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Praha nedala Epopeji šanci,
galeristé začali balit plátna
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VÝROBA 
RAZÍTEK

Více informací na tel.:
602 782 272.

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

TISKOPISY • LETÁKY
VIZITKY • PUBLIKACE

GRAFIKA + SAZBA + TISK
+ DISTRIBUCE

S poptávkou nás kontaktujte 
na e-mailu: info@alma.cz,
nebo na tel.: 602 782 272.

REKLAMNÍ CEDULE
A PLACHTY

/Praha, Moravský Krumlov/ Petice za za-
chování Epopeje, pěší pochod na Prahu, nesčetná 
jednání politiků na komunální i republikové 
úrovni, výzvy zastupitelů města, podpora zná-
mých osobností z řad herců, zpěváků a politiků
i mediální tlak stupňující se v posledních dnech. 
To vše provázelo další pokus zastánců Epopeje 
udržet plátna na moravskokrumlovském zámku.

Poslední šancí, jak přesvědčit pražské zastupi-
tele o nesmyslnosti stěhování obrazů do Prahy, 
bylo získat jejich hlas při jednání zastupitelů 
Hlavního města Prahy ve čtvrtek 3. listopadu.
K tomuto dni směřovaly veškeré aktivity krum-
lovské radnice i veřejnosti. 

„Město Moravský Krumlov nevzdává snahu
o zachování národní kulturní památky - cyklu ob-
razů Alfonse Muchy Slovanská epopej - na zám-
ku v Moravském Krumlově. Pěším pochodem
z Moravského Krumlova do Prahy vyjádříme 
naše velké odhodlání bojovat za udržení památky 
v našem městě,“ uvedl těsně před startem pocho-
du v pátek 28. října starosta Tomáš Třetina.

Po šesti dnech dorazil na pražský magistrát 
tubus s peticí. Na cestě dlouhé přes 310 kilometrů 
se na pochodu z Krumlova do Prahy vystřídala 
stovka lidí. Obdobný počet se také vydal ve 
čtvrtek do Prahy s cílem zúčastnit se jednání
pražských zastupitelů a podpořit Epopej. 

Krumlovští krátce před devátou hodinou před 
vstupem do budovy magistrátu rozvinuli trans-
parenty a reprodukce Muchových obrazů a pla-
kátů a vyzvali pražské zastupitele, aby setrvání 
Muchových pláten v Krumlově podpořili. 

Se stejnou výzvou poté předstoupil před za-
stupitele krumlovský starosta Tomáš Třetina a 
opoziční TOP 09 měla v plánu doplnit program 
zasedání zastupitelů o projednání návrhu dalšího 
setrvání Epopeje v Moravském Krumlově. 

Velmi trpkou příchuť ale měla informace o tom,
že zatímco v jednacím sále se pražští zastupite-
lé dohadovali, zda vůbec povolit projednávání 
Slovanské epopeje, na krumlovském zámku se 
za zamčenou bránou a v tichosti balila první
z patnácti Muchových pláten. 

Brzy také bylo jasné, že Epopej zastupitele 
příliš nezajímá. Hlavním důvodem několikaho-
dinových obstrukcí bylo zařazení jiného bodu 
do programu, a to trestněprávní zodpovědnost 
náměstka pražského primátora Karla Březiny.

Když se zastupitelé konečně dohodli na po-
kračování schůze, debatu o případném setrvání 
Epopeje v Krumlově smetli ze stolu za pár vte-
řin. Zařazení tohoto bodu do programu jednání 
většina zastupitelů totiž nepodpořila. Moravský 
Krumlov tak zřejmě přišel o poslední šanci,
jak udržet Slovanskou epopej „doma“.     /mape/ Podepisování petičních archů



/Moravský Krumlov/ V rámci 
reorganizace práce městské poli-
cie došlo k pomyslnému rozdělení 
Moravského Krumlova na části,
tzv. revíry, a tyto byly přiděleny 
jednotlivým strážníkům: strž. 
Ficová - vnitřní město; strž. Nun-
vářová - Kačenka,Vrabčí hájek, 
Pionýrská; strž. Jandásek - Kře-

pelčí vrch, Durdice; strž.Vlasák - 
Sídliště; strž. Vespalec - Rakšice; 
a strž. Čech - Polánka, Rokytná.

„V současné době jsou v rámci 
služby strážníků MP využívána 
záznamová zařízení (minikame-
ry) k dokumentování úředních 
jednání strážníků nebo samot-
ných přestupců. Doufáme, že 
výše uvedená zařízení zkvalitní 
výkon městské policie,“ uvedl 
vedoucí strážník Rudolf Fráňa 

Městské policii byl v říjnu za-
koupen laserový měřič rychlosti, 
který bude využíván ke kontrole 
dodržování povolené rychlosti 
zejména v rizikových lokalitách, 
jako je např. ul. Ivančická u ZŠ 
nebo ul. Znojemská v okolí Síd-
liště. Uvedené úseky a některé 
další má městská policie schvále-
ny dopravní policií Znojmo. /abé/

Účetní kancelář D. M. Účetnictví s.r.o.

•  vedení účetnictví a daňové evidence
•  zpracování mezd a mzdové agendy
•  zpracování daňového přiznání,
•  přehledy pro sociální a zdravotní pojištění   
•  pro podnikatele, občanská sdružení
   a společenství vlastníků
V případě zájmu o naše služby volejte: 728 728 619 
nebo pište na e mail: buresova.vlasta@seznam.cz.

D. M. Účetnictví s.r.o. • Dr. Odstrčila 51 • 672 01 M. Krumlov 
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Hallowen
Je několik ročních období, kdy náš národ propadá masovému 

šílenství a podléhá svým nomádským prakořenům. Vánoce, Veli-
konoce, letní prázdniny a v neposlední řadě Dušičky, kdy v rámci 
toho, že chceme uc�t svoje předky, putujeme krajinou a propa-
dáme úklidovému a zdobicímu šílenství na hřbitovech (ne, že by 
to na Vánoce bylo lepší). Tak už se nám to tady zase množí duchy, 
dušičkami a čepičáři. Pro neznalé statečnými hochy v čepicích a 
bundách, kteří si to drandí po našich silnicích závratnou rychlos� 
30 km/h v supermoderním modelu Škody 120 LS. 

V posledních 20 letech se nám sem v tomto ročním období 
prodral i známý anglosaský svátek Halloween. Tajemný den má 
kořeny v dávné tradici Keltů, kteří se v tomto období loučili s 
létem a slavili příchod nového roku. Tato noc byla nazvána podle 
keltského boha Samhaina, který byl podle tajemné víry starých 
Keltů pánem mrtvých. Tato noc byla předělem mezi světem živých 
a mrtvých. Keltové věřili, že duchové zemřelých mohli být tuto 
noc buď nápomocní přátelům, nebo nepřátelům škodící. Za úsvitu 
bůh mrtvých duše zemřelých odvedl zpět do říše duchů. 

Katolická církev a obzvláště její představitelé, papež Bonifác, ne-
milovali cizí pohanskou konkurenci a dš�li na ni pekelný oheň a síru. 
Lidé mají ovšem své staleté tradice a zvyky, které se nedají novým 
učením jen tak vymý�t (bolševici by mohli vykládat). Vzhledem k to-
mu, že byl Samhain mezi sprostým lidem velmi oblíbený, nahradili 
jej sva� otcové novým křesťanským svátkem blahoslavených nebo 
Všech svatých. Pro jistotu ho i přejmenovali. All Hallows Evening, 
All Hallows Day nebo All Saint Day. Bodří venkovš� lidé si to zkrá�li 
do dnes populárního Halloweenu. Do Ameriky se svátek dostal
až v roce 1840 díky přistěhovalým Skotům a Irům. 

Pro nás, Slovany, nemá Halloween takový význam jako pro kole-
gy z anglicky mluvících zemí. Módní vlna amerikanismu, která ho 
do naší země přinesla, sice získává mezi mládeží stále větší oblibu, 
ale u většiny z nás starších mají daleko větší význam Dušičky. Pa-
mátka zesnulých. Je to čas, který věnujeme vzpomínkám na všech-
ny, kteří už odešli do nenávratna. Dušičky jsou svátkem pokory, 
skromnos�, upomínkou na smrt. Naše šílení kolem zdobení hrobů 
svíčkami, věnci a kvě�nami je nejen �chou vzpomínkou, ale i spole-
čenskou událos�, kdy se spolu scházejí příbuzní, sousedé i známí. 
Ať už slavíte moravsko-české Dušičky, anglosaský Halloween nebo 
irský svátek Všech svatých, světlo malého ohýnku, kterým hoří 
knot zapálené svíce, jež všechny tyto svátky bez ohledu na původ 
spojuje, možná bude alespoň na chvíli pomyslným světlem, které 
rozzáří mlhavé podzimní dny.                                            Petr Sláma

Slovo úvodem

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

PNEUSERVIS
Petr Bašta

Dobelice 83, Moravský Krumlov
objednávky na tel.: 723 026 402 

po-pá 8.00-12.00 a 12.30-19.00 hod.
so 8.00-13.00 hod. 

ZIMNÍ PNEU
SKLADEM

ÚDRŽBA A SERVIS VOZŮ
PŘÍPRAVA A REALIZACE STK

Akce probíhá od 15. 9. do 30. 11. 2011,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ
STIHL

prodej a servis
U hřiště 1517, Ivančice - Alexovice

mobil: 739 170 814

se znalostí NJ nebo i AJ:
»  plánovače výrobních zakázek
»  technika automatizace
»  procesního inženýra
»  koordinátora kvality
»  inženýra kvality
-----------------------------------
»  seřizovače CNC
     pro zakázkovou výrobu
»  operátora CNC
»  brigádníky na celoroční výpomoc

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:

IZOLACE - BAZÉNY
Jan Prustoměrský

»  veškerá technologie pro bazény a jezírka
»  izolace plochých střech i spodních staveb 
»  izolace proti vlhkosti a tlakové vodě
»  balkony, terasy, jímky  »  zastřešení bazénů 
»  zateplení střech  »  radon, ropné produkty

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

PŮJČKY
na dluhy a exekuce
Tel.: 739 443 544

www.dinero.cz
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRO VÍCE VĚŘITELŮ

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

Níže podepsaní občané města Moravský Krumlov, podáváme tímto 
k rukám starosty města, pana Mgr. Tomáše Třetiny, PETICI 

„NE BIOPLYNOVÉ STANICI 
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ“

podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb.
o právu petičním.                    v Moravském Krumlově 25. 10. 2011

Vážený pane starosto, vážení členové Rady města Moravský Krumlov, 
vážení zastupitelé, obracíme se na Vás se žádostí, abyste neschválili prodej 
městských pozemků firmě „bc engineering, s. r. o.“ pro výstavbu bioplyno-
vé stanice v našem městě. My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s vý-
stavbou této stanice na území našeho města. My, kteří bydlíme při hlavních 
silničních tazích, zejména pak na ulicích Rakšická a Nádražní, se oprávněně 
obáváme zhoršení životního prostředí v okolí našich domů, a to především 
skokovým nárůstem dopravy. Bydlíme u nejhorší silnice v Krumlově. Pro-
voz po této silnici již narostl v rámci vybudování přestupního terminálu na 
nádraží ČD. Tam i zpět jezdí velké množství poloprázdných autobusů. Jízda 
po dlažebních kostkách je hlučná, silnici nelze dobře uklízet, a tak téměř 
veškerý inertní posypový materiál po zimě zůstává na silnici a je zdrojem 
značné prašnosti. Protože konečný povrch silnice není rovný, při průjezdu 
nákladních automobilů či autobusů dochází často k otřesům našich domů. 
Nárůst dopravy pak samozřejmě znamená i vyšší koncentraci exhalací. 
Každé auto navíc znepříjemňuje naše bydlení.  

Pokud dojde k prodání pozemků firmě „bc engineering, s. r. o.“, nebude-
me již mít jako občané tohoto města možnost zvrátit úmysl předmětné firmy 
postavit za městem bioplynovou stanici. Každá firma s kapitálem má peníze 
na to, aby si zaplatila kladnou studii vlivu stavby na životní prostředí.

Vážení představitelé města, naši spoluobčané! Při Vašem rozhodování 
berte prosíme také v potaz bezpečnost na ulicích Rakšická a Nádražní. Na 
obou ulicích jsou domy, před kterými nejsou chodníky. Obě ulice nemají 
oboustranný chodník, ač zástavba oboustranná je. A chůze na autobusovou 
zastávku „Stezka“ je již v současné době občasným hazardem. Kdo tu ne-
bydlí a nechodí, ani nevěří. A nárůstem především nákladní dopravy se situ-
ace ještě zhorší.  Přihlédněte také ke skutečnosti, že na konci ulice Jiráskova, 
spíše již na ulici Nádražní, je penzion pro naše starší spoluobčany. Přechá-
zení ulice Nádražní do obchodu Jednoty je pro některé z nich problémem i 
při současném provozu. Po jeho navýšení z důvodu dopravy biologického 
materiálu do bioplynové stanice bude pro ně přechod ještě problémovější. 

My, jako občané města, jsme nebyli seznámeni s celkovým provozem bi-
oplynové stanice. Kromě zcela nezbytného, logicky vyplývajícího navýšení 
silničního provozu nevíme, jaká technologie má být použita a jak bude naklá-
dáno s odpady. Pro občany města nebyla uspořádaná žádná beseda, na které 
by byli seznámeni s provozem a celkovou koncepcí bioplynové stanice. Do-
mníváme se, že o takovém záměru mají rozhodovat všichni obyvatelé města, 
ne jen rada či zastupitelstvo města. Jaký užitek bude mít město z případného 
budoucího provozu bioplynové stanice? A samozřejmě budou i negativa. Vy, 
pane starosto, členové rady a  zastupitelé, znáte odpovědi na tyto otázky? A 
proč je neznáme my, občané?! Jen když jsou známy klady a zápory, lze učinit 
kvalifikované rozhodnutí! A toho bychom se všichni rádi účastnili! 

Vážení představitelé města, žádáme Vás, abyste neschvalovali prodej 
pozemků shora uvedené firmě. Domníváme se, že k dané problematice je 
třeba široká diskuze, která v našem městě neproběhla. A případný prodej 
pozemků je nezvratný krok. Místo navýšení dopravy na ulici Rakšická a 
Nádražní z důvodů zásobování bioplynové stanice považujeme za vhod-
nější provést celkovou rekonstrukci obou silnic tak, aby tyto odpovídaly 
platným normám pro městské komunikace. Tento požadavek je nutné 
vznést a urgovat na krajském úřadě, o což Vás tímto žádáme. Vážení 
představitelé města, prosíme, nerozhodujte ještě o prodeji pozemků! Pev-
ně věříme, že jsme do vedení města zvolili ty, kteří naslouchají hlasu jeho 
obyvatel a nechtějí jednat proti jejich vůli. 

Při Vašem hlasování přejeme uvážlivost, empatii a vstřícnost k přání nás, 
Vašich spoluobčanů. Za toto Vám předem děkujeme.  

Petici sepsala: Ing. Helena Kocábová, Nádražní 713, Moravský Krumlov
Za petiční výbor: Ing. Helena Kocábová, Nádražní 713, Moravský Krum-

lov, Lubomír Kocáb, Nádražní 713, Moravský Krumlov, Jan Janda, Vysko-
čilova 785, Moravský Krumlov, Jan Janda, Nádražní 
708, Moravský Krumlov.

Děkujeme všem občanům a zastupitelům, kteří 
petici svým podpisem podpořili či podpoří. Petici je 
možno podepisovat na různých místech po Moravském 
Krumlově, která jsou označena cedulkou s nápisem:

 MÍSTO PRO PODPIS PETICE PROTI
VÝSTAVBĚ BIOPLYNOVÉ STANICE

V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ. 
Občané, přijďte s námi na zasedání Zastupitelstva 

města Moravského Krumlova konané dne 7. listopadu 
2011 v 16.00 hodin v budově městského úřadu.  Nebuďte 
lhostejni k budoucnosti města.                    /Petiční výbor/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Revíry a laserová kamera

/Ivančice/ Hradby. Hrdost kaž-
dého středověkého města. S jejich 
stavbou se v Ivančicích začalo již 
za vlády krále Přemysla Otakara II. 
Jejich součástí byly i čtyři městské 
brány vystavěné v postupném ča-
sovém údobí. Horní brána - Osla-
vanská, Dolní brána - Kounická, 
Židovská brána a Nová brána.

Dnes jsou jejich zbytky pa-
mátkově chráněným objektem. 
Jako takový je ho třeba zaměřit 
a zdokumentovat. To byl jeden 
z důvodů, proč ivančičtí radní 
schválili profinancování odbor-
ného geodetického zaměření 
městského opevnění u mlýnského 
náhonu.                   Petr Sláma

Zaměří městské opevnění

/Oslavany/ Cyklostezka z Osla-
van do Ivančic. Cesta, na kterou 
netrpělivě čekají nejen cyklisti, 
ale i řidiči často jezdící mezi obě-
ma městy. Zdálo se, že projekt, na 
kterém se v minulosti také velkou 
měrou podílelo i ivančické KUPI-
DO (komise pro územní plánování 
MěÚ Ivančice), zamrzl. 

V současné době se objevily 
nové možnosti na financování 
její výstavby. Akce by se mohla 
rozběhnout na základě dotace 
ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Za projektovou 
dokumentaci zaplatí MěÚ Osla-
vany společně s MěÚ Ivančice 

okolo 300 tisíc korun. Žádost 
o dotaci bude podána v únoru 
2012, kdy by měly být shro-
mážděny všechny podklady. 

Oslavanská radnice dokonce 
uvažuje i o tom, že by v rámci 
tohoto projektu využila provozní 
budovu stávající čistírny odpad-
ních vod. Ta bude jako celek 
přebudována na čerpací stanici. 
Oslavanští radní uvažují, že by 
zde do budoucna zřídili muzeum 
o koloběhu vody. Toto muzeum 
by mělo být napojeno na novou 
cyklostezku. Celý záměr ale 
záleží na otevření vhodného 
dotačního titulu.         Petr Sláma

Cyklostezka možná bude

Oslavanská kanalizace
/Oslavany/ O aktuální situaci  

informoval na veřejném zasedání 
přítomné zastupitele a občany 
místostarosta a místopředseda před-
sednictva Svazku vodovodů a kana-
lizací Ivančice Ing. Svatopluk Sta-
něk. Konstatoval, že přes občasné 
problémy, které se na stavbě tohoto 

rozsahu vyskytnou, některé stoky 
jsou až 8 metrů pod povrchem, vše 
probíhá bez zásadních problémů. 
Mírný skluz, který akce má, bude 
vyrovnán do konce roku, s tím, že 
opravy silnic po provedených výko-
pových pracích proběhnou zřejmě 
až v roce 2012.               Petr Sláma

 

Letos otevřené

ŽELEZÁŘSTVÍ
v Oslavanech, ulice Nádražní

Tel.: 776 267 259

Nabízí: spojovací materiál • barvy
a ředidla • zámky • hliníkové schůdky

a žebříky • popelnice, odpadkové koše, 
králíkářské pletivo, kouřovina, a jiné.
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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.

CEMENT 32,5 R
Mokrá

234,- Kč/q
cena vč. DPH, platí do vyprodání zásob.

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

HOTEL RYŠAVÝ PRO VÁS OTEVŘEL
NOVOU VINOTÉKU. 
94 druhů vín z 27 moravských
i zahraničních vinařství
Zaměřuje se především na kvalitní přívlastková vína z jižní 
Moravy; sortiment vinotéky patří mezi naše priority. Jihomoravská 
vína jsou doplněna výběrem zahraničních vín a sekty.  

Výběr vín má na starosti sommeliér ing. Pavel Chrást.

Překvapí Vás i naše ceny, které jsou stejné
nebo se blíží cenám ve vinařství.

Firmám nabízíme - jako příjemné zpestření různých oslav či výročí 
i pro každodenní konzumaci - zajímavou možnost zakoupení vín 
formou dárkových balíčků. 

Objednávky: 
Tel: +420 515 323 428, E-mail: rezervace@hotelrysavy.cz
www.hotelrysavy.cz

• Hotel
• Restaurace
• Salónek
• Letní zahrádka 
• Vinný sklep
• Degustační sklep
   s vinotékou
• Sklepní salónek
• Bowling
• Billiard

VÉMYSLICE 73
671 42

Prodej dřevěných
i slaměných briket

TC MACH, s.r.o.
U Mostu 590,
Moravský Krumlov
(naproti autobusovému nádraží)

Prodejní doba:
v pracovní dny 7.00 - 17:00 hodin,

v sobotu a v neděli po dohodě
na telefonu: 737 260 797

DŘEVĚNÉ BRIKETY
od 4,80 Kč/kg

SLAMĚNÉ BRIKETY
od 3,80 Kč/kg

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Podzimní seminář, jako pravidelná akce OBK, byl letos zahájen
28. října ve společenském sále dalešického pivovaru. Snahou pořada-
telů bylo vždy prezentovat taková témata, která by oslovila veřejnost 
v okolí elektrárny. Ani letos tomu nebylo jinak. I když je Japonsko na 
druhém konci světa, dotýká se havárie JE Fukušima i nás. Pod názvem  
Fukušima a Jaderná elektrárna Dukovany bylo sedmdesát přítomných 
hostů informováno o okolnostech havárie a reakcích provozovatele, 
veřejnosti a mezinárodních institucí.

Své příspěvky přednesli komisaři OBK, jejich odborní garanti
z elektrárny. Završením programu byla přednáška paní Dany Drábové, 
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pan Jiří Kostel-
ník referoval o vývoji radiační situace v okolí JE Fukušima. Přednášku 
Elektrárna bez elektřiny a bez chlazení přednesl Bořivoj Župa a Libor 
Fejta. Havarijní připravenost v okolí JE Fukušima zhodnotil pan Petr 
Velebil a nad činností perzonálu ve Fukušimě se zamyslel pan Jaroslav 
Vlček. Paní Dana Drábová prezentovala ve svém vystoupení pohled 
státního dozoru, glosovala doplňujícími poznámkami předchozí referá-
ty a odpovídala na dotazy. Pro přítomné starosty byl seminář studnicí 
informací pro jejich každodenní kontakt s občany.

Odpoledne pokračoval program exkurzí na elektrárně, prohlídkou 
pivovaru, testováním elektromobilu a elektrokola. Rozsáhlou diskuzi 
podpořila i přítomnost našich přátel z Občanské informační komise
z Jaslovských Bohunic. Oplatili nám tak naši návštěvu z loňského roku. 
Je velice příjemné si povídat o věcech, které jsou oběma stranám blízké.

Jedním z úkolů OBK je pravdivě informovat občany nejen o dění na 
dukovanské elektrárně, ale i o dění v jaderné energetice obecně. Jsem pře-
svědčen, že tento seminář byl k plnění toho úkolu dobrým příspěvkem.

Vážení čtenáři, již pátým rokem píši své krátké informace o jaderné 
energetice a tento článek je už stým v pořadí. Občas někoho potkám, 
kdo mi řekne, že články čte a že se těší na další. To je veliká podpora
v mé práci a děkuji za ni.      31. 10. 2011, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Dobrovolnické centrum ADRA
Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo pořádá ve spolupráci s Cen-

trem sociálních služeb Znojmo, p. o. školení pro nové dobrovolníky.
Dobrovolníci působí jako společníci především osamělých seniorů, 

se kterými tráví smysluplně volný čas. S klienty si povídají, čtou ča-
sopisy a knihy, chodí na procházky, hrají hry, doprovází je na společné 
výlety apod. Předpokladem pro dobrovolnickou práci je ochota pomoci, 
motivace a schopnost nenechat se odradit, přiměřený zdravotní stav, spo-
lehlivost, bezúhonnost, věk nad 15 let, pravidelná činnost 1x týdně 1-2 
hodiny. Školení proběhne dne 22. listopadu 2011 od 15.30 do 19.00 hod.  
v Domě s pečovatelskou službou, Vančurova 17, budova C, I. poschodí 
- jídelna. Bližší informace: Dobrovolnické centrum ADRA, Veselá 20, 
Znojmo, provozní doba : pondělí 14.00 - 17.00, středa 13.00 - 18.00,
mobil : 607 144 090, e-mail:zdenka.severinova@adra.cz, www.dczn.cz

Výstava chryzantém
/Ivančice/ Čas dušičkový bývá dobou pošmournou a mlhavou. 

Prozáří ho pouze plameny svíček a pestré barvy květů zvaných lidově 
dušičky. Odborníci jim říkají jinak. Chryzantémy. Tyto tajemné kvě-
ty nejsou na podzim k vidění jen na hřbitovech. Ve dnech od 21. do 
23. října se konala v historických prostorách ivančického Besedního 
domu jejich každoroční výstava. Letos byla již šestadvacátá. Milovní-
ci těchto květů mohli zhlédnout celkem 60 odrůd. Byly mezi nimi jak 
velkokvěté, drobnokvěté, tak i hrnkové . Z bezmála 700 kusů jich bylo 
40 % umělecky aranžovaných, 30 % ve vázách a 30 % v květináčích. 
Výstavu navštívilo celkem 750 návštěvníků. Jak bylo patrné ze zápisů 
do návštěvní knihy, výstava se jim velice líbila. Velkým příslibem
do budoucna byl i velký zájem škol.                                  Petr Sláma

Půl milionu na vybavení
školní kuchyně schváleno

/Oslavany/ Všechno stárne. Výjimkou není ani vybavení školní 
kuchyně. Na veřejném zasedání zastupitelstva města Oslavan jeho 
starosta Vít Aldorf informoval přítomné zastupitele a občany o náročné 
ekonomické situaci v oblasti pozáruční údržby zařízení zdejší školní 
kuchyně. Vzhledem k tomu, že již nevyhovuje součastným hygienic-
kým a energetickým požadavkům, navrhl zastupitelům jeho výměnu.  
Na výběru firmy začala oslavanská radnice již pracovat. Osloveny byly 
tři firmy. Dvě však nabídku podaly. Firma MAKRO a GOZ GASTRO. 
Firmy akceptovaly jak dodávku technologie v letošním roce, tak i  od-
loženou platbu na počátek roku 2012. Vítězem soutěže se stala firma 
GOZ GASTRO. Zastupitelstvo města Oslavany schválilo pořízení 
nového vybavení technologie školní kuchyně ZŠ Oslavany. Za nové 
vybavení  zaplatí celkem  530.652 korun.                            Petr Sláma

Hrubšicemi po nové cestě 
/Ivančice/ Místní komunikace v Ivančicích - Hrubšicích se konečně 

dočká opravy. Rozhodla o tom Rada města Ivančic na svém zasedání. 
Na základě výběrového řízení byla ze sedmi nabídek vybrána stavební 
firma   STRABAG, a. s., OZ Brno. Oprava bude stát celkově 1.076.962 
korun. Akce bude hrazena ještě z letošního rozpočtu.          Petr Sláma

Pečovatelské služby déle
/Ivančice/ Vzhledem k celkové situaci v sociálních službách se roz-

hodla Rada města Ivančic rozšířit dobu výkonu pečovatelské služby nad 
standardní pracovní dobu. Rozšíření se týká  závažných  případů, tj. napří-
klad imobilních klientů, kteří vyžadují nadstandardní péči. Běžná pracov-
ní doba je od pondělí do pátku od 7 do 15.30 hodin. Tuto lze v závažných 
případech prodloužit od 6 do 19 hodin včetně sobot a nedělí. Rozšířený 
výkon bude zajištěn stávajícím počtem zaměstnanců.              Petr Sláma

Urostlý platan tyčící se necelé 
dvě stovky let v zámeckém par-
ku obce Skalice získal 3. místo 
v celorepublikové anketě Strom 
roku 2011. Jeho jedinečná krása, 
příběhy i obrázky dětí Základní 
školy Skalice a jeho mohutný 
6,5 metru široký obvod kmene 
zaujal odbornou komisi vybírající 
finalisty a poté 5818 hlasujících. 
V konkurenci mezi dvanácti
vybranými byli lepšími jen alej 
ve Skaličce z Olomoucka, která 
se umístila na prvním místě, a na 
druhém místě hruška v Horním 
poli ze Zlínského kraje.

Díky všem hlasujícím se dosta-
lo skalickému platanu prestižního 
ocenění a zviditelnění našeho 
regionu. Jsme velice rádi, že se 
veřejnost zajímá o přírodu, a tím-
to bychom chtěli poděkovat všem 
hlasujícím, kteří svým podpisem 
a případně finančním příspěvkem 
také podpořili výsadbu nových 
stromů.  Nejvíce se při sběru 
podpisů do hlasovacích archů 

zasloužili studenti a učitelé střed-
ních škol SOU a SOŠ  SČMSD, 
Znojmo, s. r. o., Gymnázium 
v Moravském Krumlově, Gym-
názium dr. Karla Polesného Zno-
jmo, Obchodní akademie Znojmo 
a další základní a střední školy po 
celém Znojemsku. 

Veřejnost se nyní může zapojit 
do druhého ročníku okresní anke-
ty Strom Znojemska 2011. Stačí 
poslat návrh Vašeho oblíbeného 
stromu či aleje s fotografiemi, 
základními informacemi o druhu, 
stáří, velikosti a místě, kde strom 
roste. Připojit můžete kreslené 
obrázky, zajímavý příběh stromu, 
jeho historii či zdůvodnění Vašeho 
výběru. Vše můžete zasílat do 15. 
11. 2011 na e-mailovou adresu 
strom.znojemska@seznam.cz, 
nebo písemně či osobně na adresu: 
Živé pomezí Krumlovsko – Jevi-
šovicko, Okružní 394, 672 01 Mo-
ravský Krumlov. Více informací 
najdete na www.zivepomezi.cz.
Alžběta Brzkovská a Adéla Bartesová

Skalický platan na 3. místě 
v anketě Strom roku 2011 

/Oslavany/ Každé město má 
svoji historii. Nejdříve ji popi-
sovali kronikáři a městští písaři. 
Města se stávala vděčným a 
věčným námětem malířů. Pokrok 
se nedal zastavit, a tak přišla na 
svět fotografie a s ní další krok 
dopředu. A tak začaly vznikat 
městská alba a dokonce fotoknihy. 
Oslavany nejsou v tomto ohledu 
žádnou výjimkou. V minulosti už 
o nich vyšly nákladem oslavan-
ského městského úřadu dvě knihy. 
V roce 1989 kniha „Oslavany - Z 
kronik, dokumentů a vzpomínek“. 

V roce 2004 vydalo město 
knihu nazvanou „Oslavany - 900 

let od první písemné zprávy“. Za-
stupitelstvo města se rozhodlo na 
svém zasedání vydat knihu třetí 
s fotografiemi a další obrazový-
mi materiály, kladoucími svou 
tématikou hlavní důraz na osla-
vanskou současnost. Autorským 
záměrem je vytvořit tuto knihu 
jako kvalitní propagační mate-
riál města. Publikace by měla 
být vydána v roce 2012 u příle-
žitosti Karmelské pouti. Kniha 
má obsahovat 176 stran. Vydána 
bude v počtu asi 2.000 výtisků 
s dostupnou prodejní cenou. Ta 
by neměla přesáhnout hranici
200 korun.                  Petr Sláma

Oslavany ve fotografiích
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AGROSERVIS HOLÝ
Na Kačence 1253 • Moravský Krumlov
prodejna: 734 678 116
servis: 734 678 117 

Provozní doba:
po - pá  8.00-12.00

13.00-17.00
sobota  8.00-12.00

Další postup prací na projektu EU na GMK
Uplynuly další tři měsíce, jež 

jsou vždy směrodatné pro to, 
abychom poskytli informace 
o průběhu prací na realizaci 
projektu Posilování jazykových 
kompetencí žáků Gymnázia 
v Moravském Krumlově, č. 
CZ.1.07/1.1.02/01.0035, na který 
čerpáme finanční prostředky 
z fondů Evropské unie a rozpočtu 
České republiky v celkové výši 1 
547 597, 39 Kč, a to jak poskyto-
vateli dotace, tak i veřejnosti.

Po prázdninách opět začali 
vyučující cizích jazyků na Gym-
náziu v Moravském Krumlově 

pracovat na dalších tématech 
pro výuku angličtiny, němčiny 
a ruštiny prostřednictvím posle-
chů a e-learningu. V měsících 
září až listopadu se jedná o 
témata Culture Life, The Euro-
pean Union a  English Language 
pro angličtinu, Luxemburg, Li-
echtenstein, Europäische Union 
a Prag pro němčinu a Vzájemné 
vztahy v Rusku, Petrohrad a  
Ruská svatba  pro ruštinu.

Po dopracování jednotlivých 
témat jsou vždy  pracovní listy 
a texty ověřeny v pilotní skupině,  
podle potřeby upraveny předány  

k výuce i ostatním vyučujícím.  
Po skončení tohoto monitorova-
cího období už bude následovat 
období poslední, i když tentokrát 
v trvání čtyř měsíců, protože v té-
to době už budou probíhat závě-
rečné práce na realizaci projektu, 
na kterém pracujeme už třetím 
rokem. I po skončení prací budou 
výsledky projektu dál využívané 
ve výuce, stejně jako mobilní 
počítačové učebny, které byly 
z prostředků poskytovatele dota-
ce zakoupeny a které pravidelně 
využívají studenti gymnázia.

Mgr. Hana Schnablová, GMK

Volba střední školy je vždy 
těžké životní rozhodnutí, které 
čeká všechny vycházející ze zá-
kladních škol. Protože se snažíme 
nejen našim žákům poskytnout 
všechny potřebné informace, již 4. 
rokem připravujeme na ZŠ Vladi-
míra Menšíka v Ivančicích burzu 
středních škol a odborných učilišť 
AMOS. Letošní ročník se konal 25. 
října. V 10.30 hodin se začali sjíž-
dět zástupci prezentujících střed-
ních škol, které žákovská služba 
uvedla do tříd a odborných učeben 
2. stupně na Růžové ul. Úderem 
jedenácté hodiny vše vypuklo.

V pošmourném úterním odpo-
ledni navštívilo naši školu více 
než 160 budoucích studentů, za-
tím ještě žáků okolních základních 
škol. Nabídka prezentací středních 
škol, v letošním roce osmnácti, 

byla opravdu pestrá. K vidění 
byli moravskokrumlovští umě-
lečtí kováři přímo v akci, ukázky 
odborných předmětů a oborů na 
středních školách různého zamě-
ření, ale hlavně jsme touto akcí 
zajistili vycházejícím žáků a jejich 
rodičům nejaktuálnější informa-
ce o studiu, o přijímacím řízení
a možnostech dalšího uplatnění 
na konkrétních středních školách 
on-line. Zastoupeny byly všechny 
obory – gymnázia, informatika
a výpočetní technika, služby, po-
travinářství, obchod, stavebnictví, 
elektrotechnika, strojírenství, za-
hradnictví i chemie. 

Každá škola měla předem ur-
čenou třídu i s technickými poža-
davky pro svou prezentaci. Již od 
začátku bylo jasné, že letošní roč-
ník předčí svou návštěvností své 

předchůdce. Naši ochotní osmáci 
prováděli návštěvníky a usnad-
ňovali tak jejich orientaci. Větší 
skupinky příchozích jsme totiž 
rozdělili do méně početných, aby 
prezentované informace našly 
v klidu svého příjemce.

Ohlasy z letošní akce byly pou-
ze pozitivní. Vyplynulo to totiž 
z dotazníků, které jsme předávali 
návštěvníkům po jejich prohlídce, 
abychom měli nějakou zpětnou 
vazbu a poučili se z možných nedo-
statků. Vždycky je co vylepšovat!

Věříme, že touto akcí pomá-
háme všem vycházejícím žákům 
a jejich rodičům v důležitém 
rozhodnutí, které se týká jejich 
profesní budoucnosti. Přejeme 
šťastný výběr a následnou spoko-
jenost s volbou střední školy!

Lenka Vokurková

AMOS 2011 na ZŠ V. Menšíka v Ivančicích

V úterý 25. října se ve Vémys-
licích uskutečnilo dopoledne plné 
radosti, veselí, zpěvu a hudby. Že 
nevíte proč? Konal se tam již 13. 
ročník pěvecké soutěže Lyra.

Soutěže se zúčastnilo 50 sou-
těžících ze 14 škol s písněmi 
nejrůznějších rytmů a žánrů. Ke 
spravedlivému ohodnocení do 
poroty zasedli tito lidé: MgA. 
Beata Blašková, bývalá sólistka 
Janáčkova divadla, Pavel Dočkal, 
majitel nahrávacího studia CH-
-RECORDS, Mgr. Jan Hanák, pe-
dagog ZUŠ v Brně, Dana Puková, 
členka Městského divadla Brno, a 
herečka a zpěvačka Olga Louno-
vá, která svým temperamentním 
vystoupením rozparádila celý sál. 

Dopoledne probíhalo bez vět-
ších komplikací, jedna krásná 
píseň stíhala druhou, a než by se 
jeden nadál, už tu bylo vyhlášení 
vítězů. Zpěváci byli rozdělení do 
čtyř kategorií. V první kategorii, 
kategorii prvních až třetích tříd, 
se na třetím místě umístila Zu-
zana Škardová, na druhém Nela 
Maxerová a první místo obsadila 
Jasmína Hnilicová. V kategorii 
druhé, čtvrté až šesté třídy, se 
umístila Jana Závišková na tře-
tím, Nela Bauerová na druhém
a Lukáš Mlčoch na prvním místě. 
Vítězná místa třetí kategorie, sed-
mé až deváté třídy, obsadily na 
třetím místě Kristýna Hájková, na 
místě druhém Kristýna Juřenová 
a na vítězný stupínek vystoupala 
Monika Kratochvílová. Poslední 
kategorie středních škol dopadla 
následovně: třetí místo si zaslou-
žila Tereza Veselá, místo druhé 
vybojoval Martin Novák a první 
byla Jana Švédová, která obhájila 
své vítězství z loňského ročníku.

Olga Lounová předala speciál-
ní cenu Nele Hrdinové, Kristýně 
Juřenové, Martinu Novákovi a 

Pavlu  Vejvalkovi. Všem mladým 
zpěvákům také udělila pár mi-
lých, dobře míněných rad. 

Bez sponzorů by to nešlo, pro-
to děkujeme těmto firmám: TC 
Mach, Tereo, s. r. o, Skupina ČEZ, 
Miloš Ryšavý, Moravskokrum-
lovsko, A+V Autobazar Rosice, 
CH-RECORDS a městys Vémys-
lice. O zdárný průběh soutěže se 
zasloužili také moderátoři Denisa 
Kociánová a Jiří Liška, no a velké 
poděkování samozřejmě patří 
hlavní organizátorce projektu  
Mgr. Dáši Drahozalové, bez které 

by tato krásná soutěž nebyla.
A pokud si teď zoufáte, že 

vám soutěž utekla, mám pro vás 
dobrou zprávu. Večerní přehlídku  
Lyry,ve které uvidíte sestřih sou-
těže a záznam vystoupení Olgy 
Lounové, můžete navštívit 4. lis-
topadu v 18 hod. ve Vémyslicích, 
nebo 11. listopadu v Moravském 
Krumlově. A určitě se můžete 
také těšit příští rok na další roč-
ník Lyry, tentokráte čtrnáctý, do 
kterého přejeme soutěži stejnou 
pohodovou atmosféru a mnoho 
talentovaných zpěváků. 

Vémyslická Lyra 2011 zná své vítěze

Říjnový Týden knihoven
v krumlovské knihovně

Předcházelo mu scénické čtení spisovatele Jana Opatřila nazvané 
Dobrodružství kapříka Metlíka, určené žákům I. stupně základních 
škol. Zúčastnilo se jej 199 žáků z místních i okolních škol. 

V pondělí 10. října byl Týden knihoven již tradičně zahájen Literární 
kavárnou tentokrát o Jaroslavu Vrchlickém. Posluchači měli možnost 
seznámit se s osudem tohoto básníka a spisovatele a zároveň společně 
s kávou ochutnat vynikající koláčky, které upekly učnice ze SOŠ. 

Den otevřených dveří v úterý 11. října byl opět rekordním dnem v po-
čtu nových čtenářů. Knihovnu si prohlédlo 306 návštěvníků a zaregistro-
valo se 44 nových čtenářů z řad dětí i dospělých. V rámci projektu Celé 
Česko čte dětem zavítali do knihovny i žáci druhých tříd ze ZŠ Klášterní 
na exkurzi nazvanou Za písmenky do knihovny aneb Ferdův slabikář. 

Celý týden probíhaly v knihovně i literární a výtvarné dílničky 
zaměřené na podzim. Děti si s knihovnicí Radmilou Dvořákovou zo-
pakovaly charakteristiku tohoto ročního období - jaké je počasí, jaké 
ovoce a zelenina se sklízí, kteří ptáci odlétají do teplých krajů a kteří 
přilétají, ukázaly si, jak vypadají listy různých stromů, popovídaly si o 
podzimních oslavách ukončení sklizně ovoce a zeleniny. Probraly i dva 
podzimní svátky - Halloween a Dušičky. 

Ve čtvrtek 13. října se konala dvě cestopisná promítání z jižních 
moří a hlubin pralesa ostrovní Malajsie Za lovci lebek do nitra Bornea, 
doplněná zvukovými nahrávkami a komentářem cestovatelky Evy 
Palátové. Zúčastnilo se jej 189 žáků II. stupně ZŠ, studentů SOŠ a 
gymnázia. Večerní promítání určené veřejnosti bylo spojeno s autogra-
miádou knih Evy Palátové. 

Týden knihoven byl ukončen v pondělí 17. října praktickými ukáz-
kami na téma Kniha a knižní vazba. Knihvazačka paní Stixová a paní 
Holátková předvedly žákům, jak se váží knihy a časopisy. 

 Za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM  - 07. 11. - 20. 11. 2011  
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

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

• listopad - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Fotoklubu MK fotografů - „Proměny 
města“. Výstava je přístupna po dobu otevření úřadu, MěÚ M. Krumlov - 1. p.
• 7.11. od 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER ZUŠ. Taneční sál ZUŠ MK.
• 8.11. v 10.00 hod. - JAK MORČATA PEKLA BÁBOVKU. Pořad pro MŠ
a ZŠ, kinosál v M. Krumlově.
• 11.11. - začátek: 8.15, 10.00 a 11.30 hod. - LYRA - ZŠ VÉMYSLICE pro MŠ 
a ZŠ a v 18.00 hod. v kinosále M. Krumlov pro veřejnost. Vstupné: 30 Kč.
• 19. 11. - PRŮVODCE KRÁLOVSTVÍM VÍN - „Réva vinná a její Terroir“ 
- řízená degustace Z. Sklenského. Sklípek SOŠO a SOUŘ, nutná rezervace 
- IC: 515 321 064, cena: 299 Kč.
• 19.11. ve 20.00 hod. - POUŤOVÁ LEOPOLDOVSKÁ ZÁBAVA - hraje 
Arcus. KD Rokytná. Pořádá SDH Rokytná.

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

• 8.11. v 16.00 hod. - BESEDA Sdružení Miroslavských seniorů v DPS.
• 19.11. v 19.00 hod. - GULÁŠOVKA v kulturním domě.
• 21.11. v 17.30 hod. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU rozsvícením 
vánočního stromu na náměstí v Miroslavi.
• 27.11. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT Petra Bende a jeho hostů v KD.
Připravujeme: • 3.12. ve 14.00 hod. - BARBORKOVÁ SOBOTA v základní škole 
Miroslav. • 3.12. v 18.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT operní pěvkyně Táni 
Janošové v katolickém kostele. Na varhany bude doprovázet Martin Jakubíček. 

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 7.11. - 27.11. - Výstava JARMILA NĚMCOVÁ - OLEJOMALBY KATE-
ŘINA NĚMCOVÁ - KRESBA. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 7.11. - 27.11. - IVANČICKÉ NÁMĚSTÍ VÝSTAVA NÁVRHU ŘEŠENÍ 
ÚPRAVY NÁMĚSTÍ. Sklepení Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 11.11. -  4.12. - ANTON TOMAŽ LINHART, SLAVNÝ SYN RODÁKA
Z IVANČIC. Výstava partnerského města Radovljice. Vernisáž ve čtvrtek
10. listopadu v 16.00 hodin. Galerie Památníku A. Muchy. Vstup zdarma
• 25.11. v 17.00 hod. - ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Ve spo-
lupráci se školami a neziskovými organizacemi. Palackého nám. Ivančice 
PŘIPRAVUJEME: • 3.12. v 15.00 hod. - BETLÉM. Divadelní pohádka pro 
děti i rodiče. Vánoční představení plné známých i méně známých koled. Před 
zraky diváků se staví Betlém, který je postupně zaplňován postavami, z nichž 
každá přichází na scénu s vlastním hudebním motivem. Po skončení představení 
si mohou děti (za 50 Kč) vyrobit ve vánoční dílně vlastní dřevěnou postavičku 
do Betlému. Účinkuje divadlo ŠUS. Kino Réna Ivančice, vstupné: 40 Kč. 
Předprodej od 7. 11. 2011 v KIC Ivančice
• 6.12. - Divadelní hra PRO DÁMU NA BALKONĚ. Bolek Polívka - věčný 
lovec ženských srdcí ve svém autorském představení. Komedie plná nezvyklých 
situací, gagů, dialogů, improvizací a rekvizit. Dále hrají: Jaromír Barin Tichý, 
Jiří Fretti Pfeifer, Luděk Horáček, Milan Král. Odjezd v 17.30 hodin od 
Besedního domu - Divadlo Bolka Polívky. Cena (vstupenka a doprava): 380 Kč.
• 16.12. v 18.00 hod. -  Koncert slova a hudby ADVENTUS PŘÍCHOD 
VLADIMÍR MATĚJČEK - slovo, VLADIMÍR ROUBAL - varhany. Kostel 
sv. Petra a Pavla Řeznovice. Vstupné: 120 Kč. Předprodej  v KIC.
• 28. 1. 2012 - Muzikál QUASIMODO. Romantický muzikál z Paříže podle 
románu Viktora Huga. Praha - divadlo Hybernia, odjezd v 8.30 od Besedního 
domu Ivančice. PŘIHLÁŠKY DO 30. 11. 2011 !!!
• 10. 3. 2012 - Muzikál LUCREZIA BORGIA. Nový muzikál Petra Maláska. 
Účinkují: B. Basiková, R. Fišarová, Z. Pokorná, Z. Fric, D. Hůlka, B. Matuš,
T. Savka, ... Praha - divadlo Hybernia, odjezd v 8.30 hodin od Besedního domu. 
Cena (vstupenka a doprava): 1170 Kč. PŘIHLÁŠKY DO 30. 11. 2011 !!!
• 1. 9. 2012 - ROBIN HOOD NA OTÁČIVÉM HLEDIŠTI. Výpravná 
zbojnická legenda o hrdinovi ze Sherwoodského lesa. Účinkují herci jihočeského 
divadla. Zájezd s večerním představením. ČESKÝ KRUMLOV - prohlídka 
města, zámku, muzea voskových figurín... Odjezd od Besedního domu. Cena 
(vstupenka a doprava): cca 1200 Kč. PŘIHLÁŠKY DO 18.11.2011!!!

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

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 11.11. - ROCKOVÁ ZÁBAVA. Taneční zábava se skupinou Bezkofeinu
a ARCUS – STARÁ GARDA. Pořádá Restaurace Dělnický dům. 
• 19. a 26. 11. - začátky v 14.30 a 18.00 hod. - OSLAVANSKÝ KAMEŇÁK. 
Lehce erotická komedie v podání ochotníku divadla „Na mýtině“.  Vstupné
70 Kč. Pořádá Divadlo „Na mýtině“ o. s.
• 24.11. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 27.11. - KOUZELNÝ MUZIKÁL NA LEDĚ - POPELKA. Cena vstupenky 
včetně dopravy 560 Kč. Předprodej vstupenek v kanceláři KIS nebo na tel. č. 
546 423 283, 604 108 641. Odjezd 13:30 z Autobusového nádraží Oslavany. 

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

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

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
na webových stránkách www.svcivancice.cz.
• pondělí - neděle od 14.00 do 20.00 hod. - R - KLUB MLÁDEŽE. Otevřené 
zařízení pro všechny mladé teenagery. Jsou to prostory určené pro mládež, která 
se zde může volně scházet a využívat smysluplně svůj volný čas. Nabízíme 
pestrou škálu aktivit, činností a vybavení. Ivančice, Kounická 70.
• 7.-11.11. v dopoledních hodinách: akce určena pro ZŠ a SŠ a 11.11. 
od 17.00 hod.: akce určena pro návštěvníky R-klubu mládeže a ICM - 
Z EVROPY DO IVANČIC. Zahraniční dobrovolníci Evropské dobrovolné 
služby budou prezentovat svoji zemi, kulturu, zajímavosti, historii, své 
zkušenosti s dobrovolnictvím, prvotní zážitky i dojmy z ČR. R-klub mládeže.
• 11.11. odjezd v 16:15 hod. - BONGO BRNO. Svět pro opičárny Vašich dětí. 
z Ivančic od Besedního domu. Návštěva Bonga od 17.00 do 19.00 hod. Zdarma/
děti do 2 let, 200 Kč/děti do 18 let, 150 Kč/ostatní. (děti mohou jet bez doprovodu, 
pedagog. dozor zajištěn). Nutné se přihlásit do 7.11. v SVČ Ivančice.
• 12.11. od 16.00 do 17.30 hod. - LEONTÝNKA BRTNÍKOVÁ. Pro děti ve 
věku 2 - 5 let. Pojďte společně s Leontýnkou opravit hrad Brtník a zažít další 
dobrodružství. SVČ, Komenského nám. 7, poplatek 40 Kč/dítě. Přezůvky s sebou!
• 18.11. od 9.00 do 12.00 hod. - MÍČOBOJ DVOJIC (BALLFIGHT). Malý 
víceboj dvojic (fotbal, házená, florbal, basketbal). Ivančice, sportovní hala.
• 18.11. od 9.00 do 13.00 hod. - TURNAJ V MINI FLORBALU PRO 
STŘEDOŠKOLÁKY. Tým 3 hráči+brankář (event. náhradníci). Ivančice, 
Sokolovna na Rybářské ulici, polatek 50 Kč/os.. Tým přihlaste do 14. 11. 2011.
• 21.11. od 17.00 hod. - SETKÁNÍ OBČANŮ NA TÉMA „Jak se žije 
v Ivančicích“. SVČ Ivančice, Komenského nám. 12.
• 23.11. od 17:00 hod. - ADVENTNÍ VĚNCE. Přijďte si vyrobit adventní 
věnec podle svých představ za pomoci odborníků. Květinářství Alice, J. Vávry 
11. Poplatek: děti 30 Kč + materiál, dospělí 50 Kč + materiál. Nutné se přihlásit 
předem do 21.11. v SVČ Ivančice.
• 25.11. od 18.00 hod. - DISKOTÉKA V R-KLUBU - DJ Blaster. R-klub 
mládeže a ICM na Kounické ulici č. 70. Členové R-klubu zdarma, ostatní 30 Kč.

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 8.11. v 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Další typicky listopadové 
pokračování oblíbených legrácek - co dělat, když je špatné počasí. 
• 11.11. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Srdečně zvou žáci a učitelé. 
V sále Zámeckého kulturního centra. Pořádá ZUŠ Rosice. 
• 11.11. od 19.00 hod. - POETICKÉ SETKÁNÍ S JANEM BURIANEM. 
Hudebně - poetické vystoupení osobitého spisovatele a písničkáře Jana Buriana. 
V sále Zámeckého kulturního centra. Pořádá městská knihovna. 
• 15.11. - 31.12. - VÝSTAVA MIRKA HUPTYCHA. Výstava koláží M. Hupty-
cha s názvem „Milovníci knížek“ bude k vidění vždy v otevírací dobu knihovny. 
• 18. - 19.11. - DIVADELNÍ FESTIVAL VELKÉ PRÁDLO.
PÁTEK: Arnošt Goldflam - Dámská šatna, divadelní představení v podání 
hereček Divadla Prkno, začátek v 18.30 hod. v kině Panorama. 
ŠansoNový recitál - zazní skladby Jacquese Brela, songy Kurta Weilla, písně 
autorské a jiné, v různých jazycích. Nálada bude podzimní, ale snít pokusíme
se o létě. Herečku Národního divadla moravskoslezského Teresu Trnkovou 
doprovodí na klavír absolvent konzervatoře Jaroslava Ježka Petr Ožana, začátek 
ve 20.30 hod. v kině Panorama. 
SOBOTA: Hospodin aneb Kdopak by se Boha bar - Divadlo DNO. Divadelní 
představení, které lze sehrát pouze tam, kde mají půllitry uši k naslouchání, vás 
zasvětí do příběhů starých jako Starý zákon. Účinkují: Jiří Jelínek, Zdena Mlezi-
vová a Matěj Záhořík – tahací harmonika. Začátek ve 20.00 hod. ve Štice.
Vstupné na jednotlivá představení 50 Kč, permanentka na oba dny 90 Kč, před-
prodej v KIC. Pořádá OS Prádelna.
• 23.11. v 16.00 hod. - Beseda na téma LEGISLATIVA PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ. Informace týkající se invalidních důchodů, příspěvků a výhod 
pro osoby se zdravotním postižením, příspěvků na péči … V sále Zámeckého 
kulturního centra. Pořádá Poradna pro život s postižením Ligy vozíčkářů.
• 23.11. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - KUBA. Promítání ze 
zajímavých míst planety Země. Se Zuzkou Brestičovou a jejími přáteli se vydá-
me na  perlu Karibiku - Kubu. V městské knihovně. Pořádá městská knihovna. 

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 6.11. od 15.00 hod. - FIT RODINA. Sportovní nedělní odpoledne pro aktivní 
rodiny, čeká vás hodina cvičení pro rodiče s dětmi, dětský aerobic, pro všechny 
cvičení s overbally, pro tatínky stolní tenis… V sokolovně, startovné dobrovolné.
• 4.12. od 17.00 hod. - ČERTOVSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Lampio-
nový průvod se světýlky do zámeckého parku, kde se potkáte  s čerty a čerticemi. 
Sraz účastníků před Domečkem v 17. hodin, lampiony a světýlka s sebou.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 17.- 20.11. - SOUSTŘEDĚNÍ BŘIŠNÍCH TANEČNIC V PRAZE. Cena: 
1.200 Kč. Cena zahrnuje: dopravu - Student agency Brno - Praha a zpět, 
dopravu po Praze, ubytování - Ubytovna Amfora Praha 4, jídlo 3x denně,  
program: Aquapark Česlice, vánoční nákupy Belly Oslavany v obchodním 
centru Chodov, historie Prahy, tréninky.
• 23. - 24.11. vždy od 15.00 do 19.00 hod. -  Kurz PC. Základy práce na PC, 
ukládání, práce se soubory, složkami, kopírování, tisk... Word - základní užívání, 
úprava dokumentů…, e-mailová pošta – základní práce, hromadné rozesílání
e-mailů… Účastníkům budou poskytnuty písemné materiály. Místo: počítačová 
učebna ZŠ 0slavany, Hlavní 43 (budova 1. stupně, 1. patro). Poplatek: 800 Kč 
(za oba dny). Přihlášky do 16. 11.  2011. 
Připravujeme: 3.12. - VÁNOČNÍ JARMARK. Ve spolupráci s KIS Oslavany 
pořádáme na zámeckém nádvoří vánoční jarmark, na kterém si můžete zakoupit 
dárečky vyrobené dětmi z kroužků DDM Oslavany. • 3.12. v 17.00 hod. - 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Na zámku Oslavany pořádáme ve spolupráci s 
KIS Oslavany. Můžete přinést do DDM balíčky pro své děti, vybíráme je od 
pondělí 28.11. do pátku 2.12. od 9.00 do 16.30 hodin. Poplatek za balíček je 20 
Kč. Mikuláš se dostaví za každého počasí. 

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

mobil: 732 740 837 • www.kcsuchohrdly.estranky.cz
• pondělky od 13.15 hod. - KERAMIKA PRO MŠ. Vede: Hermannová 
Marcela. Určeno pro děti předškolního věku. Cena 30 Kč. V budově MŠ.
• úterky od 7.45 hod. - LOGOPEDICKÁ CHVILKA. Vede: Kudláčková Radka. 
Určeno pro děti předškolního věku. Cena: 250 Kč. V budově MŠ. • úterky od 
14.30 hod. - POČÍTAČOVÝ KROUŽEK. Vede: Mgr. Příkazská Dagmar. 
Určeno pro děti školního věku. Cena 250 Kč.
• středy od 13.30 hod. - MATEMATICKÝ KROUŽEK. Vede: Mgr. Příkazská 
Dagmar. Určeno pro děti školního věku. Cena: 250 Kč. V budově ZŠ.
• středy od 15.15 hod. - SPORTOVNÍ KROUŽEK. Vede: Bc. Chaloupková 
Šárka. Náplň kroužku: zážitkové hry, cyklistika, lanové centrum, stolní tenis, 
in-line brusle, míčové hry. Cena: 250 Kč.
• pátky od 11.45 hod. - ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ. Vede:  Mgr. Habánová 
Helena. Určeno pro předškolní děti, 1.a 2. třída ZŠ. Cena 300 Kč. V budově ZŠ.
• termín bude upřesněn - HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ. Vede: Mgr. 
Habánová. Keyboard, flétna, kytara, tahací harmonika (ZUŠ).
• pondělky od 17.00 hod. - SENIOŘI. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU. 
Vede: Bc. Chaloupková Šárka. Určeno pro: starší 50 let. V budově ZŠ. Téma na 
zimní semestr: Pěstování a využití jedlých a léčivých hub. Cena: 250 Kč/ pololetí. 
Bližší info na tel. 776 778 699, na emailové adrese sarka&chaloupka.cz
• každé pondělí a čtvrtek od 18:30 hod. - TAE- BO. Vede: paní Bystrianská Dana. 
Cvičí se už od září! v místní sokolovně (naproti Jednotě COOP). Cena: 40 Kč.
• NAŠI NEJMENŠÍ A JEJICH MAMINKY. MATEŘSKÉ CENTRUM 
DUHOVÝ TULIPÁNEK.  Pod vedením Daniely Bednaříkové, která vede i 
MC Medvídek v Miroslavi. 

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 19.11. - „MOHELNO-MOHELENSKÁ HADCOVA STEP - ROZHLED-
NA BABYLON“. Trasa asi 12 km, odjezd autobusem č.423 v 8.32 hod z Ivan-
čic do Mohelna. Vedoucí akce Hana Pokorná.
• 26.11. - „ZAMYKÁNÍ TURISTICKÝCH CEST V OKOLÍ VELKÝCH 
OPATOVIC“. Chůze 8-15 km, odjezd vlakem z Ivančic v 7.16 hod. Odjezd 
z Brna  v 8.47 hod. Jízdenky kupovat do Velkých Opatovic. Vede Jiří Eibel. 
• Různé: V měsíci listopadu oslaví životní jubileum paní Naděžda Nováková
a pan Stanislav Ševčík (9.11.), dne 26.11. paní Hedvika Hrbáčková. Gratulujeme
a přejeme pevné zdraví. • Výbor se sejde 18.11. v 18 hod. ve vinárně Komarov.

 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.

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

tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 21.11. ve 14.00 hod. - ZAKARPATSKÁ UKRAJINA - kdo zažil, 
nezapomene, kdo nezažil - neuvěří. O Ukrajině nám bude povídat cestovatelka 
a skvělá vypravěčka Jana Puchegger Chadalíková, která letos tuto krásnou zemi 
po mnoha letech opět navštívila a odvezla si odtud spoustu nezapomenutelných 
zážitků.  Dozvíte se něco o historii Ukrajiny, ale hlavně o současném životě 
Ukrajinců na vsi a krásách zdejší nedotknuté přírody. Říká se, že čas se tu 
zastavil před lety, a tak zdejší vesnice často připomínají skanzen s prvky 
současnosti. Součástí besedy bude i promítání fotografií a videa, můžete se těšit i 
na ochutnávku tradičních ukrajinských bonbónů. Vstupné 10 Kč. 

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

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 26.11. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ - DUNAJSKÁ STREDA. POZOR - PLNÍME 
DRUHÝ AUTOBUS! Celodenní koupání v menších a útulných, ale moderních 
termálních lázních, s teplotou vody až 38 °C. K dispozici 5 bazénů venkovních i 
vnitřních, bazény sedací, masážní, plavecký bazén vnější i vnitřní. Bezbariérový 
přístup pro starší a tělesně postižené, více informací na www.thermalpark.sk.  
Odjezd: 6.30 hod. Krumlov (Blondýna), 6.35 hod. náměstí. Návrat kolem 20.00 
hod. Cena: doprava 320 Kč / 290 Kč (děti do 15 let a senioři nad 60 let) + celodenní 
vstupné do lázní 4,40 € (cca 110Kč) + 5 € vratná záloha na klíček od skříňky. 
Přihlášky: IC u zámku, tel. 515 321 064, nebo e-mail: danhelova@meksmk.cz. 
Další info: tel. 721 763 489 (Ing. Pavel Roháček).

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 7.11. v 10.30 hod. - Přijďte si vyrobit MARTINSKOU LUCERNIČKU 
v rámci Výtvarných hříček. S sebou zavařovací sklenici. Poplatek: 50 Kč
• 9.11. v 17.00 hod. - ŠPERKOVÁ DÍLNA. Přijďte si vytvořit krásný šperk 
pro sebe, nebo jako dáreček pro vaše nejmilejší. Vysvětlíme si základní postupy 
a pak už jen popustíme uzdu naší fantazii... Večerem provází Jana Šaurová, 
maminka již s čtyřletou praxí ve výrobě šperků a mýdýlek. vstupné: 100 Kč 
členové Houpačky, 120 Kč ostatní. V ceně lektorné, materiál a zapůjčení kleští. 
Hlaste se prosím předem pouze sms na tel.: 777 198 577.
• 12.11. v 16.00 hod. - MARTINSKÁ SVĚTÝLKA. Sraz u mostu na Réně. 
Pojďte s námi oslavit svátek sv. Martina podle staročeských tradic! Děti čeká 
procházka večerní přírodou s rozsvícenými lucerničkami, sv. Martin na koni, 
živá scénka o sv. Martinovi a žebrákovi, hledání zlatých podkoviček, ochutnávka 
tradičních „martinských“rohlíčků, … S sebou: lucerničku nebo lampión. Poplatek: 
35 Kč/dítě, rodinné vstupné: 60,- Kč /členská rodina, 65 Kč/ostatní rodiny. 
• 30.11. v 17.00 hod. - Přednáška „ZDRAVÍ VÁS A VAŠICH DĚTÍ Z 
POHLEDU TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY.“ O energetických drahách 
na těle a o pěti elementech, jak nám tikají orgánové hodiny. Jak můžeme 
podpořit zdraví našich dětí, když zjistíme, že na ně tzv. „něco leze“? Jak 
správně pracovat s emocemi a nemocemi? Co jsou Shiatsu masáže, jež 
podporují tok energie v těle? Přednáší Jana Šaurová, studentka tříletého oboru 
Shiatsu a Tradiční čínské medicíny v Praze. Poplatek 60 Kč.

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• pondělí 17.00-19.00 hod. - PŘEDPORODNÍ KURZ. Termíny kurzu: 7.11., 
14.11., 21.11., 28.11., 5.12., 12.12. (ideálně pro ženy s TP v lednu, únoru, do 
poloviny března 2012). Cena kurzu: 1200 Kč. Vede: porodní asistentka Bc. Zuzana 
Veselá, více: http://mamicentrum.cz/porodni-asistentka-zuzka-vesela.html.
Hlaste se, prosím, na vesela@mamicentrum.cz nebo na tel. čísle 777/195 191. 
• pondělí 17.30-18.30 hod. a čtvrtek 18.00-19.00 hod. - JÓGA PRO 
DOSPĚLÉ. Cena: 200 Kč/členové 250 Kč/ostatní za 5 lekcí. Vede: Mgr. 
Martina Turečková (informace o volných místech na tel.: 603 576 988).
• pondělí 19.15-21.00 hod. - LINE DANCE. Cena 50 Kč / hod. Tančíme ve stylu 
waltz, polka, funky, irský, country, chacha...Vyučujeme nejnovější tance vyhlášené 
WCDF. Vede: Romana Kopuletá (info o místech na tel.: 776 818 101). 
• každé úterý: pokročilí od 9.45 do 10.45 hod. a začátečníci od 11.00 do 
12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI. Vaše děti jsou 
vítány, zatímco vy se učíte, hrají si ve vaší přítomnosti v herně. Poplatek: 60 Kč 
za celou hodinu. Vede: Veronika Rybníčková, info na tel.č.: 732 243 731.

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• pondělí, úterý, středa 9.00-15.00 hod. a pátek 9.00-12.00 hod. - HERNA 
• pondělí  9.30-10.00 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Vede: Mgr. Hana Křivánková. 
Poplatek: 250 Kč /členové, 300Kč/ostatní (12 setkání - říjen-prosinec). 
• pondělí 10.30 - 11.15 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY  S ŘÍKANKOU. Vede: 
Mgr. Jana Aboulaiche. Poplatek: 450 Kč/ členové, 500 Kč / ostatní vč. materiálu.
• úterý 15.15-15.45 hod. - JÓGA PRO DĚTI OD 3 LET. Vede: Mgr. Jana 
Aboulaiche. Poplatek: 250,- členové/ 300,- ostatní (12 setkání - říjen-prosinec). 
• úterý 16.00 - 16.40 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY
S RODIČI - pokročilí. V tuto chvíli obsazeno.
• úterý 17.00 - 17.45 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY
S RODIČI - začátečníci. Pro děti 4, 5 let s rodičem bez předchozích znalostí 
angličtiny. Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová. Poplatek: 450 Kč členové / 500 Kč 
ostatní za 9 lekcí (od 4.10. - 29.11. - 1. ukázková hodina zdarma).
• středa 9.30 - 10.15 hod. - děti 1-2 roky, 10.30 - 11.30 hod. - děti od dvou let 
- POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA. Cvičení plné říkadel, pohybových her 
a výtvarných aktivit pro rodiče s dětmi. Vede: Bc. Soňa Pomezná, info na tel.č.: 
722 938 173. Poplatek: 400 Kč / členové, 450 Kč / ostatní (říjen-prosinec).

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.

Samota v „Buchlovkách
„

Ti, kdo jezdí častěji na Slovensko, či pouze do Uherského Hradiště, 
tuto destinaci zajisté také znají. Stojí si v Buchlovských horách na kop-
ci jako nedobytný hrad. Ano, mluvím o známém motorestu „Samota“, 
kdysi stavbě s terasou, poskládanou z unimobuněk, zanechaných zde 
zajisté z nějakého důvodu stavaři, dnes hrdém motorestu s nádherným 
loveckým interiérem. Nevím, od které doby zde stojí. Jsou i starší pa-
mětníci, kteří si pamatují, že zde měli vždy po ránu skvělou gulášovou 
polévku, čepovali Jarošovské pivo (dnes již zaniklý pivovar) a nabí-
zeli skvělé čerstvé rohlíky. Na požádání dodali za mírný obolus máslo 
s marmeládou. Ideální snídaňová zastávka. Tenkrát zde ovšem otevírali 
v 07.00 hodin pronásledováni hejnem hladových řidičů a několika kon-
trolních orgánů na služební cestě, protože dršťková je dršťková a bez ní 
se kontroluje velmi špatně. A tady vařili skutečně dobrou. Jak šel čas, 
motorest zrekonstruovali a začali otevírat až po osmé hodině. Ceny se 
zde také mírně zvedly. Ovšem, a pozor to není obvyklé (občas si někteří 
majitelé pletou socialismus s kapitalismem, zejména ve vztahu k hos-
tům), kvalita služeb také vzrostla. Dnes se zde vaří, a musím uznat, že 
výborně, jídla z mezinárodní kuchyně. Nezapomínají ani na krajové 
speciality. Na čepu je dnes jak Starobrno, tak i Plzeň. Můj tajný tip?  
Vepřový steak se švestkovou omáčkou. Tak dobrou chuť.   Petr Sláma



ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            04.11.20116

SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
DĚJINY ORGANIZOVANÉHO
RYBÁŘSTVÍ V M. KRUMLOVĚ

Podmínky rybolovu byly upravovány již koncem 19. století, ale 
teprve v roce 1900 došlo na řekách Rokytné a Jihlavě k utvoření ry-
bářských revírů s pronájmem na 10 let. V roce 1911 došlo k utvoření 
vůbec prvního rybářského spolku - Rybářského družstva v M. Krum-
lově. V družstvu působil H. Kaniak (za obec M. Krumlov), starosta 
Wenzel a radní A. Sobotka (za obec Rakšice), Štěpán Grohsschmiedt 
jako předseda (za velkostatek), licenci dostal také cukrovar. Družstvo 
se soustředilo především na rekreační rybářství, udělování licencí
a inkasování nájemného. Tato situace trvala do roku 1921, kdy došlo 
k opětovnému pronájmu rybářských revírů na řece Rokytné.

Za účelem lepšího přístupu k rybářským licencím bylo založeno
v roce 1921 České rybářské družstvo v M. Krumlově. Předsedou 
Družstva se stal Vratislav Theimer, místopředsedou Jan Veselý, ve 
výboru zasedli Alois Hrdina, Jan Pálava, p. Kyper, Alois Pokorný, Jan 
Pekárek a Josef Krejčí. Oficiální rybolovná práva však byla stále v ru-
kou jmenovaných obcí. Družstvo se jako první pokoušelo o ochranu a 
pěstování ryb a snažilo se zabránit hromadným znečištěním Rokytné. 
Z roku 1923 máme první zmínku o pořádání zábav na Vrabčím hájku. 
V roce 1923 došlo ke znečištění řeky místní koželužnou. Dalším pra-
videlným znečišťovatelem byl i cukrovar v době svých řepných kam-
paní. Cukrovar, nepřející si omezení svého provozu, cíleně bojoval 
proti tomuto spolku. Kvůli formálnímu oprávnění rybolovu na základě 
nároků a příslušnosti k obcím byl spolek v roce 1924 rozpuštěn.

Ještě v roce 1924 došlo k založení Rybářského družstva v M. Krum-
lově. Jeho členy se stali majitelé rybolovných práv - starosta Antonín 
Kašpárek (za M. Krumlov), radní Matěj Branč (za Rakšice), Jan Štěrba 
(za Rokytnou) a Š. Grohsschmiedt (za velkostatek). Vzhledem k zane-
dbávání chovu ryb a neřešení problému cukrovaru došlo v roce 1931 
k další otravě ryb. Po této havárii se zavázal cukrovat dávat alespoň 
1 000 Kč ročně jako odškodné. 

Na základě těchto zkušeností se pokusilo 13 sportovních rybářů z M. 
Krumlova o založení rybářského spolku, který by se více věnoval vod-
ní ekologii. Tak byl v roce 1936 ustaven První rybářský spolek sportov-
ců v M. Krumlově. Jeho předsedou se stal poštmistr Ferdinand Kovář, 
místopředsedou Theimer a Bystřický, ve výboru zasedli p. Kameníček, 
Staněk, Jordán, Lorenc, Krejčí, Svoboda a Malhocký. Nový spolek byl 
odkázán na povolenku obce. Spolek se pokoušel neúspěšně o jednání 
s představiteli cukrovaru. Za 2. svět. války přesídlila část rybářů mimo 
město, navíc byl rybářský revír rozdělen hranicí. Válečné omezení 
činnosti cukrovaru vedlo ke zlepšení čistoty vody, ale Češi nedostávali 
povolenky k lovu. Přestože německá správa zanedbávala pravidelné 
násady ryb, ryby se přirozeně množily. V tomto období lze hledat 
zárodky zlatého období rybaření bezprostředně po válce. Rybářská 
organizace byla obnovena již v červnu 1945 za prozatímního vedení 
Jana Pazoura, Jana Prustoměrského a Viléma Štěpánka. Na první val-
nou hromadu spolku přišlo již 32 členů. V roce 1947 byl obnoven První 
rybářský spolek v M. Krumlově. V roce 1948 se spolek prezentoval 
na výstavě na 1. nádvoří zámku. V 50. letech došlo k centralizaci pod 
Českou jednotu rybářů v Praze pod Národní frontou.  
Kalendárium:
• 1951 - ustavení Lidového rybářského spolku v MK, podřízeno Praze
• září 1955 - výstava největších úlovků revíru 
• 1957 - extrémní úhyn ryb kvůli splaškům z kanalizace, polí, ČSAD a jatek 
• 1958 - reorganizace na Místní organizaci Čs. svazu rybářů 
• 1964 - opětovné znečištění vody krumlovskými závody a měst. kanalizací
• 1966 - ustavení Hosp. sdružení organizací na povodí Jihlavy, Oslavy a Rokytné 
(zruš. 1973), trvalé znečištění řeky močůvkou a louhem u Lacrumu a lesního úřadu 
• 1967 - největšími znečišťovateli jatka, ČSAD, OÚNZ, kravín JZD u Lacrumu, 
Lacrum a kanalizace 
• 1969 - založeny rybářské kroužky pro mladé v MK a Budkovicích. Rozsáhlá 
otrava ryb (vyšetřováno Správou povodí Moravy a veterinární fakultou v Brně) 
• 70. léta - počátky tradičních rybářských karnevalů  
• 1971 - trvalé předání bývalého městského koupaliště 
• 1983 - sloučení organizací v MK a Vémyslicích, započata výstavba provozní 
budovy ve Vrabčím hájku
• 1984 - oslavy 80 let trvání rybářské organizace, celkem 451 členů 
• 1986 - výtěžky z koncertů a karnevalů pomáhají finančně ke stavbě adminis-
trativní budovy u Vrabčího hájku
• 1989 - ekologická havárie na Rokytné, únik u Valdova mlýna
• 1990 - ustavení Moravského rybářského svazu
• 1991 - dokončování budovy ve Vrabčím hájku
• 1996 - kroužky pro mladé rybáře působí ve Vémyslicích, Rokytné, Hostěradi-
cích, Budkovicích, Rybníkách a v MK 
• 2002 - poskytnutí budovy ve Vrabčím hájku Městem M. Krumlov k užívání 
• 2004 - oslavy 100 let rybářského spolku se zábavou, módní přehlídkou, výsta-
vou historických dokumentů, fotografií a vybavení  
• 2007 - dokončení čističky odpadních vod v MK, výrazné zlepšení podmínek 
• 2010 - celkem 765 členů a 69 mládeže                              Hana Prymusová 

Prameny a literatura: SOkA Znojmo, Rybářské družstvo M. Krumlov 
1922-1938; Kronika krumlovských rybářů (1961-) z archivu spolku; Rybářská 
zábava, Zájmy lidu, 18. 8. 1923, č. 12, s. 3; Otrava ryb v Rokytné, Zájmy lidu, 
10. 11. 1923, č. 24, s. 2; Ústní výpovědi členů. 

expedice speculum
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Z historie židovské obce v Miroslavi - I. část
Kdy se usídlili první Židé 

v Miroslavi, se nepodaří zjistit. 
Podle neověřené hypotézy to 
mohlo být již kolem roku 1332, 
kdy byli vyhnáni ze severních 
částí Rakouska, a jak bývalo 
zvykem, usídlovali se v blízkosti 
hranic, aby se po odvolání záka-
zu pobytu mohli rychle vrátit do 
svých původních domovů. Nebo 
to bylo až po roce 1454, kdy byli 
vyhnáni z královských měst např. 
Brna a Znojma a stěhovali se do 
menších obcí? 

Musíme si připomenout, že po 
staletí měli Židé zakázánu řadu 
činností, ale měli povolen obchod 
a peněžnictví. Proto se usídlovali 
na výhodných místech v obcích, 
kudy procházely obchodní cesty. 
Miroslav takovým místem byla, 
protože leží přibližně v polovici 
cesty Brno - Znojmo. Tato cesta 
obcházela Krumlovský les po vý-
chodní straně a přes Pravlov míři-
la k Brno. V opačném směru ved-
la cesta ze Znojma přes Retz do 
města Krems, kde býval přechod 
přes Dunaj. Později význam vý-
chodní cesty poklesl a důležitější 
byla cesta Znojmo - Hostěradice 
- Ivančice - Brno, tj. po západní 
straně Krumlovského lesa.

Vídeňský časopis Neuzeit 
z roku 1890 uvádí obšírnou zprá-
vu, že před třicetiletou válkou 
(1618-1648) byla již v Miroslavi 
kvetoucí židovská obec. Bohužel 
následky války byly kruté stejně 
jako v ostatních jihomoravských 
městech. Několik přesunů vojsk 
po cestě Brno - Znojmo, nebo 
v opačném směru, znamenaly 
vždy ekonomickou zátěž, nebo 
dokonce zničení obcí. Co nezni-
čila vojska, to dokončil mor na 
konci války. 

V literatuře se uvádí, že v ro-
ce 1672 bylo v židovské části 
Miroslavi 15 obydlených domů 
a dva pusté. Je zřejmé, že ži-
dovská část se po válce rychleji 
vzpamatovala, nežli zbývající 
část Miroslavi. V jiných měs-
tech tomu bylo podobně. V roce 
1663 byla jižní Morava napadena 
tureckými oddíly a po dva roky 
zde řádil mor, který usmrtil i část 
obyvatel Miroslavi. Kromě válek 
a moru hrozilo obcím neustále 
nebezpečí ohně. Dne 24. února 
1764 vyhořela celá židovská 
obec. V městečku Miroslav byly 
požáry častější.

O cca 50 let později vydal císař 
Karel VI. v letech 1726 - 1727 
řadu diskriminačních příkazů a 
zákazů, které po více jak 100 let 
znamenaly značné omezení Židů 
v každodenním životě. Význam-
ným zásahem byl patent Karla 
VI., podle kterého bylo nařízeno 
soustředění židovského obyvatel-

stva do uzavřených sídlišť a přísné 
oddělení židovského obyvatelstva 
od křesťanského. Židé měli sídlit 
v dostatečné vzdálenosti od křes-
ťanských kostelů, náměstí a míst, 
kde se odehrávaly křesťanské 
náboženské slavnosti. Všechny 
obce musely vypracovat plán, ze 
kterého bylo zřejmé, která část je 
obydlena židovskými obyvateli, 
případně návrh, jak se bude řešit 
přestěhování, pokud jejich domy 
zasahovaly do křesťanského obyd-
lení. Byly tím vytvořeny podmín-
ky pro zřízení ghett uzavřených 
hraničními kameny, řetězem nebo 
dokonce branami.

Z výřezu plánu Miroslavi je 
židovská obec ohraničena čer-
nou linkou. Musíme upozornit, 
že nebyl dodržen směr jih-sever. 
Správná orientace se docílí poo-
točením plánu o 90o doleva, ale 
potom se zámek „položí“ na bok. 
Tento výřez byl upraven z plánu 
obce z  roku 1727 - 1728, z archi-
vu ing. Klenovského.

 Podle Familiantského zákona 
měl být zachován daný počet ži-
dovských rodin. Pro Moravu bylo 
určeno 5106 rodin, pro Miroslav 
bylo povoleno 82 židovských ro-
din. Tento zákon umožnil legální 
činnost pouze menšímu počtu 
židovských obyvatel. Jen fami-
liant, tj. nejstarší syn, se mohl 
oženit, vykonávat v ghettu legál-
ně obchod nebo řemeslo, které 
až po jeho smrti zdědil nejstarší 
syn spolu s rodinným místem 
v synagoze. Nejstarší syn tedy 
zůstal v rodině a trpělivě čekal 
na otcovu smrt. Musel však ještě 
složit zkoušku ze čtení, psaní, 
náboženství a němčiny. Rodiny, 
ve kterých byly pouze dcery, byly 
pokládány za vymřelé a místo 
nich byl dosazen jiný familiant. 
Zvýšení počtu povolených rodin 
bylo nepatrně upraveno v roce 
1789. Familiantský zákon byl 
zrušen až v roce 1849.

Pokud bylo v rodině dospělých 
více, mohli žít v nelegálních a pro 
vrchnost utajovaných manžel-
stvích. Jestliže se ostatní dospělí 
synové neodstěhovali na Sloven-
sko (kde tyto zákony nebyly tak 
přísné) a nestačili se uživit v otco-
vě obchodě nebo dílně, museli se 
živit jako tak zvaní „Pinkeljuden“ 
nebo také „Dorfgeher“, kteří se 
živili podomním obchodem. Sbí-
rali po vesnicích vše, co se dalo 
nějak zpeněžit. Vždy jich bylo v 
ghettu více nežli familiantů. Po 
soustředění židů do ghetta vy-
tvořily si židovské obce vlastní 
samosprávu a později vznikly 
samostatné politické obce. 

 Také císařovna Marie Terezie 
Židům nepřála. Dne 7. ledna l745 
nařídila vystěhování všech Židů 

z českých zemí. Po půl roce bylo 
nařízení odvoláno pro obrovské 
potíže v hospodářství a obchodě. 
Tato situace ukázala, v jakém ob-
rovském měřítku bylo hospodář-
ství i obchod závislé na činnosti 
židovských podnikatelů. 

V roce l754 byl vydán pro mo-
ravské židovské obce „Generální 
policejní, procesuální a komerční 
řád“. Byl to rozsáhlý dokument, 
jehož většina ustanovení platila 
až do roku l848, nebo jejich plat-
nost byla prodloužena pozdějšími 
úpravami.

Tolerančním patentem císaře 
Josefa II. z roku l781 bylo zaháje-
no postupné zrovnoprávnění Židů.
Toleranční patent byla pokroková 
právní norma, která vycházela ze 
zásady učinit Židy užitečnými pro 
hospodářství tím, že se jim umož-
ní přístup k vědám, umění a pod-
nikání. Židovští řemeslníci mohli 
získat mistrovské právo, zatím 
jen v místech, kde byly židovské 
obce. Zakládání manufaktur a 
továren mimo židovské obce bylo 
povoleno jen po zvláštní žádosti. 

Jak obtížné bylo i v 19. století 
překročit patent Karla VI., ukazu-
je snaha Raphaela Königa, který 
byl výraznou osobností židovské 
obce v Miroslavi. Narodil v roce 
1808 ve Znojmě, po ukončení 
školní docházky v židovské škole 
v Miroslavi odešel do Znojma, 
kde se vyučil řemeslu a stal se 
zámečnickým tovaryšem.

Mistrovské zkoušky složil 
Raphael König ve Vídni. To byla 
významná okolnost, protože titu-
lu „Mistr zámečnický“ se Rapha-
elu Königovi dostalo jako vůbec 
prvnímu Židu na Moravě a v celé 
Rakousko-Uherské říši. V roce 
1830 se vrátil do Miroslavi, kde 
mu rodiče zajistili malou dílnu, 
aby se mohl osamostatnit. To mu 
však nestačilo a snažil se odstranit 
diskriminační opatření, která stá-
le omezovala židovské obyvatele. 
Po náročných jednáních mu bylo 
císařem Ferdinandem povoleno 
jako prvnímu Židu bydlet mimo 
ghetto a vykonávat živnost. Dál 
se zabýval zámečnickou výrobou 
a otevřel si železářský obchod. 

Později rozšířil své obchodní ak-
tivity do rakouského Retzu.

Získaných zkušeností využil 
při jednání s císařskými úředníky 
v prospěch židovské obce a zajis-
til povolení ke stavbě synagogy. 
Synagoga, postavená v empí-
rovém stylu podle vídeňského 
vzoru s vynikající akustikou, 
byla slavnostně otevřena 5. 7. 
1845. Potom se p. König rozhodl 
postavit si vlastní dům, a to mimo 
ghetto, v dalších letech se zaslou-
žil o zkvalitnění výuky dětí. 

Od roku 1867 se stala židovská 
obec samostatnou politickou obcí 
a v roce 1870 se Raphael König 
stal prvním starostou. Pan Rapha-
el König zemřel v roce 1894 a je 
pohřben na židovském hřbitově 
v Miroslavi. V historii miroslav-
ské Židovské obce je řada osob-
ností, které se uplatnily v zahrani-
čí, ale pro rozvoj místní obce byla 
činnost p. Königa nejdůležitější.

V roce 1833 byl učiněn pokus 
o „průnik“ židovských obchodní-
ků do křesťanské části Miroslavi. 
Obec pronajala Mojžíši Kamerovi 
a Salomonu Lewymu Schmidtovi 
moučný krám ve svém území, ale 
ještě ve stejném roce bylo toto 
rozhodnutí zrušeno, protože stále 
platil císařský výnos z roku 1726, 
který zakazoval držení obchodů 
židovskými obchodníky mezi 
křesťanskými domy.

Přes všechna diskriminační 
opatření vydaná po roce 1726 se 
počet židovských obyvatel v Mi-
roslavi zvyšoval. V roce 1753 
je zde 18 registrovaných domů 
a také synagoga, bohužel není 
uvedeno, na kterém místě v obci 
stála. Při sčítání v r. 1801 bylo 
v Židovské obci 119 rodin, ve 
kterých žilo 448 lidí.

Při srážce rakouských a na-
poleonských vojsk dne 10. a 11. 
7. 1809 u Znojma se vyzname-
nal miroslavský občan Jákob 
Schmindl. Pomáhal odnášet raně-
né rakouské vojáky do lazaretu a 
půjčil rakouské vládě peníze. Za 
činnost těsně po bitvě obdržel od 
císaře Františka I. poděkování, 
ale půjčené peníze obdržel až 
jeho syn Jan Schmindl, který 
s jejich pomocí založil roku 1842
v Miroslavi první závod na výro-
bu éterických olejů a trestí.

Končíme první část informací 
z historie Židovské obce v Miro-
slavi. Je zde uvedena řada všeo-
becných údajů, které platily pro 
všechny židovské obce a tudíž 
i v Miroslavi. Informace o změ-
nách, které nastaly po r. 1848, 
budou pro Miroslav konkrétnější.

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

R., Miroslav, 1972 • Reich E., 
Geschichte der Juden in Misslitz
• informace z internetu.

Pohled na synagogu

Hráz rybníka ve Vrabčím hájku na archivním snímku.

Židovská obec v roce 1727 - 1728                 z archivu ing. Klenovského

Raphael König



»AUTO - MOTO
prodám
•• Jawa Pionýr 21 bez TP. Cena 
dohodou. Tel.: 723 026 402.
•• 4 ks plechové disky R14, cena 800 
Kč. Tel.: 774 911 869.
•• zimní pneu s disky 165 R14, rozteč 
Fiat. Cena dohodou na 515 333 339, 
mob. 776 626 586.
•• 4 ks kompletní zimní kola na 
Renault Clio ll MASTER - STEL  175/
65  Rx14  82 T   M+S. Plech. disky 
51/2  JT-4  ET- 36, stav: 95 %. Cena za 
komplet: 5.000 Kč. Tel: 732 764 306.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• garáž v Ivančicích na starém 
sídlišti. Tel.: 733 155 895.
•• zemědělskou půdu v kú: M. 
Krumlov, Rybníky, Dobelice, Petro-
vice nebo Lesonice. Platím hotově. 
Tel.: 773 534 857.
prodám
•• rodinný dům v Rouchovanech. 
Tel.: 604 589 152.
•• byt 3+1 OV v Ivančicích, 
2.p., lodžie, dům po revit. Tel.: 
721 870 212.
•• byt 3+1 v Moravském Krumlově 
na Sídlišti. Po rekonstrukci. Tel.: 
777 070 753.
•• 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! - 1.175.000 Kč. Tel.: 
603 426 286.
•• RD 4+1 s garáží v Šemíkovicích, 
uzavřený dvůr, velká zahr. Tel.: 
602 766 238.
•• zahradu s rekreačním domem 2+1
v Mor. Krumlově, obecní voda, 
pozemek 2600 m2. Tel.: 777 582 899.
pronajmu
•• byt 1+1 Ivančice staré sídliště od 
ledna 2012. Tel.: 603 802 470.
•• garáž ve středu Ivančic od 14.11. 
Cena 800 Kč/měs. Tel.: 18-19 hod. 
- 739 941 719.
hledám podnájem
•• byt 1+1 v Moravském Krumlově 
nebo v okolí. Zn. Spěchá. Tel.: 
728 448 878.
»ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• funkční televizor Panasonic - 70 
cm obrazovka. Cena 1.000 Kč. Tel.: 
773 164 981.

•• starší počítač. Zn. Levně. Tel.: 
721 131 027.

•• diaprojektor s vybavením. Cena 
dohodou. (Ivančice). Tel.: 774 284 705.
•• mrazák 200 litrů, zn.levně. Tel.: 
733 155 895.
•• pultový mrazák, nahoře prosklený, 
barva šedo-bíla, 320 l. Cena 3.500 Kč, 
při rychlem jednání sleva 500 Kč. 
»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• ložnici v dobrém stavu: manželská 
postel vč. roštů a zásuvek, skříň, 
komodu, noční stolek, zrcadlo a ku-
sový koberec. Cena 8.000 Kč, tel.: 
605 405 959.
•• karetní stůl, deska 3,6 cm buk + 
šuplátka a odložení na nápoj. Cena 
dohodou. Tel.: 723 755 071.
•• dvě nová relaxační křesla s dvou-
letou zárukou. D x S x V 66 x 65 x 
87 cm. Cena dohodou. Nevhodný dar. 
Tel.: 732 447 594.
»STAVBA - ZAHRADA
koupím
•• interiérové dveře 2/3 sklo. Šíře 60 
cm. Pravé i levé. Tel.: 602 782 272.
prodám
•• plechová gar. vrata 200 x 240 cm, 
nová nepoužitá. s kov. rámem. Zn. 
levně. Tel.: 725 614 057.
•• šamotové cihly do kotle DAKON. 
Tel.: 776 727 858.

•• elektrický bojler 125 l a elektro-
kotel 9 kW, minimálně používaný. 
Cena dohodou. (Ivančice). Tel.: 
774 284 705.
•• stromky: bosenské i jiné švestky, 
hrušky, jablka, vlašské ořechy. Tel.: 
515 322 314.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• oblečení převážně na kluka 0-12 
měsíců, cena dle dohody, odsávačku 
mléka AVENT - cena: 500 Kč, baby 
vak od 4. měsíce - cena: 250 Kč, 
kočárek dle dohody. Tel.: 721 626 493.
•• sportovní kočár modré barvy 
Pierre Cardin, zachovalý, cena 400 
Kč. Tel.: 739 402 365.
» SPORT, VOLNÝ ČAS
prodám
•• běžecký trenažér Kettler Runner 
500, málo používaný. Cena: 14.000 
Kč.  Tel.: 732 119 384.
•• sjezdové lyže zn. Head Racing 
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hů-
lek. Cena: 300 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol 
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia 290 
D, bez hůlek. Cena: 300 Kč. Tel.: 
602 782 272.
» RŮZNÉ
•• Ztratili jsme dětskou láhev s ter-
moobalem na procházce u řeky Jihla-
vy od Bránic k Železňáku (čt 20. 10.). 
Zprávu uvítame na 776 671 771.
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• svářecí usměrňovač KS 350/01,
fy MEZ Brumov, včetně kabelů. Tel.: 
723 026 402.
•• vojenská nabíječka autobaterií. 
Tel.: 723 026 402.
•• Drátěné nákupní košíky - 10 ks, 
cena 200 Kč/ks. Tel.: 606 389 319.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata zlatých anglických kokrů 
bez PP, očkovaná, odčervená. Cena 
2.000 Kč. Tel.: 724 033 609.
•• selata. Odběr ihned. Tel.: 720271589.
daruji
•• pěkná žíhaná štěňátka m. ho-
landský ovčák o.cane corzo. Tel.: 
723 463 126.
» SEZNÁMENÍ
•• 38letý kluk z vesnice by se rád 
seznámil s dívkou do 35 let. Tel.: 
737 568 040.
•• Hledám přítelkyni od 50 let k do-
poledním schůzkám. SMS na tel.: 
606 563 971.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• Velmi zdatný důchodce, nabízí od
1. 1. 2012  služby. ŘP „D“, zbrojní pas, 
dvě legál. držené krátké zbraně, pes 
NO. Nejlépe řidič dodávky, vratný, 
velké auto ne! Tel.: 607 511 933.
nabízím     (komerční inzerce)
•• Coloseum nemovitosti, pobočka
Moravský Krumlov ihned přijme 
realitní makléře/ky pro oblast Ivan-
čice a Moravský Krumlov. Poža-
dujeme: velmi dobré komunikační 
schopnosti, řidičský průkaz sk. B, 
práce na ŽL. Nabízíme: zázemí sil-
ní společnosti, spravedlivý provizní 
systém, školení zdarma a velmi 
zajímavou práci. Coloseum nemo-
vitosti - realitní kancelář s dobrou 
pověstí. Volejte: 606 536 536.
•• Přijmu automechanika s praxí 
do servisu v Moravském Krumlově. 
Tel.: 774 778 820.
•• Hledám pro nový salon péče 
o tělo kosmetičku a kadeřnici. 
Telefon 602 757 732.
•• Hotel Ryšavý 3* ve Vémyslicích 
příjme kreativního šéfkuchaře. Pra-
xe na pozici minimálně 5 let. Zku-
šenost s vedení kolektivu. Zajímavé 
platové podmínky a personální vý-
hody. Životopisy zasílejte na email: 
jan.janda@hotelrysavy.cz. Více o 
hotelu na www.hotelrysavy.cz

•• Generali Pojištovna, a. s. hledá 
pro kancelář v M. Krumlově spo-
lupracovníky na pozici pojišťovací 
zprostředkovatel. Náplň práce: 
péče o nové i stávající klienty, po-
radenství v oboru pojišťovnictví
a financí. Nabízíme: zázemí silné 
spol., kariérní růst, indiv. pracovní 
ohodnocení + prémie. Požadujeme: 
SŠ vzdělání s maturitou, časovou 
flexibilitu, bezúhonost a spolehli-
vost, schopnost komunikace a tým. 
spolupráci. Bližší info: Generali 
Pojišťovna, a. s., Agenturní kance-
lář Ivančice, Palackého 8, 664 91 
Ivančice, mob.: 603903305, email.: 
zdenek_kaufman@generali.cz
» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Ve dvoře Knížecího domu v Mor. 
Krumlově otevřen nový dětský 
bazárek. Oblečení pro děti od 0 do 
14 let. Otevřeno: po-pá 8.00-15.30.

•• Autoelektrikář Milan Štádler:
Opravy a prodej alternátorů a 
starterů všech značek, elektro-
instalace motorových vozidel, 
zemědělské a stavební techniky. 
Prodej celků i náhradních dílů 
na alternátory a startery. Pružná 
pracovní doba, možnost oprav u 
zákazníka. Provozovna: Petrovice 
149, Moravský Krumlov. Tel.: 
515 323 116, 602 947 903, e-mail:
autoelektro.stadler@seznam.cz

•• Půjčka na cokoliv! Ne linka 900... 
Spolupracuji s jedním věřitelem. 
Tel.: 733 224 414, 732 547 490.
•• Rychlá půjčka 5 až 10.000 Kč. 
Bez poplatku předem, bez volání 
na drahá čísla. Brno, Brno - 
venkov, Ivančice a okolí, Moravský 
Krumlov a okolí. Tel.: 608 282 608.

•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodin-
né včelařství Bronislav a Eva Gru-
novi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 787,
e-mail: b.gruna@seznam.cz. Naše 
medy můžete koupit také v Morav-
ském Krumlově v prodejně pekár-
na Ivanka na Znojemské ulici.

•• 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.

•• Potřebujete peníze a už nikomu 
nevěříte? Tak nikam nevolejte a 
přijďte. Naše adresa: Ivančice, 
ul. T. Procházky č. 9. Provozní 
doba denně 8-12, 14-18 hodin, 
po tel. domluvě na 731 933 513
kdykoliv po-ne. Zprostředkovatelé 
pracují pro více věřitelů.

•• Pečení cukrářských výrobků: 
Dorty, rolády, řezy a drobné cuk-
roví. Přijímáme objednávky na 
vánoční cukroví. Paní Ludmila 
Štádlerová, Petrovice 149, Mo-
ravský Krumlov, tel.: 515 323 116,
728 726 587.

•• Půjčka bez poplatků s rychlým 
vyřízením. Půjčíme komukoliv, na 
cokoliv, zaměstnancům, OSVČ, se-
niorům, matkám na MD. Poplatky 
nevybíráme a splátky přizpůsobíme 
vašim možnostem. Proto neváhejte 
a zavolejte si o své peníze. Zpro-
středkovatel pracuje pro jednoho 
věřitele. Tel.: 724 468 423.
•• Peníze na ruku až do 50.000 Kč. 
Nově též peníze do výplaty, nízký 
úrok. Ne sms. Tel.: 605 720 362.
•• Prodejna chovatelských potřeb, 
Růžová 154, MK nabízí pro chov 
hospodářských zvířat: granule králík 
bez léčiva 25 kg za 215 Kč, s léčivem 
25 kg za 225 Kč, granule nosnice 25 kg
za 241 Kč, sypká směs nosnice 25 kg 
za 238 Kč. Možno navážit i menší 
množství. Při nákupu 100 a více kg 
sleva 10 %.  Dále nabízíme úpravu 
a stříhání psů v naší prodejně - 
zajišťuje Salon Taťána, objednávky 
na tel. 723 573 674.
•• Nevíte, co s dluhy? Nebo jen hle-
dáte hypotéku či zajištění? Nabízíme 
kompletní finanční poradenství. 
Zároveň hledáme kolegu pro otevře-
ní kanceláře v M. Krumlově. Volejte 
na tel.: 773 799 439, nebo pište na: 
behunek@fpconsulting.cz 

» PODĚKOVÁNÍ
•• Rozárka a Adélka z Dobelic a 
jejich maminky děkuji všem dokto-
rům, sestřičkám a ostatnímu perso-
nálu gynekologicko - porodnického
a novorozeneckého oddělení ne-
mocnice v Ivančicích za odbornou 
péči a pomoc, vstřícnost a lidský 
přístup v prvních dnech života.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky 

(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je 
včetně 20% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, 
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů 
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční 
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 20% DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

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 21/11 vyjde 18. listopadu 2011, uzávěrka 15. listopadu 2011. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 5.11. v 18.00 INTIMNÍ PAST
  Drama / thriller USA

ne 6.11 v 18.00 OBHÁJCE
  Krimi drama USA

so 12.11. v 18.00   BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA
  Romantická komedie USA

ne 13.11. v 18.00 AUTA 2
  Anim. komedie USA, dabing

so 19.11. v 18.00 STROM ŽIVOTA
  Fantasy drama USA

ne 20.11. v 18.00 OŠETŘOVATEL
  Romant. komedie USA, dabing

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

ne 6.11. v 17.00 ČERTOVA NEVĚSTA
  Pohádka ČR

st 9.11. ve 20.00 JANA EYROVÁ
  Romant. film USA

ne 13.11. ve 20.00 KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
  Western / sci-fi film USA

st 16.11. ve 20.00 ALOIS NEBEL
  Anim. i hrané drama ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 6.11. v 19.00 VIDITELNÝ SVĚT
  Drama SR, česky

st 9.11. v 19.00 SUPER 8
  Mysteriózní film USA, dabing

ne 13.11. v 19.00   BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA
  Romantická komedie USA

st 16.11. v 18.00 OŠETŘOVATEL
  Romant. komedie USA, dabing

ne 20.11. v 16.00 SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
a v 18.00 hod. Filmová pohádka ČR

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so 5.11. v 19.00 ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
ne 6.11. v 19.00 Komedie USA

so 12.11. v 19.00 ZKAŽENÁ ÚČA
ne 13.11. v 19.00 Komedie USA

ne 13.11. v 17.00 ŠMOULOVÉ
  Anim. i hraná komedie USA

so 19.11. v 19.00 KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
ne 20.11. v 19.00 Western / sci-fi film USA

Zveme všechny děti a občany Dobelic na

1. DOBELICKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD,

který se koná dne 16. 11. 2011 od 17.00 hod., sraz u hasičárny.

MARTINSKÁ HUSA
11. listopadu od 16.00 hodin v Hotelu Epopej v Moravském 

Krumlově. Cimbálovka z Brna hraje od 18.00 hodin. Cena 320 Kč.

Upozorňujeme zájemce o koupi publikace

KNIHOVNA MORAVSKÝ KRUMLOV,
že je v prodeji v Moravském Krumlově na těchto místech: 

Městská knihovna, Galerie Knížecí dům, Informační 
středisko a knihkupectví na Zámecké ulici za 50 korun.

MěKS Moravský Krumlov, Národní divadlo Brno a JM kraj
pořádají zájezd na operu B. Smetany

PRODANÁ NEVĚSTA
středa 28. prosince 2011 od 19.00 hodin

JANÁČKOVO  DIVADLO  BRNO v režii Ondřeje Havelky
Obsazení: P. Kamas, J. Zerhauová, P. Vykopalová, J. Hladík,

J. Iskrová, M. Rudolecký, P. Berger, R. Novák a další.
Cena: 450 Kč (plné), 320 Kč (děti, studenti a senioři), doprava zdarma. 
Závazné přihlášky na MěKS, tel.: 515 322 330 a 725 579 923 do 15. 11.

ZO ČSCH Moravské Bránice zve širokou veřejnost na: 

MARTINSKOU ZÁBAVU 
12. listopadu od 20.00 hodin

hraje SANKLABÁNO

KIS Oslavany pořádá v neděli 27. listopadu zájezd na

KOUZELNÝ MUZIKÁL NA LEDĚ
POPELKA

Cena vstupenky včetně dopravy 560 Kč. Předprodej vstupenek
v kanceláři KIS nebo na tel. č. 546 423 283, 604 108 641
Odjezd ve 13:30 hod. z Autobusového nádraží Oslavany.

Městské kulturní středisko Moravský pořádá zájezd
do ČESKÉHO KRUMLOVA - OTÁČIVÉ  HLEDIŠTĚ

DEKAMERON
Giovanni Boccaccio, komedie plná dobrodružství, vtipu a lásky.

Účinkují herci Jihočeského divadla. Sobota 9. června 2012
ve 21.30 hodin, cena: 1.200,- Kč  (vstupenka a doprava).

Možnost prohlídky zámeckého Barokního divadla a zámku + splutí 
řeky Vltavy na voru. Závazné přihlášky - MěKS do 25. ledna 2012,

tel.: 515 322 330 a 725 579 923.

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

MARTINSKÁ SVĚTÝLKA
sobota 12.11. v 16.00 hod. - Sraz u mostu na Réně.

Pojďte s námi oslavit svátek sv. Martina podle staročeských tradic! 
Děti čeká procházka večerní přírodou s rozsvícenými lucerničkami, 
sv. Martin na koni, živá scénka o sv. Martinovi a žebrákovi, hledání 
zlatých podkoviček, ochutnávka tradičních „martinských“rohlíčků, …
S sebou: lucerničku nebo lampión. Poplatek: 35 Kč/dítě, rodinné 

vstupné: 60,- Kč /členská rodina, 65 Kč/ostatní rodiny. 

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice
a Školní jídelna Ivančice Vás srdečně zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná 26.11. 2011 od 9.00 do 15.00 hodin. 

V 9.30 a 10.30 hod. bude ve třídě 2. A probíhat kulturní program.
Ve školní kuchyňce bude připraveno občerstvení.

Ve školní jídelně budete moci ochutnat z nabídky pokrmů.
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Krajský přebor v kopané

neděle 6. listopadu v 14.00 hodin
FC M. Krumlov - SK Olympia Ráječko

sobota 12. listopadu v 13.30 hodin
FC Moravský Krumlov - FC Ivančice

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

ZRCADLO - mediální partner

MX JUNIOR CLUB OSLAVA-
NY - DOLINA uspořádal na své
domácí trati dětského motokroso-
vého areálu ukončení sezóny.

V pátek 28.10 proběhlo sou-
středění s legendou českého mo-
tokrosu Mirkem Kučírkem, který 
mladým adeptům tohoto sportu 
předával své bohaté zkušenosti. 

V sobotu se konaly závody, 
které se jely na pozměněné 
trati, než se jezdilo v minulosti. 
Startovalo se ve třídách 50, 65 
a 85 ccm. Po ranním tréninku 
se odpoledne jako první na start 
postavili ti nejmenší, tedy pade-

sátkaři. Celkem 11 jezdců bojo-
valo o vítězství. Nejlépe si vedl 
Patrik Příhoda, který vyhrál obě 
rozjížďky a zaslouženě zvítězil. 
Na druhém místě skončil Nikolas 
Marek a třetí místo patří jezdci 
pořádajícího klubu Ondřeji Peš-
kovi. Na devátém místě skončil 
domácí jezdec Štěpán Novotný. 

Ve třídě pětašedesátek suverén-
ně zvítězil v obou jízdách Jirka 
Matějec a odvezl si zlatý věnec. 
Na druhé pozici se umístil Martin 
Pexa před třetím Milanem Fialou. 
Z jezdců domácího klubu byl na 
sedmém místě Denis Pytela.

Ve třídě do 85 ccm se na start 
postavilo 12 jezdců. Po velmi 
bojovných výkonech si vítězství 
v obou jízdách připsal Ondra 
Pokorný, a po zásluze tak převzal 
pohár za první místo. Stříbrnou 
pozici vybojoval Daniel Srnský a 
třetí místo patří Dominiku Suchán-
kovi. Z jezdců oslavanského klubu 
skončil na pátém místě Jaroslav 
Veselý a sedmý Marek Černý. 

Celkem ze závodů zúčastnilo 
33 jezdců, kteří byli pořadateli za 
své výkony odměněni. Celá akce 
se obešla bez zranění, což je vždy 
nejdůležitější.          Ctibor Adam

Zakončení letošní sezóny na Dolině

V sobotu 15. října se hoši 
z kroužku florbalu SVČ Ivančice 
zúčastnili turnaje v rámci 6. roční-
ku regionální florbalové ligy. Ten-
to turnaj byl úvodním z 5 turnajů 
tvořících tuto soutěž a pořádajícím 
týmem byla tentokrát SKP Kome-
ta Brno. Akce se konala v pěkném 
prostředí sportovní haly. Zúčastni-
ly se jí týmy reprezentující krouž-
ky SVČ Ivančice, DDM Pohořeli-
ce, DDM Oslavany, Kometa Brno 
a ZŠ Hamry. Věkové rozmezí 
soutěže je 6. - 9. třída ZŠ. 

Na klání jsme přijížděli s oče-
káváním, jak si náš, z poloviny 
obměněný, celek povede. Průběh 

turnaje ukázal, že se nemusíme 
bát a můžeme směle myslet na 
nejvyšší příčky. Ve všech zápa-
sech jsme ztratili pouze dva body 
s domácím týmem a zaslouženě 
tak zvítězili. Tento ročník bude 
velmi vyrovnaný, neboť všechny 
zápasy končily rozdílem jedné, 
dvou branek nebo remízou.          

Chlapci byli odměněni zlatými 
medailemi, sladkostmi a diplo-
mem. Celé mužstvo si zaslouží 
pochvalu - nejen za předváděnou 
hru, ale i za chování na hřišti a 
dosavadní přístup k tréninku. 
Snad nám forma vydrží do další-
ho turnaje, který se koná v neděli 

6. listopadu od 9.00 hod. u nás ve 
sportovní hale v Ivančicích. Tím-
to jste všichni zváni. 

Celkové pořadí 1. turnaje:
1. SVČ Ivančice – 10 b.
2. Kometa Brno – 8 b.
3. SVČ Pohořelice – 5 b.
4. ZŠ Hamry – 3 b.
5. DDM Oslavany – 1 b.
Naše sestava: Erik Doubek (3 

branky), Marek Feith (3 branky), 
Aleš Odehnal (2 branky), Domi-
nik Nováček, Martin Kadlec, Do-
minik Firsow, Ondřej Sova, Libor 
Chládek (1 b), Dominik Schaul, 
Tomáš Gondek (brankář). 

Ondřej Podolský, SVČ Ivančice

Vylepší ivančičtí florbalisté loňské stříbro?

Již 21. ročník Krumlovského 
běhu, který byl zároveň prvním 
kolem Znojemského běžeckého 
poháru pro ročník 2011 - 2012, 
pořádal Atletický klub Moravský 
Krumlov ve spolupráci s Orlem 
Rakšice v sobotu 22. října.

Tradičního atletického podniku 
se zúčastnilo 187 závodníků, což 
je nejvyšší počet z celé historie 
konání závodů. Krumlovské atlety 
také přijel podpořit i mistr Evropy 

v triatlonu Filip Ospalý, který 
předal ceny nejmladším běžcům.
V Krumlově se mu líbilo a přislí-
bil účast i v příštím ročníku.

Hlavní závod odstaroval starosta 
města Tomáš Třetina. Ten také pře-
dal ceny vítězům. Traťový rekord
v závodě na 8.500 metrů utvořil 
Jan Procházka s časem 27:54 minut
z oddílu Kerteam Dobřichovice. 
Získal putovní pohár, který do sou-
těže věnovala nejlepší krumlovská 

běžkyně Kateřina Doubková, v 
současné době startující za AK 
Perná. Právě ona zvítězila v ka-
tegorii žen s časem 34:31 minut. 
Dvouminutový náskok před stříbr-
nou Annou Tancerovou ze Sokola 
Přísnotice pro Katku také zname-
nal osobní rekord na této trati. 

Novinkou bylo zařazení Běhu 
pro zdraví, mezi 15 účastníky 
běžel i starosta města Tomáš Tře-
tina a trenérka atletického klubu 
Zuzana Marková. 

„Mezi ostatními startujícími 
bylo i hodně krumlovských běžců, 
což mě velmi potěšilo. Také dobré 
zázemí v Orlovně v Rakšicích při-
spělo k příjemné atmosféře a nála-
dě. Děkuji všem sponzorům, kteří 
přispěli ke zdárnému průběhu zá-
vodu, a všem jednotlivcům, kteří 
pomáhali při jeho zabezpečení a 
oraganizaci. Bez jejich pomoci 
by závod neproběhl tak kvalitně,“ 
uvedla Zuzana Marková.       /abé/

Další informace o výsledcích
a fotografie najdete na webových
stránkách atletického klubu:
http://atletika-mk.webnode.cz

Členové AC Moravský Krumlov s Filipem Ospalým              foto: AC MK

Krumlovský běh s rekordní účastí

/Ivančice/ V neděli 16. října 
proběhl v ivančické hale turnaj 
miniholčiček 6+1. Turnaje se zú-
častnilo 6 družstev z celé České 
republiky - Slávie Praha, Havlíč-
kův Brod, Veselí nad Moravou, 
Otrokovice, Velká nad Veličkou 
a domácí Ivančice.

První zápas odehrály naše 
holky s oslabeným týmem Veselí 
nad Moravou. Vstup do turnaje se 
holkám velice povedl. Vyšlo sko-
ro vše, na co sáhly, dobře bránily, 
Tereza dobře chytala a v útoku 
to tam padalo. Zaslouženě holky 
vyhrály. Na hřišti se postupně 
vystřídalo všech 14 hráček.

Ve druhém utkání na nás čekal 
silný soupeř z Havlíčkova Brodu. 
Soupeř přijel, až na nějakou vyjím-
ku, pouze s hráčkami ročníku 2001 

a bylo to velmi znát. Naše děvčata 
nestíhala bránit jejich šikovné 
spojky a ani v útoku neměly holky 
štěstí. Bohužel na konečném skóre 
po utkání svítilo na ukazateli 2:9 
ve prospěch Havlíčkova Brodu.

Holky se ale stále nevzdávaly 
a snažily se vše napravit v dalším 
utkání proti Velké nad Veličkou. 
Zápas byl po celou dobu velmi 
vyrovnaný a chvíli vedly Ivančice a 
chvíli zase soupeř. Velká nad Velič-
kou však bohužel odehrála celý zá-
pas bez střídání, na rozdíl od nás, a 
na konci jim došly síly. Takže holky 
podruhé i se štěstím vyhrály.

V dalším zápase nás čekala 
zatím neporažená Slávie Praha, 
která opět přijela, jako vždy, ve 
velmi silné sestavě a pomýšlela na 
nejvyšší umístění. Holky již před 

zápasem měly před soupeřkami 
velký respekt. Bohužel se obavy 
naplnily a holky vysoko prohrály.

Nakonec nás přece jen čekal 
zápas o medaili - o bronzovou. Po-
slední utkání holky hrály proti Otro-
kovicím, které také jako my dvakrát 
vyhrály a dvakrát prohrály. Holky 
věděly, že hrají o medaile, a možná 
i to jim trochu svazovalo ruce. Skó-
re se přelévalo jako na houpačce. 
Poločas jsme nakonec vyhrály o 
gól. Ve druhém poločase ale měly 
trochu navrch holky z Otrokovic
a po zásluze obsadily 3. místo. 

Turnaj si všichni moc pochva-
lovali a už se těší na další. Chtěla 
bych moc poděkovat všem rodi-
čům a organizátorům, kteří se na 
turnaji podíleli a pomáhali. 

Lucie Malá, trenérka miniholek

Vangl Cup - MINIŽELVIČKA v házené


