
Z RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLO
Ročník X.  •  Číslo 14                                      29. července 2011

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

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

volejte: 724 680 736

Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

Měsíční vydání - SRPEN 2011

EXEKUCE?
DLUHY?

Už po novém 
/Moravský Krumlov/ Od 

začátku dubna probíhá ve městě 
rekonstrukce silnice III/413, 
která tvoří hlavní průtah městem. 
Organizace výstavby je z důvodu 
zajištění dopravní obslužnosti 
v centru města rozdělena na tři 
stavby o celkové délce 1,2  km 
a s termínem dokončení k 30. 
listopadu. Stavební práce pokra-
čují podle stanoveného harmo-
nogramu, dodavatelská firma 
SKANSKA právě dokončila 
práce v rámci I. stavby.

Po čtyřech měsících objíždění a 
obcházení se Krumlovští konečně 
dočkali. Do centra už pěší i moto-
risté mohou po nové komunikaci 
kolem zámku. Je to zásadní uleh-
čení, i když je v centru čeká spous-
ta omezení kvůli právě probíhají-
cím pracím na náměstí. Také zde 

jde zatím vše podle plánu. Práce 
nijak výrazně nezpomalilo ani 
nepříznivé počasí posledních dnů, 
ani nález nevybuchlé bomby, kte-
rý donutil evakuovat celé náměstí. 
Nezvyklá situace poté přivedla do 
města odborníky, kteří provedli 
pyrotechnický průzkum náměstí
a přilehlých ulic. To, co naměřili
a zjistili na místě, je předmětem 
dalšího zkoumání. Podstatné je, 
že stavební práce mohly pokra-
čovat a nález bomby byl doufejme 
ojedinělý.

„Průběh opravy průtahu měs-
tem již nese své první výsledky a 
tím je dřívější zprovoznění první 
etapy stavby od kruhového objez-
du po zámek. Od 1. srpna bude 
průjezd do centra města zajištěn 
semafory kolem kina po ulici 
Palackého. Zároveň se od první-
ho srpna uzavírá komunikace od 
náměstí TGM po příjezd k areálu 
Vertexu. Od druhé poloviny září 
se pak otevře ulice Zámecká a 
náměstí TGM,“ uvedl k projektu 
místostarosta Zdeněk Juránek. 

Mění se i jízdní řády autobuso-
vé dopravy, které jsou k dispozici 
mimo jiné na internetových strán-
kám města a sekretariátě měst-
ského úřadu. Linky zajišťující 
dopravu v Moravském Krumlově 
jsou i v tomto čísle Zrcadla. 

„Jsem přesvědčen, že nově 
vybudovaný průtah dá zapome-
nout na strasti občanů, zejména 
při cestě ze Sídliště do centra 
města. V Moravském Krumlově 
po dokončení průtahu dojde ke 
zlepšení dopravní obslužnosti, 
plynulosti a bezpečnosti provozu 
a zkvalitnění úrovně cestování. 
Nová komunikace včetně autobu-

sových zálivů a chodníků výrazně 
přispěje k atraktivnímu vzhledu 
města, což ocení nejen obyvatelé, 
ale i  návštěvníci města,“  uvedl 
starosta města Tomáš Třetina.

Než se podaří projet centrum 
bez omezení a stavebních záta-
ras, bude ještě nějaký čas trvat. 
Všechny stavební práce by měly 
ale skončit ještě letos.       /mape/
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AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI

VYØÍDÍM
E ZA VÁS!

Nám. 13. prosince č. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181

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

www.ri-okna.cz

PŘIJĎTE SI VYBRAT ....

VÝROBA RAZÍTEK
Návrh Vám zpracujeme

a doporučíme odpovídající
typ a rozměr razítka.

Grafický návrh štočku ZDARMA.

Více informací na tel. čísle: 602 782 272.
Knížecí dům, 1. patro, Růžová 39, M. Krumlov

KROKODÝLEK
www.e-krokodylek.cz

tel.: 604 843 245

Oblečení pro kluky a holky
do školy i školky.
Nabízíme: trička, mikiny, tepláky,
rifle, bundy, pyžámka, pláštěnky.
Dětské papučky s atestem žirafy, 
pytlíky na přezůvky, ...

Kamenný obchod: OSLAVANY
autobusové nádráží, Hlavní 84
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Ani Jihomoravskému kraji se 
nevyhnul nepříznivý demografic-
ký vývoj, který postihl celou re-
publiku. Před 10 lety vstupovaly 
do středních škol téměř patnácti-
tisícové populační ročníky, v sou-
časné době dosahuje 15 let věku 
necelých 10 tisíc dětí ročně. 

Tato situace, kdy střední školy 
bojují o každého žáka, se na vět-
šině škol velmi negativně promítá 
i do úrovně středního vzdělávání. 
Střední školy z důvodu nedostat-
ku žáků často snižují své nároky 
tak, aby jim vyhověli všichni 

žáci, i ti méně nadaní.
„Představitelé kraje jsou pře-

svědčeni, že tento trend není 
správný, že některé dříve zcela 
oprávněně výběrové školy by se 
opět výběrovými školami měly 
stát. V situaci, kdy pro necelých 
10 tisíc žáků příslušného popu-
lačního ročníku jen krajské školy 
nabízejí 14 900 míst (a dalších 
3500 míst nabízejí střední školy 
jiných zřizovatelů), není možné 
zlepšení stávající situace zajis-
tit,“ uvedl ve zprávě náměstek 
hejtmana JMK Ing. Stanislav 

Juránek, který je odpovědný za 
oblast školství.

Střední školství se začíná do-
stávat i do zásadních finančních 
problémů. Kraj se v žádném 
případě nechce zbavovat zodpo-
vědnosti za školy, které zřizuje. 
Přestože se počet žáků středních 
škol postupně snižuje, provozní 
prostředky poskytované středním 
školám z rozpočtu kraje zůstávají 
stejné. Zásadním problémem 
však začíná být snižující se do-
tace pro střední školy ze státního 
rozpočtu. Na tzv. „přímé náklady 
na vzdělávání“ (z nichž se hradí 
zejména platy pedagogických a 
nepedagogických pracovníků) 
dostává kraj dotaci ze státního 
rozpočtu podle počtu žáků na 
středních školách. Se snižujícím 
se počtem žáků se snižuje i tato 
dotace a kraj ve svém rozpočtu 
nemá dostatečné rezervy na to, aby 
mohl tento výpadek příjmů uhradit 
(jen pro rok 2012 půjde zcela
jistě o více než 100 mil. Kč).

„Představitelé kraje tedy stojí 
před nelehkým rozhodnutím, zda 
zachovat stávající stav nebo sáh-
nout k nepopulárním opatřením 
a rozhodnout o slučování škol. V 
současné době je bohužel stávající 
stav neudržitelný. Celkový počet 
míst na středních školách zřizo-
vaných Jihomoravským krajem je 
66 000. Dnes je naplněn ze 75 %, 
přičemž do roku 2017 klesne na-
plněnost středních škol na 55 %. 
Je tedy zřejmé, že v Jihomorav-
ském kraji by mělo na středních 
školách ubýt alespoň 10 000 míst. 
Je to kapacita, která nebude využi-
ta ani za 15 let, až budou chodit na 
střední školy děti tzv. „babyboo-
mu“. Tuto situaci je nutné řešit, 
přestože si jsou představitelé kraje 
vědomi toho, že jakýkoliv zásah 

do stávající struktury středních 
škol znamená pro některé žáky 
určité snížení komfortu - budou 
muset za vzděláním dojíždět o 
něco dál nebo si budou moci vy-
bírat z menšího počtu nabízených 
oborů,“ doplnil Juránek.

V současné době je zpracován 
návrh, se kterým byli seznámeni 
ředitelé krajských středních škol. 
Tento návrh předpokládá úbytek 
12 ředitelství středních škol. Zá-
roveň je zpracován návrh, podle 
kterého se sníží vzdělávací na-
bídka středních škol zřizovaných 
krajem o cca 2 000 míst. I tak 
zůstane na těchto středních ško-
lách pro školní rok 2012/13 pro 
cca 8 500 žáků končících 9. třídu 
základní školy cca 11 800 míst.

V našem regionu se loučení týká 
Střední odborné školy obchodní a 
Středního odborného učiliště ře-
mesel, Moravský Krumlov, nám. 
Klášterní 127. Pod ni by měla 
přejít správa Střední odborné ško-
ly a Středního odborného učiliště 
dopravního a mechanizačního, 
Ivančice, Krumlovská 25.

Připomínky k návrhu slučování 
středních škol zřizovaných JM 
krajem a náměty k této proble-
matice kraj přijímá do 10. srpna. 
Se všemi věcnými připomínkami 
pak budou seznámeni zastupitelé 
Jihomoravského kraje.  

„Představitelům Jihomorav-
ského kraje velmi záleží na tom, 
aby střední školy, které kraj zři-
zuje, poskytovaly kvalitní střed-
ní vzdělání, aby každý uchazeč 
o vzdělávání měl šanci najít na 
krajské střední škole vzdělávací 
program, který bude odpovídat 
jeho schopnostem a zájmům a 
který jej dobře připraví pro další 
studium i pro praxi,“ dodal Sta-
nislav Juránek.                    /abé/
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A TAK MÁME DOVOLENOU
 

Léto v plném proudu. Doba okurků, lenošení a dovolených.   
Každý lenošíme jinak. Jeden v exo�ckých krajinách, aby dodal lesku 
svojí důležitos� před širokým okolím importovanou malárií či jinou 
exo�ckou chorobou. Druhý zase na své zahrádce, vzpomínaje v zimě
u meruňkovice na své dobrodružství s rozeschlými štaflemi a zlomenou 
nohou, uznávaje dobrodiní zimní údržby, kterou opět zanedbá. 

Dovolená - dobu klidu a dobi� baterek. Pro mě je to doba údržby 
domu. Moře nesnáším, protože vím, že kamarád žralok by si na 
vypaseném Moravákovi zaručeně dobře pošmákl. Moje draze milovaná 
manželka by - samozřejmě oplakávajíc památku nebož�kovu - lkala
a opěvovala moje ctnos�. Uznali by je i moji poli�č� přátelé. Zejména 
z toho důvodu, že by ode mě měli konečně svatý klid. Radostná 
představa. Té euforie jim rozhodně nehodlám dopřát. Tedy hurá do 
hor. Horskou turis�ku, ovšem, nemá ráda moje milovaná manželka. 
Chudák Yety předloni unesl v dobré víře její dobrou kamarádku (manžel 
je dodnes naložený v lihu, tchýni v alkoholické extázii zapla�l zájezd
do Himalájí. Naděje holt umírá poslední). 

Je lenošno, nepracovno a nepoli�čno. Počasí tomu nesvědčí. 
Buď je vedro-koupavo nebo houbo-deš�vo. I ten největší poli�cký 
fana�k, a já ho dnes prosím viděl, se věnuje svým vnukům houpaje 
je na příslušném zařízení v majetku naší milované městské 
knihovny. Uznává, že tato roční doba není obdobím pro poli�cké 
boje, ale pro odpočinek a poklidné příměří, které se rozptýlí 
v zářijovém dobro�vém oparu burčáku a předvánočních bojích 
fana�ckých zuřivců zvěstujících ve své jasnozřivos� dobro občanů. 
Ale za�m je léto. Deš�vé. Chladné, ale přece jenom léto. Doba
dovolených. Užijte si ho všichni dosyta.                              Petr Sláma

Slovo úvodem

DOVOLENÁ
v rekreační chatě

U Spáleného mlýna v Rešicích
Chata se nachází 15 km od Moravského 
Krumlova. Je situována v mírném svahu, ob-
klopena lesem a protékající řekou Rokytnou.

•  kapacita 22 lůžek, společenská místnost
•  5 čtyřlůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový pokoj
•  v každém pokoji kuchyňka s el. vařičem
    a lednicí, sprcha, umyvadlo a WC
•  u objektu hřiště na míčové hry, pingpongový 
    stůl, ohniště a venkovní posezení
•  chatu lze využít k rodinné dovolené, oslavám,
   víkendovým pobytům, školním výletům, ...

Bohumil Veselý
Dolní Dubňany 172, 671 73 Tulešice

tel.: 603 374 971
e-mail: Vesely.Bohumil@seznam.cz

) 602 733 688
ŽALUZIE KOBLÍŽEK

Nyní s motorem, senzorem větru
a dálkovým ovládáním

již od 18.900 Kč 

MARKÝZY v AKCI !!!

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

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

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

» seřizovače CNC
    do nástrojárny

» pracovníka pro plánování
    a řízení zakázek

» seřizovače lisů

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:

LIHOVAR A PÁLENICE
MOHELNO, spol. s r. o.

Přijímáme zralá jablka, hrušky 
a švestky do kádí společného 
kvašení na výrobu destilátu.

KAŽDOU SOBOTU A STŘEDU
od 13.00 do 17.00 hodin.

Dále přijímáme objednávky
na pálení ovocných kvasů.

Bližší informace na tel. číslech:
568 642 455, nebo 721 163 371

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

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

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

DALŠÍ ZRCADLO
VYCHÁZÍ

26. SRPNA 2011

redakce: 602 782 272
noviny@zrcadlo.info

Slučování středních škol opět na pořadu dne ZPRÁVY Z RADNIC
„Besedňák

„ 
příspěvkovkou 

/Ivančice/ Po nesčetných peripetiích s Besedním domem ivančičtí 
zastupitelé dali na doporučení odborníků, že nejvýhodnějším způ-
sobem provozování hotelu, bude příspěvková organizace. I z toho 
důvodu, že v příspěvkové organizaci bude snadnější tok financí pro 
investice na rekonstrukci hotelu. Protože příspěvková organizace 
musí mít i svého statutárního zástupce, rozhodla rada města Ivančice 
již samostatně na svém zasedání o vypsání výběrového řízení. Nový 
ředitel by měl mít vysokoškolské vzdělání ekonomického, případně 
hotelového směru, popřípadě středoškolské vzdělání, 10 let praxe 
v oboru, organizační a řídící schopnosti, schopnost pořádání kul-
turních a společenských akcí, znalost práce na PC (WORD, Excel) 
a musí být bezúhonný. Termín nástupu je stanoven na 1. října 2011. 
Přihlášky mohou zájemci posílat do  19. srpna 2011.        Petr Sláma

Na IDS skoro půl milionu
/Ivančice/ Rada města vzala na vědomí návrh dodatku ke smlouvě 

o zajištění financování systému IDS JMK (Integrovaný dopravního 
systém Jihomoravského kraje). Tímto dodatkem se mění základní 
smlouva. Za standard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK zaplatí 
město jako příspěvek na provozování systému v roce 2011 částku 
467.300 Kč. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení 
tohoto dodatku smlouvy.                                                   Petr Sláma

Pohotovost díky dotacím
/Ivančice/ Rada města schválila smlouvu o zajišťování lékařské služ-

by první pomoci (LSPP) pro II. pololetí 2011 a pro rok 2012. Službu 
bude poskytovat nemocnice Ivančice, která je příspěvkovou organizací 
kraje. LSPP bude zajišťována pro dospělé v pracovní dny od 16.00 do 
22.00 h a v nepracovní dny od 08.00 do 22.00 h. Tato služba občanům 
bude hrazena z dotace, kterou  poskytnul  JM kraj.              Petr Sláma

Investují do prezentací
v turistických průvodcích

/Ivančice/ Ivančičtí radní chtějí opět zviditelnit své město. Za tímto 
účelem schválila rada města prezentaci města Ivančice v průvodci, 
který vydává Vydavatelství IPR, s.r.o., Praha. Jedna stránka formátu 
A5 bude město stát Kč 15.000 korun. Rada města  uložila  KIC Ivan-
čice, aby se jeho zástupce spojil  s vydavatelstvím a zajistil dodání 
fotografií a textu do průvodce. Zároveň byla schválena další  akce 
spojená s upozorněním na město v mediích. To bude představeno 
ve čtrnáctideníku Moravský Metropol. Za čtyři stránky formátu
A4 zaplatí město Ivančice  20.000 korun.                           Petr Sláma

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

UHLÍ & STAVEBNINY 
Suchohrdly u Miroslavi

Po-Pá: 7.00-17.00, So: 8.00- 12.00

SLEVY UHLÍ do konce srpna
koks, hnědé uhlí, brikety,dřevěné brikety

kovářské uhlí
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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 VYMÝVANÁ

tloušťka 5 cm

55,- Kč/ks
cena vč. DPH, platí do vyprodání zásob.

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU 
RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU,
DRTÍ A CEMENTU

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Situace v jaderné energetice je po událostech v Japonsku velice 
turbulentní. V zahraničním tisku jsem nalezl několik článků o tom, jak 
vrcholné světové organizace přistupují k současné situaci:

 „Ministerská konference ve Vídni (20.-24. 06. 2011) o jaderné 
bezpečnosti splnila svůj účel a ukazuje cestu ke zlepšení globálního 
rámce jaderné bezpečnosti po Fukushimě,“ řekl Yukiya Amano, gene-
rální ředitel MAAE. Závěry konference jsou vyjádřeny v pěti bodech:
•  posílení standardů jaderné bezpečnosti • zkontrolovat bezpečnost 
všech jaderných elektráren rozšířením programů OSART a  Peer Re-
views • zlepšení efektivity a nezávislosti národních dozorů • posílení 
globální havarijní připravenosti a systémů havarijní odezvy • zlepšení 
systému komunikace MAAE (přijímání a distribuce informací).

MAAE nyní připravuje Akční plán pro naplnění závazků z konfe-
rence, který má být předložen na generální konferenci v září 2011. 
Novinkou je návrh náhodného výběru JE, které se mají být podrobeny 
kontrole (např. výběrem jedné z 10 JE na světě v průběhu tří let). 

Předseda WANO pan Laurent Stricker na této konferenci řekl, že 
WANO se musí změnit ve světle událostí ve Fukushimě. WANO požá-
dala své členy, to je všechny JE na světě, aby provedli na základě zá-
věrů konference okamžitou kontrolu vybraných specifických činností
a odolností svých zařízení proti technologickým stavům typu „Blac-
kout“ a nadprojektovým událostem, jako jsou požáry, záplavy nebo 
mimořádné vlivy počasí. WANO obdrželo od svých členů odpovědi 
o probíhajících kontrolách. Řídící rada WANO také ustavila zvláštní 
komisi vrcholných představitelů provozovatelů, která navrhuje možné 
změny programů a organizace WANO v souvislosti s poučením se 
z událostí ve Fukushimě. Rozsah změn bude oznámen v říjnu 2011. 
WANO se v budoucnu více zaměří na prověrky havarijní připrave-
nosti, na sklady a nakládání s jaderným palivem a na systémy odvodu 
zbytkového tepla. Uvažuje také o posuzování aspektů projektů JE, jeho 
nedostatků a příslušných technických řešení. 

 Z uvedených článků je patrné, že ti, kteří mají k technickým problé-
mům jaderné energetiky technicky co říci, tak neprodleně konají. Poli-
tické proklamace v tak sofistikovaném oboru, jakým je jaderná energe-
tika, nemají místo.        21. 7. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Kraj podpoří Velkou cenu
/Kraj/ Podpora kraje při pořádání motocyklových závodů v Brně 

postupně narostla až na letošních osm milionů korun. „Původně Jiho-
moravský kraj Velkou cenu podporoval čtyřmi miliony, následně šesti 
a letos jeho pomoc dosahuje částky osm milionů korun. Podpora má 
formu propagace kraje při pořádání GP,“ vysvětlil Michal Hašek.     

Jihomoravský kraj už sestavuje rozpočet na rok 2012 a v rámci něj 
chce Hašek navrhnout sumu 10 milionů korun. „To považuji za horní 
limit z hlediska možností krajského rozpočtu. Jenom pro srovnání 
- město Brno přispívá ročně též deseti miliony, ale rozpočet města je 
dvojnásobný oproti kraji,“ doplnil hejtman. Kraj bude jednat s automo-
todromem, aby tato podpora směřovala přímo na zalistovací poplatek.

Velkou cenu, která se na brněnském automotodromu uskuteční letos 
ve dnech 12. až 14. srpna, v loňském roce navštívilo 230 tisíc lidí.  

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

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

Dobrý den, měla bych dotaz. Vlastníme s manželem chatu s po-
zemkem v malé obci. S naším pozemkem sousedí větší pozemek jedné 
paní, jde o louku větší rozlohy, o kterou se tato paní již několik let 
vůbec nestará. Na louce tedy roste místy více než metr vysoká tráva 
a spousta plevele. Plevel se pak semeny přenáší na náš pozemek, na 
kterém ho máme hodně, i když se snažíme udržovat trávník. Chtěla 
jsem se tedy zeptat, komu máme směřovat naši žádost o to, aby po-
zemek byl udržován, je to povinností jen majitelky nebo má nějakou 
povinnost i obec? Může také někdo majitelce nařídit, aby pozemek 
posekala a starala se o něj? Děkuji za Vaši odpověď.

 

K Vašemu dotazu uvádím, že způsobů řešení této věci je několik. 
Jako soukromý vlastník máte možnost postupovat v souladu s občan-
ským zákoníkem a věc řešit jako tzv. sousedský spor, kdy jste obtěžo-
vána nad míru přiměřenou plevelem ze sousedního pozemku, toto však 
většinou vyžaduje soudní řešení věci, což je řešení zdlouhavé. 

Přímo ochranu proti zapleveleným pozemkům upravuje také několik 
právních předpisů. Nejvhodnější úprava je stanovena v zákoně o rost-
linolékařské péči (326/2004 Sb.), který v § 3 zavazuje všechny osoby 
k omezování šíření výskytu plevelů na svých pozemcích pod sankcí 
pokuty do výše 30.000 Kč u fyzických osob a až do výše 500.000 Kč
u právnických osob (§ 78 zákona). O uložení pokuty rozhoduje pří-
slušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Možnost zasahovat 
v této oblasti má také obec, ale k tomu by musela být vydána příslušná 
obecně závazná vyhláška obce regulující tuto oblast, poté by mohla 
obec ukládat pokuty rovněž do výše 30.000 Kč u fyzických osob. 
Takže navrhuji vyzvat vlastníka pozemku, aby se o něj staral a dát mu 
k tomu lhůtu a v případě jeho další nečinnosti věc řešit prostřednictvím 
příslušných ustanovení zákona o rostlinolékařské péči (viz výše). 

Zruší 563 nemocničních 
lůžek po celém kraji 

/Kraj/ Cílem škrtů v počtech nemocničních lůžek v krajských 
nemocnicích je zefektivnit síť lůžkových zdravotnických zařízení 
bez snížení rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče. V rámci 
optimalizace dojde k redukci 563 lůžek proti stavu k 1. 1. 2011. Toto 
množství představuje zhruba 8 % z celkového počtu lůžek.

„Obyvatelé kraje v žádném případě nemusí mít strach, že by došlo 
k uzavření některých nemocnic, pouze dochází k určité specializaci 
péče. Zároveň platí, že finanční prostředky, které naše zdravotnictví 
ušetří a jejichž výši odhadujeme na 100 milionů korun, zůstanou
v Jihomoravském kraji a zdravotní pojišťovny je poskytnou ke zkva-
litnění péče v jihomoravských nemocnicích,“ řekl hejtman Jihomo-
ravského kraje Michal Hašek.                                                        /abé/

ČERNÁ LISTINA
Níže naleznete seznam subjektů, které využily inzertních služeb v periodiku ZRCADLO, ale neza-
platily za ně. Zveřejňujeme je zde nejenom proto, abychom získali dlužné peníze, ale také proto, 
abychom ochránili ostatní před těmito podnikateli, protože stejně neseriózní způsob jednání mo-
hou promítnout i do prodeje svých vlastních služeb či výrobků. Věřte, že jsme vyčerpali všechny 
možnosti, jak za námi poskytnuté služby dostat od těchto „podnikatelů“ zaplaceno. Výzva k úhradě
jim byla několikrát předána ústně, e-mailem, smskou nebo dopisem.                           /ALMA, o. s./

jméno    číslo faktury dluží od dluh
Mucalo Marcela - Ivančice / Brno 20100681 20. 09. 2010 1.800,00 Kč
Průdek Milan - MK / Morašice  20110087 14. 02. 2011 7.472,00 Kč
Průdek Milan - MK / Morašice  20110108 21. 02. 2011 3.432,00 Kč
Špiříková Jana - půjčky - Ivančice 20110145 07. 03. 2011     792,00 Kč
Špiříková Jana - půjčky - Ivančice 20110197 21. 03. 2011     792,00 Kč
Špiříková Jana - půjčky - Ivančice 20110225 04. 04. 2011 7.603,00 Kč

Aktualizováno dle elektronického výpisu z bankovního účtu dne 29. července 2011, 06:48 hodin.
V době aktualizace na našem bankovním účtu dlužné částky prokazatelně připsány nebyly.

/Kraj/ Nebývalý zájem o tento 
krajský projekt si vyžádal dotisk 
brožury nazvané „Ti za dveřmi 
mohou škodit“.

Hejtman Hašek uvedl, že pro-
jekt Senioři sobě navazuje na 
dlouhodobou práci JM kraje v ob-
lasti prorodinné a seniorské poli-
tiky - ať jde o Senior pasy nebo 
zvyšování kapacit v sociálních 
pobytových zařízeních pro seni-
ory. „Projekt Senioři sobě patří 
mezi preventivní projekty. Brožu-
ra obsahuje informace pro seniory, 

jak se chovat v různých situacích, 
jak se chránit před okradením, jak 
předcházet riziku přepadení, nebo 
jak se vyhnout podvodu. 

Zájem o projekt Senioři sobě je 
velký jak ze strany seniorů, tak od 
starostů měst a obcí. 

Právě z důvodu velkého zájmu 
došlo k dotisku brožury s infor-
macemi o bezpečnostních opatře-
ních pro seniory v celkovém po-
čtu 11 000 kusů. V následujících 
dnech si ji vyzvednou zástupci
96 obcí na jižní Moravě.      /abé/

Projekt „Senioři sobě
„

/Kraj/ Rada JM kraje schválila 
přípravu realizace firemní mateř-
ské školky Jihomoravského kraje 
s  názvem „Zajištění péče o děti 
- dětský koutek“.

Mělo by jít o vybudování tzv. 
modulární mateřské školy na 
ulici Údolní v blízkosti Obilného 
trhu. Jedná se o pozemek, který 
je ve vlastnictví JMK. Zde by 
měla vzniknout nákladem cca 11 

milionů korun dvoutřídní firemní 
mateřská školka pro přibližně 50 
dětí (děti zaměstnanců JM kraje
a jeho příspěvkových organi-
zací). Svou činnost by zahájila 
od září 2012. „Chtěli jsme vyjít 
vstříc nejen našim zaměstnan-
cům. Chceme dát také najevo, že 
projekty firemních školek mají 
naši podporu,“ uvedl hejtman 
Michal Hašek.                      /abé/

Zaměstnancům postaví
školku za 11 milionů

Tarif Integrovaného dopravní-
ho systému  se změní od 1. ledna 
2012. Dojde k průměrnému zvý-
šení cen jízdenek i předplatních 
kuponů o 11 procent. Konkrétní 
propočty, kolik budou stát jednot-
livé jízdenky, má nyní připravit 
společnost Kordis - JMK, koordi-
nátor hromadné dopravy v kraji.

Náměstek hejtmana Václav 
Horák k tomu uvedl: „Během 
dalších dvou let se s tarifem 
patrně hýbat nebude. To si vy-
žádá, abychom systém IDS dále 
optimalizovali, zefektivnili a 
v případě potřeby  dokázali nalézt 
prostředky v krajském rozpočtu, 
abychom dokryli případnou ztrá-
tu, protože navýšení tarifu nepo-
stihne všechny náklady spojené 

s provozem IDS.“
Náměstek hejtmana Stanislav 

Juránek připomněl, že tarif IDS 
JMK zůstává i nadále nejlacinější 
v rámci celé ČR: „Chceme, aby 
tomu tak bylo i nadále,“ řekl.

Cestujícím se ale mají zlepšit 
služby a připravují se nové typy 
jízdného. Například senioři nad 
70 let a rodiče s dítětem do tří let 
by měli získat možnost cestovat 
se speciální průkazkou za zvý-
hodněných podmínek. Chystá se 
i nový předplatní kupon pro stu-
denty, kteří si dnes musejí kupo-
vat jednorázové jízdenky.     /abé/

IDS zdraží o 11 procent
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Divadelní kroužek
při SDH Hlína

sehraje bláznivou hudební 
pohádku pro celou rodinu

SNĚHURKA
a 7 trpaslíků
Na mo�vy pohádky bratří 
Grimmů napsali Karel Cón,
Stano Slovák, Jan Sotkovský

a Petr Štěpán

31. července
v 17.00 hodin

Dukovany, zámecký park

7. srpna
v 15.00 hodin
Hlína, Divadlo

v lesním prostředí

Za nepříznivého počasí 
sledujte informace na 

www.obec-hlina.cz
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HLAVNÍ PARTNEŘI:
Město Moravský Krumlov
Jihomoravský kraj
Nadace Život umělce

PARTNEŘI:
Agroservis Jan Holý Vémyslice
AR Brno, spol. s r. o., Miroslav
Annapurna s.r.o. Ivančice
DAL tisk Brno
OSP, spol. s r. o. Moravský Krumlov
Pivivar Černá hora 
RI okna Oslavany
STK Moravský Krumlov
Vinařství rodu Saletů Višňové
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

SPONZOŘI DJEMBE:
Autoexpres CZ, s.r.o. Ivančice
JUDr. Kamil Mattes, Ivančice
Marie Štolpová, Moravský Krumlov
Město Moravský Krumlov
Mikroregion Moravskokrumlovsko
Miloš Ryšavý - stav. firma, Vémyslice
Mgr. Zdeněk Juránek
Proimpex s.r.o. Moravský Krumlov

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:
Mary Kay – Zuzana Marková, MK
MRS MO Moravský Krumlov
TaZS MK, VAS MK, SMM MK
MěKS MK, KIC Ivančice
členům RC Měsíční houpačka IVA
všem brigádníkům a pomocníkům
a všem, na které jsme nechtěně 
zapomněli ... :-) 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
Afroportál - www.afro.cz
Rádio Ethno - ethnoradio.cz
Specialista na bicí nástroje
- www.drumcenter.cz

aneb víkend plný
hudby a tance
První srpnový víkend se do 

Moravského Krumlova sjedou 
špičkové kapely, jejichž společ-
ným znakem je žánrová muzika 
založená především na afrických, 
latinských a arabských rytmech. 

V termínu od 5. do 7. srpna 
připravilo občanské sdružení 
ALMA druhý ročník rodinného 
festivalu pod názvem DJEMBE 
MARATHON. Letos se festi-
val uskuteční v areálu Vrabčí 
hájek v Moravském Krumlově. 
Kromě výborné muziky a tance 
čeká návštěvníky ethnotržiště, 
workshopy tance a hry na djem-

be, šamanské ohniště, čajovna, 
výtvarné dílny pro děti a dětský 
koutek, stanování a koupání… 

Loni se na podiu v zámeckém 
parku vystřídalo šest formací a 
dvě skupiny s ohňovou šou. Letos 
nabídneme deset špičkových ka-
pel a několik jednotlivců, kteří se 
představí během celého víkendu. 

Páteční program zahájí v 17.30 
hodin s klasickou západoafric-
kou hudbou brněnská kapela 
TUBABU pod vedením Broňka 
Pavlíčka. Po ní se představí ne-
přehlédnutelná pražská skupina 
TIDITADE, která hudbu na af-
rické nástroje doplní rytmickým 
tancem. Tradiční africké dřevě-
né xylofony, bubny, perkuse a 

dechové nástroje v afrických a 
afrolatinských rytmech - tak to 
je MARIMBA MAMA. Páteční 
program ukončí brněnská kapela 
KUMBALU představující pestrý 
taneční ethnobeat čerpající inspi-
raci z africké, arabské a balkán-
sko-židovské hudby.

Sobotní dopoledne bude 
patřit workshopům a relaxaci, 
kterou v 15.00 hodin oko-
ření bubnováním na djembe 
v plášti didžerid a činelů dva 
pražští hudebníci pod názvem 
VÝPLACH. Následovat bude 
kapela EL TENERE s pořádnou 
porcí hudby založené na etnic-
kých kořenech afrických bubnů
a australských didgeridoo. V tem-

pu rozhodně nepoleví bubenická 
formace JUMPING DRUMS 
Ivo Batouška, která předvede 
symbiózu rytmů a melodií všech 
světových kontinentů v úžasné 
bubenické show. 

Zpět do Afriky nás svým jistě  
poutavým vystoupením vrátí 
chomutovská hudebně-taneční 
skupina TARATIBU prezentující 
především západoafrické tance 
za doprovodu djembe a basových 
bubnů. Následuje strhující bube-
nická show pro všechny generace 
posluchačů, kterou představí 
skupina MARIMBA pod vede-
ním Vaška Kabáta známá nejen 
z finálových kol TV soutěže Ta-
lentmania. Gradující atmosféru 

zcela jistě svým vystoupením 
podtrhne pražské uskupení pěti 
energických perkusistů - PARA-
RINGAPATAM, které představí 
rytmy západní Afriky, latinské 
Ameriky a Indonésie plné jazzu, 
funku i hiphopu. Celý hudební ví-
kend hrou na didgeridoo obohatí 
PAVEL PELOUCH.

Již od pátku bude pro děti při-
pravena kreativní dílna plná ruko-
dělných činností, jako například: 
tkaní na ručním stavu, výroba 
dekorací z pedigu a papíru, patch-
work, výroba prostírek, kresba 
na látkové tašky a další. Pro 
nejmenší děti je kromě dětského 
koutku připraveno modelování
z těsta a vymalovánky mandal. 

Také letos je důležitou myšlen-
kou celé akce projekt DJEMBE 
PRO DĚTI. Chceme djembe a hru 
na ně přiblížit dětem ve školkách, 
školách a dětských organizacích. 
Oslovujeme firmy a organizace, 
a ty, které se rozhodnou djembe 
zafinancovat, samy určí, která 
dětská organizace jej dostane. Je 
to pro sponzory možnost, jak cíle-
ně obdarovat třeba školu v místě 
svého působení.

Hlavními partnery projektu 
jsou: město Moravský Krumlov, 
Nadace Život umělce a JM kraj.

Vstupenky na festival lze 
zakoupit na místě a také v před-
prodeji v síti TICKETPORTAL 
- www.ticketportal.cz        /mape/

ETHNO FESTIVAL podruhé v Moravském Krumlově



8 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                           29.07.2011

„Válečníci
„
 v minimuzeu

Poslední předprázdninové úterý se žáci olbramovické 3. a 4. třídy 
sešli před školou a vyrazili směr Bohutice do minimuzea. Tam už 
byli připraveni pánové ing. Arnošt Hrdina a Milan Blažek, kteří 
svým odborným výkladem o zbraních a o válečné době tak zaujali 
děti, že jim nevadilo ani velké teplo. Největším zážitkem se stala 
prohlídka bunkru a především možnost dát si na hlavu vojenskou 
přilbu a v ruce držet pravou zbraň (samozřejmě nefunkční). V tom 
okamžiku se les zaplnil malými „válečníky“. Dopoledne uběhlo
a dětem se nechtělo ani vrátit zbraně, ani jít do školy. 

Tímto bych chtěla poděkovat nejen výše uvedeným pánům, ale i celé-
mu kolektivu pracovníků minimuzea za to, že nám umožnili návštěvu ve 
všední den. Současně jim patří poděkování za činnost napomáhající k to-
mu, aby s historií naší země byla seznámena i nejmladší generace. Hodně 
spokojených návštěvníků!    Žáci ZŠ Olbramovice, Mgr. Hana Lukasová

Na chvíli profi zpěvákem
Kdo by si to nechtěl aspoň jednou vyzkoušet? Žákům ZŠ Olbramo-

vice se splnil sen a tento zážitek jim doma připomíná písnička na CD 
z nahrávacího studia CH – Records Čermákovice. Verča Hanusová, 
Pepík Prášek, Vojta Haker, Míša Řeřucha a Venda Košíková zažili 
krásné odpoledne a jménem všech patří poděkování panu Dočkalovi. 
Naši zpěváci zkusí štěstí a CD zašleme do celostátní soutěže „Slavíci 
ve školní lavici“. Přejeme hodně štěstí.                Mgr. Hana Lukasová

Za dekorativní vyřezávání
šly medaile do Krumlova

V červnu jsme se již tradičně zúčastnili Junior Carving Cupu v Tře-
bíči. Jde o dekorativní vyřezávání zeleniny a ovoce. Celé družstvo bylo 
ve složení žáků oborů kuchař-číšník a obchodně podnikatelská činnost: 
žáci z 1.C Brudík Filip, Hájková Kristýna, Kalandřík Jan, Klímová Lu-
cie, 2.C Kladivová Nicole, Nešpůrková Aneta, Žaludová Lucie, Žalu-
dová Petra, 3.C Figer Jakub, Procházková Marta a 3. OPČ Böhmová 
Sabina a Kleiblová Ivana. Nezklamali a získali bronzové medaile a 
pohár ve své kategorii. Úspěch je o to větší, že žáci jsou v tomto oboru 
začátečníci a vyřezávání se věnují jen několik dnů.       

 Bc. Dana Frimlová, učitelka odborné výchovy.  

Zakončení roku v ZUŠ
Diváků přibývá… Nervozita stoupá… Za malou chvíli přijde jedno 

z mých nejdůležitějších a zároveň poslední veřejné vystoupení, které 
jsem měla možnost uskutečnit zde v Základní umělecké škole v Mo-
ravském Krumlově. Stále se snažím uklidnit, ale moc se mi nedaří. 
Když se rozhlédnu po šatně, která je v sále školy, trošku škodolibě 
zjišťuji, že v tom nejsem sama. Několik dalších absolventů, ať už I. či 
II. cyklu ZUŠ, má v ruce stejně pomačkané noty a rozpačitě se pokouší 
o úsměv jako já. To už ale paní ředitelka Vladimíra Kočí vítá rodiče, 
příbuzné a všechny příznivce hudby a na můj vkus až příliš rychle se 
blíží, podle pestrého programu, i moje číslo. Slyšíme převážně klavíry. 
Dále nás okouzluje zobcová flétna, akordeon a také bicí. V zákulisí se 
navzájem podporujeme a dodáváme si odvahu. Publikum, ve kterém 
má každý z účinkujících někoho blízkého, je doufám mile překvape-
no, jaká zdařilá vystoupení jsme si připravili. Všichni nám drží pěsti 
a odpouští občas drobné chyby, které se zřídka objevují. Každého 
absolventa odměňují vřelým potleskem. 

Po bezmála hodinovém koncertě se nám účinkujícím ulevilo. Nejen 
za tohle poslední vystoupení, ale za celé své působení na umělecké škole 
jsme získali malý dárek a květinu. To už přišlo na řadu poděkování a lou-
čení. Nejprve se žáci ZUŠ rozloučili s vyučujícími a poděkovali za trpě-
livost a podporu nejen jim, ale i rodičům, prarodičům a všem příbuzným. 
Následně paní ředitelka popřála absolventům hodně štěstí do života. 

Tréma byla pryč. A ten pocit, který se najednou do mě vkradl, byl 
nepopsatelný. Byl to pocit určité hrdosti za předvedenou práci v ZUŠ, 
vděčnosti za podporu všem blízkým, mezi které počítám i vyučující,
a zároveň smutek. I když vím, že ve volných chvílích se budu dál
hudbě a celkově umění věnovat, bude se mi stýskat…

Xenie Kouřilová, absolventka II. stupně

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.

Konečně U Blondýny
Mnoho jsem o této restauraci slyšel. Několikrát kolem ní já pošetilec 

projel, aniž bych se v ní zastavil. Byl jsem na ni zvědav jako na žádnou 
jinou. A konečně nastal ten čas. Jel jsem od Znojma, ze služební cesty, 
hladový tak, že bych doslova a do písmene louskal hřebíky, nejlépe 
velikosti 100. V Moravském Krumlově se nám postavila do cesty (a 
přímo u cesty) restaurace U Blondýny. V objektu samotném si můžete 
vybrat, buď si sednete uvnitř (ve velmi pěkném prostředí musím po-
dotknout) nebo venku na zahrádce. Obojí má své kouzlo (na zahrádce 
dokonce nevnímáte ani rušnou komunikaci za plotem). 

Dal jsem si polévku z meníčka a směs tří sýrů s hranolky. K pití 
limonádu (pracovní proces je pracovní proces a v mém oboru nikdy 
nevíte, kdy se ozve nepříjemný telefonát). Můžu vám říci, že kvalitu 
restaurace poznáte již podle polévky. Byla vynikající. Byl jsem do-
konce v pokušení zrušit další objednávku a objednat si jí obrovský 
talíř. Ovšem druhý chod byl báseň. Ne že bych byl profesní vegeta-
rián, takový dobře naležený steak, udělaný na domácím grilu, je moc 
mňam (hlavně když si ho naložím sám). Ovšem směs tří sýrů s oblohou
U Blondýny byla symfonie chutí. Bohužel, neochutnal jsem pověstný 
guláš s nadýchaným knedlíčkem. Na druhý chod již nebylo místo.
Vážení přátelé, já nemohl. Omlouvám se. Snad příště.        Petr Sláma

/Miroslav/ Miroslavští mají
za sebou již 22. ročník slavností 
meruňek a Jarmark u Floriána.

„Po zkušenostech z minulých 
let, kdy byly obě akce sloučeny 
do jedné velké slavnosti, jsme 
s velkým úsilím připravovali 
také letošní ročník. Kromě vel-
kého zájmu návštěvníků nám 
pomohlo také počasí, které na 
rozdíl od minulých dvou roční-
ků, bylo překrásné. Žádnou akci 
nelze uspořádat bez přispění 
laskavých a štědrých sponzorů, 
kterým patří náš velký dík,“ 
uvedl po slavnostech místosta-
rosta Roman Volf.

Meruňkobraní představuje pře-
devším závod „O knedlíkového 
krále“. Toho se zúčastnilo něko-
lik borců, kteří ve dvacetiminuto-
vém intervalu do sebe nasoukali 
desítky knedlíků. Meruňkovým 
králem se stal Kamil Hamerský 
s novým rekordem soutěže číta-
jícím 128 knedlíků.

Druhou soutěží je „Meruňka 
roku“,  ve které bylo hodnoceno 

29 vzorků sladkého ovoce. Zlatou 
příčku obsadila MUDr. Zuzana 
Perutková, před Pavlou Hanzelo-
vou a Jaroslavem Kašpárkem.

Na 56 vzorků se sešlo v třetím 
soutěžním klání - „Meruňkovice 
roku“. Nejlepší pálenku podle po-
roty do soutěže dodal Boris On-
drůšek ze Šanova. Stříbro získal 
Emanuel Urbánek a bronzovou 
příčku Zdeněk Tesař.

Po předání cen vítězům ná-
sledovalo vystoupení zpěvačky 
Marty Kubišové se skupinou Kar-
la Štolby, která zazpívala směs 
svých největších hitů. Spokojené 
publikum bylo odměněno přídav-
kem a následnou autogramiádou.

Zprávy a fotografie z Meruň-
kobraní přineslo mnoho sdělo-
vacích prostředků z celé České 
republiky. Informace ze slavnosti 
bude součástí pořadu „Na cestě“, 
který uvádějí Miroslav Donutil a 
Jiří Bartoška a bude vysílán na ČT 
1 v neděli 4. září od 17.20 hodin.

„Věříme, že jsme všem Meruň-
kobraním s Jarmarkem u Floriána 

udělali radost, a doufáme, že 
nám zachovají přízeň a štědrost 
i v příštích ročnících. Všem ještě 
jednou upřímně děkujeme. Pře-
devším pak sponzorům: Skupina 
ČEZ, generální partner, Jihomo-
ravský kraj, Poštovní spořitelna, 

Česká spořitelna, Allrisk Brno, 
makléřská společnost, Promt 
Modřice, Stavební a obchodní 
firma Miloš Ryšavý, .A.S.A., 
Vinné sklepy Lechovice a firma 
Strabag,“ vyjmenoval závěrem 
Roman Volf.                      /mape/

Padl rekord - spořádal 128 meruňkových knedlíků

Miroslavští bojují o nový 
světový rekord. Puzzle s neu-
věřitelnými 32 256 dílky bude 
skládat na čas 50 lidí v prvním 
srpnovém víkendu.

Světový rekord zatím drží 
španělský tým, který puzzle 
Dvojitá retrospektiva z dílny 
Ravensburgeru skládal více než 
82 hodin. Miroslav však není je-
diné město, které se tento rekord 
pokusí zdolat, usilovat o něj bude 
i město Lipová. Netradiční akci 
tak mohou navštívit lidé ve dvou 
částech republiky.

Miroslav není ve sbírání re-
kordů žádným nováčkem. Ve 
městě vznikla například nejdelší 
meruňková roláda, v roce 2004 
získal český rekord skořápkovník 
s 3167 vyfouknutými velikonoč-
ními vajíčky, do roku 2009 dr-
želo město prvenství s největším 
adventním věncem. Ve městě 
je také největší sbírka zipových 
koncovek a největší počet puzzlí 
složených jedním člověkem. A 
právě kvůli poslednímu zmiňo-
vanému se Miroslavští pustili do 
dalšího rekordu.

„Nápad španělského týmu 
se nám velice líbil, a když jsme 
zjistili, že stejnou akci pořádá také 
Lipová, neváhali jsme ani minutu. 
Skládat tedy začínáme v pátek 5. 
srpna v 8:00 ráno. Myslím, že ten-
to duel bude pro návštěvníky obou 
akcí velice zajímavý,“ říká organi-
zátorka akce Eliška Počarovská.

Novým rekordem
za záchranu zámku

Účelem celé akce však není 
pouze zábava. Organizátoři chtějí 
touto cestou poukázat na žalostný 
stav miroslavského zámku. Pro 

získání prostředků na základní 
opravy zvolili neobvyklou cestu. 
V Miroslavi tak vzniká nové, na 
zakázku vyráběné puzzle s foto-
grafiemi Miroslavi a reklamními 
plochami, které má ambice stát 
se novým největším puzzle svě-
ta. Každý zájemce - ať firma či 
jednotlivec - si může zakoupit 
své políčko na tomto puzzle a 
nechat na něm jméno, vzkaz, či 
fotografii, firmy pak své logo či 
fotografii svých týmů.

„Lidé jsou často nedůvěřiví, 
když po nich různá sdružení žá-
dají finance. Takže na to jdeme ji-

nak. Lidem nabízíme být součástí 
nového světového rekordu a za-
nechat někde svůj otisk. Zájemci 
tak mohou mít své políčko už od 
100 Kč. Všechny tyto prostředky 
jsou určené přímo pro zámek, 
puzzle pak bude k vidění v místní 
restauraci,“ dodává Počarovská. 
Více informací na www.puzzle-
rekord.cz.

Dvojitá retrospektiva, největší 
puzzle světa (Keith Haring)
Unikátní puzzle s rozměry 544 

x 192 cm a přesně 32 256 dílky 
je největším puzzle na světě (uve-
deno na trh bylo 15. září 2010) a 

drží prvenství v Guinessově knize 
rekordů. Keith Haring (4. května 
1958, Reading, Pensylvánie - 
16. února 1990, New York) byl 
americký umělec a společenský 
aktivista. Jeho dílo bylo reakcí na 
pouliční kulturu New Yorku 80. 
let. Haring se proslavil vytvoře-
ním díla v celém systému metra v 
New Yorku. Nechtěl, aby zůstala 
pouze v drahých galeriích, tak 
maloval i po zdech v Amsterda-
mu, Paříži i Berlíně.

Kontakt: Eliška Počarovská, 
e-mail: pocarovska@gmail.com, 
tel: 605 417 871

V Miroslavi poskládají největší puzzle na světě

Výuka cizích jazyků s podporou EU
na Gymnáziu Moravský Krumlov

Vážení čtenáři, dovolte nám, 
abychom vás informovali o 
dalších pracích na realizaci 
projektu Posilování jazykových 
kompetencí žáků Gymnázia 
v Moravském Krumlově, č. 
CZ.1.07/1.1.02/01.0035, na kte-
rý čerpáme finanční prostředky 
z fondů Evropské unie a rozpoč-
tu České republiky v celkové 
výši 1 547 597, 39 Kč.

Práce probíhají už od 1. dubna
2009, pokračovat v nich budeme 
do konce března 2012. V tomto 
monitorovaném období probí-

haly práce na projektu pouze 
v červnu, v červenci a srpnu 
mají učitelé gymnázia pracující 
na tomto projektu pauzu.

Během června 2011 vytvořili 
pracovní listy a metodiky k po-
slechovým textům týkajícím 
se témat Health and Diseases, 
Prague a Fashion and Clothes 
pro angličtinu, Berufswahl, 
Lebenslauf, Deutsche Litera-
tur a Mode undKleidung pro 
němčinu a Globalizace a Ruská 
historie pro ruštinu.

Po dopracování jednotlivých 

témat budou pracovní listy a 
texty ověřeny v pilotní skupině,  
podle potřeby upraveny předány  
k výuce i ostatním vyučujícím, 
ale to až v příštím monitorova-
ném období - tedy září - listo-
padu. O tom vám opět podáme 
zprávu, stejně jako o průběhu 
dalších prací, které se v příštím 
školním roce budou pomalu 
chýlit ke konci, výstupy vzniklé 
v rámci těchto prací budou ale 
dál součástí výuky na GMK.

Mgr. Hana Schnablová, Gym-
názium Moravský Krumlov

Ráno 6. července bylo na par-
kovišti pod ivančickým hřbitovem 
rušno. K odjezdu se připravovaly 
vlčata a světlušky - účastníci 
skautského tábora. Zkušenější 
klidně přihlíželi, jak ti, co jedou 
poprvé, jsou nervózní (a také je-
jich rodiče), protože nevěděli, co je 
čeká. Nervozita skočila nástupem 
do aut. Poslední zamávání, odjezd 
a rodiče byli 10 dní bez dětí.

Tábor „Pod Kloboučkem“ ne-
daleko Šemíkovic na řece Rokytné 
postavili v předstihu starší skauti. 
Tato louka je pro letní tábory vyu-
žívána od roku 1986, dříve se tábor 
stavěl na překrásné louce níže po 
proudu řeky na rešické straně řeky. 
První tábory pro ivančické děti 

byly na louce u Bendova mlýna
již kolem roku 1960. 

Po příchodu do tábora ná-
sledovalo rozdělení do družin, 
zabydlení ve stanech a první 
instrukce, co je čeká. Táborníků 
bylo 32 (dva chlapci byli ze školy 
pro neslyšící), byli rozděleni
do 5 družin, vedoucích 6 a o stra-
vu se staraly dvě kuchařky.

Ústředním motivem byla tá-
borová hra „Cesta kolem světa 
balonem“. Různé soutěže jednot-
livců i družin se hodnotily a večer 
táborníci viděli, zda jejich balon 
letí správným směrem do dalšího 
světadílu nebo „chytil“ špatný 
vítr. Stále bylo co dělat. 

Zážitkem byl dvoudenní výlet 

do zaniklé vesnice Mstěnice 
nedaleko Hrotovic. Tato vesnice 
byla přepadena a vypálena v roce 
1468. Po cca 40 let se zde prová-
děl archeologický výzkum a část 
zjištěných základů tvrze a budov 
byla ponechána odkrytá. Přímo 
na základech dřívější tvrze naši 
táborníci přespali „pod širákem“ 
a druhý den při zpáteční cestě 
se zastavili u rybníka Stejskal u 
Rouchovan a příjemně se vykou-
pali. Jiný výlet byl proti proudu 
řeky do Tavíkovic na přírodní 
koupaliště. Trvalým zážitkem, 
zvláště pro ty, kteří byli na táboře 
poprvé, byly noční hlídky.

Počasí se vydařilo, byly pouze 
dvě bouřky, ale v Rokytné bylo 

málo vody. Malá hráz umožnila 
zadržet vodu alespoň po kolena. 
Komáři, vosy a klíšťata byli „v 
normě“. Rodiče byli po příjezdu 
zdravotnicí informování o zdra-
votním stavu každého táborníka i 
počtu klíšťat, která se zjistila. 

V sobotu 17. července bylo na 
parkovišti pod hřbitovem opět 
živo. Shledání s rodiči nebo ka-
marády, spousta vysvětlování a 
pomalý odchod domů.

Vše končí, skončil i letošní tur-
nus tábora (část tábora byla ještě 
pronajata) a konečná likvidace tá-
bora byla v soboru 24. července. 
Táborníci se mohou těšit na zby-
tek prázdnin a na tábor v příštím
roce.  Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Skauti z Ivančic na táborové „Cestě kolem světa
„

Oživlé obrazy následuje
Zločin na Krumlově

Herci divadelního spolku BEZGEST pro vás opět připravili letní 
podívanou. Po čtyři roky ztvárňovali Oživlé obrazy Slovanské epopeje 
při nočních prohlídkách a letos nastudovali historickou detektivku. Hru 
z krumlovských reálií napsal člen souboru Jiří Nejedlý. Diváci sledují 
vyšetřování purkrabího krumlovského zámku, který pátrá po pachateli 
tajemného zločinu. Nápomocni jsou mu rychtář, doktor Paracelsus
i další obyvatelé města Krumlova. Hraje se za příznivého počasí pod 
širým nebem na zámeckém nádvoří u kašny. V historických kostýmech 
vystupuje téměř celý soubor BEZGEST.

První dvě představení 22. a 23. července shlédlo vždy vyprodané a 
navýsost spokojené publikum. Další vystoupení proběhnou 5. a 6. srp-
na vždy v 19.00 hodin a pro velký úspěch ještě 6. srpna v 17.00 hodin. 
Vstupenky je nutno dopředu zakoupit v IC na Zámecké ulici, telefon 
515 321 064. Určitě si nenechte tuto místní detektivku ujít, jedná se
o krásný, letní, kulturní, pohodový, divadelní počin.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM  -  SRPEN 2011
Kulturní a informační centrum Miroslav

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

• 1.-6.8. - LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ FLORBALU. Pořádá DDM v Miroslavi, 
pro zájemce od 6 do 13 let (na akci je nutno přihlásit se předem).
• 14.-20.8. - Stanový tábor „LETOPISY NARNIE“ v Bábovci u Hlubokých 
Mašůvek. Pořádá DDM Miroslav (na akci je nutno přihlásit se předem).
• 19.8. od 20.00 hod. - Koncert skupin DOGA, ŠKWOR a CODEX v letním 
kině (v případě nepříznivého počasí v KD). Občerstvení zajištěno.
• 20.-21.8. - Hody v Kašenci. Hraje ARTEX (v neděli ve 14.00 slavnostní mše
u kapličky). Pořádají: Kašenecká chasa, ŘK. farní úřad, MKIC a město Miroslav.
• 28.8. v 15.00 - TUČ a ŇÁK - loutkové divadlo v KD.

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
• do 14.8. - VÝSTAVA REGISTRAČNÍCH POKLADEN - „PLATÍM !!!“ 
Galerie Knížecí dům M. Krumlov, vstupné: 20/10 Kč. Otevřeno: po - pá: 9.00 
- 11.00, 12.00 - 15.30 hodin, ne: 14.00 - 16.00 hodin.
• srpen - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MATYÁŠE HOŠKA. Výstava je přístup-
na po dobu otevření městského úřadu - 1. patro.
• 5. a 6.8. v 19.00 hod. - „ZLOČIN NA KRUMLOVĚ“ - divadelní představení 
DS Bezgest. Nádvoří zámku M. Krumlov. Předprodej vstupenek zajišťuje IC.
• 25. až 31. 8. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY - V. ročník pohádek.
• 27.8. od 20.00 hod. - Rocková zábava se skupinou BAGR. Orlovna Rakšice.

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
• 20.8. - ROZMARÝNOVÉ HODY V PADOCHOVĚ. TJ Sokol Padochov. 
• 27.8. - PIVNÍ SLAVNOSTI. Tradiční slavnosti piva v oslavanském zámku. 
Pořádá Zámecký pivovar. 
• 27.8. - VYJÍŽĎKA PO PIVOVARSKÉ CYKLOSTEZCE. Tradiční 
cyklistická akce v Oslavanech. Společná vyjížďka po okruhové Pivovarské 
cyklostezce. Po zeleném pásovém značení krásnými údolími řek Oslavy a Jihlavy 
kolem Dalešické a Mohelenské přehrady, zřícenin starých hradů, rozhledny 
Babylon a Biskoupské hadcové stepi. Od oslavanského zámeckého pivovaru 
do pivovaru filmových „Postřižin“ v Dalešicích. Prezentace na nádvoří zámku 
od 9.30  do 10.30 hodin. V 10.30 společný výjezd na trasu z nádvoří zámku, 
návrat individuální. Trasa je vhodná pro horská a krosová kola, délka asi 60 km 
(možnost zkrácení). Na zámku probíhají Pivní slavnosti s celodenním kulturním 
programem  a jsou také otevřena muzea. ČD přistaví přímé vozy pro cyklisty 
z Brna s odjezdem v 7:49 a 9:54. Zpět z Oslavan v 15:05, 17:08, 19:08 hod. 
• 30.8. od 15.00 hod. - MALÝ LOUTKOVÝ FESTIVAL. Loutkové 
představení pro děti v sále Kina Oslavany. Pořádá KIS Oslavany.
• 3.9. v 17.00 hod. - KONCERT SKUPINY KAMELOT. Na zámeckém 
nádvoří. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej: KIS 
Oslavany, nebo Zámecká restaurace. Pořádá KIS Oslavany a INASAK

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 27.-28.8. - RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ O SRDCE DÍVEK A PANÍ. Z programu 
dvacátého ročníku: Sobota: od 9.00 hodin historické tržiště na nádvoří zámku
s programem (historické tance, loutkové divadlo, kejklíři, dobová hudba), 
průvod městem; hlavní program na kolbišti pod zámeckým parkem od 15.30 
hodin bude věnován průřezu historického vojenství. Večer ohňové vystoupení 
a ohňostroj. Neděle: polní bitva o pevnost. Po celý víkend prohlídky zámku, 
kejklíř a historické občerstvení. Vstupné: tržiště 50 Kč, celodenní vstupné 
150/120 Kč, rodinné 400 Kč, vstupné pouze na kolbiště 120/90 Kč, rodinné 
360 Kč. Pořádá Správa zámku Rosice a skupina historického šermu Taranis.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 30.8. v 17.00 hod. - MALÝ  FESTIVAL  LOUTKY - ČTYŘI POHÁDKY: 
Kuřátko a obilí, Otesánek, O veliké řepě, Zvířátka a loupežníci. Klasické 
veršované pohádky Františka Hrubína v netradičním zpracování Divadla ŠUS 
z PrahyNádvoří radnice (při špatném počasí kino Réna). Vstup volný.

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

• TÁBOR U MOŘE - Místo: Chorvatsko - Pelješac - Orebič. Termín: 16.8.- 28.8. 
Úplata: 6.000 Kč. Ubytování: rodinné stany. Počet účastníků: 50. V poplatku: 
doprava, ubytování, plná penze, pitný režim, program, pedag. dozor. Hlavní 
vedoucí: Mgr. Jana Heřmanová, hermanova@svcivancice.cz, mobil: 603 545 442.
• PŘÍMĚSTSKÉ VÝTVARNÉ TÁBORY - Termíny: III. 1.8.-5.8., IV. 8.8.-12. 8.
Místo konání: SVČ Ivančice, Úplata: 1.100 Kč. Příměstské výtvarné tábory jsou 
určeny pro děti od 6 do 12 let. Tábor je zaměřen na téma „Po stopách zaniklých 
světů“. Hlavní náplní tábora jsou techniky jako: keramika, drátkování, výroba 
ručního papíru, batika, savování, práce s přírodními materiály, kresba, výroba 
šperků, výtvarné vycházky. Program je připraven každý den od 8 do 16 hod. 
Počet účastníků: 20. V úplatě: obědy, pitný režim, program, výtvarný materiál, 
pedagogický dozor. Hlavní vedoucí: Jana Jahodová, info@svcivancice.cz
• TÁBORY S KOŇMI: Termíny:  II. 7.8.-13.8., III. 14.8.-20.8., IV. 21.8.-27.8. 
Místo konání: SVČ Ivančice. Úplata: 2.250 Kč, Tábor pro děti a mládež ve 
věku 7 až 15 let, které mají rádi koně a vše, co se jich týká. Pro účastníky jsou 
připraveny netradiční hry a soutěže v přírodě i ve městě,  koupání, dobrodružství, 
táborák a noční hra, tvořivé aktivity. Ubytování: budova. Počet účastníků: 
25. V úplatě zahrnuto: ubytování, strava 5x denně, pitný režim, program, 
pedagogický dozor. Kontakt: Simona Chabinová, chabinova@svcivancice.cz
• LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: Termín: II. 15.8.-18.8., Místo konání: 
SVČ Ivančice. Úplata: 950 Kč. Příměstské tábory jsou určeny pro děti od 6 
let do 15 let. Výlety, koupání, hry a soutěže, táboráky, jízdy na koních, apod. 
Program je připraven každý den od 8 do 16 hod. Počet účastníků: 15. V úplatě 
zahrnuto: obědy, pitný režim, program, pedagogický dozor. Hlavní vedoucí: 
Zuzana Pokorná, info@svcivancice.cz
• LETNÍ TÁBOR VE ZBLOVICÍCH: Termín: 13.8.-23.8., místo konání: 
Zblovice u Vranovské přehrady. Úplata: 3.200 Kč. Tábor ve Zblovicích je určen 
pro děti od 6 do 15 let a je umístěn v malebném skalnatém údolí řeky Želetavky 
nedaleko hradu Bítova a Vranovské přehrady. Nejmladší děti budou tvořit jeden 
oddíl s indiv. přístupem i programem, takže se může zúčastnit i dítě, které jede na 
tábor poprvé. 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.

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

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
Připravujeme: • sobota 10. 9. - KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK - přechod z Polska 
na Moravu. Jednodenní turisticko-poznávací zájezd. Z polské Sienny 
přejdeme nenáročnou hřebenovou trasou na vrchol Králického Sněžníku 
(1423 m), výraznější stoupání pouze před vrcholem, výstup možný ze sedla, 
nebo lanovkou přes Černou horu. Ze Sněžníku sestoupíme kolem pramene 
Moravy a sochy slůněte do Stříbrnic (celkem 17 km) nebo ze Sněžníku budeme 
pokračovat po hřebeni k rozhledně Klepáč a na Horní Moravu (celkem 22 km). 
Možno naplánovat okružní trasu jen v Polsku s návštěvou Medvědí jeskyně
a uranového dolu (12 km), prohlídky pro skupiny max. 15 lidí, pouze v polštině, 
nutno objednat předem. Odjezd: 5.00 (MK - náměstí), 5.05 (Blondýna), 5.20 
(Ivančice), 5.30 (Rosice), návrat asi ve 21.00 hodin. Cena: doprava 280/250 Kč
(děti do 15, senioři 60+), lanovka 90 Kč, jeskyně 120 Kč, uranový důl 65 Kč.
Přihlášky: IC u zámku, tel. 515 321 064, nebo e-mail: danhelova@meksmk.cz. 
Další info: Tel. 721 763 489 (Ing. Pavel Roháček), 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
• 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.
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
• 5. - 7. srpna - DJEMBE MARATHON aneb víkend nejen africké hudby
a tance v podání špičkových formací z celé republiky. Po celý víkend ethnotr-
žiště, 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 - 100 Kč/den, 170 Kč/oba dny, na mís-
tě130 Kč/den, 200 Kč/oba dny. Festival významně finančně podpořili: Nadace 
ŽIVOT UMĚLCE, město Moravský Krumlov 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. NEVÁHEJTE! POSLEDNÍ 4 VOLNÁ MÍSTA!

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 6. 8., 20. 8., 24. 9. 
2011 (vlaky tažené parní lokomotivou) a 13. 8. a 27. 8. 2011

(vlaky tažené motorovou lokomotivou). 
Více informací na www.reuz.cz a www.mpz.cz.

Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích si vás dovoluje pozvat
na výstavu pořádanou u příležitosti 90. výročí narození autora

IVANČICE A OKOLÍ V KRESBÁCH
A GRAFIKÁCH VLADIMÍRA ČERNÉHO
Památník Alfonse Muchy v Ivančicích, palackého nám. 9, Ivančice

Výstava potrvá do 2. října 2011.

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

Český svaz žen Dobřínsko vás srdečně zve na 

PRODEJNÍ VÝSTAVU
RUČNÍCH VÝROBKŮ

sál KD Dobřínsko • 13. srpna od 9 do 17 hodin • vstupné 20 Kč
Výstavy se zúčastní: KERAMIKA - Jitka Revajová

VÝROBA ŠPERKŮ Z NEREZ OCELI - Alena Balíková
VÝROBA Z PAPÍRU - p. Sáňková, Rouchovany

VÝROBA ŠPERKŮ - Tereza Jašová
VÝROBA Z PEDIGU - Alena Pečerová, dílna ALMARA

DŘEVĚNÉ VÝROBKY - Martin Haleček 

Tělovýchovná jednota Vodní sporty Dolní Kounice pořádá

VELKÝ LETNÍ VODÁCKÝ KARNEVAL
sobota 13. srpna od 20.00 hodin

v prostorách loděnice v Dolních Kounicích.
Hudba Velvet a Sanklabáno. Vstupné 100 Kč. Hojnost občerstvení. 

Srdečně zvou vodáci.

ZOČSCH Moravské Bránice zve širokou veřejnost na akci:

KOŠT KVAŠÁKŮ
sobota 20. srpna • vzorky ke koštu se budou přebírat

do 12.30 hodin v chovatelském klubu Moravské Bránice
Košt proběhne od 13.00 do 16.00 hodin. První tři majitelé nejlepších 

kvašáků obdrží ceny od Pivovaru Svijany a Rohozec.

Hodovat budou v Kašenci
Ve dnech 20. a 21. srpna proběhnou v Kašenci tradiční hody, které se 

těší velké oblibě. Slavnost pořádají kašenecká mládež, město Miroslav 
a římskokatolický farní úřad. Akce začíná předáním hodového práva 
chase starostou města, poté následuje vyhrávání po městě a zvaní na 
hody. Na 16. hodinu je naplánováno krojované zavádění pod májí a 
ve 20.00 hodin vypukne taneční zábava, která potrvá většinou až do 
ranního rozbřesku. Nedělní program otevře ve 14.00 hodin slavnostní 
hodová mše u opravené zvoničky, kterou bude sloužit miroslavský 
farář Mgr. Pavel Merta. „Součástí slavnosti bude také předání nově 
opraveného litinového kříže občanům. Ten se nachází v travnatém 
pásu u silnice I/53. Restaurátorské práce provedl akademický sochař 
Petr Roztočil,“ doplnil místostarosta Roman Volf. Poté opět následuje 
krojované zavádění a taneční zábava. Po oba dny hraje DUO ARTEX. 

PSH - hip-hopová špička
bude v srpnu v Ivančicích

Zveme na jednu z největších akcí letošního roku na Brněnsku, která 
se bude konat 5. srpna 2011 na fotbalovém stadionu v Ivančicích.

Jako hlavní host vystoupí jedna z nejlepších hip - hopových skupin
v České republice PSH (Peneři Strýčka Homeboye), která je složena ze 
špičkových raperů jako jsou Vladimír 518, Orion a hlavně dokonalej 
chlápek za mixakém DJ Mike Trafik. Dále se můžete těšit na skupinu 
Dew Town Dogz, která obsahuje rapery jako je Ethan Horze, Reotinec 
a hlavně producent Rytmusova songu „Jebe“ DJ Sukowach, který se 
po celý čas bude střídat a mixovat Vám skvělou hudbu společně s DJ 
Heavyhevem z radia Kiss Hády - konkrétně ze show Sense of beat! 

Takže neváhejte a dorazte 5. srpna na opravdickou show a párty pod ši-
rým nebem! Začátek ve 20.00 hodin. Toto je OPEN AIR akce až do rána. 
Mediální partner rádio Kisshády, Svět filmu a spousta dalších…
CENA: předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč. VÍCE informací
na webových stránkách www.pshivancice.cz.

Koncert ART FOR ALL
podpoří mladé v umění

/Miroslav/ Koncert známých osobností se uskuteční v sobotu 27. 
srpna v areálu letního kina za přispění Galerie Linhart a sociálních 
programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Také v sou-
činnosti s jednotlivými Krajskými úřady v České republice má za úkol 
podpořit rozvoj mimoškolních i mimopracovních aktivit v oblasti
výtvarného umění pro všechny věkové kategorie.

V programu benefičního koncertu od 18.00 hodin vystoupí ROCK 
STRING, ALENA SUDOVÁ, ZBYNĚK DRDA, HOLKI, LUCY 
JUNK, MICHAEL HEJČ, OLGA LOUNOVÁ, SWEET ZONE a PU-
BLIC RELATIONS. Od 23.30 do 02.00 hodin se o muziku postará DJ 
Zbyňa. Moderuje RUDA Z OSTRAVY a osobnosti Galerie Linhart.

Cílem akce je zábavnou formou ukázat především mladým lidem, že 
mají na to, aby svůj volný čas věnovali činnostem, které jim při jejich 
šikovnosti a mnohdy i vrozeném talentu mohou otevřít dveře do světa 
kvalitního vzdělání, profesního uznání, ale i hodnotného osobního
života (hudebníci promluví o svých životních zkušenostech, vzdělání
a profesích, a to i v rozhovorech pro média).

Výtěžek akce poputuje na zajištění potřebných kroků k realizaci 
vzdělávacích kurzů, zajištění kvalitních lektorů a nákup uměleckých 
potřeb pro základní, střední, vysoké školy a zájmová sdružení v ČR.

Hotel Ryšavý ve Vémyslicích 
zve na víkendové grilování
Kuchyně Hotelu Ryšavý je zaměřena na českou a moravskou klasiku. 

Překvapením pro Vás mohou být jídla z období první republiky, kdy 
dosahovala naše gastronomie světové úrovně. Samozřejmostí je použi-
tí čerstvých a sezónních surovin bez chemických přípravků. 

Hotelová restaurace pro své návštěvníky připravila nový jídelní a 
nápojový lístek. Navíc o prázdninách pořádá na letní zahrádce restau-
race víkendové grilování, a to vždy pátek a v sobotu od 18.00 hodin. 
Hotelový tým grilování miluje, považuje je za fascinující způsob va-
ření, příjemný způsob trávení volného času i zábavnou společenskou 
událost. Příprava masa na ohni a grilování je v nás už od pravěku za-
psána jako činnost veskrze pozitivní a příjemná. Proto se grilování těší 
po celém světě takové oblibě.

„S povděkem sledujeme, jak se z grilování stává i česká tradice.
V každém víkendovém dnu postupně připravíme nejméně tři inspira-
tivní a vynikající recepty a poradíme, jak se mají dané suroviny vybírat 
a zpracovávat. Seznámíme Vás nejenom se základními pravidly gri-
lování a přípravou jednotlivých druhů masa, ale prozradíme i spoustu 
užitečných kuchařských fíglů a osvědčených rad,“ zve všechny gurmá-
ny provozní ředitel hotelu Jan Janda.

Každý víkend lze v restauraci také zakoupit speciální a neobvyklá 
točená piva. Od 29. července pivo z PIVOVARU KÁCOV - Pivovar
na břehu řeky Sázavy: HUBERTUS Premium- světlý ležák 12°. 

Letňák znovu na náměstí
Jako každoročně město Moravský Krumlov připravilo pro filmuchti-

vé diváky promítání pod širým nebem. Na náměstí „rozbalil“ své kino 
Kinematograf bratří Čadíků a v období 20. - 23. 7. předvedl čtyři české 
filmy. Jako bonus byl letos předveden aktuální film Lidice, což byla i 
pro samotný Kinematograf ojedinělá událost. Snímek uvedl navíc jeden 
z producentů tohoto filmu Tomáš Vican. Na to, jaká byla předpověď 
počasí, nakonec počasí přálo a dovolilo promítnout všechny plánované 
filmy. Dobrovolné vstupné tradičně putuje na dobročinné účely, tento-
krát se vybralo přes 10 tisíc korun. Festival Filmové léto se uskutečnil 
především díky podpoře Skupiny ČEZ.     Bořivoj Švéda, ředitel MěKS
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1951 - 1989
Po jistém milníku v roce 1951 

nastal útlum ochotnického divadla 
až do roku 1953, kdy byl divadelní 
kolektiv omlazen nastupující 
generací studentů Gymnázia a 
mladými pracovníky Vertexu. 
Na přelomu února a března 1953 
tak byla nacvičena hra Svatba 
v Malinovce (V. Alexandrov, 
režie Fr. Polouček). Pro hru byla 
nazkoušena pěvecká čísla za 
vedení Fr. Šebesty z LŠU tanec 
pod vedením Jaroslavy Rušarové. 

V roce 1953 nazkoušeli ko-
medii Jak je důležité míti Filipa 
(O. Wilde, režie Fr. Polouček) 
s doprovodem symfonické skupiny 
Jiřího Macha z Vertexu. V roce 
1954 byly odehrány hry Grand 
hotel Nevada (Fr. Langer) a Hrubec 
(A. P. Čechov, režie Fr. Polouček). 

Na rok 1955 připadlo 10. 
výročí obnovené divadelní 
činnosti po válce. U příležitosti 
tohoto divadelního svátku byla 
připravena na březen Hra o lásce 
a smrti (R. Rolland, režie Fr. 
Polouček), která v okresní soutěži 
LUT získala 1. místo. 

V červenci pak bylo realizováno 
představení Dovolená s Andělem 
(Neuberg-Vlček-Mottl, režie M. 
Vaďura) se souborem J. Macha, 
s tanci, sborem, zpěvy a scénou 
od dua J+J. Ve dnech 28. a 29. 
10. pak probíhaly přímo oslavy 
Divadelního kroužku Osvětové 
besedy, kdy v agitačním středisku 
probíhal sjezd divadelníků, 
divadelní výstava a bylo odehráno 
představení Věc Makropulos
(K. Čapek, režie Fr. Polouček). 

V roce 1956 byla sehrána 
pohádka Jak se Honza králem 
nestal (J. Macek, režie Fr. 
Polouček), na jaře 1957 
Druhé mládí (režie Polouček), 
v listopadu Hledač světla (J. 
Janovský, režie Fr. Polouček) o 
Vincentu van Goghovi (J. Zelený 
namaloval 48 kulis) a konečně 
v prosinci detektivka Vrah jsem 
já (B. Polach, režie Fr. Král). 

Rok 1958 byl opět jedním 
z bohatších divadelních roků 
- v únoru byla odehrána hra 
Vstanou noví bojovníci (A. 
Zápotocký, J. Nezval, režie Fr. 
Polouček), v březnu Mrtví daně 
neplatí (N. Manzarini, režie V. 
Matějka). Slavoj připravil pásmo 
Plaveme na suchu u příležitosti 
otevření koupaliště a silvestrovské 
pásmo Od Adama po atom 
(režie Fr. Polouček), kde u obou 
spolupracovali zkušení divadelníci 
Král, Živna, Zelený a Matějka. 

V první pol. 60. let docházelo 
ke větší spolupráci starších 
herců se školami - Jedenáctiletou 
školou, Rudým kroužkem ONV 
atd. Studenti pod vedením učitelů 
sami nacvičovali akademie, 
v roce 1959 byla sehrána za 
vedení Besedy a Slavoje se 
studenty hra Pálavský poklad (M. 
Jurák). V roce 1960 následovala 
Krejčovská pohádka (O. Šafránek, 
režie V. Matějka) uvedena oběma 
staršími soubory, v prosinci 
představení Zelená princezna 
(Fr. Kožík) Jedenáctileté školy a 
konečně také pásmo Besedy Mládí 
a láska (režie V. Matějka). V roce 
1960 uspořádal Polouček oslavné 
pásmo v rámci oslav města. 

Šedesátá léta jsou obdobím, kdy 
domácí divadlo začíná postupně 
upadat. V roce 1960 došlo ke 
zrušení okresů a ONV, kde působil 

např. Polouček a jiní zkušení herci. 
Řada divadelníků tak odchází. 
Nastává také rozvoj nového média 
- televize. Proto se zřejmě ještě 
více scelili zbylí herci Slavoje
a OB, aktivnější jsou školy. 

V roce 1962 vzniká Scéna 
mladých při ČSM u Střední 
všeobecně vzdělávací školy 
pod vedením zkušených herců, 
Soubor při ZDŠ a koncem dekády 
i Klub mladých při Slavoji. 

V roce 1961 v květnu přišli 
OB a Slavoj se společným 
představením Ztracené východis-
ko (M. Jurák, režie V. Matějka) 
a v listopadu samostatně Slavoj 
s Kolébkou (A. Jirásek, režie
Fr. Král, J. Zelený). 

V roce 1962 uspořádala Scéna 
mladých Šestku z mravů (V. 
Stoenesseau, režie Fr. Hole-
šovský) a v listopadu představení 
Fripiri (A. Lichý, režie Fr. 
Holešovský), v dubnu soubor ZDŠ 
Tábor křižovatka (A. Michailov, 
režie Jan Zelený), v říjnu zvítězila 
OB s Dětmi ráje (Fr. Kožík, 
režie V. Matějka) v okresní 
soutěži ochotnických divadel ve 
Znojmě, v prosinci uvedl ještě 
Slavoj komedii Je libo cigaretu?
(J. Janovský, režie J. Zelený). 

V roce 1963 postoupila na 
přehlídku ve Znojmě společná 
hra OB a Slavoje Teta z Bruselu
(J. Werich, režie Fr. Král). V únoru 
přišla OB ještě s detektivkou Past 
(R. Thomas, režie V. Matějka) 
a v květnu Scéna mladých 

s Cínovým vojáčkem (A. Lichý, 
režie M. Holešovský). 

V prosinci 1967 Slavoj uvedl 
hru Hadrián z Římsů (V. K. 
Klicpera, režie Fr. Král, J. Zelený) 
se scénickou hudbou F. Šebesty z 
LŠU a na jaře 1968 detektivku 
Smrt prochází tmou (A. Watkin, 
režie V. Matějka). V letech 
1969/70 uved Klub mladých hry 
Blázny živí Bůh (1969, Fr. Kožík, 
režie Fr. Matějka) s hudbou 
Fr. Šebesty a v rámci oslav 25. 
výročí osvobození ČSR - 9. 5. 
1970 povídku Pěstní právo (režie 
V. Matějka).

V 70. a 80. letech divadlo 
v Krumlově skomírá, do města 
začínají jezdit cizí soubory a 
ochotnická aktivita se přesouvá 
do RAKŠIC. Tam je divadelní 
tradice doložena od roku 1922, 
kdy zde vznikl Divadelní odbor 
Sokola. Hrál nejvíce operety, 
činohry, dětská představení, 
silvestrovské a večerní scénky - 
uvádí se Psohlavci, Maryša, Bílá 
nemoc, Důl Nelson, Na rodné 

hroudě, Staříček, Holuša, Jízdní 
hlídka, Poslední muž, Slečinka 
z bílého zámečku, Vesnice zpívá, 
Pražské švadlenky, Já jsem 
malý mysliveček, Písmákova 
dcera, Kostnické plameny, Jano 
Vojtík, Pohádka zimního večera, 
Leknínová královna aj. Jako 
režiséři zde působili Rudolf Pola, 
Karel Ulčnik, Karel Nahodil, J. 
Čech a J. Kašpárek. 

Po 2. světové válce byla 
rakšická ochotnická scéna opět
velmi aktivní. Mezi lety 1945 a 
1977 zde bylo sehráno celkem
28 divadelních her a 14 silvest-
rovských pásem. Z nejvýraznějších 
režisérů připomíná Růženu 
Procházkovou, Josefa Kašpárka, 
Eduarda Coufala, Jana Vokurka, 
Rudolfa Ostrovského, Antonína 

Kašpárka a Aloise Cabejška. 
Blíže nedatovaný přehled her 

rakšických ochotníků 1945-1977: 
Dětská představení: Štědrove-

černí pohádka, Sněženka a sedm 
trpaslíků, Český Vašek, Katuše 
pyšná princezna, Zajíček doveda, 
Zahrada víl (1962 výjezdně), 
Zkoušky čerta Belínka, Tři zlaté 
vlasy dědy Vševědy, Vyměněná 
princezna, O veselém pěvci, Zlaté 
jahody, Čertovy zlaté vlasy (1978). 

Komedie: Palackého třída 27,
Fialový mstitel, Gelo Sebechleb-
ský (1955 výjezdně), Na letním
bytě, Slovo má babička (1958 
výjezdně), Pan měsíček obchod-
ník, Svatba sňatkového podvod-
níka, Jen na lékařský předpis, 
Moudrá ševcová, Košilka.

Dramata a činohry: Partyzán 
Ivo, Soucit, Její pastorkyňa, Voj-
narka, Lucerna (1970 výjezdně).

Hudební a pěvecká pásma: Hej, 
pane kapelníku; Muziky, muziky 
(1957 výjezdně). 

V 80. letech bylo divadlo 
v Krumlově produkováno 

školami a Lidovou školou umění 
ve formě školních akademií. 
V roce 1980 víme o nově 
vzniklém Dramatickém kroužku 
při pionýrském oddílu SSM, 
který v tom roce nastudoval hru 
Kopretinka (režie M. Holešovský) 
za hudební spolupráce skupiny J. 
Macha k oslavám MDŽ. Další 
působení souboru není potvrzené. 
Pro léta 1983-86 máme doloženo 
působení i Dramatického kroužku
při ZŠ Ivančická. Žáci 3. B 
nacvičili svou první hru pod 
vedením učitelky Holánkové. 
V roce 1983 to byla pohádka 
Vyměněná princezna (Lichardová 
- Lokvencová, režie Holánková). 
V dalších letech byly nastudovány 
pohádky Jak se stal Rumcajs 
loupežníkem, Moudrá ševcová 
a Zkoušky čerta Belínka (1986). 
Herecké jádro se ustálilo v roce 
1986 na 20 žáků. 

Hry rakšických ochotníků 
z přelomu 70/80. let režírovala 
společně s Růženou Kašpárkovou 
i nově příchozí Zdeňka Konečná. 
Šlo o hry Okolo rybníka (1980), 
Třetí zvonění (1984, V. Štech 
- M. Hudeček) a Kterak se 
čert o princeznu pokoušel 
(1984, B. Fixová). Pod jejím 
vedením přechází ochotníci z 
Rakšic do krumlovské sokolovny 
v obměněném obsazení a novým 
názvem Divadelní kroužek při 
MěKS. Jako první hru nastudoval 
detektivku Paní Piperová zasahuje 
(J. Popplewell, režie Z. Konečná). 

Kroužek se až do roku 
1989 orientoval především na 
komedie a pohádky. Byly to 
např. Velbloud uchem jehly (Fr. 
Langer, režie Z. Konečná), Anka 
a Petrovští (J. Lada, režie B. 
Stoszek), Čarodějnická pohádka 
(P. Doležal, režie B. Stoszek), 
Hrátky s čertem (J. Drda, režie Z. 
Konečná). Jakýmsi symbolickým 
předělem byla sametová revoluce 
a s ní spojená tříletá odmlka 
ochotničení v M. Krumlově. 

Mgr. Hana Prymusová 
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SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
EĎAS

EĎAS je divadelní spolek studentů moravskokrumlovského gym-
názia, jedná se o zkratku výstižného pojmenování - Experimentální 
Divadelní Amatérský Soubor. Toto uskupení vzniklo v první polovině 
roku 2009 z iniciativity Jirky Lišky a funguje pod ochrannými křídly 
paní profesorky Dany Růžičkové. Nastudovali jsme hru - kabaret: Pře-
výborná historie o benátském kupci aneb Kabaret věkem zaprášený, 
leč navýsost aktuální! z pera Vlastimila Pešky s písněmi Jaroslava 
Wykrenta. Hlavní motiv pochází ze známé hry Williama Shakespeara 
Kupec benátský. Navzdory obtížím, které se nám co chvíli stavěly do 
cesty, jsme se dostali až na konec příprav…

Osudným dnem D se nám stal pátek 11. prosince 2009, místem ki-
nosál v Moravském Krumlově. Generální zkouška, jíž se účastnilo celé 
gymnázium, předčila očekávání všech. Teenagerovské publikum bylo 
nadšeno, a dokonce se i studenti navzájem okřikovali, aby slyšeli. Po str-
hujícím potlesku nabitého sálu jsme se začali těšit na večerní premiéru. 
Večer byl sál sice zaplněn zhruba z poloviny, což se nám hercům zrovna 
moc nelíbilo, ale zdařilo se! Nevím, jak ostatní, ale já jsem si užívala 
potlesk, protože právě on je tou sladkou odměnou za měsíce práce.

Nezůstali jsme pouze v Moravském Krumlově, naše kroky vedly do 
míst blízkých i vzdálených. Hráli jsme v Miroslavi, Křtinách a Jeze-
řanech-Maršovicích, kde jsme celé „turné“ uzavřeli. Musíme se však 
zmínit i o zkušenosti z přehlídky mladých divadelních souborů ŠPÍL-
-BERG v Brně, kde jsme s naší hrou příliš neuspěli - i když jsme zpí-
vali čistě :-). To, že jsme nezabodovali u profesionálů, nás neodradilo
od plánů do budoucna…                                         Kristýna Wiederová

Výraznou postavou souboru je nadějný herec, komik Jiří Liška. 
Časopis Loutkář popisuje jeho výkon takto: „V okamžiku, kdy se obje-
vuje na jevišti, vše dostává větší napětí a rytmus…“ Nechme Jirku jeho 
slovy popsat další osudy souboru. 

Svou druhou sezónu prožil EĎAS s autorskou inscenací Strašidlo 
cantervillské podle novely anglického spisovatele Oscara Wildea. Šlo 
o strašidelnou komedii s prvky černého divadla. Již od prvních zkoušek 
bylo v očích herců vidět očekávání, nadšení a touha po objevování tajů 
netradičního postupu - totiž postupu onoho černého divadla. S drob-
nými potížemi a o něco větším časovým nedostatkem jsme dospěli 
k premiéře. Studenti gymnázia, kteří měli možnost vidět generální 
zkoušku, byli nadšeni z efektu černého divadla a my, herci, jsme byli 
nadšeni z jejich převážně kladných ohlasů. I u veřejnosti se setkala 
inscenace s poměrně kladným ohodnocením. Jelikož byla inscenace 
technicky velmi náročná, nemohli jsme s ní moc cestovat - potřebovali 
jsme úplnou tmu a správné reflektory, což není jen tak. Dokonce i ten 
náš, nejdůležitější reflektor si každé představení dělal, co chtěl. Chvíli 
svítil víc, chvíli míň. Chvíli bylo vidět i to, co být nemělo, chvíli o sebe 
herci zakopávali. A tak jsme hráli, a zakopávali, a tančili…. až jsme se 
protančili na přehlídku Třebíčské loutkářské jaro. Tam jsme odehráli, 
jak nejlépe jsme mohli - i když nám v tom trochu bránily technické 
podmínky a močové měchýře :-). Porota nás ohodnotila jako velmi 
milý studentský pokus. Samozřejmě, sklidili jsme i hromádku výtek, 
ale za ty jsme jen rádi - co jiného by nám mělo pomoci v dalším podni-
kání než dobře míněná kritika.

A na závěr mám pro naše příznivce dvě zprávy: dobrou a špatnou. Tou 
dobrou je, že další představení už se pilně připravuje a že se opravdu 
máte na co těšit (zvláště otrlejší povahy). Špatná zpráva je, že to bude 
naše představení zřejmě poslední. Tak na viděnou v EĎASu.   Jiří Liška

Literatura a prameny: Ústní výpovědi; Soubor EĎAS - experimen-
tální divadelní amatérský soubor Gymnázia Moravský Krumlov. In: 
Loutkář. Roč. 2011, č. 3, s. 141.

Ochotníci Rakšice - Sňatkový odvodník (2. pol. 70. let)    archiv L. Holátkové

Zleva: Hana Strnadová, Čeněk Břenda, Tereza Čechová, Jiří Liška, 
Lada Vafková, Dominik a Vilém Frimlovi

Zleva: Čeněk Břenda, Hana Strnadová, Dominik a Vilém Frimlovi,
Lada Vafková, Tereza Čechová a Pavel Záviška

Ochotníci v Rakšicích - Ludmila Holátková
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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.
koupím
•• motorku MZ 150 s TP, v dobrém 
stavu. Tel.: 728 279 320.
prodám
•• Yamaha Virago, r. v. 97, najeto 20 
tis. km, černá barva, nový olej + filtr, 
v dobrém stavu, pneu v dobrém stavu, 
s SPZ. Jen nasednout a jet. Cena
32 tis. Kč. Tel.: 605 436 423.
•• Simson Enduro, cena dohodou. 
Tel.: 728 814 058.

•• Ford Fiesta 1.3 HC-EGI54C, 
barva červená, r. v. 1997, ujeto 70 tis.
km. Garážovaná, nová spojka, nová
baterie. Cena: 39 tis. Kč, při rychlém
jednání možná sleva. Info na tel.: 
722 528 434.

•• na Felicii 1.3 MP řídící jednotku, 
snímač otáček, příčníky na střechu. 
Tel.: 776 727 858.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám

•• byt 3+1 v Ivančicích, OV,  s nád-
herným výhledem do krajiny. Byt je 
slunný, v 7. patře, 75 m2 + balkón 
a sklep. Velmi příjemné a klidné 
bydlení s parkováním před domem. 
Výjimečná cena! (již po slevě) 
1.250.000 Kč. Tel.: 603 426 286.

•• byt 3+1 OV v Ivančicích, 2. patro, 
lodžie, dům po revitalizaci. Tel.: 
721 870 212.
•• byt 3+1 v MK, na  Sídlišti. Po 
rekonstrukci. Tel.: 777 070 753.
•• byt v OV 2+kk v Oslavanech, 
4. patro, vlastni plyn. kotel, klidné 
prostředí. Byt je situovaný na jih, 
volný dle dohody. Tel.: 737 571 172.
•• byt 1+1, přízemí, staré sídliště, 
Ivančice, 36 m2, nová okna, volný 
ihned. Tel.: 604 912 458.
•• byt 1+1 v Ivančicích na starém 
sídlišti, přízemí. Tel.: 777 934 940.
•• RD 2+1 v centru Ivančic, dvorek, 
garáž, možnost podkroví. Bez RK. 
Tel.: 604 745 709.
•• rekreační dům 2+1, zahrada, 
ovocný sad, Moravský Krumlov. Tel.: 
777 582 899.

•• pozemek - zbor - 536 m2 
v Ivančicích v obytné zóně. Volat po 
19. hodině na tel.: 775 328 358.

•• garáž v Miroslavi na ulici 
Rybniční. Vnitřní rozměry: 3,3 x 6,3 
metrů. El. proud 220/380 V. Umístění: 
sedmá zprava. Tel.: 603 726 085.
hledám podnájem / pronájem
•• byt 3+1 v MK. Zn. Spěchá. Tel.: 
604 952 475.
•• Muž, 61 let, pracující, hledá 
pronájem garsonky nebo 1+1 v okolí 
Ivančic do 20 km. Může být i podnájem  
pro jednoho s vlastním vchodem,
co nejdřív. Tel.: 604 394 442.
nabízím podnájem/pronájem
•• nebytové prostory vhodné jako 
prodejna nebo kancelář, cca 50 m2 
+ kancelář 9 m2 + samostatné WC. 
Růžová 154, Moravský Krumlov. 
Info na tel.: 731 500 485.
»ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• 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.
•• 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.

•• zcela novou nerozbalenou myčku 
BEKO, model DSFN 1530 se zárukou 
za 7.500 Kč. (Ivančice) Zn. Nevhodný 
dar. Tel.: 737 416 949.

•• čtyřplotýnkový el. sporák Mora 
3471 s horkovzdušnou troubou, 
grilem, funkcí rozmraz  a sušičkou 
v záruce. Odběr po 22.8. Cena 
dohodou. Tel.: 604 354 346.
»NÁBYTEK
koupím
•• levně čistou zachovalou válendu.
Ivančice a okolí. Tel.: 732 141 240.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• proutěné koše různých velikostí. 
Zn: Krumlovsko. Tel.: 774 820 696.
•• pěknou světlou ložnici + noční 
stolky, lamel. rošty, trojdíl. skříň, 
šířka 2 m s posuv. Dveřmi + matrace 
- nutno vyčistit. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
736 400 593, Ivančice. 
•• šatní skříň s nástavcem za 1.500 
Kč a skříňku s prosklenou knihovnou 
za 800 Kč. Barva mahagon lesk. Tel.: 
603 441 063.
•• Daruji za cenu inzerátu masivní 
sedačku + 2 křesla + bordó napínací 
potahy za 500 i zvlášť.  Válenda 
s úložným prostorem 500 Kč, el. 
sporák s troubou 500 Kč plně funkční. 
Tel.: 728 509 063.
•• světlý psací stůl se třemi zásuvkami 
+ židli. Velmi pěkný. Cena 500 Kč. 
Tel.: 737 180 920.
»STAVBA - ZAHRADA
koupím
•• palivové dřevo. Tel.: 777 070 749.
prodám
•• větrací střešní tašky Brněnka en-
goba červená, 19 ks. Tel.: 723 224 165.
•• tvárnice domací výroby, 44 x 34 x 
21,5, cca 650 kusů, 10 Kč za kus. Tel.: 
775 953 227.

•• profil I 140, délka 2.5 m, 200 
Kč; I 180, délka 3 m, 350 Kč; 370 
ks očištěných děr. cihel, 11 x 11 
x 24 cm, 2 Kč/kus. Ivančice. Tel.: 
777 806 542.

•• kotel k UT Dakon DOR 16 starší 
+16-ti žeberní lithinový radiátor 
- použitý. Cena dohodou. Tel.: 
725 614 057.

•• 2 roky použité dvoukřídlé plastové 
okno zn. RI, 146 x 148 cm, zlaty 
dub, cena 2.000 Kč. Ivančice. Tel.: 
608 083 578.

•• elektrický vyžínač Husqvarna 
SAMURAJ 1000XT, lanko 2 mm. 
Zánovní. Tel.: 731 835 856.
•• dvě rozkládací křesla ke spaní, 
sekačku Mountfield se zárukou, dvě 
fošny 5 m x 30 cm x 5 cm, míchačku. 
Tel.: 775 151 766.
•• Ze zdravotních důvodů prodám 
kruhový nadzemní bazén, pr. 3,5 m, 
výška 1 m, plech, zcela kompletní, 
nerozbalený. Zn. Levně, Kounice. 
Tel.: 776 781 889.
•• dřevěný zásobník na obilí, 14 q 
- výska 175 cm, šířka 75 cm, délka 
2 m. Dále kotlinu i s kotlem. Na tel. 
515 333 867.
•• kladívkový šrotovník. Tel.: 
723 110 317.
•• přepravky na ovoce a zeleninu, 
standardní, rozměr 600 x 400, 
zelené - 20 Ks. Cena 50 Kč/kus. Tel.: 
605 562 123.

•• brambory na uskladnění. Cena 
dohodou. Tel.: 515 320 728. Volat po 
20. hodině.

•• 500 litrů meruňkového kvasu. 
Cena 5 Kč/litr. Tel.: 739 900 748.
» 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 
nánožník, moderní design. Rozměry 
kočárku 61 x 102 x 107 cm,  při 
složení: 61 x 88 x 59 cm, váha 16 kg. 
Cena 2.000 Kč. Tel.: 737 748 809.

daruji
•• starší dětský kočárek vhodný na 
balkon. Tel.: 737 011 006.

» SPORT - VOLNÝ ČAS
prodám
•• laminátovou pramici, typ Šárka. 
Tel.: 723 110 317.
» RŮZNÉ
•• Hledám psa, pravděpodobně 
křížence německého ovčáka a kolie, 
který se dne 13. 7. potuloval v okolí 
obce Vémyslice. Případné informace 
prosím sdělte na tel.: 734 336 603.
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• sítko do mlýnku TUTI-FRUTI. 
Tel.: 773 164 981.
» ZVÍŘATA
koupím

•• štěně německého ovčáka - fenu, 
max. stáří 1 rok. Tel.: 607 267 064.

prodám
•• štěňátka dalmatina. Tel.: 
733 588 171.
•• prase doma vykrmené, 250 
kg, cena 6000 Kč. Miroslav. Tel.: 
602 119 346.
•• prase - půlky 42 Kč/kg čisté váhy. 
(Po domluvě i rozbourané). A selata, 
velmi pěkná. Tel.: 737 778 268.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 
732 562 498.
daruji

•• černé a mouraté koťátko, zvyklé 
životu venku - Ivančice. Zn. Ihned 
k odběru. Tel.: 737 416 949.

•• štěně - černou fenku, dvouměsíční. 
Tel.: 606 405 218.
•• štěňata jezevčíků, odběr v srpnu. 
Tel. 735 574 322.
» SEZNÁMENÍ
•• žena 35 let hledá muže do 45 let. 
Ráda se sejdu. Tel.: 774 280 217.
•• Hledám pána, se kterým bych si mohla 
popovídat. Ivančicko. Tel.: 546 451 179. 
•• Vážená, pokud máte ráda život, 
chybí Vám něha, láska a porozumění, 
pište sms na 723 086 476. Jsem 39/172 
fin. nezavislý, nekuřák, všestranných 
zájmů. Tel.: 723 086 476.
•• Prý hodný i pohledný muž středních 
let hledá hodnou dívenku, nebo i ml. 
maminku, která také už nesmírně moc 
touží po miminku. Tel.: 737 671 654.
•• Majitel čtyř neodolatelně krásných 
kočiček hledá hodnou dívenku či 
maminku nejlépe alespoň dvou hravých 
holčiček. Pokud i Ty hledáš lásku na 
celý život, odepiš. Tel.: 737 671 655.
•• Muž 40 let by se rád seznámil s ženou
k občasným intimním schůzkám, byt
mám. Alespoň na chvíli utéct od každo-
denního stereotypu. Tel.: 606 353 144.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• zedník - obkladač hledá brigádu. 
Možno soboty i neděle. Spolehlivý. 
Tel.: 606 727 488.
nabízím     (komerční inzerce)
•• Firma - masná výroba, přijme
do HPP ženy a muže do výroby. Vý-
robna se nachází v Tetčicích. Tel.: : 
724 128 241, 724 290 000. 

•• 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.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Peníze až do domu, měsíční splát-
ky. Nová půjčka ve Vašem regionu. 
Ne sms! Info na tel.: 605 324 100.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.  
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy: 
Zahradní 292, Moravský Krumlov.

•• Cestovní agentura SACHTOUR, 
Široká 16, Ivančice, tel.: 608 144 807,
www.sachstour.cz • velká nabídka
LAST MINUTE. Zimní katalogy 
EXIMTOURS. Prodej vstupenek 
TicketArt a TicketPortal.

•• 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.

•• Nabízím vedení účetnictví, da-
ňové evidence, zpracování mezd, 
daňové přiznání, DPH, silniční daň. 
Tel.: 606 084 890.

•• Peníze - jen do konce prázdnin! 
50.000 - 349.000 Kč bez uvedení 
účelu. Pracuji pro jednoho 
přímého věřitele! Tel.: 733 224 414,
nebo 732 547 490.

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 15/11 vyjde 26. srpna 2011, uzávěrka 23. srpna 2011. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

SPK  PETROVICE  u  Moravského Krumlova pořádá 16. ročník 
tradičního turnaje v nohejbalu tříčlenných amatérských družstev

MUCHA CUP
sobota 6. srpna • hřiště v Petrovicích, začátek v 9.00 hodin

(od 8.30 bude probíhat registrace do turnaje)
Závazné přihlášky včetně startovného do 4. srpna 2011,

tel.: 774 343 202 (Josef Cyrek) nebo 605 140 048.
Startovné činí 450 Kč (v ceně je občerstvení a vstupné na zábavu).

ve večerní zábavě od 20.00 hodin hraje kapela PAROHÁČI
Občerstvení po celý den zajištěno, vstupné na zábavu 60 Kč.

SPK  PETROVICE  u  Moravského Krumlova
zve širokou veřejnost na taneční zábavu s kapelou

PAROHÁČI
sobota 6. srpna 2011 • začátek ve 20.00 hodin

hřiště v Petrovicích • možnost posezení pod pergolou,
občerstvení zajištěno • vstupné 60 Kč

Obec Rouchovany a Římskokatolická farnost Rouchovany pořádají

SETKÁNÍ RODÁKŮ OBCE
HEŘMANICE U ROUCHOVAN

sobota 13. srpna 2011
PROGRAM: • 10.00 - mše svatá u kapličky v Heřmanicích

• 11.00 - prohlídka kostela Nanebevzetí Pany Marie v Rouchovanech
• 12.00 - společný oběd • 13.00 - přátelské posezení s poslechem 

dechovky Túfaranka.

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

SRPEN - NEPROMÍTÁ SE

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

1. 8. -  19. 8. - DOVOLENÁ
st 24.8. ve 14.00 HARRY POTTER 
v 17.00 a ve 20.00 A RELIKVIE SMRTI - 2. část
  Dobrodružný film USA

ne 28.8. v 17.00 GNOMEO A JULIE
  Anim. pohádka USA, dabing

ne 28.8. ve 20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU:
  NA VLNÁCH PODIVNA  
  Dobrodr. film USA, dabing 

st 31.8. v 18.00 VODA PRO SLONY  
a ve 20.00 Výpravná romance USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 31.7. v 17.30 LIDICE
a ve 20.00 Historické drama ČR

ne 7.8. v 17.30 X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
a ve 20.00 Akční sci-fi USA

ne 14. 8. v 16.00 KUNG FU PANDA 2
a v 18.00 hod. Anim. komedie USA , dabing

ne 21. 8. v 18.00 PRINC A PRUĎAS
a ve 20.00 Komedie USA

ne 28. 8. v 17.30 HARRY POTTER 
a 20.00 hod. A RELIKVIE SMRTI - 2. část

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

ne 7.8. v 19.00 NEVINNOST
 Drama ČR

ne 14.8. v 19.00 CZECH MADE MAN
 Dramatická komedie ČR

ne 21.8. v 19.00 LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
 Ostrá komedie USA

ne 28.8. v 19.00 KAZATEL
 Sci-fi thriller USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

pá 5.8. ve 20.30 SKYLINE
  Apokalyptický sci-fi thriller. USA

so 6.8. ve 20.30 RYCHLE A ZBĚSILE  5
  Film USA

ne 7.8. ve 20.30 WESTERNSTORY
  Česká komedie 

pá 12.8. ve 20.30 KUNG FU PANDA  2
  Anim. komedie USA , dabing

so 13.8. ve 20.30 V PEŘINĚ
  Hudební komedie ČR

ne 14.8. ve 20.30 PAŘBA V BANGKOKU
  Film USA  

so 20.8. ve 20.30 LIDICE
  Historické drama ČR  

pá 26.8. ve 20.30 HARRY POTTER 
  A RELIKVIE SMRTI - 2. část

út 30.8. ve 20.30 ŠMOULOVÉ
  Dobrodr. anim. film USA

KINO PANORAMA DUKOVANY
( 568 865 038

ne 31.7. ve 20.00 KRÁLOVA ŘEČ
  Drama VB

st 3.8. v 18.00 ČERTOVA NEVĚSTA
  Česká pohádka

ne 7.8. ve 20.00 LIDICE
  Historické drama ČR  

ne 14.8. ve 20.00 WESTERNSTORY
  Česká komedie 

st 17.8. v 18.00 AUTOPOHÁDKY
  Animovaný film ČR  

ne 21.8. ve 20.00 ÚTĚK ZE SIBIŘE
  Historické drama USA
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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

Biaggi v Brně pojedenácté
     

Mistrovství světa motocyklů kategorie Superbike pokračovalo osmým 
závodem na brněnském okruhu. Celého seriálu se účastní také Jakub 
Smrž, který na motocyklu Ducati startuje za český tým Effenbert Liberty.

 Foto: Květoslav Adam                                Koncentrovaný Jakub Smrž 

V sobotním Superpole, které rozhoduje o postavení na startovním roštu,
si nejlépe vedl Biaggi před Melandrim a Checou. Čtvrté místo si vyjel 
Laverty a z páté pozice startoval do závodu Smrž. Hned po startu prvního 
závodu se do čela dostal Biaggi následován Melandrim. Třetí místo držel 
Checa. Smrž byl po prvním kole na sedmém místě. V druhé polovině 
závodu se Melandri dostal před Biaggiho a poté si pořadí ještě několikrát 
vyměnili. Cílem jako vítěz projel Melandri, druhý skončil Biaggi a třetí 
Checa. Na čtvrtém místě dojel Fabrizio a pátý byl Laverty. Jakub Smrž 
dokončil závod na 11. pozici. Úřadující mistr světa Biaggi sváděl ve 
druhém závodě skvělý souboj se svým krajanem Melandrim. V samém 
závěru byl tovární jezdec Aprilie Biaggi rychlejší, a dokázal tak vyhrát
v Brně už pojedenácté. Třetí místo z prvního závodu si zopakoval Checa. 

Smrž ve druhém závodě bohužel cíl neviděl z důvodu havárie.
Stav mistrovství světa po Brně: 1. - Checa 293 bodů, 2. - Biaggi 263, 
3. - Melandri 240, 12. - Smrž 88.                                       /Ctibor Adam/

/Budkovice/ Ve dnech 9. až 10.
července se na letišti Czech hea-
ven v Ivančicích - Budkovicích 
předvedly modely proudových le-
tadel. Počasí akci přálo, zajištění 
celého podniku bylo na úrovni, 

Diváci byli při letu každého 
modelu informováni o technic-
kých parametrech. Přesto posou-
zení těchto modelů ponecháme 
odborníkům, protože pro laiky 
nejsou přelety těchto modelů 
příliš zajímavé. Při vysoké 
rychlosti nemohou předvádět 
„kousky“, které jsou snadné pro 
modely s pístovými motory. Jistě 
přitažlivější bylo vidět modely 
historických letadel, které byly 
na ploše vystaveny a v přestáv-
kách také předváděny.

Velice pěkný model byl Fok-
ker E 3 - stíhací jednokřídlový 
letoun  z prvních let 1. světové 
války. Do německého letectva 
byl tento letoun zařazen v září 
1915, několik kusů bylo prodáno 
také do Turecka. Stroj dosahoval 
maximální rychlosti 141 km/hod. 
a mohl dosáhnout výšky 4115 m. 
V průběhu války byla tato letadla 
nahrazována ve všech armádách 
rychlejšími trojplošníky. Vysta-
vený model byl vyroben z pře-
kližky, trup i křídla byla potažena 
lakovaným plátnem. Motor je o 
obsahu 26 cm3.

Model Aero A 102 byl vy-
baven čtyřtaktním hvězdico-
vým sedmiválcovým motorem
o obsahu 70 cm3, umožňují tím 
docílit rychlost do 130 km/hod. 
Skutečný letoun Aero A -102 byl 
v roce 1932 původně dvojploš-
ník, ale v soutěži pořádané MNO 
v porovnání s jinými letadly 
neuspěl, přesto, že jeho rychlost 
397 k/hod. byla na tehdejší dobu 

vynikající. Proto byl letoun pře-
stavěn na dolnoplošník A -102D 
s rychlostí 421 km/hod., což v té 
době byla rychlost nevídaná. 

Bohužel při posuzování letadel 
působily také zájmy mocné Ško-
dovky, která prosazovala letadla 
firmy Avia. Proto konstruktéři 
Aera vyvinuli pro další kolo 
soutěže stíhacích letounů Aero 
102 v provedení hornoplošník 
s rychlostí 430 km/hod. Velmi 
dobrá byla obratnost a stoupavost 
i krátký rozjezd. Ale ani tyto dob-
ré parametry nezajistily výrobu 
větší série letounů a pro armádu 
byly dodávány letouny dolno-
plošníkové letadla Avia B - 35.

Poslední zajímavý model byl 
bezocasý letoun Messerschmitt 
163 Coment. Byl to zajímavý 
projekt nacistického Německa, 
do výroby se dostal v únoru 1944. 
Skutečný letoun měl raketový 
motor, který zajistil rychlost 960 
km/hod. Letoun měl asi za 3,5 
minuty vystoupat do výše 12 100 
metrů a odtud zaútočit na bom-
bardéry spojenců. Měl však pa-
livo jen na 8 minut, takže potom 

se jako kluzák bez motoru vrátil 
zpět na letiště. Právě v této části 
letu byl téměř bezmocný a býval 
sestřelován. Počet sestřelených 
Cometů byl vyšší, nežli dokázal 
sestřelit sám. Vystavovaný model 
o hmotnosti 17,5 kg a rozpětí 3,1 
metru měl turbinový model a pro 
dokonalou iluzi funkce raketové-

ho motoru byl doplněn zařízením 
pro vyvíjení kouře. 

Děkujeme pořadatelům za veli-
ce zdařilou akci. Zájem o letecké 
modely trvá, v sobotu přišlo téměř 
1000 příznivců, v neděli poněkud 
méně. Můžeme se těšit na další 
akce na letišti Czech heaven.

    Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Blahopřejeme družstvu žen hasiček z Miroslavi k vítězství 
v krajském kole v požárním sportu, které se uskutečnilo 
v sobotu 23. června v Hodoníně. Děkujeme za vzornou 
reprezentaci města a přejeme mnoho úspěchů na Mistrovství 
České republiky v Ostravě.                 Rada města Miroslav

Proudová letadla kroužila nad Budkovicemi

Krajský přebor v kopané
neděle 7. srpna v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov
- FC Kyjov

neděle 21. srpna v 16:30 hodin

FC Moravský Krumlov
- Slovan Bzenec

Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel serveru www.zrcadlo.info


