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Nezávislý regionální čtrnáctideník

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

/Moravský Krumlov/ Zvy-
šující se ceny energií, které se 
nemalým dílem promítají do 
městského rozpočtu, vedly zá-
stupce města vstoupit do jednání 
o levnějších dodávkách pro město 
i jeho příspěvkové organizace. 

Na jednání 28. listopadu 2011 
radní schválili Smlouvu o pora-
denství a správě odběrných míst 
s obecně prospěšnou společností 
Best price energy. Ta sdružuje ně-
kolik obcí, pro které poptává ener-
gie a větším celkovým objemem 
je schopna dostat se na příznivější 
ceny než samotné město.

„Dalším důvodem pro výběr to-
hoto partnera byla možnost rych-
lé změny dodavatele, abychom 
mohli šetřit co nejdříve. Toho by 
v dalších uvažovaných variantách 
nebylo možno dosáhnout, jelikož 
bychom k novým dodavatelům 
přešli nejdříve v druhé polovině 
roku 2012. Takto můžeme šetřit 
už tuto topnou sezónu. Okamžitě 
byly podány výpovědi stávajícím 
dodavatelům a od 1. ledna 2012 
je většina dodávek zajišťována 
novými dodavateli,“ uvedl k 
úspornému kroku místostarosta 
Zdeněk Juránek.

Rychlou změnu umožňuje le-
gislativa, kdy při navýšení ceny 
za energie dodavatelem lze oka-
mžitě vypovědět smlouvu i při 
platnosti smlouvy na dobu urči-
tou a různě dlouhých výpověd-
ních lhůt. Tato skutečnost dává 
odběratelům výraznou možnost 
bránit se neustálému navyšování 
ceny a hledat alternativy v podo-
bě například sdruženého odběru 
několika odběratelů.

Využití služeb společností, kte-
ré sdružují odběratele do větších 
skupin, a tím pro všechny zajistí 
lepší cenu energií, sice něco stojí, 
ale celková úspora při takovémto 
postupu je markantní.

Cena za správu odběrných míst 
je jasně stanovena a činí 10 Kč 
za MWh spotřebované energie, 
což v případě Krumlova znamená 
částku cca 170.000 korun včetně 
DPH ročně. V této ceně však není 
pouze zajištění administrativy 
s tím spojené, ale i podrobnější 
analýza odběrných míst, která 
může vést k dalším úsporám.

„Součástí správy je i poraden-
ství zaměřené na snížení spotřeby 
na odběrných místech, jelikož 
nejlevnější energie je ta nespotře-
bovaná,“ upřesňuje Juránek.

Od spolupráce lze kdykoliv 
upustit, zejména pokud nebude 

plněn smluvní závazek průměr-
ného 5% snižování plateb za 
energie. Toho chce společnost 
mimo jiné dosahovat sdružová-
ním více obcí.

„Chtěl bych poděkovat ředitel-
kám a ředitelům příspěvkových 
organizací za rychlé dodání 
materiálů potřebných k analýze 
stávajících smluv a spotřeb. Je 
vidět, že se sami zajímali o zajiš-
tění levnějších dodávek. Např. u 
kotelny na sídlišti by k úsporám 
nemohlo dojít ihned, kdyby již 
sami nepodali výpovědi v srpnu 
tohoto roku,“ řekl Juránek.

Pro město Moravský Krumlov 
a jeho příspěvkové organizace  
bude tato zásadní změna v příštím 
roce znamenat více než miliono-
vou úsporu. „Těší mě však, že 
více jak 3 miliony korun ušetří 
i občané Krumlova na vytápění. 
Jedná se o nájemníky městských 
bytů a panelových domů na 
Sídlišti, které vytápí městská ko-
telna. V těchto případech dojde k 
významnému snížení ceny za vy-
tápění. Jsem rád, že v době, kdy 
se obecně zdražují ceny energií, je 
tomu u nás naopak a pocítí to ne-
jen rozpočet města, ale i rozpočty 
krumlovských domácností,“ do-
dal krumlovský místostarosta
Zdeněk Juránek.                 /mape/

Změnou město ušetří miliony

ODĚVY A OBUV:
NIKE, LOAP,
ASICS, SAM,
KLIMATEX,

KAPPA,
HUMMEL, ...

SLEVY AŽ60%Palackého nám. 22, Ivančice
tel.: 731 222 369 

LYŽAŘSKÉ
KALHOTY LOAP

2.190  990 Kč
3.190    1.690 Kč

ZIMNÍ BUNDY od 990 Kč
LOAP, KAPPA, SAM 

FAN SHOP HC KOMETA BRNO 

VELKÝ ZIMNÍ VÝPRODEJ

Zastávka u Brna
www.plastplot.cz

OBJEDNÁVKY:
tel.: 603 840 121

PALIVOVÉ DŘEVO
Nabízíme Vám palivové štípané dříví

délky 30, popřípadě 50 cm.

Měkké jehličnaté SM, BO - 1 prms 800 Kč
Tvrdé listnaté DB, BK, AK - 1 prms 1100 Kč

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

volejte: 724 680 736

Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY?

VÝROBA 
RAZÍTEK

PRO PODNIKATELE,
FIRMY, ŠKOLY, ÚŘADY

Více informací na tel.:
602 782 272.

Knížecí dům, 1. patro,
Růžová 39, M. Krumlov
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Vycházíme jedenáctým rokem
Původně jsem chtěl napsat něco ve smyslu, že Zrcadlo nachází-

te ve svých schránkách a obchodech už deset let a že jako jediné
periodikum vychází na pomezí čtyř okresů a ještě k tomu zcela 
zdarma. Ale protože nemám zrovna rád různá výroční hodnocení, 
omezím se na pouhé konstatování, že tu prostě pořád jsme ... 

Patří se ale upřímně poděkovat všem, kteří se na vydávání
Zrcadla podíleli a podílejí. Především všem (pla�cím) inzerentům, 
kolegům, dopisovatelům, fotografům, čtenářům a všem těm, kteří
s přípravou každého vý�sku Zrcadla pomáhají.              Marek Pečer

Slovo úvodem

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS
BENAMI - MIROSLAV

Benami plus, s.r.o. Nádražní 1178, Miroslav
ČERPACÍ STANICE • MYTÍ AUT • OBČERSTVENÍ ...

údržba a servis vozů • sbíhavost kol
příprava a realizace STK • montáž autoskel, 

tažných zařízení a denního svícení
odtahová služba NONSTOP

SERVIS
kontakt:

725 424 172

pondělí - pátek
7.00 - 16.00 hod.
sobota po dohodě

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

se znalostí NJ nebo i AJ:
»  managera úspor a optimalizace
»  technologa obrábění
»  technika automatizace
»  koordinátora kvality
»  inženýra kvality
-----------------------------------
»  seřizovače CNC
     pro zakázkovou výrobu
»  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

/Oslavany/ Jak ve své zprávě 
uvádí vedoucí Majetkově správ-
ního odboru MěÚ Oslavany pan 
Luděk Krobot, půjde v první řadě 
o zateplení objektů základní ško-
ly. Celý areál se skládá ze staré 
budovy školy, postavené již v roce 
1928, nové budovy školy z roku 
1963, tělocvičny, nové přístavby 
a spojovacího krčku, které jsou 
vzájemně propojeny, a samostatně 
stojícího objektu dílny školníka a 
učeben pracovní výchovy. 

V areálu bude provedena vý-
měna všech oken a dveří, zatep-
lení obvodového pláště, zateplení 
střech a stropu. Celkový rozpočet 
projektu je 13,7 milionů bez DPH.

Druhým projektem je regene-
race zámeckého parku. Dojde k 
obnově dřevinných vegetačních 
prvků, ošetření stávajících dřevin, 
odstranění nevhodných a nebez-
pečných dřevin a regeneraci tráv-
níků. Rozpočet počítá s částkou 
2,6 milionů korun bez DPH.  /abé/

Oslavany letos plánují 
dvě významné investice 

Oslavany a Ivančice 
spolufinancují projekt 
/Oslavany/ Oslavanští zastupitelé na doporučení rady schválili 

záměr spoluúčasti města na dofinancování projektové dokumentace 
cyklostezky Oslavany - Ivančice. Zároveň také odsouhlasili finanční 
příspěvek města Oslavan ve výši 117.640 Kč pro Mikroregion Ivančic-
ko na úhradu podílu za projekt. Celková cena projektové dokumentace 
je 350.280 Kč. Bude částečně uhrazena z dotačního titulu Jihomo-
ravského kraje, který činí 115.000 Kč. Zbývající část, 235.280 Kč, 
uhradí rovným dílem Ivančice společně s Oslavany. Mezi městy byla 
uzavřena předběžná dohoda o tom, že mikroregion zajistí vypracování 
a podání žádosti o dotaci a celou akci zaštítí jako investor s tím, že
na dofinancování následných nákladů se podělí obě města.         /PeSl/

ZPRÁVY Z RADNIC
Dohoda byla prodloužena

/Ivančice/ Rada města schválila na svém zasedání dodatek o pro-
dloužení dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze 
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Smlouva byla 
dodatkem prodloužena do 29. února a vztahuje se na osm pracovních 
míst. Výše maximálního příspěvku je ze státního rozpočtu i fondu 
9.000 korun na  jedno pracovní místo.                                       /PeSl/

Poplatky jsou na maximu
/Oslavany/ Oslavanští zastupitelé na svém posledním veřejném za-

sedání v roce 2011 schválili vyhlášku č. 1/2011 o výši poplatku za svoz 
a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2012. Celková výška finanční 
částky bude 500 Kč za jednoho občana. Poplatek je prakticky tvořen 
dvěma položkami, které jsou vedeny v §10b, odst. 3 odpadového záko-
na. Fixní platbu 250 Kč na osobu za kalendářní rok doplňuje druhá část 
poplatku, kterou určuje samotná obec na základě skutečných nákladů
z předchozího období na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. 
Ta může činit až 250 korun za osobu a kalendářní rok.                /PeSl/

Stavbu bioplynky nepodpořili
/Moravský Krumlov/ Na předvánoční schůzi zastupitelů města 

19. prosince došlo k očekávanému zvratu v záměru povolit výstavbu 
bioplynové stanice Adéla v katastru města. Zastupitelé po všeobecné 
diskuzi s ohledem na stav řešení problémů spojených s realizací pro-
jektu, společně s reakcí na argumenty předložené na veřejném projed-
návání konaném dne 14. 11. 2011 i výsledky petičních akcí občanů 
města Moravský Krumlov, revokovali své usnesení z 2. května 2011, 
a vzali zpět své souhlasné stanovisko s výstavbou bioplynové stanice. 
„Rada města na svém dalším jednání projedná další kroky. Děkuji 
aktivitám petičních výborů - vyburcovali aktivitu občanů,“ uvedl po 
hlasování starosta Tomáš Třetina. Poté následovalo další hlasování, při 
kterém se zastupitelé shodli, že prodej potřebných městských pozemků
pro výstavbu bioplynové stanice neschválí.                                    /abé/

Radar si raději pojistili
/Ivančice/ Radar na měření rychlosti je sice zařízení nepopulární, 

ale potřebné pro udržení kázně těch řidičů, kteří si městské ulice pletou 
se závodní dráhou. Vzhledem k tomu, že jde o zařízení poměrně drahé 
rozhodla se jej Rada města Ivančic pojistit. Na svém zasedání schválila 
předložený dodatek k pojistné smlouvě s pojišťovnou Kooperativa.  
Roční částka pojistného bude činit 12.343 korun.                        /PeSl/

Provizorium schváleno
/Oslavany/ Oslavanští zastupitelé přijali rozpočtové provizorium, 

které je sestaveno k zabezpečení plynulého hospodaření města Oslava-
ny do schválení rozpočtu na rok 2012. Tento prozatímní rozpočet vy-
chází ze skutečností známých a platných ke dni jeho sestavení. Rozpoč-
tové provizorium města Oslavany na rok 2012 bylo projednáno radou 
města dne 28. listopadu 2011 a finančním výborem 30. 11. 2011. Rada 
města Oslavany a finanční výbor doporučily rozpočtové provizorium 
na rok 2012 ke schválení zastupitelstvu města s podmínkou, že řádný 
rozpočet města pro rok 2012 bude sestaven a předložen ke schválení
na prvním řádném jednání zastupitelstva v roce 2012.                 /PeSl/

/Moravský Krumlov/ Také 
krumlovští zastupitelé na svém 
jednání řešili cenu za služby 
spojené se svozem komunálních 
odpadů. Návrh pro rok 2012 byl 
navržen na samotném maximu, a 
to 500 korun na osobu a rok.

Se zajímavým nápadem přišel 
zastupitel Pavel procházka ml., 
kdy navrhl poplatek ve výši nula 
korun, respektive jej vůbec nevy-
bírat. S argumenty, že „se zvedla 
daň a že ulevíme rodinám tím, že 
poplatek nebudeme vybírat“, ale 

příliš neuspěl. Jeho protinávrh 
při hlasování podpořili pouze tři 
zastupitelé.  Naopak pětisetkoru-
nová částka původně navržená 
byla většinou schválena.

Město se v souvislosti s touto 
službou také potýká s neplati-
či. Ti jsou vyzýváni k úhradě, 
pokutováni a následně jejich 
případ putuje k přestupkové 
komisi. K tomu starosta Tomáš 
Třetina uvedl, že městu se v po-
rovnání s okolím daří vymáhat 
poplatky velmi dobře.        /abé/

Nulový poplatek neprošel

/Moravský Krumlov/ Na 
městském úřadě úspěšně proběh-
la realizace projektu modernizace 
struktury informačních techno-
logií. Projekt se skládal ze tří 
částí: stavební úpravy a vybavení 
serverovny, aktualizace spisové 
služby a programové vybavení
k vnitřní integraci úřadu.

V první části byly provedeny 
stavební úpravy a kompletně vy-
měněny stávající servery (z roku 
2002). Dále byla vybudována 
zdvojená klimatizace a diesela-
gregát pro případ výpadku elek-
trické energie.

V druhé části byla aktualizo-
vaná spisová služba úřadu. K této 

spisové službě mají nyní přístup 
se svou spisovou službou i obecní 
úřady obvodu. Bohužel z 32 úřadů 
projevilo zájem jen sedm. Součástí 
je i pravidelné zálohování.

V poslední části došlo ke sjed-
nocení programového vybavení 
pro činnost úřadu, zejména s 
výhledem na zavedení celostát-
ních registrů. I když ke spuštění 
těchto registrů dojde až k 1. 7. 
2012, je úřad na tuto skutečnost 
připraven již nyní.

Celkové náklady na tuto akci 
byly s DPH téměř 6 milionů ko-
run. Akce byla z 85 % spolufinan-
cována z Integračního operačního 
programu EU.              /TZ MěÚ/

Modernizace IT struktury

/Ivančice/ Rada města Ivančic 
udělila souhlas s prominutím 
finanční  částky 3.469 Kč Mys-
liveckému sdružení Letkovice 
za objekt, který si od města toto 
sdružení pronajímá.  Za leden 
až duben 2009, po tomto období 

nebyl objekt využíván z důvodu 
rekonstrukce. 

Při rozhodnutí byl zohledněn i 
ten fakt, že členové tohoto mys-
liveckého sdružení jsou jednou 
z nejaktivnějších společenských 
organizací ve městě.           /PeSl/

Radní prominuli nájemné

INZERUJTE
V ZRCADLE
ZDARMA!
ZAČALI JSTE PODNIKAT

V ROCE 2011, NEBO LETOS?
VAŠI ODVAHU PODPOŘÍME!

Na základě živnostenského 
listu vystaveného v letech 
2011 a 2012 Vám při ob-
jednávce jednoho inzerátu
dáme druhý stejně velký 

ÚPLNĚ ZADARMO.

VOLEJTE: 602 782 272
PIŠTE: noviny@zrcadlo.info
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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.

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

§

IB-METs.r.o. KOVOŠROT
MORAVSKÝ KRUMLOV
(areál bývalého Lakrumu)
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA:
Po-Pá  8.00 - 16.00
Sobota 8.00 - 11.30

VÝKUP ŽELEZA,
BAREVNÝCH KOVŮ,
EL. A TEL. KABELŮ
Výkup, doprava a zpracování
kovového odpadu.

mobil: 731 566 786
e-mail: ivoboril@centrum.cz
WWW.IB-MET.CZ

NÁKUPNÍ CENÍK PLATNÝ K 10. 01. 2012

MATERIÁL DRUH              Kč/kg 
Železný šrot litina, max. 40x40 cm  5,50
  Fe těžké nad 4 mm  5,-
  litina velkokusá, trubky 5,-
  Fe šrot lehký do 4 mm - plechy 4,-
  elektromotory  16,-
Měď  Cu drát nový lesklý  136,-
  Cu mix, drát, plech, kus. starý, lak  126,-
  CU kabely izolované  40,-
Bronz  bronz plech, kus.  90,-
Mosaz  mosaz plech, kus.  82,-
Hliník  Al drát nový/starý               35,-/34,-
  Al kus litý bez Fe, profily 30,-
  Al plech bez Fe  26,-
  Al kabely izolované  3,-
Olovo  Pb čisté, mašle  25,-
Zinek  Zn plech, kus.  16,-
Nerez  nerez nemagnetická  32,-

Při množství nad 100 kg u barev. kovů a 1000 kg u žel. šrotu je 
možnost navýšení kupní ceny dohodou. Aktuální a podrobnější 
ceny na našich webových stránkách: www.ib-met.cz

V roce 1999 iniciovalo ve-
dení města Miroslavi schůzku 
starostů regionu s tím, že pokud 
bude zájem, stanou se porady 
pravidlem. Řešení společných 
problémů (školství, dopravní 
obslužnost, zaměstnanost) či 
předávání nabytých zkušeností 
ukázaly na fakt, že se jeden bez 
druhého těžko obejdeme. Proto 
bylo starosty navrženo založení 
dobrovolného svazku obcí - Mi-
kroregionu Miroslavsko. Mikro-
region společně vytvořily obce: 
Damnice, Dolenice, Hostěradice, 
Jiřice u Miroslavi, Miroslavské 
Knínice, Našiměřice, Suchohrdly 
u Miroslavi a město Miroslav. 

V loňském roce jsme zreali-
zovali několik projektů, z nichž 
největším bylo „Zklidnění dopra-
vy v obcích mikroregionu Miro-
slavsko“. V rámci této akce byl 
nainstalován v každé obci pre-
ventivní měřič rychlosti, což jistě 
přispěje ke zvýšení bezpečnosti 
občanů. Již několik let náš mik-
roregion úspěšně spolupracuje se 
Skupinou ČEZ, které patří velké 
poděkování za podporu zejména 
kulturních a společenských akcí. 

V roce 2011 jsme uspořádali 
tyto slavnosti:
• Miroslav - festival dechových 
hudeb Miroslavský klíč, Meruň-
kobraní s Jarmarkem u Floriána, 
setkání dětí mateřských škol 
s Mikulášem

• Hostěradice - noční závody 
v požárním sportu „O pohár 
starosty obce“, rozsvícení vánoč-
ního stromu
• Suchohrdly u Mir. - rybářské zá-
vody mládeže, vánoční jarmark
• Miroslavské Knínice - dětský 
den v zámeckém parku, psaní 
dětí Ježíškovi, živý betlém
• Damnice - obecní den, rozsvíce-
ní vánočního stromu
• Našiměřice - setkání rodáků, 
mikulášská besídka
• Jiřice u Mir. - módní přehlídka, 
rozsvícení vánočního stromu
• Dolenice - divadelní představe-
ní, rozsvícení vánočního stromu a 
setkání s Mikulášem.

Ve dnech 12. až 15. ledna bu-
deme propagovat město Miroslav 
a všechny obce mikroregionu 
na veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour 2012 na brněnském 
výstavišti.

Upřímně děkuji všem starostům 
za výbornou spolupráci při reali-
zaci akcí a Skupině ČEZ za pod-
poru svazku. Moje zvláštní podě-
kování za mnoholeté úsilí patří 
Ing. Augustinu Formanovi, který 
do poloviny loňského roku vyko-
nával funkci předsedy, a Františ-
ku Schneiderovi, bývalému mís-
topředsedovi mikroregionu. Na 
letošní rok již máme připraveno 
několik kulturních projektů, kte-
rými Vám snad uděláme radost.

Roman Volf, předseda svazku 

Mikroregion Miroslavsko

/Oslavany/ Kdo zná „permo-
nickou“ cyklostezku, nebude se 
asi divit názvu nového zábavního 
parku, který vzniká v areálu kolem 
těžní věže někdejšího dolu Kukla 
v Oslavanech. Ráj permoníků, tak 
se bude jmenovat,  má volně na-
vazovat na zdejší tradici uhelného 
dolování. Jeho 26 atrakcí ponese 
názvy pocházející z hornické han-
týrky - třeba verštat, sálpóna, šut, 
trojfus, šutrvol, šachthala. Otevřen 
má být na začátku května 2012.

V jednotlivých atrakcích se 
bude odehrávat interaktivní hra 
„Magic Permon,“ řízená pomocí 
moderních informačních techno-
logií. Návštěvníci zde naleznou 
největší nadzemní bludiště v ČR, 
imitující na povrchu systém důl-
ních chodeb. Také důlní jezero, 
sopku, propojenou s dvouúrov-
ňovým lanovým centrem, prales, 
důlní štoly, v nichž budou umís-
těny další atrakce. 

„Proti jiným zábavním parkům 
to bude zábavní park s příběhem 
- každý návštěvník může zapo-
jením do interaktivní hry projít 
deseti nástrahami některé ze šesti 
tras oslavanských permonů. Prin-
cip hry spočívá v plnění deseti 
různých druhů úkolů - jak vědo-
mostních, tak dovednostních. Hra 

má tři různé úrovně - pro děti do 
10 let, pro dospívající mládež i 
pro dospělé,“ vysvětlila na tisko-
vé konferenci na veletrhu Region-
tour Alena Lubasová, ředitelka 
divize vzdělávání a rozvoje Stro-
jírny Oslavany, která je hlavním  
investorem tohoto projektu.

Rodinám s dětmi, dospívajícím 
i dospělým nabídne Ráj permo-
níků poznání, zábavu i adrena-
linové zážitky spojené s historií 
- technologií těžby černého uhlí 
v Rosicko-oslavanském uhelném 
revíru. Výsledkem bude živá a 
veřejnosti přístupná kulturní pa-
mátka s interaktivní náplní, která 
se pravděpodobně stane turistic-
kým magnetem.

O zvýšení přitažlivosti se mají 
postarat i doplňkové služby. Tře-
ba cukrárna na terase rekonstruo-
vané těžní věže, hornická kantýna 
se specialitami, připomínajícími 
gastronomii z přelomu 19. a 20. 
století, úschovna kol nebo turis-
tické informační místo s prode-
jem suvenýrů. 

Celkový rozpočet projektu činí 
téměř 40 milionů korun, z čehož 
14 milionů korun bude předsta-
vovat příspěvek Regionálního 
operačního programu Jihovýchod 
na aktivity spojené s loňskou re-

konstrukcí těžní věže Dolu Kukla 
a její využití pro cestovní ruch, 
kulturu i ekologickou výchovu. 
Těžní věž, přebudovaná na vy-
hlídkový objekt s muzeem a pa-
noramatickým výtahem, umožní 
jako jediná rozhledna na Moravě 
výhled z ptačí perspektivy (41 
metrů) i vozíčkářům. 

Areál zábavně naučného parku 
Ráj permoníků se rodí v těsném 
sousedství výrobního areálu 
Strojíren Oslavany. Má dobrou 
dostupnost jak hromadnou, tak 

individuální dopravou. Přímé 
vlakové spojení je zajištěno vlaky 
z brněnského hlavního nádraží, 
směřujícími do Znojma, z br-
něnského autobusového nádraží 
Zvonařka sem jezdí přímé linky 
ve směru Moravský Krumlov a 
Mohelno. Investor nezapomněl 
ani na dostatečně velké parkoviš-
tě pro autobusy a osobní automo-
bily. Areál bude zapojen také do 
projektu cyklotras v regionu.
PhDr. Jan Chmelíček, Centrála 

cestovního ruchu - jižní Morava

Magnetem Oslavan bude Ráj permoníků

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Na závěr starého roku propagovala komise svoji činnost v regio-
nálním tisku. Všichni komisaři odpověděli na otázky, týkající se exis-
tence elektrárny v regionu: Jak vnímáte Jadernou elektrárnu Dukova-
ny? Co si myslíte o provozu elektrárny po roce 2015, kdy končí její 
projektová životnost a o případné výstavbě nových jaderných bloků? 
Jaké typy zdrojů elektřiny byste v lokalitě Dukovany - Dalešice chtěl 
mít? Rozsah odpovědí přesahuje prostorové možnosti tohoto článku, 
a proto odkazuji na internetovou adresu: www.obkjedu.cz, kde najde-
te i další informace o komisi.

Po úspěšném „podzimním“ semináři připravují již nyní komisaři jeho 
pokračování. V dubnu budou známy výsledky zátěžových testů našich 
jaderných elektráren. O tom budou starostové  z bezpečnostního pásma 
dukovanské elektrárny a další zájemci informováni z úst nejpovolaněj-
ších. Hlavní referát přednese předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost paní Dana Drábová. OBK tak dostojí své povinnosti infor-
movat aktuálně a pravdivě občanskou veřejnost o jaderné energetice.

Elektrárna vstoupila do roku 2012 na plný výkon. 1., 3. a 4. blok pra-
cují na výkonové hladině 500 MW. Druhý blok se dočká modernizace 
a zvýšení výkonu letos v létě. První odstávka letošního roku začne na 
3. bloku 21. ledna a je plánována na jeden měsíc.

Všem čtenářům Zrcadla přeji šťastné vykročení do nového roku, 
dobré zdraví a mnoho úspěchů v osobním životě. 

                                  10. 1. 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Kraj láká na cykloturistiku,
lázeňství a vinařství

Hejtman Michal Hašek ve čtvrtek dne 10. ledna 2012 slavnostně 
otevřel jihomoravskou expozici na letošním mezinárodním veletrhu 
turistických možností v regionech - Regiontour 2012.

Jak při slavnostním zahájení veletrhu uvedl hejtman Michal Hašek, 
jižní Morava ve své expozici představuje celé spektrum zážitků. „Jsme 
krajem dobrého vína i živého folkloru. Návštěvník zde může nalézt 
aktivní odpočinek i netradiční zážitky. Jsme ovšem také krajem vědy a 
výzkumu,“ řekl při otevření jihomoravské expozice Michal Hašek. 

Jedním z ústředních témat letošního veletrhu Regiontour je také 
podpora církevní turistiky. Zájem církve o propagaci památek potvr-
zuje i návštěva pražského arcibiskupa Dominika Duky a olomouckého 
arcibiskupa Jana Graubnera na brněnském výstavišti a jejich následné 
jednání s hejtmanem Michalem Haškem.

Hlavním cílem letošní prezentace Jihomoravského kraje je ucelená 
turistická nabídka jižní Moravy v jediné expozici. Je zde soustředěna 
jak nabídka tematická (od cykloturistiky po vinařství či lázeňství), tak 
nabídka turistických možností v jednotlivých regionech jižní Moravy. 
Své turistické produkty zde představuje i Centrála cestovního ruchu 
JMK a osm zahraničních partnerů kraje. Mezinárodní veletrh turistic-
kých možností v regionech - Regiontour potrvá do neděle 15. ledna 
v pavilonu P na brněnském výstavišti. Jihomoravský kraj se předsta-
vuje na svém již tradičním stanovišti s číslem 50, stánek č. 51 patří 
zahraničním partnerům Jihomoravského kraje. Podrobnosti o dopro-
vodném programu veletrhu jsou k dispozici na webových stránkách:
www.bvv.cz/go-regiontour/2012/doprovodny-program/.               /abé/

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

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

Dobrý den. Rodiče mi darovali rodinný dům včetně pozemku. Vše 
proběhlo v pořádku, ale pro mou zvědavost jsem si nechal udělat 
podrobný výpis včetně map z katastru a zjistilo se, že pozemek pod do-
mem je rozdělen na tři části a jedna část je vedena na mého pradědu, 
který zemřel v roce 1932. Na katastru mi řekli, že musím jedině udělat 
dodatečné dědické řízení. Vzhledem k tomu, že praděda zemřel v roce 
1932 a prarodiče, kteří zdědili jeho veškerý majetek, taky nežijí a žijí 
moji rodiče, kteří zdědili zase vše jejich. Teď jsem veškerý majetek 
převedl na sebe a manželku, tak se dědicové pozemku o výměře 168 m2

docela rozrostli. Je opravdu jenom jedna cesta, jak to udělat, a to 
zažádat soud o dodatečné dědické řízení? Děkuji za odpověď.

K Vašemu dotazu uvádím, že je opravdu jediná cesta, jak danou 
věc řešit. Musíte zažádat o dodatečné projednání dědictví, jelikož se 
objevil nový majetek zůstavitele, který nebyl předmětem původního 
dědického řízení. Pokud je pozemek zapsaný na zemřelou osobu, není 
možné s ním jakkoli nakládat, proto tedy musí proběhnout dodatečné 
projednání dědictví, aby se zjistilo, kdo je oprávněným vlastníkem 
pozemku. Je také pravdou, že s ohledem na dobu úmrtí zůstavitele, 
bude okruh dědiců možná dosti rozsáhlý, ale to nebrání tomu, aby 
jednotliví dědicové uzavřeli mezi sebou dohodu o vypořádání dědictví, 
na základě které nabudete předmětný pozemek pouze Vy. Toto řešení 
by bylo vzhledem k nastíněné situaci asi nejvhodnější, navíc pozemek
o výměře 168 m2 nebude mít vysokou hodnotu, takže pro ostatní dědice 
tento pozemek nebude jistě nijak zajímavý. 

Mateřská škola 
v Suchohrdlech u Miroslavi

Mateřská škola v Suchohrdlech u Miroslavi je důležitou součástí 
místního vzdělávání i základní školy. V naší MŠ nabízíme předškolní 
vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání dětem od dvou do sedmi let. Naší snahou je připravit děti 
na povinnou školní docházku, což podporujeme pravidelnou účastí ve 
školní výuce. Prioritou pedagogů je dávat dětem pocit pohody a bez-
pečí, vytvořený rodinným prostředím. Individuální přístup k dětem je 
samozřejmostí, k tomu přispívají i dobré vztahy mezi rodinou a školou. 
Zanedbatelná není ani nabídka zájmových kroužků fungujících pod 
Komunitní školou a mimoškolních činností. Děti mohou navštěvovat 
logopedickou chvilku, keramiku, angličtinu pro nejmenší, grafomo-
torický kurz pro předškoláky. Každoročně absolvujeme 10x plavecký 
výcvik v hustopečském krytém bazénu a navštěvujeme Městské diva-
dlo ve Znojmě s bohatou nabídkou divadelních představení. Za zmínku 
stojí i fakt, že do MŠ dojíždí i děti z okolních obcí.

Budova MŠ se nachází v klidném prostředí obce. Okolí je bezpeč-
ným místem pro děti předškolního věku, a to hned z několika důvodů. 
Areál školky je propojen nejen s dětským hřištěm, ale také sousedí 
s fotbalovým hřištěm a nedalekým rybníčkem. Tato místa hojně vy-
užíváme k výuce environmentální výchovy (výchova k odpovědnému 
zacházení s životním prostředím). 

Každoročně v měsíci dubnu probíhá zápis dětí do MŠ. Letošní zápis 
se uskuteční 4. dubna. Rádi Vás seznámíme s prostředím školky a naší 
snahou bude všem zájemcům vyhovět.  Marcela Hermannová, uč. MŠ

Kraj získal prestižní ocenění
Krajský úřad JM kraje se stal jedním ze dvou krajů v České repub-

lice, který získal prestižní certifikát „Přátelské místo“ za rok 2011.
Jde o projekt Českého červeného kříže, jehož cílem je vytvořit 

národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb, u kterých bude mít 
klient s nejrůznějšími typy omezení garanci profesionálního přístupu
a dostupnosti služeb. Krajský úřad se trvale snaží zlepšovat služby, 
které poskytuje svým klientům, těm se specifickými potřebami zvlášť: 
např. pracovníci úřadu získali vzdělání ohledně komunikace ve zna-
kové řeči a při poskytování první pomoci a hlavně celá budova úřadu 
(památkově chráněná) je přizpůsobena pro bezbariérový přístup. (Na-
rozdíl od této budovy je většina hlavně obecních a městských úřadů pro 
vozíčkáře bez asistence zcela nedostupná.) 

Ocenění převzala z rukou nositele záštity nad projektem poslance 
Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka 8. ledna 2012 ředitelka Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje Věra Vojáčková společně s členkou 
Rady Jihomoravského kraje Marií Cackovou.                                /abé/
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Výstava, která právě začala 
ve znojemském Domě umění, je 
sestavená z návrhů veřejnosti do 
regionální ankety. Najdete zde 
fotografie i kresby, popisy a pří-
běhy. Podobnou expozici hostil 
Dům umění (a před ním SOU a 
SOŠ na Přímětické ulici ve Zno-
jmě) již před rokem. Nyní jsou 
zde zveřejněny materiály, které 
zaslali občané a instituce do 2. 
regionálního kola Stromu roku.

Tato anketa je celostátní, vy-
hlašuje ji každoročně Nadace 
Partnerství. Vybírají se do ní fina-
listé z celé republiky, 12 kandidá-
tů pak soutěží mezi sebou.

Z naší minulé regionální anke-
ty Strom Znojemska 2010 byly 
zaslány do celostátní soutěže 
3 vítězné návrhy. Jeden z nich, 
Skalický platan, byl porotou vy-
brán do finále a nakonec získal 
krásné 3. místo.

Anketu Strom Znojemska 
2011 pořádá opět Klub přátel 
stromů Znojemska, Správa Ná-

rodního parku Podyjí a Živé po-
mezí Krumlovsko - Jevišovicko. 
Vyhlášena byla v červenci 2011, 
do 15. listopadu se shromaž-
ďovaly návrhy. Sešlo se jich 
tentokrát méně než v premié-
rovém ročníku a nejsou mezi 
nimi tak „zvučná jména“ jako 
sekvojovec obrovský v Kravsku 
či Skalický platan. 

I přesto na výstavě uvidíte „své 
staré známé“, které potkáváte 
na výletech či kolem nich třeba 
denně chodíte do práce či do 
školy. Ale možná se také necháte 
oslovit něčím novým.

To vše může hrát roli při vašem 
hlasování, pokud se rozhodnete 
některý strom či dvojici stromů 
podpořit. Svůj hlas můžete dát 
jednomu až třem z celkem devíti 
kandidátů na Strom Znojemska 
2011. Hlasování probíhá na vý-
stavě, která potrvá do 22. března 
2012, ale také pomocí internetu 
na www.nppodyji.cz, a to až do 
konce letošního března.        /abé/

Strom Znojemska 2011

Kauza bentonit pokračuje, první 
etapa obnovy divadla končí

V loňském roce jsme na stránkách Zrcadla informovali o probíhají-
cím soudním řízení, v němž se firma Bentex Bohemia žalobou domáhá 
vyvlastnění pozemků pro těžbu bentonitu v Ivančicích na Réně. Jedná-
ní u Krajského soudu v Brně proběhlo 25. května 2011. Soudce JUDr. 
Ryška žalobu zamítl s odůvodněním, že význam ochrany dosavadních 
práv města Ivančice jako vlastníka pozemků jednoznačně převažuje 
nad zájmem na vytěžení ložiska. Jak se dalo očekávat, proti tomuto 
rozsudku podal právní zástupce firmy odvolání, které vrchní soud
v Olomouci jako příslušný odvolací soud projednal 14. prosince 2011.

Protože občanské sdružení Marsilka je vedle města Ivančice dalším 
účastníkem řízení, chceme touto cestou seznámit čtenáře s výsledkem 
tohoto jednání. Senát vrchního soudu dospěl k jinému závěru než 
brněnský krajský soud a konstatoval, že tento rozsudek má několik 
procesních i věcných vad, kvůli nimž ho zrušil a nařídil krajskému 
soudu věc znovu projednat. 

Prvním pochybením je podle názoru olomouckého senátu skuteč-
nost, že účastníky soudního řízení měli být také zahrádkáři, kteří byli 
účastníky předchozích správních řízení o vyvlastnění a na dotčených 
pozemcích mají uzavřenou platnou nájemní smlouvu. Za druhé pod-
statné pochybení pak senát považuje to, že o žalobě na vyvlastnění 
pozemků nelze objektivně rozhodnout do doby, než ministerstvo prů-
myslu rozhodne o návrhu na odpis zásob bentonitu. 

Tohle usnesení na první pohled vypadá jako příznivá zpráva. Po-
kud bude firma Bentex chtít, aby se situace nějak vyřešila, nezbývá 
jí zdánlivě jiná možnost než doplnit návrh na odpis tak, aby mohl být 
znovu podán. Tím by si ovšem s největší pravděpodobností uzavřela 
cestu k vytěžení ložiska, takže její aktivita v tomto směru se nedá 
předpokládat. Firma naopak může dál vyčkávat do doby, až zahrád-
kářům v roce 2014 skončí smlouva. Ukončením nájmu by se výrazně 
změnil stav na ložisku, údaje v návrhu na odpis tím pádem nebudou 
odpovídat skutečnosti, což může vest k tomu, že návrh přestane pla-
tit a nebude moci být znovu podán. Pro firmu by tak odpadla jedna 
podstatná překážka těžby a její šance na vyvlastnění by v dalším 
pokračování soudního sporu výrazně vzrostla.

Naše sdružení však stále věří tomu, že tento katastrofický scénář 
nenastane. Aby k tomu nedošlo, město Ivančice musí skončit se svou 
pasivní pštrosí politikou a konečně přestat před řešením problému str-
kat hlavu do písku. Vedení města musí urychleně začít jednat a ukázat, 
zda hájí zájmy a potřeby občanů města a zda mu opravdu záleží na tom, 
aby se Rénu podařilo zachránit. 

Konstatování „za nás se netěžilo“ nikdy nebylo dostačující a vzhle-
dem k současnému vývoji situace zcela ztrácí své opodstatnění. Ono 
se totiž velice lehce může stát, že za současného vedení města se 
opravdu těžit nebude, ale kvůli jeho liknavosti a neochotě věc řešit 
nebude mít nové vedení po volbách v roce 2014 žádnou možnost, jak 
vyvlastnění pozemků zabránit. 

Aby nezačínal letošní rok tak pesimisticky, rádi bychom krátce 
informovali i o našem projektu obnovy divadla na Réně. S koncem 
loňského roku se uzavřela první fáze obnovy divadla, jejímž cílem bylo 
vyčištění celého areálu divadla, odstranění náletových dřevin a obnova 
březového hájku. Do prací na obnově divadla se zapojily více než dvě 
desítky našich spoluobčanů, s nimiž jsme na Réně odpracovali téměř 
tisíc hodin. Všem, kteří nám během celého projektu naprosto nezištně 
pomáhali, chceme touto cestou znovu poděkovat. Potěšilo nás, že se 
najdou lidé, kterým není lhostejné, jak vypadá město, v němž žijí, a že 
jsou ochotni pro jeho zvelebení něco udělat. Díky jejich pomoci se nám 
podařilo splnit to, co jsme si na začátku projektu předsevzali.

Přesvědčili jsme se o tom, že i s minimem finančních prostředků 
se dá udělat kus práce. Stavební rekonstrukce už ale bude vyžadovat 
nepoměrně vyšší investici, která není v našich reálných možnostech. 
Naše sdružení má zpracovaný plán dalšího postupu prací a je připra-
veno na jeho realizaci dál pokračovat. K tomu, aby se obnovu divadla 
a celého parku podařilo dotáhnout do úspěšného konce, bude potřeba 
větší zájem a podpora této akci ze strany vedení města, která bohužel 
zatím není taková, jakou by si Réna zasloužila.

Osud divadla a celé Rény teď, víc než kdy jindy, leží především 
v rukou vedení města. Za naše sdružení můžeme slíbit, že uděláme 
všechno, co je v našich možnostech, aby se Rénu podařilo zachránit
a znovu z ní vytvořit místo, které by se stalo chloubou celého města.

Za občanské sdružení Marsilka Petr Husár, předseda sdružení

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Ti, kdo vlastní elektrické tope-

ní, jen cvaknou vypínačem a otočí 
termostatem. Ale co my ostatní? 
Hlavně ti, co topí pevnými pali-
vy, zejména dřevem? Musíme se 
postarat nejen o to suché dřevo. 
Také o čistý kotel a komín.

A to je občas problém. Dokazují 
to i smutné požární statistiky. Jen 
za zimní sezónu 2010/2011 vyjíž-
děly jednotky Hasičského záchran-
ného sboru k několika desítkám 
požárům, které způsobil špatný 
a zanedbaný stav komínů. Ptáte 
se po příčinách? Tou nejčastější 
je nedokonalé spalování vlhkého 
(syrového) dřeva. Komín bývá 
obyčejně silně zadehtován a saze 
se rády snadno a rychle vznítí.

Lékem na toto nebezpečí bývá, 
jako obyčejně, prevence. Komín 
by měla kontrolovat alespoň jed-
nou do roka odborná kominická 
firma, která je držitelkou živnos-
tenského oprávnění v příslušném 
oboru. O výsledku kontroly a 
případném vyčistění komína musí 
vystavit řádný doklad s razítkem 
a podpisem. Tento dokument 
musí mimo jiné obsahovat datum 
kontroly a vyjádření, zda je komín 
schopen bezpečného provozu. O 
přezkoumání stavu komína mu-
síte také požádat při změně kotle 
nebo používaného paliva.

Ptáte se, jak často by měl být 
komín kontrolován a čištěn?  
Čištění spalinové cesty, sloužící 
pro odtah spalin od spotřebiče na 
pevná paliva o jmenovitém výko-
nu do 50 kW, je možné provádět 
i svépomocí. Čištění by mělo být 
zaměřeno zejména na odstraňo-
vání sazí ve spalinové cestě a na 
jejich vybírání v tvz. neúčinné 
výšce komínového průduchu. Při 

topení dřevem, v topné sezóně, 
z vlastní zkušenosti doporučuji 
jednou za tři týdny. Oficiálně je 
ovšem doporučeno, pokud topíte 
celoročně, třikrát ročně. Na rozdíl 
od pevných paliv spotřebiče na 
plynná paliva do výkonu 50 kW se 
kontrolují jednou ročně. Spotřebi-
če na kapalná paliva třikrát ročně.

Kouřovody, na které jsou napo-
jeny spotřebiče na pevná paliva, 
jež jsou používané jenom sezón-
ně, méně než šest měsíců v roce, 
stačí čistit podle nařízení vlády 
jen dvakrát ročně, ale nepodce-
ňujte to. Právě zde se usazuje 
nejvíce sazí. Já sám je čistím v se-
zóně jednou týdně. Při kontrolách 
a čištění třikrát ročně se tyto 
činnosti provádí v přiměřených 
časových odstupech, přičemž 
mezi jednotlivými kontrolami 
nebo čištěními nesmí uplynout 
doba kratší čtyř měsíců.

Pokud máte rezervní komín 
pro odvod spalin ze spotřebiče na 
pevná paliva, který používáte jen 
výjimečně, kontroluje se a čistí 
nejméně jedenkrát za rok. 

Hospodští a restauratéři pozor! 
Spalinová cesta, určená pro odvod 
spalin ze spotřebiče na pevná 
paliva sloužícího v živnostenské 
provozovně k přípravě pokrmů, se 
kontroluje a čistí nejméně jeden-
krát za dva měsíce. V našich cha-
tách a chalupách, které používáme 
k  rekreaci, by se měla kontrola a 
čištění kouřovodu provádět ales-
poň jednou ročně. Spalinovou ces-
tu, která není dočasně využívána, 
není nutné do jejího opětovného 
uvedení do provozu kontrolovat 
a čistit, kontrolu a vyčištění stačí 
provést před uvedením spotřebiče 
paliv do provozu.

U nepoužívaného komínu, kte-
rý je v ústí řádně zabezpečen proti 
vnikání dešťové vody a v místech 
připojení kotle nebo kamen je 
řádně označen tabulkou s nápi-
sem „Mimo provoz“ nebo jiným 
vhodným způsobem, se kontrola 
a čištění provádět nemusí.

A jak má takový správný ko-
mín vypadat? Měl by mít omít-
nuté, kompaktní, nepoškozené, a 
obílené zdivo. Vymetací otvory 
by měly být opatřeny dvojitými 
plechovými nebo betonovými 
dvířky. Dvířka nesmějí být po-
škozená a musejí být dostatečně 
těsná. Je také třeba se přesvědčit, 
zda v komíně nejsou zazděné trá-
my (jedna z velmi častých příčin 
požárů). Minimální vzdálenost 

skladovaných hořlavých látek v 
půdních prostorách od komína 
je jeden metr. Komíny musejí 
být bezpečně přístupné a hlavně 
volné. Jestliže vznikne požár 
sazí v komíně, je nutno z blíz-
kosti komína urychleně odstranit 
všechno, co hoří.

Hořící saze nikdy nehaste vo-
dou! Komín by mohl popraskat. 
Nejlepším hasebním materiálem 
k sražení a uhašení hořících usa-
zenin v komíně je suchý písek, 
ale takovou smutnou práci bych 
už nechal zkušeným příslušníkům 
Hasičského záchranného sboru. A 
hlavně. Jako majitel komínu bych 
se snažil, aby taková situace ni-
kdy nenastala. Protože, nehoda 
není náhoda!               Petr Sláma

Příčinou častých požárů je zanesený komín

Vlčí máky veteránům
Vlčí mák se stal symbolem „Dne válečných veteránů“ vojenských 

konfliktů 20. století, který si od roku 1919 připomínáme 11. listopadu. 
Důvodem je skutečnost, že 11. listopadu 1918 v 11.00 hodin došlo 
k uzavření příměří mezi hlavními bojujícími stranami I. světové války 
- Německem a Francií. 

Vlčí mák se stal také symbolem krásného projektu Československé 
obce legionářské, Ministerstva obrany České republiky a Vojenského 
uměleckého souboru ONDRÁŠ. V průběhu loňského roku se pod 
záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška usku-
tečnily benefiční koncerty. Ondráš rozdával radost v těchto jihomorav-
ských městech: Lužice u Hodonína, Velké Bílovice, Strážnice, Kyjov, 
Hustopeče u Brna, Hodonín, Znojmo, Rosice u Brna, Miroslav, Brno 
a Vyškov. Více jak 17 000 dětí základních a mateřských škol zdarma 
zhlédlo představení Zatoulané pohádky a Rande naslepo. Ve večerních 
hodinách pak taneční skupina VUS ONDRÁŠ pod vedením Rudolfa 
Danajovice a cimbálová muzika Lubomíra Graffe programem „Z kraje 
do kraje“ přinesla radost více než 10 000 divákům, kteří svým dobro-
volným vstupným podpořili tento benefiční projekt. 

V úterý 20. prosince se celý cyklus vrátil zpět do Velkých Bílovic, 
kde se uskutečnilo závěrečné představení tohoto ojedinělého projektu. 
Došlo k ocenění zástupců jednotlivých obcí, kteří převzali symbolické 
šeky. Celkem bylo vybráno 218 552 korun. Poté následovalo vystou-
pení pod názvem „Vánoční vinšování s Ondrášem“. Kromě vybraných 
finančních prostředků, které budou použity na zlepšení péče pro váleč-
né veterány, je také velmi důležitá skutečnost, že se podařilo upozornit 
na problematiku válečných veteránů II. světové války a jejich současný 
život. Návštěvníci koncertů svou účastí dokázali, že úcta a poděkování 
válečným veteránům neprobíhá jen během oficiálních výročí či při pi-
etních shromážděních. Vám všem upřímně děkujeme.

Roman Volf, místostarosta Miroslavi



13.01.2012                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM  16. - 29. 01. 2012  
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

• leden - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Petra Novotného, MěÚ MK - 1. patro
• 14.1. ve 20.00 hod. - VIII. PLES MĚSTA. Hraje skupina Dreams a cimbálo-
vá muzika A. Stehlíka. Hotel Epopej Moravský Krumlov. Předprodej v IC.
• 16.1. v 17.00 hod. - VERNISÁŽ - VÝSTAVA MORAVSKOKRUMLOV-
SKÝCH VÝTVARNÍKŮ. Výstava potrvá do 19. února 2012. Galerie Knížecí 
dům MK. Otevřeno: po - pá: 9.00 - 11.00, 12.00 - 15.30, ne: 14.00 - 16.00 hod.
• 16.1. v 17.00 hod. - KONCERT VÍTĚZŮ ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE 
ZUŠ. Taneční sál ZUŠ.
• 17.1. v 17.00 hod. - PŘEDNÁŠKA „PROMĚNY KRUMLOVSKÉHO 
NÁMĚSTÍ NA STARÝCH POHLEDNICÍCH“. Přednáší manželé Grunovi. 
Galerie Knížecí dům. Vstupné: 20 a 40 Kč.
• 18.1. v 10.00 hod. - „MANON LESCAUT“ - divadelní představení pro SŠ.
• 18.1. v 19.00 hod. - „MANON LESCAUT“ - představení pro veřejnost. Di-
vadlo Polárka Brno. Kinosál MK. Předprodej vstupenek v IC, vstupné: 190 Kč.
• 21.1. - PLES KDU - ČSL, Orlovna Rakšice, Moravský Krumlov
• 26.1. v 18.00 hod. - PŘEDNÁŠKA „DO ZEMĚ ORLA“ - prezentace cesty 
na motocyklu po Albánii s fotografiemi. Přednáší Ruda Fráňa. Galerie Knížecí 
dům M. Krumlov, vstupné: 40 Kč.
• 31.1. v 17.00 hod. - PŘEDNÁŠKA „OD NEOLITU PO STŘEDOVĚK 
- ZAJÍMAVÉ LOKALITY MORAVSKOKRUMLOVSKA“. Přednáší Mgr. 
Alena Nejedlá. Galerie Knížecí dům.
• PŘIPRAVUJEME celodenní ZÁJEZDY: • 14. 4. - CARMEN - muzikál. 
Hudební divadlo Karlín Praha, cena: 1.150 Kč. • 9. 6. - DEKAMERON - ko-
medie. Otáčivé hlediště Český Krumlov, cena: 1.200 Kč. Závazné přihlášky 
přijímá MěKS do 25. ledna 2012,  tel.: 515 322 330 a 725 579 923.

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

• 14.1. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES v KD.
• 16.-17.1. - SKŘIVÁNEK - pěvecká soutěž v DDM Miroslav.
• 28.1. v 16.00 hod. - OCHUTNÁVKA MLADÝCH VÍN Z MIROSLAVSKA 
- 6. ročník. V restauraci Slávie. Pořádají miroslavští vinaři a restaurace Slávie.
• 29.1. ve 13.30 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI. Pořádá DDM, 
MKIC a OS Marek v kulturním domě v Miroslavi.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 29.1. - VÝSTAVA VÍT CHVÁTAL - FOTOGRAFIE. Galerie Památníku 
A. Muchy, vstupné: 10 Kč.
• 22.1. v 15.00 hod. - SNĚHURKA A SEDM TRPAJZLÍKŮ. Divadelní 
pohádka pro děti i rodiče, v netradičním, veselém zpracování klasické pohádky 
o Sněhurce mají trpaslíci přírodní jména - například Kaštánek, Zvonek... 
Účinkuje Divadlo KORÁB Brno. Kino Réna Ivančice, vstupné: 50 Kč, 
předprodej od 2. 1. 2012 v KIC Ivančice. 
• 26.1. v 18.00 hod. - ARMÉNIE A GRUZIE. Země, z nichž sálá bohatá 
historie Přednáška a výstavka MILANA ŠTOURAČE Možnost zakoupení jeho 
cestovatelské knihy. Kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 28.2. - v 19.00 hod. - KONCERT FRANTIŠEK 
NEDVĚD S KAPELOU TIEBREAK. Kino Réna Ivančice, vstupné: 280 Kč. 
Předprodej od 16. 1. 2012 v KIC Ivančice.
• 10.3. - Zájezd  Praha - divadlo Hybernia - muzikál LUCREZIA BORGIA. 
Nový muzikál Petra Maláska. Účinkují: B. Basiková, R. Fišarová, Z. Pokorná,
Z. Fric, D. Hůlka, B. Matuš, T. Savka, T. Trapl. Cena (vstupenka a doprava): 1170 Kč.
Odjezd v 8.30 hodin od Bes. domu Ivančice. Přihlášky do 20. 1. 2012 !!!
• 29.10. - Zájezd  Brno - hala Rondo - LORD OF THE DANCE. Živoucí 
legendy v novém kabátě! Fantastický příběh Dobra a Zla v překrásné pohádko-
vé scéně, precizní taneční výkony, které proslavily irský tanec po celém světě. 
Cena (vstupenka a doprava): 1110 Kč. odjezd v 18.30 hodin od Besedního domu 
Ivančice. Přihlášky do 15. 2. 2012 !!!

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
• 14.1. ve 20.00 hod. - RYBÁŘSKÝ PLES. Hraje taneční kapela Karla Pešla. 
V Dělnickém domě. Pořádá M.O. Moravský rybářský svaz.

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
„UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA“ - přihlášení ZŠ do 
projektu na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti a podpory další spolupráce 
knihovny se školou. Určeno pro 1. třídy základních škol. Cílem projektu 
je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a 
vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě. Více na: http://www.skipcr.cz/
akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-2013-knizka-pro-prvnacka

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 14.1. od 19.00 hod. - HASIČSKÝ PLES. Hraje skupina RIO, na začátku ve-
čera uvidíte ukázky tanců Aleše a Katky z Komety Brno - venkov. Občerstvení 
Akvarest O. Klapal. V KD Cristal. Pořádá SDH Rosice. 
• 17.1. v 17.00 hod. - S KNIHOVNOU NA CESTÁCH - RUSKO. Cesta na 
vlastní pěst do Moskvy a Petrohradu. Krásy, taje i nástrahy nejznámnějších rus-
kých měst očima Radky Dolíhalové. Pořádá městská knihovna. 
• 24.1. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - NEPÁL. Cestovatelské zážitky 
z putování kolem Anapurny. Těšit se můžete na projekci fotografií a zajímavé 
povídání o cestě do Himalájí s Radkem Drnovským. Pořádá městká knihovna. 
• 28.1. od 19.00 hod. - VI. SPORTOVNÍ PLES. K tanci a poslechu hraje 
skupina Šumichrást Malbohár. Bohatý doprovodný program a tombola. V KD 
Cristal. Pořádají KK Slovan Rosice a KIC Rosice. 
• 29.1. od 10.00 hod. - O KOBLÍŽKOVI. Nedělní divadélko před obědem. 
V tanečním sále v Zámeckém kulturním centru. Vstupné 30 Kč /dítě, členové 
zdarma. Pořádá MC Kašpárkov. 
• 29.1. - KARNEVAL PRO DĚTI. Bohatý kulturní program - soutěže, rej ma-
sek. V KD Cristal. Pořádá Středisko volného času. 
• 30.1. od 17.00 hod. - MÁMY PRO MÁMY. Tvoření dárečků pro předčasně 
narozené děti a jejich rodiče. V herně MC Kašpárkov. Pořádá MC Kašpárkov. 

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

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 28.1. -  VÍNO A ROZHLEDY PÁLAVY. Jednodenní vinařský poznávací 
zájezd. Odpoledne si z Dívčích hradů prohlédneme Novomlýnské nádrže, večer 
zahájíme prohlídkou Vinařství Michlovský v Rakvicích. Poté následuje řízená 
degustace vín, včetně ukázky sabrage (otevření sektu sečnou zbraní). V ceně 
večera (cca od 17 do 23 hod.) je zahrnuta neomezená konzumace jakostních vín a 
studených jídel, reprodukovaná hudba různých žánrů, vše se odehraje ve stylové 
vinárně v Rakvicích. Oddechově - vzdělávací večer je připraven ve spolupráci s 
firmou Regnum Vini. Odjezd: 14.00 (náměstí MK), 14.05 (U Blondýny, MK), 
návrat kolem 24.00 hod. Cena: doprava 150 Kč + 400 Kč odpolední a večerní 
program. Přihlášky: v IC u zámku, tel. 515 321 064.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 23.1. od 18.00 hod. - „VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE“. Ve SVČ, 
v budově Komerční banky. Přijďte zhodnotit uplynulý rok 2011 a naplánovat 
akce na rok 2012. Malé občerstvení zajištěno.
• Různé: v lednu se vybírají čl. příspěvky, které jsou ve stejné výši jako loni. 
Aktivní 220 Kč, senioři 130 Kč, junioři 140 Kč, rodinná zn. 420 Kč. Časopis 
Turista  pro členy - 363 Kč (10 čísel).

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 22.01. - 28.01. 2012 - JESENÍKY 2012 - zimní tábor ve Štědrákově Lhotě
u Rudy nad Moravou na turistické ubytovně Lesanka. Více informací na plakátu 
nebo na www.ddm-oslavany.cz v sekci KE STAŽENÍ. 
Připravujeme: PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - 06. až 10. 02. - „MY SE NUDY 
NEBOJÍME“. Připraveno plno sportovních a rukodělných aktivit pro děti od 1. 
do 5. tříd ZŠ. Bude probíhat od 9.00 do 15.00 hodin. Závazné přihlášky možno 
vyzvednout v DDM Oslavany. Cena táboru 650 Kč (včetně zajištěných obědů, 
jízdného, vstupného a pedagogického dozoru).

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

• 14.1. od 16.00 do 17.30 hod. - MRAZÍK. Na děti ve věku 2 až 5 let čeká 
Mrazík s Nastěnkou, se kterými zažijí spoustu her a soutěží. SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 7. Poplatek 40 Kč/dítě. Přezůvky s sebou!
• 18.1. v 17.00 hod. - FIMO. Chtěli byste si vyzkoušet práci s touto hmotou? 
Budeme vyrábět šperky, přívěsky na klíče, zvířátka. SVČ Ivančice, Komenského 
nám. 7. Poplatek: děti, mládež 30 Kč + materiál, dospělí 50 Kč + materiál. 
S sebou: přezůvky, krabičku na výrobky. Nutné se přihlásit do 13.1. v SVČ.
• 22.1. od 16.00 do 17.30 hod. - ZÁBAVNÁ PÁRTY S KLAUNY. Klauni zvou 
menší i větší děti na hry a soutěže. Rádi přivítáme malé klauny v převleku, na 
které čeká odměna. Ivančice, Orlovna na Chřestové ul. Poplatek: 30 Kč/osoba. 
Přezůvky s bílou podrážkou s sebou!
• 21.1. v 17.00 hod. - 1. NAROZENINY R-KLUBU. Hraje DJ Blaster 
(dance, trance, house, techno), narozeninový dort, nealkoholický narozeninový 
drink, Rap show s raperem Scorpio - křest nového videoklipu. SVČ Ivančice, 
Kounická 70, R-klub. Poplatek: 50 Kč/osoba. FOTOSOUTĚŽ - Vyfoťte 
se s logem R-klubu, kreativitě se meze nekladou! Fotky nám pošlete na 
icmivancice@seznam.cz do 18. ledna. Na narozeninové párty proběhne výstava 
všech fotografií a autor fotky s nejvyšším počtem hlasů získá cenu.
• 27.1. - BONGO BRNO. Svět pro opičárny Vašich dětí. Odjezd v16.15 hod. 
autobusové nádraží Ivančice. Návštěva Bonga od 17.00 do 19.00 hod. Poplatek: 
děti do 2 let - zdarma, 200 Kč/děti do 18 let, 150 Kč/ostatní. (Děti mohou jet bez 
doprovodu, pedagog. dozor zajištěn.) Nutné se přihlásit do 24.1. v SVČ.
• 28.1. - 29.1. - VANGL CUP. Ivančice, sportovní hala na Rybářské ul. 
• 3.2. od 9.00 do 13.00 hod. - TURNAJ ve FLORBALU pro 1.- 4. ročník SŠ 
nebo gymnázií. Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Ivančice, 
sportovní hala na Rybářské ul., vstup 50 Kč/osoba. S sebou: sportovní obuv
a oděv, pití. Nutné se přihlásit do 29.1. v SVČ Ivančice.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 322 770, 

e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, www.domecekmk.cz
Připravujeme: • 3.2. - ZA VYSVĚDČENÍ DO BONGA. Celodenní výlet vla-
kem do zábavního centra BONGO v Brně, sraz v pátek 3.2. v 9.00 hodin na Do-
mečku, účastnický poplatek 300 Kč, přihlášky v kanceláři DDM nebo na webu.
• 6.-10.2. - JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU -  CESTA KOLEM SVĚTA.
Prázdninový týden dobrodružství, zábavy, her, africké hudby, kovbojských pře-
střelek, bojových umění, modelek i filmových hvězd. Těšit se můžete na vaření 
typických asijských, amerických, afrických, australských a evropských jídel. 
Denní program od 9.00 hod. do 16. hodin, ve čtvrtek nocování na Domečku ve 
spacáku. Účastnický poplatek 650 Kč, pro členy kroužků DDM 600 Kč. Bližší 
informace a přihlášky v kanceláři DDM nebo na www.domecekmk.cz
• 26.2. - KOUZELNÉ ODPOLEDNE NA DOMEČKU. Na Domečku se bude 
od 15. hodin kouzlit a čarovat. Akce pro rodiny s dětmi. Masky kouzelníků, 
mágů, čarodějů a bosorek jsou vítány. Vstupné dobrovolné.

 ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965

• úterý od 15.00 hod. do 16.00 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 16.30 hod. do 18.00 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK.
• neděle od 10.00 hod. do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:

• 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).
Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s. děkuje Skupině ČEZ, Městskému 
úřadu Ivančice, JMK a MPSV a všem milým sponzorům za podporu činnosti 
a občanských aktivit v  uplynulém roce 2011.

Dobrovolníci SVČ Ivančice 
se představili studentům
Zahraniční dobrovolníci Evropské dobrovolné služby se představili 

studentům ivančického gymnázia ve středu 21. prosince  Prezentovali 
zde svoji zemi, kulturu, zajímavosti a své první zážitky s dobrovol-
nictvím. Žákům primy, sekundy a tercie se postupně představili tři 
dobrovolníci, kteří hostují ve Středisku volného času Ivančice od 1. 
října 2011. Justine z Lotyšska, Oguzhan z Turecka, Nadiya z Ukrajiny 
a Martin ze Slovenska.

Žákům se představil projekt Evropské dobrovolné služby, který mo-
hou studenti v budoucnu využít a  vycestovat do zahraničí. Všechny 
prezentace dobrovolníků probíhaly v anglickém jazyce. Žáci proto moh-
li zúročit své nabyté vědomosti z angličtiny a pozorovali různé stupně 
úrovně angličtiny našich dobrovolníků. Ti nejodvážnější měli nejrůzněj-
ší dotazy. Nejvíce otázek směřovalo na Oguzhana, který je sportovec a 
profesionální běžec, což zejména hochy velmi zajímalo. Ale i ostatní 
dobrovolníci odpovídali žákům na zvídavé dotazy. „Nejvíce mě zaujalo, 
že vysoká škola v Turecku má svoji vlastní sjezdovku,“ podivovala se 
jedna studentka, když viděla fotku zasněžené sjezdovky.

V druhé polovině si všichni za klavírního doprovodu zazpívali lo-
tyšskou lidovou písničku a následně zahráli krátkou pohybovou hru, 
kterou přestavila Nadiya. Závěr dopoledne strávili studenti hrou obřího 
„člověče, nezlob se“, kde figurky na velkém plátně tvoří samotní hráči.  

Učitelé i žáci si akci velmi pochvalovali a již se domlouvali
na možné následné spolupráci v rámci hodin ruského a anglického 
jazyka a hudební výchovy.                Ondřej Podolský, SVČ Ivančice

Vánoční jarmark 2011 
aneb Čas zázraků

Že je adventní čas časem zázraků, se přesvědčili všichni ti, kteří 15. 
a 16. prosince navštívili tradiční Vánoční jarmark v ZŠ V. Menšíka 
v Ivančicích. Ten letošní i ve svém názvu nesl podtext  - Čas zázraků. 
Zázraků, které vytvořili nebo se naučili právě žáci naší školy. Od těch 
nejmenších až po deváťáky. 

V předvánočním čase jsme chtěli na chvilku zapomenout na starosti 
všedního dne, úklid, pečení cukroví a připomenout si, že Vánoce jsou 
o radosti, klidu, pohodě a úsměvu. Vánoční jarmark, který každoročně 
v tomto adventním čase pořádáme, se nesl ve stejném duchu. Všichni 
návštěvníci si z cesty za dětskými zázraky odnesli kousek od každého. 
Radost a úsměv na tváři rozdávali naši nejmenší školáčci vánočními 
básničkami a koledami a potěšili nejenom maminky, tatínky, babičky a 
dědečky, ale jistě udělali radost i kamarádům z mateřských školek a okol-
ních škol, které jsme rádi na jarmarku uvítali. Ani starší žáci nezůstali 
pozadu a v jejich podání byl k vidění živý betlém. Pro dětské návštěvní-
ky z ivančických mateřských školek a základních škol byla po oba dny 
dopoledne připravena tvořivá dílna, kde si školáčci mohli sami nazdobit 
perníček, pustit ořechovou lodičku nebo vyrobit papírového andílka.

Počasí v tento den nebylo nijak mrazivé, proto tu pravou zimní atmo-
sféru podtrhnul dětský vánoční punč, který všechny dostatečně tematic-
ky naladil. Velmi netrpělivé byly vystavené výrobky - určené k prodeji. 
Skládaní andílci, sněhuláci a čertíci, ponožkoví plyšáci, háčkovaní med-
vědi a šité panenky se usmívali tak kouzelně, že netrvalo dlouho a každý 
si našel svého majitele. Také košíky z pedigu, korálkové náramky, ozdo-
by na stromeček, svícny, věnce, obrázky, polštářky, přívěsky na klíče a 
spousta jiných drobností určitě udělaly radost a snad přinesou i štěstí.

Jarmark se vydařil. Velké díky patří nejen žákům, ale i rodičům, kte-
ří nám pomáhali vytvářet výrobky v tvořivých dílnách během podzim-
ních měsíců. Jejich seznam si můžete přečíst na webových stránkách 
naší školy v sekci Poděkování - www.zsvm.cz. Výtěžkem z této akce 
jsme přispěli našemu adoptovanému spolužákovi z Ugandy na jeho 
další studia. Těm, kteří se na nás přišli podívat, děkujeme, a i všem 
ostatním přejeme krásný nový rok 2012!                    Lenka Vokurková

Čtenářské pasy školákům
Městská knihovna Moravský Krumlov připravila pro žáky třetích 

tříd místních základních škol deníčky nazvané Čtenářské pasy. Jde o 
nový projekt, který navazuje na předcházející projekty pro první a dru-
hé třídy - Knihu pro prvňáčka a Školu naruby. Do projektu se zapojilo 
55 žáků ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní. Opět jde o podporu čtení doma 
v rodině i ve škole. Vzájemná spolupráce knihovny se školou umožní 
výběr vhodné četby i účast na akcích knihovny. 

Milý držiteli tohoto pasu, právě se vydáváš na cestu do světa fantazie, 
při které tě čeká řada napínavých dobrodružství. Můžeš chytat lupiče 
nebo piráty, bojovat s draky, létat do vesmíru nebo prozkoumávat mořské 
hlubiny. Stačí jen otevřít knihu a číst. O svém putování si veď záznamy 
do tohoto pasu. Pečlivě si zapisuj základní údaje o knize, přiděl ji počet 
bodů podle toho, jak se ti líbila (0 bodů nejmíň, 10 bodů nejvíc) a zodpo-
věz dané kontrolní otázky. O přečtené knize povyprávěj svým spolužá-
kům ve škole a přečti i úryvek z kapitoly, která tě zaujala. Doufáme, že 
během putování získáš řadu nových poznatků, mezi nimi i ten, že čtení je 
skvělá věc a velká zábava, na kterou si uděláš vždycky čas. Tak neváhej
a vydej se na cestu.            Knihovničky z moravskokrumlovské knihovny

http://www.domecekmk.cz
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Z devadesátileté historie skautingu v Ivančicích
V prosinci 2011 byla v Pa-

mátníku Alfonse Muchy velice 
zajímavá výstava připomínající 
devadesát let od založení skaut-
ského oddílu v Ivančicích. Při 
vernisáži si mohli pamětníci pro-
hlédnou řadu starých fotografií, 
kronik a jiných dokumentů, při 
kterých si mohli připomenout 
svou činnost ve skautu v dětství 
i mládí. Ve sklepení Památníků 
byly několikrát promítány filmy 
z táborů i jiných akcí

O začátcích skautské činnosti 
v Ivančicích se můžeme dovědět 
z Pamětní knihy města Ivančice 
(uložené ve SOkA v Rajhradě).

Už v 1921 byl založen jak chla-
pecký, tak i dívčí oddíl. Prvním 
vůdcem byl ing. Ivan Vávra, syn 
ředitele ivančické školy Josefa 
Vávry - zakladatele ivančického 
muzea. Bylo to šťastně řešení, 
protože jak otec, tak i syn byli 
v Ivančicích známí a Josef Vávra 
byl váženým občanem města. 

V literatuře se uvádí, že Ivano-
vi zaslal tehdy dopis s pověřením 
vést oddíl profesor A. B. Svojsík 
- zakladatel českého skautingu

MUDr. Josef Liška z Oslavan: 
vzpomínal na první schůzku, 
která byla pod Rénou proti ústí 
Rokytné a Ivan Vávra hned za-
ujal svým programem. Při druhé 
schůzce na Malovansku se již 
probírala morseovka, signalizace, 
tedy opět činnost, která okamži-
tě mladé skauty zaujala. Místo 
třetí schůzky byl celodenní výlet
k řece Oslava. 

Oddíl zanikl po odchodu Ivana 
Vávry z Ivančic v roce 1924 a 
byl obnoven v roce 1928. Pod 
vedením Jaroslava Studeného se 
rychle rozrůstá, protože měl pro 
mládež zajímavý program: pořá-
dání vycházek, budování táborů 
apod. Právě tábory byly vrcholem 
každoroční činnosti. První tábor 
byl v roce 1928 u Dukovan, dru-
hý o rok později pod zříceninou 
hradu Kozlov. V dalších dvou 
letech vedl oddíl Emil Říha a pod 
jeho vedením byly uspořádány 
dva letní tábory (chlapecký i dív-
čí) u Kramolína. 

Za vedení bratra Čermáka do-
šlo po odchodu starších skautů 
do oddílu oldskautů v roce 1932 
sice k poklesu členů, ale hned 
v dalším roce se počet skautů 
opět zvýšil. Zvýšila se i úroveň 
činnosti skautského oddílu, o 
čemž svědčí i výborný tábor u 
Medlova a podobně dokonalý tá-
bor pod hradem Holoubek. Další 
osobností, která se nesmazatelně 

zapsala do činnosti skautského 
hnutí v Ivančicích, byl Hynek 
Růžička. Pod jeho vedením 
dochází k zakládání skautských 
oddílů i v okolních obcí, skauti 
se těší přízni občanů a uplatňují 
se při každé příležitosti, kdy je 
třeba jejich ochoty, pomoci nebo 
pohotovosti. Jejich heslo „Buď 
připraven“ se vrývá do vědomí 
ivančických občanů.

V roce 1935 a 1936 tábořili 
ivančičtí skauti opět pod Holoub-
kem, ale tábor vedl Hynek Rů-
žička. V roce 1939 proběhl tábor 
na řece Jihlavě pod Wilsonovou 
skálou - pod „Wilsonkou“.

Nesmíme zapomenout ani na 
činnost dívčího oddílu, kterému 
se od počátku působení v Ivan-
čicích velmi dařilo. Po oddělení 
od chlapeckého oddílu se vůd-
kyní stala Marie Seková, která ve 
funkci setrvala až do roku 1926. 
Dále se ve vedení vystřídaly Ma-
rie Winklerová, Heda Rináglová 
a Zdena Pruklová. Po roce 1936 
byla vůdkyní skautek Františka 
Floriánová a společně s ní 23 
skautek a 5 oldskautek v červenci 
1936 se konal čtyřtýdenní tábor 
opět pod hradem Holoubek.

V roce 1937 se vůdkyní stala 
Jiřina Juřenová, registrovalo se 26 
skautek. Ve vedení dívčího oddílu 
vypomáhal Hynek Růžička. Skaut-
ky se v této době hodně soustředily 
na skládání odborek - odborných 
skautských zkoušek například
z plavání, zdravotnictví apod.

V létě se pak konal putovní 
tábor skautek v údolí řek Jihlavy 
a Oslavy pod vedením Hynka 
Růžičky. Po táboře se dívky 
zúčastnily skautských závodů ve 
Chvojnici. V roce 1938 a 1939 
byla vůdkyní Anna Růžičková, 
registrovalo se 33 dívek. 

V roce 1937 byl páterem Janem 
Slabým založen druhý chlapecký 
oddíl - katolický, jeho vůdcem se 
stal Ladislav Popovič. Klubov-
nou nového oddílu byl altán na 
farské zahradě.

Bohatá činnost skautingu ne-
jen v Ivančicích byla přerušena 
válkou, v tehdejším Protektorátu 
Čechy a Morava byl skauting 
německou správou zrušen 28. 
října 1940. 

V roce 1945 nedlouho po osvo-
bození byla činnost ivančického 
střediska obnovena. Pro skauty 
byla po pětileté odmlce pořádá-
ny vzdělávací rádcovské kurzy, 
které museli absolvovat vedoucí 
družin a nejvyšší úroveň měly 
kurzy lesních škol. V Ivančicích 

až do opětné likvidace skautingu 
v roce 1948 vyvíjely činnost čtyři 
chlapecké oddíly a dva dívčí. 

V roce 1945 byl obnoven 1. 
chlapecký oddíl, kterému se pře-
zdívalo svazový, a 2. katolický 
chlapecký oddíl. Ve vedení prv-
ního oddílu byli Ervín Lobpreis
-Lobin, Rudolf Komárek, Mirek 
Kratochvíl - Bakula, Jiří Kroupa, 
Antonín Novotný. Druhý oddíl 
- katolický vedl František Holý, 
zástupcem byl Antonín Procház-
ka, v roce 1946 se vedení 2. 
chlapeckého oddílu ujal Jaroslav 
Maxa. Některé družiny patřící 
do druhého oddílu se scházely 
v Němčicích ve škole. 

V roce 1946 došlo k rozdělení 
1. chlapeckého oddílu vznikl 3. 
chlapecký oddíl pod vedením 
Mirka Kratochvíla. Dochovala 
se kronika 3. oddílu, ve které je 
uvedena pestrá, a pro skauty ve-
lice přitažlivá činnost. Je zde také 
popsán průběh oslav dne 21. září 
1946 k 25. výročí založení Junáka 
v Ivančicích.

O 4. oddílu, který vedl Vladi-
mír Sojka, jsou některé informace 
v kronice 3. oddílu, kdy tento od-
díl tábořil v roce 1947 spolu se 3. 
oddílem u Kramolína. 

 Do dívčích oddílů se v roce 
1945 přihlásilo 75 děvčat. První 
dívčí oddíl vedla Ljuba Navráti-
lová-Kroupová a Eliška Novotná, 
a 2. dívčí oddíl katolický vedla 
Růžena Mičulková s pomocí 
Dobromily Hanzové-Černé. 

Opět se rozběhlo konání letních 
táborů. První chlapecký oddíl 
tábořil v letech 1946 a 1947 pod 
vedením Ervína Lobpreise pod 
Wilsonkou. V roce 1946 se pod 
vedením Jaroslava Maxy konal 
letní tábor 2. chlapeckého oddílu u 
obce Divoky u Zdounek. Kronika 
uvádí celý průběh tábora od jeho 
přípravy, až po zakončení. Pro 
účastníky to musí být vzpomínky 
na celý život. V roce 1947 tábořil 
2. oddíl pod vedením Františka 
Holého u Křižanova.. Z kroniky 3. 
oddílu se dovídáme, že 3. a 4. od-
díl tábořily společně pod vedením 
Vladimíra Kratochvíla u Kramo-
lína. Stavba a průběh tábora jsou 
popsány velmi podrobně. 

V roce 1948 byla činnost 
ivančického skautingu ukončena 
převzetím skautského materiálu 
Svazem české mládeže a další 
činnost skautingu se obnovila až 
po dvaceti letech.

V letech 1949 a 1950 ještě 
proběhly tábory 2. chlapeckého 
katolického oddílu a dívčích od-
dílů v Jánském údolí ve Starém 
Hobzí. Vedoucím chlapeckých 
táborů byl Miloš Kabelka, vedou-
cí dívčího tábora v roce 1949 byla 
Milada Kabelková, v roce 1950 

Růžena Mičulková. Tyto tábory 
byly už prakticky tajné.

V roce 1968, v čase politické-
ho uvolnění, vznikl po několika 
schůzkách „odrostlých“ skautů 
1. chlapecký oddíl pod vedením 
Zdeňka Navrátila - Fetiška, 1. 
smečka vlčat pod vedením Jiřího 
Kabelky a také 1. dívčí oddíl pod 
vedením Elišky Novotné, jejíž zá-
stupkyní byla Květa Komárková, a 
roj světlušek vedla Jarmila Pokor-
ná. Katolické oddíly nebyly obno-
veny, protože se vedení usneslo, že 
doba není této činnosti příhodná.

Na jaře roku 1970 se družina 
Ostřížů odtrhla od 1. chlapeckého 
oddílu a vytvořila 2. chlapecký 
oddíl. Vedl jej Pavel Helia-Sioux, 
ale nový oddíl nebyl příliš podpo-
rován. Vedením ivančického stře-
diska byl pověřen Rudolf Komá-
rek-Šumis, jeho zástupcem se stal 
Jan Pokorný. V roce 1969 někteří 
skautští činovníci měli možnost 
složit vůdcovské zkoušky. 

V srpnu 1968 se konal tábor 
v Nové Říši, který trval pouze 
od 16. srpna do 21. srpna, kdy 
došlo k okupaci ČSSR vojsky 
Varšavské smlouvy. Tábor vedl 
Zdeněk Navrátil-Fetišek a Květa 
Komárková-Gena. V den oku-
pace byli táborníci urychleně 
dopraveni domů, materiál byl 
uklizen později. 

Po obsazení republiky ci-
zími vojsky se dny skautingu 
začínaly chýlit ke konci, došlo 
k nucenému vstupu do Sdružení 
organizací dětí a mládeže, což se 
nápadně podobalo poválečné tak-
tice - skauti tehdy museli vstoupit 
do Svazu české mládeže.

Na jaře roku 1970 proběhlo 
ještě okresní kolo Svojsíkova 
závodu na louce pod Templštý-
nem, které pořádalo ivančické 
středisko. U Nové Říše byl v roce 
1970 postaven tábor na stejném 
místě jako nedokončený v roce 
1968. Ale to už byla poslední 
akce, která v té době byla možná. 
A opět se muselo čekat dalších 
dvacet roků, aby mohla být čin-
nost skautingu v Ivančicích, již 
po čtvrté zahájena. 

K obnovení činnosti skautingu 
došlo po listopadové revoluci 
1989 a možnost skautování je 
dodnes. Přejme si, aby se již ne-
opakovalo násilné zastavení čin-
nosti, jak tomu bylo v minulosti,
a aby skauting pomáhal k výcho-
vě mladé generace tak, jak pama-
tuje generace předcházející.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Použité prameny: • Kabelková 
M.: Historie skautingu v Ivanči-
cích v letech 1921-1970 • Pamět-
ní kniha města Ivančice. SOkA 
Rajhrad fond C-36, č. 198

Skautský tábor u Šemíkovic v roce 2010

Oslavy k výročí 25 let skautingu v Ivančicích, 25. září 1946.

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM
Předvánoční setkání

Každoročně před koncem roku pořádají pracovnice Městské 
knihovny v Moravském Krumlově velmi milé posezení, při kterém 
bývá nasycen nejen žaludek, ale také duše. Na toto setkání se vždy 
velmi precizně připraví paní učitelka Eva Kopčilová, která přítomné 
doslova pohladí po duši svým poutavým vyprávěním. Tentokrát nás 
zavedla do nejtajnějších skrýší života našeho největšího básníka Jaro-
slava Seiferta a vzpomněla zážitky nejen z jeho dětství. Velmi laskavé 
vyprávění bylo protkáno recitací mistrových básní a v podání paní 
Kopčilové zní verše doslova kouzelně.

K dobré a přátelské pohodě patří samozřejmě usměvavé tváře knihov-
nic, které každého návštěvníka pohostí voňavým punčem a cukrovím. 
Děkuji za příjemně strávené první prosincové pondělí, které jistě každé-
mu navodilo tu správnou - téměř vánoční - atmosféru.   Irena Závišková 

Vánoce na DPS v Krumlově
Stalo se již velmi pěknou tradicí, že nám seniorům z Domu s pe-

čovatelskou službou i z okolí v době předvánoční připravují děvčata 
z Městské knihovny Moravský Krumlov pořad, který nám zpestří dobu 
adventní. Letos to bylo pásmo povídek a vzpomínek našich klasiků 
- bratrů Mánesových, Václava Kosmáka a Marie Kubátové doplněné 
recitací veršů Jaroslava Seiferta. Vyslechli jsme si také rozjímavé ad-
ventní zamyšlení a zajímavé vyprávění o vzniku slavné vánoční písně 
Tichá noc. Pořad byl proložen společným zpěvem - na stolcích jsme 
měli připraveny texty koled, které jsme si mohli s hudebním doprovo-
dem sourozenců Záviškových zazpívat, včetně již výše zmíněné Tiché 
noci. Pořad byl zakončen vánočním kvízem, jehož výherkyně získala 
odměnu. Nakonec dostali všichni návštěvníci malý dárek - sněhuláky, 
které vyrobily děti ze školní družiny při ZŠ Klášterní. K výborné at-
mosféře přispělo i pohoštění připravené knihovnou. Na další shledání 
v příštím roce se opět těšíme.                 Za seniory DPS Josef Schnabl

Advent v knihovně
 

Netrpělivé čekání na Vánoce nám zkrátila návštěva knihovny v úterý 
20. prosince. Zde jsme si povídali o adventu, vánočních zvycích a zpí-
vali koledy. Překvapením na závěr pro nás bylo, že si každý mohl vy-
robit svého andělíčka, se kterým se pak všichni doma pochlubili. Paní 
ředitelka knihovny naši celou třídu i s andílky vyfotila. V knihovně se 
nám moc líbilo.  

Dnes jsme v knihovně byli, andělíčky vyrobili.
Krásně jsme je třpytkami vyzdobili.
Pak nás s nimi vyfotili a dobře se všichni pobavili.
Odešli jsme do školy, dokončit si úkoly.

Viktorie a Šimon Pelcovi, 2.A, ZŠ Klášterní

Před Vánoci v Dobelicích
Předvánoční čas v Dobelicích byl bohatý na společenské akce. Začali 

jsme 16. listopadu lampionovým průvodem. Ten se konal v obci poprvé 
a byli jsme překvapeni vysokou účastí dětí i dospělých. Následovala 
první předvánoční dílnička, kde si každý mohl vyrobit svou ozdobu na 
dobelický vánoční strom. Ten se rozsvítil první adventní neděli 27. 11. za 
hojné účasti občanů již podruhé. Vánoční atmosféru navodily i koledy a 
vůně svařeného vína pro dospělé a čaje pro děti. Další předvánoční akcí 
bylo pečení perníčků. Ty si děti spolu s rodiči přišly upéct do hasičárny. 
A konečně nadešla Zlatá neděle a místní děti čekala nadílka pod roz-
svíceným vánočním stromem. Děti, které přišly a zarecitovaly básničku 
nebo zazpívaly písničku, byly odměněny malým dárečkem. Návsí se 
opět linula vůně svařeného vína a perníčků, ozývaly se koledy a všichni 
se rozcházeli domů plni očekávání na Štědrý den a nový rok. 

Obecní úřad děkuje OÚ za nadílku, panu Miloši Potůčkovi a slečně 
Lence Večeřové za občerstvení, panu Jiřímu Martínkovi za stavbu 
stromu, panu Rostislavu Novákovi za osvětlení stromu, paní Mirce 
Tunkové za pečení perníčků, Filipu Tunkovi, Robinu Tunkovi, Fran-
tišku Hrubému a Karlu Dvořákovi za ozdobení stromu. Děkujeme také 
všem, kteří se zúčastnili akcí - dětem i rodičům. Akce na rok 2012 
budou vyvěšeny na webových stránkách obce. Úspěšný rok 2012 přeje 
všem občanům OÚ Dobelice.                               Za Oú Ivana Mašová

Krumlovské jesličky
Pojďme si ještě v duchu připomenout jímavou atmosféru předvánoč-

ního těšení a očekávání… Znovu se zastavme u nápaditě ozdobeného 
stromu na náměstí a pak spolu třeba putujme k betlému. Není daleko, 
stačí vyšlapat schody ke knihovně. Svatá rodina ve studovně a loutky 
pohádkových postaviček v dětském oddělení nás ohromí svou monu-
mentalitou, příležitostné dárky pro obyvatele Domu s pečovatelskou 
službou zase netradičním zpracováním, roztomilostí a vtipem. Bez 
mimořádné zručnosti, ochoty a obětavosti by tato krásná tradice nikdy 
nevznikla. Nejenom za ni děkujeme paní JAROSLAVĚ HRADCOVÉ, 
vychovatelce školní družiny na ZŠ Klášterní náměstí.

pracovnice Městské knihovny v Moravském Krumlově



»AUTO - MOTO
koupím
•• náhradní díly na starou Oktávku 
a Spartaka 1956 - 1970 . Nové i 
použité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu. 
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Jawa 50 - betka. Cena dohodou. 
Tel.: 515 333 339.
» BYTY - NEMOVITOSTI
• Ing. Pexa Pavel - geodetická a rea-
litní kancelář, tel.: 777 582 899, na-
bízí k prodeji: • RD- 4+1 rozestavě-
nou novostavbu se starším domkem 
a velkým pozemkem 2200 m2 v obci 
Hostěradice - Míšovice, vhodný na 
bydlení i pro firmu • Rekreační dům 
2+1 s velkou zahradou 2600 m2,
ovocným sadem v Moravském 
Krumlově • Pronájem 2+1 v M. 
Krumlově, Sídliště • Pro klienta 
hledáme byt 1+1 v M. Krumlově.
prodám
•• byt 3+1 v MK na Sídlišti. Po 
rekonstrukci. Tel.: 777 070 753.
•• byt 3+1 v Ivančicích v OV. Byt je 
na novém sídlišti, 2. patro s výtahem 
+ balkon a sklep. Parkování před 
domem. Tel.: 604 543 409.
•• garáž v Oslavanech, V Gruntech. 
Tel.: 605 412 234.
pronajmu
•• byt 1+1 v MK na sídlišti. Dům 
po revitalizaci a zateplení. Cena 
dohodou. Tel.: 604 111 130.
vyměním
•• starší byt 2+1, cihlový dům, 
střed Brna, za obdobný v Ivančicích, 
v Oslavanech. Tel.: 603 583 720.
»ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• tlačítkový stolní telefon TELCO, 
podsvícený display, výkonná paměť, 
zobrazení čísla volajícího, hlasitý 
hovor, atd. Na 4 bat., nebo na adaptér. 
cena 300 Kč. Tel.: 602 782 272.
»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
»STAVBA - ZAHRADA
koupím
•• interiér. dveře 2/3 sklo. Šíře 60 cm. 
1x pravé a 1x levé. Tel.: 602 782 272.
•• starší dveře, plné, 90 levé do kov. 
zárubní. Tel.: 737 732 406.
•• skleněné střešní tašky bobrovky. 
Tel.: 515 320 787.
prodám
•• vnitřní dveře 80, levé, bílé, 2/3 
sklo. S kováním. Budou potřeba 
natřít. Kus za 300 Kč. Mám 4 ks. Tel.: 
605 340 619.

» VŠE PRO DĚTI
koupím
•• dřevěnou dětskou skládací ohrádku, 
možno i s matrací. Tel.: 737 010 367.
» SPORT, VOLNÝ ČAS
prodám
•• sjezdové lyže zn. Rossignol 
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia 290 
D, bez hůlek. Cena: 300 Kč. Tel.: 
602 782 272.
•• sjezdové lyže zn. Head Racing 
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hů-
lek. Cena: 300 Kč. Tel.: 602 782 272.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustry, 
odznaky, hodiny, šavli, zbraně, mince, 
pivní láhve, smalt. cedule, sošky, 
šperky, autíčka, vláček, panenku, 
auto-moto díly. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• svářecí usměrňovač KS 350/01,
fy MEZ Brumov, včetně kabelů. Tel.: 
723 026 402.
Prodam
•• smaltovanou kotlinu na zabíjačku. 
Cena 1.000 Kč. Tel.: 733 433 104.
•• bombu - 10 kg, včetně 15 m hadice 
z hořákem na izolování. Cena 700 Kč. 
Tel.: 733 433 104.
•• nástavbu z nákl. auta Avia. Vhodná 
jako stavební buňka. Cena 5.000 Kč. 
Tel.: 739 041 080.
» ZVÍŘATA
•• hledá se majitel nebo nový hodný 
páníček fenky nalezené v MK. 
Hodná, zvyklá na děti a psy, větší 
vzrůst, vyhublá. Tel.: 725 657 487.
prodám
•• čistokrevná šteňata NO bez PP. Zn. 
Ihned. Tel.: 723 867 529.
•• štěně labradora - levně. Tel.: 
774 633 799.
•• štěňata Jack Russella teriera. Bez 
PP, na nízkých nožkách, odčervená a 
očkovaná. Cena 2.500 Kč. Tel.: 724 
033 609.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 
732 562 498.
daruji
•• štěňátka - pejsky. Už k odběru. 
Tel.: 728 914 846.
» SEZNÁMENÍ
•• Hledám ženu, která nemá a nemůže 
mít děti, věkem od 35 do 50 roků. Vše 
záleží na těch dvou, a ne na druhých, 
třeba dětech. Těším se na odpověď. 
Ahoj, Pepa. Tel.: 732 462 829.
•• Hledám kamarádku a později ženu. 
Jsem 39/172, nekuřák všestraných 
zájmu, mám rád legraci, přírodu, 
zvířata. Odpovím všem. SMS 723 
086 476.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• zdatný důchodce, ŘP: A, B, C, 
D, E, M, T, 5 semestrů VŠ tělových. 
směru, zbrojní pas, 2 legál. držené 
krátké zbraně. Nejlépe řidič do-
dávky, vrátný, velké auto ne! Tel.: 
607 511 933.
nabízím     (komerční inzerce)

•• Jste spolehlivý, pracovitý? Spo-
lečnost Internethome, s. r. o., Vám 
nabízí pracovní pozici instalačního 
a servisního technika wifi sítě na 
Moravkokrumlovsku. Požadujeme 
vzdělání tech. směru, vysoké pra-
covní nasazení, ŘP sk. B, znalost  
HW problematiky, práce s PC a 
sítěmi. Nabízíme nadprůměrné 
platové ohodnocení, pět týdnů 
dovolené a další pracovní benefity. 
Nástup možný ihned. Strukturo-
vané životopisy zasílejte na e-mail: 
petr.soukal@internethome.cz

•• Hotel Ryšavý 3* ve Vémyslicích 
příjme z důvodů rozšíření provo-
zu pracovnice na pozici recepční 
pro hotelový provoz, wellness a 
sportovní zařízení. Znalost jed-
noho světového jazyka a praxe v 
gastronomii podmínkou. Zajímavé 
plat. podmínky a personální výho-
dy. Životopisy zasílejte na email: 
jan.janda@hotelrysavy.cz, nebo tel.
na 724 507 848, pan Jan Janda - 
provozní ředitel. Více o hotelu na 
www.hotelrysavy.cz

•• Výběrové řízení na pozici mana-
ger pro pobočku v M. Krumlově. 
Více info na tel.: 773 799 439.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• Půjčka od 50 000 Kč. Spolupra-
cuji s 1 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.
•• Konec dluhům! Pomůžeme Vám 
vyřešit Vaše dluhy bez půjček a dal-
šího zadlužení. Snížíme Váš dluh 
a splátky až o 70 % dle platného 
zákona. Pro nezávaznou konzultaci 
volejte na tel.: 773 799 439.
•• Nová půjčka ve vašem regionu s 
nejnižšími úroky na trhu. MD, OSVČ, 
POB, ne ÚP. Měsíční splátky, bez po-
platku. Bez dokládání příjmů. Peníze 
na ruku až domů. Info: 605 720 362.
•• 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.
•• Půjčky rychle a seriosně. Zpro-
středkuji nebankovní půjčky pro za-
městnance, OSVČ, dúchodce i ženy 
na MD. Maximální transparentnost, 
vyhodnocení žádosti do hodiny. Kan-
celář v Ivančicích, Palackého nám.
č. 8, e-mail: MarikaF@seznam.cz 
nebo tel.: 731 933 513. Pracuji pro 
více věřitelů.

» PODĚKOVÁNÍ
•• Poděkování občanům Ivančic: Dě-
kujeme všem občanům, kteří přišli ve 
dnech státního smutku uctít památku 
prezidenta Václava Havla před Měst-
ský úřad v Ivančicích.       JS, JB, JK.
•• Děkujeme všem, jež se přišli roz-
loučit se Svaťou Hrubým z Dobelic, 
který zemřel náhle dne 2. ledna 2012 
ve věku nedožitých 53 let. Zarmouce-
ná rodina. 
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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 02/12 vyjde 27. ledna 2012, uzávěrka 24. ledna 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 14.1. v 18.00 DŮM
  Drama ČR, Slovensko

ne 15.1. v 18.00 DLUH
  Drama USA

so 21.1. v 18.00 ANONYM
  Historické drama VB, Německo

ne 22.1. v 18.00 MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
  Komedie USA

so 28.1. v 16.00 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
a v 18.00 hod. Anim. dobrodr. film, dabing

ne 29.1. v 18.00 MISTROVSKÝ PLÁN
  Akční komedie USA

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

so 15.1. ve 20.00 ANONYM
  Historické drama VB, Německo

so 21.1. v 18.00 PERFECT DAYS:
a ve 20.00 I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
  Komedie ČR

st 25.1. ve 20.00 NEVĚSTINEC (85%)
  Psycholog. drama Francie

so 28.1. v 18.00 TWILIGHT SÁGA:
a ve 20.00 hod. ROZBŘESK - 1. část
  Romantický fantasy film USA

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 15.1. v 19.00 BASTARDI 2
  Drama ČR

ne 18.1. v 19.00 OCELOVÁ PĚST
  Akční film USA, dabing

so 22.1. v 19.00 PERFECT DAYS:
a ve 20.00 I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
  Komedie ČR

st 25.1. v 19.00 VYMĚŘENÝ ČAS
  Sci-fi film USA

so 29.1. v 17.30 TWILIGHT SÁGA:
a ve 20.00 hod. ROZBŘESK - 1. část
  Romantický fantasy film USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

ne 14.1. v 19.00 MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
ne 15.1. v 19.00 Komedie USA

so 21.1. v 19.00 JOHNY ENGLISH SE VRACÍ
ne 22.1. v 19.00 Komedie VB

ne 22.1. v 16.00 OCELOVÁ PĚST
  Akční film USA, dabing

so 28.1. v 19.00 RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
ne 29.1. v 19.00 Rodinné drama ČR

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.

Mezinárodní myslivecké sdružení SLEPÁ PATRONA pořádá

MYSLIVECKÝ PLES
21. ledna 2012 od 20.00 hodin v Kulturním domě v Dobřínsku
Vstupné 150 Kč - vstupenka je slosovatelná a v ceně vstupenky

je myslivecká večeře. K poslechu a tanci hraje
dechová hudba VACENOVJÁCI.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov 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.

NA JARNÍ PRÁZDNINY DO HERLÍKOVIC
4. 2. - 11. 2. 2012 • pro děti, mládež, dospělé a rodiny s dětmi

Ubytování: 2, 3, 4 lůžkové pokoje, soc. zařízení v patře 
Lyžování: skiareál HERLÍKOVICE (2 čtyřsedačky, 8 vleků, 

snowpark, večerní lyžování, běžecké tratě). Strava: polopenze 
(snídaně, večeře), pitný režim. Cena: děti do 6 let - 1.000 Kč, 

děti 6-12 let - 3.600 Kč, ostatní 4.000 Kč. V ceně ubytování, strava, 
program. Doprava vlastní nebo společným autobusem (cena dle 

počtu účastníků). Informovat a přihlásit se můžete v SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 12, tel.: 546 451 292, www.svcivancice.cz

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov pořádá LETNÍ TÁBOR:

SAXANA A LEXIKON KOUZEL
18. - 25. 8. 2012 v rekreačním středisku Spálený mlýn Rešice.

Ubytování v chatkách, strava 5x denně, bazén.
Cena: 2.900 Kč, pro členy zájmového kroužku DDM 2.800 Kč,

přihlášky v kanceláři DDM nebo ke stažení na www.domecekmk.cz

ROCKOVÁ KAPELA BEZKOFEINU HLEDÁ 
HRÁČE NA KLÁVESOVÉ NÁSTROJE.

Podmínkou je ochota učit se repertoár a věnovat čas muzice. Není 
nutné předchozí působení v jiné skupině. Ozvat se mohou i ti, kteří 
zatím hráli třeba jen na klavír a byli by ochotni si pořídit klávesy a učit 

se nové věci. Zásadní podmínkou je pohodový člověk.
Neváhejte se přihlásit, za zkoušku nic nedáte. Těšíme se na vás.

Kontakt: Roman Müller, tel.: 775 551 040, e-mail:
romanmuller@seznam.cz, www.bezkofeinu.cz

Hostinec Pod Věží Olbramovice pořádá
4. února 2012 v 10.00 hodin

TRADIČNÍ TURNAJ V MARIÁŠI 
Startovné 100 Kč, v ceně hovězí guláš. Zájemci o účast se prosím 

nahlaste dokonce ledna na tel. čísle 774 433 482.

ZO ČSCH Moravské Bránice zve zájemce na akce:

PRODEJNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ
A HOLUBŮ 

se koná v chovatelském klubu ve dnech
4. února 2012 od 8.00 do 16.00 hodin

a 5. února 2012 od 8.00 do 12.00 hodin.
Poslední možnost nakoupit chovná zvířata na novou chovatelskou 

sezonu. Občerstvení zajištěno. Uzávěrka přihlášek do 22. ledna 2012 
na adrese: zocschmoravskebranice@seznam.cz.

Dne 3. února 2012 od 16.00 hodin proběhne

KRÁLÍKÁŘSKÝ AKTIV
oblasti Brno s ukázkami posuzování a problematikou chovu králíků,

na který jsou zváni všichni chovatelé králíků nejen z této oblasti.

1. NAROZENINY R-KLUBU
sobota 21. ledna v 17.00 hodin

Středisko volného času, Kounická 70, R-klub
Program: hraje DJ Blaster, Rap show s raperem Scorpio - křest 

nového videoklipu. Návštěvníky čeká narozeninový dort a 
nealkoholický drink. FOTOSOUTĚŽ - podmínky a více informací

na: www.icmivancice.cz

Město a MěKS Moravský Krumlov si Vás dovolují pozvat na

VIII. PLES MĚSTA
14. ledna 2012 v hotelu Epopej, zahájení ve 20 hodin

Hraje skupina DREAMS a Cimbálová muzika A. STEHLÍKA.
Předtančení • Country tance -„A je to“.

Tombola • Vstupné s místenkou 120 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru, Zámecká 2.

Hotel Ryšavý*** si Vás dovoluje pozvat na 4. ročník
originální ochutnávky vín snoubených s vybranými pokrmy

DEN VÍNA
pátek 3. 2. 2012 od 19 hodin. 

Pod patronací Ing. Pavla Chrásta a Jana Jandy Vám nabídneme 
vzorky 100 druhů vín z patnácti moravských vinařství. Nejlepší vína 
jsme s naším šéfkuchařem snoubili s jídly a pochutinami tak, abychom 
vytvořili lahodné a někdy i neobvyklé kombinace. Pro tento rok jsme 
pro Vás připravili speciální hosty jako například  pan Martin Severa a 
další. Ochutnávku Vám zpříjemní cimbálová muzika PRESPOLAN.

Cena vstupného činí 590 Kč na osobu. Zahrnuje degustaci vín 
všech vinařství, ochutnávku netradičních kulinářských specialit a 

degustační sklenici. 
Objednávky vstupného a ubytování: telefon: 515 323 428

e-mail rezervace@hotelrysavy.cz, více na www.hotelrysavy.cz
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27. 5. 2011
Uplynul rok a jsme v tom zase. 

Je 10.05 hodin a přijíždím s naba-
lenou motorkou na náměstí TGM 
v Krumlově, odkud startujeme 
na náš další trip. Cílem se pro 
letošek stává Albánie cestou přes 
Monte Negro (Černá Hora).

Na místě setkání na nás čeká 
pár přátel, náš doprovod v první 
den naší cesty. Po loňském Tunis-
ku, kdy jsem se pro neustálé pro-
blémy nadobro rozešel s  Milanem 
alias Jimem, se ke mně a Jirkovi 
přidal Mirek Rosický z Višňové. 
Při čekání na Jirku, který se po-
někud zdržel deštem při cestě ze 
Štěchova, se v myšlenkách vracím 
k přípravě na cestu, kdy se u mě 
cestovní horečka dostavuje až 
poslední večer před odjezdem, 
můj nervový výlev odnáší chudáci 
holky a manželka Ilona. Z roman-
tické noci nebylo nic. Moje smůla, 
odjíždím o něco těžší.

Konečně jsme všichni tři po-
hromadě. Já - Ruda Fráňa - Joe, 
Jirka Tomášek - Jura, a Mirek 

Rosický - Myrek (s tvrdým), 
všichni na strojích BMW GS. 
Společně s námi odjíždí náš do-
provod - patron motorkářů Jara 
Mikeš, Jirka Pelikán s manželkou 
Majkou, Radek Karas a Lucka 
Drahozalová.

Pomalu se za hrozícího deště 
přesouváme přes hraniční pře-
chod Brodské na Bratislavu a 
dál směr Maďarsko. Počasí se 
postupně mění na typicky letní 
a my postupně odkládáme jednu 
vrstvu oblečení za druhou.

Náš doprovod se při jakékoliv 
zastávce okamžitě odstrojuje 
z přileb a bund a cesta se po tak 
dost nudném Maďarsku neustále 
prodlužuje. Cíl dnešního dne 
Balaton je v 16.00 hodin stále 
v nedohlednu. Po elegantním 
přeskoku železničního přejezdu 
jinak jednotvárnou cestu koření 
Myrek opravou upadnutého blat-
níku. Díky mým bezvadným na-
vigačním schopnostem konečně 
máme Balaton v dohledu, nejprve 
po levé straně a později po obrát-

ce napravo. Cílem mělo být leto-
visko Siofók, tento cíl měníme na 
středisko Balatonvillagos. 

I přes skutečnost, že k tomuto 
cíli nás vede navigace, opět chy-
buji, zapomínám odbočit, což si 
uvědomuji asi po 200 metrech. 
Nevadí, GPS okamžitě přepočítá-
vá a odbočuji vpravo. Ihned zjiš-
ťuji blížící se VELKÝ PRŮSER. 
Cesta k jezeru pokračuje nefalšo-
vanou šotolinou. Náš doprovod si 
naplno užívá pocitů enduro jezdců. 
Co na tom, že sedlají např. Hondu 
CBR 600 nebo Harley. Bez ztráty 
na životech nebo majetku pokra-
čujeme pod společným vedením, 
mým a GPS, dál těsně kolem 
jezera až k uzamčené bráně, dál už 
pokračuje soukromá cesta. 

Otáčíme se a při návratu zpět 
zastavujeme u příjemného kempu, 
kde nás majitel vítá domácí hruš-
kovicí. Nedá se nic dělat, tento den 
končíme. Při večerním příjemném 
posezení po bohaté večeři kal-
kuluji uplynulý den. Při skládání 
jednotlivých střípků se zážitky 
jsem vyrušován přiblblými po-
známkami, že se mnou a moji GPS 
příště nejedou ani do Brna, natož 
do Albánie. S přibývající hladinou 
alkoholu v mé krvi je přestávám 
nějak chápat. Co tím mysleli?

28. 5. 2011
 Ráno v šest hodin se probou-

zím a taktickým tichým popěv-
kem budím ostatní. Jelikož nikdo 
nereaguje, můj hlas přidává na 
intenzitě. Výsledek se brzy dosta-
vuje a moje maličkost je obdaře-
na sprškou jadrných slov. 

Myrek se koupe v údajně tep-
lém, ale kalném Balatonu, což sa-
mozřejmě dokumentuji. Balíme se 
a po rozloučení s přáteli odjíždíme 
na hraniční přechod Udvar. Ve 
městě Beli Manastir snídáme. Prů-
jezd Chorvatska nás motorkářsky 
nenaplňuje. Polykání kilometrů 
ruší jen silný boční vítr. 

Do Bosny a Hercegoviny vstu-
pujeme přes hraniční přechod 
Orasje. Dokupujeme vodu a bílý 
chléb. Vzhledem k vzrůstající 
teplotě se postupně vysvlékáme 
do dresů. To se postupně mění,  
jak se přibližujeme k horám, kde 
nás vítá zatažená obloha hrozící 
deštěm. Najíždíme na mokrou 
vozovku a začíná být jistotou 
fakt, že déšť nás nemine. Z toho-
to důvodu oblékáme nemoky, což 
se ukázalo jako prozíravé řešení. 
Začíná pršet. Občas nám při jízdě 
po mokré a zaolejované vozovce, 
plné vymačkaných kolejí zalitých 
vodou, uklouzne jedno z kol, kte-
ré se po lehkém smyku opětovně 
chytí na čistém asfaltu. 

Ráz vesnic se postupně mění a 
je patrno, že víra zdejších obyva-
tel je spíše nakloněna jinému než 
křesťanskému vyznání. Statistiky 
uvádějí, že dvacet procent obyva-
tel zdejšího kraje jsou křesťané
a zbytek, tedy osmdesát procent, 
muslimové. Při jedné ze zastávek 
se shodujeme na skutečnosti, 
že kdyby nepršelo, je tato část 
cesty motorkářský ráj. Jedna 
zatáčka stíhá druhou. Pomalu se 
přesouváme směrem na Sarajevo. 
Ve vesnici Vlasenica obědváme 
lovečák a chleba. 

Cesta dál stoupá vzhůru do 
nadmořské výšky 845 metrů. 
Vjíždíme do velké oblačnosti a 
viditelnost se mění na vzdálenost 
max. 15 metrů před motorku. My-
rek jede první a ujíždí. Vzhledem 
ke skutečnosti, že Jura nosí brýle, 
které se mu silně mlží, a tím 
pádem nic nevidí, jede rychlostí 
blízké 20 km/hod., jej předjíždím 
a snažím se ho vést. To se mi daří 
za pomoci oranžového nemoku, 
kdy vytvářím pomyslný maják 
v moři mlhy. Pomalým tempem 
sjíždíme do městečka Sokolac, 
kde tankujeme a dotazujeme se 
obsluhy na možnost ubytování. 

Z důvodu neustálého deště se 
ubytováváme v penzionu Frenč 
za 16 euro společně s Němcem a 
Rakušanem, kteří jedou stejným 
směrem jako my. Gazda nás na-
pájí rakijí a ukončení dne nabírá 
správný směr. Odpoledne v dešti 
a bez pořádného jídla dělají své. 
Další dva panáky, pivo po večeři 
a mám ho jak z praku. Dnešní den 
najeto 459 km. 

29. 5. 2011
Ráno opět vstávám v šest. 

Do půl sedmé páchám na svém 
těle hygienu a poté opětovně 
budím kluky písničkou se stej-
ným výsledkem jako předchozí 
den. Rychle dopisuji deník a 
odcházíme na snídani. Stále prší 
a nevypadá to na zlepšení. Po 
nabalení motorek a nastartování 
zjišťuji, že mi nefunguje nabíječ-
ka na telefon. Nezbývá nic jiného 
než vypnout stroje a pokusit se ji 
opravit. Za pomoci domácích, asi 
po 20 minutách, kdy se snaží po 

všech čertech sehnat pojistku, 
stejně zjišťujeme, že odešel ko-
nektor. Jsem poněkud rozladěn. 

Odjíždíme na město Foča a 
poté k hraničnímu přechodu Hun. 
Cesta vede kaňonem řeky Drina. 
Silnice je široká s bídou tři metry 
a na mnoha úsecích je propadená 
po silných deštích. S hrůzou zjiš-
ťujeme, že zde jezdí i autobusy. 
Je fascinující vidět, jak se vyhýbá 
autobus s osobákem na tak úzké 
silnici. Přemostění potoků a pro-
láklin je někde řešeno několika 
kulatinami. Při jedné ze zastávek 
si sdělujeme, že ke štěstí nám už 
jen chybí potkat kamion.... 
Pokračování příště. Ruda Fráňa

Děkuji sponzorům: Štulík Ladi-
slav - JaPe transport • Pelikán Jiří 
- Ropelmon • Hanka a Karel Dole-
žalovi - Dolní Dubňany • Jana a Ja-
romír - moji rodiče • Jana Sobotková
- moje neustále se smějící nebo plačící 
sestra • Robert Pokorný - RPTuning
• ZRCADLO - mediální partner.

DO ZEMĚ ORLA

zleva: Mirek Rosický, Rudolf Fráňa, Jiří Tomášek

Pohoří Durmitor na severu Černé Hory, u hranic s Bosnou a Hercegovinou

PŘEDNÁŠKA „DO ZEMĚ ORLA
„

prezentace cesty na motocyklu po Albánii s fotografiemi.
Přednáší Ruda Fráňa.

26.1. v 18.00 hod. - Galerie Knížecí dům MK, vstupné: 40 Kč.

Hned 1. ledna 2012 se kolem 
11 hodin shromáždilo na ivan-
čickém náměstí asi třicet cyklistů 
z klubu Cycles Perfekca a jejich 
přátelé z Oslavan, aby společně 
oslavili příchod nového roku. 

Trasa vedla z ivančického ná-
městí do Hrubšic, Biskoupek a 
Nové Vsi. Protože bylo mizené 
počasí, byla nutná zastávka v re-
stauraci „U Slavíků“. Horký grog 
k zahřátí se jistě nepočítal jako 
doping. K doplnění nových sil 
přispěla výborná gulášovka. 

Zde se již peleton drobil. Ně-
kteří cyklisté jeli bez zastávky 
rovnou do Oslavan, další až 
po očerstvení. Cyklisté z klubu 
Cycles Perfecta pak zamířili 
k Letkovicím a do Ivančic.

Přes nepěkné počasí byla účast 
asi třiceti cyklistů dobrá a může-
me se těšit, že 1. ledna 2013 se 
s cyklisty na silnici opět setkáme 
při novoroční jízdě.     Jiří Široký

Cyklisté šlápli do pedálů
hned první den v roce


