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Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

volejte: 724 680 736
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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.

VÝROBA
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.
Knížecí dům, 1. patro, Růžová 39, M. Krumlov

Už to začalo
/Ivančice/ Konečně začínáme
vnímat, že v některých ivančických ulicích se začalo s pokládáním nové kanalizace. Nelze
to přehlédnout. Bagry, výztuhy
výkopů, nákladní auta odvážející
vykopanou zeminu a přivážející
jiný materiál na zásyp.
Od začátku měsíce června se
začalo v ulici Chřestové, připojením na kanalizaci v Rybářské
ulici. Dále u Malovaného mlýna
připojením na větev od Němčic
k ČOV, v Alexovicích v Zahradní
ulici (mělo být dokončeno 20.
května). O týden později v Rybářské budování hlavní větve
města o průměru cca 800 mm
směrem k ČOV a v Němčicích na
křižovatce u Pneuservisu směrem
do Němčic (zahájení mělo být 1.
dubna). V první ulici - U Cihelny,
která měla dle harmonogramu být
dokončena 30. května, se dosud
nezačalo. Zpoždění bylo zaviněno zdlouhavým výběrovým
řízením a musí se dohnat např.
přizváním dalších firem.
Na volné ploše potíže nejsou,
horší je v to v ulicích. V Chřestové ulici musel bagr přenášet zeminu přes střechy domů na auto,
které stálo za ním. Jiná možnost
nebyla, malá šířka ulice a domy
po obou stranách. Horší to bylo

mezi budovami Malovaného mlýna. Bagrování zpomalují i různá
vedení uložená pod povrchem a
spodní voda, kterou je třeba neustále odčerpávat. Dřívější přípojky odpadů ihned připojují.
Bude to chtít trpělivost, hlavně
v ulicích, kde je značný provoz,
bude nutno řešit objížďky nebo
semafory, protože nezbytný provoz např. sanitek nebo požárníků
je nutné zajistit i v těchto podmínkách.
Oficiálně je akce pojmenována
„Zlepšení kvality vod v řekách
Jihlavy a Svratky nad nádrží Nové
Mlýny“. Akce s náklady 662,3
milionů korun (bez DPH) jsou
převážně z fondů EU - 444,6 milionů, a z vlastních zdrojů je 178,5
milionů. Z uvedené částky je 178,3
mil. určeno na rekonstrukci čistírny odpadních vod v Ivančicích.
Akce se projeví nejen v Ivančicích, ale i v Oslavanech a
Padochově. Celkem bude v Ivančicích, Oslavanech a Padochově
zrekonstruováno 8,9 km kanalizační sítě a 11 km vodovodních
řádů. Nově vystavěná kanalizace
bude dlouhá celkem 17,6 km.
Na ČOV Ivančice budou, mimo
již připojených obcí, napojeny
obce Dolní Kounice, Moravské
Bránice, Nové Bránice, Oslavany

Rekonstrukce kanalizace v Chřestové ulici

a Padochov a v budoucnu místní
části Ivančic - Budkovice, Hrubšice, Letkovice, Řeznovice.
Dnes je ČOV kapacitně schopna vyčistit odpady od 8900 obyvatel, díky významné rekonstrukci
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PŘIJĎTE SI VYBRAT ....

foto Jiří Široký

dojde k zvýšení její kapacity na
likvidaci odpadů od téměř 20000
obyvatel. Konečný termín pro
ukončení celé akce je 30. listopad
2012 a musí se bezpodmínečně dodržet.
Jiří Široký

AKCE!

Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!
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150
volejte zdarma:
telefon:800
546101
425 150
181
telefon: 546 425 181
mobil:
608
505
mobil: 608 505 529
529
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Práce jdou podle plánu

Slovo úvodem

PÁR SLOV O SVÁTCÍCH
Je tady červenec, začínají prázdniny, děti prchají ze škol a poté společně
s rodiči do cizích krajů. Počátkem července si připomínáme i dva státní
svátky. Předznamenaly je dvě významné události, které měly přímý vliv na
naše dějiny. Dne 5. července příchod slavných slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Čili událost radostná. Velkou tragédií je
naopak den 6. července 1415. Tehdy upálili v německé Kostnici mistra Jana
Husa. Velkého myslitele, reformátora katolické církve, filozofa a kazatele.
Asi v roce 862 vyslal kníže Rostislav z rodu Mojmírovců, vládnoucí Velké
Moravě, poselstvo k byzantskému císaři Michaelovi III. s prosbou o vyslání
duchovních, kteří by vedli bohoslužby v slovanské řeči (latina už mu asi lezla
na nervy, stejně jako vlezlí Frankové) a položili tak základy vlastní církve
i nezávislé moci na Velké Moravě. Obyvatelé Velké Moravy se již v té době
seznámili s církevním učením misionářů z východofranckého království, ale
kníže Rostislav se oprávněně obával politického a náboženského vlivu německých kmenů, a tak ze země nechal latinsky mluvící kněze vyhnat.
Díky znalosti jazyka byli pro tuto misi vybráni právě významní byzanští
diplomaté Konstantin (latinsky Cyril) a Metoděj. Při přípravách Konstantin
dokonce sestavil nové písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk a společně
s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy potřebné
pro konání bohoslužeb.
Mistr Jan Hus se narodil asi v roce 1371 v jihočeském Husinci. Od roku
1398 vyučoval na pražské univerzitě. V letech 1409–1410 byl dokonce jejím
rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž
se ocitla katolická církev, a přIjal některé myšlenky Johna Wycliffa. Již v té
době to byla od významného kazatele, kterého si vážila i královna Žofie,
velká drzost. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a
exkomunikovala jej. Odporovat tehdejší mocenské mafii se mu nevyplatilo.
Ono se to nakonec nevyplatilo nikomu, protože hejtman Žižka tehdejším
pánům světa uměl dokázat, že Češi jsou sice národ trpělivý, ale když to
někdo přežene, lítají třísky. Církev tedy pozvala mistra Jana na kostnický
koncil. Za účelem přátelské diskuze přirozeně. Bezpečí mu dokonce zaručil sám císař Zikmund. Církevní činitelé ho tam nechali zatknout, soudili
ho a odsoudili jako kacíře. Jako takový byl vydán světské moci k upálení
na hranici. I tam odmítl odvolat své učení a bojoval za svou pravdu.
Tu upálit nešlo (a nikdy nepůjde). Jiskry z jeho hranice zapálily požár husitské revoluce, která potom dlouhou dobu otřásala celou Evropou.
Obě události znamenají významný milník v dějinách našich zemí. I
když po věrozvěstech přišli jiní. Němcozvěsti, rusozvěsti a v neposlední
řadě i amerikanozvěsti a feminozvěstky. Každý z nich se snažil, snaží a
zajisté do budoucna bude snažit, jsa přesvědčen o své vlastní genialitě,
usilovným způsobem zničit náš rodný jazyk pod záminkou, že pro různá
cizí slova nemáme český ekvivalent. Cyril s Metodějem dali svým učením
základ naší národní a státní samostatnosti. Je všeobecně známo, že kdo
chce zničit národ, musí především zlikvidovat jeho jazyk a kulturu. Co se
týče mistra Jana Husa, z obyčejné jiskry lze založit požár. Obzvlášť, když
je to jiskra z nespravedlivě založené hranice. Problémem je, že oheň je sice
dobrý sluha, ale zlý pán. Silný požár vypálí všechno do základů. Nejen
hnilobu, ale i vše dobré, co se vybudovalo.
Ale je konec všem meditacím, třebas historickým. Je léto a všichni
bychom měli oddychovat a užívat si sluníčka. Problémy vypustit alespoň
na chvíli z hlavy. Takže krásné a slunečné léto přeje všem svým čtenářům
za celou redakci Petr Sláma.

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ
Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

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/ Práce
na průtahu pokračují podle upraveného harmonogramu. Skanska
přistoupila na požadavek města
na rychlejší dokončení stavby
od kruhového objezdu k zámku.
Tato část tak bude otevřena s
měsíčním předstihem od 1. srpna.
Zároveň se začne pracovat na
posledním úseku stavby, tedy od
budovy KB k mostu u Vertexu,
kde bude stavba probíhat za úplné uzavírky. Zprovoznění úseku
od zámku po konec náměstí je
plánováno do 12. září 2011.

Město zaznamenalo několik
připomínek k řešení autobusové
dopravy. Ne všem vyhovuje
„okružní jízda“ kolem města a
několikaminutové zpoždění.
„Omlouváme se za tyto komplikace spojené s opravou průtahu městem. Jízdní řády se takto
upravovaly kvůli neprůjezdnosti
kolem zámku a zajištění obslužnosti náměstí. Od 1. srpna budou,
vzhledem k otevření první etapy
stavby, jízdní řády opět upraveny
a jízdní doba se již zkrátí,“ řekl
místostarosta Zdeněk Juránek.

Kraj bere nemocnicím
/Ivančice/ Nemocnice Ivančice
má odvést ze svého investičního
fondu do krajského rozpočtu
34 milionů korun. Ministerstvo
financí koncem května provedlo
aktualizaci predikce daňových
výnosů na rok 2011 a oproti původní předpovědi dojde u JMK
ke snížení daňových výnosů o
95 mil. Kč. Vzhledem k nutnosti
krytí tohoto schodku bylo na

Zastupitelstvu JMK rozhodnuto
o stažení peněz příspěvkovým
organizacím zřizovaným JMK
původně určených na investice.
Příspěvkové organizace, a tedy
i nemocnice ale o své peníze nepřijdou. Tyto prostředky budou
staženy do fondu pro zdravotnictví
a budou přerozděleny opět nemocnicím dle aktuálního ekonomického vývoje a potřeby. Petr Sláma

Ředitel Němec odchází
/Ivančice/ K 1. srpnu dojde
na Základní škole T. G. Masaryka v Ivančicích k střídání
stráží. K tomuto dni odchází na
zasloužený odpočinek stávající
ředitel školy Mgr. Otmar Němec.
Nahradí jej Mgr. Tomáš Chytka.
Mgr. Němec působil na ZŠ
TGM Ivančice (dříve I. ZŠ Ivančice) od roku 1972 jako učitel fyziky a technických prací. V roce
1994 se stal zástupcem ředitele,
v roce 1996 ředitelem školy. Byl
to právě on, který byl jako ředitel
postaven před těžký úkol organizace kompletní rekonstrukce
zastaralého objektu školy. Jak se

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

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

mu to podařilo, dokazuje samotná
budova dnes. Vytvořil z „Brněnky“ školu, na kterou mohou být
všichni občané Ivančic hrdi.
Svou pedagogickou činnost neomezil jen na Ivančice. Vykonával
řadu let funkci okresního metodika a krajského rektora předmětu
Technické práce. Za svoji činnost
obdržel, u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského,
vyznamenání za vynikající práci
v oblasti školství. V letošním roce
2011 mu k tomuto ocenění přibude za jeho celoživotní obětavou
práci pro školu i pro město Cena
města Ivančic.
Petr Sláma

01.07.2011

ZPRÁVY Z RADNIC

Ceny města Ivančice
/Ivančice/ Ivančické zastupitelstvo rozhodlo o udělení cen města
Ivančice za roky 2010 - 2011. Tyto ceny jsou každoročně udělovány
občanům Ivančic, kteří se významným způsobem zasloužili o rozvoj
města, rozvíjení mezinárodních vztahů mezi partnerskými městy nebo
udělali nějaký významný čin. Letošními oceněnými jsou: Mgr. Otmar
Němec za celoživotní pedagogickou činnost, Milan Halúzka, oceněný za rozvíjení mezinárodních vztahů s partnerským slovenským
městem Stupala a reprezentaci Ivančic v oblasti propagace pěstování
chryzantém. Dalšími oceněnými jsou Ladislav Kocáb a Jan Kratochvíl, kteří se zasloužili o rozvoj ivančického sportu. Zvláštní cenu
obdržel od městského zastupitelstva mladý hokejista Radek Koblížek.
Ten díky své rozvaze a pohotovosti zachránil život svému otci a zabránil možnému vzniku vážné dopravní nehody.
Petr Sláma

Pozemky pro bioplynku
/Moravský Krumlov/ Společnost B.C. Engineering, která město
oslovila se záměrem výstavby bioplynové stanice, požádala o prodej
pozemků. Nyní se jedná o ceně. Zastupitelstvo již schválilo záměr výstavby a na srpnovém zasedání bude na programu jednání právě prodej
těchto dotčených pozemků.
/abé/

Čištění mlýnského náhonu

/Ivančice/ Rada města schválila na svém zasedání vyčištění části
mlýnského náhonu Mácova mlýna. Zároveň uložila odboru technickému
a investičnímu vypsat výběrové řízení na zhotovitele celé akce. Rekonstrukce bude hrazena ze schváleného rozpočtu odboru, pokud ovšem
budou tyto finanční prostředky převedeny z rezervy zastupitelstva. Voda
přiváděná z řeky Oslavy tzv. „Mácovou struhou“, která protíná celé město a končí v řece Jihlavě, sloužila k pohonu mlýnského kola. Po ukončení
mlynářské činnosti náhon dlouho chátral a zanášel se. O rekonstrukci celé
Mácovy struhy se pokoušelo již několik zastupitelstev, ale jejich snaha
vždy ztroskotala na nedostatku finančních prostředků.
Petr Sláma

Projekt SVaK Ivančice

/Oslavany/ Oslavanský místostarosta Ing. Svatopluk Staněk podal
na veřejném zasedání zastupitelstva svým kolegům informace o zahájení prací na rekonstrukci kanalizace. Rekonstrukce byla zahájena
v místní části na Vyhlídce a u kasáren v Padochově. Po nich budou
následovat výkopové práce v lokalitě na Skalkách. Zde bude sice zcela uzavřena komunikace, ale pro složky integrovaného záchranného
systému, i když s velkým omezením, bude přístupná.
Petr Sláma

AUTORIZOVANÝ ZNAČKOVÝ

PRODEJ a SERVIS
motocyklů, skútrů a mopedů
s 20letou tradicí

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

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

DŘEVO

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

603 576 656

MARKÝZY v AKCI !!!
Nyní s motorem, senzorem větru
a dálkovým ovládáním

již od 18.900 Kč
) 602 733 688
ŽALUZIE KOBLÍŽEK

Višňové u Znojma

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

PETR HUSÁR

ZEDNICKÉ
PRÁCE
• veškeré stavební práce
• zateplování fasád
• obklady a dlažby
• sádrokartony
Ivančice - Řeznovice 89
Tel.: 777 167 826
e-mail: husarp@volny.cz

BARTOŠ - MOTO
Dr. Milady Horákové 29
Miroslav • tel.: 515 333 339
mobil: 776 626 586
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Mateřská škola v Polánce obnovena nebude
/Moravský Krumlov/ Žádostí
rodičů dětí z Polánky obnovit
provoz mateřské školy v Polánce,
která byla zrušena k 1. září 2001,
se zabývala rada i zastupitelstvo
města od konce února.
Zastupitelům byl v květnu
předložen hrubý rozpočet stavebních prací nutných k provedení
rekonstrukce objektu v předpokládaném objemu téměř milion
korun, dále předpokládaná potřeba finančních prostředků na

vybavení ve výši 350 tisíc korun
a předpokládané roční náklady
na provoz a dovoz stravy ve výši
305 tisíc korun. Ze strany města
by bylo rovněž nutné podílet se
na dofinancování přímých výdajů na vzdělávání, tj. mzdových
prostředků pro pedagogické zaměstnance. Zastupitelům města
byl rovněž předložen přehled o
počtu narozených dětí v Polánce
v období 2006-2010 a vývoj počtu dětí v MŠ v Mor. Krumlově

Armáda mapuje region
/Ivančice/ A už je to tu zase. Po panu Millerovi, císařských důstojnících Josefa II., opět řádili na ivančickém katastru vojenští
kartografové. Tentokrát ovšem z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. Ve dnech 20. až 24. června
provedli jeho příslušníci místní šetření pro obnovu vojenských topografických map. Přesné a aktualizované vojenské mapy jsou důležitým dokumentem nejen pro obranu státu, ale i pro případ krizových
Petr Sláma
situací, jako jsou například povodně.

$

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

Na jaké částky máme být pojištěni? Je mi 30 let, manželce také,
vyděláváme zhruba 35 tis. měsíčně a máme malou dcerku.
Velice zajímavá a zodpovědná otázka. Kvalitně se zajistit proti životním rizikům tak, aby případná nenadálá situace neohrozila po finanční
stránce chod rodiny. Pro stanovení konkrétních částek je nutné znát více
parametrů. Pokusím se Vám alespoň srozumitelně vysvětlit smysl pojistných částek - tedy částek, na které je vhodné se zajistit. Pro Vás, jako
živitele rodiny, by měly částky být stanoveny tak, aby případný výpadek
příjmů pokryl finanční závazky (úvěry) a dal rodině finanční injekci na
3 - 4 roky života bez Vaší přítomnosti. Nemusíme myslet zrovna na to
nejhorší. Stanovení pojištění případné invalidity (ať už vlivem úrazu či
nemoci) by mělo vynahradit to, že po zbytek aktivního života budete
odkázán na invalidní důchod. Rozdíl státních dávek a Vašeho současného finančního standardu by měla v sobě obsahovat ona částka trvalých
následků. „Drobnější“ druhy pojištění, jako například pojištění pracovní
neschopnosti, je vždy nutné rozmyslet. Dopředu se zeptat, zda toto pojištění pro mě plní nějaký účel - jaký dopad to bude mít na rodinné finance,
když budu například týden v nemocnici s drobným úrazem.

IB-MET

s.r.o.

MORAVSKÝ KRUMLOV
(areál bývalého Lakrumu)
9.00 - 16.00
Po-Pá
9.00 - 11.00
Sobota
zavřeno
Středa

VÝKUP ŽELEZA,
BAREVNÝCH KOVŮ,
EL. A TEL. KABELŮ
Výkup, doprava a zpracování
kovového odpadu.
mobil: 731 566 786
e-mail: ivoboril@centrum.cz
WWW.IB-MET.CZ

od školního roku 2003/2004.
Zastupitelům byla také zodpovězena jedna ze základních
otázek, a to předpokládaný počet
dětí navštěvujících školku. Ve
školním roce 2011/2012 by se
jednalo o 13 dětí, z toho 11 dětí
na celodenní docházku.
„Při projednávání případného
obnovení provozu školky v Polánce byly posuzovány důležité
aspekty: ekonomická náročnost
obnovení provozu (rekonstrukce,
vybavení, provoz a mzdové prostředky), skutečný zájem rodičů o
umístění dětí (počet dětí, které by

navštěvovaly MŠ v Polánce v jednotlivých šk. letech) a dostatečná
kapacita v Mateřské škole v Mor.
Krumlově (možné otevření třídy
v Mateřské škole na ul. Husova),“
uvedl starosta Tomáš Třetina.
Předložené návrhy na schválení obnovení provozu Mateřské
školy v Polánce nebyly na zasedání zastupitelstva města dne
6. června odsouhlaseny. Provoz
Mateřské školy v Polánce tedy
nebude obnoven především
z důvodu malého počtu dětí,
a tudíž velké ekonomické nároč/mape/
nosti provozu.

/Brno/ Budoucnost zámku
v Moravském Krumlově a Slovanské epopeje Alfonse Muchy
byly hlavním tématem čtvrtečního jednání hejtmana Michala
Haška, generálního ředitele
společnosti Incheba Alexandra
Rozina a starosty Moravského
Krumlova Tomáše Třetiny.
Po skončení jednání hejtman
Hašek uvedl, že klíčovou otázkou je definitivní stanovisko
hlavního města Prahy, dohoda o
tom, jak bude umožněno zachování Slovanské epopeje zde na
jižní Moravě. „V průběhu měsíce července se sejdeme v Praze
s primátorem Svobodou a radním
Kauckým a pozveme oba opět na
jižní Moravu. S ministerstvem
kultury bude třeba dořešit otázku dotace na první fázi oprav
výstavní prostory, tj. místa přímo
spojeného s umístěním Slovanské
epopeje. V této věci vede jednání
pan starosta Třetina. Budeme
řešit společně jako tři subjekty
- Incheba, Jihomoravský kraj

a město Moravský Krumlov otázku majetkoprávních vztahů
ke krumlovskému zámku. Za Jihomoravský kraj jasně říkám, že
podporujeme setrvání Slovanské
epopeje v Moravském Krumlově,“ uvedl hejtman.
Generální ředitel Incheby, která je vlastníkem krumlovského
zámku, Alexandr Rozin vyjádřil
přesvědčení, že v krátké budoucnosti se najde společné řešení.
Starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina uvítal nastartování kroků, které povedou
k zahájení oprav krumlovského
zámku: „Zároveň věřím tomu,
že je to důrazný apel na Prahu,
aby Epopej zůstala v Moravském
Krumlově do doby, než pro ni
Praha vystaví pavilon. Epopeji
je v Krumlově dobře, chceme
opravit další výstavní prostory,
aby byla vystavena v lepších podmínkách než doposud. Věříme, že
se nám podaří udělat doprovodné
expozice a výstavy v rámci celého krumlovského zámku“. /abé/

Krumlov, kraj i Incheba
chtějí Epopej v Krumlově

KOVOŠROT
NÁKUPNÍ CENÍK PLATNÝ K 30. . 2011
Kč/kg

MATERIÁL

DRUH

Železný šrot

5,litina, max. 40x40 cm
4,60
Fe těžké nad 4 mm
4,60
litina velkokusá, trubky
3,70
Fe šrot lehký do 4 mm - plechy
17,elektromotory
140,Cu drát nový lesklý
Cu mix, drát, plech, kus. starý, lak 125,43,CU kabely izolované
86,bronz plech, kus.
76,mosaz plech, kus.
38,-/37,Al drát nový/starý
30,Al kus litý bez Fe, profily
27,Al plech bez Fe
3,Al kabely izolované
27,Pb čisté, mašle
18,Zn plech, kus.
34,nerez nemagnetická

Měď

Bronz
Mosaz
Hliník

Olovo
Zinek
Nerez

Při množství nad 100 kg u barev. kovů a 1000 kg u žel. šrotu je
možnost navýšení kupní ceny dohodou. Aktuální a podrobnější
ceny po telefonické domluvě na 731 566 786.

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Ve čtvrtek 23. června ukončilo svoji činnost šestnáct komisařů z patnácti zemí, kteří tři týdny prováděli kontrolu dukovanské elektrárny.
Mise OSART je navržena jako kontrola programů a činností podstatných pro provozní bezpečnost. Kontrolována byla proto především
oblast řízení, organizace vedení, organizace administrativy, školení a
kvalifikace, provozu, údržby, provozních zkušeností, radiační ochrany,
chemie, havarijního plánování a havarijní připravenosti. Své nálezy
předal tým formou svých doporučení, návrhů a dobrých praxí vedení
elektrárny. Jako příklad dobré praxe lze uvést přístup elektrárny k náboru a školení perzonálu či dlouhodobou snahu hledat další možnosti
náhradního napájení elektrárny při blackoutu. Rezervy má elektrárna
při analyzování příčin mimořádných událostí a zajišťování ochrany
pracovníků a evakuovaných osob při případném úniku radioaktivity.
Vedení elektrárny akceptovalo připomínky komisařů a požádalo agenturu MAAE o vyslání následné mise za 18 měsíců, jak je běžnou praxí.
Závěrem bych chtěl ocitovat část svého vystoupení při ukončení
mise 23. června: „Komisaři mise OSART, a s trochou nadsázky i komisaři Občanské bezpečnostní komise, mají společný cíl. Zatím co mise
OSART silou svých profesionálních komisařů ukazuje vedení elektrárny cestu k bezpečnému provozu, snaží se komisaři OBK podpořit nejen
první pilíř, tedy bezpečnost, ale i druhý pilíř, na kterém stojí existence
JE, a tím je akceptovatelnost elektrárny občanskou veřejností. OBK
prostuduje co nejdříve veškerá zjištění komisařů a bude z nich čerpat
inspiraci pro svou další práci...“ Současně chci poděkovat za příznivé hodnocení činnosti naší komise. To potvrzuje, že jsme se vydali
27. 6. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK
správnou cestou.

Vzali hrábě místo hadic
/Ivančice/ Že nejenom požárním sportem je živ mladý hasič,
dokázali dne 24. června nejmladší členové SDH Ivančice. Svou
poslední schůzku v tomto školním roce se rozhodli věnovat pomoci
PhDr. Věře Jelínkové, která již dlouhá léta obětavě a nezjišťně pečuje
o údržbu jedné z nejvýznamnějších kulturních památek - ivančického židovského hřbitova. Místo hadic a proudnic vzali tentokrát do
rukou hrábě a vyhrabali ze hřbitova starou trávu. Děti se do práce
vrhly s nadšením. Po ukončení akce paní Jelínkové přislíbily i pomoc
Petr Sláma
s podzimním úklidem hřbitova.

Na pozvání do Chorvatska
/Oslavany/ Město Oslavany obdrželo pozvání partnerského města
Vir v Chorvatsku. Místní občané pozvali starostu Víta Aldorfa s doprovodem na oslavu odkupu ostrova Vir jeho obyvateli, tzv. „Virskou
noc“. Slavnost se uskuteční od 10. do 14. srpna. Rada města navrhla
delegaci: Svatopluk Staněk, Naděžda Špiříková, Ivan Kocáb a Miloš
Černý, který bude zajišťovat překlad. Zastupitelstvo schválilo složení
Petr Sláma
delegace i služební cestu do Chorvatska.

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice

ZVE ZÁKAZNÍKY
K NÁKUPU
I V PRŮBĚHU PRÁZDNIN

z nabídky vybíráme:

thuja smaragd, výška 30 cm za 29 Kč
15 druhů bylin - vše za 30 Kč
mail: info@zahradnictvivedrovice.cz
www.zahradnictvivedrovice.cz
mobil: 731 103 985

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
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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.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM - ČERVENEC 2011
Kulturní a informační centrum Miroslav

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538,
fax: 515 333 608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 9.7. - 2. SLET ULTRALAHKÝCH LETADEL na letišti AirCon Miroslav.
Očekává se slet řady letadel z celé ČR. Diváci jsou srdečně zváni, z bezpečnostních důvodů však bude vstup na plochu k letadlům uzavřen.
• 9.-13. července - „PROČ BYCHOM SE NETOPILI“. Vodácký kurz na
Lužnici pro žáky 9. tříd a středoškoláky. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav.
• 15.7. ve 20.00 hod. - ZÁMECKÁ PÁRTY s folkrockovou sk. PŘECESPOLU
v parku před zámkem s bohatým občerstvením a míchanými drinky.
• 16.7. od 9.00 hod. - MERUŇKOBRANÍ S JARMARKEM U FLORIÁNA.
Tradiční trh, ukázky lidových řemesel, průvod v dobových kostýmech,
středověká katovna, stanové ležení, středověká hudba CANORA, ukázky
letového provozu na novém letišti, výstava automobilů, módní přehlídka, ukázky
kovářské práce, atrakce pro děti (skákací hrad), ochutnávka vín z Miroslavska.
Odpolední součástí slavnosti jsou: „Obléhání tvrze kněžny Miroslavy
zlotřilým rytířem Markem“, soutěže v pojídání meruňkových knedlíků na čas „Meruňkový král“, o nejhezčí meruňku - „Meruňka roku“, nejlepší meruňkovou
pálenku - „Meruňkovice roku“, ochutnávání meruňkovice, vystoupení MARTY
KUBIŠOVÉ se skupinou Karla Štolby a koncert „Brány baroka otevřené (soubor
Ardor musicus)“ na zámku. Večer pak ohňostroj a Velká letní noc v letním kině
se skupinou MERLIN. Již 22. ročník pořádá město Miroslav, SHŠ Miroslavští
z Miroslavi, Dům dětí a mládeže, Český zahrádkářský svaz, FC Miroslav a OS
Marek a MKIC Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 17.7. - ODPOLEDNÍ POSEZENÍ před kulturním domem začátek ve 13
hodin, od 19 hodin KONCERT ZÁVIŠ. Bohaté občerstvení + dobrá zábava.
• 17.-24.7. - RYBÁŘSKO-ZÁLESÁCKÝ TÁBOR V OSLAVANECH. Pro
rybáře a zálesáky od 7 let. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav.
• 17.-24.7. - Soustředění MAGIC THE GATHERING v Oslavanech. Pro
zájemce o hru MTG od 9 let pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav.
• 23.7. - TURNAJ V NOHEJBALU na hřišti FC Miroslav. O ceny budou
soutěžit tříčlenná družstva. Občerstvení zajištěno.
• 18.-23.7. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „ENDEROVA HRA“. Pořádá Dům dětí
a mládeže v Miroslavi, pro děti od 6 let (na akci je nutno přihlásit se předem).
• 25.-30.7. - LET‘S DANCE příměstské soustředění v Miroslavi. Pro děti od
2.třídy pořádá pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav.

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• 17. 7. v 19.00 hod. - KONCERT PRO SLOVANSKOU EPOPEJ v rámci
Znojemského hudebního festivalu. Vystoupí slovenské Lotz trio s festivalovým
programem pro MSE. Zámek MK.
• 20.-23. 7. - FILMOVÉ LÉTO - kinematograf bratří Čadíků. Promítání filmů:
Největší z Čechů, Zemský ráj to na pohled, Tacho, Kawasakiho růže. Náměstí T.
G. Masaryka, Mor. Krumlov, vstupné dobrovolné. Začátky ve 21.30 hodin.
• 22.-23.7. v 19.00 hod. - „ZLOČIN NA KRUMLOVĚ“ - divadelní představení
DS Bezgest. Nádvoří zámku M. Krumlov, předprodej vstupenek v IC.
• 23.7. - od 13.00 hod. - III. ročník soutěže v požárním útoku „O POHÁR
MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV“. fotbalové hřiště FC Rakšice. Discoshow
- DJ César: v 19.00 hodin. Pořádá SDH Rakšice.
• 23.7. ve 20.00 hod. - Rocková zábava se skupinou ARTEMIS. Orlovna Rakšice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1. 7. - 31. 8. - VÝSTAVA HRNČÍRNA. Městská knihovna Výstava keramiky
Petra Jurníčka. Vždy v otvírací dobu knihovny. Pořádá městská knihovna.
• 2.7. - X-TRIATLON NA KOUPALIŠTI. Amatérská akce pro všechny věkové
a výkonnostní kategorie. Podmínkou účasti je cyklistická helma a horské kolo
v dobrém technickém stavu. Závodníci se zúčastní na vlastní zodpovědnost. Akce
se koná za každého počasí. Tratě: 0,5 km plavání - 20 km MTB - 5 km kros. Program: 9.00 - 9.30 prezence, 9.45 rozprava, 10.00 ostrý start, 14.00 předpokládané
slavnostní vyhlášení vítězů. Přihlášky na: dokoupil.b@seznam.cz nebo SMS na
tel.: 607 215 883 - nutno uvést jméno a ročník. Startovné 100 Kč vč. občerstvení.
• 8.7. ve 20.00 hod. - Loutkový horor NOSFERATU. Máte svůj život pevně
ve vašich rukách? Co je realita? Co je výplod naší fantazie? Mezinárodní loutkový horor divadla Toy Machine z Prahy. Vstupné 50,-/60 Kč. Začátek ve 20.00
hod. na Starém pivováru. Předprodej v KIC Rosice. Hrají Mariana Večeríková a
Tomáš Běhal, scénografie Karolína Ráčková, hudba Markéta Dvořáková. Představení vzniklo za finanční podpory nadace Život umělce. Pořádá OS DSEK.
• 10.7. v 19.00 hod. - AFRIKA TANČÍ - Starý pivovár - Letos naposledy v ČR.
Energií nabitý program tanečníků ze Zimbabwe s představením plným písní,
tanců a scén inspirovaných africkou lidovou kulturou. Předprodej vstupenk v
KIC - 90/120 Kč. Pořádá KIC Rosice.
• 16.7. v 10.00 hod. - SETKÁNÍ PIVOVARŮ VI. - Starý pivovár. Ochutnávka
zlatavého moku doplněná kulturním programem. Účast přislíbily pivovary: Černý Orel (Kroměříž), Zámecký pivovar (Oslavany), Pegas (Brno), Tambor (Dvůr
Králové), Kout na Šumavě, Chotěboř, Lipník nad Bečvou, Kácov a další. Bohatý doprovodný program, kapely, filmy, soutěže, tombola. Pořádá KIC Rosice.
30. 7. Vozatajské závody VII. Závodiště u Mor. plynostavu
Rosické derby, formanská jízda, ovladatelnost s kládou, těžký tah a další. Občerstvení zajištěno. Pořádá František Šmerda a Svaz chovatelů koní.
• 30.7. ve 20.00 hod. - COUNTRY VEČER. Starý pivovár. K tanci a poslechu
hraje kapela Pantofláči z Ivančic. Pořádá KIC Rosice.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Kulturní informační centrum Rosice

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 17.7. - Prodejní výstava MARIE DARÁŠOVÁ - UMĚLECKÁ
KERAMIKA. Chodba Památníku A. Muchy
• 2.7. od 19.00 do 23.00 hod. - VEČER U CIMBÁLU. K tanci a poslechu hraje
cimbálovka DONAVA. Vstupné: 50 Kč. Nádvoří radnice.
• 9.7. od 19.00 do 23.00 hod. - COUNTRY VEČER. K tanci a poslechu hraje
country skupina GRÝN z Oslavan. Vstupné: 50 Kč. Nádvoří radnice.
• 12.7. - Zájezd Brno - Mahenovo divadlo NATÁČENÍ POŘADU ČESKO
SLOVENSKO MÁ TALENT. Moderátoři: Jakub Prachař, Martin Pyco Rauch.
Porota: Lucie Bílá, Jaro Slávik, Martin Dejdar. Doprava a vstup zdarma. Odjezd
v 16.00 hodin od Besedního domu Ivančice.
• 20.7. - 2.10. - Výstava IVANČICE A OKOLÍ V KRESBÁCH
A GRAFIKÁCH VLADIMÍRA ČERNÉHO. Galerie Památníku A. Muchy.
Pořádá Muzeum Brněnska.
• 30.- 31.7. - IVANČICKÁ POUŤ. Zábavný program na nádvoří radnice, pouťové trhy a atrakce na Palackého náměstí. SOBOTA: 13.00 METROPOLICE
- funkrocková kapela, 15.00 ROCK STRING - rocková kapela, 17.00 BEZKOFEINU - rocková kapela, 19.00 GRAVIT - MUSIC BRNO - country kapela.
NEDĚLE: 13.00 MUŽÁCI - mužský pěvecký sbor z Pohořelic a okolí 15.00
ZLAŤANKA - dechová hudba.

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 15.7. v 18.00 hod. - DISKOTÉKA S RÁDIEM KISS HÁDY BRNO.
Zámecký park Oslavany. Vstupné 50 Kč. Pořádá TJ Oslavany a KIS Oslavany.
• 15.7. ve 20.00 hod. - COUNTRY VEČER SE SKUPINOU TREMOLO.
Taneční večer na zahrádce Dělnického domu.
• 16.7. od 14.00 hod. - VÝSTAVA OBRAZŮ Tamary Valešové v zámecké kapli. K poslechu a dobrému pivu hraje hudební skupina MELODY MUSIC.
• 16.7. ve 20.00 hod. - LETNÍ NOC SE SKUPINOU HOBBIT. Tradiční předpouťová taneční zábava na zahrádce Dělnického domu. Pořádá KIS Oslavany
• 16.7. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ KARNEVALOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA.
Hraje skupina RELAX. V zámeckém parku pořádá TJ Oslavany.
• 17.7. - KARMELSKÁ POUŤ V OSLAVANECH. Kulturní akce na zámku:
Otevřeny všechny muzejní expozice, prohlídky zámku s průvodci. Zámecký
park: 10.30 - 12.30 hraje dechová hudba VLČNOVJANKA, 13.00 - 18.00 hraje
hudební skupina SAGITTA. Zámecká alej: 9.00 - 18.00 Tržiště lidových řemesel. Zámecká kaple: 10.00 - 18.00 výstava obrazů paní Tamary Valešové. Zámecká vinárna: 11.00 - 20.00 posezení u cimbálu s p. Klobáskou z Mutěnic.

Středisko volného času Ivančice

JÍZDY HISTORICKÝMI VLAKY,

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice,
tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119
e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• SPORTOVNÍ POBYTY U MOŘE: Chorvatsko, Mali Lošinj. Termíny: I. 1.7.
- 10.7. 2011, II. 8.7.- 17.7.2011. Úplata: děti do 18 let 5.950 Kč, ostatní 6.700
Kč. Ubytování: penzion, 2, 3 a 4 lůžkové malé upravené pokoje se sociálním
zařízením, počet účastníků: 50. V poplatku zahrnuto: doprava, ubytování,
polopenze , pitný režim, program, pedagogický dozor. Hlavní vedoucí: Mgr.
Jana Heřmanová, hermanova@svcivancice.cz, mobil: 603 545 442.
• TÁBOR U MOŘE: Chorvatsko - Pelješac – Orebič. Termín: 16.8.28.8.2011. Úplata: 6.000 Kč. Ubytování: rodinné stany, počet účastníků: 50.
V poplatku zahrnuto: doprava, ubytování, plná penze, pitný režim, program,
pedagogický dozor. Hlavní vedoucí: Mgr. Jana Heřmanová, hermanova@sv
civancice.cz, mobil: 603 545 442.
• PŘÍMĚSTSKÉ VÝTVARNÉ TÁBORY. Termíny: I. 11.7.-15.7. 2011, II.
18.7.-22.7. 2011, III. 1.8.-5.8. 2011 a IV. 8.8.-12.8. 2011. Místo konání: SVČ
Ivančice. Úplata: 1.100 Kč. Program je připraven každý den od 8.00 do 16.00
hod. Počet účastníků: 20. V úplatě zahrnuto: obědy, pitný režim, program,
výtvarný materiál, pedagogický dozor. Hlavní vedoucí: Pavla Kocábová (I., II.),
pavlakocabova@svcivancice.cz, Jana Jahodová (III., IV.), info@svcivancice.cz
• TÁBORY S KOŇMI. Termíny: I. 17.7. - 23.7. 2011, II. 7.8. - 13.8. 2011, III.
14.8. - 20.8. 2011 a IV. 21.8. - 27.8. 2011. Místo konání: I. termín - Otrokovice,
II.,III,IV. termín - SVČ Ivančice. Úplata: 2.250 Kč, I. Otrokovice + 300 Kč
doprava. Ubytování: budova, počet účastníků: 25. V úplatě zahrnuto: ubytování,
strava 5x denně, pitný režim, program, pedagogický dozor. Kontakt: Simona
Chabinová, chabinova@svcivancice.cz.
• JACHTINGOVÝ TÁBOR. Termín: 17.7.- 23.7.2011. Místo: Otrokovice
- Štěrkoviště. Úplata: 3.000 Kč. Ubytování: budova (5-lůžkové pokoje). Počet
účastníků: 20. V poplatku zahrnuto: doprava, ubytování, strava 5x denně,
pitný režim, program, pedagogický dozor. Hlavní vedoucí: Luboš Eibel,
absgroup@seznam.cz, 603 448 612.
• LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY. Termíny: I. 25.7.-29.7. 2011 a II. 15.8.18.8. 2011. Místo konání: SVČ Ivančice. Úplata: 950 Kč. Během týdne na děti
čekají výlety, koupání, hry a soutěže, táboráky, jízdy na koních, apod. Program
je připraven každý den od 8.00 do 16.00 hod. Počet účastníků: 15. V úplatě
zahrnuto: obědy, pitný režim, program, pedagogický dozor. Hlavní vedoucí:
Zuzana Pokorná, info@svcivancice.cz.
• TÁBOR PRO NÁCTILETÉ. Termín: 23.7.- 30.7. 2011. Místo: Otrokovice
- Štěrkoviště. Úplata: 2.600 Kč. Pro mládež od 10 do 18 let. Ubytování:
budova (5-lůžkové pokoje), počet účastníků: 40. V poplatku zahrnuto: doprava,
ubytování, strava 5x denně, pitný režim, program, pedagogický dozor. Hlavní
vedoucí: Mgr.Jana Heřmanová, hermanova@svcivancice.cz, mobil 603 545 442.
Programový vedoucí : Jan Dvořák, dvorak@svcivancice.cz, mobil 733 373 527.
• LETNÍ TÁBOR VE ZBLOVICÍCH. Termín: 13.8.-23.8. 2011. Místo
konání: Zblovice u Vranovské přehrady. Úplata: 3.200 Kč. Ubytování: chatky,
stany s podsadou. Počet účastníků: 70. V úplatě zahrnuto: doprava, ubytování,
strava 5x denně, pitný režim, program, pedagogický dozor. Hlavní vedoucí: Bc.
Simona Chabinová, chabinova@svcivancice.cz

které se konají na úzkorozchodné železnici mezi Zbýšovem
a Babicemi u Rosic. Jízdy se konají ve dnech 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.

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.

HLAVNÍ POUŤ
V HLUBOKÝCH MAŠŮVKÁCH
sobota 2. července 2011
Zájemci se mohou nahlásit u paní Zdeňky Slámové, Rešice č. 40,
tel.: 723 753 251, a paní Anny Husákové, Rešice č. 59, tel: 732 621 783.
Odjezd autobusu z Rešic v 15 hodin, z Mašůvek odjezd po ukončení
mše svaté, asi ve 22.00 hodin (přesný odjezd bude upřesněn).
Autobus pro poutníky je zdarma, pěší poutníci vychází z Rešic
v 7 hodin. Další poutníci se mohou připojit po telefonické domluvě
(v Tavíkovicích v 9.30 až 10.00 hodin).
Vl. Rozmahelová - LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR TEMPLŠTÝN 2011

NA TAJUPLNÉM OSTROVĚ

od 7. 8. do 20. 8. 2011 - cena činí: 3.850,- Kč
Pojďte s námi po stopách Dr. Trua objevit tajemství tohoto místa,
kde nebudete věřit vlastním očím, smysly vás budou klamat a věci
zde se odehrávající vám nedají spát...
V ceně je zahrnuto: pestrý program, výlet, strava 5x denně, pitný
režim po celý den, ubytování ve čtyřlůžkových chatách, pro sportovní vyžití hřiště: kurty, 2 bazény, stolní tenis, další výlohy spojené
s letním táborem, aj. Možnost platby: poštovní složenkou typ C na
adresu: Vladimíra Rozmahelová, Václavská 774, Moravský Krumlov, 672 01 (prosím o zaslání přihlášky - MOC DŮLEŽITÉ !!!); přes
banku, č. účtu: 0939813143 / 0800; hotově na adresu: Vladimíra
Rozmahelová, Větrná 74, Miroslav, 671 72 (jen po tel. domluvě, také
možnost zaplacení v Moravském Krumlově, Václavská 774).
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA !!!
V případě dalších dotazů volejte : Vladimíra Rozmahelová, telefon:
605 252 489, e-mail: vladimirarozmahelova@seznam.cz.

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

Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly, o. s.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 7.-8.7. - TANEČNĚ VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - každý den od
9. do 16. hodin. Dva dny pestrých táborových aktivit, dopolední taneční bloky,
odpolední výtvarné a sportovní aktivity. Poplatek: 140 Kč, přijďte si to za námi
užít!!!! Přihlášky na www.domecekmk.cz nebo v kanceláři DDM.
DOMEČEK DĚKUJE VŠEM ZA PŘÍZEŇ, KTEROU JSTE NÁM VĚNOVALI
SVOU ÚČASTÍ NA AKCÍCH A V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH, VŠEM VEDOUCÍM KROUŽKŮ ZA DOBROU PRÁCI V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE
A VŠEM PARTNERŮM ZA PODPORU. UŽIJTE SI PRÁZDNINY A DOBU
DOVOLENÝCH A V ZÁŘÍ SE NA VÁS OPĚT TĚŠÍME NA DOMEČKU!!!

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 16.7. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜK (H) / LUTZMANNSBURG (A) jednodenní turisticko-poznávací zájezd. Oba lázeňské komplexy se nacházejí
v blízkosti rakousko-maďarské hranice, asi 20 km od sebe. Zájemci stráví celý
den v jedněch nebo druhých lázních podle vlastního výběru. Bükfürdö - druhý
největší lázeňský areál v Maďarsku se „zelenými“ termálními bazény i „modrými“
studenými plaveckými bazény, v základní ceně 14 bazénů včetně toboganu,
trychtýře a skluzavky. Lutzmannsburg - moderní rakouské lázně, termální relaxační
bazény pro dospělé i pro děti, plavecký bazén, bazén s vlnobitím, tobogany 202,
141, 111 a 68 m dlouhé. Odjezd: 6:00 (Krumlov, Blondýna), 6:05 (náměstí), 6:
20 Ivančice, 6:30 D. Kounice, návrat okolo 21.00. Cena: doprava 300 Kč / 270
Kč (děti 15- a senioři 60+), 175 Kč Bükfürdö, 24,90€ / 12,50€ Lutzmannsburg.
Přihlášky: Informační centrum 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, www.sonnentherme.at a www.bukfurdo.hu.
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
• 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
• NAŠE HERNA JE PRO VÁS OTEVŘENÁ I PŘES PRÁZDNINY, a to
každé pondělí a středu od 9.00 do 12.00 hodin.
• 15.7. od 18.00 do 20.00 hod. - VEČERNÍ MANTRY A POSVÁTNÉ PÍSNĚ
DÁVNÝCH KULTUR Z CELÉHO SVĚTA. Provází: Katka a Tomáš Pokorní.
Poplatek: 120 Kč, členové centra 100 Kč.
Přejeme vám krásné léto a od 19. září se opět můžete těšit na: • hernu pro
děti • muzikohrátky • výtvarné hříčky • pohybové hrátky pro kojence a batolata
• angličtinu pro předškoláčky • jógu pro děti od 3 let • kurzy jógy pro dospělé
• angličtinu pro maminky na mateřské dovolené. A a nově také na: • kurzy
předporodní přípravy • lekce pilates.

Občanské sdružení ALMA

Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
• 21.7. od 17.00 do 21.00 hod. - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU. V sálku u
evangelického kostela v Miroslavi, Husova 44. Cena kurzu je 320,- Kč. Závazné
přihlášky u paní Ivany Veselé, tel. č.: 603 893 744. S sebou si přineste: starší
ručník (pracuje se s mokrým materiálem), nůžky nebo štípací kleště, příp. šídlo,
kolíčky na prádlo (cca 12 ks). Pořádá Mateřské centrum Medvídek.
• 5. - 7. srpna - DJEMBE MARATHON aneb víkend nejen africké hudby
a tance v podání špičkových formací z celé 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! Festival se koná ve Vrabčím hájku v Moravském Krumlově. Vstupenky na hudební produkci v síti Ticketportal a v redakci Zrcadla, Růžová
39, Moravský Krumlov - 100 Kč/den, 170 Kč/oba dny, na místě130 Kč/den,
200 Kč/oba dny. Více informací na: www.djembe.alma.cz. Festival finančně
podpořila Nadace ŽIVOT UMĚLCE a Jihomoravský kraj.
• 2. - 4. září - KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
aneb realistická kresba 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 Moravském
Krumlově v hotelu Epopej. Cena je 2.800 Kč; děti, studenti, důchodci a maminky
na mateřské dovolené 2.100 Kč. Závazné přihlášky na tel. č.: 602 782 280 nebo
na e-mail: obchod@alma.cz

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 hospůdku ve svém okolí znáte, napište nám o ní. Váš příspěvek velmi
rádi zveřejníme. I ten kritický.

Překvapení na Oslavce

Na svém putování po našich hospůdkách se s vámi, milý čtenáři, zastavím opět na chvíli v Oslavanech. Naším cílem bude tentokrát podnik,
který vznikl teprve nedávno, trošičku zastrčený, ale o to zajímavější
nejen polohou, ale i vysokou kvalitou služeb. Vězte tedy, že v nenápadné ulici V Oslavě, ve strategické poloze u Templářské cyklostezky,
je restaurace zcela a zbrusu nová. Řídí ji rukou sice mladou, ale velmi
zkušenou pan Radim Prát. Odtud také název celého podniku. Restaurace U Prátů. Objekt leží nedaleko řeky Oslavy, s překrásným výhledem
do přírody. Dá se u něj velmi pohodlně zaparkovat. Dáváte-li přednost
přímému kontaktu s přírodou, syté zeleni a šumící řece, zvolte terasu.
Ovšem, přijdete tím o velmi zajímavý vnitřní interiér. Obsluha je velmi
rychlá, takže než stačíte dosednout, už je u vás s jídelním lístkem. Výběr
je více než rozmanitý. Na jídelním lístku nechybí klasická jídla, jako je
smažený sýr, ale i speciality šéfkuchaře, jako je oslavanský pstruh nebo
oslavanský špíz. Nad místním výběrem a kvalitou pizzy zajásá nejeden
milovník italské kuchyně. Ovšem co se týče mého tajného typu, bude to
nejspíš klasické kolínko nebo žebírka, zapité dobrým Starobrnem, které
je zde na čepu. Ve výběru vína zůstává pan majitel čirým moravským
vlastencem. Jsou zde nabízena kvalitní vína made in Valtice. Když ke
všem výhodám připočtu bezbariérový přístup a sociální zařízení pro
hosty, kteří se nemohou pohybovat sami, nemá tato restaurace chybu.
Doporučuji ji všem, kteří chtějí vzít rodinu na nedělní oběd či doplnit
kalorie po náročném cyklistickém výletu kolem řeky. Petr Sláma
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SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
DIVADELNÍ SPOLEK BEZGEST
Historie spolku Bezgest navazuje na ochotničení v M. Krumlově od 2.
poloviny 20. století. Pod hlavičkou Osvětové besedy a Sokola se většina
původních herců předválečné generace angažovala především do počátku
60. let a tuto éru můžeme směle nazvat zlatou érou krumlovského divadla.
V 60. a 70 letech se krumlovské divadlo prezentuje především produkcí
škol za vedení M. Holešovského a V. Matějky, silnější a samostatná tradice
divadla přetrvala v Rakšicích. Na těchto základech mohla stavět i režisérka
Zdeňka Konečná, která přivedla rakšické herce zpět do města a získala
také nové členy. Tak se městu dostalo cti uvítat po letech divadlo hrané
přímo Krumlováky. Záštitou znovuobnovené tradice se stalo Městské kulturní středisko M. Krumlov a prostora kinosálu. Byly tak nastaveny takové
podmínky spolupráce a zázemí, jež umožnily do roku 1989 nastudování
celkem 5 her na stálé scéně krumlovské sokolovny.
Po tříleté pauze v roce 1992 se spolek rozhodl pokračovat pod MěKS ve
své činnosti. Již v lednu 1993 byla sehrána hra Sněhurka a sedm mužíčků
(režie Z. Konečná), následovaly Tři dámy s pistolí (1994, K. Wittlinger,
režie Z. Konečná), Nezlobte babičku (1995, J. Kavan, režie Z. Konečná),
Zkoušky čerta Belínka (1996, Z. Horynová, režie Z. Konečná), Berounské
koláče (1998, J. N. Štěpánek, režie Z. Konečná) a Blázinec v 1. poschodí
(1998, F. F. Šamberk, režie Z. Konečná). Pohádku Jak se čerti ženili (1999,
V. Tomšovský, režie Z. Konečná) herci předvedli s úspěchem na přehlídce
Pohádkový mlejnek ve Žďáru nad Sázavou a získali ocenění za výkony
(R. Straka, J. Janda a A. Fialová) a za režii. Poté byla nazkoušena představení Teta z Bruselu (2000, J., Werich, režie Z. Konečná) a S brokovnicí na
manžela (2001, Š. Krsňák, režie Z. Konečná). Režisérkou a duší spolku
byla Zdeňka Konečná a všeuměl Josef Janda, který hrál, režíroval, ale také
navrhoval scény a vyráběl kulisy. Od roku 1998 se spolek začlenil do Svazu
českých divadelních ochotníků.
V roce 2001 se začal podílet na režii také Marek Ostrovský, který společně se Z. Konečnou režíroval povídkovou hru Mandarínkový pokoj (R.
Thomas). S hrou O staré vrbě (2002, J. Koukal, režie Z. Konečná) spolek
opět vystupoval na Krajské přehlídce Pohádkového mlejnku. V roce 2003
pak Marek Ostrovský nacvičil další zdařilý kus v podobě hry 1+1 = 3 (R.
Cooney, režie M. Ostrovský), ve které získala na přehlídce Divadelní Hobblík v Hodoníně diplom Naďa Dvořáková za ženský herecký výkon. M.
Ostrovský tak vystřídal a navázal na práci režisérky Z. Konečné a J. Jandy.
Opravdu velkým úspěchem byla autorská hra Kouzelný štětec, aneb
Najdi dneska ženicha (2004, B. Švéda, režie M. Ostrovský). S touto hrou
soubor zvítězil v Krajské přehlídce Pohádkového mlejnku. Zde získala
inscenace hlavní cenu a dále cenu odborné poroty za scénickou hudbu
(B. Švéda), herecké role (R. Straka, B. Švéda, M. Ostrovský, L. Holátková)
a cenu dětského diváka získal V. Ostrovský ml. Pohádka byla nominována
na národní přehlídku Popelka v Rakovníku. Odtud si odnesl diplom ochotnický spolek jako celek a navíc i Oldřiška Blujová, která obdržela čestné
uznání za roli Minimy.
V roce 2005 došlo po jisté generační výměně k osamostatnění ochotníků,
kteří se sdružili do Divadelního spolku BEZGEST, oficiálním principálem
spolku se stal Marek Ostrovský. Došlo k dohodě s MěKS o pokračování
spolupráce. V letech 2005 a 2006 tak byly sehrány hry Jen žádnou paniku
(2005, D. Kaminka, režie M. Ostrovský), Dovolená s rizikem aneb Postel
plná cizinců (2006, D. Freeman, režie M. Ostrovský) a Domnělý lékař aneb
Nemocný zdravý (2006, H. Weigel, režie V. Ostrovský ml.).
Od roku 2006 soubor každoročně pořádá již kultovní maškarní tříkrálovou Oldies party a mezi lety 2007 a 2010 pořádal i hrané scénky s názvem
Oživlé obrazy Slovanské epopeje přímo v místnostech zámecké galerie.
Každé léto tak v noci ožily historické postavy z Muchových obrazů.
S hrou Takový malý žertík (2008, J. Dell – G. Sibleyras, režie M. Ostrovský) s úspěchem hostovali naši herci na Ivančickém kulturním létě, Jevišovickém kulturním létě a na Dobšických divadelních dožínkách. Soubor
získal s touto hrou ocenění za vyrovnanou hereckou složku na divadelní
přehlídce Hobblík v Hodoníně. Také hra Stromy umírají vstoje (2009, A.
Casona, režie J. Ostrovská) měla úspěch.

Premiéra O rytíři Bojanovi - 15. 4. 2010

V roce 2010 se opakuje velký úspěch Kouzelného štětce – tentokráte
s pohádkou O rytíři Bojanovi (B. Švéda, režie M. Ostrovský). S touto svojí
druhou autorskou pohádkou soubor opět zvítězil na Krajské přehlídce
ve Žďáru nad Sázavou, ceny za herectví si odnesli R. Straka a J. Nejedlý,
B. Švéda za textovou předlohu a skupina „Švédova trojka“ za hudbu. Soubor byl též nominován na celonárodní přehlídku Popelka Rakovník 2010,
které se se ctí v listopadu téhož roku zúčastnil a kde sklidil velký úspěch
u dětského publika. Pro nadcházející sezónu je připravována autorská hra
J. Nejedlého Zločin na Krumlově (historická detektivka).
V současné době ve spolku působí jednotlivci i celé herecké rodiny: Jan
Coufal, Naďa, Adéla a Miloš Dvořákovi, Jana, Jitka a Bořivoj Švédovi,
Jana, Ludmila, Antonín, Marek a Václav Ostrovští, Radek Straka, Eva Štechová, Anna Veselá, Zdeňka Konečná, Eva a Oldřich Illkovi, Jiří Nejedlý,
Karel Šoukal, David Šoukal, Markéta Stixová, Ludmila Holátková, Miroslava Jursová, Jitka Cafourková, Iveta Hrbová a Jitka Nováčková.
DS Bezgest se také každoročně zúčastňuje akcí pro děti v Moravském
Krumlově, jako jsou Pohádkové Vánoce, Zaparkujte s dětmi v parku, Světýlka sv. Lucie apod.
Marek Ostrovský - Hana Prymusová

Prameny a literatura: 3 kroniky DS Bezgest; SOkA Znojmo, AM MK, sign.
K-II-839, f. 79, 125, 169 – 170; sign. K-II-887, f. 210; KONEČNÁ, Z.: Režisérské vzpomínání. MK-noviny, roč. 5, č. 1-2, 11. 2. 2011, s. 11; č. 3, 10. 3. 2011,
s. 11; č. 4, 7. 4. 2011, s. 4; PŘIKRYLOVÁ, L.: Paní Pajprová zasáhla. MK-zpravodaj, červenec 1985, nestr.; PŘIKRYLOVÁ, L.: Amatérské divadlo v M.
Krumlově. Zpravodaj města MK, květen 1987, s. 12; www.bezgest.cz
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Divadelní produkce v Moravském Krumlově
OD KONCE 19. STOLETÍ
DO ROKU 1951
Dějiny ochotnictví v Moravském Krumlově jsou úzce spjaty
s počátky českého spolku Beseda
krumlovská (1871). Přestože se
její hlavní činnost upínala na
udržování spolkové knihovny,
z dochovaných záznamů lze usuzovat, že její členové jako první
pořádali divadla a koncerty ve
vlastní produkci či zvali různé
divadelní společnosti.
O německých ochotnících bohužel nejsou dochovány žádné
informace. Vzhledem k tomu,
že česká Beseda byla zprvu též
výhradně čtenářský spolek, lze
předpokládat, že i při německém
čtenářském spolku Kasino (1869)
mohla fungovat divadelní produkce. Při absenci většího spektra fungovaly první spolky na
širší platformě a jistě také mezi
krumlovskými Němci existovala
poptávka po divadle.
V další generaci spolků v 80.
a 90. letech 19. století se v menšinových oblastech prosazovaly
především matice a národní
jednoty. Bylo obvyklé, že české i
německé matiční spolky pořádaly
mezi jinými akcemi i divadla pro
děti. Divadelní produkci měly ve
svých stanovách i další spolky.
V meziválečném období tak
máme doloženu divadelní činnost
pořádanou Československou obcí
legionářskou, Osvětovým sborem, Orlem, Sokolem, Junákem
Tamburašským spolkem Dalibor
a dalšími, např. hospodářskými
spolky. O německých spolcích
nejsou opět bohužel informace.
Zázemím pro konání divadel
v M. Krumlově se stala budova
Občanské záložny a po roce
1930 i nově opravená Sokolovna. Centrem divadel v Rakšicích
byla Sokolovna místní tělocvičné
jednoty a následně i Orlovna. Na
německé straně se konala divadla
pravděpodobně v tzv. Německém
domě (postaven 1891), patřícímu spolku Svornost, na jižní
straně náměstí. Za nejaktivnější
divadelníky můžeme s určitostí
označit členy Sokola a Orla. Tyto
jednoty si ve svých budovách zřídily jeviště a sklady kulis.
K roku 1912 se vážou první
potvrzená představení z produkce
Sokola a také cizích souborů. Po
1. sv. válce je divadelní činnost
Sokola obnovena. Počátkem 20.
let 20. století začal nacvičovat samostatný loutkářský odbor. Každý odbor produkoval kolem 4-6
vlastních představení ročně. Hrály
se výhradně české hry. Také Orel
vystupoval s divadelními představeními v budově Občanské záložny, kde byly hrány divadelní hry
především s církevní tématikou
a české národní veselohry.
Ochotničení přerušené válkou
se rychle vzpamatovalo. K nejaktivnějším spolkům patřil Sokol,
Orel, Junák, své produkce pořádaly i politické strany. O krumlovském Orlu víme, že mezi lety
1945 až 1948 odehrál nejméně tři
divadelní představení v Občanské
záložně. Nejvýraznější byl zřejmě
do roku 1948 Dramatický odbor
Sokola (od roku 1951 Divadelní
kroužek Osvětové besedy v M.
Krumlově). Zachovalé divadelní
rekvizity ostatních spolků byly
po roce 1948 centralizovány do
krumlovské Sokolovny. Období
mezi lety 1945 až 1951 lze s jistotou opravdu označit za zlatou

éru krumlovského divadla.
V roce 1945 se většina ochotníků soustředila do Dramatického
odboru TJ Sokol. Před divadelníky
stál velmi nesnadný úkol - rekonstrukce polorozbořené Sokolovny
a nahrazování rozkradeného
vybavení z vlastních zdrojů. Jen
do konce roku stála rekonstrukce
nejnutnějšího vybavení 25 000
Kč, do roku 1948 bylo jeviště
poměrně modernizováno.
Již v roce 1945 se podařilo
plně navázat na meziválečnou
produkci. Asi polovina herců byli
členové Dramatického odboru TJ
Sokol - předsedou byl František
Polouček, jako režiséři působili
zkušená Anastázie Štěpánková,
MUDr. Jindřich Hromádka, Vladimír Valeš, jednateli byli V. Králová a Oldřich Dohnal, pokladní
Marie Kudrová a Marie Králová,
kronikářem a archivářem Otakar
Lerch, dramaturgem Oldřich
Lohniský a Miroslav Gottwald,
vlásenkářem Vojtěch Veselý,
rekvizitářem Miroslav Valeš, garderobiérkou Marie Kovaříková,
osvětlovačem Ctirad Valeš.
Mezi dalšími známými herci
působili např. Hermína Soldátová, Oldřich Veselý, Jan Zelený,
Jan Černý, František Král, JUDr.
Jaromír Dostál, Oldřich Škarabela, Karel Jakeš, Stanislav Severin,
Marie Roiderová, MUDr. Potocký, Bohumil Krmíček atd. Z této
generace krumlovských ochotníků se podařilo hned několika
z nich dostat do profesionálních
divadel (např. O. Škarabela, V.
Švabík, Fr. Vicena).
Po 5 měsících od konce války
na státní svátek 28. 10. 1945 nacvičili ochotníci hru Bílá nemoc
(K. Čapek, režie A. Štěpánková), v prosinci 1945 byla ještě
nacvičena hra Červený mlýn (V.
Verner, režie A. Štěpánková). Od
prvního poválečného roku scénu
a výpravu realizovalo legendární
herecké a umělecké duo J+J (Jan
Černý a Jan Zelený).
V roce 1946 se divadelní činnost rozvinula naplno, přibyli i
další talentovaní režiséři - zejména Fr. Polouček, J. Hromádka,
A. Hromádková, V. Valeš, A.
Štěpánková, Fr. Král. Soubor
měl přes 60 členů, a to umožnilo
nacvičovat hned několik her zároveň. Do roku 1950 bylo běžné,
že se stihlo nazkoušet 6 až 7 her
ročně. V repertoáru se střídaly
všechny druhy žánrů - komedie,
operety i dramata.
Na začátku roku 1946 byla
uvedena hra Okénko (O. Scheinpflugová, režie Fr. Polouček),
v květnu Vzbouření v ústavu
šlechtičen (A. Breidahl, A.
Štěpánková), v říjnu detektivka
13 zlodějů (P. Lovrič, režie Fr.
Polouček), k 28. 10. Noc na
Karlštejně (J. Vrchlický, režie
J. Hromádka), v listopadu Zlatá
husa (V. B. Plumovská, režie A.
Hromádková) a na Vánoce opereta Loutka (M. Ordenau, režie Fr.
Polouček). Při představení Loutka došlo ke spolupráci u scénické
hudby s městským orchestrem.
Došlo také ke zlepšení technického vybavení jeviště.
V březnu 1947 ke vzpomínkovým oslavám na T. G. Masaryka
nacvičili ochotníci technicky i
herecky náročnou hru Jakož i
my odpouštíme (J. Drda, režie A.
Štěpánková), v dubnu Velbloud
uchem jehly (F. Langer, režie V.
Valeš), v květnu v rámci prvo-

Zřejmě Fidlovačka,1947

májových oslav hru Ruští lidé o
hrdinství Rusů za války (K. Simonov, režie J. Hromádka), v září
Loupežníka (K. Čapek, režie Fr.
Polouček), za kterého dostali 1.
cenu v župní soutěži Sokola a kde
byly použity dokonce loutky a
osvětlovací můstky.
Ke státnímu svátku 28. října
nastudovali Fidlovačku (J. K. Tyl,
režie V. Valeš), kterou vidělo přes
2 000 diváků, v listopadu Spáče
(L. Holberg, režie J. Hromádka)
a konečně v prosinci Princeznu
Pampelišku (J. Kvapil, režie A.
Štěpánková).
V březnu 1947 absolvovalo
přes 30 herců divadelní kurz. Do
roku 1948 nacvičil Orel hru se
zpěvy Z českých mlýnů (režie Fr.
Král) a hru Poslední muž (režie
Fr. Král). V roce 1947 sehrál
skautský oddíl nejmenovanou hru
z prostředí dostihů za války (režie
Fr. Řeřucha). Sociální demokracie
měla sehrát hru Ohrožené hroby.
Po únorovém puči 1948 se
kulturně-vzdělávacími
centry
obcí staly Osvětové besedy (OB).
Kvůli neúplnosti pramenů a napojení části herců na bývalý Sokol
není možné rozdělit zvlášť divadelní představení Osvětové besedy a TJ Sokol (později Slavoj). Je
zřejmé, že se jednalo mimo rakšickou scénu o společnou složku
ochotníků v M. Krumlově. Zdá
se, že personální propojení obou
bylo značné. Divadelní sezóna
v roce 1948 byla zahájena na
jaře dramatem R.U.R. (K. Čapek,
režie V. Valeš), kterou dokonce
shlédlo přes 1 500 diváků. K 1.
máji byla nacvičena Cesta květů
(V. Kotojev, režie A. Štěpánko-

archiv J. Peřinové

vá), v září Půlnoční útok (A. Rydley, režie V. Valeš) a Oblaka (J.
Kvapil, režie F. Polouček), v říjnu
Naši furianti (L. Stroupežnický,
režie V. Valeš), koncem listopadu
Popelka (M. Holková, režie A.
Hromádková) a v prosinci Obrácení Ferdyše Pištory (F. Langer,
režie Fr. Polouček).
V roce 1949 bylo nacvičeno
představení k májovým oslavám
Ač mluví lidským jazykem (O.
Neumann, režie A. Štěpánková),
v září jednoaktovky V sudu
Diogenově (V. Nezval, režie A.
Hromádková) a Ženichové (S.
K. Neumann, režie Fr. Polouček),
v říjnu Strakonický dudák (J. K.
Tyl, režie F. Král), v listopadu
drama Makar Dubrava (A. Kornejčuk, režie A. Štěpánková) a
v prosinci Manon Lescaut (V.
Nezval, režie Fr. Polouček). Scénu ke všem představením tvořilo
duo J+J, osvětlení většinou zajistili O. Škarabela a C. Valeš.
Na rok 1950 bylo připraveno 5
her. Hned na začátku roku to bylo
dětské představení Vlk, koza a
kůzlátka (J. Grabowski, režie Fr.
Král), v květnu drama Revoluční
svatba (Suphus Michaelis, režie
V. Valeš), dále za spolupráce
s městským orchestrem M. Gottwalda Paní Marjánka, matka
pluku (J. K. Tyl, režie M. Vaďura)
a v polovině prosince komedie
Začínáme žít (A. S. Makarenko,
režie Fr. Polouček). Rok 1951
je pak jubilejním mezníkem pro
divadelní soubor, protože 19.
května 1951 bylo sehráno 100.
představení od roku 1945 – Pasekáři (F. S. Tůma, režie A. Štěpánková).
Mgr. Hana Prymusová

Pravděpodobně z operety Loutka z roku 1946

archiv J. Peřinové
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je
včetně 20% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem 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.

»AUTO - MOTO

prodám
•• Škoda Octavia 1.8 benzín, stříbrná
barva, r. v. 1998, garážovaná, max.
výbava, elektrony + kola navíc,
perfekt. stav. Cena 65.000 Kč. Tel.:
607 978 380.

» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• byt 2+1 v Ivančicích, nové sídliště,
2. patro, středový byt, lodžie. Volat
po 15. hod. Tel.: 777 062 622.
•• stavební pozemek v Hrubšicích.
Výměra 1300 m2. Cena 618.000 Kč.
Tel.: 774 863 429.
hledám podnájem / pronájem
•• mladý pár bez dětí hledá opravdu
dlouhodobý podnájem v MK, nejlépe
na sídlišti. Tel.: 604 460 917.
•• k dlouhodobému pronájmu
stodolu v Miroslavi a blízkém okolí.
Tel.: 723 048 329.
nabízím podnájem/pronájem
•• byt 3+kk, Oslavany. Cena 10 tis.
Kč včetně služeb. Volny od září -říjen.
Tel.: 721 343 965.
RÁMEČEK
•• obytnou buňku, vybavenou - k týdenním rodinným rekreacím. Camp
Výr, okr. Znojmo. Volat po 17. hod.
Tel.: 606 585 896.

»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 analogových
telefonech. PC 2.600 Kč, nyní 500
Kč. Tel.: 602 782 272.

»NÁBYTEK

koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• obývací stěnu - světlý buk, d. 3.15
m, televizní a konf. stolek, stáří 1 rok,
cena 6.000 Kč. Tel.: 721 550 559.
•• PC stůl za 500 Kč. Ivančice. Tet.:
603 596 213.
•• proutěné koše různých velikostí.
Zn.: Krumlovsko. Tel.: 774 820 696.

»STAVBA - ZAHRADA

•• bílá plast. okna 5 komor, parapety
venkovní i vnitřní, žaluzie a sítě.
3ks okna 1500 x 1650, 1 ks balkon.
sestava 750 x 2400, dveře a 1500
x 1650 okno. I jednotlivě. Cena
dohodou. Tel.: 608 162 776.
•• trubkový troják pluh za traktor.
Cena 5.000 Kč. Tel.: 731 469 324.
•• 2 ks zahradních litinových laviček,
délka 130 cm za poloviční cenu, bezsáč. vysavač Panasonic 2000 W, ptačí
klec. Tel.: 603 900 890.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• kočárek Tako DRIFTER béžový,
trojkomb. Vnitřní lůžko 85 x 37 cm,
délka přenos. tašky na dítě 70 cm,
5-bod. bezp. pásy, nastav. zádová
i nožní opěrka, přehaz. rukojeť,
nafukovací kola, taška na rukojeť,
prostorný nákupní košík, pláštěnka a

Občanské sdružení ALMA pořádá kurz Mgr. Aleny Andrysové

KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU
ANEB REALISTICKÁ KRESBA

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 od 2. do 4. září 2011
v Moravském Krumlově, v hotelu Epopej na náměstí T. G. M.
Cena kurzu je 2.800 Kč; děti, studenti, důchodci a maminky
na mateřské dovolené platí 2.100 Kč.
Závazné přihlášky a informace na tel. č.: 602 782 280
nebo na e-mailu: obchod@alma.cz
ZO ČSCH Moravské Bránice zve širokou veřejnost na akci:

LETNÍ VÝSTAVA
MLADÝCH KRÁLÍKŮ
30. až 31. července 2011
Osvětová beseda Rešice Vás zve na

LETNÍ COUNTRY NOC
SE SKUPINOU JANTAR
sobota 9. července od 20.00 hodin před místním pohostinstvím
(při nepříznivém počasí v sále KD), vstupné 40 Kč.
Uzená cigára, soutěž v rýžování zlata.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov pořádá ve dnech 7.-8. 7.

TANEČNĚ VÝTVARNÝ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

každý den od 9.00 do 16.00 hodin
Dva dny pestrých táborových aktivit, dopolední taneční bloky,
odpolední výtvarné a sportovní aktivity. Poplatek: 140 Kč, přijďte si to
za námi užít! Přihlášky na www.domecekmk.cz nebo v kanceláři DDM.
Mateřské centrum Medvídek zve začátečníky i pokročilé na

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

pod vedením lektorky Aleny Pečerové z občanského sdružení ALMA.
Kurz se uskuteční ve čtvrtek 21. července 2011 od 17 do 21 hodin
v sálku u evangelického kostela v Miroslavi, Husova 44. Cena kurzu je
320,- Kč. Závazné přihlášky u paní Ivany Veselé, tel. č.: 603 893 744.
S sebou si přineste: starší ručník (pracuje se s mokrým materiálem),
nůžky nebo štípací kleště, příp. šídlo, kolíčky na prádlo (cca 12 ks).
Přijďte si aktivně odpočinout při příjemné činnosti!

nánožník, moderní design. Rozměry
kočárku 61 x 102 x 107 cm, při
složení: 61 x 88 x 59 cm, váha 16 kg.
Cena 2400 Kč. Tel.: 737 748 809.

» SPORT - VOLNÝ ČAS

prodám
•• chlapecké jízdní kolo značky
MADISON. Stáří 2 roky. Vhodné pro
dítě od 6 roků. Více info a cena na tel.:
604 654 299.
•• dětské horské kolo na 8-11 roků.
Cena 1.000 Kč. Ivančice. Tet.:
603 596 213.

» RŮZNÉ

koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• sběratel koupí staré mince a zbraně
i celou sbírku, nebo pozůstalost. Tel.:
732 180 721.
•• kuchařskou knihu „Kuchařka
naší vesnice“. Tel.: 724 788 240, 515
322 521 - večer po 18.00 hod.
•• zachovalý kotel s kotlinou. Tel.:
728 279 320.
prodám
•• svařovací drát
ESAB OK
AristoRod 12.50, průměr 1.0 mm.
Cena 500 Kč za kus. Při rychlém
jednáni sleva. Tel.: 605 712 282.
•• universální kutilský dřevoobraběcí
stroj, cena 7.000 Kč Zn. dohoda jistá.
Tel.: 736 257 547.

» ZVÍŘATA

prodám
•• koťátka norská lesní v barvě bílá
a krémová. Volný kocourek i kočičky.
Tel.: 603 830 440.
•• koťátka mainsné mávalí, bílá,
černá, stříbrná, červená. Odběr
možný ihned. Slušná cena. Ivančice.
Tel.: 603 578 021.
•• štěňátka dalmatina (očkovaná,
odčervená). Tel.: 733 588 171.
•• chovné a jateční králíky. Tel.:
732 562 498.
•• prase -půlky 42 Kč/kg čisté váhy.
Po domluvě i rozbourané a selata,
velmi pěkná. Tel.: 737 778 268.
daruji
•• menšího křížence, 3 roky, nejlépe
k jinému pejskovi nebo k dětem. Tel.:
607 834 941.

» SEZNÁMENÍ

•• Muž 62 let s vlastním zázemím a
vyřešenou minulostí by rád poznal ženu
do 62 let na vážný vztah. Pokud jsi
sama a chceš to změnit, ozvi se. Záliba:
zahrada, auta. Tel.: 737 861 103

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
• přivýdělek - třeba výpomoc v
domácnosti, kompletaci výrobků
nebo roznos veškerých letáku. Prosím
volat po 17. hod., v jiném případě
sms na tel.: 739 218 178.
nabízím
(komerční inzerce)
•• Firma - masná výroba, přijme
do HPP ženy a muže do výroby. Výrobna se nachází v Tetčicích. Tel.: :
724 128 241, 724 290 000.

•• Hledám švadlenu pro prodejnu
látek v Mir. Knínicích. Přítomnost
v prodejně pro sběr zakázek a
zkoušky oděvů každé pondělí od
16.30 do 19.00 hodin, případně dle
dohody. Tel.: 731 237 097.
•• 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 nadprůměrné ohodnocení, možné i jako
přivýdělek. Ochota se vzdělávat
podmínkou. Bez vstupní investice.
Pavel Procházka, tel.: 724 680 736,
prochazkakrumlov@gmail.com.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• Truhlářství Šeiner - výroba nábytku, kuchyní, plotů a pergol na míru.
Více info na www.seiner.estranky.cz,
nebo na tel.: 728 249 386.
•• Peníze až do domu, měsíční splátky. Nová půjčka ve Vašem regionu.
Ne sms! 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.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré
opravy. Okenní sítě vyrobím a namontuji i do 24 hodin. Žaluzie vertikální,
horizontální (řetízkové), silikonové
těsnění oken a dveří, rolety předokenní i látkové do střešních oken. Více
info: Ivo Pavlík, Dukovany 221. Tel./
fax: 568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@ seznam.cz.
•• Prázdninová nabídka: 50 - 900
tisíc Kč. Pracuji pro jednoho věřitele
a vyplácíme svoje vlastní peníze.
Tel.: 732 547 490, 733 224 414.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, 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.
•• Půjčka od 5.000 Kč. Bez poplatku
předem, bez volání na drahé linky.
Moravský Krumlov, Ivančice a okolí.
Tel.: 608 282 608.

Amatérský divadelní kroužek při SDH Hlína sehraje v krásném
lesním prostředí divadelní muzikál

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
v neděli 3. července 2011 v 15.00 hodin
a v úterý 5. července 2011 v 15.00 hodin
Na motivy pohádky bratří Grimmů napsali: Karel Cón, Stano Slovák,
Jan Šotkovský a Petr Štěpán. Představení se uskuteční v přírodním
prostředí v lese nad obcí Hlína. Přístupová cesta je vyznačena
značkami, parkoviště pro automobily zajištěno. Představení má dvě
dějství a trvá asi 2 hodiny. Po celou dobu je zajištěno občerstvení
diváků v podobě různých nápojů, sladkostí, uzenin atd. V případě
nepříznivého počasí sledujte informace na webových stránkách
obce Hlína. Při této příležitosti mohou diváci navštívit blízkou
Rozhlednu Vladimíra Menšíka na Hlíně, která bude o prázdninách
otevřena i ve všední dny. Více na: www.obec-hlina.cz.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

ČERVENEC - NEPROMÍTÁ SE

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ČERVENEC - NEPROMÍTÁ SE

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631
ne 3.7. v 17.00

RIO
Anim. komedie USA, dabing

ne 10.7. ve 20.00

KAZATEL
Akční film USA

út 12. 7. - so 16. 7.
LETNÍ KINO - PARKOVIŠTĚ ZA KOSTELEM
Promítání - MARINGOTKA, p. ČÁSLAVSKÝ
út 12.7.
OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Western USA
st 13.7.
VARIETÉ
Hudební film USA
čt 14.7.
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie ČR
pá 15.7.
KRÁLOVA ŘEČ
Historické drama VB/USA
so 16.7.
FIMFÁRUM - DO TŘETICE
Do třetice všeho dobrého
Závěrečná část pohádek
st 20.7. ve 20.00

CZECH MADE MAN
Komedie ČR

ne 24.7.v 18.00
a ve 20.15

PIRÁTI Z KARIBIKU
- NA VLNÁCH PODIVNA
Dobrodružný film USA

st 27.7. v 18.00
a ve 20.15

LIDICE
Historické drama ČR

ne 31.7. ve 20.00

RYCHLE A ZBĚSILE 5
Akční film USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210
ne 3.7 v 17.30
a ve 20.00

PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
Dobrodružný film USA dabing

ne 17.7. v 17.30

ČERTOVA NEVĚSTA
Nová pohádka Zdeňka Trošky

ne 17.7. ve 20.00

WESTERNSTORY
Komedie ČR

ne 24.7. v 16.00
a 18.00

MEDVÍDEK PÚ
Anim. komedie USA, dabing

ne 31.7. v 17.30
a ve 20.00

LIDICE
Historické drama ČR

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
so 2.7. ve 21.00

JSEM ČÍSLO ČTYŘI
Akční thriller USA

ne 3.7. ve 21.00

FIMFÁRUM:
Do třetice všeho dobrého
Závěrečná část pohádek

pá 8.7. ve 21.00

ZKUS MĚ ROZESMÁT
Roamntická komedie USA

so 9.7. ve 21.00

CZECH MADE MAN
Komedie ČR

pá 22.7. ve 21.00

KRÁLOVA ŘEČ
Historický životopisný film USA

so 23.7. ve 21.00

ČERTOVA NEVĚSTA
Nová pohádka Zdeňka Trošky

pá 29.7. ve 21.00

KAZATEL
Akční film USA

so 30.7. ve 21.00

THOR
Akční fantasy USA

Základní organizace Českého svazu chovatelů Branišovice vás zve na

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE
A HOLUBŮ

sobota 16. července od 9.00 do 17.00 hodin
neděle 17. července od 9.00 do 13.00 hodin.
Hodnocení zvířat v pátek 15. 7. od 15.00 hod. bez přístupu veřejnosti.
Místo konání výstavy: Chovatelský areál Branišovice.
Kotlíkové speciality a v sobotu od 14.00 hod. hraje VEDROVANKA.
Občerstvení zajištěno.
Sbor dobrovolných hasičů Rakšice pořádá

ZO ČSCH Moravské Bránice zve širokou veřejnost na akci:

LETNÍ VÝSTAVA
MLADÝCH KRÁLÍKŮ
30. až 31. července 2011

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM
ÚTOKU DRUŽSTEV
23. července ve 13.00 hodin na fotbalovém hřišti v Rakšicích
Ukázka útoku mladých hasičů. Občerstvení zajištěno.

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 14/11 vyjde 29. července 2011, uzávěrka 26. července 2011. REDAKČNÍ DOVOLENÁ od 4. do 17. července.
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Chlapecká olympiáda
výchovných ústavů
Stejně jako každým rokem se i letos uskutečnila (již 39.) letní olympiáda pro chlapce z dětských domovů se školou. V letošním roce pověřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jejím uspořádáním Výchovný ústav a dětský domov se školou Moravský Krumlov.
Soutěžilo se v tradičních disciplinách, podle pravidel fair - play. Této
celorepublikové sportovní akce se zúčastnilo bezmála 150 závodníků,
kteří soutěžili ve dvou kategoriích - mladší a starší žáci. K ubytování
těchto závodníků, jejich doprovodu i organizačního týmu jsme využili
prostory Dětského tábora v Biskupicích.
Každá olympiáda pořádaná pro děti si klade za cíl přispět ke sportovnímu vyžití mladých lidí, šířit ušlechtilé myšlenky olympismu a zdravé
soutěživosti mezi dětmi. Při konání této akce si účastníci prožili způsob organizace i atmosféru podobnou té na skutečných olympijských
hrách. Soutěžilo se v tradičních olympijských sportech, jako je biatlon,
volejbal, stolní tenis, plavání, atletické disciplíny, nohejbal, fotbal,
aj. Olympiáda probíhala od 6. do 10. června na atletickém stadionu
v Třebíči, v areálu dětského tábora v Biskupcích, na fotbalovém hřišti
ve Slatině a ve sportovní hale ve Višňovém.
Pořadatelé děkují všem sponzorům: Hamé, OSP Moravský Krumlov,
TC Mach, Věra Hyvnarová - Klenotnictví, Kamila Poláchová - Textil,
oděvy, Cykloservis Novotný, AZ-papír Znojmo. VÚDDŠ M. Krumlov

Brno patřilo chevroletům
Pátým závodem pokračoval na Masarykově okruhu šampionát Mistrovství světa cestovních vozů - FIA WTCC. Letošnímu ročníku jednoznačně dominují vozy Chevrolet - jezdci Muller, Huff a Menu, kteří
vyhráli sedm z osmi odjetých závodů. Pouze jednou je dokázal porazit
Tarquini se Seatem. V kvalifikaci pro první závod, který je zahájen letmým startem si vyjel pole position Yvan Muller před Robertem Huffem.
Ve druhé řadě st. roštu byl Tom Coronel /BMW/ a Alan Menu. Do závodu na deset okruhů vyrazilo 19 vozů. Hned v úvodním kole předjel Huff
Mullera a oba si budovali náskok na zbytek startovního pole. Třetí místo
držel Tom Coronel, kterého v druhé polovině závodu překonal Alain
Menu. Největší želízko Seatu Tarquini závod nedokončil kvůli potížím
s nově nasazeným motorem 1,6T. Velmi dobrý výkon podal Maďar Michelisz, který po startu z posledního místa vybojoval osmou pozici.
Do druhého závodu, který má pevný start, měl nejvýhodnější pozici
Nykjaer /Seat/ před Engstlerem /BMW/, ve druhé řadě byl Coronel
/BMW/ a Tarquni /Seat/. Od startu vedl Tom Coronel a pro BMW to
vypadalo velice dobře. V průběhu závodu se na vedoucí pozici propracoval Muller, který si tak zajistil vítězství z osmého místa na startu.
Druhé místo uhájil Coronel, před třetím Chevroletem Alaina Menu. Na
čtvrtém místě dojel Huff a pátý skončil Nykjaer před Tarquinim, což
bylo pro Seaty nejlepší umístění během celého víkendu.
Stav MS: 1. R Huff 187; 2. Y Muller 162; 3. A Menu 134;
4. G Tarquini 83; 5. T Coronel 82.
Ctibor Adam

TISKOPISY • LETÁKY
BROŽURY • PUBLIKACE
GRAFIKA + SAZBA + TISK
A DISTRIBUCE V ČR
Neziskovým a příspěvkovým
organizacím nabízíme
slevy až 20 %.

01.07.2011

S úsměvem na rozhlednu Vladimíra Menšíka
V sobotu 18. června se uskutečnil třetí ročník MTB časovky
z Ivančic na Hlínu pod poetickým
názvem „S úsměvem na rozhlednu Vladimíra Menšíka“.
Závod na pět kilometrů byl
letos skvěle obsazen. Počet 65
závodníků zaskočil i organizátora
akce, který s vyhlídkou deštivého
počasí takovou účast opravdu
nečekal. Dalším překvapením
byly velmi kvalitní časy, a to ve
všech kategoriích.
Mnoho závodníků přijelo s vidinou překonání traťového rekordu
a tím i nároku na vypsanou finanční prémii, krerá byla motivací pro
každého zúčastněného cyklistu.
I když letošní časy byly opravdu
výborné, nikomu se nepodařilo
rekord trati zajet. Ten odolává už
od 1. ročníku, kdy jej v čase 16:
08 zajel Radovan Kyjovský. Letos
byl k času nejblíže Olda Jeřábek
z Brna s časem 17:10.
Ten se tak stal i vítězem kategorie M2 muži od 31 do 50 let.
Tuto kategorii ovládli cyklisté z
Brna, kdy si pro 2. místo dojel Jiří
Pražák s časem 18:36 a bronz patřil Jiřímu Kuchaříkovi - 19:06.
Kategorii M1 muži do 30 let
ovládnul opět brněnský jezdec
Lukáš Janků s výborným časem
18:23 minut, což je 3 nejlepší čas
všech ročníků. Druhé místo obsadil jezdec ze Zbýšova Ladislav
Stratil s časem 18:50 a pro 3. místo si dojel závodník, který dorazil
až z Prahy, a to Jan Dancinger
s časem 20:23 minut.
Největší překvapení závodu
byla kategorie M3 muži nad 50
let, kde se oproti loňsku čas zlepšil o 8:58 minut. O tento skvělý
počin se postaral Jiří Rašovský z
Kuřimi s časem 19:13. Pro 2. místo si dojel jezdec z Nových Bránic
Milan Škoda s časem 21:34 min a

IZOLACE - BAZÉNY
Prustoměrský Jan
•
•
•
•
•

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

Se svou poptávkou nás
kontaktujte na:
info@alma.cz, nebo na tel.:
602 782 272.

bazény: veškerá
technologie, zastřešení
jezírka: technologie

REKLAMNÍ CEDULE
A PLACHTY • RAZÍTKA

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

3.místo obsadil ivančický jezdec
a loňský vítěz kategorie M3 Pavel
Navrátil s časem 23:00 minut.
V kategorii žen se očekával
velký souboj dvou vítězek předešlých ročníků, a to Evy Štefulíkové z Ivančic a Jany Břinkové z
Oslavan. Organizátoři akce pevně
věřili ivančické opoře a zároveň
hráčce prvoligového badmintonového klubu BC 66 Ivančice, že po
loňském 3. místu opět dosáhne na
místo první. Eva nás nezklamala
a dala do závodu všechny své síly
a zvítězila s časem 27:15 min.
Druhé místo patřilo také ivančické závodnici, a to Haně Konečné
s výborným časem 27:39 min. a
3. místo obsadila závodnice ze
Zastávky u Brna Petra Řezáčová
s časem 28:27 min. Loňská vítězka Jana Břinková se umístila na 4.
místě s časem 28:55 minut.
Letošní ročník byl oproti předešlým obohacen ještě o kategorii děti. Tato kategorie vznikla na
žádost klubu ATC TIRO BLANSKO, který se chtěl zúčastnit
cyklistické časovky. Organizátoři
k této žádosti přistoupili, bohužel
se s tímto záměrem už nepodařilo
oslovit místní školy a oddíly.
Doufejme tedy, že příští ročník
přiláká více mladých závodníků
a závodnic do 15 let.
Vítězem dětské kategorie se stal
Štěpán Stloukal z oddílu Atc Tiro
Blansko s výborným časem 23:21
minut. Tento čas ho v celkovém pořadí 65 závodníků zařadil na skvělé
32. místo. A to mu je pouhých 11
let. Pro 2. místo si dojel jeho 9letý
bratr Richard Stloukal s časem 28:
19 minut. Jako nejmladší závodník
tohoto ročníku se umístil v celkovém pořadí na krásném 54. místě.
Organitátoři děkují za skvělou
účast a hlavně všem sponzorům
co podpořili tuto akci a kteří dávají prostor sportu v našem okolí.
Více informací o závodě - výsledky a fotky naleznete na stránkách www.oslavany.net.
Zde bude také v dubnu 2012
zveřejněn termín 4. ročníku MTB
- ČASOVKY „S ÚSMĚVEM NA
ROZHLEDNU V.MENŠÍKA“.

Rybářské mládí soutěžilo
v Moravském Krumlově
Moravský rybářský svaz MO Moravský Krumlov ve spolupráci
s městem Moravský Krumlov připravily pro rybářský dorost na oslavu
Dne dětí rybářské závody. V sobotu 18. června se na chovném rybníce
Vrabčí hájek sešlo 68 dětí. Tato tradiční akce přilákala úplné začátečníky
i zkušené „matadory“. Tentokrát přálo krumlovským rybářům i počasí,
sluníčko sice sem tam zalezlo za mrak, ale rybám takové počasí vůbec
nevadí, spíše naopak. Ryby se činily, co mohly, a malí rybáři jim byli
dobrými soupeři. Lovilo se libovolnou technikou a závod měl dvě kola.
Každou ulovenou rybu rozhodčí změřil, každý centimetr byl jeden bod.
O tom, že se závody vydařily, svědčí výsledky. Celkem se ulovilo
441 kusů ryb o celkové délce více jak 127 metrů. Největší rybou závodů byl kapr 58 cm. Vítězem se stal David Zemánek, který ulovil
22 ryb o celkové délce 617 cm, druhé místo obsadil Ondřej Doubrava
18 ks /590 cm a třetí byl Jiří Coufal 16 ks /562 cm. Vítězové obdrželi
poháry a zajímavé ceny. Pro všechny zúčastněné děti rybáři připravili
malý dárek a občerstvení. Během přestávky se mohli všichni účastníci podívat, jak míchají krmení závodníci. Jakub Šabata a jeho kolega
z firmy Gutmix, oba pravidelní účastníci feederových závodů, předvedli, že jde opravdu o alchymii.
Závěrem chci poděkovat všem sponzorům, Městu Moravský Krumlov, všem rozhodčím, pořadatelům a vedoucím kroužků, že si i v této
uspěchané době najdou čas a věnují energii výchově dalších pokolení
rybářů. Obdivuji je, že dokážou v konkurenci počítačů a dalších lákadel zaujmout děti a předávají jim lásku k přírodě a rybaření.
/mrs/

