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www.penizelevne.cz
Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202
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EXEKUCE?
Dluhy? Finanční tíseň?

Řešte svoji situaci
ještě dnes!

„Besedňák
„
 zůstane městuVÝROBA 

RAZÍTEK
Výroba do dvou pracovních dnů

od odsouhlasení návrhu zákazníkem.

Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající

typ a rozměr razítka. 

Grafický návrh štočku ZDARMA.
Podklady zašlete na e-mail: info@alma.cz.
Více informací na tel. čísle: 602 782 272.

Ivančice, Na Brněnce 28, tel.: 515 532 899

 větší prostory,
   větší nabídka

    KUCHYNĚ
KOBERCE - PVC
BYTOVÝ TEXTIL

/Ivančice/ Besední Dům 
v Ivančicích. Krásná novore-
nesanční budova se secesními 
prvky, navržená známým 
architektem Josef Krejčím, 
postavená v roce 1890. Je pro 
město stejnou dominantou jako 
kostelní věž, kterou proslavil 
mistr Alfons Mucha. Hmotná 
připomínka noblesy a význa-
mu Ivančic. Pro řadu vančáků 
vzpomínka na jejich první 
plesy, odpolední čaje a první 
lásky. Pro ivančické zastupite-
le naopak hlavolam, který se 
po několik volebních období 
snaží neúspěšně rozřešit.

Po kalvárii s odkupem hotelu 
pro město a několika nájemci, 
kteří po sobě zanechali pouze 
dluhy a spoušť, převzaly Ivan-
čice hotel pod svoji kuratelu. 
Objekt je dnes podřízen městské 
příspěvkové organizaci Penzion 
Ivančice. Z kuchařů a číšníku 
se staly zaměstnanci města. 
Mají tak zajištěno pravidelné 
vyplácení mzdy a dodržování 
zákoníku práce. Díky organi-
začním změnám, které radnice 
provedla,  se podařilo provozní 
ztrátu, a to za jediný měsíc,  sní-
žit o rovných 100.000 korun. 

Zastupitelstvo města o dal-

ším osudu hotelu rozhodovalo 
na svém veřejném zasedání 
dne 30. května 2011. Tomuto 
jednání předcházela komplexní 
analýza, kterou provedl znalec 
v oboru ekonomiky provozu 
hotelů, Rainer von Kűrten.

Analýze stavu objektu, 
případnými investicemi a 
výhledu vývoje do budoucna, 
se věnovali zastupitelé již na 
svém pracovním zasedání dne 
24. května 2011. Bylo konsta-
továno, že objekt v této situaci 
nelze prodat ani pronajmout. 

Ivančické zastupitelstvo jed-
notně deklarovalo svoji vůli 
ponechat nadále hotel v majet-
ku města a investovat dlouho-
době do oprav a provozu.

Finanční částku na rekon-
strukci - dvacet milionů korun, 
potřebnou k tomu, aby hotel na-
byl opět své staré slávy, hodlají 
zastupitelé získat z některého 
operačního fondu EU. Hotel se 
tak opět stane tím, čím vždy pro 
Ivančice byl. Důstojným kultur-
ním a společenským centrem.

Prvotní investice se budou 

týkat zejména úspory energií, 
zlepšení stavebního stavu bu-
dovy a vybavení restaurace. 
Účelem je snížit provozní ztrátu 
hotelu a dostat jeho hospodaře-
ní do černých čísel. 

Na závěr článku mi dovolte, 
vážení čtenáři, jedno memento. 
Z kdysi prosperující restaurace 
Černý medvěd na znojemském 
náměstí je dnes neméně pro-
sperující tržnice. Takový osud 
si ivančický klenot, Besední 
Dům, nezaslouží. Stojí za to
o něj bojovat.             Petr Sláma

foto: Jiří Široký



Kdo jinému jámu kopá, 
nebude těžit bentonit

Ve středu 25. května proběhlo u Krajského soudu v Brně soudní 
řízení, ve kterém se firma Bentex žalobou proti městu Ivančice do-
máhala vyvlastnění pozemků pro těžbu bentonitu. Občanské sdružení 
Marsilka bylo na základě vlastní žádosti soudem přibráno jako další 
účastník řízení. Soudce JUDr. Ryška žalobu zamítl s odůvodněním, že 
veřejný zájem na vytěžení ložiska nebyl prokázán. Oprávněné  zájmy 
města Ivančice jako vlastníka pozemků na zachování jeho dosavadních 
práv - ochrana životního prostředí, zachování zahrádkářské osady a 
rekreační využití pozemků - mají tedy podle soudu větší význam než 
užitek, který by mohl vzniknout z dotěžení ložiska.

Pro nás je toto rozhodnutí hned několikanásobnou odměnou. Ukáza-
lo se, jak důležité bylo, že město vyhovělo naší petici a nechalo v loň-
ském roce zpracovat návrh na odpis zásob bentonitu. Tento materiál se 
stal jedním z hlavních důkazů obhajoby ze strany města. Soudce ve své 
řeči také zmínil, že město není jen abstraktní právnickou osobou, ale 
tvoří ho občané města, jejichž názor je potřeba při rozhodování rovněž 
zohlednit. Těšit nás může i skutečnost, že obnova parku a přírodního 
divadla na Réně může bez obav pokračovat a záleží jen na vedení měs-
ta, zda o to bude mít zájem a jakým způsobem bude tuto akci podporo-
vat. V neposlední řadě lze rozhodnutí soudu využít jako silný argument 
pro další jednání s firmou a dotáhnout do konce návrh na odpis zásob. 
Firma Bentex se proti rozsudku pravděpodobně odvolá, ale troufám si 
tvrdit, že už teď si uvědomuje, v jaké situaci se nachází. Město Ivanči-
ce má jedinečnou příležitost vyjednat s firmou Bentex, aby splnila svou 
povinnost, která jí plyne z horního zákona, a doplnila návrh na odpis 
zásob tak, aby mohl být znovu podán. Ať už se bude situace vyvíjet 
jakýmkoliv způsobem, po tomto soudním jednání jsme zase o kousek 
blíž  k tomu, aby se situace na Réně konečně vyřešila.

Za Občanské sdružení Marsilka Petr Husár, Řeznovice  

Barbarství v Řeznovicích:
Kdo otrávil stromy?

V Řeznovicích neznámý vandal otrávil čtyři vzrostlé lípy rostoucí na 
pozemku města Ivančice mezi fotbalovým hřištěm a řekou Jihlavou. Do 
kmene každé z nich navrtal dva otvory a nalil do nich neznámou jedo-
vatou látku. Stromy kvůli tomu začaly usychat. Podobný případ se stal v 
Ivančicích v lednu letošního roku, když někdo podřezal 27 stromků tvo-
řících Stromokruh Evropy, který zakládali členové a příznivci Okrašlo-
vacího spolku Ivančice. Narozdíl od tehdejšího zdánlivě bezdůvodného 
vandalismu je motiv tohoto barbarského činu více než zřejmý.

Lípy v Řeznovicích už delší dobu ležely v žaludku některým členům 
místní TJ Sokol Řeznovice, jimž údajně bránily při rekonstrukci fotba-
lového hřiště a ohrožovaly bezpečnost fotbalistů a diváků. Proto Sokol 
Řeznovice požádal loni o kácení těchto stromů. S vykácením stromů 
sice souhlasila těsně před loňskými komunálními volbami rada města a 
poté ho povolil i Odbor životního prostředí Městského úřadu v Ivanči-
cích, ale Krajský úřad Jihomoravského kraje povolení zrušil. 

Citujeme z rozhodnutí kraje: Závažným důvodem pro pokácení stro-
mů nemůže být spekulace o teoretické možnosti jejich pádu v budouc-
nu (s ohledem na jejich zdravotní stav a možnost odborně prováděné 
bezpečnostní údržby) ani předchozí souhlas samosprávného orgánu 
s kácením těchto stromů. Na základě tohoto rozhodnutí následně Odbor 
životního prostředí Městského úřadu v Ivančicích kácení nepovolil. 

Toto konečné zamítnutí bylo vydáno 9. května, 
navrtané otvory byly nalezeny 17. května poté, co 
lípy začaly viditelně usychat. Co k tomu víc dodat? 
Podali jsme trestní oznámení z důvodu poškození 
životního prostředí a rovněž jsme poslali podnět 
k prošetření České inspekci životního prostředí.

Vyzýváme všechny občany, kteří by nám 
mohli sdělit jakoukoli podstatnou informaci ve-
doucí k odhalení a dopadení pachatele, aby se 
ozvali na tel. čísle 777 608 903 nebo na e-mail:
marsilka@klikni.cz.                Za Občanské sdružení 

Marsilka Petr Husár, Řeznovice  

/Ivančice/ Město Ivančice bylo 
informováno o záměru zrušení 
dětského oddělení v ivančické ne-
mocnici ke dni 31. května 2011. 
Vedení města vzalo na vědomí 
skutečnosti, které zřizovatele ne-
mocnice vedou k tomuto záměru.

Zejména neudržitelnou perso-
nální situaci, kdy veškerou lé-
kařskou péči zabezpečuje pouze 
primář, dále absenci tzv. akredita-
ce oddělení pro erudici mladých 
dětských lékařů, dlouhodobě níz-
ké využití lůžkové kapacity, která 
slouží jen pro nekomplikované 
observace, a dále i ekonomickou 
neefektivnost oddělení. 

„Přestože vedení města Ivan-
čice chápe složitost zabezpečení 
zdravotnické péče v kontextu její 
reformy a ekonomických obtíží 
systému v důsledku dlouhodobé-
ho neřešení narůstajících problé-
mů zejména na centrální úrovni, 
naprostou prioritou vedení města 
je a musí být zájem o pokud 
možno komplexní zabezpečení 
a dostupnost zdravotnických 
služeb pro obyvatele v regionu, 
tedy i zajištění dalšího provozu 
dětského oddělení. Tato část 
nemocnice bývala v minulosti 
její chloubou, a to jak kvalitou 
poskytované péče a zaváděním 
nových progresívních metod, tak 
i personálním obsazením. Z uve-
dených důvodů vedení města 
nesouhlasí s uzavřením dětského 
oddělení Nemocnice Ivančice a 
je přesvědčeno, že Jihomoravský 
kraj ve spolupráci s vedením ne-
mocnice najde a přijme taková 
opatření, která zabezpečí kvalit-
ní a dostupnou péči pro dětské 
pacienty v ivančickém regionu,“ 
uvedl ve svém vyjádření MUDr. 
Vojtěch Adam, starosta Ivančic.
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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

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

operátory CNC
i absolventy

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
Vjezd aut bude zakázán

/Ivančice/ Bezohlednost některých řidičů stále roste. Snaží se dostat 
motorovým vozidlem i na ta nejnemožnější místa. I u našich řek. Z to-
hoto důvodu Rada města Ivančic uložila příslušným odborům zjistit, zda 
by vlastníci pozemků v ivančické oblasti, známé pod místním názvem  
Malovansko, souhlasili se zákazem vjezdu na své pozemky. Zákaz by 
se týkal oblasti od němčického mostu až po dětské hřiště s výjimkou 
vlastníků dotčených pozemků a Povodí Moravy, s. p.          Petr Sláma

Architekt v zámeckém parku
/Oslavany/ Rada města Oslavan na svém zasedání schválila znění 

smlouvy o dílo mezi městem Oslavany a Ing. Jitkou Vágnerovou, au-
torizovanou architektkou z Brna. Předmětem plnění je zpracování žá-
dosti do výzvy Ministerstva životního prostředí ČR: „Zlepšování stavu 
přírody a krajiny projektu“. Dotace z operačního programu má sloužit 
na  kompletní regeneraci oslavanského zámeckého parku.  Petr Sláma

Radní: Školka je bezpečná
/Oslavany/ Oslavanští se starají jak o bezpečnost dětí, tak i o za-

bezpečení povinností, které plynou ze zákoníku práce ve všech svých 
zařízeních. Poslední každoroční prověrku bezpečnosti a hygieny práce 
společně s pravidelnou preventivní prohlídkou zajištění stavu požární 
ochrany provedli v MŠ DUHA.  Rada města Oslavan vzala stav v obou 
oblastech na vědomí a schválila zprávu na svém zasedání.  Petr Sláma

CHVÁLA LENOSTI
Co svět světem stojí a naše národy v české kotlině žijí, byla 

pracovitost do nebe vynášena a za jednu z nejvyšších ctností 
všemi považována. O to většímu opovržení se těšila různá indi-
vidua poctivé práce se štítící. Lenoši. Toto roztomilé pojmeno-
vání je odvozeno od přídavného jména líný. Kupodivu znají toto 
slovíčko všechny slovanské národy. Například chorvatsky se líný 
řekne lijen. Kořeny slova lze dohledat v indoevropském základu. 
Ten zní le-no s prapůvodním významem pomalý nebo klidný. 
V našem bohatém jazyce má tento výraz i jiná synonyma. Vzpo-
meňme na takového darmošlapa (darmo si to šlape po světě), 
pecivála (valí se na peci), povaleče (jen se povaluje a nic do něj 
není), ulejváka (speciální to armádní pojmenování pro nechuť
k práci) či zahaleče. 

Otázkou je, jestli se skutečně těší lenoši takovému opovržení, 
jak by se ze začátku zdálo. Zapomínáme, že to byla právě tato 
opovrhovaná vlastnost, která stála u základu pokroku a pohnula 
�mto světem kupředu. Ona to�ž lenost, ch�c, nech�c, podporuje 
přemýšlení. Sice se to nezdá, ale vymyslet jednoduché kolo, aby 
se tak člověk nemusel dřít s nákladem, stálo hodně času. Takový 
vynálezce, když tak stál a přemýšlel, upřeně hledě na břemeno, se 
svému okolí musel zákonitě jako ulejvák jevit. Když se výsledek do-
stavil, vyjádřila se jeho milovaná manželka slovy: „Co všechno chlap 
nevymyslí, jenom aby nemusel konat domácí práce,“ a roznesla to 
po všech kamarádkách. Odtud také ženská chiméra, že všichni chla-
pi jsou v podstatě líní a nechce se jim nic dělat. 

Při odsuzování lenos� dokonce rádi zapomínáme na naše ná-
rodní pohádky. Hrdina ze všech nejslavnější a nejmilovanější je 
český Honza. Je to právě on, kterému se směje celé okolí, protože 
leží na peci (pecivál jeden) a pojídá dobré buchty od maminky. 
Nakonec přece jen z té pece vstane, porazí draka a dostane prin-
ceznu za ženu.

Nechci tady chválit lenost jako vlastnost. Bytost, které se nic ne-
chce, otravuje obyčejně celé své okolí. Nesmíme však zapomínat, 
že tato chandra sedne občas na každého. Při blázinci a pracovním 
vypě�, kterého nám je dnes a denně bohatě dopřáváno, se ani 
není co divit. Člověk by si skutečně občas měl lehnout na máminu 
pec, pojídat její buchty a úplně zapomenout na okolní svět. V tom 
mají naši pohádkáři určitě pravdu. Zvlášť když se z té pece dokáže
zvednout a udělat to, co je třeba. Tolik poučení z pohádek. 

 Ovšem, alespoň jak to občas pozoruji, vyskytuje se mezi námi 
daleko nebezpečnější druh této vlastnos�. A není to pouze lenost. 
Je to přímo nechuť. Nechuť k přemýšlení. Je jednoduší věřit tomu, 
co nám naservírují jiní. Plně chápu. Žije se takto mnohem poho-
dlněji a většinou i bez komplikací. Tento druh lenos� je ale velmi 
nebezpečný. Dokonce smrtelně...                                     Petr Sláma

Slovo úvodem

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

OPRAVY A DIAGNOSTIKA
MOTOROVÝCH VOZIDEL

STANISLAV SOLAŘ & SYN

KLIMATIZACE
PLNĚNÍ, SERVIS A DEZINFEKCE

Petrovice 93, Moravský Krumlov
tel.: 515 323 154, mobil: 736 624 957

e-mail: stanislavsolar@quick.cz

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice

zve zákazníky k nákupu přímo
z produkční plochy

a to v pondělí - pátek od 7 do 19 hod.
a v sobotu a neděli od 8 do 18 hod.

Nabízíme: balkónové kvě�ny, bylinky, 
trvalky, skalničky, dřeviny, zel. sadbu, 

substráty GRAMOFLOR a další 
zahradnický sor�ment.

mail: info@zahradnictvivedrovice.cz
www.zahradnictvivedrovice.cz

mobil: 731 103 985

Dětské oddělení ivančické 
nemocnice bylo zrušeno

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
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Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Poslední zasedání komise ve čtvrtek 19. května bylo výjezdní a jeho 
cílem byly třebíčské firmy TTS a Envinet. Naše první cesta vedla do 
kotelny Sever provozované firmou TTS. Historií teplárenství v Třebíči 
nás provedl sám ředitel Ing. Richard Horký. Ještě v roce 2000 byla 
Třebíč vytápěna z desítek plynových blokových či domovních kotelen. 
Dnes jsou zde tři velké kotelny spalující biomasu a v nedostupných 
místech další tři malé plynové kotelny. Spalování biomasy, tedy štěp-
ky, pilin, kůry a slámy ve speciálních kotlích, jejichž výrobcem je také 
firma TTS, přináší řadu výhod. Především nezávislost na plynu, a co 
je velice důležité - jednu z nejnižších cen tepla v republice. V kotelně 
Sever je instalována řada kotlů a dalších zařízení, která dokáží pružně 
reagovat na proměnlivou spotřebu tepla při zachování co nejpříznivěj-
ších ekonomických parametrů. Pan ředitel se netají svým nadšením pro 
ekologické vytápění, ale současně je přesvědčen o tom, že tu velkou 
energetiku nelze řešit jinak než jádrem.

Před obědem jsme ještě shlédli výstavu „Borovina....živá dodnes“, 
která je přes léto v areálu bývalé továrny. Vřele doporučuji. Bližší info 
najdete na:  http://ekobioenergo.cz/vystava-v-borovine.html.

Odpoledne nás v prostorách firmy Envinet, a. s. uvítali ředitelé Ing. 
Larisa Dubská a RNDr. Pavel Poláček. V moderně zařízených halách 
jsme si mohli prohlédnout právě dokončované automaty pro převážně 
automobilový průmysl. Uvedené aparáty jsou od první čárky na výkre-
se po výrobu kompletně produktem firmy.

Obor působení obou firem přímo nesouvisí s dukovanskou elektrár-
nou, ale to jen na první pohled. Firma TTS je ukázkou, jak lze velice 
účelně a ekonomicky doplnit velkou energetiku přímo v místě spotřeby 
a s použitím místních surovin. Envinet, a. s. vznikl v okamžiku, kdy 
došlo k personálnímu zeštíhlení Dukovan. Bývalí zaměstnanci využili 
svých znalostí a v rámci nové firmy začali projektovat, vyrábět a dodá-
vat velice sofistikovaná zařízení nejen pro jadernou energetiku.

     29. 5. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

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 Šidlů v Jabloňově
Mohutný rozvoj naši dopravní infrastrukry, zejména v posledních 

letech, znamenal notný úbytek vyhlášených hospod a hospůdek, které 
profitovali z toho, že stojí u hlavních tras. Obzvláště krutě se proje-
vily dálnice. Lidové restaurace byly ve většině případů nahrazeny 
benzínovými pumpami, které nabízejí ve svých shopech také něco 
málo k zakousnutí. Ovšem existují zvláštní případy, kdy bašty naší 
české a moravské gastronomie zůstaly ušetřeny díky své proslulosti, 
tradiční dobré kuchyni a z toho plynoucího zájmu řidičů. Ti neváhají 
sjet z dálnice, zajet si pár kilometrů a ochutnat některou ze specialit, 
kterou dotyčný podnik nabízí. 

Jednou z těchto restaurací je hostinec U Šidlů v Jabloňově (10 km od 
Velkého Meziříčí směrem na Velkou Bíteš po staré pražské cestě). Tuto 
destinaci jsem objevil pouhou náhodou. Neměl jsem na služebním autě 
dálniční známku a kručelo mi v žaludku. Jel jsem z Jihlavy po staré 
pražské silnici a najednou se přede mnou v Jabloňově zjevilo stavení 
s nápisem restaurace. Neváhal jsem, bez problémů jsem u něj zaparko-
val (parkoviště je zde dostatečné i pro kamiony) a vešel dovnitř. 

Uvítala mě typicky vesnická lovecká výzdoba a velmi mladá ob-
sluha. Později jsem se dozvěděl, že zde působí středisko praktického 
vyučování oboru kuchař - číšník. Ovšem s kvalitou služeb to nemělo 
nic společného. Doslova ke mně přiletěl velmi bohatý jídelní lístek. 
Vybral jsem si selský talíř (dva druhy knedlíků, sladkokyselé zelí, 
moravský vrabec, kousek uzeného a půlka klobásy) a tvarohové 
knedlíky jako moučník. Selský talíř byl vynikající, jen jsem lito-
val, že si nemohu dopřát doušek dobře vychlazeného Gambrinusu, 
který je zde na čepu. Ovšem tvarohové knedlíky byly jedna báseň. 
Knedlíčky, přelité kopcem šlehačky a napolovic posypané jahodami 
a borůvkami. Prostě něco epesrádes. 

Když jsem potom jezdil tímto směrem, vždy jsem se tady snažil za-
stavit na obědě. A tak činím dodnes. Ať už jsem ochutnal guláš, či jinou 
„hotovku“, vždy jsem byl plně spokojen. Takže, když jedete z Prahy
po D1, nelitujte malé zajížďky a zkuste se zastavit.             Petr Sláma

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

Ráda bych věděla, zda existuje nějaký produkt, který nabízí pojiš-
tění dítěte a zároveň spoření? Doporučujete tuto kombinaci v jednom 
produktu, nebo mám raději zvolit dva samostatně?

Kombinované produkty, spočívající v pojištění dítěte a spoření, 
jsou poměrně běžné - nabízí je většina pojišťoven. Spoření dítěti 
formou pojištění ovšem není nejvhodnější řešení. Například z toho 
důvodu, že na tyto smlouvy nelze čerpat daňové výhody spojené se  
životním pojištěním. Raději tedy využijte pojištění pouze na krytí ri-
zik. A na spoření dítěti volte vhodnější produkt - pravidelné investice 
do fondů, stavební spoření apod., podle Vašich cílů, co chcete přesně 
těmito penězi řešit. 

Již od roku 2004 je kulturním 
standardem, že na přelomu května 
a června nabízejí muzea v celé re-
publice svým návštěvníkům něco, 
co není v jejich denním programu 
běžné. Volný vstup do expozic a 
výstav je již samozřejmostí, ve 
větších městech se ujaly hudební 
produkce, přednášky, soutěže, 
řemeslné ukázky, komentované 
prohlídky v dobovém oblečení, 
nahlédnutí do zázemí muzea atd. 

Tento festival se v Krumlově 

ujal v loňském roce, kdy se při ver-
nisáži výstavy „Spolky v Morav-
ském Krumlově“ uskutečnil jakýsi 
happening členů starších i součas-
ných spolků, byly zde vystaveny 
běžně nedostupné předměty jako 
uniformy, kostýmy, specializované 
vybavení, prapory, doplněné nevy-
stavovanými muzejními předměty. 
Průřez spolků ukázal rozmanitost a 
specifičnost spolkového života ve 
městě od konce 19. století po sou-
časnost a vůbec odrazil charakter 

města samotného. 
V letošním roce jsem se sna-

žila v duchu muzejních nocí 
vymyslet kulturním nadšencům 
ve městě opravdu něco neobvyk-
lého. V Galerii Knížecí dům jsme 
proto vypůjčili nádhernou retro 
výstavu Platím!!!, která obsahuje 
kolekci registračních pokladen 
z fondu Múzea obchodu v Brati-
slavě. Milovníci umění se mohou 
pokochat secesí v užitém umění, 
ostatní mohou nasát kouzlo ob-
chodů první republiky. Výstava 
potrvá až do 14. srpna. 

Jako speciální program je na 
čtvrtek 9. června připravena pře-
devším komentovaná prohlídka 
městské věznice v areálu objektu 
nám. T. G. M. 35 - tj. knihovny. 

Tento památkově chráněný ob-

jekt je běžně nedostupný, přesto-
že je jedním z nejstarších a z mála 
dochovaných domů ve městě. 

Jako doprovodný program je 
zajištěna přednáška již osvědčené-
ho řečníka - kolegy Mgr. Dalibora 
Hodečka, s průřezem trestního 
práva a výkonu hrdelních trestů 
v dějinách. Mučicí nástroje jsou 
jistě populárním tématem. 

Přednáška se uskuteční od 18. 
hod v Galerii Knížecí dům, poté 
se zájemci přesunou k městské 
věznici a podle možností je sama 
provedu. Stav tzv. šatlavy je 
ucházející, přesto je nutné počítat 
s trochou špíny, pohybem ve stís-
něné uličce a lépe si vzít s sebou 
baterku - proto vstup na vlastní 
nebezpečí!      Hana Prymusová, 

Městské muzeum M. Krumlov

Festival muzejních nocí podruhé v Moravském Krumlově

Veteráni a modelky
v dalešickém pivovaře

Tóny komorní hudby 
v Moravském Krumlově

V sobotu 11. června pořádá 
První Veteran Car Club Třebíč 
setkání a výstavu historických 
vozidel - „Po stopách hraběte 
Chorinského“. Již 7. ročník je 
zárukou velmi cenných exponátů, 
které jinde neuvidíte: automobily 
z počátku století, motocykly, 
oblečení, které nosily naše praba-
bičky a pradědečkové, jízdní kola, 
která rozvážela pečivo, stabilní 
motory v chodu, které si pamatují 
dnešní pánové jen z vyprávění... 
To vše uvidíte v sobotu 11. 6. v 
prostorách Postřižinského pivo-
varu Dalešice.

Program začíná v 9.00 hodin, 
to právě přijíždějí účastníci a je 
nejkrásnější podívaná na veterány 
v pohybu, kdy si vychutnáte libé 
zvuky motorů, které postrádají ja-
kýkoliv tlumič výfuků, a kdy mo-
tocykly velkých objemů si jen tak 

bublají... Mistři kováři roztápějí 
výheň  a modelky se připravují na 
modní přehlídku klobouků a poté 
dobových plavek, letošní ročník 
se ponese ve stylu slavného ro-
mánu Vladislava Vančury a filmu 
Jiřího Menzla - Rozmarné léto - to 
jest plaveckých úborů z dvacátých 
let minulého století, naložených 
utopenců a kouzelníka Arnoštka.

Program: od 9.00 hod. příjezd 
účastníků a výstava vozidel, 
ve 13.00 hod. start nejstaršího 
exponátu, ve 14 hod. příjezd na 
Hartvíkovickou pláž, pokračová-
ní dalšího programu do 18 hodin. 
Generálním partnerem je skupina 
ČEZ a řada dalších významných 
partnerů z Třebíčska, záštitu při-
jal pan senátor Vítězslav Jonáš. 
Kontakt na pořadatele: mail: 
chorynsky@seznam.cz, nebo na 
tel. čísle: 731 169 102.

Základní umělecká škola v Mo-
ravském Krumlově  uspořádala 
dne 16. května již tradiční Večer 
komorní hudby. Na koncertu se 
podílelo téměř 100 žáků, které 
připravili jejich učitelé. 

Komorní tělesa se stávají do-
ménou krumlovské ZUŠ, která 
klade značný důraz na komorní 
hru, souborovou hru a na uplatně-
ní žáků v souborech mnohdy i za 
aktivní účasti pedagogů.

Na komorním koncertě  se 
představil keyboardový soubor 
Camerata, keyboardové trio Pop-
corn, akordeonový soubor Accor-
dion Sounds, kytarové soubory 
Strings a Guitar Angels, soubor 
zobcových fléten Krumlováčci, 
houslový soubor Veselé šmydlání, 
soubor žesťových nástrojů Brass 

MK a soubor bicích nástrojů. Pě-
vecké a taneční oddělení  se před-
vedlo skladbami  DreamGirls and 
Boys a DreamAngels with Band.  
Na závěr koncertu vystoupil škol-
ní orchestr Colours s písněmi „Hit 
the Road Jack“ a „Knowing me, 
knowing you“ od proslulé skupiny 
Abba. Celým večerem provázela 
žákyně pěveckého oddělení Niko-
la Dočekalová, která nezůstala jen 
u moderování. Se skupinou Drea-
mGirls and Boys zazpívala píseň 
od P. Habery - Příběh nekončí, 
kterou krásným tancem dopro-
vodili žáci z tanečního oddělení. 
Podle ohlasú zúčastněných byl 
tento Komorní koncert pěkným 
zpestřením květnového podvečera.
BcA. Pavlína Švestková - pedagog 

pěveckého oddělení

Další slevy pro držitele 
Senior pasů - v nemocnici

/Kraj/ Rada JM kraje uložila svým příspěvkovým organizacím 
v oblasti zdravotnictví poskytovat držitelům Senior pasu slevy na 
poskytované služby. Například v ivančické nemocnici mohou držitelé 
seniorpasů získat slevu ve výši 50 % na příplatek za nadstandardní 
pokoj, slevu ve výši 15 % na rehabilitaci a také 15 % na prodej zboží 
v lékárně s výjimkou léčivých přípravků hrazených plně nebo částečně 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Ve znojemské nemocnici lze získat také slevu 25 % na mamografic-
ké, či ultrazvukové vyšetření, 15 % na rehabilitaci a 15 % na dopravní 
zdravotní služby neindikované lékařem. Deseti procenty jsou zvýhod-
něné kožní a kosmetické zákroky, dermatoplastika očních víček. O 10 % 
levněji mohou senioři využívat také stravovacích služeb.              /abé/

Nejlépe opravená památka
/Kraj/ Titul nejlépe opravené památky jižní Moravy v loňském roce, 

a s tím spojenou odměnu od Jihomoravského kraje 150.000 korun zís-
kala Římskokatolická farnost ve Slupi na Znojemsku za obnovu kopule 
tamního kostela Jména Panny Marie. Ocenění převzal administrátor 
Mgr. Jindřich Čoupek. Kostel zvítězil v kategorii velké stavby a záro-
veň získal největší počet hlasů - 2323 - ze všech soutěžících památek.

Druhé místo a ocenění ve výši 50 000 korun, získala farnost v Hlu-
bokých Mašůvkách za opravu kostela Navštívení Panny Marie. V ka-
tegorii děl výtvarného umění zvítězily opravené varhany v kostele 
ve Vranově na Dyjí, které získaly 1453 hlasů. Vranovská farnost tak 
získala odměnu 50.000 korun. Stejnou částkou bylo oceněno první 
místo v kategorii drobných staveb pro výklenkovou kapličku, Poklonu
sv. Antonína Paduánského, ve Velkých Pavlovicích.                       /abé/

Bezpečnost zajistí pilíře
/Ivančice/ Rada města posoudila a schválila nabídky firem na dvě 

akce. Posouzení stability svahu Boží Hora a zhotovení čtyř podpěrných 
pilířů u hřbitovní zdi. Posouzení svahu provede tzv. nedestruktivními 
metodami měření GEODRILL, s. r. o., Brno. Tato firma se specializuje 
na inženýrsko-geologické průzkumy a na vrtné a stavební práce. Akce 
bude stát Městský úřad Ivančice téměř 60.000 korun. Hřbitovní zeď 
opraví místní firma, STAFIZ-K, s. r. o., Ivančice. Za jeden podpěrný pilíř 
zaplatí město Ivančice ze svého rozpočtu 15.000 korun.      Petr Sláma

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.
KOMPLETNÍ

BETONOVÝ PROGRAM

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

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

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

MO MRS Moravský Krumlov ve spolupráci
s Městem Moravský Krumlov zve v rámci oslav
Dne dě� všechny dě� ve věku 6 - 15 let

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na Vrabčím hájku
Závody proběhnou 18. června 2011
od 7 do12 hodin.
Pro dě� bude zajištěno
občerstvení a malý dárek.

Ochutnávka Moravy na 17. 
slavnostech chřestu je už za námi. 
Letos se udělal krok k tomu, aby 
měli návštěvníci chuť přijet na 
Moravu nejen na vinobraní v do-
bě burčáků, zelených vinohradů a 
všude přítomné vůně lisovaného 
vína, ale aby viděli i jarní stráně 
kvetoucích akátů, zelených meru-
něk a hlavně vůni všude vařeného 
chřestu ve všech podobách. A to 
se rozhodně vydařilo.

Ivančice nabídly návštěvníkům 
zajímavý program, kterým by se 
mohlo pyšnit jakékoliv krajské 
město. Na příchozí čekalo 6 
gastronomických zařízení přímo 
v degustační zóně, kde se kucha-
ři nestačili otáčet, loupat a vařit 

chřest. V nabídce bylo více než 
20 chřestových jídel ať už v nej-
jednodušší podobě (vařený chřest 
posypaný strouhankou a přelitý 
máslem), až po rafinované kombi-
nace chřestu, zmrzliny, balsamika 
a jahod. Chřest byl servírován 
s vepřovým, telecím, kuřecím 
masem, se spoustou omáček od 
maltézské po estragonovou. 

Kdo si chtěl odpočinout od 
chřestu, mohl ochutnat vzorky 
místních piv, uzenin a dalších 
specialit. Na nádvoří radnice pak 
bylo možné poslouchat hudbu se 
sklenkou výborných moravských 
vín v ruce, neboť se zde prezen-
tovalo 15 moravských vinařství 
z Ivančic i vzdálenějšího okolí.

Na slavnosti přijelo během 
dvou dnů více než 5000 návštěv-
níků (drtivá většina v sobotu), 
kteří nakoupili, snědli a ochutnali 
více než 4 tuny chřestu.

Počasí vyšlo na výbornou, 
chvílemi bylo až moc horko 
a v poledne se opravdu těžko 
hledalo místo ve stínu, kam si 
sednout s ochutnávkou, na kterou 
bylo chvílemi třeba vystát docela 
dlouhou frontu.  Tady mají orga-
nizátoři ještě na čem zapracovat.

Atmosféra slavností byla vyni-
kající, a kdo přijel, byl spokojen. 
Dokladuje to i vyjádření Aleše 
Turečka, ředitele Kulturního a 
informačního centra v Ivanči-
cích, který nám sdělil, že z více 
než 1200 anketních lístků, které 
získali, bylo jen pět vyloženě 
kritických. Také dodal:

„Vždycky je co vylepšovat 
a v určitém směru byly letošní 
slavnosti nultým ročníkem, který 
stavěl na předchozí tradici, geni-
álně založené před 17 lety panem 
Vítem Karasem, tehdejším ředi-
telem KIC Ivančice. Z anketních 
lístků, podnětů na internetu a 
jinde si samozřejmě musíme 
vzít ponaučení a příště se lépe
na některé věci připravit. 

Je to pro nás velká zkušenost, 
ale teď už vidíme, že jsme se 
vydali správným směrem a jsem
rád, že jsme mohli přivítat 
návštěvníky například až z Ma-
riánských Lázní, Šumperka a po-
dobně, kteří k nám na jižní Mo-
ravu přijeli za tím, čím byla vždy 
známá - vynikajícím vínem, 
výbornou gastronomií a pohos-
tinností. Hlavně nezapomínejte, 
že Morava a jihozápadní Br-
něnsko jsou krásné v každém 
období a sezóna chřestu nekončí 
21. květnem s koncem letošních 
slavností chřestu.“               /abé/

Prodaly se čtyři tuny chřestu

Přes tisíc porcí pochoutek z chřestu připravila restaurace Dobrá chvíle.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM      06. 06. - 19. 06. 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

• červen - VÝSTAVA - KRESBY Lenky Drahozalové. MěÚ MK - 1. p.
• červen - VÝSTAVA - Registrační pokladny „PLATÍM !!!“ Galerie Knížecí 
dům MK, výstava potrvá do 14. 8. 2011. Otevřeno: po - pá + ne.
• 5.6. od 19.00 hod. - XVI. MHF 13 měst CONCENTUS MORAVIAE 
- Barocco Sempre Giovane a Václav Vonášek - fagot. Zámek M. Krumlov -  
Slovanská epopej. Předprodej vstupenek zajišťuje IC, vstupné: 100/200 Kč.
• 6.6. v 17.00 hod. - II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT, taneční sál ZUŠ.
• 9.6. - MUZEJNÍ NOC - PŘEDNÁŠKA Mgr. D. Hodečka „Výkon hrdel-
ního práva v poddanských městech na Moravě“ - galerie Knížecí dům + 
PROHLÍDKY ŠATLAVY. Městské muzeum.
• 11.6. - KRUMLOVSKÁ “36“ - tradiční turistický pochod. Pořádá GMK, 
ZŠ Klášterní a Oddíl basketbalu.
• 11.6. - ZÁJEZD - komedie „Jak se vám líbí“. Otáčivé hlediště Č. Krumlov.
• 12.6. od 15.00 hod. - ORELSKÁ POUŤ - kaple sv. Floriána.
• 13.6. od 17.00 hod. - ZÁVĚREČNÝ KONCERT TANEČNÍHO ODDĚLE-
NÍ ZUŠ, zámek M. Krumlov.
• 16.6. v 19.30 hod. - XVI. MHF 13 měst CONCENTUS MORAVIAE
- Epoque Quartet a Irvin Venyš (klarinet). Zámek, Slovanská epopej. Předprodej 
vstupenek zajišťuje IC, vstupné: 100/200 Kč.
• 17.6. od 18.00 hod. - PŘEDNÁŠKA s promítáním „O CESTĚ KOLEM 
SVĚTA NA MOTOCYKLU BMW“. Povídání o motorkách a cestování s Igo-
rem Brezovarem. Kinosál MK, vstupné: 70 Kč.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 26.6. - STŘÍPKY A MOSTY. Výstava fotografií česko - slovinské 
společnosti, chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• do 26.6. - DESIGN - Výstava výtvarného oboru ZUŠ A. Muchy Ivančice. 
Galerie Památníku A. Muchy. Vernisáž 3. 6. v 17.00 hodin.
• 7.6. v 19.30 hod. - Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS 
MORAVIAE - ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS. Kino 
Réna. Vstupné: 300, 250, 200 Kč. Předprodej v KIC.
• 10.-11.6. od 10.00 do 17.00 hod. - VÝSTAVA BONSAJÍ. Na nádvoří radnice, 
za deště vestibul. Prodej bonsají, po celou dobu výstavy poradenská služba, ve 
14.00 hodin ukázky tvarování. Pořádá Sdružení bonsajistů Bítešska a Brněnska.
• 11.6. - ZÁMEK ŽLEBY, PODĚBRADY - celodenní poznávací zájezd. 
Zámek Žleby s neopakovatelnou atmosférou a půvabným romantickým pro-
středím je zcela jedinečný svými bohatě vybavenými historickými interiéry. 
V těsné blízkosti se nachází obora se ZOO parkem s bílými jeleny. Poděbrady 
- prohlídka lázeňského města s průvodcem. Doprava: 430 Kč,  odjezd v 7.00 
hodin od Besedního domu Ivančice.
• 18.6. - AFRICKÝ VEČER. V 17.30 hodin - Bubnování pro každého 
- bubínek s sebou, na místě možnost zapůjčení djembe. Vstup zdarma.
Od 20.00 hodin - TUBABU - africké rytmy v podání špičkové brněnské 
bubenické skupiny. Vstupné: 60 Kč. Nádvoří radnice, za deště vestibul. 
• 20.6. v 19.30 hod. - Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS 
MORAVIAE - BARDOLINO: P. Fischer - housle, M. Klepáčová - violoncello, 
C. Caller - perkuse. Besední dům Ivančice. Vstupné: 200, 150, 100 Kč. 

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

• 5.6. od 14.00 hod. - DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI FC MIROSLAV. Pro děti 
připraveny soutěže, skákací hrad, trampolína, aj., občerstvení zajištěno.
• 6.-7.6. - SBĚR POUŽITÉHO ŠATSTVA pro Diakonii Broumov v KD.
• 8.6. - OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ základní školy na radnici. 
• 10.6. od 18.00 hod. - FOCOBFEST 2011. • 18.00 - VLAKVOUS (country z 
Moravského Krumlova) • 18.45 - POZDNÍ SBĚR (moderní americké country 
až jižanský rock z Brna) • 19. 45 - KRISTYJANA (zástupce domácí scény, folk) 
• 20.30 - EARLY TIMES (old bluegrass z Brna) • 21.15 - POPOJEDEM (coun-
try a bluegrass z Březí) • 22.15 - ÚLETY (folková paráda z Velkých Bílovic) • 
23.15 - BLUE STONES (bluegrass z Hranic a Příbrami). Vstupné 50 Kč, stu-
dentské 30 Kč. Občerstvení zajištěno. Letní kino Miroslav. Pořádají: Dům dětí
a mládeže Miroslav, OS MAREK, MKIC a město MIROSLAV. 
• 11.6. - ROCKFEST 2011. • 18.00 - RAINBOW (poprock) • 19.00 - DRA-
GONS (tradičně v jiné sestavě než při posledním vystoupení) • 20.00 LEDOVÁ 
TŘÍŠŤ (letos snad i s pódiovou show?) • 21.00 - CRAZY LAZY (neuvěřitelný 
crazy rock z Brna) • 22.00 - NO PROBLEM (osvědčená jistota) • 23.30 - PÁR 
TEČEK (…hrajeme, dokud někdo tancuje). Vstupné 80 Kč, studentské 50 Kč. 
Občerstvení zajištěno. Letní kino Miroslav. Pořádají: Dům dětí a mládeže Miro-
slav, MKIC, Motoklub Draci Brno, OS Marek a město Miroslav. 
• 12.6. od 14.00 hod. - MIROSLAVSKÝ KLÍČ - 7. ročník (přehlídka decho-
vých hudeb) v letním kině. Přehlídku bude uvádět Pavel Jech. Představí se tyto 
dechové hudby: Polanka, Dubňanka, Zahorienka a slavnost bude zakončena 
vystoupením známé kapely BABOUCI. V případě nepříznivého počasí v KD. 
Pořádají  ZUŠ, MKIC a Město Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 13.-15.6. - ZÁVĚREČNÉ KONCERTY ZUŠ Miroslav v kulturním domě.
• 17. a 19.6. - Velký turnaj „RISHADA CON“ ve hře MAGIC: THE GATHE-
RING v Kulturním domě Miroslav. Info na: mtg.miroslav.biz 
• 18.6. - ZUMBA PÁRTY na hřišti národní házené u katolického kostela.

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 5.6. od 14.00 do 17.00 hod. - TÁTA FRČÍ. Zábavné odpoledne pro rodiče 
s dětmi v areálu koupaliště a kuželny. Koupaliště: skákací hrad, trampolína, 
divadlo, soutěže, VV dílny, workshop v žonglování. Kuželna: turnaje v 
kuželkách a nohejbalu, k poslechu a tanci hraje skupina Tremolo. V případě 
deštivého počasí se akce nekoná. Pořádá MC Kašpárkov. 
• 5.6. v 15.00 hod. - ZÁVĚREČNÝ KONCERT. Žáci a učitelé srdečně zvou 
na závěrečný koncert do KD Cristal. Pořádá ZUŠ Rosice. 
• 7.6. od 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Předprázdninové veselé 
setkání na téma cestování. Pořádá městská knihovna.  
• 10.6. v 18.00 hod. - LITERÁRNÍ KAVÁRNIČKA tematicky zabarvená do 
chlupata - čtení o zvířatech všeho druhu. V případě pěkného počasí se uskuteční 
venku, jinak v knihovně. Pořádá městská knihovna. 
• 11.-12. 6. - SVATOBOR. Historický festival z doby dávných Vikingů a 
Varjagů. Turnaje, koncertry dobové hudby, historický jarmark, bitva. Začátek 
v sobotu v 11.00 hod, v neděli v 10.30 hod. na kolbišti pod zámkem. Vstupné: 
sobota - dospělí 120 Kč, děti 60 Kč, neděle - dospělí 60 Kč, děti 30 Kč,
ZTP a děti do 6 let zdarma. 
• 18.6. od 13.00 hod. - DEN ŽONGLOVÁNÍ S U.J.S. Soutěž v žonglování v 
různých disciplínách a dvou věkových kategoriích. V KD Cristal. Pořádá Stře-
disko volného času Rosice. 
• 18.6. v 9.30 hod. - ROSICKÝ VOŘÍŠEK. Výstava voříšků a pejsků bez PP. 
Program: výstava, umisťovací výstava pejsků z útulků, soutěže, tombola. V areálu 
kynologického klubu za zimním stadionem. Pořádá Kynologický klub Rosice. 
• 18. 6. ve 20.30 hod. - TALENT SHOW. Účinkují: Mighty Shake Zastávka, 
Veronika Stýblová, Neopercussio, Ultimate Juggling Squad. V KD Cristal. 
Vstupné dospělí 200 Kč, studenti 130 Kč. Pořádá Mighty Shake Zastávka. 
• 13.- 9. 6. - ROSICKÝ LETNÍ POHÁR V KUŽELKÁCH. Kuželna. 

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
• 11.6. od 14.00 hod. - NECKYÁDA. Start plavidel na konci ulice v Oslavě. 
Od 15.00 hod. posezení s country skupinou WOKNO za MěÚ, v 16.00 
hod.  vystoupení břišních tanečnic Bellynky a Bellyteens, v 17.00 vyhlášení 
výsledků. Soutěž o nejvtipnější plavidlo, soutěž o sud piva. Plavidla je nutné 
předem registrovat v kanceláři KIS 546 423 283, 604 108 641 nebo na emailu 
kis.oslavany@post.cz. Přihláška musí obsahovat název plavidla, jméno a věk 
jednoho z posádky, počet členů posádky.
• 18.6. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Prezence 5.00 až 6.00 hodin. Losování 
sektorů pro 1. kolo a 2. kolo při zakoupení místenky. Přihlášky dopředu emailem 
vit.aldorf@post.cz nebo tel. 603 89 20 68 v předprodeji nebo případně na místě 
v době prezence před zahájením závodu. Počet míst omezen !!! Předprodej 
místenek: 17. 6. od 15 do 20 hodin u DDM. Bohatá rybářská tombola.
• 19.6. - DEN HUDBY. Koncerty v 15.00 hodin v prostorách zámecké kaple a 
v 16.30 hodin v zámeckém parku. Pořádá ZUŠ Oslavany.
• 23.6. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.

Středisko volného času Ivančice
Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice,

tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119
e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz

• 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!
• 8.6. od 17.00 hod. - DRÁTKOVÁNÍ. Jak pomocí drátku ozdobit kamínek, 
láhev, květináč? To Vám poradíme v SVČ Ivančice. SVČ Ivančice, Komenského 
nám. 7, poplatek 50 Kč + materiál. Nutné se přihlásit  do 6.6. v SVČ Ivančice.
• 11.6. v 15.00 hod. - VALÍME SE IVANČICEMI. Soutěž dvojic, ve které 
stačí splnit 9 z 10 úkolů a vyhrát jednu z cen. Odměníme každého účastníka. 
Věková kategorie soutěžících: 15 až 99 let. Ivančice, park Réna, startovné 88 Kč 
/ startovné za osobu. Nutné se přihlásit předem do 9.6. v SVČ Ivančice.
• 17.6. v 18.00 hod. - ŠPANĚLSKÉ SPECIALITY 3 - BARMANSKÁ 
SHOW. Prezentace španělské kuchyně a španělského dobrovolníka. Přípravou 
a povídáním o základech míchaných nápojů, s degustací připravených drinků, 
Vás provede Jan Sysel, výherce několika barmanských soutěží. SVČ Ivančice, 
Kounická 70 (bývalý areál spec. školy). Poplatek: 200 Kč (zahrnuje degustaci 
španělských pokrmů a 1 drink dle vašeho výběru). Nutné se přihlásit předem do 
10.6. v SVČ Ivančice. Omezený počet účastníků.
• 18.6. - 19.6. - VANGL CUP - HOLKY. Velký házenkářský turnaj za účasti 
týmů z celé republiky. Kategorie minižačky. Ivančice, sportovní hala na Rybář-
ské ulici. Přijďte povzbudit naše hráčky.
• Připravujeme: 30.6. od 8.30 do 11.00 hod. - HURÁ, UŽ JE KONEC! Roz-
loučení se  školním rokem, hry a soutěže pro děti. Ti, co donesou ukázat své
vysvědčení, dostanou lízátko, každou půlhodinu losování odměn. Nádvoří MěÚ.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 11.6. - SOUTOK MORAVY A DYJE - EURORANDO 2011. Pohansko, 
Břeclavský chodníček. Odjezd z Ivančic vlakem  v 7.16 hod. a z Brna v 8.36 
hod. Vede p. Hana Valová. Půjde se trasa cca 12 km.
• 18.6. - KOLEM DOUBRAVNÍKU PĚŠKY I S KOLEM. Pěší trasy 9, 23, 40 
a 50 km, cyklo 33 a 61 km.  Odjezd vlakem z Ivančic v 7.16 hod. a z Brna v 8.16 
hod. Příjezd do Doubravníku  v 9.03 hod. Vedoucí akce Milan Blaha.
• 28.6. Vycházka - JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY. Odjezd z Ivančic autobusem 
č. 447 na Zastávku v 6.01 hod. Chůze 15 km. Vede p. Hana Šťastná.
• 2.7. - TŘEBÍČSKO, Z VLČATÍNA ÚDOLÍM BALINKY DO VEL. 
MEZIŘÍČÍ. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.16 hod., přestup Střelice, Studenec 
8.55 hod., Vlčatín 9.25 hod. Pěší trasa cca 20 km. Zpět z Vel. Meziříčí vlakem 
v 16.10 hod., je možno přestoupit v Zastávce u Brna na autobus linka 153 v 
18.18 hod. odjezd a 18.53 hod. příjezd do Ivančic. Vede Milan Blaha. 
• Různé: Iinformační schůzka pro účastníky základny „Vysoké Tatry“ se 
koná v pátek 17.6. v 18.30 hod. ve vinárně Komarov.

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

mobil: 732 740 837 • www.kcsuchohrdly.estranky.cz
• každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 hod. - TAE–BO, Dana Bystrianská, 
sokolovna (40 Kč). Ostatní kroužky a aktivity po letních prázdninách.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 12.06. od 14.00 do 17.00 hod. a 19.06. od 14.00 do 17.00 hod.- DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST. Výuka na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany pro 
veřejnost. S sebou dopravní prostředek, helmu, pití. Poplatek: 10 Kč.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 12.6. od 14.00 hod. - ODPOLEDNE U RYBNÍKA - VRABČÍ HÁJEK. 
Čeká vás zábavné odpoledne, pohádková stanoviště, skákací hrad, taneční 
podložky, trampolínky, skákací boty, airsoft, djembe, tombola, vystoupí kapely: 
NATURAL 95 a JUNIORBAND Pohořelice. Přijďte prožít hezké odpoledne se 
svými dětmi, těšíme se na vás, vstupné dobrovolné.
• 30.6. - 2.7. - HURÁ NA PRÁZDNINY - PRVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. 
Vydáme se na výlet za skřítky, v pátek na velký výlet lodí na hrad Veveří, spous-
ta her a zábavy, spíme ve spacáku na Domečku, nudit se nebudete… Poplatek: 
450 Kč, přihlášky na www.domecekmk.cz nebo v kanceláři na Domečku,
nástup: 30. června v 16.00 hodin. 
• 7. - 8.7. - každý den od 9. do 16. hodin - TANEČNĚ VÝTVARNÝ PŘÍ-
MĚSTSKÝ TÁBOR. Dva dny pestrých táborových aktivit, dopolední taneční 
bloky, odpolední výtvarné a sportovní aktivity. poplatek: 140 Kč. 

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

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově si vás dovoluje pozvat

na jednodenní turisticko-poznávací zájezd  
• 18.6. - PŘÍRODNÍ PARK HOHE WAND A BAD VÖSLAU. Náhorní 
plošina Hohe Wand jižně od Vídně s nejvyšším bodem Plackles (1132 m.n.m.), 
vyhlídka na pohoří Schneeberg s nejvýchodnějšími alpskými dvoutisícovkami. 
Zájemci si vyzkouší zajištěné cesty náročnosti A a B (tj. lana, kramle, žebříky, 
bez nutnosti jištění). Vycházkové nebo vyhlídkové trasy různé náročnosti, 
rozhledna, vyhlídka Skywalk, prohlídka zvířecí obory (jeleni, mufloni, lamy, 
kamzíci), s možností krmení zvěře, lázeňské městečko Bad Vöslau, za hezkého 
počasí koupání v termálním koupališti. Odjezd z Krumlova: 6.30 (Blondýna), 
6.35 (náměstí), návrat nejpozději ve 22.00 hodin. Cena: doprava 290 Kč / 
260Kč (děti 15- a senioři 60+), 2 € vstupné do parku, 6 € koupání (po 16. hodině). 
Přihlášky: IC u zámku, tel. 515 321 064, nebo e-mail: danhelova@meksmk.cz. 
Další informace: Tel. 721 763 489 (Ing. Pavel Roháček) nebo na www.turistimk
.estranky.cz. Podmínkou účasti na zájezdu je uzavřené cestovní pojištění!

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

kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 10.6. od 19.00 hod. - VEČER PRO ŽENY PO FRANCOUZSKU. Ochutnávka 
jídel, pití, chanson i překvapení, film ve franc. originále. Vstup zdarma. 
• 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.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• VOŇAVÉ HÁDANKY - aromaterapeutický program pro MŠ a I. stupeň ZŠ. 
Nahlédnutí do světa rostlin a jejich vůní. Jak a z čeho vůně získáváme, Jak vůně 
používáme, Hádanky a dojmy, Masáž dlaní s hudbou, Voňavý dárek. Délka: 45 
minut, poplatek: 30 Kč/dítě, žák. Děti si po skončení programu mohou pohrát 
v naší herně. Program vede: Kateřina Pokorná, lektorka masáží dětí a kojenců
a  muzikoterapie, 731 145 643, kat.pokorna@centrum.cz, www.muzikocesta.cz. 
V případě zájmu si můžete termín domluvit telefonicky nebo mailem přímo 
s Katkou, a to na výše uvedených kontaktech.
• 7.6. od 17.00 do 19.00 hod. - HOMEOPATIE V TĚHOTENSTVÍ A U 
PORODU. Tématem provází zkušená dula Petra Sušická, která se věnuje přípravě 
budoucích maminek více než 20 let a doprovází ženy k porodu již přes 10 let. Pomocí 
homeopatie, aromaterapie i Bachových esencí dokáže ženám pomoci při různých 
zdravotních problémech a rozptýlit jejich případné obavy v těhotenství. Pracuje jako 
laktační poradkyně. Působí v Těhotenském centru Poupě v Brně a úzce spolupracuje 
s Homeopatickou fakultou. Loni pozvala do Brna ve spolupráci s Homeopatickou 
fakultou paní Ingeborg Stadelmann, autorku knihy Zdravé těhotenství, přirozený 
porod a uspořádala konferenci pro porodníky a porodní asistentky. Poplatek: 110 Kč 
(členové) / 130,- Kč (nečlenové). Na akci se, prosím, hlaste předem.
• 12.6. od 14.00 hod. - TÁTA DNESKA FRČÍ - Třebíč. Další ročník zábavného 
odpoledne pro celé rodiny Táta dneska frčí, pořádaného v rámci hudebního 
festivalu Concentus Moraviae. Měsíční houpačka se bude spolupodílet v rámci 
jednoho stanoviště. Akce probíhá venku na louce a dá se spojit s celodenním 
výletem do Třebíče - např. s hojně navštěvovanou židovskou čtvrtí „Zámostí“. 
Doprava rodin vlastní.
• 14.6. od 17.00 hod. - ŠPERKOVÁ DÍLNIČKA. Přijďte si vytvořit krásný 
šperk z pestrých korálků či léčivých minerálů. Kurz je vhodný pro ženy a slečny 
jakéhokoliv věku a povolání. Na prvním setkání se seznámíte se základními 
pojmy v oblasti korálkování. Naučíte se metodu ketlování. Cena 100 Kč / pro 
členy, 120 Kč / pro nečleny. V ceně lektorné i materiál. Vede Jana Šaurová. 
Hlašte se na 777 198 577, počet míst omezen.
• 15.6. od 17.00 do 19.00 hod. - TĚHOTENSTVÍM V POHODĚ. Procházíte 
prvními týdny těhotenství a hledáte sdílení se s jinými těhotnými? Máte zájem 
probrat téma těhotenství s porodní asistentkou? Dáte přednost získávání a 
utřídění informací v milé společnosti před knížkami a internetem? V tom případě 
neváhejte a přijďte na jednorázové setkání  nastávajících maminek.  Dozvíte se 
např. co dělat, aby bylo miminko zdravé, k čemu jsou nevolnosti v těhotenství, jak 
vás těhotenství změní, jak na potíže spojené s těhotenstvím, co miminku škodí, 
jaká jsou vyšetření v těhotenství, co jíst a kolik nebo co když výsledky vyšetření 
dělají starosti. Jsou zvány všechny ženy od 1. do 25. týdne těhotenství. Setkáním 
provází zkušená porodní asistentka Zuzka Veselá. Poplatek: 110 Kč (členové) / 130 
Kč (nečlenové) Hlaste se, prosím, předem na email vesela@mamicentrum.cz

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 - 3. 6. od 18.00 do 20.00 hod. - TANEC PRO 
RADOST. • 17. 6. 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.

Občanské sdružení ALMA
Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
• 5. - 7. srpna - DJEMBE MARATHON aneb víkend nejen africké hudby 
a tance v podání špičkových formací z celé České republiky. Po celý víkend 
ethnotržiště, jamování na djembe, workshopy afrického tance a hry na djembe, 
pro děti výtvarné dílničky, soutěže a dárky. Zajištěno občerstevní a stanování. 
Bubínky s sebou! Vstupenky na hudební produkci v síti Ticketportal a v redakci 
Zrcadla, Růžová 39, Moravský Krumlov - 100 Kč/den, 170 Kč/oba dny, na mís-
tě 130 Kč/den, 200 Kč/oba dny. Více informací na: www.djembe.alma.cz
• 2. - 4. září - KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU 
aneb realistická kresba pro začátečníky i pokročilé s Mgr. Alenou Andrysovou. 
Kurz je vhodný pro všechny, kteří chtějí na sobě pracovat. Více o lektorce a 
metodě se dozvíte na www.umim-kreslit.cz. Třídenní víkendový kurz se koná 
v Ivančicích v RC Měsíční houpačka. Cena je 2.800 Kč; děti, studenti, důchodci 
a maminky na mateřské dovolené 2.100 Kč. Pro přespolní je možnost přespání 
v prostorách RC na karimatce ve vlastním spacáku za poplatek cca 70 Kč/noc. 
Závazné přihlášky na tel. č.: 602 782 280 nebo na e-mail: obchod@alma.cz.

MIROSLAV, Evangelický kostel, Husova ulice
neděle 5. června 2011 v 16.00 hodin

VARHANNÍ KONCERT 
JOAN DEVEE DIXON (USA)

Ozvěny ze zámoří: Z. Pololáník, F. Liszt, J. DeVee Dixon, J. Strejc,
E. L. Diemer, spirituály. Koncert pořádají Klub moravských sklada-
telů - Brněnský varhanní festival, Mezinárodní společnost Antonína 

Dvořáka - Americké jaro 2011, Evangelický sbor Miroslav.

NOVĚ OD ZÁŘÍ 2011 V RC MĚSÍČNÍ HOUPAČKA v Ivančicích

VĚDOMÁ PŘÍPRAVA 
NA POROD A MATEŘSTVÍ

předporodní kurzy pod odborným vedením porodní asistentky
Sledujte náš program.

V červnu se můžete těšit na setkání s porodní asistentkou a dulou, 
srdečně vás tedy zveme na tyto programy:

7.6. - 17-19 h. Homeopatie u porodu (s dulou Petrou Sušickou)
15.6. - 17-19 h. Těhotenstvím v pohodě
  (s por. asistentkou Zuzkou Veselou)
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O historii Jednoty bratrské 
v Ivančicích je informací dost, 
ale málokomu je známo, jaké 
byly další osudy členů Jednoty 
bratrské po odchodu z Ivančic.

O Velikonocích roku 1623 od-
chází poslední ivančický biskup 
Jiří Erastus spolu s věrnými členy 
Jednoty z Ivančic. Tím končí 
historie Jednoty bratrské v Ivan-
čicích. Jiří Erastus se usídlil na 
zámku v Náměšti nad Oslavou, 
ostatní byli ubytováni v Kralicích. 
Obě místa vlastnil Karel starší ze 
Žerotína, kterého se sankce Habs-
burků zatím nedotkly.

Podle starších direktiv Jednoty 
bratrské bylo úmyslem instalovat 
ivančicko-kralickou tiskárnu na
západním Slovensku. Proto bylo 
v roce 1625 odesláno z Kralic 26 
mladších členů duchovenstva, pod 
vedením Václava Viktorina, do 
slovenské Skalice, kam odvezli 
část ivančického archivu a knihov-
nu ivančického gymnázia. 

Václav Viktorin byl v Ivanči-
cích prvním pomocníkem biskupa 
a jeho povinností bylo vést „Rejs-
tra“ sboru, v nichž byla i „Rejstra“ 
školy, t. j. ivančického gymnázia. 
Odstěhování mladších členů du-
chovenstva z Kralic do Skalice 
a uložení ivančické knihovny
ve skalickém klášteře lze vysvětlit 
z polohy Skalice v těsné blízkosti 
moravských hranic. 

Stovky, snad tisíce exulantů, 
kteří museli odejít ze země, se 
usídlovaly v blízkosti hranic
s nadějí, že se poměry změní a 
budou se moci vrátit zpět. Dodnes 
je na kopanicích množství statků 
a samot s českými názvy.

Zajímavý osud měla knihovna 
ivančického gymnázia. V roce 
1647 přešla tato knihovna do 
majetku františkánského kláštera 
ve Skalici. Po cca 300 letech bylo 
zde nalezeno 50 svazků literatury 
z druhé půle 16. a začátku 17. 
století. Vazby vykazují celou 
řadu majetnických monogramů, 
na titulních stranách jsou podpi-
sy a poznámky dokazující, že se 
skutečně jedná o knihovnu ivan-
čického gymnázia.

Po krutém vypořádání s českou 
šlechtou se nevole císaře Ferdi-
nanda II. obrátila proti protes-
tantským duchovním a učitelům. 
Definitivně chtěl císař zúčtovat
s nekatolíky vydáním v „Obnove-
ného zřízení zemského pro Mo-
ravu“ ze dne 31. 7. 1628, podle 
kterého museli všichni nekatolíci 
přestoupit na katolickou víru 
nebo se do 6 měsíců vystěhovat 
ze země. Je zajímavé, že tento 
zásadní dokument přeložil do 
češtiny Jan Komínek - městský 
písař v Ivančicích. 

V říjnu 1628 zajistil Karel star-
ší ze Žerotína vystěhování zbýva-
jících členů Jednoty z Třebíče, 
Náměště a Kralic do Slezska, 
odkud většina exulantů přešla do 
polského Lešna. Kolik členů Jed-
noty bratrské tehdy odešlo, se už 
asi nepodaří zjistit. Naproti tomu 
existuje přesný soupis inventáře, 
který se odvážel. Celá výprava 
měla 48 vozů a byl v nich ma-
jetek sborů Jednoty po násilném 
uzavření sborů na žerotínském 
panství, dále i majetek těch, kteří 
odcházeli ze země. Přestěhování 
zajišťoval hlavně Jiří Erastus, 
formanskou výpravu ubírající se 
do Vratislavi řídil Tobiáš Titus. 
Dochované záznamy uvádí 5 
skupin inventáře:

1) „Bibliotheka Jednoty“. Eras-

tem psaný počet devatenácti tru-
hel s knihami, notami, kralickými 
texty, pěti truhel s kalichy. Dále 
jsou uvedeny tisky poslané na 
Slovensko a údaje o přestěhování 
tiskárny do Polska.

2) „Seznam kralické knihov-
ny“ pořízený Erastem v květnu 
až říjnu 1628, vypracovaný při 
ukládání knih do truhel.

3) „Rejstřík knih v Břehu“ 
(Brzegu), obdobný seznam knih 
vypracovaný Erastem v Břehu, od 
roku 1629 sídlu biskupa Erasta.

4) „Paměť, co se zač utržilo z 
peněz kralických“ - vyúčtování 
předané Erastovi. Jedná se jednak 
o příjmy z prodeje majetku před 
vystěhováním, jednak nákladů 
spojených s vystěhováním. 

5) „Rejstřík věcí posvátných“ 
obsahuje několik kapitol. 

Základní text je psaný tak, že 
mezi jednotlivými skupinami 
záznamů byly velké mezery, do 
kterých se postupně vpisovaly 
údaje o přesunech majetku. Tak 
se dovídáme o převzetí předmětů 
J. A. Komenským (16. 3. l631) a 
jejich odvozu z Vratislavi do Leš-
na. Změnu potvrdil Jiří Erastus.

Je tedy zřejmé, že ještě v této 
době je majetek dřívějších sborů 
evidován samostatně. Ve Vrati-
slavi byly uloženy z ivančického 
sboru kalichy i „dva maličcí po-
zlacení, z nichž u jednoho spodek 
jest ulomený“. Dále jsou ve Vrati-
slavi uložena z ivančického sboru 
bohoslužebná roucha (6 ks) s přes-
ným popisem způsobu vyšívání
a barevných odstínů, dále ubrus
na oltář - opět přesně popsaný. 

 V inventáři transportu bratr-
ského majetku do Slezska je také 
pod jednou položkou uvedeno 
„nádobí knihařské“. Je to posled-
ní historická zpráva o bratrském 
knihvazačství v českých zemích. 
V dalším období dochází k 
soustřeďování majetku a hlavně 
archivů jednotlivých sborů do 
Ústředního archivu. Bylo to vli-
vem toho, že členové Jednoty, 
kteří odešli ze země kolem roku 
1628, postupně umírali a byla 
malá naděje, že by se mohla 
činnost Jednoty bratrské na Mo-
ravě obnovit. Ústřední archiv byl 
uložen u kostela sv. Jana v Lešně 
a po požáru Lešna v roce 1659 
byl mnohokrát stěhován. Dnes 
je velká část dřívějšího archivu 
uložena ve Wojvodském archivu 
v Poznani. Snad nejdůležitější 
části tohoto archivu jsou: 

1) „Nekrologium“, t. j. seznam 
úmrtí význačných osobností Jed-
noty bratrské, 2) Listiny českých 
bratří (originály),  3) „Kopiář“
t. j. kopie důležitých, např. daro-
vacích listin.

Hlavním podkladem pro „Nek-
rologium“ je matrika založená 
Janem Blahoslavem kolem roku 
1550, ale jsou v ní uvedeny 
údaje již od roku 1463, poslední 
záznam je z roku 1751. První ze 
zápisů týkajících se ivančických 
členů Jednoty uvádíme:

„Toho roku (myslí rok 1551) 
byl br. Jakub Šindlář, strejc Jana 
Lorence zabit od lotrů na Debin-
ce pod Hlínou blízko Ivančic,
v pondělí po sv. Vítě - 22. VI.,
a Dobiáš Beroun, který s ním jel, 
byl posekán, že se sotva z toho 
vyhojil. Bratr Jakub byl prostý 
člověk, příkladný a pilný, jeden 
z počtu starších řádných, mnoha 
lidem velmi příjemný, zvláště 
pánům. Do úzké rady byl přijat 
roku 1550 na den Nového roku 

- 1. 1.“ Záznam dokazuje riziko 
cestování v tehdejší době.

Posledním z ivančických bra-
trů uvedených v „Nekrologu“ 
je Jiří Erastus: „1643 dne 8. 
května zemřel v Lešně kněz Jiří 
Erastus, biskup Jednoty a senior 
moravských sborů. Muž učený, 
vynikající spravedlivosti a velké 
vážnosti“. To je poslední infor-
mace o členu Jednoty, který žil 
v Ivančicích.

Archiv „Listin Českých bratří“ 
obsahuje 46 listin (originálů), 
kterými majitelé panství na jižní 
Moravě potvrzují bratřím předání 
rozličného majetku (domy, zahra-
dy, vinice), nebo určité výhody na 
př. osvobození od všech povin-
ností a platů. Dvě listiny se týkají 
také Ivančic:

- Jan z Lipého uděluje českým 
bratřím v Ivančicích dům, který 
koupili od Jiříka Hrnčíře, osvo-
bozuje jej od všech povinností 
a přidává k němu řadu dalších 
výhod - 8. září 1539.

- Bohunka z Perštejna daruje 
sboru českých bratří v Ivančicích 
zahradu na předměstí, kterou 
koupila od jistého tkalce Jiry - 14. 
březen 1546.

„Kopiář“ obsahuje kopie lis-
tin, které mohou být zařazeny 
v předcházejícím odstavci, ale 
také kopie - opisy listin, které se 
nezachovaly, nebo jsou v různých 
městských archivech. Soubor 
těchto listin se týká 42 měst a 
vesnic, většinou z jižní Moravy. 
Listin pro Ivančice je zařazeno 
27, z let 1536 až 1611.

Snad nejdůležitější listina 
tohoto souboru je z 15. dubna 
1576. Jan z Lipé spolu s bratrem 
Vilémem potvrzují bratrskému 
sboru v Ivančicích privilegium, 
které jim dal děd Jan v roce 1539, 
a navíc přidávají sboru další po-

zemky, vinohrady a zbavuje sbor 
povinností a daní.

Jiná listina povoluje bratřím
z Ivančic používat pustý kostel
v Radosticích. Listiny tohoto sou-
boru se netýkají pouze českobra-
trského sboru. Zajímavá je listina, 
kterou zakazuje Jan z Lipého (21. 
září 1540) dovážet do Ivančic 
víno a nařizuje odebírat víno pou-
ze z ivančických vinohradů.

V jiném listu (z 22. listopadu 
1561) prodává ivančická obec 
kus kostelní louky „Na velkých 
loukách“ mlynáři Vaňkovi s pod-
mínkou, že bude udržovat břehy 
mlýnské strouhy. 

Mimo informací z archivů, kte-
ré lze zjistit z dostupné literatury, 
je řada dokladů, které jsou ulože-
ny v dalších archivech, muzeích 
nebo soukromých sbírkách. Na- 
příklad knihy z osobní knihovny 
Jana Blahoslava jsou v archivu v 
Ochranově (Herrnhut - SRN), v 
Univerzitní knihovně ve Vratisla-
vi a Národním muzeu v Praze.

Můžeme být právem hrdi na 
historii českobratrského sboru
v Ivančicích, i na to, že Ivančice 
byly v tomto období známé nejen 
na Moravě, ale i po celé Evropě. 
Škoda jen, že areál sboru je téměř 
zničen a není mu věnována tako-
vá péče, jakou by si zasloužil.

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

Zemek Met.: Archiv Českých 
bratří v Lešně - Praha 1985 • 
Spurný Fr., Zemek Met.: Listiny 
Českých bratří v Poznani - sbor-
ník Jižní Morava 1983 • Spurný 
Fr., Zemek Met.: Kopiář Českých 
bratří v Poznani - sborník Jižní 
Morava 1984 • Historická knižní 
vazba - Sborník příspěvků Seve-
ročeské muzeum v Liberci 1966 
- 1970 • Ivančický zpravodaj č. 
5/1998.
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Osudy Jednoty bratrské v Ivančicích

SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
SOKOLSKÉ HNUTÍ V M. KRUMLOVĚ 

DO ROKU 1948 (1907 - 1930)
V minulém čísle jsme stručně dovedli dějiny moravskokrumlovské 

jednoty do roku 1907. Pro tento rok máme opět k dispozici prameny. 
Hlavní akcí roku byla oslava 15. výročí založení jednoty spojená s veřej-
ným cvičením. Slavnostním řečníkem na oslavě byl zakladatel jednoty 
JUDr. Fajfrlík. Jednota v průběhu roku vystoupila na župním sokolském 
dni v Praze, dále se účastnila veřejných cvičení v Ivančicích a Dolních 
Kounicích. Můžeme tedy usoudit, že za 15 let trvání spolku se jeho čin-
nost rozšířila i na kulturně - společenské akce a Sokol se stal důležitým 
centrem sdružující českou inteligenci. Víme, že jednota podnikla 5. 
května výlet na Templštejn, 19. srpna pořádala veřejné cvičení, jehož 
se zúčastnilo již 41 mužů a 11 žen, 26. srpna se konala oslava na počest 
Karla Havlíčka Borovského a 17. listopadu pak přednáška o Bílé hoře. 

Činnost jednoty se slibně rozvíjela. První dceřinou pobočkou se 
stal v roce 1908 Sokol v Bohuticích. Probíhala spolupráce s jinými 
spolky, např. s Maticí Moravskokrumlovskou ve věci měšťanských 
škol. Největším problémem jednoty v letech 1910-11 bylo shánění 
cvičebního prostoru, protože místnosti Občanské záložny, kde byla 
tehdy jediná česká tělocvična ve městě, byly dány přechodně k dis-
pozici vznikajícím měšťanským školám. V té době bylo rozhodnuto 
o založení spořícího stavebního účtu u Občanské záložny na stavbu 
vlastní prostory. V roce 1911, kdy mohl Sokol opět v záložně cvičit, 
vzrostl počet cvičenců a byl založen i žákovský odbor. Při jedno-
tě vznikl dokonce i odbor trubačský a v roce 1912 odbor žen. Na 
kulturním poli se Sokol prezentoval především v ochotničení, byla 
uspořádána výstava, úspěšně se rozšiřovala i spolková knihovna.
Od roku 1913 dochází k útlumu, spolek zápasil s finanční a personál-
ní krizí. Rok 1914 zásadním způsobem ochromil činnost jednoty, vět-
šina mužů byla nucena odejít na frontu a organizaci jednoty udržova-
ly pouze ženy. V roce 1915 byli nuceni ze Sokola vystoupit úřednicí 
státní správy, u několika členek byly prováděny domovní prohlídky
a byly úřady evidovány jako rusofilky. Členové jednoty působili 
v čsl. legiích, dva členové jednoty padli na frontě.  

Po válce se sešlo 23 členů jednoty ke schůzce až v lednu 1919, 
mnozí se jako příslušníci armády účastnili zásahů na Slovensku. Nej-
zajímavější je rozsáhlá kulturní činnost jednoty. Okamžitě se začala 
hrát divadla a byly pořádány přednášky. Tělocvičná činnost se mohla 
rozvíjet v prostorách měšťanské a obecné školy, převzatých do české 
správy. Byl založen vzdělávací a zábavní odbor, dále pak hudební a 
pěvecký kroužek. Od roku 1923 byla hrána loutková představení a od 
roku 1925 pravidelně působil loutkářský odbor v čele s Vladimírem 
Stehlíkem. Postupně se spolek stal vůdčí sokolskou jednotou v okolí. 
V roce 1919 byla založena dceřiná pobočka v Dolních Dubňanech, 
v roce 1920 v Rakšicích, v roce 1921 v Polánce a ve Vémyslicích, 
v roce 1922 v Jamolicích a v roce 1923 v Dobřínsku.

V průběhu let se vyprofilovalo několik tradičních akcí. Jednota 
se účastnila pražských sokolských sletů, cvičení v okolních obcích 
i sama pořádala cvičení (zřejmě na Střelnici). Podnikaly se tělocvič-
né akademie, jezdilo se na okrskové a župní závody, tělovýchovné 
kurzy, pěstovaly se sporty (odbíjená, košíková, lyžování, stolní tenis, 
fotbal, hokej, lukostřelba, lehká atletika, gymnastika aj.). Tělocvičné 
akce byly často doplňovány hudební produkcí. Jednota pravidelně 
pořádala s legionáři oslavy M. Jana Husa, oslavy výročí 28. října a 
také oslavy narozenin prezidenta Masaryka. Samostatně se podni-
kaly výlety, plesy, maškarní bály, sokolské šibřinky, taneční, silves-
trovské, mikulášské či jiné zábavy, koncerty, slovácké hody, taneční 
kurzy, předvánoční nadílky šatstva, přednášky, hrálo se pravidelně 
4-6 vlastních divadelních představení. Ve 30. letech přibyly i Dny 
brannosti. Kino promítalo ročně kolem 150 filmů, od roku 1932 byly 
promítány i filmy zvukové. Počet členů se ve 20. letech pohyboval 
kolem 30 – 40 osob, do roku 1937 narostl na 171 členů. Dlouholetým 
starostou Sokola byl Rudolf Jelínek.

Nejdůležitějším cílem jednoty ve 20. letech bylo získání vlastního 
spolkového domu. V letech 1920 – 21 jednal hrabě Kinský s radnicí 
o udělení státní příslušnosti. Sokolové v zastupitelstvu zajistili, aby 
podmínkou udělení bylo darování pivnice, tzv. Bierhalle (lidově pir-
haly) na dnešní Palackého ul. sokolům. V roce 1921 tak přešla pivni-
ce do správy Sokola. V budově už z dřívějška fungovalo němé kino 
a pohostinství. Byla pořízena nová promítací aparatura a promítací 
licence. Budova však celkově nevyhovovala účelům, chybělo v ní na-
víc i tělocvična. Téměř bezprostředně po předání se začalo uvažovat 
o přestavbě, jednota si nechala zpracovat několik projektů. Z úvěrů 
byla upravena zahrada, veranda, postavena kuželna, došlo k úpravám 
kina a vnitřních prostor.                                   Mgr. Hana Prymusová 

Výřez z fotografie z hodů v roce 1937                     z archivu muzea MK

Českobratrský sbor v Ivančicích                   foto Stanislav Liškutin 2005

Jan Blahoslav                              kresba z archivu Vladimíra Voborného
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» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• byt 2+1 v Ivančicích v OV. Spěchá. 
Nabidněte. Tel.: 739 663 055.
prodám
•• byt 1+1 v Ivancicich. Bez RK, 
spěchá!!! Volat po 19 hod. Tel.: 
777 934 940.
•• byt 2+1 v OV v Ivančicích na 
starém sídlišti. Částečně vybaven. Po 
celkové rekonstrukci. Levné bydlení 
- 3.500 Kč včetně internetu. Tel.: 
721 730 006.
•• RD 3+1 - Vedrovice, garáž, zahrada, 
plynové topení. Klidné místo. Ihned
k bydlení. Tel.: 777 582 899.
•• byt 3+1 v OV v centru Ivančic, 
3. patro třípodlažního cihl. domu na 
ul. Josefa Vávry. K bytu 74,54 m2 
náleží lodžie 3,22 m2 a sklepní kóje 
5,70 m2. Koupelna s hydromasážním 
boxem a WC jsou zvlášť. Byt je po 
celkové rekonstrukci, plast. okna, 
plov. podlahy, v kuchyni podl. topení. 
Vlastní kotelna. Velký uzavřený dvůr, 
vhodný pro děti, pískoviště, houpačky. 
Podíl na pozemku je v ceně bytu. 
NÍZKÉ měsíční náklady.Cena bytu 
je: 1.790.000 Kč. Při rychlém jednání 
dohoda možná! Tel.: 777 762 526.
•• řadovou garáž v Mor. Krumlově, 
ulice Znojemská. Tel.: 728 957 709.
•• řadovou garáž, dále polnosti, vše 
v Lesonicích. Cena dohodou. Tel. 
733 552 437.
nabízím podnájem/pronájem

•• Nabízíme pronájem několika 
kanceláří v Ivančicích - Palackého 
nám. 8 (budova vedle MÚ) kanceláře 
jsou v I. NP, po rekonstrukci, roz-
měry 8-30 m2, celkem k pronájmu 
cca 90 m2. Prostory jsou vhodné pro 
zřízení kanceláří, ordinace lékaře, 
učeben nebo kosmetického nebo 
masérského studia a pod. Prostory 
budou volné dle dohody - nejdříve 
06/2011. Nájem dle velikosti a 
vybavení od 1.200 Kč/m2/rok + 
služby. Bližší informace u Ing. 
Faltýnka na tel. č.: 602 201 853 nebo 
email: faltynek@profag.cz

•• garsonku na Sídlišti. Mobil: 605 
943 770
•• byt 2+1 v Oslavanech po částečné 
rekonstrukci, vybavený nábytkem, 
cena 4.000 Kč + inkaso, volný ihned. 
Tel.: 731 507 944.

•• Nabízíme k pronájmu prostory 
vhodné k podnikání, 34 m2 , 18.700 
Kč za rok plus energie. Oslavany, 
Hlavni 21. Tel.: 721 864 767.

»ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• 2 ks tlačítkový telefonní přístroj 
TELCO podsvícený display, výkonná 
paměť, zobrazení čísla volajícího, 
hlasitý hovor, atd. Na 4 baterie, 
možno na adaptér. PC 510 Kč, nyní 
300 Kč. Tel.: 602 782 272
•• ISDN zakončení Sphairon NT1+ 
pro telefonní přípojky se dvěma a/b 
porty. Umožňuje využívání ISDN 
služeb na připojených analog. 
telefonech. PC 2.600 Kč, nyní 500 
Kč. Tel.: 602 782 272.
•• indukční vařič CASO master P3
za 8.000 Kč. Nový, PC 12.951 Kč. 
Tel.: 736 117 511.
»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
»STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• teru-vari ve výborném stavu, 
fortschrita + rotavátor a lišta na sečení 
a náhradní kola. Cena dohodou. Tel.: 
723 747 646 po 19. hodině.
•• PF 62 - malotraktor čtyřkolový; 
kompresor, opratě na koně – 2 páry. 
Cena dohodou. Tel.: 606 347 385.
•• koňský vál železný za cenu šrotu.  
Tel.: 723 747 646 po 19. hodině.
•• nadzemní bazén zn. Orgando, 
pr. 3,6 m, výška 0,9 m, zcela 
kompletní, nerozbalený. Dále el. 
motor s převodovkou, typ Bota 250V. 
Zn. Levně, zdravotní důvody. Tel.: 
776 781 889.
•• stavební míchačku tovární výroby, 
kotevni patky 100 x 100 - 10 ks, 200 mm
samotovou komín. jímku a zaustění 
90°. Levně. Tel.: 737 302 419.
•• pryžové kostky nové 50x50 
červené, 12 ks, 100 Kč/ks a PVC šedý 
mramor 3,8x2,20 -  500 Kč, umyvadlo 
55cm 150 Kč. Tel.: 603 900 890.

» SPORT - VOLNÝ ČAS
prodám
•• dětské kolo Author Melody, 
červené, velmi dobrý stav. Tel.: 
606 201 232.
•• dámske kolo Eska – 650 Kč, ptačí 
klec – 250 Kč, zavařovací hrnec – 400 
Kč. Tel.: 605 776 380
» RŮZNÉ
•• Fotograf hledá dívky k fotografování 
v ateliéru i exteriéru. Brigáda pro 
studentky. Dlouhodobější spolupráce. 
Tel.: 732 180 721.
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• velký hrnec (asi jako zavařovací) 
cca 30 l, ale smaltovaný nebo nerez. 
Může být otlučený, ale funkční. 
Nabídněte. Tel.: 602 782 280.
» ZVÍŘATA
prodám
•• prase asi 120 kg, cena 32 Kč/kg. 
Tel.: 731 275.
•• prase - půlku do 50 kg, 1 kg za 38 
Kč. Tel.: 737 023 454.
» SEZNÁMENÍ
•• Finančně zajištěný 47/170 muž 
hledá dívku do 30 let k nezávazným 
schůzkám. Nelitovala bys. Tel.: 
773 492 354.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím     (komerční inzerce)

•• Hledáte zajímavou práci? Jste 
pracovitý a samostatný? Firma
TC MACH, s. r. o. Vás přijme jako
servisního technika. Klíčové prac. 
úkoly: instalace a servis tepel. 
čerpadel, péče o zákazníka před 
i po instalaci. Požadavky: SŠ 
nebo vyučen v oboru tech. směru, 
praktické zkušenosti s instalací otop. 
systémů, uživ. znalost MS office, 
vysoké prac. nasazení, týmový 
duch. Nabízíme: zázemí české spol., 

motivující fin. ohodnocení podle 
splnění cílů, odborný růst, zaměst. 
výhody. Své nabídky zasílejte na: 
tcmach@tcmach.cz nebo na adresu: 
TC MACH, s. r. o. U Mostu 590,
672 01 Moravský Krumlov.

•• 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.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré 
opravy. Okenní sítě vyrobím a namon-
tuji i do 24 hodin. Žaluzie vertikální, 
horizontální (řetízkové), silikonové 
těsnění oken a dveří, rolety předo-
kenní i látkové do střešních oken. Více 
info: Ivo Pavlík, Dukovany 221. Tel./
fax: 568 865 321, 602 719 156, e-mail: 
ivokarpavlik@ seznam.cz.

•• Úplně nová půjčka - peníze oka-
mžitě na ruku. Bez poplatků, měsíč-
ní splátky - MD, OSVČ, důchodci. 
Info na tel.: 605 324 100.

•• Cestovní agentura SACHTOUR, 
Široká 16, Ivančice, tel.: 608 144 807,
www.sachstour.cz • Prodej zájezdů 
do celého světa • VELKÝ VÝBĚR 
LAST MINUTE • VSTUPENKY 
TicketPortal a TicketArt.

•• STOP finančním problémům a 
exekucím! Pracuji pro 1. věřitele. 
Tel.: 733 224 414, 732 547 490.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.  
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy: 
Zahradní 292, Moravský Krumlov.

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 12/11 vyjde 17. června 2011, uzávěrka 14. června 2011. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 4.6. v 19.00 HON NA ČARODĚJNICE
  Dobrodružný film USA

ne 5.6. v 19.00 SUCKER PUNCH
  Akční film USA

so 11.6. v 19.00 NEZNÁMÝ
  Akční film USA

ne 12.6. v 19.00 AUTOPOHÁDKY
  Anim. povídkový film ČR

so 18.6. v 19.00 SVĚTOVÁ INVAZE
  Akční thriller USA

ne 19.6. v 19.00 ZKUS MĚ ROZESMÁT
  Romantická komedie USA

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

ne 5.6. ve 20.00 LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
  Komedie USA

st 8.6. ve 20.00 THOR 
  Fantasy film USA

st 15.6. ve 20.00 ÚTĚK ZE SIBIŘE
  Drama USA

ne 19.6. v 15.00 ČERTOVA NEVĚSTA
v 17.00 a ve 20.00 Hraná pohádka ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 5.6. ve 20.00 ZDROJOVÝ KÓD
  Sci-fi USA

st 8.6. ve 20.00 LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
  Romantická komedie USA

ne 12.6. v 18.00 MÁMA MEZI MARŤANY
  Anim. komedie USA, dabing

ne 12.6. ve 20.00 3
  Komedie Německo

st 15.6. ve 20.00 CZECH MADE MAN
  Komedie ČR

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so 4.6. v 19.00 OPRAVDOVÁ KURÁŽ
ne 5.6. v 19.00 Western USA

so 11.6. v 19.00 ZKUS MĚ ROZESMÁT
ne 12.6. v 19.00 Romantická komedie USA

ne 12.6. v 17.00 MÁMA MEZI MARŤANY
  Anim. komedie USA, dabing
 

so 18. 6. v 19.00 ČERNÁ LABUŤ
ne 19.6. v 19.00 Americký psychologický thriller

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

so 4.6. ve 21.30 SVĚTOVÁ INVAZE
  Sci-fi USA

pá 10.6. od 18.00 FOCOBFEST 2011

so 11.6. od 18.00 ROCKFEST 2011

ne 12.6. od 14.00 MIROSLAVSKÝ KLÍČ

pá 17.6. ve 21.30 ÚTĚK ZE SIBIŘE
  Drama USA

so 18.6. ve 21.30 NEZNÁMÝ
  Akční film USA

Vodácký klub Gold river pořádá pro děti i dospělé
v sobotu 4. června 2011 od 10 hodin ve Vrabčím hájku 

VODÁCKÝ DEN
S VEČERNÍ ZÁBAVOU

Dopolední akce zdarma od 10 do 13 hodin: jízda na raftu, kanoi
a kajaku, nácvik záchranné akce, výuka eskymáckého obratu, výuka 

ovládání raftů a kanoí, tradiční rychlostní závody na raftech.
Večerní zábava se skupinou STONE od 20.00 hodin

večer plný překvapení a soutěží, vstupné na zábavu 70 Kč,
bohaté občerstvení, losování vstupenek o zajímavé ceny.

ZO ČSCH Moravské Bránice zve širokou veřejnost na akci: 

MÍSTNÍ VÝSTAVY
4. - 5. června - PROSIMĚŘICE

18. - 19.  června - SKALICE

ZO ČSCH Moravské Bránice zve širokou veřejnost na akci: 

ANTONÍNSKÁ ZÁBAVA
18. června - hraje SANKLABÁNO

Výbor pro mládež a kulturu společně s obecním úřadem pořádá
 v zámeckém parku

POUŤ V TAVÍKOVICÍCH
sobota 11. 6. 2011 od 20.00 hodin hrají Dreams

neděle 12. 6. 2011 od 14.30 hodin k zavádění hraje kapela Skaláci.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

TJ  PETROVICE pořádá

1. PETROVICKOU LETNÍ NOC
sobota 11. června 2011, začátek ve 20 hodin

fotbalové hřiště v Petrovicích, hraje VÍKEND z Hostěradic.
Srdečně vás zveme k tanci i příjemnému posezení pod pergolou!

občerstvení zajištěno (uzená cigára). vstupné 60 Kč.

TJ Sokol Padochov pořádá v sobotu 18.června 2011 13. ročník 
humanitární akce na podporu výzkumu léků proti rakovině

BĚH NADĚJE
Program začíná ve 13.00 hodin různými atrakcemi (koníci, dětský 
Bungee jumping, bodypainting aj.), vystoupení skupin aerobiku, 
motorkářů a historických aut. Prezentace BN v 14.30 hod. Start 
Běhu naděje v 15.00 hod. Běh naděje je během nesoutěžním a 
mohou se ho zúčastnit všichni lidé a to i kočárky či na kolech. 
Děkujeme za Vaši účast, vždyť nevíme, kdy budeme potřebovat 

pomoci sami. Akce se koná za každého počasí !!!

TJ JAMOLICE pořádá XIII. ročník velkého nohejbalového turnaje 
neregistrovaných družstev

JAMOLICE CUP 2011
o putovní pohár starostky obce

25.  -  26.  června  2011
v  areálu letního tábora „Pod Templštýnem“ v údolí řeky Jihlavy

V sobotu večer v areálu diskotéka. Po celou dobu turnaje zajištěno 
bohaté občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu.

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 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.

SM DOMINO Branišovice pořádá

TRADIČNÍ OSLAVA DNE DĚTÍ
(TENTOKRÁT NETRADIČNĚ)

ŠIPKOVANÁ S HLEDNÁNÍM POKLADU
4. června od 14.00 hodin

start: Pohostinství Šimková - cíl: rybníček Kačák.
Jako bonus: skákací hrad. V cíli je připraveno bohaté občarstvení
(uzené cigáro, sýr v bulce, maso na kotlíku, hranolky, nápoje, ...).

K tanci a poslechu hraje DJ Libča. Vstupné dobrovolné.

Základní škola Vémyslice Vás zve dne 24. června 2011

NA SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI
85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Program:  15.00 - 17.00 hodin - Prohlídka školy (Školní kavárna),

18.00 - 19.00 hodin - Akadamie (Sokolovna - vystoupení žáků školy),
od 19.00 hodin hraje k tanci a poslechu country kapela ŠERO.

Posezení na školním dvoře. Bohaté občerstvení.

SOUTH MORAVIA
YOYO CONTEST 2011

Celorepubliková soutěž v yoyování SMYC 2011
Sobota 11. června od 14.00 hodin v areálu Vrabčí hájek

v Moravském Krumlově.
Účast přislíbil mistr Evropy Tomáš Bubák a skupina SLEEPERZ,

která zazářila v soutěži Česko - Slovensko má talent.
Vstupné dobrovolné.

Folk & Country Festival Pod Templštýnem

TEMPLÁŘSKÝ ŠTÍT
18. června od 16.00 hodin - vstupné 150 Kč

vystoupí: Paleček a Janík, Piknik, D.N.A., Maranta, Wegett,
H - Kvartet, Bonni Expres, taneční skupina z Březníku.
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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

TISKOPISY • LETÁKY
BROŽURY • PUBLIKACE

GRAFIKA + SAZBA + TISK
A DISTRIBUCE V ČR

Neziskovým a příspěvkovým
organizacím nabízíme

slevy až 20 %.

Se svou poptávkou nás
kontaktujte na:

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

REKLAMNÍ CEDULE
A PLACHTY • RAZÍTKA

Sítě pro� hmyzu ke všemoknům
ZDARMA !!!

AKCE:

dekor zlatý dub

na venkovní 

straně oken za

cenu bílého

NOVÁ POBOČKA
v Moravském Krumlově

náměs� TGM 28
budova Jednoty

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

VÝROBCE A DODAVATEL:
JKterm s.r.o.

Chcete se naučit kreslit věci či postavy tak, jak je vidíte?
Potřebujete kreslířskou dovednost ke své práci? Chcete se 
uvolnit a rozvinout svou tvořivost? Právě pro vás je tu kurz

kreslení pravou mozkovou 
hemisférou

aneb realistická kresba pro začátečníky i pokročilé s Mgr. Alenou 
Andrysovou. Kurz je vhodný pro všechny, kteří chtějí na sobě pracovat. 
Více o lektorce a metodě se dozvíte na www.umim-kreslit.cz. Třídenní 
víkendový kurz se koná v Ivančicích v RC Měsíční houpačka. Cena je 
2.800 Kč; děti, studenti, důchodci a maminky na mateřské dovolené 
2.100 Kč. Pro přespolní je možnost přespání v prostorách RC na karimatce 
ve vlastním spacáku za poplatek cca 70 Kč/noc. Závazné přihlášky na tel. 

č.: 602 782 280 nebo na e-mail: obchod@alma.cz.

Naučte se vidět skutečnou podobu věcí!


