačky (Pa-
lackého nám. 27, 1. patro) pro 
přihlášku do ivančického lesního 
klubu „Za humny“ inspirovaného 
lesní mateřskou školou. Zápis pro 
školní rok 2011/12 proběhne ve 
středu 25. května od 9.00 do 12.00 
a od 14.00 do 17.00 hodin. Pokud 
vás téma zaujalo, více informací 

se můžete dozvědět na webu Tere-
zy Vošahlíkové: www.lesnims.cz.

Taktéž vypisujeme výběrové 
řízení na pedagoga do tohoto 
lesního klubu. Životopis  spolu 
s motivačním dopisem zasílejte 
do 20. května 2011 na adresu: 
art.amen@volny.cz. Požadujeme 
kladný vztah k dětem i přírodě.

Na  všechny inspirované rodiče 
a jejich děti se těší manažerka 
projektu Mgr. Martina Turečková.

Lesní klub „Za humny„ pořádá zápis předškoláků

KIS Oslavany pořádá v rámci již 9. ročníku Hudebních slavností.

ONDŘEJ HAVELKA
A MELODY MAKERS

22. 5. v 16.00 hod. - Dělnický dům Oslavany
Vstupné: dospělí 250 Kč, děti do 15 let 180 Kč.

Během programu vystoupí ZUŠ Oslavany.
Rezervace vstupenek 546 423 283, 604 108 641

ZUŠ v Moravském Krumlově pořádá 13. dubna 2011

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro MŠ, ZŠ, také pro rodiče a jejich děti. Představí se vám všechny 
tři obory, které se na ZUŠ vyučují. Obor hudební - představí všech-
ny hudební nástroje, včetně sólového a sborového zpěvu. Obor
výtvarný - představí všechny výtvarné techniky, také výrobu kera-
miky a šperků. Obor taneční - různé taneční prvky pod vedením 

nové paní učitelky. Na vaši návštěvu se těší pedagogové ZUŠ.

Regionální úzkorozchodná železnice a Muzeum průmyslových 
železnic se sídlem ve Zbýšově vás zvou na

JÍZDY HISTORICKÝMI VLAKY,
které se konají na úzkorozchodné železnici mezi Zbýšovem

a Babicemi u Rosic. Jízdy se konají ve dnech 14. 5., 18. 6., 9. 7.,
23. 7., 6. 8., 20. 8., 24. 9. 2011 (vlaky tažené parní lokomotivou)
a 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8. a 27. 8. 2011 (vlaky tažené motorovou 

lokomotivou). Více informací na www.reuz.cz a www.mpz.cz.

Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích, Muzeum města Brna
si Vás dovolují pozvat na výstavu

LOKTE, LIBRY, ŽEJDLÍKY...
kterak se kdysi měřilo a vážilo

do 29. května 2011 - Památník A. Muchy v Ivančicích
otevřeno: úterý, čtvrtek, pátek 9-12 a 13-16 hodin,

středa 9-12 a 13-17 hodin, sobota a neděle 13-17 hodin.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
do 15. května 2011

8.00 až 15.30 hod. -  pro děti se zdravotním postižením
s potížemi v oblasti komunikačních schopností a vadami řeči, se 
sluchovým postižením, s poruchou autistického spektra a s autistic-
kými rysy. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice,
Široká 42, 664 91 Ivančice. Váš občanský průkaz a rodný list dítěte 

s sebou !!! Kontakt: 546 451 931, 777 572 070.

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 19. 4.   tel.: 515 322 330 a 725 579 923.

Městská knihovna Moravský Krumlov, nám. TGM 35
pořádá přednášku na téma

ČÍNSKÁ CÍSAŘSKÁ BYLINNÁ 
MEDICÍNA

čtvrtek 28. dubna od 14.30 hodin, DPS, vstupné 10 Kč
čtvrtek 28. dubna od 18.00 hodin, Galerie, vstupné 20 Kč

O čínské císařské medicíně 5 000 let staré a čínském pentagramu 
přednáší Veronika Doupalová. Uzdravení těla jako celku, odstranění 
příčiny nemocí, účinné zejména při chronických onemocněních. 
Např.: alergie – astma – ekzémy – snížená imunita – vysoký a nízký 
krevní tlak – nemoci zažívacího ústrojí – nemoci nervové soustavy 
– onkologická onemocnění – atd. Dozvíte se jak předcházet 
onemocněním, jak případné zdravotní potíže řešit. Možnost 
zakoupení knih. Doprovodná akce k výstavě „Káva, bylinky, 

čaje“  umístěné v galerii v Knížecím domě.

Junácké středisko Oslavany vás zve na
32. ročník tradiční pěší a cyklistické akce v Oslavanech: 

OSLAVANSKÁ 50
MEMORIÁL TONDY ŠALÁTA

 

SOBOTA 16. DUBNA 2011
Vyjížďka krásným údolím řeky Oslavy a Chvojnice.

Start u DDM od 7 do 9 hodin. Trasa je vhodná pro horská
a krosová kola, délka 30 a 50 km. Pro pěší 20, 30 a 50 km.

Další info: aleskocab@volny.cz, mobil 775 917 612.

Divadelní spolek „Kača na špagátě“ z Nových Bránic
sehraje v místní sokolovně komedii

PODAŘENÉ PANSTVO
16. dubna v 15.00 a ve 20.00 hodin a 7. května ve 20.00 hodin

Přijďte se s námi pobavit.

Středisko volného času Ivančice hledá
DOBROVOLNÍKY VE VĚKU 15 – 25 LET

NA OBSAZENÍ POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ
NA AKCI POHÁDKOVÝ LES,

který se koná v neděli 29. května 2011 v parku Réna v Ivančicích. 
Hlásit se můžete do 13. května 2011 na tel. čísle: 546 451 292,

na e-mail: ondrova@svcivancice.cz nebo na adrese: SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 12, Ivančice ( 8.00 - 18.00 hod.)

KIS Oslavany připravuje poznávací zájezd 

ZÁMEK RATIBOŘICE, BABIČČINO 
ÚDOLÍ, ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY

sobota 28. května 2011
Cena za dopravu: dospělí 320 Kč, děti do 15 let 280 Kč. 

Odjezd autobusu ve 4.30 hodin z AN se zastávkami po městě. 
Rezervace míst v kanceláři KIS nebo na: 604 108 641, 546 423 283.

JARNÍ BOTANICKÁ EXKURZE
MIROSLAVSKÉ KOPCE A OKOLÍ

sobota 16. dubna - sraz účastníků ve 13.00 hodin
před evangel. hřbitovem v Miroslavi, ukončení v cca 17.00 hodin. 

Odborní vedoucí: Mgr. Bronislav Gruna (botanika)
MVDr. Julius Klejdus (ornitologie)

Tato kulturně-naučná akce je podporována městem Miroslav.

SPK Petrovice všechny zve na divadelní představení
hry Járy Cimrmana v podání místních ochotníků 

ŠVESTKA
neděle 1. května 2011 v 18.00 hodin

sobota 7. a sobota 14. května v 19.30 hodin
Kulturní dům Petrovice - vstupné dobrovolné.

Hrají: Jiří Záviška, Tomáš Vespalec, Ivoš Hladík, Jan Schovanec, 
František Machara, Vlastislav Solař, Jiří Prustoměrský, Pavel Hladík.

Ráno v pátek 15. dubna za-
čnou zdobit pracovníci SMM 
na náměstí Svobody v Miroslavi 
velikonoční strom – Skořápkov-
ník miroslavský (Ciciricus Cras-
licus). Tento zvláštní botanický 
druh bude zdobit miroslavské 
náměstí již posedmé. Stovky vý-
dutků vajíček dodaly obě školní 
jídelny, malování se ujali žáci 

Základní školy Miroslav.
Velikonoční náladu zvýrazní 

také girlanda nad vchodem do 
radnice i makety kouhouta, sle-
pičky a kuřátek, které dle návr-
hu ak. sochaře Pavla Krbálka a 
designérky Flavia Mosele vyro-
bili pracovníci SMM. Originální 
výzdobu je možné zhlédnout
do úterý 26. dubna.               /abé/

Skořápkovník miroslavský

Noc s Andersenem je jednou 
z akcí, kterou chtějí knihovny 
propagovat čtení a ukázat dětem, 
že číst je veliké dobrodružství. 
Zároveň je Noc oslavou Meziná-
rodního dne dětské knihy, který 
se připomíná každoročně 2. dub-
na na celém světě v den narození 
známého dánského pohádkáře
H. CH. Andersena.

A v tento den nocují děti na 
celém světě v knihovnách a 
prožívají noční dobrodružství a 
nevšední zážitky. V naší morav-
skokrumlovské knihovně pro-

běhla v pátek 1. dubna již 9. Noc 
s Andersenem tentokrát na téma: 
„S piráty za pokladem.“

Václav Čtvrtek původním 
jménem Cafourek by letos oslavil 
100. výročí narození, a proto se 
celý večer i noc nesly v duchu 
jeho knížky- Podivuhodné vyprá-
vění piráta Kolíska. V knihovně 
nocovalo 46 pirátů, z toho 38 
dětí, 5 studentek a 3 knihovničky. 
A jaké dobrodružství děti zažily 
se dozvíte na webu knihovny 
www.knihovnamk.cz

  Za MěK Martina Nováková

Noc s Andersenem

Když se počátkem roku obje-
vila v našem oddíle FUNNY ae-
robicu TJ Oslavany pozvánka na 
19. března k závodům v Olomou-
ci, váhali jsme, zdali se tak daleko 
vydat. Pozvánka zněla na soutěž 
„Mistry s mistry“, to znamená, 
že předcvičovat a rovněž bodovat 
budou mistři světa v aerobicu, 
jako jsou David Holzer, Jakub 
Strakoš, Pavel Sirotek a další.

Přihlásili jsme se a v sobotu 
19. března vyrazili směr Olo-
mouc. Nutno říci, že jsme udělali 
dobře a výsledky zaplašily všech-
ny předchozí pochyby, zdali se 
nebude jednat o velikou prohru. 
Nakonec z toho byl mimořádný 
úspěch ve všech kategoriích.

Přivezli jsme spoustu medailí a 
za obě pódiové skladby se našim 
maličkým čtyřletým cvičenkám a 
juniorkám třpytily na krku zlaté.

Soutěž jednotlivců byla rozdě-
lena na velké a malé finále. První 
3 dívky velkého finále z každé 
věkové kategorie postupují na 
listopadové mistrovství ČR do 
Prahy. Od nás z oddílu to jsou: 
Nela Zahradníčková - 1. místo, 
Denisa Ondráčková - 2. místo, 
Eliška Řeřuchová - 1. místo, 
Nikola Hrubešová - 2. místo,
a Monika Hrubešová - 3. místo.

Malé finále bylo bez postupu 
do Prahy. Tady si vedly dívky tak-
to: Ludmila Nováková - 1. místo, 
Barbora Novotná - 2. místo, Bára 
Ficová - 3. místo a Daniela Horá-
ková - 1. místo.

Z velkých obav před závo-
dem se tedy vyklubal obrovský 
úspěch. Na závěr nezbývá než 
všem holkám pogratulovat a po-
přát jim do dalších závodů mnoho 
úspěchů.                   TJ Oslavany

Přivezli spoustu medailí
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM      11. 04. - 24. 04. 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

• duben - VÝSTAVA - ZŠ Lesonice - projekt „A. Mucha“ - MěÚ MK - 1. p.
• 10. 4. v 19.00 hod. - „A DO PYŽAM !“ - divadelní komedie, Divadlo Palace 
Praha. Kinosál MK. Hrají: J. Langmajer, D. Suchařípa a další. 
• 13.4. od 9.00 do 15.00 hod. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ. 
• 13.4. v 17.00 hod. - Vernisáž výstavy VŮNĚ ČAJŮ A BYLIN. Galerie Kní-
žecí dům, výstava potrvá do 29. května.
• 17.4. - v 15.00 hod. - MICHALOVA BRNKAČKA aneb Když se Michal 
dobře naladí. Dětské představení v kinosále MK. Předprodej IC.
• 19.4. - VÝUKOVÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ v angl. jazyce. Kinosál.
• 19.4. - TRHY na náměstí TGM 
• 24.4. od 20.00 hod. - VELIKONOČNÍ POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA. Hraje 
skupina Dreams. Orlovna Rakšice.
• 27.4. v 17.00 hod. - KONCERT ZUŠ „ČTYŘRUČNÍ VEČER KLAVÍRNÍ-
HO ODDĚLENÍ“. Galerie Knížecí dům. Pořádá ZUŠ.

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

tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• do 29.4. - SVĚT ADOLFA DUDKA. Výstava výtvarných prací dětí místních 
i okolních MŠ a žáků I. stupně ZŠ v rámci Mezinárodního dne dětské knihy
a Světového dne knihy. Ve studovně knihovny.
• 11.4. ve 14.30 hod. - „VELIKONOCE ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ“. Předveliko-
noční poetické čtení s tradiční pomlázkou a malým dárkem doplněné hudebním
doprovodem sourozenců Záviškových a malým občerstvením. DPS, vstupné 15 Kč. 
• 28.4. - „ČÍNSKÁ CÍSAŘSKÁ BYLINNÁ MEDICÍNA“ - přednáška 
Veroniky Doupalové o čínské medicíně 5000 let staré a čínském pentagramu. 
Uzdravení těla jako celku, odstranění příčiny nemocí, účinné zejména při 
chronických onemocněních –alergie, astma, ekzémy, snížená imunita, vysoký 
a nízký krevní tlak, nemoci zažívacího ústrojí, nemoci nervové soustavy, 
onkologická onemocnění a další. Dozvíte se: - jak předcházet onemocněním, 
jak případné zdravotní problémy řešit. Začátek ve 14.30 hodin na DPS,
v 18.00 hodin v Galerii Knížecí dům, vstupné 20 Kč. Doprovodná akce k 
výstavě Káva, bylinky, čaje umístěné v galerii v průběhu měsíce dubna a května.
• V průběhu měsíce dubna: JARNÍ LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 
- tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností. 
Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem 

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

• 9.4. ve 14.00 hod. - APRÍLOVÁ SOBOTA v ZŠ Miroslav. Návštěvníci budou 
mít možnost vyrobit si velikonoční ozdoby, předvedeme vám i ukázku velikonoč-
ního stolování a ochutnáte slané pečivo. Pořádají žáci a učitelé ZŠ.
• 16.4. - 21. ročník turistického pochodu „MIROSLAVSKÁ ŠLÁPOTA“ 
(připraveno je 6 pěších tras různé délky a dvě cyklotrasy). Start  8.00 - 10.00 ho-
din u budovy ZŠ. Startovné 30 Kč dospělí a 20 Kč děti. Pořádá - DDM Miroslav 
a Základní škola Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 16.4. od 13.00 hod. - VYCHÁZKA JARNÍ PŘÍRODOU - MIROSLAV-
SKÉ KOPCE A OKOLÍ. Sraz u evangelického hřbitova. Odborní vedoucí: 
MVDr. Julius Klejdus (ornitologie), Mgr. Bronislav Gruna (botanika).
• 20.4. - ZVONEČEK. Recitačně pěvecká soutěž pro děti. Pořádá Dům dětí
a mládeže Miroslav ve spolupráci se Speciální školou Miroslav v DDM.
• 1.5. od 8.00 hod. - OSLAVA SVÁTKU PRÁCE a vstupu ČR do EU. Zahá-
jení v 8.00 h. rybářské závody mládeže, slovo starosty 9.30 h. (v Ramoši). Vý-
stava výtvarných prací žáků v ZŠ 10-12 hodin. Od 10.00 h. přátelské posezení 
s občerstvením a živou hudbou v letním kině (maso na kotlíku a uzená cigára). 
Večer zahájí provoz letní kino. Pořádají - město Miroslav, miroslavští rybáři, 
MKIC, ZŠ, ZO KSČM a MO ČSSD. Partnerem akce je Skupina ČEZ.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 10.4. - ve 14.30 - JARNÍ OTEVÍRÁNÍ IVANČICKÝCH ŘEK. Sraz na 
soutoku Jihlavy a Oslavy. Slavnostní otevírání tří ivančických řek s výletem a 
programem pro děti u závěrečného ohně na Loděnici zahraje skupina Sanklabá-
no. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi.
• 19.4. v 18.00 - BÍLÝ DUNAJEC - TOULÁNÍ PO PIENINÁCH. Přednáška 
JIŘÍHO ČEFELÍNA s promítáním. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 30 Kč.
• 29.4. v 19.30 hodin - KONCERT HANA A PETR ULRYCHOVI se skupi-
nou JAVORY. Kino Réna, vstupné: 290 Kč. Předprodej v KIC. 
• 30.4. - FLORA OLOMOUC 2011, ZÁMEK TOVAČOV - architektonicky 
významný zámek  se Spanilou věží, SKANZEN RYMICE - skanzen lidové 
architektury. Celodenní poznávací zájezd. Odjezd v 7.30 hodin od Besedního 
domu Ivančice. Doprava: 340 Kč.
• do 30.4. -  ZE SVĚTA DINOSAURŮ A PTACTVA. Čtvrtá výstava vyřezá-
vaných figurek Miroslava Kosíka - chodba Památníku A. Muchy. Zdarma
Připravujeme: • 7.5. - odjezd v 5.30 hodin od Besedního domu Ivančice 
Celodenní poznávací zájezd PLZEŇ. Prohlídka s průvodcem:- historický 
střed města - pivovar Plzeňský Prazdroj s ochutnávkou nepasterizovaného piva 
Možnost návštěvy Západočeského muzea, Muzea loutek, synagogy, katedrály 
sv. Bartoloměje s věží... Cena: 590 Kč (doprava+průvodce).

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
• 16.-17.4. - III. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, 
DRAHÝCH KAMENŮ A ŠPERKŮ. Po celý víkend v Dělnickém domě. 
Otevřeno: So 9.00 - 19.00, Ne 9.00 - 18.00 hodin. Vstupné 50 Kč, děti do 15 let 
zdarma. Pořádá KIS Oslavany. 
• 16.4. - OSLAVANSKÁ PADESÁTKA. Tradiční turistický dálkový pochod 
na 25, 35 a 50 km a cyklistická vyjížďka po stejných trasách údolím řeky Oslavy 
a Chvojince. Start od 7.00 do 9.00 u DDM. Pořádá Junák Oslavany.
• 28.4. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seni-
orů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 1.5. - ODEMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY. Tradiční cyklistic-
ká akce na zahájení sezóny. Společná vyjížďka po okruhové Templářské cyklos-
tezce. Prezentace na nádvoří zámku od 9.30 do 10.30 hodin. V 10.30 společný 
výjezd na trasu z nádvoří zámku, návrat individuální. Od 10.00 hraje na nádvoří 
zámku až do večerních hodin country kapela Grýn. Pořádá město Oslavany
Připravujeme: • 22.5. v 16.00 hodin - ONDŘEJ HAVELKA A MELODY 
MAKERS. Koncert v rámci již 9. ročníku Hudebních slavností, dělnický dům 
Oslavany. Vstupné: dospělí 250 Kč, děti do 15 let 180 Kč. Během programu 
vystoupí ZUŠ Oslavany. Rezervace vstupenek 546 423 283, 604 108 641.

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

kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 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. 
• čtvrtek od 15.30 hod. do 18.00 hod., - KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI. 
Poplatek: 20 Kč/setkání. Dája Chotašová, tel.: 605 763 873.
• pátek od 16.00 hod. do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK.
• neděle od 10.00 hod. do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY. 

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

• každý pátek od 15.00 do 17.00 hod. - JÍZDY NA KONÍCH. Přijďte se se 
svými dětmi podívat na koně a svézt se. Ivančice, statek Padochovka, Poplatek 
20 Kč / 10 min / osoba. Za nepříznivého počasí se nejezdí!
• 10.4. ve 14.00 hod. - IVANČICKO MÁ TALENT 2011. Máte šanci předvést 
svůj talent a ohromit. Tak neváhejte a přihlaste se. Soutěž je určena všem od 3 
do 18 let, jednotlivcům i skupinám. Vystoupení např.: zpěv, tanec, hra na hudeb-
ní nástroj, žonglování, … Poplatek: 30 Kč/diváci. Kino Réna. Zájemci o účast 
se přihlaste do 4. dubna 2011 v SVČ Ivančice.
• 15.4. od 15.00 do 19.00 hod. - VELIKONOČNÍ DÍLNY. Připravte se na 
příchod jara a velikonoční svátky výrobou dekorací z proutí, papíru, … SVČ 
Ivančice, Komenského nám. 7. Poplatek dle náročnosti výrobku.
• 16.4. odjezd v 15.00 hod. - DĚTI RÁJE. Navštivte s námi muzikál, ve kterém 
účinkují Sagvan Tofi, Lukáš Vaculík, … v divadle Goja Music Hall. Z Ivančic 
od Besedního domu. Nutné se přihlásit do 8.4. v SVČ Ivančice.
• 17.4. v 15.00 hod. -  SPORTOVNÍ ODPOLEDNE. Ukázky výcviku koní, 
hry a soutěže pro děti, jízdy na koních. Ivančice, statek Padochovka. Poplatek 
30,-Kč/osoba. Za nepříznivého počasí se akce nekoná!
• 20.4. od 10.00 do 14.00 hod. - DEN ZEMĚ. Přijďte s námi oslavit Den Země 
a společně se pokusit postavit s PET-víček velký erb Ivančic, zahrát si hry a 
soutěže, vyplnit kvíz a něco vyhrát, zaskákat si v pytlích, chodit na chůdách, 
Ivančice,  nádvoří MěÚ.
• 20.4. – 24.4. 2011 - JARNÍ TÁBOR S KOŇMI. Pro děti ve věku 7-15 let, které 
mají rády koně a vše co se jich týká. Jsou připraveny hry a soutěže v přírodě i ve 
městě, ošetřování a jízdy na koních, tvořivé aktivity, noční hra. SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 7. Poplatek 1.500 Kč /dítě (ubytování, strava 5x denně, pitný 
režim, program, pedagogický dozor). Nutné se přihlásit do 15.4. 
• 21.4. – 24.4. od 8:00 do 16:00 hod. - PŘÍMĚSTSKÝ VÝTVARNÝ TÁBOR. 
Zaměřen na jarní dekorace. Náplň tábora: kresba, práce s přírodními materiály, 
pletení z papíru, drátkování, textilní techniky - savování, batika. SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 12, poplatek 800 Kč /dítě (oběd, pitný režim, výtvarný 
materiál, pedagogický dozor, program). Nutné se přihlásit předem do 15.4. 
• 21.4. od 9.00 do 13.00 hod. - TURNAJ  VE FOTBALU pro žáky 6.- 9. tříd 
ZŠ a víceletých gymnázií. Tým tvoří 4 hráči+brankář (možnost náhradníků), 
Ivančice, sportovní hala na Rybářské ul. Poplatek 40 Kč/osoba. S sebou: 
sportovní obuv a oděv, pití. Nutné se přihlásit do 15.4. v SVČ Ivančice.
• 24.4. v 15.00 hod. - PUTOVÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA. Pro děti 
bude připravena cesta s úkoly, za jejichž splnění dostanou velikonoční vajíčko. 
Ivančice, park Réna, poplatek 40 Kč/dítě.
• KOMPLETNÍ NABÍDKU LETNÍCH TÁBORŮ SVČ Ivančice naleznete 
na: www.svcivancice.cz

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 15.4. v 17.00 hod. -  ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ. Ve společenském sále 
Zámeckého kulturního centra. Pořádá ZUŠ Rosice. 
• 11.-16.4. - MFF FESTIVAL FILMŮ OCENĚNÝCH ČESKÝMI LVY: 
11.4. v 19.00 hod. - Přežít svůj život; 12.4. v 19.00 hod. - Mamas & Papas; 14.4. 
v 19.00 hod.  Kajínek; 15.4. v 19.00 hod. - Ženy v pokušení; 16.4. v 17.00 hod. -  
Kuky se vrací; 16.4. v 19.00 hod. - Pouta. Kino Panorama. Vstupné na jednotlivé 
filmy 50 Kč, celofestivalová vstupenka 190 Kč. Předprodej v KIC. 
• 16.4. od 10.00 do 16.00 hod. - VELIKONOČNÍ KUMŠTOVÁNÍ II. 
Ukázky řemesel, zdobení velikonočních kraslic a perníků, výtvarné a rukodělné 
dílny, velikonoční jarmark a výstava domácích zvířat na nádvoří, soutěž o 
nejkrásnějšího beránka, burza receptů, ochutnávka velikonočních pochutin, 
výstava velikonočních pohlednic, zpřístupnění středověké vesnice v zámeckém 
příkopu, den otevřených dveří Mateřského centra Kašpárkov. Ve společenském 
sále ZKC a na nádvoří zámku. Pořádá KIC Rosice
• 17.4. v 10.00 hod. - MICHALOVA BRNKAČKA. Vystoupení Michala 
Nesvadby v KD Cristal. Vstupenky v KIC 145/130 Kč. Pořádá Pragokoncert Praha. 
• 19. 4. v 17.00 hod. - POSTUPOVÝ TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU. 
V SVČ, startovné pro dvojici 10 Kč, vítězná dvojice posupuje do regionálního 
kola. Pořádá Středisko volného času. 
• 20. 4. v 18.00 hod. - ČOKOLÁDOVÝ VEČER. Příjemný večer s čokoládou 
v městské knihovně. Po skončení akce možnost zakoupení čokoládových 
pralinek. Vstup volný. Pořádá městská knihovna.
• 21.4. - DEN PRO ZEMI A VELIKONOČNÍ RADOVÁNKY. Dva dny 
programu nejen pro děti v době od 8.30 do 16.00 hod. Cena za každý den 
250 Kč. V ceně je materiál, oběd, pitný režim po celý den, pedagogický dozor
a fotodokumentace. Pořádá Středisko volného času. 

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 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 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 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).

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

• 14.5. od 10 do 18 hod. - VYPLETENÁ SOBOTA ANEB CELODENNÍ 
PLETENÍ Z PEDIGU, RC Měsíční houpačka, Ivančice. Info na: 602 782 280.
• Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sbírky hraček a ošacení pro brněnský Kloká-
nek a FN Brno. Ve čtvrtek 14. dubna budou všechny dary předány.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 11.-20.4.  - KRUMLOVSKÉ KOLEČKO. Dopravní soutěž pro žáky ZŠ.
• 20.-22.4. - SUPER DNY VE ZNOJMĚ - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY. 
Putovní velikonoční tábor pro děti od 1. třídy, čekají vás super dny nabité hrou, 
soutěžením a poznáváním nových míst. Navštívíme zajímavá místa ve Znojmě 
včetně podzemí, nebude chybět noční hra, vaření na ohni a další překvapení. 
Budeme spát ve spacáku na karimatce ve vodáckém klubu Vodárna Znojmo. 
Objekt se nachází u znojemské přehrady na začátku Gránického údolí. V ceně je 
ubytování, doprava, strava, vstupné, materiál, cena: 490 Kč, přihlášky do 15.4., 
počet míst je omezen! Přihlášky na www.domecekmk.cz nebo v kanceláři DDM.
• 29.-30.4. ČARODĚJNICKÁ NOC NA DOMEČKU. Nocování na Domečku 
tentokrát na téma: Čarodějnice. S sebou: spacák, pohodlné oblečení na ven i 
dovnitř, přezůvky, pití, svačina. Poplatek: 50 Kč, nahlaste účast předem.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• Od 11.04. do 14.04 - EXPEDICE KARAKORAM 2011. Lezecký kroužek 
DDM Oslavany se zúčastní lezecké soutěže v lanovém centru Proud na Lesné 
v Brně. Soutěž začíná v 9.00 a končí ve 13.00. Areál lanového centra je venkov-
ní a soutěž se koná za každého počasí.
• 21.4. - POJĎTE S NÁMI DO ZOO. O velikonočních prázdninách jsme 
pro vás připravili výlet do ZOO v Brně. Odjezd je v 9.00 od MěÚ Oslavany
a návrat v 16.00. Cena pro dítě 150 Kč, dospělí 200 Kč. /cena zahrnuje vstupné
a dopravu/. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři DDM Oslavany.
• 21.04. - 22.04 - LEZENÍ V KUŘIMI - soustředění lezeckého kroužku
na umělé lezecké stěně v Kuřimi. Přihlášky k vyzvednutí v DDM Oslavany
a podrobnější informace na tel. 607 580 563
• 29.04. od 14.00 hod. - ČARODĚJNICE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. Můžete 
se těšit na hry, soutěže, opékání špekáčků za příznivého počasí, atd. V DDM 
Oslavany. Konec v 17.00 hodin. Cena 10 Kč.
Připravujeme: • 8.5. v 15.00 hod. - DEN MATEK. Kulturní pásmo kroužků 
DDM a školní družiny věnované maminkám k svátku spojené s prodejní 
výstavou keramiky a šperků. Ve velkém sále DDM. Vstup volný. 

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 10.4. - VEŘEJNÝ TURISTICKÝ ZÁVOD - „Krajský pohár Ivančice“.  
Závod se koná v parku na Réně, prezentace závodníků do 9.15 hodin. Sraz 
oraganizátorů v 8.00 hod na mostě na Réně.  Informace na www.turisticky-
-zavod.cz.
• 10.4. - „ODEMYKÁNÍ IVANČICKÝCH ŘEK“. Sraz ve 14.30 hod. na sou-
toku Oslavy a Jihlavy, kde bude slavnostní otevírání řek s programem pro děti. 
Odtud pak bude následovat vycházka na Stříbský mlýn, rozhlednu Na oklikách 
a zakončení proběhne na loděnici v Zolcerach s opékáním špekáčků a vystoupe-
ní skupiny Sanklabáno. Společná akce s rodinným centrem Měsíční houpačka, 
skauty a dalšími neziskovými organizacemi.
• 16.4. - „OSLAVANSKÁ 50 - MEMORIÁL TONDY ŠALÁTA - 32. ročník“, 
start v 7-9 hod. u DDM v Oslavanech, pěší trasy 20, 30 a 50 km, cyklotrasy 30 
a 50 km. Účast samostatně.
• 26.4. - „VYCHÁZKA Z MORAVSKÉHO KRUMLOVA DO IVANČIC 
- cestou necestou“   Odjezd vlakem do Moravského Krumlova v 9.16 hodin. 
Chůze asi 15 km.Vede Hana Šťastná.
• Různé: • ZÁKLADNA VYSOKÉ TATRY se koná ve dnech 9.-16.7.2011. 
Ubytování je zajištěno  na turistické chatě v Mengusovcích. Informativní schůz-
ka  pro zájemce se bude konat 15.4. v 18.00 hod ve vinárně Komarov, kde vedou-
cí základny p. Moravec bude vybírat zálohu 1.000 Kč/os. pro ty, kteří pojedou 
samostatně, a 2.000 Kč/os. pro ty, kteří pojedou vlakem na společnou jízdenku.   
Předpokládané náklady jsou na jízdné a ubytování 2.500 Kč bez stravy. (Nocleh 
150 Kč, společná jízdenka 900 Kč a průměrné denní jízdné cca 3 eur.)
• Na sobotu 21.5.2011 připravujeme „AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD S PŘE-
CHODEM PŘES PÁLAVU“. Delší trasa z Mikulova do Dolních Věstonic 
bude asi 15 km a kratší trasa přes městskou památkovou rezervaci v Mikulově, 
Sv. Kopeček a v Dolních Věstonicích archeologické muzeum bude cca 5 km. 
Bližší info v nabídce na květen. Poplatky: člen 70 Kč, děti 50 Kč a nečlen 120 Kč.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově
Ing. Roháček, tel.: 721 763 489

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 16.4. - JESKYNĚ A BUNKRY MORAVSKÉHO KRASU. Společná pro-
hlídka jeskyně Výpustek (bývalá vojenská továrna, v části jeskyně protiatomo-
vý kryt); prohlídka poutního kostela ve Křtinách; můstky nad propastí Maco-
cha, možnost svezení lanovkou k Punkevním jeskyním; od Macochy nenáročná 
vycházka Suchým žlebem do Sloupu (asi 8 km - není nutno absolvovat), na 
závěr společná návštěva rozhledny Podvrší; zájemci mohou od 11.00 do 16.00 
individuálně navštívit jeskyně Punkevní, Sloupsko-šošůvské, Kateřinskou nebo 
Balcarku. Odjezd z Krumlova: 6.30 Blondýna, 6.35 hotel, 6.50 Ivančice. Návrat 
nejpozději ve 20.00 hodin. Cena: doprava 180/160 Kč (děti do 15 a senioři nad 
60 let), jeskyně Výpustek 110/90/50 Kč, rozhledna Podvrší 20/10 Kč; Punkevní 
j. 170 Kč, Sloupsko-šošůvské j. 130 Kč, Balcarka 100 Kč, Kateřinská j. 80 Kč; 
lanovka obousměrná 80 Kč/jednosměrná 60 Kč. Přihlášky:  Informační centrum 
u zámku, tel. 515 321 064, e-mail: danhelova@meksmk.cz.

Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly, o. s.
Suchohrdly u Miroslavi 120, 671 72 Miroslav, tel.: 515 333 565, 

mobil: 732 740 837 • www.kcsuchohrdly.estranky.cz
• každé pondělí od 13.00 do 13.45 hod. - KERAMIKA PRO DĚTI PŘED-
ŠKOLNÍHO VĚKU. Mgr. Marcela Hermannová, (20 Kč)
• každé pondělí od 14.00 do 15.00 hod. - ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ, 
Eva Jarošová, budova ZŠ (300 Kč/ pololetí).
• každé pondělí od 17.00 do 18.30 hod. - ANGLICKÝ JAZYK PRO DOSPĚLÉ
/ mírné pokročilí, Mgr. Helena Habánová, budova ZŠ (1.500 Kč/ pololetí).
• každé úterý od 7.45 do 8.30 hod. - LOGOPEDICKÁ CHVILKA, Radka 
Kudláčková, budova MŠ, (250 Kč/ pololetí).
• každé úterý od 16.30 do 17.30 hod. - ZÁBAVNÉ CVIČENÍČKO PRO 
RODIČE S DĚTMI, Vl. Rozmahelová, sokolovna (40 Kč/ rodič a dítě).
• každé úterý od 17.30 do 18.30 hod. - LEHKÁ GYMNASTIKA A 
AEROBIC PRO DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU, sokolovna (25 Kč/ dítě)
• každé úterý od 18.30 do 19.30 hod. - AEROBIC PRO MLÁDEŽ A 
DOSPĚLÉ, Vl. Rozmahelová, sokolovna (40 Kč, možnost předpl. 300 Kč/pol.).
• každý čtvrtek od 9.00 do 11.00 hod. - MATEŘSKÉ CENTRUM DUHOVÝ 
TULIPÁNEK, Mgr. Daniela Bednaříková, budova ZŠ, (20 Kč).
•  každý čtvrtek GRAFOMOTORICKÝ KURZ pro děti předškolního věku, 
Mgr. Yvona Slaninová, (250 Kč/ pololetí)
• každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 hod. - TAE–BO, Dana Bystrianská, 
sokolovna (40 Kč).
• Dále máme pro naše školní děti SPORTOVNÍ KROUŽEK (Bc. Šárka 
Chaloupková), hudební kroužek: klavír, kytara, flétna (S. Čájka), kroužek 
informatiky (Mgr. Dagmar Příkazská). V únoru děti ZŠ a MŠ začaly jezdit na 
plavecký výcvik, v březnu a květnu pojedou do divadla.
V dubnu pořádáme soutěž O NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ SUCHO-
HRDELSKÉ VAJÍČKO. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv (děti i dospělí) 
z naší obce. Ve čtvrtek  14. 4. 2011 od 15 do 18 hodin proběhne jejich výstava 
v herně Duhového Tulipánku (budova ZŠ). Zde bude možnost hlasovat pro 3 
vítěze z každé kategorie, kteří budou ohodnoceni věcnými cenami. Předání cen 
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Všimněte si, že píšeme Pisek 
- krátce. Nejedná se o Písek v již-
ních Čechách, ale městečko ve 
státě Severní Dakota ve Spojených 
státech. Pro obyvatele Ivančic, 
zvláště Němčic, je památné tím, 
že na jeho vzniku se velkou měrou 
podíleli vystěhovalci z Němčic 
v období 1876 - 1888.

O tom, jak osada vznikla, jak 
se „Němčáci“ na jejím vzniku 
podíleli, kolik tam dodnes zůstalo 
jejich potomků, připravíme infor-
mace někdy příště. Teď nás zají-
má historie obrazu svatých Cyrila 
a Metoděje, který je v kostele sv. 
Jana Nepomuckého v Pisku. 

Ve všech osadách, které vy-
stěhovalci z Čech a Moravy 
založili, anebo se tam usídlili, 
byla snaha co nejdříve postavit 
kostel, nebo alespoň umožnit 
bohoslužby. Přistěhovalci byli 
lidé katolického vyznání a ze 
svých domovů si přivezli své ná-
boženské zvyky, písně, předměty 
a úctu ke svatým, které znali ve 
své původní vlasti. První boho-
služby byly v Pisku konány od 
roku 1882 ve škole, kostel byl 
postaven o několik let později. 

Již při stavbě začaly debaty, 
který svatý bude patronem kos-
tela. Přistěhovalci z Čech pre-
ferovali sv. Jana Nepomuckého, 
osadníci z Moravy sv. Cyrila a 
Metoděje - moravské věrozvěsty. 
Nakonec se prosadil český vliv a 
dne 16. 5. 1887 v den svátku J. 
Nepomuckého byl kostel posvě-
cen sv. Janu Nepomuckému. Bylo 
to proto, že v místě již převládali 
přistěhovalci z jižních Čech, kde 
byl kult sv. Jana Nepomuckého 
více vžit, a mezi přistěhovalci 
bylo několik Janů, kteří si přáli 
mít svého patrona. V roce 1898 
byl postaven nový kostel, který 
je v Pisku doposud. Je to určitá 
ironie. Kostel sv. Jana Nepomuc-
kého je slavný díky obrazu sv. 
Cyrila a Metoděje, který namalo-
val Alfons Mucha.

Obraz v Pisku není secesní, je 
to spíše jednoduchá malba vy-
tvořená v době, kdy byl Alfons 
Mucha ještě na akademii v Mni-
chově. Alfons Mucha pracoval 
na obraze dva roky a dokončil jej 
dne 7. dubna 1887. Autor nejprve 
namaloval náčrtek v rozměru asi 
jeden metr na výšku, který poslal 

svému otci Ondřeji. Po jeho smrti 
byl náčrtek předán sestře Alfonse 
Muchy Anně, provdané Kuberové 
v Hustopečích, a po její smrti pře-
dala náčrtek další sestra Alfonse 
Anděla, provdaná Remundová 
v Rosících, knězi Šikulovi ve 
Veverské Bítýšce.

Když byla práce na obrazu 
dokončena, poslal jej Mucha do 
Ivančic, takže otec i lidé z města 
se mohli přesvědčit, že je vhodný 
pro umístění v kostele. Snad také 
proto, aby přesvědčil svého otce, 
že malovat umí. O několik týdnů 
později Alfons Mucha sám obraz 
připravil k přepravě do Spoje-
ných států. Zatím byl uložen u 
Jana Potůčka a při cestě do Států 
jej převezla v červnu 1887 paní 
Marie Potůčková, sestra Františ-
ka Rumreicha z Němčic, který již 
byl v Pisku zabydlen. 

V dopisu od své sestry An-
děly se Mucha dověděl, že p. 
Rumreich zaplatí 100 zlatých na 
výlohy na malování a 100 zlatých 
na uhrazení přepravy. Za práci si 
Alfons Mucha nenárokoval žádný 
honorář, obraz byl darován zdar-
ma. V dopisu píše Alfons svému 
otci: „Obraz bude zdarma, proto-
že to je pro naše krajany.“

Obraz svatých Cyrila a Meto-
děje je olejomalba v šířce 6 stop, 
výšce 10 stop (cca 2x 3,3 m). 
Zobrazuje soluňské bratry, kteří 
před 1000 lety přinesli na Moravu 
křesťanskou víru. Na levé střední 
části obrazu je svatý Cyril v na-
hnědlém hávu mnicha. Jeho pra-
vá ruka směřuje k Bohu, u nohou 
jsou poražené modly pohanských 
Slovanů. Na pravé střední části, 
v ozdobeném arcibiskupském 
rouchu, je svatý Metoděj vkle-
če. Na koleně má kříž, knihy a 
arcibiskupskou mitru. V pravém 
dolním rohu je obraz Velehradu
a hradu Buchlova.

Obraz byl po mnoho let zavě-
šen v hlavní lodi kostela v Pisku. 
Po 50. letech, po odchodu starší 
generace osadníků, ztratil obraz 
identitu, nebyl znám jeho původ. 
Nakonec byl od oltáře odstraněn 
a zavěšen na kůru kostela. 

V roce 1950 si kněz prof. ThDr. 
Petr Lekavy (uprchlík z Česko-
slovenska v roce 1949), který byl 
knězem kostela v nedaleké osadě, 
při návštěvě kostela v Pisku ob-

razu povšiml. Přestože byl obraz 
znečištěn prachem, kouřem od 
svíček, poškozen slunečním zá-
řením, poznal, že je to umělecké 
dílo od malíře Alfonse Muchy. 
PhDr. Petr Lekavy byl obezná-
men s pracemi Alfonse Muchy. 
V mládí studoval na „Prvním 
klasickém gymnáziu v Brně“, 
stejně jako kdysi Mucha.  Na 
výstavách viděl řadu uměleckých 
děl Alfonse Muchy, dobře znal 
Slovanskou epopej. Se svým ob-
jeven seznámil farníky v Pisku, 
vysvětlil, kdo byl Alfons Mucha, 
a zdůraznil, že první přistěhovalci 
do osady Pisek byli Anton Vavřík 
a František Rumreich, z vesnice 
blízko Ivančic, odkud Alfons 
Mucha pocházel. 

Překontroloval církevní zá-
znamy ještě dalších osadníků 
v Pisku a zjistil cca deset dalších 
osob pocházejících z Ivančicka a 
také příbuzenské vztahy s Alfon-
sem Muchou. Jan Schiller z Let-
kovic měl za manželku Terezii, 
sestřenici Alfonse Muchy, bratr 
Františka Rumreicha Václav 
byl ženatý se sestřenicí Alfonse 
Muchy. Pani Zdeneková v Pisku 
(dcera Karla Jelínka z Němčic) 
si korespondovala s dcerou 
Alfonse Muchy Jaroslavou, pro-
vdanou Teršovou v Praze.

Zpráva o nálezu dosud nezná-
mého obrazu Alfonse Muchy 
v Pisku pronikla v letech 1963-
64 do tisku a s informacemi se 
seznámila i dcera Alfonse Muchy 
Jaroslava Teršová, která se zabý-
vala restaurováním uměleckých 
děl v Praze. Projevila ochotu 
vycestovat do Spojených států 
a obraz obnovit bez nároků na 
honorář. Spolek kostela sv. Jana 
Nepomuckého souhlasil s uhra-
zením všech nákladů, ale povole-
ní k odjezdu do USA od strany a 
vlády Československé republiky 
Jaroslava Teršová nedostala. 
Bohužel ani nevíme, kdo obraz 
restauroval, předpokládáme, že 
se o tuto práci postarali odborníci 
ve Spojených státech.

Dochovaly se informace z ko-
respondence Alfonse Muchy 
s otcem Ondřejem a korespon-
dence Ondřeje se známými ve 
Spojených státech. Mimo jiné 
z ní vyplývá, že nějaký obraz 
(bohužel bez popisu) od Alfonse 
Muchy již v kostele v Pisku byl. 
V dopisu z roku 1884 psal Jan 
Schiller z Pisku Ondřeji Mucho-
vi: „Díky za obrázek a říci mu, 

aby si pospíšil s druhým.“ Mělo 
se jednat o obraz Jana Nepomuc-
kého, dříve nežli umělec dodal 
obraz moravských věrozvěstců. 
Bohužel o tomto prvním obrazu 
nejsou informace. 

V dopisu adresovaném A. 
Muchovi do Paříže v r. 1889 
objednávají farníci z Pisku ještě 
další oltářní obraz, a sice s. Petra 
a Pavla: „Zde jsou měření pro 
obraz svatých Petra a Pavla, pat-
náct palců široká a čtyřicet osm 
palců vysoký. Oltář je postaven 
z jednoho kusu proti zdi kostela, 
který je dřevěný, a oltář je rovněž 
dřevěný. Když jsem vzal měření, 
můj bratranec Sneder Anton byl 
se mnou, jestli si vzpomenete ho, 
a my jsme stáli na to dívat a on 
říkal, že to je úzký a to bude těžké 
malovat. Ale já jsem řekl: „Proč 
bychom se měli bát? Je to malíř, 
který se musí starat a on bude vě-
dět, jak malovat to.“ Byl bych vel-
mi rád, kdyby to mohlo být hotové 
- a to by nemělo být příliš smutný, 
že by měli být šťastní. …. Bůh vám 
žehnej, Johann Schiller.“

Bohužel k namalování tohoto 
obrazu nedošlo, ale v roce 1920 
byla fotografie návrhu vystavena 
na oltáři kostela v Pisku.

Věřící z Moravy uctili památku 
sv. Cyrila a Metoděje založením 
spolku „Bratrstva svatého Cyrila 
a Metoděje“ v roce 1920. Svědčí 
o tom diplom, který je v sakristii 
kostela. Diplom podepsal Dr. An-
tonín Stojan, pozdější arcibiskup 
olomoucký.

Zveřejnění informací o naleze-
ném obrazu Alfonse Muchy v ma-
lém městečku v Severní Dakotě 
bylo pro znalce umění Alfonse 
Muchy překvapením. Stejně tak 
to bylo s uvedením příbuzenských 
vztahů Alfonse Muchy s obyvate-
li osady Pisek. Předpokládáme, že 
koncem letošního roku - začátkem 
příštího bude zveřejněno několik 
článků o jednotlivých rodácích 
z Němčic a okolí, kteří odešli do 
neznámého prostředí a přece se 
všichni uplatnili.

Překlad článků, uvedených 
níže, zajistila z americké angličti-
ny M. Kabelková, které děkuji.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Použité prameny: • Mucha J.: 
Kankán se svatozáří str 49,50, Na-
kladatelství Obelisk 1969 • Kolek-
tiv autorů: Pisek, The First Century 
, Pisek 2007 • Internet: Painting
by Alfons Mucha Graces Pisek

expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Muchův obraz v Pisku

SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
Historie krumlovského Orla

Orel Moravský Krumlov 
byl založen v roce 1909 
panem Josefem Braunerem 
(1874-1947). Rok 1909 je po-
važován za oficiální letopočet 
vzniku místní jednoty. Slibně 
se rozvíjející činnost spolku 
v Moravském Krumlově a 
jeho českém okolí přerušila 
1. S. V. Po roce 1918 Orel M. 
Krumlov pokračoval ve svých 
aktivitách - byla to především 
cvičení, různé akademie, diva-
dla. Aktivity byly a jsou i nyní 
založeny na principech sledu-
jících rozvoj členů zároveň
po tělesné, kulturní i duchov-
ní stránce. 

Centrem činnosti byla Občanská záložna (nynější Gymnázium 
M. Krumlov) vybavená společenským sálem, jevištěm i tělocvičnou. 
Mezi cvičitele, které si připomínáme, patřili Marie Kašpárková (pro-
vdaná Řičicová), bratr Florián, bratr Fučík a Viktor Kopeček. Bohatá 
divadelní činnost byla v roce 1938 ukončena premiérou hry Brandejští 
dragouni, která se už nereprízovala, protože město se stalo součástí 
Velkoněmecké říše a spolková činnost tak do konce 2. S. V. ustala. 

Občanská záložna byla stejně jako většina jiných budov ve městě 
poškozena leteckým bombardováním 7. května 1945, takže Orel po-
kračoval v činnosti až po její generální opravě. V roce 1946 byla uspo-
řádána Svatováclavská akademie a vánoční besídka. Do začátku roku 
1948 byla sehrána tři divadelní představení – Poslední muž, opereta 
Z českých mlýnů a jako poslední Jiráskova Lucerna. V březnu 1948 
se činnost Orla vlivem politických událostí zastavila. Obnovila se opět 
v roce 1990, už bez možnosti aktivit ve vlastních prostorách. Probíhala 
cvičení žáků a žákyň, žen a rodičů s dětmi, hrála se malá kopaná. Tě-
lovýchovné aktivity se postupně soustředily na trénink florbalu. Sou-
časný orelský tým hraje orelskou florbalovou ligu a amatérskou florba-
lovou ligu v Brně. Mezi tradiční akce patří vánoční besídky a besídky 
ke Svátku matek, Svatováclavská akademie, různé přednášky a výlety. 
Pro slavnostní příležitosti byl nacvičen tanec Česká beseda. Pěknou 
tradicí se stala každoroční pouť župy Sušilovy v kapli sv. Floriána.

Lucie Krausová na základě výpovědi Josefa Braunera 

Křesťansko - sociální spolek
SVORNOST v M. Krumlově

Mezil lety 1910 a 1914 působil v M. Krumlově též Křesťansko - so-
ciální spolek SVORNOST. Byl založen 16. dubna 1910 obchodníkem 
Josefem Braunerem. Jeho působnost byla vymezena moravskokrum-
lovským politickým okresem. Činnost spolku byla zaměřena na křes-
ťanství a sociální péči. Mezi křesťanské cíle patřilo celkové vzdělávání 
členů podle katolických zásad, principy katolické víry prosazoval též 
ve veřejném i soukromém životě. Sociální charakter spolku se projevil 
v podporování maloživnostníků, řemeslníků a dělníků, v hledání pra-
covních příležitostí i v podpoře v době nemoci. Můžeme tedy usoudit, 
že šlo o spolek ochranně podpůrného typu s křesťanským podtextem. 
Důležitým prvkem byla také úcta k vlasti. 

Jako prostředky k dosažení stanovených cílů sloužily schůze, kurzy, 
výuka zpěvu a hudby. Jistě důležitou složkou byly i různé přednášky 
na téma osvěta, náboženství, řemesla a hospodářství, sociální sféra 
aj. Spolek pěstoval také tělovýchovu, pořádal divadelní představení, 
účastnil se různých církevních slavností. Podmínkou přístupu ke spol-
ku byl spořádaný život podle katolických zásad. Jednací řeč spolku 
byla česká. Volba starosty spolku byla přímo závislá na souhlasu farní-
ho duchovenstva z M. Krumlova. O další činnosti spolku chybí údaje. 
Spolek pravděpodobně zanikl v souvislosti s 1. S. V., ale byl až v roce 
1931 vymazán ze spolkového katastru. 

Svaz katolických žen a dívek
Při katolickém táboře působily i vlivné ženské organizace. Jednou 

z nejdůležitějších organizací žen vůbec se stal Svaz katolických žen a 
dívek, založený v roce 1924 Janem Šrámkem. Svaz měl svou pobočku 
i v M. Krumlově. Vše naznačuje tomu, že spolek působil i před 2. S. 
V., ale konkrétní prameny chybí. Jeho činnost máme doloženou až 
k 14. prosinci 1945, kdy se znova ohlásil úřadům. Účelem spolku bylo 
prohlubování národního a náboženského přesvědčení u žen a výchova 
mládeže v katolickém duchu. Svaz měl pětičlenný výbor, jehož před-
sedkyní byla Josefa Kašpárková a jednatelkou Terezie Klímová. Obě 
jmenované byly funkcionářkami i v meziválečné éře. Svaz zanikl se 
zrušením ústředí v roce 1950.                             Mgr. Hana Prymusová 

Prameny: MZA, B40, 2/7; MZA, B40, 437n; B40, sign. 2/7 – spolky (1. část), 
kart. 3 883, inv. č. 1847; SOkA Znojmo, MK/1., sign. K-I-479; SOkA Znojmo, 
ONV MK, kart. 101, spolkové záležitosti; výpovědi pamětníků.

Josef Brauner - zakladatel jednoty
v  roce 1909.          z archivu J. Braunera

Brandejští dragouni, členové jednoty, rok 1938     z archivu J. Braunera

Obraz sv. Cyrila a Metoděje v Pisku

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Pisku
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» 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.
prodám
•• Škoda 1202 SWA - 2 vozy, Škoda 
1000 MB – 1 vůz. Cena dohodou. 
Tel.: 774 020 500.
•• N.D. na Fiat 126p (maluch). Tel.: 
737 830 942.
•• 2 ks letních pneu Barum Brillantis 
- jako nové, 185/65/14, vzorek 7 
mm, cena za 1 ks 400 Kč. Tel.: 
774 171 452.
•• vozík na VARI a TERU. Tel.: 
605 705 297.
» BYTY - NEMOVITOSTI
•• REMAX A-CITY  Vám nabízí: 
Novostavba RD 4+kk s garáží Ivan-
čice, parcela 550 m2, cena 3,790 mil. 
Kč k jednání • Dům 4+1  v Oslava-
nech, 380 m2, k rekonstrukci nebo 
jako stavební parcela, 570 tis. Kč 
k jednání • Luxusní byt 3+1 v OV, 
po komplet. rekonstrukci, 2 NP, 
75 m2, plast. okna, nová koupelna, 
podlahy, cena 1,750 mil. Kč k jed-
nání • Cihlový byt 2+1+ garáž v OV
Ivančice, 3 NP, nová koupelna, 
plast. okna, 57 m2, cena s garáží 
1,535 mil. Kč k jednání • DB 3+1 s 
garáží Oslavany, 1 NP, lodžie, plast. 
okna, cena k jednání. Další info
a nemovitosti na tel.: 605 749 319 
nebo na www.re-max.cz.

prodám
•• byt 3+1, v os. vlastnictví na novém 
sídlišti v Ivančicích, 7. posch (krásný 
výhled do údolí řeky Oslavy).  Výtah, 
balkon, nově zateplené štíty i střecha, 
74 m2, plovoucí podlahy, dřevěné 
obložení, pův. jádro i okna. Cena 
1,55 mil. (cena k jednání). RK prosím 
nevolat! Tel.: 603 426 286.
•• pěkný udržovaný byt 2+1 v OV 
v Ivančicích na novém sídlišti v 1. 
poschodí. Tel.: 603 914 392.
•• zahradu o výměře 1000 m2 v obci 
Rokytná - MK. Tel.: 607 926 735.
•• rybářskou chatu na Vranovské 
přehradě - koupelna, WC, elektřina, 
voda, motor. člun. Vše za 210 000 Kč.

nabízím podnájem/pronájem
•• byt 1+1 v Ivančicich. Volejte po 19. 
hod. Tel.: 605 705 297.
•• garáž v Oslavanech ul. Starohorská. 
Tel.: 737 600 699.
vyměním
•• družstevní byt 1+1 u dětského 
hřiště na sídlišti v MK za stejně 
velký, ale v jiné části sídliště. Tel.: 
604 112 060, volat po 21.00 hod.
»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• velmi zachovalý psací stůl se 
3 zásuvkami - světlá dýha. Cena 
dohodou. Tel.: 737 180 920.
daruji
•• velmi pěknou leštěnou obývací 
stěnu - 4 metry dlouhou. Za odvoz. 
Tel.: 737 180 920.
»STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• dubové fošny stolařské kvality 4 
m3, šířka 20-25 cm, síla 7 cm, délka 
2,5 m. Dobře proschlé a skladované. 
Cca 10 let. I jednotlivě. Cena 
dohodou. Tel.: 607 625 531.
•• 90 ks vinohradnických sloupků. 
Cena 50 Kč/ks. Tel.: 777 899 856.
•• vařič na zemní plyn, málo použitý a 
digestoř - 4 vývody. Tel.: 728 760 464.
•• zahradní plastové jezírko, objem 
1000 l. Rozměr 240 x 140 x 62. Cena 
4.000 Kč. Tel.: 775 949 224.
•• bílé plastové balkónové dveře 
s oknem. V. 205 / S. 85, OKNO 
1,15/87. Cena 3.000 Kč. Dále prodám 
bílé plastové okno trojkřídlé 240/140. 
Cena 3.000 Kč. Tel.: 604 858 621.
•• křidlici km beta standart 220-250 
ks, na střeše 8 let. Cena 10 Kč/ks. 
Miroslav. Tel.: 731 887 006.
•• 300 ks křidlic Km beta černá lesk, 
nová. Tel.: 602 500 356.
•• stavební rozvaděč, skříňku na plyn 
a st. skříň z Avie. Tel.: 602 500 356.
•• skříň z Avie na stavbu. Tel.: 
602 500 356.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• velikonoční hrkačky, klepačky, 
trakaře. Tel.: 725 614 668.

» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• žulové kostky velké a malé, starou 
dlažbu barvy písku, kamenné mlýnské 
kolo, na štípač čerpadlo, píst, kostku, 
převod. stará Felície a Popular, 
kovadlinu, kleště. Tel.: 731 839 886.
» ZVÍŘATA
koupím
•• štěňátko krátkosrstého jezevčíka 
(jen fenku), cena do 2.000 Kč. Tel.: 
607 928 159.
» SEZNÁMENÍ
•• 50 nekuřačka drobnější postavy 
hledá přítele. Tel.: 773 594 023.
•• Muž 42 let, rozvedený, hledá ženu 
k seznámení z okolí MK ve věku 30 
– 40 let. Dítě není překážkou. Tel.: 
606 194 822.
•• Hledám hodnou ženu k vážnému 
seznámení. Tel.: 721 609 478.
•• Nezadaný rozvedený nekuřák 
182/53 všestranných zájmů hledá 
partnerku, která neholduje nikotinu. 
Bydlení mám. Snad konečně najdu. 
Tel.: 731 839 886.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím     (komerční inzerce)

•• 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.  
•• Hledám lektorku AJ pro 
výuku v kurzech pro dospělé 
v Ivančicích a Pohořelicích. 
Možnost dlouhodobější spolu-
práce. Mgr. S. Balážová, tel.: 776 
026 593, s.balazova@tiscali.cz

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• 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.
•• Úplně nová půjčka - peníze oka-
mžitě na ruku. Bez poplatků, měsíč-
ní splátky - MD, OSVČ, důchodci. 
Info na tel.: 605 324 100.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899. 
Sídlo: Zahradní 292, M. Krumlov.
•• 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.

•• Hodinový manžel. Nemá Váš 
manžel nebo přítel čas? Je často za-
neprázdněný, nebo prostě není po 
ruce? Chtěli byste doma udělat ně-
jakou řemeslnou práci a firmy Vás 
odmítají? Využijte mých služeb. 
www.hypr.wbs.cz. Hypr Miroslav, 
Řeznovice 155, Ivančice. Telefon:
604 680 791, hypr75@seznam.cz.

•• Půjčka od 5.000 Kč. Bez poplatku 
předem, bez volání na drahé linky.
M. Krumlov a okolí. Tel.: 608 282 608.
•• Zahradnictví v Polánce nabízí 
balkónové a záhonové květiny, sadbu 
zeleniny - salát, květák zelí, brokolice, 
kedlubny, kapusta, ... Otevřeno: Po-So
8.00-18.00 hodin. Info tel.: 606 406 060
a www.zahradnictvi-polanka.wbs.cz

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 na čísle: 602 782 272, 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 včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: 
Marek Pečer, telefon: 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 12.000 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 08/11 vyjde 22. dubna 2011, uzávěrka 19. dubna 2011. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 9.4. v 18.00 TŘI DNY KE SVOBODĚ
  Krimi thriller USA, dabing

ne 10.4. v 18.00 TACHO
  Akční drama ČR

so 16.4. v 18.00 SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 3D
  Anim. film Belgie, dabing

ne 17.4. v 18.00 ČERNÁ LABUŤ
  Psychologické drama USA

so 23.4. v 18.00 RODINKA
  Rodinná komedie ČR

ne 24.4. v 18.00 OPRAVDOVÁ KURÁŽ
  Dobrodružný western USA

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

ne 10.4. ve 20.00 OPRAVDOVÁ KURÁŽ
  Dobrodružný western USA

st 13.4. ve 20.00 127 HODIN
  Dobrodružný akční film USA

ne 17.4. ve 20.00 ČERNÁ LABUŤ
  Psychologické drama USA

st 20.4. v 17.00 RANGO
  Anim. pohádka USA, dabing

ne 24.4. v 17.00 FIMFÁRUM: DO TŘETICE 
  VŠEHO DOBRÉHO
  Film ČR - pohádky 

ne 24.4. ve 20.00 LONDÝNSKÝ GANGSTER
  Romantický film USA 

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 10.4. v 15.00 RANGO
a 17.00  Anim. komedie USA, dabing

ne 10.4. v 19.00 OPRAVDOVÁ KURÁŽ
  Western/drama USA

MFF – ZDE JSOU LVI - Přehlídka filmů oceněných 
cenou Český Lev 2010
po 11.4. v 19.00 PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
út 12.4. v 19.00 MAMAS & PAPAS
čt 14.4. v 19.00 KAJÍNEK
pá 15.4. v 19.00 ŽENY V POKUŠENÍ
so 16.4. v 17.00 KUKY SE VRACÍ
so 16.4. v 19.00 POUTA

st 13.4. v 19.00 ZELENÝ SRŠEŇ
  Akční komedie USA

ne 17.4. v 17.00 NEVINNOST
a 19.00  Drama ČR

st 20.4. v 19.00 ČERNÁ LABUŤ
  Psychologické drama USA

ne 24.4. v 15.00 AUTOPOHÁDKY
a 17.00  Animovaná pohádka ČR

ne 24.4. v 19.00 BIUTIFUL
  Drama Španělsko/Mexiko

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so 9.4. v 19.00 AMERIČAN
  Thriller USA

so 16.4. v 19.00 DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA
ne 17.4. v 19.00 S OHNĚM
  Film USA

so 16.4. v 17.00 GULLIVEROVY CESTY
  Pohádkový film USA, dabing

so 23.4. v 19.00 PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA
ne 24.4. v 19.00 Komedie Fr.

Středisko volného času Ivančice vyhlašuje soutěž s názvem

IVANČICKO MÁ TALENT
Umíte něco, co ostatní nezvládnou? Předveďte to, v čem vynikáte! 

Máte jedinečnou šanci předvést svůj talent a ohromit. 
Soutěž se bude konat 10. dubna 2011 od 14.00 hodin v ivančickém 
kině Réna. Do soutěže se může přihlásit každý, jednotlivec i sku-
pina, ve věku od 3 do 18 let. Vaším vystoupením může být zpěv, 
tanec, hra na hudební nástroj, žonglování nebo cokoli jiného. Další 
informace a přihlášky k vyzvednutí: SVČ Ivančice, Komenského 

nám. 12, 1. patro. Uzávěrka přihlášek: 4. dubna 2011.

LUŽÁNKY – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže Moravský Krumlov Vám nabízí

PC KURZY ZDARMA
PRO RODIČE NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

A NEZAMĚSTNANÉ RODIČE DĚTÍ DO 15 LET. 
Získáte všeobecné počítačové znalosti, osvojíte si WORD, EXCEL, 
internet, e-mail, trvání kurzu: 5 lekcí po 3 hodinách. Každý čtvrtek 
16.30-19.30 hod. na Domečku v Moravském Krumlově. První lekce 
7. dubna 2011, dále potom každý pátek 9.00 - 12.00 hod. Kurzy jsou 
v rámci projektu „POZITIVNĚ ZPÁTKY DO PRÁCE“ spolufinancová-
ny z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Přihlášky a bližší 
info: Ing. Yvona Žáková, tel.: 515 322 770, 511 112 006, e-mail:
info@domecekmk.cz v kanceláři DDM nebo na www.domecekmk.cz

Městská knihovna Moravský Krumlov Vás srdečně zve na 
předvelikonoční poetické čtení s tradiční pomlázkou

VELIKONOCE ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
doplněné hudebním doprovodem sourozenců Záviškových 

a malým občerstvením. Každý návštěvník obdrží též malý dárek.
pondělí 11. dubna 2011

Dům s pečovatelskou službou,  Moravský Krumlov
 začátek v 14.30 hodin. Vstupné 15 Kč.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
SUCHOHRDLY U MIROSLAVI

na školní rok   2011-2012
20. DUBNA 2011 od 8.00 do 11.00 hodin

Ve stejném termínu proběhne den otevřených dveří v MŠ.
Další informace na tel. čísle 515 333 565, 737 681 729.

Vl. Rozmahelová - LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR TEMPLŠTÝN 2011

NA TAJUPLNÉM OSTROVĚ
od 7. 8. do 20. 8. 2011 - cena činí: 3.850,- Kč

Pojďte s námi po stopách Dr. Trua objevit tajemství tohoto místa, 
kde nebudete věřit vlastním očím, smysly vás budou klamat a věci 

zde se odehrávající vám nedají spát...
V ceně je zahrnuto: pestrý program, výlet, strava 5x denně, pitný 
režim po celý den, ubytování ve čtyřlůžkových chatách, pro spor-
tovní vyžití hřiště: kurty, 2 bazény, stolní tenis, další výlohy spojené 
s letním táborem, aj. Možnost platby: poštovní složenkou typ C na 
adresu: Vladimíra Rozmahelová, Václavská 774, Moravský Krum-
lov, 672 01 (prosím o zaslání přihlášky - MOC DŮLEŽITÉ !!!); přes 
banku, č. účtu: 0939813143 / 0800; hotově na adresu: Vladimíra 
Rozmahelová, Větrná 74, Miroslav, 671 72 (jen po tel. domluvě, také 

možnost zaplacení v Moravském Krumlově, Václavská 774). 
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA - NEVÁHEJTE S REZERVACÍ !!!

V případě dalších dotazů volejte : Vladimíra Rozmahelová, telefon:
605 252 489, e-mail: vladimirarozmahelova@seznam.cz.

Pro velký zájem se ochotnický divadelní soubor TJ Sokol Lesonice 
rozhodl vás srdečně pozvat na další představení divadelní komedie

NÁJEMNÍCI PANA SWANA,
a to v neděli 10. dubna 2011 v 18.00 hodin.

Představení se koná v Sokolovně v Lesonicích.
Vstupné dobrovolné. Info: 604 50 56 87.

Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů Jitky Stojanové

ŽIVOTADÁREK A MALÁ KNIHA
NEJEN LESNÍ KATEDRÁLY
www.jitkastojanova.cz • mail: jitkastoja@seznam.cz

Ivančice, RC Měsíční houpačka, Palackého nám. 27, 1. patro.
Od 29. března do 31. května 2011.

SM DOMINO Branišovice uvádí:
divadelní spolek STODOLA z Jiříkovic a jejich bláznivou komedii

„NA SPRÁVNÉ ADRESE“
Představení se koná 9. dubna v 19.30 v sále KD v Branišovicích.  

Vstupné 40 Kč Rezervace na tel.: 607 547 304 u pí. Vaculíkové.

SM DOMINO Branišovice pořádá tradiční

PYŽAMOVÝ PLES,
tentokrát se skupinou KRISTOVY LÉTA.

Akce se koná 16. dubna od 20.00 v sále KD v Branišovicích.
Vstupné 80 Kč, pro pyžamáky 50 Kč. Součástí plesu je i bohatá 

tombola. Srdečně zvou pořadatelé.

„Suchobikers“ pořádá v Suchohrdlech u Miroslavi již

III. SUCHOHRDELSKOU STRETÁNKU
sobota 16. dubna • začátek od 11.30 

připravem bohatý program 
SECOND HAND - KABÁT REVIVAL - KISS REVIVAL a další.

Vstup zdarma. Více na www.suchobikers.cz

MěKS a Městské muzeum vás zvou na výstavu:

VŮNĚ ČAJŮ A BYLINEK
13. dubna - 29. května 2011 - Galerie Knížecí dům

Vernisáž se uskuteční ve středu 13. dubna v 17.00 hodin.
Vystoupí břišní tanečnice Zuzana Soukupová.
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NEBANKOVNÍ PŮJČKY
PŮJČUJEME: 
»  zaměstnancům »  důchodcům
»  ženám na MD »  podnikatelům a OSVČ
»  na zástavu nemovitosti

VOLEJTE

JEŠTĚ DNES!

Zprostředkovatel pracuje pro Profi Credit Czech, a. s. a je oprávněn ke spolupráci při uzavření
smlouvy o revolving. úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o revolving. úvěru.

Jana Špiříková, tel.: 605 071 652, 608 869 518, www.pujckajana.cz 
kancelář: Palackého náměstí 10, 664 91 IVANČICE

PŘEDÁK VÝROBY

Kontakt: AZ-Pokorny, s.r.o. Čermákovice 20, Tulešice 671 73
 Tel.: 515 300 141, e-mail: kuncova@az-pokorny.cz

hledá do svého týmu vhodné kandidáty na pozici:

Náplň práce: technologický dohled a odpovědnost za produkci na lince
  nerezových vlnovcovitých hadic a trubek

Požadujeme: vzdělání SŠ, VŠ technického směru, znalost práce na PC,
  minimálně dvouletá praxe ve strojírenství, odpovědnost,
  samostatnost, práce v nepřetržitém dvousměnném provozu

NABÍZÍME: zázemí stabilní společnosti, dobré finanční ohodnocení včetně
  odměn a prémií dle pozitivního a aktivního přístupu, možnost
  kariérního růstu, příspěvek na obědy. Nástup možný ihned.

SOUTĚŽTE O HODNOTNÉ CENY
Účastníkem hry se stává každá fyzická osoba, u které v období od 1. března 

do 31. května 2011 přesáhne hodnota opravy vozidla 2.000 Kč.
Princip hry: Výherce příslušné ceny je určen výherním pořadím. Pořadí účastníků bude stanoveno na 
základě slosování zakázkových listů podepsaných účastníkem soutěže. Výhry budou předány majiteli 
vozu na základě předloženého zakázkového listu zařazeného do slosování. Slosování proběhne 
v pátek 3. června 2011. Výherce bude kontaktován e-mailem, telefonicky nebo písemně. Svou účastí 
v soutěži účastník souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat. Nárok na výhru vzniká 
na základě prokázání se osobním dokladem pro ověření jména a příjmení uvedeného na zakázkovém 
listu (faktuře). Výsledky hry jsou konečné, bez možnosti odvolání. Reklamace výher je vyloučena.

VÝHRY 1. CENA střešní box v hodnotě 8.060 Kč
 2. CENA střešní příčný nosič v ceně 3.584 Kč
 3. CENA dětská autosedačka isofix v ceně 2.830 Kč
 4. CENA nosič jízdního kola, hliníkový za 1.890 Kč
 5. CENA sněhové řetězy v ceně 1.850 Kč
 6. CENA držák na sako v ceně 490 Kč
 7.-30. CENA autokosmetika a modely vozů Škoda

2000, a.s.
Krumlovská 30, Ivančice

tel.: 546 451 136

TISKOPISY
LETÁKY

BROŽURY
PUBLIKACE

GRAFIKA + SAZBA + TISK
A DISTRIBUCE V ČR

Neziskovým a příspěvkovým
organizacím nabízíme

slevy až 20 %.
Se svou poptávkou nás

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

RAZÍTKA
REKLAMNÍ 

CEDULE
A PLACHTY

Ve SPORTCENTRU OSP
od 11. dubna 2011 nově otevřeno 

sportovní sázení společnosti CHANCE.
Okružní 394 • areál OSP • tel.: 733 373 783 • www.sportcentrumosp.cz

Jana Schwarze 4 • 664 91 IVANČICE, tel./fax: 546 434 370
mobil: 603 833 560 • e-mail: obchod@alphagroup.cz

Stavební f i rma
Lubomír VALDA
Stavební firma provádí a nabízí tyto práce:

•  budování vodovodních a kanalizačních
   sítí a jejich objektů
•  vodovodní a kanalizační přípojky k rodinným domům
•  stavba rodinných domů na klíč
•  rekonstrukce staveb všeho druhu
•  opravy fasád a střech včetně jejich zateplení
•  pokládání všech druhů betonové dlažby
•  meliorační práce
•  kompletní rekonstrukce koupelen a bytových jader
•  rekonstrukce a opravy zpevněných ploch
•  veškerá inženýrská činnost spojená s přípravou stavby
   /projektová dokumentace, rozpočet, stavební povolení/

Tulešice 4, tel.: 515 33 83 81, mobil: 603 24 95 94
e-mail: valdalub@volny.cz

ČSN EN ISO 9001 : 2001


