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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!

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

Zdá se, že Krumlov na body 
vyhrává, ale jen co do počtu vy-
stavených pláten pro tuto sezonu.

Od 19. dubna je otevřena krum-
lovská expozice s patnácti plátny 
Slovanské epopeje, ale radost z 
tohoto faktu kazí stavební práce 
na průtahu městem a kompliko-
vaný dojezd k zámku. Také fakt, 
že vstupné už neplyne do kasy 
města, je nepříjemný především 
pro krumlovský rozpočet.

Příležitost vidět plátna v krum-
lovském zámku mají zájemci do 
30. září, kdy se definitivně brány 
Epopeje uzavřou a smotaná plát-
na poputují do Prahy na „velkou“ 
výstavu všech dvaceti obrazů.

Galerie hlavního města Prahy 
od 12. 4. do 22. 5. návštěvníkům 
Veletržního paláce umožnila 
přístup do Malé dvorany, kde je 
umístěno pět pláten Slovanské 
epopeje. Nejedná se o však vý-
stavu, plátna zde byla rozvěšena z 
důvodu restaurátorského ošetření 
a nyní budou krátkodobě zpří-
stupněna v rámci vstupného do 
Veletržního paláce. 

Ohledně Epopeje se měli ve 
čtvrtek sejít hejtman JM kraje 

Michal Hašek a Alexander Ro-
zin, generální ředitel Incheby. 
Bohužel schůzka o budoucnosti 
Epopeje na krumlovském zámku 
byla panem Rozinem ze zdravot-
ních důvodů zrušena.

Krumlovská expozice je ote-
vřena od úterý do neděle, od 9 
do 17 hodin. Poslední prohlídka 
začíná v 16 hodin. Zavírací den 
je pondělí. Na Velikonoční pon-
dělí 25. dubna bude ale otevřeno. 
Dospělí zaplatí 100 Kč, děti, stu-
denti, důchodci a invalidé 60 Kč
a děti do 6 let mají vstup zdarma.

Krumlovská radnice prozatím 
pracuje na možnosti navrácení 
Epopeje již v roce 2014 zpět do 
prostor zámku. prvním krokem 
je dohoda s Prahou a smlouva 
o smlouvě budoucí, která dává 
možnosti jednat o potřebných 
financích na opravu zámku.

„Jsem tady podruhé. Před pěti 
lety jsem viděl všech dvacet plá-
ten a dnes jen patnáct. Ten zámek 
je v hrozném stavu, ale uvnitř, 
kde je Epopej, je to v pořádku. 
Nevím, myslím, že by tady ty ob-
razy mohly klidně zůstat,“ uvedl 
návštěvník z Jihlavy.         /mape/ 

EPOPEJ: patnáct pláten
v Krumlově, pět v Praze

OV KSČM Znojmo a MR KSČM
v Moravském Krumlově

zve spoluobčany a přátele

na oslavu Svátku práce
- 1. máje 2011

v M. Krumlově, Vrabčím hájku.
Začátek od 9.30 hod. ukončení ve 12.30 hod.

Hosty oslav budou Fran�šek Schneider,
Petr Krátký a Fran�šek Šlapanský.

Hudební vystoupení skupiny Fantazie.
Pohoštění, tombola a atrakce pro dě� zajištěna. 

Srdečně zvou pořadatelé. 

POSLEDNÍ JARNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
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MRSKUT
Tak už se zase na nás sluníčko usmívá jako tchýně před svat-

bou. Zima je defini�vně pryč. Bohyně Vesna opět jako každým
rokem slavnostně porazila na body svoji odvěkou sokyni Moranu. 
Pro nás smrtelníky to znamená, že můžeme svůj příděl jarního liké-
ru lokat plnými doušky. A jak jinak začít pravou oslavu než prvními 
jarními svátky. Velikonocemi. 

Příchod jara odnepamě� slavily snad všechny známé civilizace 
jako čas znovuzrození a naděje. Až před 3500 lety dali těmto 
oslavám jara svým svátkem zcela nový význam Židé. Udělali z té-
to událos� oslavu slavného vyvedení a osvobození židovského 
národa z egyptského otroctví. Ustavili tyto dny k poctě Boha co 
zachránce a osvoboditele celého národa. Hospodin vysvobodil 
Izraelity celou řadou mocných zásahů, kterým dal najevo egypt-
ským zotročovatelům svoji sílu a moc. A zde je také původ jed-
noho z velikonočních zvyků. Pečení moučníku ve tvaru beránků. 
Ovšem tehdy před stale�mi, na znamení Boží ochrany, každá 
izraelská rodina obětovala beránka, který byl bez vady. Jeho krví 
poté potřeli rám dveří svého domu. Takto se tehdejší lidé chrá-
nili před zkázou, která kolem nich poté přešla bez povšimnu�. 
Ostatně právě odsud pochází židovský název Velikonoc: „pesach“ 
- „uchránění, ušetření, přeji�“. Záchrana židovského národa se 
stala předobrazem spásy člověka od všeho zotročení, ponížení, 
zla a smr�. Bůh to�ž neopus�l člověka, který se od něj odvrá�l
a upadl tak do područí zla a smr�. 

Ovšem křesťané nemohli svým židovským souputníkům zůstat 
nic dlužni a dali tomuto svátku už před dvěma �síci lety svůj vý-
znam také. Smrt Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání. Jeho jméno v 
hebrejš�ně znamená: „Bůh zachraňuje, Bůh je spása“. V podstatě 
je to právě on, který sám zaujímá místo velikonoční obě� a stává se 
sám beránkem. Vzal na sebe hříchy všech lidí i jejich následky. Ne-
moci, bolest, utrpení i se smr�. Mrtvý však nezůstal. Byl vzkříšen. 
Otevřel tak novou a věčnou cestu, cestu přes smrt a vzkříšení. A 
tak dal naději na odpuštění a zmrtvýchvstání i všem ostatním. Je to 
vlastně prastarý příměr. Tak jak vstal z mrtvých Ježíš Kristus, vstává 
ze zimního spánku, podobného smr�, celá příroda.

O datu Velikonoc se vedly dlouhodobě velké spory. Rozřešil je 
až koncil Nicejský v roce 325 našeho letopočtu (chcete-li, tak po 
Kristu). I tam se vedly dlouhé hádky, kdy že to tenhle svátek bude. 
Nakonec se sva� otcové umoudřili a určili datum Velikonoc na ne-
děli po prvním jarním úplňku, po 21. březnu.

V Ivančicích, ani nevím proč, se odpradávna říká pondělnímu ve-
likonočnímu vyplácení našich půvabných paní a dívek mrskut. A pro 
všechny dospělé Vančáky rodu mužského je účast povinná. Jednou 
v životě jsem si dovolil tu drzost zůstat si v pohodlí svého domova 
za účelem ochutnávání zvlášť vydařeného ročníku komárovic vavři-
nečka. Se zlou jsem se potázal. Bylo to horší než odmítnu� povin-
ného prvomájového slavení za dob nedávno minulých, to se na mě 
křivě dívali jen načálnici. Celý rok se mnou pomalu nemluvila dobrá 
polovina vlastního příbuzenstva. Příště jsem odevzdaně putoval
s vrbovou žílou po návštěvách. Ovšem jednu lidovou tradici přece 
jen c�m. Ženy či dívky se máme pouze dotknout vrbovým prout-
kem. Aby nám neoschly. Díky tomuto dotyku mají zůstat svěží
a krásné po celý rok. Ne být zmlácené a zmrzačené. I o Velikonocích 
pla� známé a moudré přísloví: „Ženu ani kvě�nou neuhodíš a vrbo-
vým proutkem se jí jen dotkneš !“

Veselé Velikonoce za celou redakci Zrcadla přeje Petr Sláma.

Slovo úvodem

» nástrojáře
» elektrikáře 50/§6
» operátory CNC
    i absolventy
» 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:

ZPRÁVY Z RADNIC
Černá můra Besední dům 

/Ivančice/ Dlouhodobé problémy s nájemci hotelu Besední dům 
a vysoké finanční náklady na jeho provoz přinutily radu města zadat 
zpracování celkové finanční analýzy. Dokument zpracuje firma  Ing. 
Andrey Kürtenové. Bude se týkat hlavně finančního  rozboru celé-
ho současného provozu hotelu s výhledem na budoucí rekonstrukci
a budoucí provoz objektu. Cena za analýzu 50.000 Kč bude urazena
ze schváleného rozpočtu města.                                            Petr Sláma

Veteráni se sejdou u Letkyně
/Miroslav/ V pátek 6. května se od 18.00 hodin uskuteční u příle-

žitosti 66. výročí ukončení II. světové války a vítězství nad fašismem 
u památníku „Letkyně“ vzpomínková slavnost. Pietního shromáždění 
se kromě vedení města také zúčastní miroslavští váleční veteráni Jo-
zef Citterberg a Bohuslav Směšný, generální konzul Ruské federace 
v Brně Valery Děrgačev, pravoslavný kněz Josif Fejsak, příslušníci 
Armády České republiky a občanská veřejnost.                          /abé/

Bude v Ivančicích Lidl?
/Ivančice/ Rada města otevřela znovu po dvou letech na svém 

jednání projekt umístění obchodního domu Lidl - obchodního centra 
v Ivančicích. Již v červenci 2009 schválila rada města smlouvu o právu 
provést stavbu marketu v objektu bývalé textilní továrny Retex. Celá 
akce narazila na objektivní překážky, hlavně po stránce dopravní ob-
služnosti dotčené lokality, a proto byla odsunuta. Rada města Ivančic 
na svém dubnovém jednání opět celou situaci vyhodnotila a ve světle 
nových skutečnosti dala výstavbě marketu zelenou.            Petr Sláma

Řeší projekt Nové Mlýny 
/Oslavany/ Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o vzájemných 

vztazích při realizaci projektu Nové Mlýny. Smlouva řeší zejména 
vztahy dotčených obcí (Ivančice, Oslavany, Moravské a Nové Bráni-
ce) s investorem celé akce Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice. 
Znění smlouvy bylo schváleno nejvyšším orgánem Svazku - valnou 
hromadou, dne 29. března 2011. O tom, že celá záležitost bude stá-
le živá, svědčí i to, že dokument čeká závěrečné dopracování po 
ukončení a vyúčtování celé akce. Smyslem aktualizace bude přesné 
a konečné stanovení příspěvků jednotlivých obcí a harmonogramu 
jejich splátek. V Ivančicích proběhne schvalovací řízení na veřejném 
zastupitelstvu dne 26. dubna 2011.                                    Petr Sláma

Úpravna vody do prodeje 
/Ivančice/ Rada města doporučila zastupitelstvu města prodej úprav-

ny pitné vody ve vlastnictví města Ivančic do majetku Svazku vodovo-
dů a kanalizací Ivančice. Cenu za úpravnu má , podle požadavku rady 
města, stanovit soudní znalec. Převod úpravny do vlastnictví svazku 
je nutný z důvodu  projektu, jehož realizace je připravována Svaz-
kem vodovodů a kanalizací Ivančice. Na projekt je přislíbena dotace
ze Státního fondu životního prostředí  ČR.                           Petr Sláma

Zatep - účty schváleny
/Oslavany/ Zastupitelstvo města schválilo účetní uzávěrku společ-

nosti Zatep, kterou spoluvlastní společně s firmou Tenza, a. s., z 50 %.
Společnost se zabývá výrobou a dodávkou tepla pro tři stovky domác-
ností v Oslavanech. Zároveň potvrdilo pana Jana Lasáka jednatelem 
společnosti na další funkční období. Schválilo také rozdělení disponi-
bilního zisku v celkové výši 570.217 korun.                        Petr Sláma

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

PLOCHÉ STŘECHY • 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

Lubomír Becha - HYDROIZOLACE

EVROPSKÉ CENTRUM
ODŠKODNÉHO

DOPRAVNÍ NEHODA
Pomůžeme Vám získat odškodné
za následující události:
»  újma na zdraví
»  smrt blízké osoby
»  ušlý zisk
»  ztížení společen. uplatnění
»  náklady na léčení

PRACOVNÍ ÚRAZ
Martina Dvořáková

tel.: 603 393 478
Kancelář v budově bývalé

Zelené lékárny, Břízová 275,
Moravský Krumlov

Akce probíhá od 15. 4. do 30. 6. 2011,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ
STIHL

prodej a servis
U hřiště 1517, Ivančice - Alexovice

mobil: 739 170 814

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Michal Hlaváč

v Moravském Krumlově
Okružní 394, Moravský Krumlov

NABÍZÍME VÝBĚR Z VÍCE JAK 950 TYPIZOVANÝCH
RODINNÝCH DOMŮ VČETNĚ JEJICH ÚPRAV

Nabízíme zpracování projektové dokumentace: • Rodinných domů
• Přípojek inženýrských sítí • Občanských a průmyslových staveb

Vyřídíme za Vás stavební povolení vč. jednání s dotčenými orgány státní správy. 
Kontakt: 733 373 784

HLEDÁME 
ZEDNICKÉ

PARTY V OKOLÍ
M. KRUMLOVA.

PRÁCE NA ŽL 
VÝHODOU.

TEL.: 737 285 091

Starostové na „atomce„

jednali o Fukushimě
/Dukovany/ Na začátku dubna se v Jaderné elektrárně Dukovany 

sjelo více než třicet nových starostů, zástupců obcí ze zóny havarijního 
plánování EDU. Kromě setkání s ředitelem elektrárny a zástupci Ob-
čanské bezpečnostní komise je čekala i exkurze do elektrárny.

Pro většinu účastníků, nově zvolených zástupců obcí, starostů, se 
jednalo o první návštěvu elektrárny. Na bližší objasnění informací z Ja-
ponska se ve své prezentaci zaměřil i Tomáš Žák, ředitel JE Dukovany. 
Vysvětlil mimo jiné rozdíl mezi reaktory použitými v JE Fukushima a 
v JE Dukovany, jak je to s její bezpečností, jaká je přirozená radiace 
kolem nás a kde je možné nepřetržitě sledovat úroveň radioaktivního 
záření v nejbližším okolí elektrárny. Pro srovnání se také zmínil o zku-
šenostech s problémem elektrického napájení v JE Dukovany v roce 
2006, kdy se elektrárna ocitla v tzv. ostrovním režimu, a o následných 
cvičeních „Blackout“, které jsou od té doby každoročně organizovány 
ve spolupráci s ČEPS, SEPS i E.ON. 

Velmi důležitá byla také informace o pravidelných mezinárodních 
prověrkách v Jaderné elektrárně Dukovany – misích WANO Peer Re-
view a OSART, na jednu z nich, misi OSART 2011 se v těchto dnech 
elektrárenští zaměstnanci pečlivě připravují.

Na závěr odpolední návštěvy se starostové podívali do informačního 
centra, v prostorách „trenažéru“ si mohli představit, jak to vypadá v ří-
dícím centru - blokové dozorně a prohlédli si i sklad použitého paliva.

„Velice oceňuji aktivní přístup a snahu společnosti ČEZ v co nejob-
jektivnější informovanost o dění v elektrárně Dukovany a přibližování 
její činnosti zástupcům místních samospráv. Myslím, že otevřenost je 
zde maximální, a protože přenositeli důležitých informací jsme často  
i my starostové, je toto setkání vzorovým příkladem dobré vzájemné 
informovanosti a spolupráce s přínosem pro nás všechny občany, ži-
jící v blízkosti JE Dukovany.“, říká Jaroslav Soukup, starosta města
Jaroměřice nad Rokytnou.                                     /z tisk. zprávy EDU/

Peníze dobrovolným i
profesionálním hasičům 

/Kraj/ Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2,5 milionu korun 
z krajského rozpočtu na náklady spojené s přímým výkonem služby  
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (HZS JMK) 
podepsali hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a ředitel 
Hasičského záchranného sboru JMK Ing. Jiří Pelikán. 

O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo JM kraje. Jde o první 
ze čtyř dotací, které celkově dosáhnou částky 10 mil. korun. Vzhledem 
ke krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu na výdaje v roce 
2011 se HZS JMK obrátil na Jihomoravský kraj s žádostí o dotaci na 
pokrytí chybějících provozních výdajů v roce 2011, které nejsou roz-
počtem HZS JMK zabezpečeny. Krajské zastupitelstvo v rozpočtu JMK
na rok 2011 vyčlenilo na dotaci pro profesionální složky Integrovaného 
záchranného systému - tedy hasiče a policii - celkem 20 milionů korun. 

Kraj také poskytne finance obcím v celkové výši 1 milion korun na 
výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných 
hasičů v celkové výši přes čtyři miliony korun. Milion si rozdělí obce 
Drnholec, Kyjov, Lednice, Strážnice, Velká nad Veličkou, Velké Opa-
tovice, Velké Pavlovice, Ždánice a Zastávka u Brna.

Zbývající finanční prostředky, tj. tři miliony korun,  jsou určeny na 
výdaje za účast na odborné přípravě, na výdaje za uskutečněný zásah 
jednotky SDH obce mimo svůj územní obvod na výzvu územně pří-
slušného operačního informačního střediska HZS kraje v průběhu roku 
2011 a na věcné vybavení v případě zbytku části celkové dotace, které 
nebyly vyčerpány na odbornou přípravu nebo zásahy.                   /abé/
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Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Po úspěšně provedené opravě odvzdušňovacího potrubí na 4. bloku 
se blok vrátil na plný výkon 9. dubna 2011 v dopoledních hodinách.  
Bohužel netrvalo dlouho a objevila se závada opět na témže bloku.
Ve středu 13. dubna bylo zahájeno snižování výkonu pro provedení 
opravy netěsnosti na hlavní uzavírací armatuře 5. smyčky.

Využiji této příležitosti k drobné osvětě o zařízení elektrárny: z kaž-
dého z dukovanských reaktorů vychází šest potrubí o vnitřním průměru 
500 mm, která přivádějí vodu ohřátou v reaktoru na˚teplotu asi 300 °C 
do parogenerátorů. Horká voda v nich promění sekundární vodu na páru 
a ta roztočí turbíny. Z parogenerátorů se vrací ochlazená voda zpět do 
reaktoru, kde se znovu ohřeje a vše se opakuje. Ve výstupním i vratném 
potrubí jsou umístěny hlavní uzavírací armatury (HUA), a to proto, aby 
mohla být smyčka oddělena při poruše parogenerátorů či hlavního cir-
kulačního čerpadla. Zvážíme-li průměr potrubí, tlak vody (12,5 Mpa) 
a její teplotu, je HUA dosti velké zařízení a tomu odpovídá i průměr 
hřídele, který zasunuje hradítko armatury. Utěsnění hřídele je technicky 
složitá záležitost a vždy i při bezchybném provozu dochází k prosako-
vání primární vody. S tím se počítá, ale pokud vzroste průsak nad před-
pisy stanovenou mez, je nutné hřídel přetěsnit. A to se právě na 4. bloku 
stalo.  Tato porucha je především problémem ekonomickým (musí se 
odstavit a vychladit blok) než problémem jaderné bezpečnosti.

A na závěr příjemnější informace: 2. blok najel 18. dubna na plný 
výkon po plánované odstávce na výměnu paliva trvající 22,3 dnů. Sou-
časně najel 4. blok po přetěsnění ucpávkového systému HUA. Plného 
výkonu dosáhl v noci 19. dubna.

19. 4. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Změna DPH výrazně 
ovlivní hospodaření krajů

Rada JM kraje projednala informaci o návrhu zákona, kterým se 
mění zákon o dani z přidané hodnoty. „Vláda s kraji absolutně neko-
munikuje ve věci daňových změn ani dopadů na veřejné služby v regi-
onech. Udělali jsme si analýzu dopadů zvýšení DPH a bohužel krajský 
rozpočet na jižní Moravě by to zatížilo dalšími výdaji, které by v roce 
2013 znamenaly více než 180 milionů korun. Podobnou analýzu dělají 
i další kraje. Jde o problém celostátní,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Změna výše DPH se v případě příspěvkových organizací kraje týká 
například potravin, včetně nápojů, knih, časopisů, vodného, stočného, 
tepla, léků či zdravotnického materiálu. Například v dopravní obsluž-
nosti se jedná o velkou položku: „Jenom v autobusové dopravě navýšení 
sazby DPH o 1 procento znamená roční navýšení výdajů kraje o 5 mili-
onů korun,“ uvedl předseda finančního výboru Zdeněk Dufek.      /abé/

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 dny: 6.00 - 14.30 hod. v pátek do 18.00 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 CEMENTUVÝKUP
PALETINZERUJTE 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 2011.

/Region/ V pondělí 18. dubna 
začala rekonstrukce silnice II/602 
mezi Popůvkami a Kývalkou. 
Uzavírka omezí příjezd k areálu 
Masarykova okruhu a během 
rekonstrukce zároveň zanikne po-
slední zachovalý povrch původní 
trati z roku 1930.

Ten tvoří známé „kostky“ ve 
stoupání z Popůvek na Kývalku. 
Při rekonstrukci, jejímž inves-
torem je Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, je nahradí 
asfaltový povrch. Společnost Au-
tomotodrom Brno se s Jihomo-
ravským krajem dohodla alespoň 
na symbolickém zachování části 
původní dlažby.

Několik desítek kusů dlažeb-
ních kostek Automotodrom Brno 
odebere a vyrobí z nich upomín-
kové předměty. Nejhodnotnější 
část bude tvořit omezená série 
třiceti kostek, z nichž každá 
ponese jméno jednoho jezdce 
spjatého s historií i současností 
Masarykova okruhu. „Nejvzác-
nější kostky podepsané legendár-
ními jezdci, kteří v Brně závodili 
nebo dodnes závodí, nabídneme 
v dražbě, jejíž výtěžek předáme 
dobročinným organizacím, se 
kterými spolupracujeme,“ nastí-

nila výkonná ředitelka Automo-
todromu Brno Ivana Ulmanová.

Dražba se uskuteční v první 
polovině června.

Rekonstrukce silnice II/602 
mezi Kývalkou a Popůvkami 
omezí příjezd k Masarykovu 
okruhu po většinu letošní se-
zony. „V polovině června, tedy 
ještě před prvním ze tří svě-
tových šampionátů konaných 
letos na Masarykově okruhu, 
by měl být zprovozněn příjezd 
od Kývalky k areálu Automoto-
dromu a uzavřený zůstane jen 
úsek silnice, který je dnes znám 
právě jako kostky“, upřesnila 
výkonná ředitelka společnosti 
Automotodrom Brno Ivana 
Ulmanová.                  /abé/

Vydraží dlažební kostky 
ze staré závodní trati

TISKOPISY - LETÁKY - BROŽURY - PUBLIKACE
GRAFIKA + SAZBA + TISK + 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

Hledá se vlastník sochy
/Miroslav/ Miroslavští radní dali veřejnosti vyhláškou informaci, 

že v katastrálním území Miroslav se nachází kulturní památky, za-
psané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříko-
vými čísly a že tyto památky nejsou zapsané v katastru nemovitostí.
V evidenci kulturních památek jsou u těchto objektů uvedeni vlastníci, 
jejichž existence zanikla. Pravděpodobně neexistují doklady, které by 
určily jejich vlastnictví. Je pravděpodobné, že jde dle platné legislati-
vy o věci opuštěné. Jedná se o dva kříže na soklu a sochu sv. Floriána. 
Pokud se do šesti měsíců vlastník nepřihlásí, bude se s nimi nakládat 
jako s věcí opuštěnou a připadnou do vlastnictví Města.             /abé/

Nové domy na náměstí
/Oslavany/ Zastupitelé oslavan byli nformováni o zahájení výstav-

by tří bytových domů na náměstí v Oslavanech. V každém domě jsou 
tři dvoupokojové byty a šest třípokojových bytů s výměrou 52 až 92 
m2. Výstavba bude provedena na základě úvěru od České spořitelny, 
bližší informace poskytuje také reklama v kabelové televizi Ivančice. 
Dva domy budou postaveny do konce roku 2011, třetí do dubna roku 
2012, dodavatelem stavby je firma Mlénský.                              /abé/

Trhy do odvolání zrušeny
/Moravský Krumlov/ Na základě rozhodnutí rady města jsou

Tradiční trhy v Moravském Krumlově na náměstí T. G. Masaryka až 
do odvolání zrušeny! Z důvodu opravy průtahu městem není možné 
bezpečně zvládnout organizaci této akce.                                       /abé/

Upravili podmínky dotací
/Oslavany/ Zastupitelstvo města schválilo nové zásady pro posky-

tování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Oslavany. Aktuali-
zaci stávajících zásad si vynutilo zapracování pravidel Evropské unie 
pro ochranu hospodářské soutěže. Dále bylo nutno rozšířit některá 
ustanovení, zejména čerpání dotací na zálohy, DPH a období pro čer-
pání a uskutečnění výdajů.                                                Petr Sláma

ANTÉNNÍ SYSTÉMY - SATELITY • AUTOOPRAVNY - NÁHRADNÍ DÍLY • AUTO-
PRODEJNY • AUTOŠKOLY • BARVY - LAKY • BETONÁRNY • BOUTIQUE • BYTOVÝ 
TEXTIL • CESTOVNÍ AGENTURY • CUKRÁRNY • ČALOUNICTVÍ • ČERPADLA • 
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ • ČIŠTĚNÍ A MYTÍ VOZIDEL • ČERPACÍ STANICE • DÁRKOVÉ 
ZBOŽÍ • DĚTSKÉ ZBOŽÍ • DOPRAVA, PŘEPRAVA • DROGERIE, DROGISTICKÉ 
ZBOŽÍ • ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE A OPRAVY • ELEKTRO • ELEKTRONIKA - 
ELEKTROTECHNIKA • EUROOKNA • FINANČNÍ PORADENSTVÍ • FITNES, POSILOVNY
• FÓLIE • FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY • GALANTERIE • GEODETICKÉ PRÁCE • GRAFICKÉ 
PRÁCE • HOLIČSTVÍ • HRAČKY • HUDEBNÍ NÁSTROJE • HUDEBNÍ ORGANIZACE • 
IZOLAČNÍ MATERIÁLY • INSTALATÉŘI • JÍZDNÍ KOLA • KADEŘNICTVÍ • KAMENICTVÍ 
• KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY • KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA • KEMPY, REKREAČNÍ 
STŘEDISKA • KLEMPÍŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ • KNIHKUPECTVÍ • KOMINICTVÍ • 
KOŘENÍ • KOSMETIKA  • KOVOVÝROBA • KUCHYNĚ, KOUPELNY  • KULTURNÍ A 
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE • KVĚTINÁŘSTVÍ • LÉKARNY • MALÍŘI, NATĚRAČI • MOBILNÍ 
TELEFONY • MOTOCYKLY • NÁBYTEK, BYTOVÉ DOPLŇKY • NOVINY • OBUV • OČNÍ 
OPTIKY • ODĚVY • ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ • ODTAHOVÁ SLUŽBA • PÁLENICE • 
PIZZERIE • PLASTOVÁ OKNA • PNEUSERVISY • PODLAHOVÉ, STROPNÍ A OSTATNÍ 
KRYTINY • POHOSTINSTVÍ • POHŘEBNÍ SLUŽBY • POJIŠŤOVNICTVÍ • POSKYTOVÁNÍ 
INTERNETU • PRÁDELNY, ŽEHLÍRNY • PROJEKTANTI • PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ, 
DOMÁCÍ POTŘEBY • POTRAVINY - VÝROBA A PRODEJ • PRODEJ TUHÝCH PALIV • 
PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ • REALITNÍ KANCELÁŘE • REKLAMA - MARKETING
• RYBÁŘSKÉ, CHOVATELSKÉ,  ZAHRÁDKÁŘSKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY • SERVIS 
A SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ • SKLENÁŘSTVÍ, RÁMOVÁNÍ • SPEDICE • SPORT 
• STÁTNÍ SPRÁVA,  STÁTNÍ A MĚSTSKÉ ORGANIZACE • STAVEBNINY, STAVEBNÍ 
MATERIÁLY • STAVEBNÍ PRÁCE • STOLAŘSTVÍ • STROJÍRENSTVÍ • STŘELNICE 
• SVATEBNÍ SALONY • ŠICÍ STROJE • ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ORGANIZACE • TAXI • 
TEPELNÁ ČERPADLA • TESAŘSTVÍ • TEXTIL • TĚŽBA DŘEVA • TISKÁRNY • TRAFIKY 
- TABÁKOVÉ VÝROBKY • TRUHLÁŘSTVÍ • UBYTOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ • ÚKLIDOVÉ SLUŽBY • ÚPRAVA PSŮ • VETERINÁŘI • VIDEO • 
VINOTÉKY • VODA, TOPENÍ, PLYN • VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN • VÝPOČETNÍ 
TECHNIKA • ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA • ZAHRADNICKÉ SLUŽBY • ZÁMEČNICTVÍ 
• ZDRAVOTNICTVÍ • ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA • ZEMĚDĚLSTVÍ • ZNALCI • ŽALUZIE 

MY VÍME,
CO LIDÉ
HLEDAJÍ

katalog
regionálních
firem 
na našich
webovkách
 
ABECEDNÍ
A OBOROVÉ
ČLENĚNÍ
www.zrcadlo.info

Registrujte svou firmu na www.zrcadlo.info

AKTUALIZUJEME

ZDARMA
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Při vybírání střešní krytiny 
na novou střechu nebo na 
rekonstrukci střechy je nutné 
dbát nejen na vzhled a cenu, 
ale také na užitné vlastnosti 
krytiny, životnost a celkovou 
hmotnost krytiny a její zátěž 
pro střešní konstrukci a kon-
strukci celé stavby.

Pro rekonstrukci starých 
eternitových střech s prkenným 
záklopem se výborně hodí 
střešní šindele IKO Cambridge 
HD se svým plastickým de-
signem a 3D efektem, které 
splňují všechna výše zmíněná 
hlediska. Díky nízké hmotnosti 
nezatěžují tyto šindele nad-
bytečně konstrukci střechy a 
přitom zajišťují výbornou odol-
nost střechy proti nadměrnému 
množství sněhu či ledu v zimě. 
Zároveň Cambridge HD odolá-
vá silnému větru v podzimních 
a jarních měsících (až do rych-
losti větru 180 km/h) a horku a 
hmyzu v letních měsících. 

Nabídkou 7 atraktivních 
barev v přírodních odstínech 
splňuje tento šindel maximální 
nároky na designovou stránku 
střechy a díky ni bývají tako-
vé střechy často dominantou 
v dané lokalitě. Přitom díky 
jednoduché pokládce na stáva-
jící záklop, minimu odpadu a 
minimu drahého příslušenství 
je šindel Cambridge HD jed-
nou z nejlevnějších variant 
kvalitní a dlouhodobé rekon-
strukce střech.

Ze stávající eternitové stře-
chy se odstraní staré šablony, 

zkontroluje se stav záklopu, 
popř. se vymění stará a po-
škozená prkna. Na takto při-
pravený záklop se po instalaci 
pojistné hydroizolace, např. 
lehkého asfaltového pásu IKO 
Armourbase PRO, instaluje již 
vybraný šindel.

Střešní šindel Cambridge 
HD se hodí i pro rekonstruk-
ce stávajících střech, na kte-
rých je použita střešní taška a 
konstrukce stavby nedovoluje 
zatížit střechu těžkými krytina-
mi. Majitelé domů tak mohou 
využívat všech výhod plně 
zaklopených střech - odolnost 
proti sněhu, větru, hmyzu, 
apod. Po instalaci záklopu z pr-
ken či OSB a instalaci pojistné 
hydroizolace je možné vytvořit 
opět střechu pokládkou šindele 
Cambridge HD. 

I pro novostavby se hodí 
šindele, a to především ar-
chitektonický šindel Cam-
bridge HD, který umožňuje 
maximálně využít flexibilitu 
této krytiny. Majitelé mohou 
pustit uzdu své představivosti 
a nenechat se při navrhování 
své střechy svázat jakýmiko-
liv omezeními. Při tom všem 
budou mít stále na střeše jednu 
z nejkvalitnějších střešních 
krytin se zárukou 25 let za vel-
mi přijatelnou cenu a s jistotou 
funkční střechy, která překoná 
veškeré nepřízně počasí, a to 
po dobu několika desítek let. 

Po skončení životnosti 
střechy je možné položit nový 
šindel na stávající a tím je ušet-

řeno mnoho nákladů spojených 
s odstraňováním staré střešní 
krytiny a s možným znečiště-
ním zahrádky či dalšího okolí 
kolem domu. Střecha s plným 
bedněním a se střešním šin-
delem Cambridge HD nabízí 
svým uživatelům dlouhou dobu 
užívání v kombinaci s výjimeč-
ným designovým zpracováním, 
které zdůrazní krásu a jedineč-
nost každé stavby.

Pro střechy s nízkým sklo-
nem kolem 15° se hodí samo-
lepivé šindele IKO Armour-
Shield, které zajistí naprosté 
uzavření prostoru pod šinde-
lem, čímž je vytvořena jedno-
litá střešní vrstva, která odolá 
všem nepřízním počasí a větru 
až do rychlosti 220 km/h.

Díky kvalitním vstupním ma-
teriálům, nejnovějšímu know-
-how ve výrobě a prvotřídním 
šindelům patří IKO mezi nej-
větší světové a české prodejce 
střešních krytin. Díky častým 
změnám počasí, které s sebou 
přinášejí silné vichry, či naopak 
bohaté nadílky sněhu, vznikají 
zvýšené požadavky na odolné 
střechy. Plně zaklopené střechy 
s šindeli splňují tyto nároky  a 
zajišťují bezpečí celé stavbě po 
několik destiletí. 

Lehká střešní krytina 
s dlouhou životností

IKO s.r.o.
Pod Pekárnami 157/3

190 00 Praha 9

www.iko.cz
vše, co jste kdy potřebovali

vědět o šindelích

PNEUSERVIS OSLAVANY
Na Poříčí 3 • tel.: 776 815 383, 776 663 588

NAVŠTIVTE NÁŠ KVALITNÍ 
PNEUSERVIS!

SPOLEHLIVOST, RYCHLOST,
NÍZKÉ CENY NOVÝCH PNEU

PO CELÝ ROK !!!

NEČEKEJTE NA POSLEDNÍ CHVÍLI
A PŘIJĎTE SI VYBRAT NOVÉ PNEU!

DÁLE NABÍZÍME: ruční čištění automobilových interiérů,
svařování plastů, půjčovna a prodej boxů a nosičů. 

Informace na tel.: 776 663 588.

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

Kraj podpoří vinobraní 
ve Znojmě i Mikulově
/Kraj/ Podpořit dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pořadatele 

letošního Znojemského historického vinobraní i Pálavského vinobraní 
2011 v Mikulově - takové je doporučení radních Jihomoravského kraje 
pro krajské zastupitelstvo. Rada na svém zasedání doporučila vyčlenit 
z krajských prostředků pro každého z pořadatelů částku 300 tisíc korun. 
„V případě Znojemského historického vinobraní jde o tradiční slav-
nost, která je největší svého druhu v České republice. Třídenní slavnost 
v Mikulově je jednou z nejvýznamějších akcí s tematikou vinařství
a vinohradnictví v České republice s nejdelší novodobou tradicí. V je-
jím rámci se navíc uskuteční i mezinárodní přehlídka dechových hudeb 
a druhý ročník Mistrovství ČR v rozeznávání vůní ve víně,“ připomněl 
náměstek hejtmana Ivo Polák. Obě akce, jejichž cílem je propagace 
vinařství a vinohradnictví, ale i folklórních tradic ve vinařských 
oblastech, mají i letos stejný termín - začínají devátého září.    /abé/

Půlmiliardová dotace
pro projekt v Lednici 

/Kraj/ Přidělení téměř půlmiliardové dotace z Integrovaného 
operačního programu Ministerstva kultury ČR na vybudování 
Multifunkčního centra v zámeckých jízdárnách a konírnách v Lednici 
již nic nestojí v cestě. Sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice, 
z. s. p. o., totiž v termínu splnilo hlavní podmínku ministerstva a do roka 
předložilo řídícímu orgánu fondu veřejnoprávní smlouvu o povolení 
stavby s potvrzením účinnosti od stavebního odboru Městského úřadu 
v Břeclavi včetně projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. 

Jihomoravský kraj je jedním ze zakladatelů sdružení Multifunkční 
centrum zámek Lednice, které je příjemcem této dotace. Jeho členy 
jsou dále obec Lednice, Masarykova univerzita, Mendlova univerzita 
a Centrála cestovního ruchu jižní Moravy. Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na tento projekt podepsal ministr kultury před rokem s tím, že 
příjemce dotace musí splnit hlavní podmínku pro vyplacení prostředků 
z Integrovaného operačního programu - předložit stavební povolení do 
roka. Tuto podmínku příjemce projektu splnil a ministerstvo kultury 
tento fakt potvrdilo 28. března letošního roku. 

Cílem projektu je především obnova barokních jízdáren a koníren v 
Lednici, jež jsou dílem věhlasného barokního architekta Jana Bernarda 
Fischera z Erlachu. V rámci tohoto multifunkčního centra vznikne 
výuková expozice o Lednicko-valtickém areálu a jeho hodnotách, pro 
které byl zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Výše dotace dosáhne 496 989 300 Kč (85 % ze zdrojů EU, 
15 % z národních zdrojů) a pokryje tak celkové předpokládané náklady 
na obnovu zdevastovaného objektu. Plánovaný termín dokončení 
projektu je říjen 2013. Unikátní komplex jízdáren a koníren byl téměř 
po celé 20. století využíván jako sklady či tělocvična. Díky dotaci se 
stane živým kulturním centrem národního významu.                    /abé/

Farmářské trhy - novinka 
posledních let, která přináší 
možnost nakoupit produkty 
převážně domácí výroby přímo 
od pěstitele či chovatele. Prodej 
potravin převážně živočišného 
původu přímo od výrobce na trhu 
má ale svá pravidla. „Například, 
probíhá-li na schválených trzích 
a tržištích, vykonávají zde dozor 
inspektoři místně příslušných 
krajských veterinárních správ. 
Proto Státní veterinární správa 
ČR sepsala desatero zásad, které 
je určeno jak organizátorům, tak 
hospodářům, či jak se dnes rádo 
říká, farmářům, prodejcům, ale 
i zákazníkům trhů,“ uvedl Josef 
Duben, tiskový mluvčí SVS ČR.

Krajská veterinární správa do-
zoruje trhy konané na místě schvá-
leném obcí, jejichž konání bylo 
obcí povoleno a příslušná krajská 
veterinární správa schválila provo-
zovateli tržní řád, nebyl-li vydán 
formou nařízení obce.

DESATERO K PRODEJI
NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH

1. Chovatelé mohou prodávat 
produkty zvířat z vlastního chovu, 
které nebyly získány ve schvále-
ném a registrovaném, popřípadě 
jen registrovaném výrobním pod-
niku, a to za těchto podmínek:

• maso z drůbeže a králíků 
(musí být vykucháno, u králíků 
nesmí být oddělená hlava) ma-
ximálně z 10 kusů týdně, maso 
musí být uloženo při teplotě 
maximálně 4 °C; maso musí být 
čitelně označeno nápisem „Maso 
není veterinárně vyšetřeno - urče-
no po tepelné úpravě ke spotřebě 
v domácnosti spotřebitele“,

• syrové mléko a smetanu po-
mocí prodejního automatu (auto-
mat musí být registrován u KVS),

• čerstvá, prosvícená a ozna-
čená vejce s uvedením jména a 

adresy chovatele v maximálním 
množství 60 kusů jednomu ko-
nečnému spotřebiteli,

• včelí produkty od včelstev ze 
stanovišť ve stejném kraji jako 
trh, označené jménem, příjmením 
a adresou chovatele a u medu dru-
hem a množstvím,

• živé ryby (usmrcování a další 
opracování ryb musí být nahláše-
no příslušné KVS 7 dní předem).

2. Je nepřípustné prodávat maso 
z domácí porážky provedené v 
hospodářství (mimo drůbeže a 
králíků) a výrobky z tohoto masa.

3. Ostatní prodejci potravin a 
surovin živočišného původu musí 
zajistit, aby jimi prodávané potra-
viny a suroviny byly získány ve 
schváleném a registrovaném, 
popřípadě jen registrovaném pod-
niku. Jejich povinností je udržo-
vat je při stanovených teplotách. 
Prodejce je povinen tuto teplotu 
kontrolovat:

• 7 °C pro maso vepřové, ho-
vězí, skopové a velké zvěře,
• 4 °C pro maso drůbeže, králí-
ků a drobné zvěře,
• 3 °C pro vnitřnosti,
• 5-18 °C pro vejce (stálá t.),
• 4-8 °C pro mléčné výrobky,
sterilované a sušené,
• 0 °C pro čerstvé chlazené 
ryby (teplota tajícího ledu),
• Ostatní výrobky musí být ulo-

    ženy při teplotách stanovených 
výrobcem.
4. Pro potraviny podle bodu 3 

musí být k dispozici viditelná in-
formace o jejich názvu, množství 
a datu použitelnosti nebo datu mi-
nimální trvanlivosti. Prodávající 
musí být vždy schopen na místě 
doložit původ produktů.

5. Označení „domácí“ v názvu 
potraviny je nepřípustné.

6. Prodávat potraviny s prošlou 
dobou použitelnosti je nepřípustné.

7. Potraviny musí být po celou 
dobu uvádění do oběhu chráněny 
před jakoukoli kontaminací a 
před přímým vlivem klimatic-
kých podmínek.

8. Všechny předměty a zařízení, 
které přicházejí přímo do styku 
s potravinami, musí být čisté a 
nesmí představovat nebezpečí 
kontaminace, dopravní prostředky 
a nádoby používané pro přepravu 
potravin musí být udržovány v 
čistotě a v dobrém stavu.

9. Osoby manipulující s potra-
vinami musí dodržovat požadav-
ky na osobní hygienu a musí nosit 
čistý oděv, při prodeji nebalených

potravin, zejména masa, musí 
být k dispozici zdroj pitné vody 
k mytí rukou.

10. Potravinářské a jiné odpady 
musí být z prostor, kde se na-
cházejí potraviny, co nejrychleji 
odstraňovány, aby nedocházelo k 
jejich hromadění, a nesmějí před-
stavovat přímý ani nepřímý zdroj 
kontaminace.

Tolik desatero státních ve-
terinářů. Pro kupující by mělo 
obecně také platit, že než si něco 
koupí, měli by si prohlédnout ne-
jen výrobek, obal, ale také způsob 
a čistotu skladování a celkový
dojem z prodejního místa.    /abé/  

Farmářské trhy mají svá hygienická pravidla
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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.

U RAKA V ŘÍČANECH
Restaurací „U Raka“ je v této zemi hodně. Sám jich znám několik. 

Ta v Říčanech u Brna je ovšem jedinečná. Ptáte se proč? Specializace 
na italskou, francouskou či čínskou kuchyni je více méně obvyklá. 
Ovšem svatyni řecké kuchyně hned tak nenajdete. Zvlášť ne v obci 
o takové velikosti, jako jsou Říčany. Tady bychom čekali především 
klasickou národní kuchyni spojenou s pivem a dobře proleželými uto-
penci. Chyba lávky. Tam, kde je chytrá hlava a obchodní talent, uživí se 
i řecká restaurace. Na geniální nápad na tuto specializaci přišla rodina 
Procházkova, která v této hodovně vaří již přes celá tři desetiletí. 

V řecké kuchyni, i přes svůj středoevropský původ, jsou skuteční mi-
stři. Na jídelním lístku objevíte plno specialit. Nechybí v něm čerstvé 
ryby, klasické řecké saláty, speciality z jehněčího masa, a mnoho slad-
kých desertů. Ovšem ani naše tradiční moravská kuchyně nezůstává 
stranou. Ochuzen nebude žádný gurmán. Zejména milovníci dobrých 
vín. Bohatá vinotéka, plně věrna názvu restaurantu a poslání, propagaci 
řecké kuchyně, nabízí velký výběr řeckých vín. Ale mohu směle uklid-
nit všechny dobré duše, jako jsem já. Tradiční moravské konzervativ-
ce. Vaše chuťové pohárky pohladí moravská vína všech druhů a chutí. 
Jestliže tedy chcete pozvat svoji přítelkyni na večeři a dáma vlastní ři-
dičský průkaz, neváhejte a dejte si některou z řeckých specialit bohatě 
zalitou dobrým vínem. Takže kalí óreksi (dobrou chuť)!     Petr Sláma 

Stařenka zvítězila. Ale co ti ostatní?
Možná si ještě vzpomenete na článek v Zrcadle, tuším z listopadu 

2009, v němž si někdo stěžoval, že zůstal stát s vlakem hodinu v lese 
u Budkovic. Seděl jsem v něm i já. V čele vlaku byl nový řídicí vůz 
řady 954. Tyto vozy, které nemají vlastní pohon, ale měly by sloužit 
k dálkovému řízení lokomotiv, ČD ve velkém nakoupily na přelomu let 
2009/2010, po podepsání smlouvy s krajem na dlouhých 10 let. Řadu 
měsíců se pak i několikrát týdně stávalo, že vlak vedený tímto vozem 
náhle zastavil a odmítal jet dál. Firma Kordis celou záležitost přísně 
tajila - ostatně i v uvedeném případě tenkrát panu Třetinovi slíbila, že 
problémy s řídicími vozy 954 se vyřeší tím, že jich ČD nakoupí ještě 
větší množství. Slovo bohužel dodržely.

V neděli 27. 3. 2011 jsem jel vlakem z Brna do Krumlova. V 10:54 
najel motor do otáček, ale vlak se ani nepohnul. Strojvedoucí jde do-
zadu, vlak sebou cukne. Vrátí se dopředu, otáčky naprázdno. Takhle to 
zopakoval několikrát, ovšem nad řídicí elektronikou vozu 954 zvítězit 
nemohl. Jako obvykle totiž nešly dálkově řadit rychlosti, pravidelní 
cestující to dobře znají, to si může Kordis tvrdit, co chce. V 11:06 přišel 
strojvedoucí z jiného vlaku a oba ještě 2x naprázdno protočili motor. 
Teprve v 11:20 přišla výpravčí, vytáhla průvodčího ze služebního oddí-
lu, kde se až dosud bezpečně ukrýval před cestujícími, strojvedoucího 
poslala dozadu na lokomotivu, rozdala jim vysílačky a vyrazili jsme. 
Bohužel jsme dojeli jen do Heršpic, kde mají vozy 954 své depo a kde 
na nás už čekali dva softwaroví specialisté v montérkách a s holýma 
rukama. Výsledek jejich práce tomu odpovídal.

V 11:32 jsem vytočil placenou informační linku Kordisu. Paní se vel-
mi divila a ptala se, o který vlak se jedná, a jestli už jsem v Krumlově, 
že jí dispečer nic nehlásil. Po chvíli se však situace dramaticky změnila 
- cestující byli vyhnáni z nefunkčního řídicího vozu do lokomotivy a za-
čali jsme couvat. V 11:39, kdy jsme ještě stáli na brněnském nádraží, mi 
zavolal sám dispečer Kordisu a omlouval se, že o tom, že mu na trati již 
45 minut chybí jeden vlak, nic nevěděl, protože řídí celou jižní Moravu, 
a že jistě chápu, že závada na lokomotivě se nedá odstranit za 5 minut. 
Odpověděl jsem mu tedy, že potom nevím, k čemu slouží drahý systém 
na zasílání zpráv mezi dopravci, a že stejné problémy se stejnými vozy 
stejného výrobce se opakují již 2 roky a odstranit se (zřejmě) nedají. 

Když jsme konečně vyjeli z Heršpic, objevil se mezi námi poprvé 
(!!!) průvodčí a začal kasírovat trojici mladých lidí, kteří neměli jíz-
denku do Bránic, přestože jsme měli být tou dobou již v Krumlově. 
To však rozohnilo starší paní naproti, která se průvodčího hlasitě 
začala dotazovat, co si to vůbec dovoluje, že nás hodinu nechají stát 
a nikdo nic neřekne a že chce ještě peníze a že včera měli zpoždění 
taky, co si ČD vůbec myslí, a že je to vrchol drzosti. Statečná důchod-
kyně nakonec vyhrála - rozumný průvodčí sklapl pokladnu a odešel. 
Upřímně tu stařenku obdivuji, kéž by takových odvážných cestují-
cích bylo víc a spojili své síly! 

Uznávám, že ten nedělní případ byl extrém. Rozumný strojvedoucí 
totiž většinou okamžitě zařadí nepoužitelný vůz 954 dozadu a vlak 
tak nabere jen asi 15 minut zpoždění. Jako nedávno, kdy nás ráno ve 
Střelicích zpozdil před námi jedoucí vlak od Třebíče, který měl před 
nefunkčním vozem 954 zařazen rovněž modernizovaný motorový vůz 
854. Ony totiž ty 954 nefungují ani s vozidly, pro která byly vyrobeny, 
a bůhví, co nás (možná už letos) čeká, až si Kordis od ČD nechá vnutit 
první „modernizované“ vozy 842 stejného výrobce.

Možná někoho napadne, proč na nás v Heršpicích nečekala náhradní 
souprava, když je tam depo. Nebo proč ta souprava pro nás nepřijela 
rovnou do Brna hl. n., když je to z Heršpic 4 minuty jízdy. Mě ne. 
Tuším v září 2009 jsem totiž zažil případ, kdy mělo vozidlo 842 002 
problémy již v Brně hl. n., pak jsme nějak dojeli do Heršpic, a trvalo 
dalších 30 minut, než „někdo“ rozhodl, že nás dál potáhne osvědčený 
„Krokodýl“, který celou dobu spokojeně vrněl uprostřed naší soupra-
vy. Já sám tvrdím, že příčina je v nekvalitním personálu, ale znalci 
mi odporují, že je to hlavně tím, že ČD nemají vůbec žádná náhradní 
vozidla. To by ale znamenalo, že jakýkoli soukromník, který bude mít 
1 soupravu, 4 strojvedoucí a pravděpodobně i nižší režii, je schopen 
zajistit minimálně stejné služby jako ČD!   

Zadáte-li si na internetu heslo „Babitron“, uvidíte síť ČD se všemi 
osobními vlaky, které po ní právě jedou. Rozhodně jich ale nebude 
tolik, aby vám unikl červený trojúhelník, znázorňující zpoždění vlaku 
>30 minut. Přesto mě jednání dispečera Kordisu nepřekvapilo. S jedním 
z nich jsem totiž mluvil už v únoru 2010, neboť jsem se spolu s dalšími 
4 cestujícími na autobusové zastávce domníval, že během půl hodiny 
nejely již dva spoje. Ačkoli druhý spoj měl odjet již před 5 minutami, 
dispečer mě telefonicky přesvědčoval, že spoj normálně jede, jen má 3 
minuty zpoždění. Samozřejmě nepřijel vůbec. Jistě cítíte, že buď v tom 
je cosi mystického, anebo se zkrátka dopravci z pochopitelných důvo-
dů běžně snaží podvádět. Když to jednou udělal téměř bezproblémový 
dopravce, zavřel jsem oči. Ale že zpoždění zatloukají i České dráhy, 
jejichž „modernizované“ vlaky mají zpoždění každou chvíli, to už je 
na pováženou. Kolik takových zpoždění vyplave na povrch? 5 %, nebo 
víc? Potom se cestující diví, že jim ujíždějí autobusy, a řidiči se svorně 
brání, že jim od dispečera Kordisu nechodí žádné SMS. Přece nechcete 
od ČD očekávat, že budou dobrovolně platit symbolické penále?

Psát stížnosti nemá cenu, neboť ČD, kraj a Kordis se vymlouvají je-
den na druhého. Kordis prý s ČD nic nenadělá, krajský odbor dopravy 
vám zase v podrobném dopise vysvětlí, že ČD jsou naprosto špičkový 
podnik a vy se ve své stížnosti jen mýlíte. Je to součást hejtmanovy 
strategie - za každou cenu na jihomoravských kolejích znemožnit kon-
kurenci dopravců. Pro ČSSD je totiž důležité, aby odboráři z ČD měli 
svou volnou jízdenku do celé Evropy, 6 týdnů dovolené a podnikovou 
rekreaci zdarma. To by jim soukromník asi neplatil. Zájmy cestujících, 
kteří vydělávají 15 tisíc hrubého a za měsíční jízdenku do Brna zaplatí 
1 470 Kč, krajské levicové politiky vůbec nezajímají. Ti nejchudší to-
tiž odboráře sponzorují nejvíc - kdo má 12 200 Kč na roční jízdenku, 
přispívá méně. Zásadní problém je v tom, že cestující nejsou nijak 
organizováni, a nemohou tak politikům ničím vyhrožovat.

Tak co říkáte, přátelé, nezaložíme konečně Odborový svaz cestujících? 
Nebo se necháme od jedné stařenky zahanbit?           Ing. Pavel Roháček

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKYNa projekty v regionu rozděleno téměř 20 milionů

S ochranou životního prostředí 
se setkává většina dětí od útlého 
dětství. Nejprve to bývají rodiče, 
kteří potomkům ukazují, jak se 
mají k přírodě chovat. S přícho-
dem do školského zařízení se 
znalosti dětí prohlubují.

V naší MŠ, ZŠ a DD v  Ivan-
čicích je problematice environ-
mentální výchovy věnována 
velká pozornost. Školu obklo-
puje krásná zahrada, o kterou 
pečují žáci společně s pedagogy 
a panem zahradníkem. Děti se 
v zahradě vzdělávají teoreticky 
i prakticky. Poznávají přírodu, 
krmí ptáky, pěstují plodiny, udr-
žují ji. Každé roční období při-
náší něco nového a zajímavého. 

Zahrada je místem pro sportovní 
i kulturní aktivity. 

Před několika lety jsme se za-
pojili do projektu Recyklohraní. 
Sbíráme starý papír, sklo, PET 
lahve, baterie i drobné elektro-
spotřebiče. Žáci se učí zásadním 
návykům, které vyžaduje trvale 
udržitelný rozvoj. Škola dlouho-
době usiluje o snižování provoz-
ních nákladů, a tak žáci sledují, 
zda někde nesvítí zbytečně, šetrně 
hospodaří s vodou apod. 

V brzké době se bude zatep-
lovat část budovy školy, čímž 
se výrazně uspoří na vytápění. 
Především však šetříme příro-
du! Společnost ASEKOL, která 
zajišťuje projekt Recyklohraní, 

nám poskytla přehled (přepočet) 
o uspořených surovinách díky na-
šim aktivitám. Např. k recyklaci 
jsme odevzdali v roce 2010 3 ks 
televizorů. To představuje úsporu 
energie 1 MWh, 9 l ropy, 31 t pri-
márních surovin, 2384 m3 vody. 
Takto by šlo pokračovat. 

Od začátku školního roku jsme 

odevzdali 1130 kg papíru. Chrá-
nit přírodu, šetřit její zdroje mo-
hou všichni. V naší škole to dělají 
velmi dobře i děti hendikepované. 
Je pro ně normální udržovat pořá-
dek, třídit odpady, aktivně pečo-
vat o životní prostředí.

Mgr. Ludmila Marková, koordi-
nátorka environmentální výchovy

Pečujeme o životní prostředí, šetříme zdroje

Jednou ze stěžejních součas-
ných projektů místní akční sku-
piny Živé pomezí Krumlovsko 
– Jevišovicko je realizace Stra-
tegického plánu Leader. Tento 
projekt umožňuje rozdělovat 
finanční prostředky na rozvojové 
projekty různých žadatelů ve vy-
mezeném území působnosti.

Od roku 2008 jsme rozdělili
v pěti výzvách téměř 20 milionů 
korun! Poslední přijaté projekty 
loňského roku se v současné době 

realizují. Strategický plán Leader 
bude pokračovat 6. výzvou i v le-
tošním roce. Nicméně s ohledem na 
větší změny v pravidlech čerpání 
podpory a celkové úpravy projektu 
bude výzva vyhlášena pravděpo-
dobně až v průběhu letních měsíců. 

V souladu s plánem výzev 
budou oblasti podpory zaměřeny 
na infrastrukturu a služby v ces-
tovním ruchu, na podporu rozvoje 
vybavenosti obcí a kulturní dědic-
tví. Potenciální žadatelé mohou 

využít konzultace svých záměrů 
a projektů v průběhu celého roku. 
Příprava projektů bývá často ná-
ročná a nelze ji v průběhu trvání 
výzvy (cca 1 měsíc) komplexně 
zvládnout. Konzultace a pora-
denství provádíme také prostřed-
nictvím elektronické komunikace  
- zde je vhodné využít našich 
on-line formulářů na www.zive-
pomezi.cz nebo lze přijít osobně. 

Od ledna letošního roku se 
naše organizace přesunula do 
větších prostor. Naši kancelář 
najdete na ulici Okružní 394 
v Moravském Krumlově. 

Kromě projektů a jejich přípra-
vy žadatelům a zájemcům zodpo-
víme dotazy v oblasti životního 

prostředí. Také k těmto dotazům 
lze pohodlně využít formulářů na 
našich aktualizovaných webových 
stránkách www.zivepomezi.cz. 

Jednou z novinek na webu  je i 
přehled regionálních producentů, 
který navazuje na vydaný Kata-
log místních produktů oblasti 
severozápadního Znojemska. 

Naše projekty se opírají o zna-
lost území a sledování aktuálního 
dění a potřeb v regionu. Jakáko-
liv zpětná vazba na naše aktivity 
pomůže rozvíjet další projekty
a témata vzájemné  spolupráce. 
Těšíme se proto na vaše připomín-
ky, informace, nové náměty a pro-
jekty!      Ing. Jitka Schneiderová

za kolektiv místní akční skupiny

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

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

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat. Za cca. dva měsíce se mi 
narodí dcera, s otcem nežiji, na výbavičku pro dítě mi nic nedal
a nekomunikuje se mnou. Zřejmě je bez práce a podle mých zpráv 
není ani evidován na úřadu práce. Žije sice s nějakou přítelkyní, 
která je zaměstnána, ale on sám pravděpodobně nemá žádné příjmy. 
Můj dotaz je, jakým způsobem bude platit výživné na naši dceru
a mohu také požadovat výživné na sebe? Děkuji za Vaši odpověď.

Otec dítěte musí na dceru hradit výživné, ve Vašem případě je zřejmé, 
že bude nutné věc řešit soudní úpravou výživného, protože s otcem dí-
těte nebude asi dohoda o výživném možná. Podáte tedy návrh k soudu o 
určení výchovy a výživy dítěte, v tomto soudním řízení soud stanoví otci 
dítěte výživné, které bude dítěti hradit (další otázkou ještě bude určení 
otcovství, tj. zdali se otec k otcovství „dobrovolně“ přizná nebo bude 
třeba jeho otcovství určit, ale toto ve svém dotazu nezmiňujete, takže to 
ponechávám stranou). Samotná skutečnost, že otec nemá oficiálně žádný 
příjem a není nikde evidován jako příjemce sociálních dávek, nezname-
ná, že nemusí hradit výživné. Soud se v řízení bude zajímat o to, proč 
otec nepracuje a proč nemá žádný výdělek, a případně jsou zde možnosti, 
jak určit výživné (např. dotazy na úřady práce, zda-li jsou v profesi otce 
volná místa a jaký je nabízený příjem v těchto nabídkách). 

Druhá věc je stanovení výživného na Vás jako na neprovdanou mat-
ku. Tuto problematiku výživného na Vás upravuje §95 zákona o rodi-
ně, který v odstavci 1 stanoví, že otec dítěte, za kterého není matka dí-
těte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy 
po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím 
a slehnutím. Doba uvedená v ustanovení § 95 odst. 1 zákona o rodi-
ně počíná běžet nejdříve s počátkem těhotenství; může spadat zčásti
do doby těhotenství a zčásti do doby po porodu. 

Kostel Jména Panny Marie 
ve Slupi na Znojemsku zvítězil 
v soutěži Nejlépe opravená kul-
turní památka Jihomoravského 
kraje v roce 2010. Kostel soutěžil 
v kategorii velkých staveb a zís-
kal 2323 platných hlasů.

V kategorii děl výtvarného 
umění se jako první umístily opra-
vené varhany v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie ve Vranově nad 
Dyjí, v kategorii drobných staveb 
pak výklenková kaplička - po-
klona sv. Antonína Paduánského 
ve Velkých Pavlovicích. Zatímco 
na vlastníka vítězné památky ve 
Slupi – tamní římskokatolickou 
farnost – čeká dar ve výši 150 000 
korun z krajského rozpočtu, 
vlastníci dalších dvou památek 
- římskokatolická farnost Vranov 
nad Dyjí a město Velké Pavlovi-
ce - obdrží po padesáti tisících 

korun. Stejnou částku obdrží také 
římskokatolická farnost Hluboké 
Mašůvky, vlastník tamního koste-
la Navštívení Panny Marie, který 
skončil na druhém místě v katego-
rii velkých staveb, v níž soutěžila
i vítězná památka.

Cílem soutěže a hlasování, 
do kterého je zapojena nejširší 
veřejnost, je propagace památek 
a památkové péče, podpora vlast-
níků řádně pečujících o památky 
a seznámení veřejnosti s proble-
matikou památkové péče. 

Hlasování se podle pravidel 
soutěže uskutečnilo prostřednic-
tvím SMS zpráv během března, 
celkem bylo zasláno celkem 
8962 zpráv. Výsledky hlasování 
potvrdila 11. dubna soutěžní 
komise. Do soutěže bylo letos no-
minováno 30 kulturních památek,
opravených v roce 2010.      /abé/

Na I. místě kostel Jména 
Panny Marie ve Slupi

V úterý 22. března 2011 se dvě 
studentky Gymnázia v Morav-
ském Krumlově Kristýna Lexová 
(sexta) a Dita Stehlíková (septi-
ma) zúčastnily v Praze vyhlašo-
vání výsledků celostátní soutěže 
Daniel - Holocaust a jeho reflexe. 
Dita Stehlíková se ve II. kategorii 
literární části umístila na 1. místě, 
Kristýna Lexová také ve II. kate-
gorii na 2. místě.

Soutěž se uskutečnila pod zášti-
tou kardinála Miloslava Vlka, z je-

hož rukou přijaly dívky gratulace a 
hodnotné knižní odměny. Byl při-
praven bohatý kulturní program, 
beseda s pamětnicí holocaustu a 
procházka po některých pražských 
židovských památkách. Vítězná 
práce s názvem Terezínský otčenáš 
zaujala zástupce české pobočky 
Mezinárodního křesťanského 
velvyslanectví Jeruzalém natolik, 
že projevil zájem o její uveřej-
nění v jejich časopise.            /

PhDr. Jana Ráblová, GMK/

Cena za Terezínský otčenáš

/Kraj/ Poskytnutí dotace ve 
výši 665 200 korun Klubu čes-
kých turistů (KČT) na obnovu 
značení pěších a cykloturistic-
kých tras na jižní Moravě dopo-
ručila Rada JM kraje. Cílem je 
obnovit značení většiny z 3170 
kilometrů vyznačených turistic-
kých tras a cyklotras v regionu. 

Značené turistické trasy jsou 
vybaveny 4 390 směrovkami a 
tabulkami, 512 nosnými prvky 
(ocelovými a dřevěnými stojany 
na vývěsní mapy a směrovníky) a 
128 vývěsními mapami. Celá síť 
značených cest se udržuje tak, že 
se každoročně přeznačkuje jedna 
třetina značených cest a obnoví 
se nátěry pětiny nosných prvků. 
Tabulky a směrovky se vyměňují 
podle potřeby, ale ročně je třeba 
nahradit zhruba 10 procent jejich 
počtu. Výměna vývěsních map je 

nutná během 4 až 7 roků, nedojde-
-li  k jejich násilnému poškození. 

Součástí obnovy značení budou 
podle náměstka hejtmana Václava 
Horáka i cyklotrasy se silničním 
značením.. Na žádost jejich zři-
zovatelů - obcí a mikroregionů - 
zajišťuje již osmým rokem jejich 
údržbu KČT,  jehož vyškolení 
cykloznačkaři každoročně proje-
dou většinu značených cyklotras. 
Při kontrole zjistí chybějící a po-
škozené prvky značení a zpracují 
o tom zprávu včetně mapové pří-
lohy, podle které již odborná fir-
ma zajistí výrobu a instalaci zna-
ček na silnicích. Značkaři KČT se 
pak postarají o jejich obnovu na 
nesilničních úsecích. Letos KČT 
zkontrolují značení na 1800 km 
cyklotras a instalují na jejich ne-
silničních úsecích nové značky za 
chybějící nebo poškozené.   /abé/

Turisti obnoví značení
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IZOLACE - 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

Čalounictví STiX
Dílna: TGM 43 - ve dvoře
MORAVSKÝ KRUMLOV

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

VELKÝ VÝBĚR
ZDRAVOTNÍCH

MATRACÍ

novinka!

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.

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

Nový projekt na GMK z fondů EU
Vážení čtenáři, už skoro 

dva roky vás pravidelně infor-
mujeme v regionálním tisku o 
projektu zaměřeném na podpo-
ru výuky cizích jazyků, jehož 
realizace probíhá na Gymnáziu 
v Moravském Krumlově.

V únoru k tomuto projektu 
přibyl další projekt, který jsme 
v loňském roce podávali do třetí 
výzvy Operačního programu 
Vzdělání pro konkurenceschop-
nost, v jehož rámci hradí 85 % 
nákladů Evropská unie, zbýva-
jících 15 % potom ČR.

Jedná se o projekt číslo 
CZ.1.07/1.1.02/03.0038, nazva-
ný Multipředmětové učebny na 
Gymnáziu v Moravském Krum-
lově. Tento projekt je zaměřený 
na podporu výuky všeobecně 
vzdělávacích předmětů jak 

humanitních, tak především 
přírodovědných. 

Vyučující Gymnázia v Mo-
ravském Krumlově se budou 
podílet na přípravě souborů a 
metodik k výuce českého jazy-
ka, dějepisu, hudební a výtvarné 
výchovy, základů společenských 
věd, zeměpisu, matematiky, fy-
ziky, chemie, biologie, progra-
mování a celku environmentální 
výchovy, který bude využíván i 
ve výuce biologie a zeměpisu. 
Bude tedy zpracováno celkem 
10 výukových bloků i s meto-
dikami, které prostřednictvím 
práce s interaktivními tabulemi 
a přenosnými měřícími sousta-
vami pro fyziku, chemii, biolo-
gii a ekologii opět zkvalitní a 
zatraktivní výuku na Gymnáziu 
v Moravském Krumlově.

Celý projekt je plánován na 
dobu 12 měsíců, tedy od února 
2011 do ledna 2012 včetně, 
náklady, které na realizaci to-
hoto projektu bude Gymnázium 
v Moravském Krumlově čerpat, 
jsou ve výši 2 114 777,- Kč. 
Z této sumy budou mimo jiné 
pořízeny 2 interaktivní tabule, 
měřící sady a notebooky potřeb-
né k práci s vytvořenými soubo-
ry a uvedenými soupravami.

O průběhu prací na tomto 
projektu vás opět budeme pravi-
delně informovat, jak nám uklá-
dá uzavřená smlouva a pravidla 
publicity pro projekty Evropské 
unie, takže budete mít možnost 
v průběhu následujícího roku 
se s realizací projektu blíže se-
známit. Mgr. Hana Schnablová, 
manažerka projektu

Sobota 28. května 2011 bude 
v Ivančicích  patřit  opět adrenali-
nu a skvělé muzice. Koná se již 6. 
ročník Freestyle-contest, festivalu 
určeného pro celou rodinu. 

Veškeré informace lze získat na 
www.freestyle-contest.cz.

Tradičně uvidíte skvělé jezdce 
na BMX a MTB kolech, kluci 
předvedou 100% super  triky. 
Novinkou v programu bude MO-

TOSHOW Mirka Lisého -  kas-
kadéra a motocyklového jezdce 
na trialovém speciálu a sportovní 
čtyřkolce. Přítomné diváky vtáh-
ne do vlastního programu a na-
stolí ojedinělou atmosféru. Všem 
se jistě zatají dech, až předvedou 
své kousky mistři na FMX - borci 
z teamu Petra Kuchaře.

Celý den bude ve znamení kva-
litního rocku, letos organizátoři 

chtějí hudební produkcí oslovit 
co nejširší publikum. Vystoupí 
- Rock  String, Rimortis, Bára 
Zemanová, Doga, Stejšn, Hudba 
Praha, Škwor, Citron, Komunál, 
Divokej Bill, Věra Špinarová, 
Olympic, Petr Kolář.

Vrcholem večera bude jistě 
velkolepý ohňostroj, který vy-
pukne v 21.45 hodin

Na stadion můžete již od 8 
hodin, kdy probíhá registrace 
jezdců, ti budou trénovat do 12 
hodin a závodit do 17 hodin.

Vstupenky jsou nyní nově 
k dispozici na síti Ticketportal 
nebo na tradičních prodejních 
místech. /Euronics - Rosice, Tech-
nofarm - Ivančice, pekárna - U Fi-
lipínů, tabák - Sojka, Kovo Monta 
- Zastávka u Brna/. Vstupenky 
jsou slosovatelné, můžete vyhrát 
skútr Capri 50 - výherce bude 
vylosován v průběhu večera.

Na festivalu na Vás čeká 
spousta dalších překvapení a 
výher, stačí jen přijít s dobrou 
náladou a pak zbývá si jen přát, 
ať vyjde počasí.  

Festival Freestyle contest 6 v Ivančicích

Druhou dubnovou neděli uspo-
řádalo Rodinné centrum Měsíční 
houpačka, ivančické Kulturní   
a informační centrum, Junák 
Ivančice, Klub českých turistů a 
Okrašlovací spolek akci s názvem 
Jarní otevírání ivančických řek. 

Na soutoku Jihlavy a Oslavy 
byly řeky požehnány ivančic-
kým farářem Vítem Fatěnou a 
poté za doprovodu fléten slav-
nostně otevřeny velkými zlatý-
mi klíči. Děti s rodiči se vydaly 
po levém břehu řeky Jihlavy 
směrem k mostu na Réně, po 
cestě si vyzkoušely své znalosti 
a dovednosti na stanovištích při-
pravených ivančickými skauty 
- trefovaly medvěda, zatloukaly 
hřebíky, zdolávaly překážkovou 
dráhu, poznávaly zvířata, stavě-
ly věže a plnily mnoho dalších 
zajímavých úkolů.

Od mostu, kde dostal každý 
sladkou odměnu, pokračovaly dál 
až na skautskou loděnici. Turisti 
a milovníci pěší turistiky došli na 
loděnici delší trasou kolem Stříb-

ského mlýna a rozhledny na Okli-
kách. Louka před loděnicí ožila 
běhající drobotinou, vzduchem 
se nesla vůně ohně a opékaných 
špekáčků, skupina Sanklabáno 
hrála a zpívala...

Všichni si užili slunečné ne-
dělní odpoledne v rozkvetlé jarní 
přírodě kolem řeky Jihlavy, která 
je pro místní oblíbeným místem 

k výletům. Máme radost z velké 
účasti  „Vančáků“ i přespolních, 
velmi příjemná pro nás byla i 
spolupráce s ivančickými nezis-
kovými organizacemi, kterým 
děkujeme za pomoc při přípravě 
a realizaci celé akce, a těšíme se 
na další společné projekty. 

Hana Křivánková, Rodinné 
centrum Měsíční houpačka

Jarní otevírání Jihlavy a Oslavy

Závody vidomých a nevidomých rybářů
RYBNÍK SUCHÁNEK,
SOBOTA 7. 5. - MIROSLAV

V Miroslavi velmi dobře pra-
cuje místní skupina Moravského 
rybářského svazu, ve které je 
organizováno na 280 členů. 

Kromě Miroslavského rybníka 
a požární nádrže v Ramoši pečují 
příznivci „Petrova cechu“ také 
o rybník „Suchánek“, který byl 
nedávno, zejména brigádnickou 
činností, opraven. Rybáři zde 
odpracovali stovky hodin.

„Jedním z členů sdružení je 
náš nevidomý spoluobčan Pavel 
Kubíček, který je známý svou 
aktivitou a dobrými nápady. O 

jeho osudu pojednával také jeden 
z dílů pořadu „Na vlastní oči“ 
pod názvem „Topinka“. Cílem 
pana Kubíčka je vysvětlovat 
ostatním, že nevidomí jsou úplně 
zdraví lidé, kteří „pouze nevidí“. 
Dalším z jeho projektů, samo-
zřejmě podporovaných vedením 
MS MRS Miroslav, je pořádání 
společných rybářských závodů, 
na kterých loví vidomí i zrako-
vě handicapovaní z celé České 
republiky,“ uvedl místostarosta 
Roman Volf.

Zahájení lovu je v 6.00 hodin, 
střídání míst v 9.00 hodin, ukon-
čení závodů je naplánováno na 
12.00 hodin. Prodej místenek 

bude probíhat od 5.00 hodin 
přímo u rybníku. Hlavním partne-
rem akce je Skupina ČEZ. 

Vítězové obou kategorií se 
mohou těšit na hodnotné ceny. 
Smutnit nebude ani závodník, 
který uloví nejmenší rybu, proto-
že dostane jako „cenu útěchy“ od 
poslance Ladislava Skopala lá-
hev skotské whisky. Pro všechny 
návštěvníky bude připraveno bo-
haté občerstvení (smažená ryba, 
uzená cigára, vepř na rožni).

„V neděli 8. května dopoledne 
bude Suchánek patřit mladým 
rybářům. Srdečně zveme do 
Miroslavi na Suchánek,“ dopnil
Roman Volf.                         /abé/

foto: pořadatel
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SEZONA 2011 NA AUTODROMU 

Ý Jarní cena Masarykova okruhu zahájí letošní seriál 
závodů automobilů na okruzích od 29. 4. do 1. 5.

Ý Na brněnském okruhu nebudou chybět ani formulové vozy.

Û Alain Menu, Rob Huff a Yvan Muller – tovární jezdci 
týmu Chevrolet, kteří loni vybojovali oba tituly FIA WTCC.

Ý Mistrovství světa cestovních vozů – FIA WTCC

Ý Motocyklový svátek - Cardion ab Grand Prix České 
republiky - se pojede ve dnech 12.-14. srpna.

Ý Memoriál Fr. Šťastného – Mistrovství ČR motocyklů

Ý Nejúspěšnější jezdec Masarykova okruhu a loňský 
mistr světa třídy Superbike Max Biaggi.

Ý Mistrovství světa Superbike s domácím jezdcem 
Jakubem Smržem v Brně uvidíme 8.-10. července. 

Þ Munster energy drink chutná skvěle.

Þ Audi DTM Bohemia Racing Teamu při závodu Epilog. 
Tradiční zakončení sezóny bude 15. října.

Þ BMW týmu Šenkýř Motosport při Podzimní ceně 
Masarykova okruhu. Letošní datum je 22. - 25. září.

Þ Valentino Rossi přestoupil od Yamahy na Ducati. 
S tímto italským strojem bude bojovat o desátý titul 
světového šampióna.

Motoristickou sezonu 2011 si připomeneme několika 
loňskými fotografiemi, které pro vás objektivem za-
chytil Květoslav Adam a okomentoval Ctibor Adam.

29.4.-1.5.

18.-22.5.

17.-19.6.

8.-10.7.

Ý Karel Abrahám – MotoGP a Jakub Kornfeil -125 ccm.
Dva čeští jezdci v seriálu MS silničních motocyklů.

12.-14.8.

22.-25.9.

15.10.
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Višňovská patnáctka již 
pošesté a opět s novinkami
Vážení přátelé, příznivci turistiky a cyklistiky, také letos (již pošes-

té) Vás zveme na Višňovskou patnáctku - původně turistický pochod, 
v současnosti hlavně cyklistická vyjížďka. Ta se uskuteční v neděli 8. 
května 2011 od 14 hodin. Startujeme v areálu základní školy. Připra-
veny máme dvě turistické trasy a dvě trasy cyklistické. Věříme, že 
využijete možnost poznat pamětihodnosti našeho regionu, neboť do 
šestého ročníku se zapojily všechny obce školského obvodu tím, že pro 
účastníky zpřístupní zajímavá místa a dominanty. Proto Vám doporu-
čujeme cyklistickou trasu č. 1, která vede přes Trstěnice, Džbánice, 
Horní Kounice, Tavíkovice, Přeskače a Medlice zpět do Višňového. 
Vše se dozvíte v letáku, který obdržíte na startu, nebo si ho můžete 
stáhnout na adrese www.zsvisnove.eu.

Akcí chceme oslavit Den matek a Mezinárodní den rodiny (15. 5.). 
Pro účastníky je připraveno občerstvení a drobné dárky. Myslíme si, že 
Višňovská patnáctka je dobrým příkladem komunitní spolupráce ško-
ly, městyse Višňového, zájmových sdružení a výše zmiňovaných obcí. 
Dlouholetým partnerem je Skupina ČEZ.

Jóga na zámku v Hrubšicích
Na zámku v Hrubšicích, situovaném v malebném prostředí na břehu 

řeky Oslavy, se v termínu od 12. do 15. května uskuteční prodloužený ví-
kend s Ananda jógou a  Ifetem Hodžičem. Cvičení bude probíhat venku 
na uzavřeném čtvercovém renesančním nádvoří či přímo na pastvinách 
na břehu řeky Oslavy (5 min chůze od zámku). V případě chladného či 
deštivého počasí bude k dispozici zámecký sál s možností vytápění. 

Na programu bude jóga podle známého indického učitele Jógánandy 
a jeho žáka Svámí Krijánandy, jóga a její filozofie, význam a smysl. 
jógové pozice, morální kodexy jógy (jama-nijama) a jak je používat 
během cvičení a v praxi vůbec. Dále relaxace a relaxační ozdravné 
techniky, jóga nidra - vědomá hluboká relaxace. Účastníci se dozví, jak 
používat tvůrčí představivost mysli pro hluboké uvolněni a zbavení se 
napětí a stresu, jaké jsou dechové techniky v Ananda józe. 

Procvičí si jógové pozice dle stylu Ananda jógy, práci s energií a 
pranajámické techniky. Nebudou chybět kruhové tance a zpěv manter.

Kurzovné 2.380 Kč zahrnuje lektorné, ubytování a plnou vegetari-
ánskou penzi. Přihlášky  do 30. 4. 2011 u Martiny Turečkové na email: 
art.amen@volny.cz. Pokud o toto cvičení opravdu stojíte, vaše přihlá-
šení nenechávejte na poslední chvíli. Kapacita je 30 cvičenců a míří na 
něj i přespolní. Zde se můžete dozvědět více: www.anandajoga.cz

Turisté závodili na Réně
V neděli 10. dubna se na Réně v Ivančicích uskutečnilo druhé kolo 

Krajského poháru v turistickém závodu. Tento outdoorový sportovní 
závod je terénní běh v délce od 2 do 6 kilometrů, podle věkových 
kategorií. Délka tratě se liší podle věku závodníků (modrá barva pro 
přípravku, rodiče s dítětem a nejmladší žactvo, bílá barva pro mladší
a starší žactvo, červená barva pro dorostenecké kategorie a dospělé). 

Na trati je umístěna řada kontrolních stanovišť, která je nutné plnit 
bez chyb a co nejrychleji. Jsou to: stavba stanu, odhad vzdálenosti, 
hod míčkem na cíl, plížení, lanová lávka, vázání uzlů, orientace podle 
mapy, azimutové úseky, určování dřevin, turistických a topografických 
značek, poznávání kulturních památek a přírodních zajímavostí. Měří 
se čas strávený na trati a za nesprávně splněné úkoly jsou trestné minu-
ty, které se připočítávají k času. Všechny kategorie, s výjimkou rodiče
s dítětem a přípravky, běhají jako jednotlivci. 

Start závodu byl v parku na Réně, polovina kontrolních stanovišť 
byla umístěna v areálu přírodního divadla a v bezprostředním okolí. 
Kontrolu na jednotlivých stanovištích prováděli členové KČT z Ivan-
čic. Trať včetně azimutových úseků byla vyznačena na vrcholové 
plošině kopce Réna.

Závodu se zůčastnili žáci a žákyně HK Ivančice, pro které to byla 
součást kondiční přípravy, zpestření tréninku a hlavně příležitost pro 
vzájemné soupeření. Současně měli příležitost změřit své síly ze zá-
vodníky z Brna a Březolup a poznat, jak závodí ti nejlepší. Závodu se 
v dospělých kategoriích zůčastnili mistr republiky v kategorii muži A
a mistryně republiky v kategorii ženy B. Závodníci i pořadatelé strávili 
krásné dopoledne v přírodním parku, vítězové si odnesli diplomy a 
drobné odměny, organizátoři hezký pocit z radosti dětí z pobytu v příro-
dě. Poděkování patří všem, kdo se na organizaci závodu podíleli, stejně 
tak jako vedoucím a trenérům HK Ivančice, kteří své členy a členky
na závod přivedli a připravili.      Ing. Antonín Moravec, ředitel závodu

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

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.

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.)

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.

ZO ČSCH Moravské Bránice zve širokou veřejnost na akce: 

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
23. dubna - hraje OZON

MÍSTNÍ VÝSTAVA ZNOJMO
6. - 7. května

MÁJOVÁ ZÁBAVA
14. května - hraje CCA BAND

MÍSTNÍ VÝSTAVA
SUCHOHRDLY U MIROSLAVI

28. - 29. května

Rybářský spolek Medlice vás zve na

3. ROČNÍK RYBÁŘSKÝCH
ZÁVODŮ V MEDLICÍCH
14. května - začátek rybolovu v 7.00 hodin

na rybníku „Spodňák“. Vstupné 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč.
Není třeba rybářský lístek, občerstvení a posezení zajištěno.

Více na: www.rybnik-medlice.webnode.cz

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ ZVĚŘE
ulovené v honitbách Moravskokrumlovska

Kulturní dům Horní Kounice: pátek 29. 4. – 15 až 22 hodin,
sobota 30. 4. – 8 až 22 hodin, neděle 1. 5. – 8 až 14 hodin.

Občerstvení zajištěno. Srdečně zve MS Horní Kounice.

DEN OBCE VEDROVICE 2011
 neděle 1. května 2011

Hlavní program: 10.00 Zahájení, přivítání hostů • 10.15 Hudební 
vystoupení - flétna a fagot • 10.30 Vystoupení folklórního kroužku 
Rozmarýnek z Pohořelic • 11.00 Vystoupení malých mažoretek
• 12.00 -12.45 Oběd • 13.00 Žehnání praporu v kostele sv. Kunhuty 
obce s průvodem a koncert sboru pana Němečka • 14.00 Koncert 
dechové kapely Vedrovanka na návsi • 15.00 Maňáskové divadlo 
v sále KD • 16.00 Vyhlášení vítězů soutěže „Vedrovické větrné kolo“.
Doprovodný program: sobota 30. 4. • 16.30 Koncert v kostele sv. 
Kunhuty • Výstava exponátů soutěže „Vedrovické větrné kolo“ ve 
stodole Muzea a kulturního centra Vedrovice s hlasováním „O cenu 
diváka“  - potrvá až do konce května. Neděle 1. 5. • Den otevřených 
dveří: Hasičská zbrojnice SDH Vedrovice, Základní škola Vedrovice 
Muzeum a informační centrum. • Prohlídka muzea - vstup zdarma
• Velikonoční výstava v přednáškové místnosti (k prohlídce již od 
19. 4. 2011) • Ukázky prací učňů Střední odborné školy obchodní 
a středního odborného učiliště řemesel z Moravského Krumlova 
na nádvoří muzea • Mateřské centrum Čtyřlístek bude po celou 
neděli otevřeno dětem ke hře a oddechu. Maminky zde mohou 
své děti nakrmit i přebalit. Náves a ostatní veřejná prostranství: 
Výstava květin a výrobků Zahradnictví Kopetka • Ochutnávka 
výrobků místních včelařů • Gastronomické dny • Restaurace na 
návsi • Řemeslné a výtvarnické stánky s prodejem: hrnčíři, výrobky 
z pedigu, dráteník, řezbář, ketlování, batika a hedvábí, dekorativní 
keramika, atrakce pro děti (malý kolotoč, trampolína, skákací hrad).

/Moravský Krumlov/ Na 
pultu knihkupectví na Zámecké 
ulici v Moravském Krumlově 
se vedle knih a učebnic objevil 
tento zajímavý titul. Nejedná se 
však o knihu. „Příběh ze zám-
ku“ je film na DVD a  jeho děj 
se částečně odehrává právě na 
zámku v Moravském Krumlově. 
Tento krátký snímek je dějový 
příběh dvou dívek, má kořeny 
hluboko v minulosti a je celý 
natočen v Krumlově. 

Jeho prostřednictvím se poroz-
hlédnete po Moravském Krumlo-
vě trochu jinýma očima. Dosta-
nete se tam, kam se běžně nikdo 

nedostane. Budete mít možnost 
projít se po věži krumlovského 
zámku, zavítáte i do Slovanské 
epopeje mezi obrazy Alfonse 
Muchy, když tam ještě byly 
všechny. To vše s trochou tajemna 
i poznání. Leckterý „Krumlovák“ 
určitě zapátrá v paměti, kde byly  
scény natáčeny. Například  tako-
vé krumlovské podzemí, o kterém 
každý ví, ale nikdo tam vlastně 
nikdy nebyl.

Tento titul je vzpomínkou na 
Epopej v původní podobě, jak ji 
Moravský Krumlov před půlsto-
letím zachránil a ve které ji u nás 
už asi nikdy neuvidíme...     /van/

Příběh ze zámku na DVD

Téměř po roce připravilo měst-
ské muzeum novou atraktivní 
výstavu s názvem „Vůně čajů a 
bylinek“. Na avizované vernisáži 
13. dubna vystoupila Ing. Zdenka 
Prymusová, botanička ostravské-
ho muzea, o kulturní vložku se 
postarala sl. Zuzana Soukupová 
se svým vystoupením ve stylu 
břišních tanců. Proběhla zde také 
mimo obvyklého občerstvení i 
ochutnávka mátového arabského 
čaje Tuareg (Pouštní duny). 

Výstava je spojením dvou ex-
pozic ze scénáře Muzea v Bruntá-
le. Vypůjčené historické předmě-
ty pochází ze sbírek právě Muzea 
v Bruntále a v Ostravě. Díky Mgr. 
Ludmile Jandové, vedoucí lékár-
ny Paracelsus, můžeme zhlédnout 
historické lékárenské dózy z M. 
Krumlova z pol. 20. století.

Ráda bych také poděkovala 
paní Silvii Divišové-Václavkové, 
vedoucí prodejny Voňavý krámek 
nejen s kořením, která zde vy-
stavuje krásné čajové soupravy 
a čajový sortiment na prodej, a 
konečně firmě Zachurčok z Je-
seníku s jejím bylinným aj. sorti-
mentem (také na prodej). 

Ze sbírkových předmětů bych 
Vás chtěla upozornit na soubor 
akvarelů od ak. malíře Antoní-
na Bielicha a Vojtěcha Štolfy, 

historické flakony na parfémy a 
čajové dózy z Ostravského mu-
zea. Z Muzea v Bruntále zde jsou 
instalovány historické samovary 
a čajové soupravy. Z depozitářů 
krumlovského muzea je vystaven 
dosud takřka „ukrytý“ předmět 
- nádherný tepaný, nově zrenovo-
vaný, kouřovod na uhlíky, slou-
žící jako dekorace v domácnosti 
některého z krumlovských Něm-
ců, zde instalovaný v orientální 
čajovně, dále luxusní šavle se 
slonovinovou rukojetí a pochvou 
pokrytou sametem, orientální 
kadidelnice ve východním stylu 
- opět po krumlovských Němcích 
- a mj. také drobná ruská ikona, 
kterou zde zanechali ruští vojáci 
táhnoucí ke Slavkovu proti Napo-
leonovi. Výše popsané předměty 
nebyly zatím vystaveny.

Ráda bych poděkovala všem, 
kteří se zúčastnili tradičně nároč-
né instalace výstavy, především 
paní Květoslavě Knotkové a panu 
Stanislavu Trefilovi.

Výstava bude přístupna ke 
zhlédnutí v Galerii Knížecí dům 
ve zkráceném termínu do pátku 20. 
května. Provozní doba je ve všední 
dny: 9-11, 12-15,30, v neděli 14-16 
hodin. Školy zde mohou strávit
čas vyplněním pracovních listů. 

Mgr. Hana Prymusová 

Nová atraktivní výstava krumlovského muzea 

V sobotu 7. května v 10 hodin
v Neslovicích proběhne již 17. 
ročník netradiční hasičské soutěže 
„Zásahových jednotek“ o Pohár
obce Neslovice.

Soutěž spočívá v tom, že sou-
těžící zásahová jednotka na startu 
nasedne do svého dopravního 
zásahového vozidla a vyjede „ k 
požáru“. Během cesty však musí 
provést čtyři technické zásahy. 
Jedná se o „spadlý strom“ přes 
vozovku. Kládu musí hasiči pře-
říznout jakoukoliv ruční pilou (ne 
motorovou) a odstranit z cesty.

Další technický zásah spočívá 
v odtlačení traktorové vlečky 
v  úzké uličce, která překáží v 
provozu. Družstvo po sesednutí 
musí vlečku odtlačit asi 5 metrů 
a zajistit klínem.

Po nasednutí pokračují v cestě, 
kde na cestě leží zraněna osoba. 
Tu musí hasiči odnést na nosít-
kách k ošetření - asi 5 metrů.

Po nasednutí pokračují v cestě 
k „požáru“, ale ještě píchnou levé 
přední kolo na svém voze. Sesed-
nuvší hasiči zvednou heverem 

levou přední nápravu po zajištění 
vozu klínem a rozhodčí protáhne 
pod kolem měrku. Tím vlastně 
naznačí výmněnu kola. 

Po uklizení všeho potřebného 
nářadí k opravě kola dojedou 
hasiči k podzemnímu vodnímu 
zdroji a provedou požární útok na 
dva terče nářadím přímo z vozu. 

Družstvo žen si letos před 
startem připraví u vodního zdroje 
základnu jako na požární sport a z 
té po příjezdu z tratě provedou po-
žární útok na terče. Čas soutěže se 
měří od startu až po sražení terčů.

Taková soutěž je pro diváky 
atraktivní a pro soutěžící hasiče 
praktický nácvik hasičské záchra-
nářské činnosti.

Zveme proto hasiče i diváky k 
soutěži nebo ke sledování hasič-
ské práce. Diváci mohou sledo-
vat činnost hasičů po celé 1 km 
dlouhé trati z chodníku. Směrnice 
soutěže je možné si stáhnout na : 
oshbrnovenkov.cz.  

A ještě jedna pozvánka na zá-
věr: v 10 hodin vystoupí mažoret-
ky z Rocic.                           /abé/

Zásahové jednotky se 
utkají v Neslovicích

Občanské sdružení ALMA nabízí všem neziskovým, 
příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS. 

Pokud máte zájem zcela zdarma zviditelnit svou organizaci, 
seznámit veřejnost s vašimi záměry, pozvat je na vaše 

kulturně-společenské či sportovní akce, kontaktujte nás na tel.: 
602 782 272, nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info 
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM      25. 04. - 08. 05. 2011
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

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

• 27.4. v 17.00 hod. - KONCERT ZUŠ „ČTYŘRUČNÍ VEČER KLAVÍRNÍ-
HO ODDĚLENÍ“. Galerie Knížecí dům. Pořádá ZUŠ.
•  28.4. - PŘEDNÁŠKA  V. DOUPALOVÉ: „ČÍNSKÁ CÍSAŘSKÁ BYLIN-
NÁ MEDICÍNA“. Jak předcházet onemocněním, jak řešit zdravotní problé-
my.Vstupné: 20 Kč. DPS: 14.30 hodin, Galerie: 18.00 hodin.
• 29.4. v 15.30 hod. - VZOROVÁ HODINA ATLETICKÉHO CLUBU 
S NÁBOREM. Dolní zámecký park, MK.
• 30.4. - PRVNÍ KRUMLOVSKÁ MÍLE 2011, sraz motocyklů: 11.30 hodin 
- náměstí TGM Moravský Krumlov. 
• 30.4. v 19.00 hod. - ČARODĚJNICE se skupinou HOP TROP a 
VLAKVOUS. Zámecký park, za nepříznivého počasí - kinosál MK. Vstupné: 
100 Kč. Předprodej v IC, tel.: 515 321 064. 
• 30.4. od 16.00 hod. - PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Za orlovnou v Rakšicích.
• květen - VÝSTAVA „VŮNĚ ČAJŮ A BYLIN“. Výstava potrvá do 29. května 
2011.Knížecí dům, po-pá: 9.00-11.00, 12.00-15.30, ne: 14.00 -16.00 hodin.
• květen - VÝSTAVA: ZŠ LESONICE - 150. VÝROČÍ NAROZENÍ
A. MUCHY, MěÚ MK - 1. patro.
• 1.5. v 17.00 hod. - SONGS FOR GOD. Účinkují hudebníci a zpěváci 
„Harmonia LAUDES“. Orlovna Rakšice
• 5.5. v 8.15 a 9.30 hod. - O ZVÍŘATECH - školní pořad pro MŠ a ZŠ
a v 10.45 hod. - HRANICKÁ PROPAST - školní pořad pro ZŠ. Kinosál MK
• 6. a 7. 5. - V. KRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI HUDBY, TANCE A ZPĚVU 
- MAJÁLES - „SLAVNOSTI JARA“. Vrabčí hájek Moravský Krumlov.
• 8.5. - FLORIÁNSKÁ POUŤ - kaple sv. Floriána. Mše svatá v 10.30 hodin.
• 8.5. od 14.00 hod. - II. ROČNÍK PŘEHLÍDKY REGIONÁLNÍCH 
DECHOVÝCH HUDEB.  Vrabčí hájek.
• 12.5.v 19.00 hod. - HUDEBNÍ SLAVNOSTI. Vystoupí Laďa Kerndl a žáci 
ZUŠ. Orlovna Rakšice. Předprodej IC, tel.: 515 321 064.

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.
• 28.4. - „ČÍNSKÁ CÍSAŘSKÁ BYLINNÁ MEDICÍNA“ - přednáška Ve-
roniky 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, vyso-
ký 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 výsta-
vě 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 
• 6. a 7. 5. (v sobotu dle zájmu) - KNIHOVNICKÝ JARMARK - prodej 
vyřazených knih z oddělení pro dospělé čtenáře, z oddělení pro děti a mládež
a prodej opotřebovaných časopisů za „kačku“. Akce se koná na Vrabčáku
v rámci akce Majáles -„Slavnosti jara“.

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

• 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.
• 3.5. - MCDONALDS CUP. Okrskové kolo fotbalového turnaje pro žáky ZŠ. 
• 6.5. v 18.00 hod. - KLADENÍ VĚNCŮ k památníkům obětí válečných 
konfliktů. Před památníkem u kulturního domu se uskuteční vzpomínkové 
shromáždění u příležitosti 66. výročí osvobození od nacismu. Pořádají město 
Miroslav, KSČM a ŘK farní úřad u KD.
• 7.5. od 6.00 hod. - SPOLEČNÉ ZÁVODY VIDOMÝCH A NEVIDOMÝCH 
RYBÁŘŮ na rybníku Suchánek. Pořádají MS MRS Miroslav a město 
Miroslav. Partner Skupina ČEZ.
• 8.5. od 6.00 hod. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ na rybníku Suchánek.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 29.4. v 19.30 hodin - KONCERT HANA A PETR ULRYCHOVI se skupi-
nou JAVORY. Kino Réna, vstupné: 290 Kč. Předprodej v KIC. 
• do 30.4. -  ZE SVĚTA DINOSAURŮ A PTACTVA. Čtvrtá výstava vyřezáva-
ných figurek Miroslava Kosíka - chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma
• 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).
PŘIPRAVUJEME: 20.-21.5. - SLAVNOSTI CHŘESTU 2011. NÁDVO-
ŘÍ RADNICE: PÁTEK • 10.00 VYSTOUPENÍ SOUBORŮ ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY A. MUCHY Ivančice • 13.00 KUCHAŘSKÁ SHOW 
PETRA STUPKY a jeho hostů • 13.30 FANTAZIE - populární kapela • 15.00 
KUCHAŘSKÁ SHOW PETRA STUPKY a jeho hostů • 16.00 MAŽORETKY 
SVČ Ivančice • 16.30 NIGHTWISH REVIVAL - symfonický metal • 18.00 
KUCHAŘSKÁ SHOW PETRA STUPKY a jeho hostů • 18.30 PONAVA 
- cimbálová muzika. SOBOTA: • 9.00 POLANKA - dechová hudba • 11.00 
PAVEL NOVÁK - “Cestování po světě” - pro děti • 12.00 KUCHAŘSKÁ SHOW 
PETRA STUPKY a jeho hostů • 13.00 PAVEL NOVÁK - „Neřesti a ctnosti Pavla 
Nováka” • 14.00 KUCHAŘSKÁ SHOW PETRA STUPKY a jeho hostů • 15.00 
FLERET - folkrocková kapela • 14.00 KUCHAŘSKÁ SHOW PETRA STUPKY 
a jeho hostů • 19.00 PANTOFLÁČI - country kapela. NÁDVOŘÍ MLÝNA: ŘE-
MESLA A PROGRAM PRO DĚTI: PÁTEK - Hry a soutěže pro děti – pořádá 
SVČ Ivančice, SOBOTA - Velkoplošné hry pro děti i dospělé - divadlo Studna • 
10.00, 13.00, 16.00 - VYSTOUPENÍ NA CHŮDÁCH. PROMÍTÁNÍ V KINĚ 
RÉNA, PAMÁTNÍK ALFONSE MUCHY - EXPOZICE VLADIMÍRA MEN-
ŠÍKA ALFONSE MUCHY: VÝSTAVY: A. T. Linhart - Slavný syn rodáka z Ivan-
čic, Střípky a mosty - Slovinsko ve fotografiích, Libry, lokte, žejdlíky...(pořádá 
Muzeum Brněnska, vstupné 20 Kč, 18 Kč, 10 Kč).  PARK RÉNA: PÁTEK: 
Taneční zábava se skupinou Reflexy -  pořádají házenkáři Ivančice. NEPLACE-
NÁ ZÓNA: Palackého náměstí - prodej čerstvého chřestu, běžný trh, stánky s ob-
čerstvením, pouťové atrakce. Vestibul radnice - Restaurace Cha-cha, Kino Réna 
- Restaurace Nekonečno. PLACENÁ ZÓNA - Prostor za kostelem - Degustační 
zóna restaurací a místních gastronomický výrobců, Kino Réna, Projekce v kině 
Réna, Nádvoří mlýna, Řemesla a program pro děti, Nádvoří radnice, Hudební 
produkce, kuchařské show Petra Stupky, ochutnávka vín. VSTUPNÉ NA DEN: 
dospělí 70 Kč, důchodci 50 Kč, rodinné vstupné 200 Kč, děti do 12 let zdarma. 
VSTUPENKA OBSAHUJE: Průvodce slavnostmi, degustační příbor, konzum-
né ve výši 30 Kč, recepty zúčastněných restaurací, propagační materiály, vstup do 
Památníku A. Muchy (kromě výstavy Muzea Brněnska), vstupy do kina, hudební 
produkci na nádvoří radnice, divadelní produkci na nádvoří mlýna a možnost 
vyhrát nějakou z mnoha cen. 

• So 16. 7., ne 17. 7. nebo po 18. 7. (termín bude upřesněn), djezd v 19.00 hodin 
od Besedního domu Ivančice. Zájezd  Brno - nádvoří hradu Špilberku - LETNÍ 
SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI: Zkrocení zlé ženy. Jiskřivá komedie 
o věčném souboji mužů a žen. Účinkují: Tatiana Vilhelmová (Kateřina), Roman 
Zach (Petruchio), Vojtěch Dyk (Lucentio), David Novotný (Hortensio), Lucie 
Štěpánková (Bianka) a další. vstupenka a doprava 760, 530 Kč

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

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 28.4. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seni-
orů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 30.4. - PÁLENÍ ČARODĚJNIC v Dělnickém domě. Od 18.00 hodin soutěže 
pro děti. Hraje skupina Tremolo. Vstupné dospělí 30 Kč, děti zdarma. 
• 1.5. - ODEMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY. Tradiční cyklistic-
ká akce na zahájení sezóny. Společná vyjížďka po okruhové Templářské cyklo-
stezce. Prezence 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
• 6.5. od 14.30 hod. - OSLAVANY FEST. Fotbalový stadion  Oslavany. 
Hrají: Doga, Kreyson, Lady Kate, Morava ... Vstupné 250/190 Kč. Předprodej 
Zámecká restaurace Oslavany. Pořádá Zámecký pivovar Oslavany.
• 8.5. v 15.00 hod. - PÍSNIČKY OSVOBOZENÉHO DIVADLA. Pásmo
ke dni matek v podání ochotníků divadla „Na Mýtině“. Vstupné 30 Kč. 
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
• 6.5. v 18.00 hod. - POMOC V NEMOCI. Původ nemoci, jak se s ní naučit žít, 
naděje uzdravení. Přednáší a vede Jan Klas.
• 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!
• 1.5. - 6.5. - KRÁSNÁ A ZRANITELNÁ PLANETA ZEMĚ. Výstava 
výtvarných soutěžních prací. V prostorách sklepení Památníku A. Muchy.
• 1.5. v 15.00 hod. - TRADIČNÍ SLET ČARODĚJNIC. Čeká na vás 
odpoledne plné her a soutěží, čarodějnický salón, tvořivá dílna, jízdy na koních, 
hrát bude skupina Pantofláči. Ivančice, park Réna, Poplatek 30 Kč/osoba.
• 7.5. od 16.00 do 17.00 hod. - PRINCEZNIČKA NA BÁLE. Na děti ve věku 
2 - 5 let čeká princezna a pan král, se kterými zažijí spoustu dobrodružství. SVČ 
Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek 40 Kč/dítě. Přezůvky s sebou!
• 11.5. v 17.00 hod. - UŽ JSTE SLYŠELI O HMOTĚ FIMO? Chtěli byste 
vyzkoušet práci s ní? SVČ Ivančice, Komenského nám. 12, poplatek 50 Kč + 
materiál. S sebou: přezůvky, krabičku na výrobky. Nutné se přihlásit do 6.5.
• do 15.5. - RUČNÍ VÝROBA HRAČEK. Soutěž ve spolupráci s Egyptským 
národním centrem pro dětskou kulturu. Výroba hraček z místního folklóru či 
vlastní myšlenka zpracování výroby. Bližší informace v SVČ Ivančice. 
• do 15.5. - FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ. Soutěž ve spolupráci s Egyptským 
národním centrem pro dětskou kulturu. Portrét, volný čas, architektura, příroda. 
Bližší informace v SVČ Ivančice. Práce odevzdávejte do 15.5. v SVČ Ivančice.

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 2.-31.5. - SIRKÁRNA. V půjčovní dobu knihovny můžete zhlédnout výstavu 
krabiček od sirek různých tvarů, barev, stáří i původu. Městská knihovna.
• 3.5. od 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Další díl legrácek bude 
tentokrát věnován pohádkám - děti si zahrají na Sněhurku a sedm trpaslíků
a zasportují si na Pohádkové olympiádě. Městská knihovna.
• 3.5. v 17.00 hod. - ROMANTICKÝ KLAVÍR. Melodie z celého světa v podání 
rosického rodáka Milana Vaňury. V restauraci FC Slovan. Pořádá OS Klub seniorů.  
• 3.5. v 19.00 hod. - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ JAKEOVY ŽENY. 
Komedie amerického dramatika Neila Simona o partnerských vztazích, nevěře a 
hlavně o fantazii.  KD Cristal, vstupenky 250 Kč, v předprodeji v kanceláři KIC. 
• 6.5. v 17.00 hod. - I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT. Koncert spojený s 
výstavou prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Rosice. V aule ZŠ. Pořádá ZUŠ. 
• 7.5. ve 20.00 hod. - NA MIKROFON - STAND UP COMEDY. Poctivá porce 
slovního humoru v podání brněnských klasiků žánru Stand up Comedy. Café Panorama. 
Vstupenky v kanceláři KIC 40 Kč, na místě 50 Kč. Pořádá OS DSEK Rosice. 
• 8.5. - DEN MATEK. Vystoupení žáků 1. až 3. tříd bude věnováno maminkám. 
Začátek v 13.30 hod. v aule základní školy. Pořádá základní škola. 
• 8.5. v 17.00 hod. - PIETNÍ AKT u pomníku padlých na hřbitově.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 29.-30.4. ČARODĚJNICKÁ NOC NA DOMEČKU. Po loňském úspěchu 
letos opět budou čarodějnice řádit na Domečku. Začátek v 18. hodin. Poplatek: 
50 Kč, s sebou: spacák, pití, přezůvky svačina, čarodějnické oblečení.
• 7.5. V. SLAVNOSTI HUDBY, ZPĚVU A TANCE - MAJÁLES NA 
VRABČÍM HÁJKU. V rámci akce vystoupí i Domečkovské kroužky: 
žonglování, Free Dance Group a Let´s Dance, aerobic, čekáme na vás 
v řemeslných dílničkách, kde si budete moci vyrobit dáreček ke Dni matek.
• 18.5. - CROSS PARK  - branný závod tříčlenných družstev pro žáky ZŠ.
• 28.5. od 14.00 do 16.00 hod. - ART MARATON - sobotní dílna výtvarných 
technik. Vede: Magda Novotná, cena: 40 Kč za dílničku + materiál, přijďte si 
vyrobit originální jarní dekoraci a odreagovat od stresu.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 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.
• 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. 
• 12.5. ve 13.00 hod. - OLYMPIÁDA ŠKOLNÍCH DRUŽIN. Na ZŠ Oslavany 
v prostorách sportovního hřiště. Účastní se družiny ze ZŠ z blízkého okolí.
Připravujeme: • 17.5. - Okresní soutěž DSMC. Ve spolupráci s Besipem a ZŠ 
Oslavany na dopravním hřišti na ZŠ Oslavany. • 29.5. - DEN DĚTÍ ANEB DOBA 
LEDOVÁ. Zahájení před DDM ve 14.00 hodin vystoupením dětí z kroužků. Cesta 
do pravěku 14.15 - 16.00 hod. Cesta plná úkolů, která končí u DDM malováním 
na chodník, ledovou odměnou a pravěkým dárkem. Posezení na zahrádce 
s občerstvením a zábavnými atrakcemi. Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 28.4. ve 14.00 hod. - EXKURZE V MODERNÍ ČISTIČCE ODPADNÍCH 
VOD V MODŘICÍCH. Bližší informace: p. Josef Flíček na tel.: 546 452 788.
• 3.5. - VYCHÁZKA - JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY. Odjezd z Ivančic 
autobusem č. 447 na Zastávku v 6.01 hod. Chůze 15 km. Vede p. Hana Šťastná.
• 14.5. - 19. ROČNÍK DÁLKOVÉHO POCHODU Z IVANČIC DO IVANČIC.
Start a cíl je ve sportovní hale  od 6.30 do 18.00 hod. Pěší trasy 6, 12, 25, 44 km. 
Cyklotrasy  35 a 55 km. Vedoucí akce Hana Pokorná.
• 21.5. - ZE SV. KOPEČKU U MIKULOVA PŘES PÁLAVU DO DOLNÍCH 
VĚSTONIC.  Autobusový zájezd, odjezd autobusu v 7.00 hod. od Besedního 
domu. Delší trasa bude 15 km, kratší trasa 5 km s prohlídkou městské 
památkové rezervace v Mikulově a ve Věstonicích archeologické muzeum. 
Během cesty proběhne  návštěva vyhlídkové plošiny v Bratčicích. Poplatek se 
platí při přihlášení:členové 70 Kč, mládež do 15 let 50 KČ, nečlenové 120 Kč. 
Jídlo s sebou. Návrat kolem 18.00 hod. Přihlášky do 13.5. u vedoucího akce p. 
Jiřího Eibela na tel.: 539 083 044 nebo na adrese Široká 40.
• 28.5. - NEJEN PRAHA PRČICE, TAKÉ NÁMĚŠTˇ - ČUČICE. Trasy jsou 
plánované na 5, 10, 20, 25, 40 a 50 km. Účast samostatně. Odjezd z Ivančic 
autobusem v 6.23 hod. do Tetčic a z Tetčic vlakem v 7.02 hod. do Náměště.  
• Různé: informační schůzka na základnu „SLATIŇANY-ŽELEZNÉ 
HORY“ se koná v pátek 20.5. v 18.30 hod. ve vinárně Komarov. Vezměte s sebou 
obč. průkaz a zálohu 1000 Kč. Vedoucí základny Hana Šťastná a Hana Valová.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• do 31.5. - ŽIVOTADÁREK A MALÁ KNIHA NEJEN LESNÍ KATEDRÁLY. 
Výstava obrazů Jitky Stojanové. Výstava se koná v rámci celorepublikové 
kampaně Sítě MC „Křídla a kořeny naší rodiny“. www.jitkastojanova.cz
• CO MOŽNÁ NEVÍTE O OČKOVÁNÍ. Beseda s hostem Ing. Mariánem 
FILLO,   spoluautorem a členem petičního výboru Petície za slobodnú voľbu v 
očkovaní http://sloboda-v-ockovani.sk. V úterý 3. 5. v 10.15 hod. v mateřském 
centru  Kašpárkov Rosice, Žerotínovo náměstí 1 (v Zámeckém kulturním 
centru, v nově zrekonstruovaném pravém křídle rosického zámku) a v úterý 3. 
5. v 17.00 hod. v rodinném centru Měsíční houpačka Ivančice. Témata: Co to 
je očkování? • Co je účelem očkování? • Svoboda a zodpovědnost • Informovaný 
(ne)souhlas s očkováním • Jedy ve vakcínách (rtuť, hliník, formaldehyd...) • 
Etické problémy • Co může očkování udělat s imunitním systémem • Když  
očkovat, tak proti čemu to má smysl? •  Čím a jakým způsobem? •  V jakém 
věku? • Přirozené prodělání dětské nemoci kontra očkování • Je bezpečnost a 
účinnost očkování opravdu vědecky prokázána?
Vstupné  dobrovolné - na úhradu nákladů na cestu pro hosta. 
• vždy v pátek 13. května, 20. května, 27. května od 10.00 do 11.30 hod. 
- Vůně a dotek pro matku a dítě. KURZ MASÁŽÍ DĚTÍ A KOJENCŮ 
- 3 SETKÁNÍ s použitím aromaterapie a muzikoterapie, s prvky indických, 
švédských a reflexních masáží. Poplatek 600 Kč/ 550 Kč členové. Poplatek 
zahrnuje lektorné, skripta, oleje. S sebou: prostěradlo nebo velkou osušku, 
náhradní plenu, mističku na oleje. Setkání vede Kateřina Pokorná (lektorka 
muzikoterapie a masáží dětí a kojenců). Přihlášky jsou akceptované po uhrazení 
zálohy ve výši 200 Kč u koordinátorky centra.
• TÝDEN OPRAVDOVÝCH PLEN: - 16. 5. od 10.30 do 11.00 hod. 
- MIMINKA V BAVLNCE. (po Muzikohrátkách) Povídání o látkových 
plenách a jejich používání, ukázky přebalování. • 16. - 27. 5. - VÝSTAVA 
LÁTKOVÝCH PLEN v prostorách Houpačky - pleny poskytla prodejna Stella 
Ivančice (u autobusového nádraží). Akce je zdarma, případně za přispění na 
chod centra. Hlaste se, prosím, předem.

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
• každé pondělí a čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. - JÓGA PRO DOSPĚLÉ. 
• každé pondělí od 19.30 do 21.00 hod. - LINE DANCE.
• 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.
• RELAXAČNÍ VEČERY - 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.
• 20. 5., 17. 6.  vždy od 18.00 do 20.00 hod. - ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ. 

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI
• v pondělí od 10.00 do 10.30 hod. - MUZIKOHRÁTKY 
• v pondělí od 10.45 do 11.30 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY S ŘÍKANKOU
• v úterý od 16.00 do 16.40 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY
• ve středu - POHYBOVÉ HRY PRO KOJENCE A BATOLATA: od 9.30
do 10.00 hod. - nelezoucí děti, od 10.15 do 11.00 hod. - lezoucí a chodící děti.

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

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 15.5. - PLAVBA PO BAŤOVĚ KANÁLU, STRÁŽNICE A OKOLÍ. Plavba 
v úseku (Veselí n. M.) - Vnorovy - Strážnice přes atraktivní křížení s řekou 
Moravou. Podle zájmu prohlídka skanzenu a zámku ve Strážnici, zámecký 
park s amfiteátrem, historický komplex modrobílých vinných sklepů v Plžích u 
Petrova (Slovácko sa súdí, Básníci a jiné). Prohlídka větrného mlýna v Kuželově, 
podle zbývajícího času nenáročná turistika 10-15 km v Bílých Karpatech přes 
Vojšické louky a výstup na rozhlednu Travičná. Odjezd z MK: 5.30 (hotel), 5.35 
(Blondýna), návrat nejpozději ve 20.00 hod. Cena: doprava 300/280 Kč (děti do 
15 a senioři nad 60 let), plavba 200 Kč, skanzen 60 Kč, zámek 50 Kč, větrný 
mlýn 50 Kč, Travičná 20 Kč. Přihlášky: IC u zámku, tel. 515 321 064, nebo 
e-mail: danhelova@meksmk.cz. Další informace: tel. 721 763 489 (Ing. Pavel 
Roháček) nebo www.turistimk.estranky.cz. Srdečně zveme všechny příznivce 
lodní dopravy, lidové architektury a pohodové turistiky.

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.
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V letech 1868 -1870 byl nad 
Moravskými Bránicemi neoby-
čejný pracovní ruch. Stavěla se 
dráha Stadlau-Hrušovany-Střeli-
ce-Brno a místo v jižním svahu 
nad Mor. Bránicemi v nadmořské 
výšce 252,3 m bylo vybráno pro 
stavbu nádraží. 

Nádražní budova se stavěla 
v letech 1868-1869, byla stavěna 
velkoryse, nezapomnělo se ani 
na restauraci, ale ta byla v roce 
1875 zrušena a z místností byl 
zřízen byt pro zaměstnance. Jen 
WC bylo dřevěné mimo budovu. 
Střed budovy je na 131,862 km 
(později na stejném km začala 
dráha do Oslavan kilometrovní-
kem 0,0 km). Nádraží bylo vy-
baveno skladištěm a rampami pro 
vyložení nákladů z vlaku.

Ve stejném období se stavěl 
velký propustek asi 900 m smě-
rem k Brnu. Je největším na celé 
trati a ještě ukrývá sběrné nádrže, 
které zachycují vodní prameny. 
Ty jsou pak odváděny otvorem 
v boční stěně do potoka. Pamět-
níci mohou vzpomenout, že vody 
bylo dostatek pro pohon dvou 
mlýnů v Moravských Bránicích. 
Dobré výdělky zajistily zvýšení 
životní úrovně lidí jak při těchto 
stavbách, tak během provozu 
dráhy, protože se naskytly další 
pracovní příležitosti na vyšší 
úrovní technických znalostí, nežli 
mohla poskytnout dříve zeměděl-
ská vesnice. 

Nesmíme zapomenout na zajiš-
tění vody pro parní lokomotivy. 
Voda byla ze studny na poli pod 
nádražím a její dopravu do vo-
dojemu na nádraží zajišťovalo 
čerpadlo poháněné malým par-
ním strojem. Obojí bylo umístěno 
ve sklepě domku při pravé straně 
silnice po vjezdu do Moravských 
Bráníc, lidově se mu dodnes říká 
„mašinhóz“.

Čerpadlo bylo vyrobeno v roce 
1869 v železárnách ve městě 
Reschitza (v Maďarsku). Kotel 
parního stroje je novější z roku 
1918, zřejmě došlo k výměně. 
Dnes je umístěn jako dobová 
dekorace v místnosti restaurace, 
která je v tomto domě. Pohon 
parním strojem byl kolem roku 
1925 změněn na elektrický.

V budově vedle hlavní stanič-
ní budovy je dodnes vodojem, 
odkud tekla voda do dvou pump, 
umístěných vedle kolejí. Při zahá-
jení provozu tyto pumpy nebyly a 
lokomotivy musely po koleji č. 
8 zajíždět pod vodojem a čerpat 
vodu tam. 

Dne 15. září 1870 byla podél 
nově postavené železnice velká 
sláva. Toho dne v 7,15 hod. od-
jel  z brněnského nádraží zvláštní 
vlak tažený ozdobenou lokomoti-
vou „Branitz“. Ve všech slavnost-
ně vyzdobených stanicích hrála 
hudba a vlak vítaly davy lidí. 
V následující den začal pravidel-
ný provoz. Původní název stanice 
byl Kanitz-Eibenschitz (Kounice-
-Ivančice). Prvním přednostou 
stanice byl pan Helebrant.

Z počátku jezdily mezi Zno-
jmem a Brnem dva páry vlaků. 
Pro informaci čtenářů, jak dlouho 
trvala v roce 1870 jízda vlakem. 
Z Brna odjížděl osobní vlak 
v 4,38 hod, v Mor. Bránicích 
byl v 5,44 hod. a ve Znojmě byl 
v 8,15 hod. Ze Znojma odjížděl 
6,46 hod, v Mor. Bránicích byl 
v 9,34 hod., příjezd do  Brna 
10,34 hodin. Jízda smíšeného 
vlaku, tj. nákladního s přepravou 

osob trvala asi o 1 hodinu déle. 
Vlaků stále přibývalo. V roce 

1897 projížděly stanicí denně 
2 rychlíky z Vídně, přes Brno. 
Prahu do Děčína a zpět. Podle 
jízdního řádu z roku 1906 jezdi-
ly v trati Vídeň - Brno dva páry 
rychlíků, dva páry dálkových 
osobních vlaků (mohli bychom 
je přirovnat k dnešním spěšným 
vlakům), tři páry osobních vlaků 
a smíšený vlak Brno - Hrušovany. 
V r. 1892, kdy se měnily pilíře 
Ivančického viaduktu, se uvádí, 
že přes viadukt, tj. i přes nádra-
ží, přejíždělo denně 36 vlaků. 
Po zestátnění železnice k 1. 1. 
1908 počet vlaků klesl, protože 
rychlíky byly přesunuty na pří-
mější trať Vídeň-Břeclav-Brno. 
Nedošlo také k uvažovanému 
zdvojkolejnění tratě (celá trasa 
včetně tunelů byla pro tento účel 
stavěna, s výjimkou Ivančického 
viaduktu). Podle novinové zprá-
vy dne 7. května 1963 přejelo 
přes viadukt, tedy i stanicí jeden 
milion vlaků. 

Pořádnou zátěž zažilo nádraží 
začátkem srpna 1914, kdy byla 
vyhlášena mobilizace a během 
několik dní narukovaly stati-
síce vojáků. V průběhu války 
projížděly nádražím vojenské 
transporty. Civilní přeprava osob 
i nákladů pokračovala.

Dne 13. června 1928 projížděl 
Mor. Bránicemi prezident T. G. 
Masaryk. Domy byly slavnostně 
vyzdobeny. O rok později 21. 
června 1929 projížděl zvláštním 
vlakem prezident. Stanice byla 
vyzdobena praporem, chvojím a 
květinami.

Po válce pokračovala moder-
nizace stanice, ale až 25. dubna 
1935 bylo zavedeno elektrické 
osvětlení v bytech pro zaměst-
nance, kancelářích, čekárnách a 
nástupištích.

Dne 31. ledna 1936 byl zastaven 
veškerý provoz na místní dráze do 
Oslavan, znovu byl obnoven dne 
3. ledna 1938. Dirigující stanicí 
byl dopravní úřad v Moravských 
Bránicích. Výpravčí v Ivančicích 
a Oslavanech nebyli.

V důsledku Mnichovské do-
hody byla v měsíci říjnu 1938 
předána část pohraničí Německu. 
Obsazení tratě a stanic z Hrušo-
van n. Jevišovkou až do km 123,9 
mezi stanicemi Moravský Krum-
lov - Moravské Bránice bylo pro-
vedeno ve dnech 9. až 11. října 
1938. Dne 24. října 1938 byla 
trať obsazena až do km 130,2 
t.j do 2/3 ivančického viaduktu. 
Železniční doprava s Německem 
přes Moravský Krumlov byla 
zahájena dne 14. listopadu 1938. 
Byla to pouze přeprava osob a 
celovozových zásilek. Přeprava 
kusového zboží začala až 15. 
prosince 1938. 

Dne 15. března 1939, kdy 
došlo k okupaci zbytku českoslo-
venského území, projel v ranních 
hodinách z Německé říše do 
Střelic pancéřový vlak, který se 
během dopoledne vrátil zpět za 
hranice. Mezitím již byly stanice 
obsazeny německými úředníky. 
Stanice Moravské Bránice se sta-
la přechodní stanicí do Německa. 
Byl zde zřízen celní úřad a pasová 
kontrola. V roce 1940 byla česká 
pasová kontrola zrušena, ale ně-
mecká ponechána ve službě.

Dne 25. ledna 1945 se podařilo 
zaměstnancům stanice Moravské 
Bránice s obyvateli Moravských 
Bránic darovat 355 ruským zajat-

cům jídlo. Blížil se konec války. 
Transport stíhal transport. Díky 
zaměstnancům stanice byl zachrá-
něn Ivančický viadukt a oba tune-
ly. Den před osvobozením přijel do 
stanice vlak s vagóny naloženými 
leteckými pumami, které byly 
určeny ke zničení uvedených ob-
jektů. Vlak se podařilo ve stanici 
zdržet a příští den, tj. 18. 4. 1945 
asi v 9.30 hodin, již bylo nádraží 
obsazeno sovětským vojskem. 
Ještě ráno přijel od Hrušovan nad 
Jevišovkou vlak. Provoz po válce 
byl obnoven 12. května 1945 na 
trase Oslavany - Mor. Bránice 
- Brno. Cestování směrem do 
Hrušovan bylo složitější, protože

na této trati byly zničené mosty.
Dne 27. října 1946 byla za 

účasti zástupce ředitelství a míst-
ních organizací odhalena pamětní 
deska k uctění památky okupanty 
umučených zaměstnanců Arnošta 
Schoře, Floriana Nešpůrka, Ar-
nošta Zoufalého. 

Výraznou akcí v roce 1948 
byla stavba vlečky do pískoviště 
v Moravských Bránicích. Bylo to v 
místech, kde již před válkou vlečka 
bývala, ale nikdy nebyla zprovoz-
něna. Nová vlečka byla předána 
do provozu 26. dubna 1948, ale 
ani tak nebyla využívána a denně 
se nakládaly 3 vagony písku, které 
dovážely nákladními auty. 

Pořádnou zátěží pro dopravu 
bývala přeprava uhlí pro osla-
vanskou elektrárnu. Po roce 1948 
pro opravu těžního zařízení důl 
Kukla v Oslavanech a veškeré 
uhlí pro elektrárnu bylo dodává-
no po železnici. Obdobná situace 
nastala v letech 1974 -1975, kdy 

byla zastavena těžba v Oslava-
nech a cca 500 000 tun uhlí ročně 
ze Zbýšova bylo přes Střelice 
přepravováno po železnici. Tato 
přeprava odpadla až zprovoz-
něním lanovky ze Zbýšova do 
elektrárny v Oslavanech. Může-
me si ještě připomenout obrovské 
hromady cukrové řepy, která se 
postupně vagónovala a odvážela 
do cukrovarů.

Přeskočme do současnosti. Dří-
vější úvahy, publikované v tisku, 
že tato železnice bude ukončena 
v Moravských Bránicích a dál 
bude pouze jako vlečka, se uká-
zaly jako nepravdivé. Miliardová 
investice vložená do rekonstrukce 

nádraží ve Znojmě, výměna mos-
tu přes Dyji, elektrifikace tratě ze 
Znojma do rakouského Retzu je 
dokladem, že s tratí se počítá i 
do budoucna. Nelze přehlédnou 
ani „drobnější“ investice, jako je 
položení vedení pro automatické 
řízení z Moravských Bránic do 
Moravského Krumlova. K pře-
hlednosti osobní dopravy při-
spěl také Integrovaný dopravní 
systém. Můžeme tedy věřit, že 
za deset let oslavíme 150 let od 
zahájení dopravy na této trati.

V článku byl použit název 
Moravské Bránice, přesto, že v 
průběhu let se stanice jmenovala 
jinak. Stejně tak je to s názvem 
Ivančického viaduktu.

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

kniha ČSD Moravské Bránice-
-Dolní Kounice • Liškutin St.: 
Století páry, železnice a její začát-
ky • Naše město Dolní Kounice
č. 1/2007 str. 3 - 16
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Z historie nádraží v Moravských Bránicích

SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
AC Moravský Krumlov

Historie sportování a práce s mládeží má v Moravském Krumlově 
vazby především na starší spolky Orel, Sokol, Federovanou tělocvič-
nou jednotu, turnery, v jistém smyslu i na německý cyklistický spolek, 
turistický kroužek při TJ Sokol, hasičské sbory apod. Tělovýchovnou 
práci s mládeží zde po roce 1948 kromě škol provozovaly různé složky 
Národní fronty - např. ČSTV, SSM, svazy žen, přípravy na okrskové 
spartakiády, sbory požární ochrany, po svém obnovení také Junák, osm-
desátiletou tradici má ve městě kopaná. Gymnastice a atletice se věno-
valy z novodobých organizací nejvíce zřejmě Sokol a Orel (a ČSTV). 

V novodobé historii se těmto aktivitám věnuje také Atletický klub 
v Moravském Krumlově (AC M. Krumlov). Založení a vůbec celá 
historie AC je úzce spjata se jménem Zuzany Markové. Ta v roce 
1984 založila první atletický klub pod TJ, který později přešel pod 
společnost Geotest Brno a od roku 1993 se stal definitivně prvním 
soukromým atletickým klubem v Moravském Krumlově. Výcvik je 
zaměřen především na školní mládež. Za dobu historie klubu prošlo 
jeho výcvikem na 500 dětí z města Moravského Krumlova i okolí. Toto 
úctyhodné číslo získává náš obdiv i tím, že klub nevlastní či nepro-
najímá žádné prostory a trénink probíhá výhradně venku. Trenérskou 
funkci zastává po celou dobu existence klubu Z. Marková, která je 
zodpovědná i za veškerou administrativní práci. Zajišťuje veškeré fi-
nancování (především ze strany rodičů a drobných podnikatelů, kterým 
tímto opět děkuje za spolupráci). 

AC se aktivně zapojuje do soutěží. Od roku 1984 probíhají pravidelně 
v režii klubu běžecké závody - tzv. „Krumlovský kros“ na Střelnici, od 
roku 2010 u příležitosti 20. jubilejního ročníku proběhl v areálu Orlov-
ny v Rakšicích „Krumlovský běh“, který se stal součástí znojemského 
běžeckého poháru, s účastí asi sta závodníků z Moravy. Již 10 let pořádá 
AC zájezdy na největší atletický mítink - Zlatou tretru v Ostravě. 

Z nejúspěšnějších odchovanců klubu je třeba vyzdvihnout krumlov-
skou závodnici Kateřinu Doubkovou, která získala titul mistryně ČR 
v kategorii běhu na 800 m, stala se několikrát mistryní Moravy a Slez-
ska na 400 m, 800 m a 1.500 m. Po dobu asi 15 let startovala v extralize 
ČR a je dvojnásobnou vicemistryní Evropy ve veteránské kategorii. 
Z dalších úspěšných odchovanců jmenujme Libora Kohoutka, který 
získal tři bronzové medaile na Mistrovství ČR v běhu na 3.000 m pře-
kážek a na 5.000 m. Další závodnice Radka Marková startovala v lize 
dorostenek ve skoku do výšky. Roman Široký a Jan Čepera byli v užší 
nominaci na Letní olympiádu dětí a mládeže v různých disciplínách. 
Družstvo mladších žáků vyhrálo v roce 2007 okresní přebor družstev 
v kategorii přespolního běhu a dalších kategoriích. Za dobu svého 
působení delegoval AC celkem asi pětkrát své žáky na Mistrovství 
Moravy a Slezska v přespolním běhu a v roce 1998 dokonce pořádal 
jako domovský klub Mistrovství ČR v přespolním běhu pro kategorii 
žáků a dorostu. Také několikrát pořádal Mistrovství Moravy a Slezska 
pro všechny kategorie žáků, dorostu, juniorů i dospělých. 

Práce s mládeží - Atletický klub se zaměřuje na kategorii dětí od 
prvního stupně ZŠ. U těchto dětí je důležité se naučit motorice, roz-
cvičování, a teprve poté je možno přistoupit k vlastním disciplínám. 
Nejčastěji jde o běh od 60 po 1.500 metrů, přespolní běh a skok do 
dálky. Od 14 do 16 let je možno přistoupit i k větší specifikaci dis-
ciplín podle zručností a dovedností atletů. Na další široké spektrum 
atletických disciplín však bohužel chybí areály. Celkově omezené 
podmínky sportování ve městě brzdí jejich rozšíření, a proto probíhá 
trénink výjimečných závodníků v kategoriích náročnějších na vybave-
ní ve specializovaných halách v Brně. Regulérní výcvik probíhá i přes 
zimní období, pravidlem posledních 10 let se stalo dvakrát ročně atle-
tické soustředění na Vysočině. Zajímavostí je, že trénink žáků probíhá 
současně bez rozdílu věkových kategorií, mladší žáci se tak mohou 
učit od zkušenějších závodníků. Pravidelný trénink probíhá v dolním 
zámeckém parku každé úterý a pátek od 15.30 hodin. 

Nejdůležitější přínos klubu však spočívá ve snaze zaujmout mládeže 
pro sport, naučit mládež sportovní a životní toleranci, vést je k morál-
ním zásadám a hodnotám. 

  Mgr. Hana Prymusová na základě informací Z. Markové

Zleva dole: Radka Marková, Roman Široký, Robin Široký. Zleva nahoře: Katka 
Doubková ml., Monika Vystrčilová, Jiří Kunčák, Lucka Bindzarová. (rok 2005)

Stavba velkého propustku v roce 1869.

Tímto chce AC Moravský Krumlov pozvat
nové zájemce o sport a pohyb na

vzorovou hodinu,
kde se žáci mohou nezávazně podívat a zeptat

trenérky i jejich svěřenců na jakékoliv podrobnos�. 
Hodina se uskuteční v pátek 29. dubna v 15.30 hodin 

v Dolním zámeckém parku.
Informace podá trenérka paní Marková

na emailu: markzu@centrum.cz. 

Čerpadlo z roku 1869
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» AUTO - MOTO
prodám
•• Toyotu Paseo z r. 1995, 66 kW, 
cena dohodou. Tel.: 739 928 745.
•• Aprilia ST MX - 50(80) ccm, 
kitováno na 80 ccm. RV 2004. STK 
07/2012, cena 23.000 Kč. Více info 
na: 728 942 546.
•• moto Jawa 350/638, r. v. 1992, 
černá barva, v dobrém stavu. Cena 
12.500 Kč, najeto 19 tis. km. Tel.: 
607 267 064.
•• 4 ks pneu na Škoda 120, rozměr 
13“, skoro nové. Tel.: 605 471 368.
•• 4 ks letních pneu 165x13, ks za 50 
Kč. Tel.: 776 727 858.
•• 2 ks zimních pneu na Fiat 550 R12, 
jednu zimu jeté. Tel.: 605 471 368.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• byt 1+1, přízemí, staré sídliště, 
Ivančice, nová okna, volný ihned. 
Tel.: 604 912 458.
•• byt 3+1 v Ivančicích, 1. patro, 
balkon, po úplné rekonstrukci, NE 
RK! Tel. 724 563 729.
•• DB 3+1 v M. Krumlově na  Sídlišti. 
Po rekonstrukci.  Tel. 777 070 753.
•• 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.
•• rybářskou chatu na Vranovské 
přehradě - koupelna, WC, elektřina, 
voda, motorový člun. Vše za 210 000 
Kč. Tel.: 602 519 306.
nabízím podnájem/pronájem
•• Pronajmu chatu na Vranovské 
přehradě v termínech: 5.6.-12.6.; 
12.6.-19.6.; 19.6-26.6.; 10.7.-17.7.; 
17.7.-24.7.; 24.7.-31.7.; 31.7.-7.8.; 
7.8.-14.8.; 14.8.-21.8.; 21.8.-28.8. 
Koupelna, teplá voda, sprcha, 
splachovací WC, plynová kamna na 
vaření, příjezd až k chatě, posezení 
na terase, velké ohniště, blízko 
pláže a restaurací. Cena za osobu 
180 Kč/den a noc. Tel.: 515 322 308, 
732 416 141 po 16. hodině.

•• Nabízím pronájem ubytování 
v Oslavanech. Tel.: 722 120 947.

•• od května pronajmu byt 1+1
na sídlišti v MK. Tel.: 728 898 204.

•• byt 1+1 v Ivančicích na starém 
sídlišti, po částečné rekonstrukci, 
kompletně vybavený, cena 4.000 Kč 
+ inkaso. Tel.: 737 169 081.

•• garsonku v M. Krumlově v dobrém 
stavu, pouze 1 osobě. Nastěhovaní 
možné po dohodě. Tel.: 732 138 767 
nebo iva1973@gmx.net.
hledám podnájem/pronájem
•• bytu 1+1 v MK. Levně. Tel.: 
731 840 725.
»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• rohovou rozkládací sedačku 
pro osm osob, včetně křesla. Potah 
mikroplyš, tři roky používaná, 
zachovalá. PC 38.000, nyní 10.000 
Kč. Tel.: 723 245 287.
»STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• benzínovou sekačku zn. Stil, málo
užívanou, za 2.500 Kč. Tel.: 605 061 134.
•• zahradní čerpadlo, hadice a koš 
– benzínové. Tel.: 605 061 134.
•• dva starší sporáky - hnědý elektr, 
bílý plynový, 500 Kč za oba. Tel.: 
607 585 688.
•• levně 2 plast. okna bílá, š. 1470, v. 
1610 REHAU 5-komor a žaluzie a sítě 
proti hmyzu, venkovní parapety. Zn. 
Velmi zachovalá. Tel.: 723 642 761.
•• 3 ks kameninové roury, délka 150 
cm, pr. 150 mm. Tel.: 605 471 368.
•• zbytky ze stavby, stav. materiál, 
cihly keratherm, dlažba, polystyren, 
komínovky, plyn. bomby, aj. Levně. 
Tel.: 732 442 124.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětský skákací hrad, v dobrém 
stavu, málo používaný, vhodný na 
léto na zahradu, cena 999 Kč. Tel.: 
723 008 487.

•• všechny druhy oblečení i botičky 
na holčičku. Od 2 do 5 let. Kus 30 Kč. 
SMS 774 547 268.
•• dívčí a chlapecké kolo od 6 do 10 
let. Cena dohodou. Tel.: 723 127 675.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
» ZVÍŘATA
prodám
•• akvarijní ryby - různé druhy, 
např. péřovce, pancéřníčky, akary 
modré, tlamovce čelnaté, vrubozovce, 
akvarijni kořeny, nebo vyměním
za krunýřovce. Tel.: 728 319 263.
•• šteňata zlatých anglických kokrů 
bez PP, očkovaná, odčervená. Cena 
3.000 Kč. Tel. 724 033 609.
•• selata, odběr konec května. Tel.: 
723 207 531.
•• prase, váha asi 160 kg, cena 30 
Kč/kg. Tel.: 605 782 202.
» SEZNÁMENÍ
•• Muž 39 let, svobodný a bezdětný. 
Rád bych se seznámil se slečnou 
nejen na dovolenou u moře. Tel.: 
777 331 638.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám

• Vitální invalidní dělník z Ivančic 
hledá brigádu anebo provedeni práce. 
Tel.:  722 792 744.

nabízím     (komerční inzerce)
•• Do kosmetického studia přijmeme  
pedikérku, kosmetičku, nehtovou 
designérku. Životopis zasílejte na 
mail info@soleil.cz.

•• Nabízíme perspektivní povolání 
všem, kteří chtějí budovat svou 
vlastní firmu. Nabízíme nadprů-
měrné ohodnocení, možné i jako 
přivýdělek. Ochota se vzdělávat 
podmínkou. Bez vstupní investice. 
Pavel Procházka, tel.: 724 680 736,
prochazkakrumlov@gmail.com.
•• 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. íce info na tel.: 
608 111 626.  

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• Cestovní agentura Sachstour,
 Široká 16, Ivančice, tel.: 608 144 807,
www.sachstour.cz. Prodej zájezdů 
do celého světa: • letní a zimní 
dovolená • exotická dovolená 
• relaxační a wellness pobyty 
• poznávací zájezdy. DO 30. 4. 
SLEVA 20 %, nebo jedno DÍTĚ 
ZDARMA na Egypt a Tunisko.

•• 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.

•• Poskytuji půjčky. Peníze ihned. 
Ivančice a okolí. Tel.: 604 14 52 83.

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 09/11 vyjde 6. května 2011, uzávěrka 3. května 2011. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

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.

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.

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.

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

PODAŘENÉ PANSTVO
7. května ve 20.00 hodin. Přijďte se s námi pobavit.

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.

SDH Dolní Dubňany pořádá

II. COUNTRY BÁL
29. dubna od 20.00 hodin.

O dobrou zábavu se postará skupina ŠERO. Doprovodný program:
soutěž o nejlepšího střelce, soutěž v tasení a rychlostřelbě.

Vstupné: 50 Kč. O občerstvení se postará sehraný tým hostince
U Zvonu. Přijďte s dobrou náladou, my vám ji určitě nepokazíme!

VINAŘSKÝ SPOLEK OLBRAMOVICE
za podpory Vinařské fondu Vás srdečně zve na

30. VÝSTAVU VÍN
která proběhne v sále restaurace U Matesa

7. 5. 2011 od 13.00 do 20.00 hodin.
K příjemné zábavě zahraje CM Neoveská, bufet zajištěn.
V ceně vstupného 100/150 Kč je zahrnutý katalog a volná

konzumace vzorků. Od 20.30 hod bude probíhat taneční zábava.

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 23.4. v 18.00 RODINKA
  Rodinná komedie ČR

ne 24.4. v 18.00 OPRAVDOVÁ KURÁŽ
  Dobrodružný western USA

so 30.4. v 18.00 ZELENÝ SRŠEŇ
  Akční komedie USA

ne 1.5. v 18.00 NA VLÁSKU
  Anim. muzikál USA, dabing

so 7.5. v 18.00 CIZINEC
  Thriller Francie/Itálie

ne 8.5. v 18.00 FIMFÁRUM: DO TŘETICE 
  VŠEHO DOBRÉHO
  Film ČR - pohádky 

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

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 

st 27.4. ve 20.00 HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
  Komedie USA

ne 1.5. v 16.00 KAMARÁDI Z TELEVIZE II.
  Animované pohádky ČR

ne 1.5. v 18.00 NEVINNOST
  Drama ČR

ne 8.5. ve 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ
  Komedie ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 24.4. v 15.00 AUTOPOHÁDKY
a 17.00  Animovaná pohádka ČR

ne 24.4. v 19.00 BIUTIFUL
  Drama Španělsko/Mexiko

st 27.4. v 19.00 127 HODIN
  Dobrodružný film USA/VB

ne 1.5. v 19.00 VARIETÉ
  Muzikál USA

st 4.5. v 19.00 ODCHÁZENÍ
  Drama ČR

ne 8.5. v 17.00 GNOMEO A JULIE
  Anim. komedie USA, dabing

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

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

ne 1.5. v 17.00 FIMFÁRUM: DO TŘETICE 
a v 19.00 VŠEHO DOBRÉHO
 Film ČR - pohádky 

so 7.5. v 19.00 DÍVKA, KTERÁ KOPLA
ne 8.5. v 19.00 DO VOSÍHO HNÍZDA
 Švédsko - dánský krimi thriller

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

ne 1.5. ve 20.30 OBČANSKÝ PRŮKAZ
 Tragikomedie ČR

pá 6.5. ve 20.30 ČERNÁ LABUŤ
 Psycho thriller USA

so 7.5. ve 20.30 SUCKER PUNCH
 Akční fantasy USA

Sdružení poslavských osad pořádá 17. ročník soutěže trampských písní

TRAMPSKÁ NOTA
13. - 15. května 2011 • Sokolovna Padochov

13. 5. od 19.00 hod. - setkání u táboráku
14. 5. od 11.00 do 21.00 hod. - soutěž písní, večer slavnostní oheň,
vyhlášení výsledků, volná zábava, ...
15. 5. v 10.00 hod. - slavnostní stažení festivalové vlajky.

Hosté: HEŘMÁNEK (Dolany) a SLÁVEK JANOUŠEK
... a dalších 16 soutěžících skupin a jednotlivců.
Další informace na: http://podkova.e-metro.cz

Hotel Ryšavý Vémyslice zve širokou veřejnost na: 

VELIKONOČNÍ MENU
od 22. dubna 2011 • Nechte se zlákat nabídkou kulinářských 
specialit z našeho gastronomického kalendáře, který Vám nabízí 
možnost ochutnat jídla spjatá s určitým ročním obdobím, specifickým 
svátkem, zajímavou událostí či se zvyky jiných krajů. Vše v podobě 

sezónních menu. Rezervace a objednávky: 515 323 428,
email: rezervace@hotelrysavy.cz. Více na www.hotelrysavy.cz 

CHŘESTOVÉ DNY
od 13. května 2011 • Čerstvý chřest je k dostání po celý rok, 
nicméně ten nejlepší a nejchutnější chřest je pouze v sezóně, tedy 

od poloviny dubna do konce června. 
20. a 21. května 2011 - 17. Slavnosti chřestu v Ivančicích

• Na slavnostech v degustační zóně bude šéfkuchař Hotelu Ryšavý 
pro Vás připravovat originální jídla z chřestu. Srdečně Vás zveme.

Hotel Epopej v Moravském Krumlově vás srdečně zve na: 

ŘÍZEČKOVÉ POSEZENÍ
FORMOU RAUTU

pátek 20.5. od 17.00 hodin
Těšit se můžete na minimálně 20 druhů řízečků 

a čokoládovou fontánu s ovocným špízem. Menu 260 Kč
REZERVACE NA TEL. : 515 321 317

MěKS v Moravském Krumlově vás zve na:

ČARODĚJNICE
se skupinou HOP TROP a VLAKVOUS

Vrabčí hájek sobota 30. dubna v 19.00 hodin
za nepříznivého počasí - kinosál MK,

vstupné: 100 Kč předprodej v IC, tel.: 515 321 064.
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OD 23. dubna 2011 SLEVA 20 %
NA SQUASH A KUŽELKY
 

NOVĚ OTEVŘENA SÁZKOVÁ 
KANCELÁŘ CHANCE
sportovní kurzové sázky, číselné hry, …

Okružní 394 • areál OSP • tel.: 733 373 783 • www.sportcentrumosp.cz

POSPOLU MK o.s., Skupina DREAMS a Město Moravský Krumlov pořádají
v pátek a v sobotu 6. - 7. května 2011 ve Vrabčím hájku v Moravském Krumlově

V. KRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI HUDBY, ZPĚVU A TANCE
„SLAVNOSTI JARA – MAJÁLES“

Program:
Pátek 6. května 2011
10.00 Sraz účastníků  - M. Krumlov - Sídliště, restaurace U Blondýny
10.30 Slavnostní průvod maturantů Střední odborné školy obchodní, 
  Středního odborného učiliště řemesel a Gymnázia Moravský 
  Krumlov na Vrabčí hájek s dechovou hudbou kapely DREAMS
11.00 ZUŠ Moravský Krumlov - taneční soubor a soubor bubeníků
11.45 Gymnázium Moravský Krumlov
12.15 Skupiny Stone Dobřínsko a Dreams 

Sobota 7. května 2011
Slovem provází paní Mgr. Hana Štěpánová.
09.00 Zahájení
09.15 - 09.35 MŠ Moravský Krumlov Husova
09.40 - 10.05 ZŠ Moravský Krumlov Ivančická - dětský sbor Motýlci
10.10 - 10.25 Oddíl sportovní gymnas�ky TJ Sokol Moravský Krumlov
10.30 - 10.50 DDM Moravský Krumlov - JUGGLING POWER – žonglování
10.55 - 11.30 ZUŠ Moravský Krumlov
11.35 - 11.55 DDM (Free Dance Group) 
12.00 - 12.45 ZŠ Dolní Dubňany - aerobic, country tance, pěvecký sbor
12.50 - 13.05 ZŠ Moravský Krumlov Klášterní - Krumlováček
13.10 - 14.05 ZŠ a MŠ Rouchovany - Rouchováček
14.10 - 14.30 Gymnázium Moravský Krumlov
14.35 - 14.55 DDM Aerobic a Let´s Dance
15.00 Klub Moravia Harley Davison - motorkáři
Zvuková zkouška
15.15-16.30 Tomáš Kočko & orchestr
16.45-18.00 ŠARIVARI SWING BAND Znojmo 
Knihovna Moravský Krumlov připravila KNIHOVNICKÝ JARMARK - prodej vyřazených knih
a časopisů z městské knihovny „za kačku“. • Stánkový prodej různého občerstvení. Kotlík 
z H. Dubňan. Grilovaná kuřata Zimmermann. Nápoje. Cukrová vata a zmrzlina. Turecký 
med. Perníčky. Trdelníky. Domácí koláče. • Prodej kvě�n. Prodej hraček. Paličkovaná krajka 
s ukázkou. Kožená galanterie. Přírodní kameny. Keramika. Bižuterie. Výrobky z pedigu. 
Malování na tělo aj. • Řemeslné dílničky DDM - zájemci si mohou vlastnoručně vyrobit 
dárečky pro své milé maminky ke Svátku matek. • Pro dě� skákací hrad zdarma. • Tombola.

Změna programu vyhrazena.

Redakce čtrnác�deníku ZRCADLO oznamuje, že od 1. května 2011
RUŠÍ VŠECHNY „PEVNÉ“ TELEFONNÍ A FAXOVÉ LINKY.

Mobilní telefony zůstávají beze změn.
Pro vaše podněty, názory a vzkazy můžete použít redakční mobil

602 782 272, nebo e-mail: noviny@zrcadlo.info. 

Redakce: Knížecí dům, 1. patro, Růžová 39, Moravský Krumlov 

POSLEDNÍ JARNÍ KURZ
v RC Měsíční houpačka, Široká 16, Ivančice

14. KVĚTNA 2011 od 10.00 do 18.00 hodin

VYPLETENÁ SOBOTA
ANEB CELODENNÍ KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

Více informací na www.alma.cz, nebo na tel.: 602 272 280.

Město Moravský Krumlov, hudební skupina DREAMS 
a občanské sdružení POSPOLU MK

vás srdečně zvou na

2. přehlídku regionálních
dechových hudeb
věnovanou poctě

Josefu Kristiánovi,
která bude

o poutní neděli dne 8. května 2011
od 14.00 hodin ve Vrabčím hájku

v Moravském Krumlově.

V programu vystoupí dechové hudby

Dubňanka, Petrovanka,
Polanka a Venkovanka.

Stánkový prodej občerstvení.

Změna programu vyhrazena. Vstupné 70 Kč.


