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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.

/Praha/ Plátna Slovanské 
epopeje, která byla odvezena do 
Prahy se záměrem vystavit je ve 
Veletržním paláci, jsou stále očím 
návštěvníků ukryta. Galeristé to-
tiž řeší nečekané potíže spojené
s expozicí Muchových pláten.    

Plátna měla být již vystavena, 
ale ukázalo se, že ve Velké dvora-
ně Veletržního paláce nevyhovují 
světla ani topení. Silné světlo to-
tiž zkresluje skutečnou barevnost 
plátna a na některých místech 
může dojít i k vyblednutí barev.

„Obrazy by měly být nasvíceny 
180 až 200 luxů, zářiče ve Vele-
tržním paláci mají mnohonásob-
ně víc,“ uvedl pro Českou televizi 
ředitel Galerie Hlavního města 
Prahy Milan Bufka. Světlo tedy 
spíše topí, než svítí. Proto ve 
Velké dvoraně musí vyměnit ta 
nejsilnější, kterých je více než 
stovka. Podle Bufky by měl být 
každý obraz nasvícený pouze 
třemi bodovými světly. 

Naprosto scestné se tak nyní 
jeví názory restaurátorů, kteří 
tvrdili, že v Krumlově jsou plátna 
nevýrazná a že v té tmě na ně není 
ani vidět. To, jak důmyslně byla 
plátna vystavena v Moravském 
Krumlově, podtrhuje i ten fakt, že 
poslední plány staré několik dní 

počítají s „temnější“ atmosférou 
výstavní expozice.

Galeristé se také obávají 
poškození obrazů slunečními 
paprsky, které prostupují přes 
skleněnou výplň stropu a světlíky, 
proto zvažují zatemnění.

Pražský radní České televizi 
potvrdil, že magistrát uvolnil do-
statečné množství financí na za-

jištění těchto technických kroků.
Dalším problémem, který ga-

leristé řeší, je samotné upevnění 
obrazů. Veletržní palác je chrá-
něnou památkou, do jejíchž stěn 
se rámy obrazů kotvit nesmí. Na 
místě se proto stloukají obrovské 
dřevěné konstrukce, na které se 
později obrazy pověsí.

Na rozdíl od krumlovského 

zámku s téměř konstatní teplotou, 
je problémem Prahy také udržet 
v prostorách expozice potřebnou 
teplotu a vlhkost. Silné zámecké 
stěny musí nyní nahradit výkon-
nou klimatizační jednotkou.   

Pokud se podaří vyřešit všech-
ny problémy, měla by být expozi-
ce v pražském Veletržním paláci 
otevřena v březnu.             /mape/

Epopej bez návštěvníků

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

volejte: 724 680 736

Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY?

TISKOPISY • LETÁKY
VIZITKY • PUBLIKACE

GRAFIKA + SAZBA + TISK
+ DISTRIBUCE

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

REKLAMNÍ CEDULE
A PLACHTY

VÝROBA 
RAZÍTEK
VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ

OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.
Návrh Vám zpracujeme

a doporučíme odpovídající
typ a rozměr razítka.

Grafický návrh štočku ZDARMA.

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

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

Z archivu redakce: Obrazy opouštějí krumlovský zámek a čeká je cesta do Veletržního paláce.
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Pomóóóc! Konec světááá!
Tak vážení přátelé. Už se to defini�vně přiblížilo. Magické datum 

21. 12. 2012. Na tomto datu ukončili staří Mayové svůj kalendář. 
Den, kdy nastane konec světa. Kajte se, dělejte dluhy a jiné lumpár-
ny! Dle své povahy a nátury. Vše už je jedno...

Nebojte se. Nezbláznil jsem se, ba ani neopil, nechci šířit poplaš-
nou zprávu, ani to nemyslím vážně. To jsem pouze nahlédl do tele-
vizního programu a zjis�l, jakým kvalitním zbožím nás za naše tvrdě 
vydělané peníze hodlají naši milovaní televizní tvůrci opět obšťastnit 
a o jakých hloupostech se dnes diskutuje až na akademické půdě.

Ono to není poprvé, kdy různí proroci či jiní jurodivci prorokují 
konec všeho. Naposledy byl termín konce určen na den 21. května 
2011. Světu to sladce sdělil vůdce jisté americké sekty Harold Cam-
ping. Onen slavný den přišel a svět se točí dál a je mu úplně jedno, 
že by měl přestat. Doufejme, že se zhrzený prorok nebude ch�t 
s ma�čkou zeměkoulí soudit, jak se stalo v USA milým zvykem. 

Konec světa neboli soudný den, podle mojžíšského vyznání 
nazývaný Armagedonem, je většinou náboženství považován
za soud či rozsudek nad osudy lidských duší vynesený božstvem
a bývá svázán s myšlenkou příchodu něčeho nového. Podle sva-
tých knih je obdobím, kdy budou hodní vykoupeni a postaví se 
po pravici boží a � hříšní budou na věky zatraceni. Mnohé nábo-
ženské spisy, obrazy s �mto mo�vem, a dokonce i hodně filmů
se předhánějí v mukách pekelných, které hříšníci zažijí. 

Jestli dovolíte osobní názor, vážení čtenáři, podle mě se jedná 
pouze o přirozenou lidskou touhu po odplatě ponižovaných (spra-
vedlivých) vůči vládcům a jejich poskokům (hříšníkům) a touhu 
po novém spravedlivém světě. Mohu říci, že konec něčeho je věc 
veskrze logická, pro nás jako lidstvo samozřejmá a srozumitelná. 
Ostatně na zemi končí všechno. Zima, teplo i samotný život. Ovšem, 
a to je pozoruhodné, všechno se opět cyklicky opakuje. Včetně his-
torie, to k naší smůle ovšem, protože lék na lidskou hloupost za�m 
nikdo nevynalezl. Ale to je jen poznámka bokem. 

Prosím nezoufejte a řekněte si, že oni si � mayš� sochaři a kněží 
odskočili pouze na gáblík a byli posléze pověřeni vládcem jinými
a důležitějšími úkoly, protože se svým kalendářem byli už dostateč-
ně daleko a mohl počkat. Nepíši to pouze pro to, abych celou věc 
zlehčil. I když to je potřeba. Budou nás s �m otravovat celý rok.

Věřte, že konec světa u vás nastane až 24. 12. 2012, na Štědrý 
večer, když své tchýni zapomenete koupit dárek pod stromeček. 
A pro ty, kteří budou zklamáni, že Apokokalypsa nepřišla? Nezou-
fejte, on se přižene nový prorok a stanoví vám další datum. To 
abyste se měli na co těšit.                                              Petr Sláma

Slovo úvodem

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

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 - operátory CNC
»  seřizovače lisů
»  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

ZPRÁVY Z RADNIC
Zakázky byly přiděleny 

/Ivančice/ Rada města projednala a schválila přidělení dvou veřej-
ných zakázek na projektovou dokumentaci. V plánu je projekt rekon-
strukce ivančické smuteční síně a studie rekonstrukce sportovního sta-
dionu v Ivančicích. Dokumentaci pro první akci zpracuje firma Prost 
Hodonín, s. r. o. za sumu 112.080 Kč. Studie rekonstrukce sportovního 
stadionu byla zadána Ing. arch. Karelu Spáčilovi za celkovou cenu 
66.000 Kč. Rada města na svém zasedání zároveň zrušila výběrové 
řízení na rekonstrukci Besedního domu. Důvodem se stala nejednot-
nost, rozdílnost a spornost obsahu podaných nabídek. Zároveň pověřila
odbor technický a investiční zadáním nového výběrového řízení.   /PeSl/

Poplatek za psa až 700 Kč
/Neslovice/ Neslovičtí zastupitelé schválili na svém veřejném za-

sedání výši obecních poplatků pro rok 2012. Jednalo se především o 
poplatek za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu. Za tuto 
službu zaplatí neslovičtí občané v letošním roce 450 Kč za osobu. Dále 
byl staven poplatek ze psů. Pro majitele rodinných  domů to bude 200  
Kč s tím, že sazba za druhého a dalšího psa je 300 Kč. V bytových 
domech je poplatek o něco vyšší. Za svého čtyřnohého spolunájemní-
ka zaplatí občané 500 Kč. Sazba za druhého a dalšího psa je 700 Kč. 
Všechny poplatky jsou splatné do konce měsíce února 2012.      /PeSl/

Výtěžek z plesu pro děti
/Oslavany/ Finanční prostředky se v dnešní době velmi obtížně shá-

nějí a to i na takovou akci, jako je výměnný pobyt oslavanských dětí 
s jejich kamarády z partnerské obce Vir, nazvaný případně Hory 2012, 
Dolní Morava. Oslavanské radnici přišli na pomoc sponzoři. Olomouc-
ká firma Jokva věnovala 50.000 Kč. Dalším štědrým sponzorem se stal 
podnik SAINT-GOBIAN PAM CZ, s. r. o. s 10.000 Kč. Oslavanští 
se snaží získat peníze i jinak. Proto ode dne 17. 2. do 20. 2. budou 
v místním Dělnickém domě pořádat veřejnou sbírku. Pro tyto účely 
chtějí využít i výtěžku z XIV. reprezentačního plesu.                   /PeSl/

Dejte svůj hlas nejlépe 
opraveným památkám

Rada JM kraje vyhlásila soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka 
Jihomoravského kraje v roce 2011“. Cílem soutěže, která se koná již 
popáté, je vhodná motivace vlastníků kulturních památek k jejich pří-
kladné obnově, propagace památek na jižní Moravě a také seznámení 
široké veřejnosti s problematikou památkové péče.

Do soutěže mohou být navrženy památky (i dílčí části) opravené v 
roce 2011. Návrhy může podávat kterýkoliv občan, k nominaci bude 
též vyzvána odborná veřejnost a starostové obcí, na jejichž území se 
památky nacházejí. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 20. února 2012, 
hlasování prostřednictvím SMS zpráv proběhne od 1. do 31. března 
2012, výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2012.

Z navržených památek bude komisí vybráno maximálně 30 nejlepších 
návrhů, které budou soutěžit o ceny ve třech kategoriích: velké stavby 
(hrady, zámky, kostely,...), díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěn-
né malby,...) a drobné stavby (kapličky, zvoničky, boží muka,...).

Fotografie vybraných památek a doprovázející popisné texty 
budou uveřejněny na webových stránkách www.kr-jihomorav-
sky.cz. Souhrnné ocenění 300.000 Kč bude rozděleno podle počtu 
získaných hlasů následovně: V kategorii 1. budou oceněna první dvě
místa částkou 150.000,- a 50.000,- korun, v kategorii 2. a 3. první 
místa částkou 50.000,- korun.                                                     /abé/

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

TOP SOLARIUM

Dr. Odstrčila 52 (nad pizzerií)
MORAVSKÝ KRUMLOV

VERTIKÁLNÍ TURBOSOLARIUM
- SPECIÁLNÍ TRUBICE
PRO OPALOVÁNÍ NOHOU

Otevírací doba: po - pá 13.00 a 17.00 hodin,
objednávky kdykoliv na tel.: 728 212 229.

MINUTA

již od 5,- Kč

/Ivančice/ Ve čtvrtek 26. ledna 
byl na konci Oslavanské ulice pro 
veřejnost otevřen nový supermar-
ket. Ještě v dubnu minulého roku 
bylo v prostoru mezi Boží horou a 
silnicí k Oslavanům ladem ležící 
pole a dnes je zde moderní budo-
va, včetně parkoviště, přístupové 
silnice i chodníků. Upraveny byly 
části silnice k Oslavanům, včetně 
vybudování kruhového objezdu, 
který umožnil vjezd k prodejně
i starému sídlišti.

Kolem osmé hodiny bylo před 
prodejnou živo. Několik set zvě-
davých občanů vyslechlo krátké 
projevy představitelů města,
organizací, které vše vybu-
dovaly, i zástupců majitelů 
střediska. Pak se otevřely brán
a byla možnost vstoupit dovnitř
a prohlédnout si interiér, případně 
si obstarat první nákupy. Nelze 
popisovat vystavovaný sortiment 
- je zde vše, co domácnost potře-
buje, a ještě sekce např. pro kutily, 
zájemce o hudbu, knihy apod.

Vyrostl zde konkurenční 
podnik Penny marketu, ale ne-
myslím, že by si obě organizace 
konkurovaly v cenách. Spíše pů-
jde o dostupnost, která je pro obě 

sídliště a přilehlé ulice vítána.
Občanům Ivančic i blízkých 

obcí se tak zlepšila možnost 
nákupu potravin i spotřebního 
zboží.  Otázkou je, jak nové ob-
chodní středisko ovlivní prosperi-
tu menších obchodů v Ivančicích 
a nejbližším okolí.

Je nemyslitelné, aby zanikly ob-
chody např. v Němčicích,  Letko-
vicích, Budkovicích, Řeznovicích 
nebo Hrubšicích. Vlastníci moto-
rových vozidel  si větší nákupy v 
Ivančicích zajistí, ale nevím, jak 
by s novou situací vypořádaly 
starší osoby v ivančických obcích. 

Přejme si proto, aby dnešní 
„malí“ prodejci vydrželi i do bu-
doucna.                        Jiří Široký

Tesco v Ivančicích otevřeno
 - zkouška pro maloprodejce

/Kraj/ JM ve spolupráci se 
Sdružením Zlatý erb vyhlásil 
letošní krajské kolo 14. ročníku 
soutěže o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby - Zlatý erb. 

Hlavní ceny budou v krajském i 
celostátním kole uděleny v katego-
riích: nejlepší webové stránky měs-
ta, nejlepší webové stránky obce
a nejlepší elektronická služba.

V krajském kole se v kategorii 
nejlepší webové stránky obcí a 
měst hodnotí například povinně 
zveřejňované informace, kvalita 
úřední desky podle správního 
řádu, další zveřejněné informace, 
ovládání webu, navigace a pře-
hlednost stránky, výtvarné zpra-
cování a bezbariérová přístupnost. 

V kategorii nejlepší elektronická 
služba je hodnocena užitečnost 
služby a nápaditost řešení.

Krajských kol soutěže Zlatý 
erb se mohou zúčastnit města a 
obce se svými oficiálními webo-
vými stránkami, elektronickými 
službami a turistickými webo-
vými prezentacemi. Formulář 
přihlášky do soutěže je k dispo-
zici na webové stránce soutěže 
http://zlatyerb.obce.cz. Uzávěrka 
příjmu přihlášek je stanovena na 
středu 31. ledna do 16.00 hodin. 

V roce 2011 se do jihomorav-
ského krajského kola soutěže Zla-
tý erb přihlásilo 32 obcí a měst. 
Cenu veřejnosti získala obec
Jezeřany-Maršovice.            /abé/

Obce a města soutěží
o nejlepší webové stránky

/Ivančice/ Hejtman JM kraje 
Michal Hašek v úterý dne 17. led-
na 2012 navštívil školy a školská 
zařízení v Ivančicích.

Nejprve zavítal do Gymnázia 
Jana Blahoslava. Zde se studen-
ty diskutoval o tématech státních 
maturit, procesu optimalizace 
středních škol na jižní Moravě 
nebo o ministerstvem školství 

předloženém návrhu reformy 
systému financování regionální-
ho školství.

V dalším průběhu dne hejtman 
navštívil nově otevřenou třídu 
Mateřské školy Na Úvoze. Přímo 
na místě se také zajímal o sou-
časnou situaci ivančické Speci-
ální školy pro sluchově postižené
a Dětského domova.             /abé/

Hejtman Michal Hašek 
navštívil školy v Ivančicích
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§ 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, chtěla bych se zeptat. Mám dvě děti ve své péči, podala 
jsem si návrh na zvýšení výživného, protože otec na dvě dospívající 
děti hradil výživné na každé dítě 1.300 Kč. Výživné bylo zvýšeno na 
každé dítě o 700 Kč na 2.000 Kč. Před zvýšením výživného otec při-
spíval dětem občas na tábory či kroužky, navíc jim dával peníze na 
narozeniny. Po zvýšení výživného se však otec odmítá na čemkoliv 
podílet. Chtěla bych tedy vědět, jestli je jeho povinností tyto mimořád-
né náklady (tábor, kroužky, kapesné apod.) hradit jednou polovinou
a jestli mohu nechat tuto jeho povinnost soudně stanovit?  

 

K Vašemu dotazu uvádím, že vymahatelné je pouze výživné sta-
novené druhému rodiči soudním rozhodnutím. Jakékoliv mimořádné 
výdaje dětí není druhý rodič povinen hradit, je to však na druhou stranu 
běžnou zvyklostí, ale záleží pouze na dohodě obou rodičů. Pokud však 
druhý rodič, který děti nemá v péči, odmítá přispívat na jakékoliv jejich 
mimořádné výdaje nebo jim nedává dárky na narozeniny či Vánoce, 
měl by to být pro soud důvod stanovit mu vyšší výživné než rodiči, kte-
rý dětem pravidelně přispívá nad rámec výživného a dárky jim dává.

Takže pokud bych to měl shrnout, nedá se soudně vymáhat povinnost 
přispívat na mimořádné výdaje, ale dá se to zohlednit při zvyšování vý-
živného druhému rodiči, a je to tedy „přitěžující“ okolnost pro rodiče, 
který hradí výživné, ale nad rámec výživného nijak nepřispívá.

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

V souvislosti s dokončením a zveřejněním zátěžových testů JE 
Dukovany navštívili členové Hospodářského výboru Parlamentu ČR 
elektrárnu, aby se s pomocí odborníků, mezi kterými byla i předsed-
kyně SÚJB paní Dana Drábová, se na místě přesvědčili o způsobu 
provozování a stavu bezpečnosti této elektrárny. Na tiskové konferenci 
předseda Hospodářského výboru Milan Urban prohlásil: „O jaderné 
energetice bezesporu musíme vést celospolečenskou debatu. Nevydal 
bych se však cestou ukvapených rozhodnutí jako některé evropské 
země. Můj názor je dlouhodobě neměnný - budoucností je vyvážený 
mix jaderné energie, fosilních paliv a obnovitelných zdrojů.“ 

Celá závěrečná zpráva o provedení zátěžových testů v Dukovanech 
má 220 stran, což je nad možnosti tohoto článku. Proto cituji alespoň 
dva závěrečné odstavce:

„Hodnocení bezpečnostních rezerv EDU při extrémních přírodních 
podmínkách, při ztrátě elektrického napájení, při ztrátě odvodu tepla do 
koncového jímače a schopnosti zvládnout situaci při rozvoji scénáře do 
oblasti těžké havárie ve většině havarijních scénářů potvrdilo existenci 
rezerv a dostatečnou robustnost barier pro zabezpečení úrovní ochrany 
do hloubky jak v oblasti projektu, tak v oblasti personálního, adminis-
trativního a technického zabezpečení zvládání havárií.

 I přes značnou robustnost barier lze na základě výsledků hodnocení 
bezpečnostních rezerv pro iniciační události, ztrátu bezpečnostních 
funkcí a opatření pro zvládání nadprojektových a těžkých havárií EDU 
konstatovat, že pro vysoce nepravděpodobné, nadprojektové situace 
byly identifikovány příležitosti pro další zvýšení bezpečnosti.“ 

Jinak řečeno, nebyly nalezeny žádné závady či nedostatečnosti v 
provozování a jaderné bezpečnosti elektrárny. To však neznamená, 
že při rozborech extrémních a vysoce nepravděpodobných provozních 
stavů nelze nalézt zlepšení instrumentace elektrárny či doplnění pro-
vozních předpisů.

 Minulý týden byl na elektrárně bohatý na události. V souvislosti s 
návštěvou poslanců Hospodářského výboru bylo 19. ledna podepsáno 
Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji 
Jaderné elektrárny Dukovany. Tento závažný dokument signovali sta-
rostové obcí pětikilometrového pásma a předseda Energoregionu 2020 
na straně jedné a ředitel elektrárny na straně druhé. Krom jiného je
v memorandu zakotvena i další existence naší komise.

V sobotu 21. ledna byl odstaven 3. výrobní blok. Po vychlazení
a demontáži víka reaktoru bude vyměněna 1/5 paliva z 349 palivových
a regulačních kazet za čerstvé. Během odstávky dojde také k revizím výrob-
ních a bezpečnostních zařízení podle dlouhodobého, předem připraveného 
harmonogramu a k realizaci plánovaných investičních akcí. Odstávka bude 
trvat jeden měsíc.                 23. 1. 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.

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.

Pálená cihla KMB

Profiblok 300 nebroušený

22,80 Kč/ks
cena vč. DPH, platí do 15. února 2012.

ROZVOZ VOZEM S HYDRAUL. RUKOU
• PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU,

DRTÍ A CEMENTU

KOMPLETNÍ
BETONOVÝ PROGRAMwww.autocentrumcerny.cz

AUTO-JF s.r.o.
Medlice 20
671 40 Tavíkovice
prodej: 736 624 953
servis: 736 624 955, 515 339 345

AUTOSERVIS • PNEUSERVIS • GEOMETRIE • DIAGNOSTIKA • KLIMATIZACE

Prodej nových vozů DACIA a RENAULT • Prodej skútrů SYM
Revize a montáž LPG již od 20.000 Kč

Dacia Duster Cool s klimatizací

již za 279.900 Kč
AKCE: vozy Duster

k dodání do 3 dnů,

předváděcí jízdy

Počátkem roku patří tradičně 
brněnské výstaviště veletrhu 
cestovního ruchu, který letos pro-
běhl ve dnech 12. až 15. ledna. 
Garantem prezentace Znojemska 
je obecně prospěšná společnost 
Znojemský regionální rozvoj. 

Čtvrtek a pátek byl určen odbor-
níkům, oba víkendové dny široké 
veřejnosti. Na akci se podíleli: 
spoluvystavovatelé: města Znoj-
mo, Moravský Krumlov, Miro-
slav, Jevišovice, městysy Vranov 
nad Dyjí, Mikulovice, Běhařovi-
ce, obce Dobšice, Kuchařovice, 
Únanov, mikroregion Jevišovicko, 
mikroregion Miroslavsko, mik-
roregion Moravskokrumlovsko, 
mikroregion Vranovsko, mikrore-

gion Sever Znojemska, Živé po-
mezí Krumlovsko - Jevišovicko, 
Inter Znojemia Group, a. s.

Partneři: Vinařský Fond ČR, 
Veletrhy Brno a. s. Sponzoři: Vin-
né sklepy Lechovice spol. s r. o., 
Vinařství Roman Polák, Vinařství 
rodiny Špalkovy, s. r. o., Inter Zno-
jemia Group, a. s. Zahraniční part-
neři: Projekt Added Value Znojmo, 
Fundacion Centro de Recursos  
Ambientales de Navara (Španěl-
sko), Vilniaus Sveiko Miesto Biu-
ras (Litva), Fundacja Institut Spraw 
Obywatelskich (Polsko), Agence 
Regionale Pour (Francie). 

„Nejčastější dotazy návštěv-
níků k Miroslavi směřovaly 
na možnosti ubytování, stravo-

vání, sportu, ke kulturně spo-
lečenským akcím (vinný košt, 
festival dechovek, Meruňkobraní, 
Gulášovka, advent), problémům 
s využitím a opravou zámku či 
vinařství v regionu. Předmětem 
áájmu mnoha hostů se staly nově 
otevřené Vinařství Hanzel, národ-
ní přírodní památka Miroslavské 
kopce a rybník Rény. Po kapes-
ních kalendářích, pohlednicích 
a brožurách se každý den jen 
zaprášilo,“ vyjmenoval místosta-
rosta Miroslavi Roman Volf. 

Miroslavskou expozici navští-
vili Andrej Jevgenjevič Šaraškin, 
generální konzul Ruska v Brně, 
s pracovníky konzulátu, hejtman 
Jihomoravského kraje JUDr. Mi-

chal Hašek, náměstek hejtmana 
Ing. Stanislav Juránek, radní kra-
je, poslanci, senátoři, pracovníci 
sdělovacích prostředků a mnoho 
dalších. Velký úspěch oficiálních 
hostů i návštěvníků sklidily nové 
publikace „Vzpomínky na nezná-
mé letce“ vojenského badatele 
Jana Mahra a „Ptačí sezóna“ or-
nitologa Dr. Julia Klejduse. 

„Opět nás mile překvapil zájem 
o starší výtisky Miroslavského 
zpravodaje, které si zástupci 
obcí z celé republiky odnášeli 
domů jako inspiraci. V pátek nás 
navštívil sběratel starých listin a 
přinesl nám jako dárek fakturu 
z roku 1897 z miroslavské firmy
Hauser,“ dodal Roman Volf.  /abé/

Veletrh cestovního ruchu Regiontour 2012 v Brně

Projekt „Pět P
„
 -  pomoc dobrovolníků dětem

„Jmenuji se Kája. Je mi 9 let. 
Přistěhovala jsem do Znojma 
s maminkou. Dříve jsme bydleli 
v jiném městě, takže tu teď nikoho 
neznám. Nemám tu žádné kama-
rády. Ve škole se bavím trochu 
jen s Terezkou a Maruškou, ale 
ty chodí ven jen samy spolu. Můj 
tatínek tu nebydlí. Jezdím za ním 
jen občas, třeba o prázdninách. 
Jeho paní je dobrá, občas mě vez-
me plavat, jednou jsme i vyráběli 
svíčky z takových plátů. Maminka 
mě někdy bere ven, jezdíme i na 
kolečkových bruslích, když svítí 
sluníčko. V zimě chodíme na sáň-
ky, ale chybí mi moji kamarádi ze 
školy, kam jsem chodila. Chtěla 

bych zase chodit ven s kamarád-
kou, jít třeba plavat, anebo si s ní 
hrát s moji panenkou…“

Tohle je příběh osamělé Káji, 
která by potřebovala kamaráda ve 
městě, kde je úplně nová a nezná 
nikoho. Mezi svými vrstevníky 
teď nemůže najít dobrého ka-
maráda, který by ji v její životní 
změně pomohl. 

Podporu by ji však mohl po-
skytnou dobrovolník z programu 
Pět P, který realizuje Dobrovolnic-
ké centrum ADRA Znojmo. Dob-
rovolník by se mohl stát malé Káje 
dobrým starším přítelem, který by 
s ní chodil ven, hrál by s ní hry, 
povídal si s ní, seznámil ji s pro-

středím nového města… Dvojice 
by spolu mohla dělat aktivity, kte-
ré si sama zvolí a bavily by je.

Dobrovolnický program Pět P 
je zaměřený nejen na děti, jako 
je Kája, ale i na děti, které jsou v 
přirozeném prostředí ohroženy ve 
svém vývoji, mají problémy 
s kamarády, s rodinou, ve škole, 
nebo mají nějaký typ postižení a 
jsou ve věku od 6 do 15 let. Tyto 
děti potřebuji pomoc, přátelství, 
prevenci, péči a podporu, proto 
název - Pět P. 

Dobrovolník se stává dítěti star-
ším kamarádem, který ho provází 
v životě. Dobrovolník, osoba ve 
věku od 18 do 30 let, tak získává 

nové zkušenosti, pocit potřebnos-
ti, pomoci, přátelství a především 
může s malým kamarádem pří-
jemně strávit svůj volný čas, při-
bližně 2 až 3 hodiny v týdnu.

Chtěl by ses stát takovýmto 
starším kamarádem? Napiš nám 
mail, zatelefonuj nebo se podí-
vej na web. Rádi tě uvidíme, či 
poskytneme bližší informace o 
programu Pět P a možnosti zapo-
jení se do programu. Kontakt na 
koordinátorku: Mgr. Adéla Barte-
sová, tel.: 607 179 049, adela.bar-
tesova@adra.cz, www.dczn.cz.   
(Příběh je smyšlený, ale podobný 
těm, které se v programech Pět P 
odehrávají).                    /adra/

Střední škola dopravy, obchodu a služeb,
Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

nabízí zájemcům o studium tyto obory vzdělání:
na pracovišti v Moravském Krumlově:
 čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou
 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 39-41-L/01 Autotronik

 dvouletý obor vzdělání s maturitní zkouškou
 pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem
 64-41-L/51 Podnikání

 tříleté obory vzdělání s výučním listem
 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 23-51-H/01 Strojní mechanik
 65-52-H/01 Kuchař-číšník
 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář
 33-56-H/01 Truhlář
 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
 41-55-E/01 Opravářské práce

na pracovišti v Ivančicích:
 čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou
 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 41-45-M/01 Mechanizace a služby

 tříleté obory vzdělání s výučním listem
 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 23-51-H/01 Strojní mechanik
 23-55-H/01 Karosář
 23-56-H/01 Obráběč kovů

Bližší informace: Ing. Psota, Ing. Stýskalík, Ing. Čermáková na tel. 
čísle 515 324 725, 515 322 243, na odloučeném pracovišti v Ivan-
čicích Mgr. Slavíková 546 451 831-2 nebo na e-mailové adrese: 

sou.mkrumlov@zn.orgman.cz

/Ivančice/ Kdyby mohli študá-
ci a kantoři vystoupit ze stránek 
chvalně známého humoristické-
ho románu profesora Jaroslava 
Žáka a prohlédnout si moderní 
ivančické gymnázium, notně by 
se podivili, jaký že to pokrok 
zaznamenala technika a školství 
za uplynulá léta.  A divit se i ob-
divovat  mohli rodiče studentů  a 
ostatní  návštěvníci dne 21. ledna 
2012 při příležitosti dne otevření 
otevřených dveří. Vedení gymná-
zia touto každoročně pořádanou 
akcí chce zpřístupnit jak rodičům 
studentů, tak i široké veřejnosti 
nejen moderně vybavenou budo-
vu, ale i předvést nejmodernější 
učební metody, které dnes učitelé 

používají k předávání vědomostí.
Je pravdou, že bývalí studenti 

gymnázia, zhusta rodiče těch 
dnešních, se ve škole jen těžko 
orientují. Naštěstí jim v tom obě-
tavě pomohli renovovaní průvod-
ci z řad vyšších ročníků. 

Bylo se na co dívat. Od skvěle 
vybavených učeben až po ukázku 
interaktivní výuky českého ja-
zyka. O tom, že nejen výukou je 
živ student a školní strava si ne-
zadá s tou z nejlepších restaurací,  
přesvědčil návštěvníky kolektiv 
skvělých kuchařek ze školní jídel-
ny v čele se svou ředitelkou Ing. 
Halkou  Žaludovou, které připra-
vili pro všechny malou ukázku 
školního stravování.            /PeSl/

Gymnázium otevřelo dveře

/Ivančice/ Jedním z druhů 
statistických údajů jsou i údaje 
z matrik. Podívejme se například 
na souhrnná data o narozených, 
zemřelých a uzavřených sňatcích 
za loňský rok. V ivančické porod-
nici se narodilo v loňském roce 
celkem 478 dětí. Proti předcháze-
jícím letům porodnost poklesla. 
Na porovnání v roce 2010 to 
bylo 603 porodů a v roce 2009 

612 porodů. To je ta radostnější 
část údajů. V roce 2011 zemřelo 
v Ivančicích 378 lidí. 

Pro společnou cestu životem, 
posvěcenou ivančickou radnicí 
se rozhodlo v roce 2011 46 párů. 
A poslední informace. Ivančicím 
přibylo loni 16 obyvatel. Zatímco 
k 1. 1. 2011 bylo ve městě hláše-
no 9394 obyvatel, stav k 31. 12. 
2011 činí 9410 obyvatel.    /PeSl/

Z loňské matriky Ivančic
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Pro neziskové a příspěvkové organizace SLEVY AŽ 20%.
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Hajte zájmy svých občanů, ctěte 
jejich stanoviska a dodržujte sliby

Vážení občané Moravského Krumlova, dne 19. 12. 2011 proběhlo 
11. zasedání zastupitelstva, kde se mimo jiné projednávala výstav-
ba BPS (která byla pojmenována Adéla) v Moravském Krumlově.
O tom, že „Krumlováky“ tato problematika velmi zajímá, svědčila
i hojná účast občanů na tomto zasedání. 

V minulém článku jsme zvali občany MK na jednání zastupitelstva 
a zveřejnili, že pan starosta navrhoval odsouhlasit prodej pozemku za 
účelem výstavby BPS. Snad právě přítomnost pobouřených občanů 
vedla k přeformulování návrhu - tedy neschválit prodej pozemku. Dále 
bylo revokováno usnesení ZM (záměr výstavby bioplynové stanice
v k. ú. Moravský Krumlov) přijaté na 5. zasedání ZM konaném dne
2. 5. 2011, a to v plném znění. 

Dali jsme na zastupitelstvu také podnět k tomu, aby rada města re-
vokovala souhlas s užíváním cesty formou B.C.E. od rokytenské za-
táčky směrem přes viadukt jako přístupové cesty. Pan starosta uvedl, 
že danou záležitost bude rada města na dalším zasedání projednávat. 
Zasedání RM se uskutečnilo dne 21. 12. 2011, ale světe div se, slib 
zůstal slibem, k revokaci nejen, že nedošlo, ale daný bod nebyl vůbec 
projednáván. Proč? Občané dávají své názory najevo, zvolení zastu-
pitelé tvrdí, že je chápou, ale... 

Nechceme se svými zastupiteli bojovat. Sami jsme si je zvolili, měli 
by tedy hájit zájmy města MK. Proto znovu naše zastupitele žádáme: 
„Hajte zájmy svých občanů, ctěte jejich stanoviska a dodržujte sliby…“

Považujeme za vtipné, když se dočteme v denním tisku, jak je naše 
radnice pokroková, když zveřejňuje návrhy, usnesení a zápisy z jednání 
RM a ZM na webových stránkách, ačkoli byli jejich pracovníci opako-
vaně upozorňováni, že informovanost občanů není dostatečná, zápisy 
jsou zveřejňované s velkým časovým odstupem (cca 3 týdny po jednání 
a 1 týden před dalším zasedáním), v tisku vychází jen kusé informace. 

Proč radnice o záměru výstavby BPS neinformovala zástupce okol-
ních obcí, Lesního úřadu Židlochovice (Obora Moravský Krumlov), 
neptala se na jejich stanoviska apod.? Nejen tyto subjekty byly infor-
movány až Petičním výborem, tedy v době, kdy již byl několik měsíců 
schválen záměr výstavby a řešen prodej pozemku!!! Věřejná beseda 
pro občany města byla uskutečněna až na návrh Petičního výboru a po-
zvání občanů na zasedání ZM prostřednictvím místního rozhlasu bylo 
objednáno a zaplaceno také Petičním výborem. Nechceme vyloženě 
slovíčkařit, ale nelíbí se nám, jak radnice v dané věci vystupuje. 

Na závěr chceme poděkovat hlavně občanům Moravského Krum-
lova, kterým není kvalita života v našem městě lhostejná, mnozí se 
aktivně účastnili a účastní různých jednání v dané věci, pomáhají při 
získávání nových informací o dané problematice, předávají kontakty 
na různé odborníky (doprava, zemědělství, životní prostředí atd.). Tak-
že ještě jednou: DĚKUJEME VÁM.

Další informace naleznete na našich internetových stránkách
http://moravskykrumlov.webnode.cz. Názory a připomínky zasílejte
na e-mail: petice.mk@seznam.cz.                                   /Petiční výbor/ 

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Myslivecký ples 
v Dobřínsku se povedl

O uplynulém víkendu se v sobotu 21. ledna 2012 v Dobřínsku 
uskutečnil Myslivecký ples, který pořádalo mezinárodní myslivecké 
sdružení Slepá patrona pod vedením místního podnikatele pana Vác-
lava Vystrčila. Byl to již letošní 4. myslivecký ples v moravskokrum-
lovském regionu a i přes náhlou nepřízeň počasí v podobě sněhové 
nadílky sál v místním kulturním domě tzv. praskal ve švech. Což jistě 
svědčí o zájmu návštěvníků jak o myslivost, tak i o kulturu. O tu se 
v Dobřínsku tentokrát postarala slovácká dechová hudba Vacenovjáci, 
která přijela z Hodonínska.

Pro návštěvníky bylo dále připraveno myslivecké občerstvení v po-
době chutné večeře s možností výběru ze dvou jídel, bohatá tombola, 
ale i možnost ochutnat oblíbené koktejly, které pro návštěvníky připra-
vovaly pohledné barmanky. Dalším překvapením návštěvníkům bylo 
před půlnocí provedení starodávného zvyku Vzdání holdu zvěři. Ve 
vzorně a stylově vyzdobeném sálu tak návštěvníci, kterých se sešlo 
přes 250, tančili až do ranních hodin. Sám organizátor Václav Vystrčil 
zhodnotil akci slovy: „ Jsem velice rád, že se povedlo navázat spolu-
práci mezi kolegy, a snad tedy i vytvořit novou tradici. Doufám, že 
se myslivci z Horních Kounic, Horních Dubňan a Dobřínska budou 
vzájemně na těchto plesech každoročně navštěvovat.“

Ne každý občan má možnost 
přístupu na webové stránky obce 
(www.obec-hlina.cz), kde se může 
podívat na virtuální prohlídku 
obce. Co je virtuální fotografie?

Virtuální fotografie nám 
umožňuje pohled všemi směry, 
přibližovat, či oddalovat. Vidíme 
tak vše kolem nás, nad námi i pod 
námi. Virtuální fotografii můžeme 
otáčet v libovolném směru a dodá 
nám maximální přehled o prostoru.

Úvodní  zobrazení souboru je 
letecký pohled na Mikroregion 
Ivančicka vyznačenými body 
obce. Můžete se podívat, jak 
vypadá horní či dolní náměstí.  
Podívat se do kostela sv. Kunhuty 

a prohlédnout sochy Panny Marie 
a sv. Josefa  mezi křížem z roku 
1877. Podíváte se ze země na 
rozhlednu Vladimíra  Menšíka  a 
z rozhledny  na krásný panorama-
tický pohled  po okolí. Navštívíte 
divadlo v přírodě, kde se právě 
hraje Sněhurka a sedm trpaslíků, 
a můžete se podívat, zdali se
nenajdete v hledišti. 

Na závěr slova pana starosty 
obce: ,,Věřím, že úsilí zastupi-
telstva obce o vylepšení obsahu 
naších stránek se vám bude líbit 
a oceníte jeho kvalitu!“ 

Virtuální prohlídka obce Hlína 
stojí obec Hlína 70 tisíc korun.

 Jaroslav Vašulín

Virtuální prohlídka Hlíny

Techniky emoční svobody
Trápí Vás stres, deprese, úzkosti, nebo stud? Trpíte únavou, nadvá-

hou, nespavostí? Máte pocity viny, či trpíte ztrátou blízké osoby? Neu-
míte si poradit s poruchami učení a chování? Máte nízké sebevědomí? 
Jste uzavření do sebe? Hledáte pomoc při léčbě vážných nemocí?

Pokud jste si alespoň jednou odpověděli - ANO, mohou Vám pomoci 
tzv. TECHNIKY EMOČNÍ SVOBODY. Ty řeší příčiny nemocí, a ne jen 
jejich projevy, jsou obvykle rychlé a mají dlouhotrvající účinky a vyřeše-
né problémy se již nevrací. Metoda je bezbolestná, nepoužívají se žádné 
pomůcky a nemá vedlejší negativní účinky- nepoužívají se žádné léky. 

O co vlastně jde? Co jsou Techniky emoční svobody - EFT /Emotional 
Freedom Techniques/? V 70. letech americký psycholog Dr. Roger Cal-
lahan vyvinul terapii TFT - česky Terapie myšlenkového pole. Použil 
5000 let staré čínské medicíny v podobě meridiánů skloubené s klasic-
kou psychologií. Zjistil, že příčinou všech negativních emocí je porucha 
toku v energetickém systému těla. To má za následek ztrátu schopnosti 
samoléčení. Přicházejí strach, úzkost, různé bolesti, i nemoci.

Callahanovu techniku před 10 lety zjednodušil stanfordský inženýr 
Gary H. Graig. Přepracoval ji do podoby, která se dnes používá. Nazval 
tuto metodu EFT - Emotional Freedom Techniques - Techniky emoční 
svobody. Je možné ji aplikovat na cokoliv, jak u lidí, tak i u zvířat. Je 
jednoduchá a velice účinná. Obnoví se energetický systém v těle a opět 
se dostaví harmonie organizmu, s kterou přichází radost do života. EFT 
je založeno na teorii, že příčinou všech negativních emocí je porucha 
v našem energetickém systému těla.

Pokud máte zájem o bližší informace, nebo trpíte některou z výše 
uvedených potíží, nabízím Vám kvalifikovanou pomoc formou kon-
zultace. Bc. Romana Škopová, Na Brněnce 4 (naproti ZŠ TGM,
v budově s kavárnou Café Manuela) v Ivančicích. Telefonické objed-
návky konzultací na čísle: 604 357 650, další informace na webových 
stránkách www.eft-zdravi-radost.cz.                               /komerční článek/

Café Manuela Na Brněnce
V příjemném prostředí naší kavárny Vám rádi nabídneme kávové 

speciality ze značkových káv z celého světa, vybrané sypané čaje, 
zrnkovou i mletou kávu a širokou řadu doplňkového sortimentu včetně 
zákusků, koření, oříšků a čajových souprav.

V naší nabídce také naleznete potraviny a výrobky pro BEZLEP-
KOVOU DIETU. Pokud si nevyberete z našeho stálého sortimentu, 
můžeme Vám po konzultaci Vámi požadované výrobky objednat. Jistě 
uvítáte také možnost zhotovení bezlepkových zákusků. Máte-li zájem 
své blízké obdarovat něčím výjimečným, připravíme pro Vás dárkové 
balíčky z ingrediencí dle vlastního výběru.

Prostory kavárny umožňují pořádání menších akcí, seminářů a předná-
šek. Nechybí dětský koutek pro Vaše ratolesti a pro moderní „kavárenské 
povaleče“ také wi-fi připojení. Každý měsíc pořádáme nejrůznější semi-
náře, např. automatická kresba, zdravé tělo, přednáška o čajích, atd.

Těšíme se na Vás: od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 20.00 hodin,
v pátek od 9.00 do 21.00 hodin, v sobotu od 14.00 do 21.00 hodin
a v neděli od 14.00 do 20.00 hodin. Pro rezervaci a další informace volejte 
na tel.: 606 719 060, pište na cafemanuela@seznam.cz.    /komerční článek/

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

„Kdy se pije slivovice? Když je.“

KOŠT MORAVSKÉ SLIVOVICE
A JINÝCH DESTILÁTŮ

TJ Horní Kounice si Vás dovoluje pozvat na 4. ročník koštu
moravské slivovice a jiných destilátů

Kulturní dům v Horních Kounicích 4. února 2012 od 14.00 hodin
Ke zpěvu a poslechu a tanci hraje cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky. 
Součástí koštu bude také tradiční bohatá tombola. K dobré náladě 

gulášek a zabíjačkové speciality.
„Ruky, nohy, záda, plíce léčí dobrá slivovice…“

Osvětová beseda Rešice si vás dovoluje pozvat na tradiční

PLES „S PŘEKVAPENÍM“,
který se bude konat dne 4. února 2012 od 20.00 hodin
v kulturním domě A. Opálky v Rešicích. K tanci a poslechu

hraje FANTAZIE. Bohatá tombola. Vstupné: 70 Kč.

Maškarní ples ve Višňové
V neděli 22. ledna 2012 se 

uskutečnil v místní sportovní 
hale Dětský maškarní ples, který 
ve spolupráci s městysem Višňo-
vé organizovala Základní škola 
ve Višňovém. 

Ples zahájilo vystoupení ma-
žoretek a průvod dětí v maskách. 
Žáci osmého ročníku připravili 
pro děti pásmo her a soutěží, za 

které děti dostávaly sladké odmě-
ny. Každý se mohl těšit na bohatou 
tombolu, která byla připravena ze 
sponzorských darů, za něž tímto 
všem děkujeme. K veselému 
dovádění dětí přispěli i dospělí 
převlečení do kostýmů. Maškarní 
ples ve Višňové je velice oblíbe-
ný, takže se na něj sjíždějí i děti 
z okolních vesnic.

Také letos se konala v Ivanči-
cích na paměť příchodu tří králů, 
Kašpara, Melichara a Baltazara 
finanční sbírka. Jejím letošním 
mottem byla pomoc rodinám a 
lidem v nouzi u nás i v zahraničí 
a podpora charitního díla. A ko-
lik se podařilo vybrat? Občané 
Ivančic přispěli na charitu celkem   

200.090 Kč. Tyto peníze budou 
využity  pro Dům léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, 
charitní ošetřovatelskou službu 
a pečovatelskou službu Rajhrad, 
nízkoprahové centrum pro mlá-
dež v Židlochovicích a část může 
být využita na podporu odborné-
ho sociálního poradenství.  /PeSl/

Tři králové v Ivančicích



27.01.2012                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM  30. 01. - 12. 02. 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

• 31.1. v 17.00 hod. - PŘEDNÁŠKA „OD NEOLITU PO STŘEDOVĚK 
- ZAJÍMAVÉ LOKALITY MORAVSKOKRUMLOVSKA“. Přednáší Mgr. 
Alena Nejedlá. Galerie Knížecí dům.
• únor - VÝSTAVA „AKCE MěKS 2011“. MěÚ MK - 1. patro.
• 18.2. ve 20.00 hod. - MAŠKARNÍ PLES - OSTATKY. Orlovna Rakšice
• do 19.2. - VÝSTAVA MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ. 
Galerie Knížecí dům. Otevřeno: po-pá: 9.00 - 11.00, 12.00 - 15.30 hodin, nedě-
le: 14.00 - 16.00 hodin.
• 3.2. ve 20.00 hod. - PLES SŠDOS. Hraje skupina Dreams, Orlovna Rakšice 
• 14.2. v 17.00 hod. - PŘEDNÁŠKA „KRUMLOV NA ŽELEZNICI BRNO 
- VÍDEŇ: MINULOST, ČI BUDOUCNOST?“ M. muzeum, přednáší PhDr. 
Jiří Kacetl. Galerie Knížecí dům. Vstupné: 20/40 Kč.
• 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

• 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.
• 6.2. - TURNAJ V BASKETBALU. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav.
• 7.2. - TURNAJ V HALOVÉM FOTBALE. Pořádá DDM Miroslav.
• 18.2. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES v kulturním domě. Hrají rockové 
skupiny  No Problem a Pár teček z Domu dětí a mládeže Miroslav.
• 25.2. ve 20.00 hod. - PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY v kulturním domě. Pořádá 
SR a ZŠ. Hraje skupina  DUO BAND.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 3.2. - 24.2. - Výstava obrazů JITKA MAZÁNKOVÁ KRAJINOMALBY. 
Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 4.2. - 26.2. - Pátá výstava vyřezávaných figurek ze dřeva - MIROSLAV 
KOSÍK. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 25.2. - Celodenní poznávací zájezd - SLOVENSKO SLÁDKOVIČOVO. 
Partnerské město Ivančic. V. mezinárodní klobáskový festival s kulturním pro-
gramem, koupání v termálních lázních, prohlídka města. Odjezd v 7.00 hodin od 
Besedního domu Ivančice. Doprava: 350 Kč (včetně pojištění).
• 28.2. v 19.00 hod. - KONCERT FRANTIŠEK NEDVĚD S KAPELOU 
TIEBREAK. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 280 Kč. Předprodej v KIC.
• Připravujeme: • 29.10. (pondělí) - Zájezd  Brno - hala Rondo LORD OF 
THE DANCE. Živoucí legendy v novém kabátě! Fantastický příběh Dobra 
a Zla v překrásné pohádkové scéně, precizní taneční výkony, které proslavily 
irský tanec po celém světě. Odjezd v 18.30 hodin od Besedního domu Ivančice. 
Cena (vstupenka a doprava): 1.110 Kč. 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
• 28.1. ve 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES. Hraje skupina Fantazie.
V Dělnickém domě. Pořádá Myslivecké sdružení Oslavany.
• 3.2. ve 20.00 hod. - SPORTOVNÍ PLES. Hraje skupina Fantastic Band.
Ve velkém sále Dělnického domu. Vstupné 80 Kč. Pořádá TJ Oslavany.
• 17.2. ve 20.00 hod. - XIV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA. Společenský 
ples ve všech prostorách Dělnického domu Oslavany. K tanci a poslechu hraje 
kapela Karla Pešla - ve velkém sále, Melody Music - v restauraci, diskotéka 
- v baru. Součástí programu je taneční vystoupení břišních tanečnic Bellynek a 
Bellyteams, aerobiku TJ Oslavany. Bohatá tombola. Pořádá Město Oslavany.
• 23.2. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 25.2. ve 20.00 hod. - II. SOKOLSKÝ PLES V PADOCHOVĚ. V sále 
Sokolovny. Hraje skupina Melody Music. Pořádá TJ Sokol Padochov.

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
• Připravujeme: • 27.2. ve 14.00 hod. - „PAŘÍŽ A KRÁSY JIŽNÍ FRAN-
CIE“. Cestovatelská beseda ing. Arnošta Madera. Provede nás romantickým 
krajem jižní Francie, která je pověstná svým unikátním světlem a barvami a 
odedávna lákala k tvorbě ty nejznámější umělce. Na skok se podíváme do 
hlavního a zároveň i největšího města Francie, do Paříže. Těšit se můžeme i na 
promítání fotografií a spoustu suvenýrů a předmětů z cest k haptické prohlídce.  
Městská knihovna MK, vstupné 15 Kč, ve spolupráci s TyfloCentrem M.K.

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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. 
• 1.2. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - ZAPOMENUTÁ NI-
GÉRIE. Promítání ze zajímavých míst planety Země - tentokrát z nejlidnatějšího 
afrického státu - Nigérie. O cestovatelské zážitky se podělí Veronika Tomanová. 
Speciálním hostem bude nigerijská novinářka Janet Faden. Městská knihovna. 
• 4.2. - FILMOVÝ PSYCHO FESTIVAL. Váš neskutečně skutečný život aneb 
Pojďte se s námi přesvědčit, že je všechno jinak. Program: 13.58 hod. - Viditelný 
svět, 16.02 hod. -  Přežít svůj život, 18.17 hod. - Osamělost prvočísel, 20.36 hod. 
-  Je to i můj život. Kino Panorama, Cena 50 Kč/film, 100 Kč celý festival. 
• 4.2. od 19.00 hod. - I. KOŇÁCKÝ BÁL. Hraje skupina Seveři a na har-
moniku Pepíno. Zámecké kulturní centrum. Pořádají František Šmerda a Svaz 
chovatelů koní ve spolupráci s KIC Rosice. 
• 7.2. od 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Veselé písničky, pohád-
ky a hry tentokrát v karnevalovém duchu. Každý, kdo přijde v masce, dostane 
drobnou odměnu. V městské knihovně. Pořádá městská knihovna. 
• 9.2. v 18.00 hod. - TVOŘIVÁ DÍLNA - BAREVNÉ MOZAIKOVÁNÍ.
V této výtvarné dílně si budete moci poskládat mozaiku. V herně MC Kašpár-
kov. Cena včetně materiálu a pomůcek 120 Kč. Nutné přihlásit se předem.
• 10.2. od 18.00 hod. - Děsivá noc se Stephenem Kingem. To nejlepší z knih 
Stephena Kinga. V městské knihovně. Pořádá městská knihovna. 

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 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

• 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.
• 18.2. od 16.00 do 17.30 hod. - BOŘEK STAVITEL. Pro děti ve věku 2 - 5 let. 
Přijďte pomoct Bořkovi a jeho kamarádům při stavění a opravě. SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 7 , poplatek 40 Kč/dítě. Přezůvky s sebou!
• 25.2. VE 20.00 HOD. - SPOLEČENSKÝ PLES HÁZENKÁŘŮ +  SVČ 
IVANČICE. Velký sál - skupina Merlin, restaurace - DJ Hans, vinárna - 
Fly band. Ivančice, Besední dům. Vstupné: 130 Kč /osoba; 170 Kč/osoba. 
Předprodej vstupenek v SVČ Ivančice.
• 26.2. v 15.00 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zábavné odpoledne plné 
her a soutěží, kterým vás bude provázet Taťka Šmoula a jeho přátelé. Dále 
také: tvořivá dílna, dětský koutek, bohatá tombola. Soutěž o nejhezčí masku. 
Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici, poplatek 50 Kč/osoba. S sebou: 
přezůvky s bílou podrážkou.

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
• 3.2. - ZA VYSVĚDČENÍ DO BONGA. Celodenní výlet vlakem do zá-
bavního centra BONGO v Brně, sraz v pátek 3. 2. v 9.00 hodin na Domečku, 
účastnický poplatek 300 Kč, na akci je nutné nahlásit se předem, přihlášky 
v kanceláři DDM nebo na www.domecekmk.cz.
• 6.-10.2. - JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU - CESTA KOLEM SVĚTA. 
Prázdninový týden dobrodružství, zábavy, her, africké hudby, kovbojských 
přestřelek, 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.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 2.2. od 16.00 hod. - NEBOJME SE STRAŠÁKŮ. Rakovina prsu a ženských 
orgánů se v mediích stala obrovským strašákem. Podle nich se zdá, že jedinou 
naší šancí jak přežít jsou pravidelná preventivní vyšetření, včasná diagnostika 
a následný chirurgický zákrok s chemoterapií nebo ozařováním. To vyvolává 
atmosféru strachu a bezmoci. Přitom obavy a negativní myšlení jsou jednou z 
rizikových faktorů onemocnění. Rakovina však nevzniká v těle náhodně, ale je 
pouze vyústěním dlouhodobých orgánových dysfunkcí. Ty lze časově vymezit 
a preventivně jim předcházet. Život si můžeme užívat i bez strašáků! Program: 
troška fyziologie a anatomie, statistiky onemocnění, genetické dispozice, 
vnější rizikové faktory a jak jim předcházet,  fyziologické příčiny onemocnění, 
jejich časové vymezení a metody prevence. Přednáší: RNDr. Alena Bratková, 
astrolog, homeopat se specializací lékařská astrologie. Poplatek:  50 Kč.

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• každé pondělí: 17.30 - 18.30 hod. a každý čtvrtek: 18.00 - 19.00 hod. 
- JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl 
a vědomí do rovnováhy. Jóga pro denní život zahrnuje protažení, posílení a 
relaxaci; zvyšuje pružnost, vytrvalost a koncentraci, zlepšuje soustředění a 
vyrovnanost. Vhodné pro všechny, kteří hledají klidné spojení akce a relaxace. 
Poplatek: 200 Kč/členové, 250 Kč/ostatní za 5 lekcí. Vede: Mgr. Martina 
Turečková, informace o volných místech na tel. č.: 603 576 988.
• každé pondělí: 19.15 - 21.00 hod. - LINE DANCE. Rádi tančíte a nemáte 
partnera? Line Dance je vhodný pro všechny věkové kategorie. Tančíme ve 
stylu waltz, polka, funky, irsko, country, chacha... Vyučujeme nejnovější tance 
vyhlášené WCDF. Poplatek 50 Kč/hod. Vede: Romana Kopuletá, informace o 
volných místech na tel. č.: 776 818 101. 
• každé úterý: pokročilí 9.45 - 10.45 hod, začátečníci 11.00 - 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/hod. Vede: 
Veronika Rybníčková, informace na tel. č.: 732 243 731. 

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• pondělí, úterý, středa, pátek 9.00 - 12.00 hod. - HERNA
• čtvrtek 13.00 - 16.00 hod. - HERNA (úřední hodiny koordinátorky)
• každé pondělí: 9.30 - 10.00 hod. -  MUZIKOHRÁTKY. Rozvoj rytmického 
a sluchového cítění dětí, oblíbené písničky, říkadla, rytmické hry, tanec, hra na 
rytmické nástroje. Pro maminky (rodiče, prarodiče) s dětmi. Vede: Mgr. Hana 
Křivánková. Poplatek: 250 Kč /členové, 300 Kč/ostatní / 10 setkání.
• každé pondělí: 10.30 - 11.15 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY. Hodinka 
výtvarného tvoření pro děti od 2 let a jejich rodiče. Přijďte se s dětmi pobavit, 
přirozenou cestou budeme u dětí rozvíjet fantazii, jemnou motoriku, podíváme 
se do světa barev, materiálů a různých technik. I cesta je cíl. Vede: Mgr. Jana 
Aboulaiche. Poplatek: 450 Kč/členové, 500 Kč/ostatní vč. materiálu / 10 setkání. 
• každé úterý: 15.15 - 15.45 hod. - CVIČÍME S BÁSNIČKOU. Přijďte si 
zacvičit, protáhnout si tělíčka, proběhnout se a poznat nové básničky. Naučíme 
se správnému držení těla, zlepší se nám dýchání, koordinace i rovnováha. Ale 
hlavně - budeme si hrát a bavit se! Pro děti od 3 let bez rodičů (jejich přítomnost 
dočasně možná). Vede: Mgr. Jana Aboulaiche, poplatek: 250 Kč členové / 300 
Kč ostatní / 10 lekcí.
• každé úterý: 16.00 - 16.40 hod. - pokročilí, 16.50 - 17.30 - začátečníci - 
ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY S RODIČI. Pro děti 4, 5 let s rodičem, 
max. 8 dětí. Představení angličtiny zábavným způsobem. Lekce plné her, 
obrázků, písniček, příběhů, říkadel, pohybových,výtvarných aktivit. Rodič získá 
návod jak opakovat učivo - hrát si doma. Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová,
poplatek: 450 Kč členové / 600 Kč ostatní. 10 lekcí - od 10.1. do 13.4.
• každá středa: 9.30 - 10.15 hod. - děti 1-2 roky, 10:30 - 11:30 hod. - děti od 2 
let - POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA. Cvičení plné říkadel, pohybových 
her a výtvarných aktivit pro rodiče s dětmi. Jednotlivé aktivity jsou obohaceny 
pestrými cvičebními pomůckami - vaše děti si vyzkouší opičí dráhu, připravené 
jsou říční kameny, obruče, chůdy, hry s padákem, velkými míči,.. atd. Přijďte 
prožít aktivní a hravě tvůrčí dopoledne. Vede: Bc. Soňa Pomezná, info na tel. č.: 
722 938 173. Poplatek: 400 Kč / členové, 450 Kč / ostatní /10 lekcí. 
Na kroužky můžete poprvé přijít jednorázově.

 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.
Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz

• 18.2. - GMÜND – SOLNÉ LÁZNĚ A PANORAMATICKÉ SAUNY. 
Prohlédneme si historické centrum města Gmünd, pěšky přejdeme po mostě 
do Českých Velenic. Navštívíme termální lázně se sladkou i slanou vodou, 7 
bazénů (včetně plaveckého), s teplotou až 34 °C. Různé koncentrace solí, to-
bogan s časomírou. Více informací na: www.sole-felsen-bad.at . Odpočineme 
si v rozsáhlém světě parních a finských saun, v němž každých 30 minut probí-
hají saunové procedury. Součástí zájezdu bude školení o tom, proč a jak sauny 
používat. Ke vstupu do sauny potřebujeme velký ručník nebo prostěradlo jako 
podložku. Je dobré mít i pantofle, případně župan pro pohodlnější přechod mezi 
venkovními saunami. Odjezd: 12.00 - Krumlov náměstí, 12.05 - Blondýna, dále 
jízda směrem na Znojmo, návrat kolem 23.00 hod. Cena dopravy: 240/210 Kč 
(děti -15 a senioři 60+). Vstup do lázní: 13,20 € - 4 hod. včetně sauny, 10 € - 4 
hod. bez sauny (vstupné včetně skupinové slevy). Přihlášky: v Informačním 
centru u zámku, tel. 515 321 064. Další informace: tel. 721 763 489 (Ing. Pavel 
Roháček) nebo www.turistimk.estranky.cz.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
•10.2. - MALOHANÁCKÁ STOVKA; 11.2. - OPATOVSKÉ ŠMAJD; 
12.2. - OLDŮV MEMORIÁL. Okr. Blansko, start v hospodě Ho Jakobů, 
účast samostatně, bližší info - Dušan Machourek, tel.: 604 133 866, nebo na 
www.smajd.webnode.cz.
• 18.2. - „ARBORETUM ŘÍCMANICE“. Odjezd vlakem v 8.16 hodin
z Ivančic do Bílovic nad Svitavou. V arboretu možnost občerstvení a prohlídka 
s odborným výkladem. Chůze 7 km. Vede Hana Šťastná.
• 25.2. - „ZE STŘELIC DO TETČIC KOLEM ŠIBENÍKU“.  Odjezd vlakem
v 9.16 hodin do Střelic, chůze asi 10 km. Zpět busem z Tetčic. Vede Jiří Eibel.

Myslivecký ples
v Horních Dubňanech
V pátek 13. ledna 2012 se konal v Horních Dubňanech Myslivecký 

ples. Pořadatelem byl místní podnikatel Aleš Pokorný. K tanci i posle-
chu hrála Stříbrňanka. Čím se mi zdál tento ples tak výjimečný? Těch 
aspektů bylo několik a důležité je, že na celkovém dojmu se podíleli 
všichni. Pořadatel, kapela i návštěvníci plesu. 

Pořadatel připravil pro návštěvníky nejedno překvapení. Při otevření 
vchodových dveří do budovy spočinuly oči na tombole. Mezi větvič-
kami z jehličí visela zvěřina - zajíci a bažanti. Z velké zvěře čekaly na 
majitele šťastného losu srny, selata divočáků, daňčata a dokonce i da-
něk. Mlsné jazýčky lákaly stylové dorty připravené paní Sklenářovou a 
Grünwaldovou. Byla to například hlava divočáka, myslivec na palouč-
ku, dort s namalovanou hlavou muflona či jelena, nebo také podkova 
s mysliveckým motivem. Oči měly co obdivovat. Návštěvníky plesu 
lákaly k zakoupení losů také úhledně připravené krabice s ovocem a 
zeleninou či uzeninami. Vepřové čtvrtě provokovaly k představám, 
kam je uložíme, co z nich připravíme, když budeme mít to štěstí…

Za dalšími dveřmi vítal hosty sám pořadatel a krom vstupenky si 
návštěvník mohl předplatit večeři. Bylo možné si vybrat daňka na sme-
taně nebo kančí se šípkovou omáčkou. Obojí s houskovým knedlíkem. 
Věřte, že každý gurmán by vznesl slova chvály na zdejší kulinářské 
umění. Pochvala autorům i obsluze. O žízeň a hlad se po celou dobu 
večera staral kolektiv pod vedením paní Floriánové.

A sál? Ten se pro plesový večer proměnil v myslivecký salon. Na 
stěnách sálu i jeviště obdivovali znalci myslivecké trofeje. Na každém 
stolu bylo písemné přivítání s nabídkou vín. Nechyběl ani seznam vý-
her v tombole.

Již bylo zmíněno, že k tanci i poslechu hrála Stříbrňanka. Ples 
zahájili slavnostními mysliveckými fanfárami, jejichž honosnost 
byla podtržena i zpívanou formou. Muzikanti byli vtipní. Tančili na 
pódiu i na sále - samozřejmě partnerkou jim byl vždy hudební nástroj!
A jak bylo v sobotu po třetí hodině ranní sděleno - celý ten cirkus na 
jevišti probíhal pod vedením kapelníka Vojty Horkého. Po celý večer 
se kouřilo mimo sál v určené místnosti, což ocenili nejen muzikanti, 
ale i návštěvníci plesu - hlavně dámy. Byly ušetřeny zklamání nad 
propálenými róbami od cigaretových nedopalků. A když jsme u těch 
návštěvníků - těm bych na těchto stránkách zatleskala - výborně se 
bavili, nedávali najevo velkou společenskou únavu a navzájem se ne-
obtěžovali. A jak mi sám pořadatel napsal:

„Ples má obrovskou odezvu, účastníci mně stále volají a píší dě-
kovné SMS s tím, jestli by mohli přijít na další akci. Přemýšlel jsem
o tom a na 11. 1. 2013 jsme si s kapelníkem Vojtem Horkým včera 
potvrdili druhý ročník. Jen bude velký problém s návštěvníky kvůli 
kapacitě. Mohl bych to udělat někde ve větším sále, ale to by už ztra-
tilo pointu. Jsem z Horních Dubňan, tak proč se cpát jinam. Naopak, 
zastupitelé mně poděkovali s tím, že se konáním této akce Dubňany 
povznesly trošku výš. Nasadil jsem prý velmi vysoko laťku nejen sobě, 
ale celému okolí. Jsem přesvědčen, že já tu laťku udržím i v případě 
dalšího ročníku. Už teď mám v hlavě hlavní cenu a ty detaily, co se 
nepovedly? Myslím, že jich moc nebylo a ty se vypilují. Jen musím 
někomu předat vlastní organizaci, abych si to taky trošku užil.“

A právě ono sdělení Aleše Pokorného mě vyprovokovalo nenechat si 
zážitek ze skvělé akce pro sebe, ale poslat ho také kousek dál, mezi Vás, 
čtenáře, aby i u Vás bylo na plesech příjemně a veselo.     Hana Budínová 
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Z historie Sboru dobrovolných hasičů v Miroslavi
Dnes je samozřejmostí, že té-

měř v každém městě je hasičský 
profesionální sbor a v některých 
ještě pomáhají Sbory dobrovol-
ných hasičů. Nebezpečí ohně 
trvalo po celá staletí, podmínky 
k tomu byly jak stvořené. Hoř-
lavý materiál, ze kterého byly 
domy a hospodářské budovy 
stavěny, špatná, nebo žádná pre-
vence a nedostatečná vybavenost 
pro případ požárů.

Celá staletí způsobovaly požá-
ry ohromné škody v městech i na 
vesnicích, a pokud vznikly, byla 
již malá možnost je uhasit. Tak 
lehly popelem části měst a často 
celé vesnice. Protože byli lidé 
v podstatě bezmocní, prosili o 
pomoc alespoň sv. Floriána, který 
je považován za patrona profesí, 
které souvisejí s ohněm - hasičů, 
hutníků, pekařů apod. Po sochách 
sv. Jana Nepomuckého je socha 
sv. Floriána nejčastější v městech 
a obcích. Tak je tomu i v Miro-
slavi, kde je na náměstí Svobody 
krásná socha světce z roku 1775.

Také v historii Miroslavi se 
připomíná několik požárů, které 
způsobily velké škody. Tak např. 
dne 30. září 1763 vyhořelo téměř 
celé městečko, 24. 2. 1764 židov-
ská čtvrť, 29. 6. stejného roku 4 
domy ve Václavově, ve dnech 24. 
8. a 28. 11. několik stodol. Dne 
31. 7. 1776 se stala obětí plamenů 
celá Miroslav i s Václavovem, 
dne 28. 6. 1794 znovu Miroslav 
a Václavov. 18. 9. 1798 a 20. 12. 
1799 větší část Miroslavi.

Mezi středověká nařízení patři-
lo poměrně velké množství řádů a 
pokynů, jak se chovat pro případ 
požáru. Nařízení nebyla jednotná, 
každé město si vypracovalo svůj 
požární řád. Byla určena stálá 
místa pro žebříky, háky, kožené 
vaky na vodu. Zejména bylo naří-
zeno, aby při vyhlášení poplachu 
každý běžel a pomáhal hasit, str-
hávat střechy anebo nosit vodu. 

Teprve za vlády císařovny 
Marie Terezie a zejména jejího 
syna Josefa II. byly vypracová-
ny pro celou zemi jednotné a na 
svou dobu moderní požární řády.
Na ukázku alespoň začátek řádu:

„Pravidla pro ohně wartu
Kdyby oheň vipukl w městě, tak 

má jeden strážní muž se zwon-
kem na rathauze bez přestání 
na poplach zwoniti, tak dlouho, 
až by se na velký zwon zwoniti 
počalo...“

Sbor dobrovolných hasičů 
v Miroslavi byl založen 24. ledna 
1880, počet členů při založení 
byl 28, o padesát let později 65. 
Zpočátku měl sbor jednu stří-
kačku, dva vozy na vodu, jeden 
mechanický posuvný žebřík a 
dvě skladiště. Na dnešní poměry 
velice skromné vybavení.

Po skončení 1. sv. války byl 
sbor dobrovolných hasičů nadále 
smíšený: česko-německo-židov-
ský s jednací řečí německou. 
Počet platících členů v roce 1920 
byl 470. V té době se modernizo-
vala technika a v roce 1924 byla 
přistavena zbrojnice. 

V následujícím období byla 
rozšířena nejen zbrojnice, ale 
bylo možné i nakoupit novou 
techniku. V roce 1928 to byla 
motorová stříkačka od firmy 
Fiat za 110 000 Kč a v roce 1935 
stříkačka pěnová. Počet členů 
vzrůstal (v roce 1936 bylo 490 
platících členů). 

Musíme připomenout, že v té 
době bylo v Miroslavi několik 
průmyslových závodů a byla také 
trvalá finanční podporu pojišťov-
ny. V sousedním  Kašenci byla v r. 
1931 zřízena filiální zbrojnice.

Druhá světová válka zcela 
ovlivnila činnost Sboru dobro-
volných hasičů. V průběhu války 
byli občané židovského původu 
z Miroslavi odsunuti a po válce 
se jich většina nevrátila. Česká 
menšina byla minimální a úplně 
na konci války bylo město těžce 
poškozeno bombardováním. Ne-
bylo možné do budoucna počí-
tat se německými občany jako 
příslušníky hasičského sboru, 
protože byli z Miroslavi odsunuti, 
takže Sbor dobrovolných hasičů 
začínal znova od počátku. 

Bylo to těžké období. Město 
bylo zničeno, původní občané 
nebyli a přicházeli k osídlení 
noví. Přesto už po půl roce došlo 
k obnovení Sboru dobrovolných 
hasičů. Zachovala se žádost ad-
resovaná Zemskému Národnímu 
výboru v Brně o zřízení sboru 
dobrovolných hasičů z ledna 
1946, zachovaly se i stanovy Sbo-
ru dobrovolných hasičů v Mirosla-
vi ze dne 20. ledna 1946 a hlášení 
výsledku řádné valné hromady, jež 
se konala 12. 2. 1947, ve kterém 
jsou uvedena jména hasičů a jejich 
funkce. Ale to už je novodobá 
historie, kterou mnozí z občanů 
Miroslavi pamatují, takže ji zatím 
nebudeme připomínat

Nevíme, kolik set miroslav-
ských obyvatel se v hasičském 
sboru za jeho trvání vystřídalo. 
Musíme však uvést jméno ales-
poň jednoho, který se přičinil o 
záchranu stovek, snad tisíců lid-
ských životů - Ing. Leo Holzer. 

Ing. Leo Holzer se narodil se 
v Miroslavi 2. ledna 1902 v rodi-
ně městského tajemníka. Studo-
val gymnázium v Brně, v  17 le-
tech vstoupil do hasičského sboru 
v Miroslavi. Také na vysoké ško-
le byl členem hasičského sboru i 
při konání praxe u německé firmy 
IG Farben. Po vstupu do zaměst-
nání zakládá rodinu. V roce 1933 

byl vyslán do Zemské hasičské 
odborné školy ve vídeňském 
Novém Městě a v té době byl již 
známý jako odborník pro hašení 
požárů v chemickém průmyslu. 
Přednáší v hasičských školách a 
píše do odborných časopisů. 

Před válkou je nucen se vrátit 
do Československa a po 15. břez-
nu 1939 se Holzerovi nevyhnul 
osud tisíců židovských rodin. 
Dne 30. listopadu 1941 se musel 
dostavil do Veletržního paláce 
v Praze, kde byl okamžitě po-
věřen sestavením protipožárních 
hlídek, ale již 4. prosince 1941 
odjížděl z Prahy v transportu „J“ 
pod číslem 630 do Terezína.

Již po několika dnech byl usta-
noven velitelem hasičů v terezín-
ském  ghettu a sestavil hasičskou 
jednotku o počtu 80 mužů. Mimo 
běžných povinností hasičů zde 
přistupovaly ještě další, v míru 
neznámé. V létě 1942 umíralo 
denně několik set lidí na úplavici. 
Jejich pohřbívání, pálení jejich 
oděvů, slamníků patřilo také 
k povinnostem hasičů.

Zvláštní situace nastala na 
podzim 1944 a v zimě roce 1945, 
kdy Holzer zůstal z celé jednotky 
sám, všichni ostatní byli poslání 
do vyhlazovacích táborů. Podaři-
lo se mu sestavit novou jednotku 
právě v době, kdy docházelo ke 
značnému počtu požárů, které tr-
valy až do dubna 1945. Zakládal 
je sám velitel ghetta, který se tím 
bavil a zdůvodňoval své počínání 
tak, že chtěl přezkoušet bdělost 
hasičské jednotky. Po několik 
dní byl Leo Holzer vězněn, byl 
zbit a přišel o část zubů, protože 
mu velitel dával za vinu, že jeho 
jednotka situaci nezvládla.

 Ještě horší byla situace v květ-
nu 1945, zvláště v Malé pevnosti, 
kde bylo 6000 vězňů (a dalších 
cca 25000 v Terezíně - městě) 
a která byla zamořena epidemií 
skvrnitého tyfu. Ing. Holzer 
dostal úkol připravit karanténní 
prostor pro infikované. K tomu 
bylo potřeba pitné vody, ale ta 
v Malé pevnosti nebyla. Hasiči 
rychle zajistili cisternové vozy 
s pitnou vodou, ale nebyli do 
Malé pevnosti vpuštěni. 

Leo Holzer šel k veliteli pev-
nosti a žádal o vpuštění cisteren. 
Šlo o život, velitel (Jökl) řval, jak 
se „proklaté židovské prase opo-
vážilo jeho, Jökla, o něco žádat“. 

Chtěl Holzera na místě zastřelit, 
ale jeho zástupce mu připomněl, 
že musí myslet na budoucnost, 
protože konec války byl v dohle-
du. Holzer byl opět surově zbit, 
doplazil se k bráně a mohl vpustit 
cisterny s vodou k vodojemu. 
Starosti s pitnou vodou skončily 
až 12. května 1945 s odchodem 
posledních vězňů z Malé pevnos-
ti. Přesto zůstává Holzer v Terezí-
ně až do konce srpna.

Po návratu do civilního života 
se shledává s manželkou a synem 
a postupně pracuje v několika 
podnicích. Vždy se stará o ha-
sičskou jednotku, školí občany, 
zabezpečuje prevence apod. V ro-
ce 1954 umírá jeho žena Marie 
a Holzer se synem odchází do 
Prahy, kde jeho syn Alfred vystu-
doval lékařskou fakultu. 

Výčet Holzerových prací by si 
vyžádal dlouhý článek, ale vždy 
při každém pracovním zařazení 
se staral o hasičské záležitosti. 
V roce 1976 byl Federálním 
výborem svazu požární ochrany 
přizván ke spolupráci. Chtěl 
toho ještě mnoho vykonat, ale 
po třetím infarktu umírá ing. Leo 
Holzer dne 21. října 1984.

Ing. Leo Holzer byl výjimečná 
osobnost a Miroslavští mohou 
být hrdí na svého rodáka, i když 
současné generaci jeho jméno již 
nic neříká. Snad by bylo vhodné 
připomenout ing. Holzera v ha-
sičském klubu.

Nesmíme také zapomenout na 
stovky dobrovolných hasičů, kteří 
ve sboru pracovali od jejího zalo-
žení až do současnosti, i na další 
příznivce. Těm, kteří již nežijí, 
patří poděkování a vzpomínka.

V roce 2010 si miroslavští 
hasiči připomněli 130 roků exis-
tence. Pro nedostatek místa se 
nemůžeme věnovat „mimohasič-
ské“ sportovní a kulturní činnosti, 
která je také bohatá.

Co popřát hasičskému sboru v 
Miroslavi do dalších let činnosti? 
Hodně výcviku, hodně prevence, 
ale málo požárů a jiných neštěstí. 
Udržení zájmu miroslavské mlá-
deže i veřejnosti o tuto činnost, 
a mimo přízeň sv. Floriána, ještě 
větší podporu organizací.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Prameny: • Tausch J.: Kdo byl 

Ing. Leo Holzer? Sborník Židé a 
Morava 1999 • Ryšavá L.: Pod Mar-
kem u Floriána, Miroslav 2000.

Ing. Leo Holzer v roce 1942

Hasičská stanice Sboru dobrovolných hasičů v Miroslavi

Podnikatelé z Ivančic
a okolí pomáhají 

V letošním roce oslaví dětský domov, který je součástí školského 
zařízení Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, 
Široká 42, již osmé narozeniny. Vánoce zažil sedmé a díky pomoci 
podnikatelů z Ivančic to byly Vánoce opravdu bohaté. 

Náš dětský domov je určen (stejně jako celá škola) výhradně dětem 
se zdravotním postižením, které nemají vlastní rodinné zázemí. V sou-
časnosti v něm žije dvanáct dětí ve věku od 4 do 16 let, 7 kluků a 5 
děvčat ve dvou rodinných skupinách v jakoby dvou spojených bytech. 
Některé děti mají „jenom“ sluchové postižení, jiné postižení mentální
a většina různě kombinované. Všechny mají jedno společné - ivančic-
ký domov s tetami je pro ně zatím jediným rodinným zázemím. 

Od léta loňského roku procházel dětský domov nákladnou rekon-
strukcí, která zajistila - výměnou oken, zateplením a opravou střechy, 
- tepelný komfort a ekonomičtější provoz. Rekonstrukce byla spojena 
i s první velkou údržbou - novou výmalbou všech prostor a dovybave-
ním jednoho z bytů novou velkou obývací kuchyní. 

Rekonstrukce sama byla financována z fondů EU pro životní pro-
středí, běžná údržba z rozpočtových prostředků školy a většina nového 
vnitřního vybavení ze zdrojů sponzorů (např. RWE a o. p. s. Světýlko).

Vánoce v dětských domovech jsou ve velké míře spojeny se spon-
zorskou pomocí. Všechny děti očekávají dárky od Ježíška a pro tucet 
dětí to musí být opravdu hromada. Jsme moc rádi, že se nám podařilo 
navázat velmi plodnou a úspěšnou spolupráci s celým klubkem ivan-
čických podnikatelů a že toto klubko zdárně namotává pan Petr Pospí-
šil - majitel a provozovatel firmy SIKO Ivančice s tatínkem Josefem 
Pospíšilem a panem jednatelem firmy Josefem Čechem. 

Pospíšilovi osobně prostředí i děti znají a nelitují času a prostřed-
ků pro splnění individuálních přání dětí. Všichni jmenovaní se stali 
aktivními členy Občanského sdružení pro podporu a pomoc dětem se 
zdravotním postižením, Široká 42, Ivančice. Sami pomáhají velice, ale 
také ví, na koho dalšího se obrátit a požádat o pomoc. A tak se letos 
pod stromečkem sešly dárky užitečné osobní - tašky do školy, batohy, 
značková bunda, rádio, dárky užitečné pro všechny - obrázky, rámy na 
vlastní obrázky, hodiny, a především dárky dětmi nejvíce očekávané,  
hrací - odrážedlo, boby, lyže, hry, panenky, auta, knížky, pastelky, bar-
vičky a jiné rukodělné potřeby pro všechny, DVD s pohádkami, CD 
s hudbou i cukrovinky. Nová kuchyňská linka byla doplněna potřeb-
ným nádobím. Podařilo se zajistit i pracovní nářadí pro péči o zahradu, 
kde tráví děti mnoho času - učí se manuálním dovednostem a odpočí-
vají. Někteří podnikatelé pozvali děti na návštěvu svých provozoven 
a poskytli jim chutné pohoštění, což pro ně bylo velkým zážitkem. 
Také se sešla pěkná suma peněz, která byla využita zejména na nákup 
bytových doplňků do rekonstruovaného domova a v současnosti se za 
zbytek dokupuje vybavení na každoroční lyžařskou týdenní dovolenou 
na běžkách v Jeseníkách. Pořizujeme dětem nové pořádné teplé boty 
na běžky a Růžence, která vloni ztratila jednu lyži při sjezdu z Paprsku 
k Medvědí boudě, celé nové lyže přímo na míru. Finanční dary jsou 
dále používány pro nákup dárků pro každé naše dítě k narozeninám
a k výletním a zájmovým aktivitám.

Dalším vydatným zdrojem dárků je pro nás od uvedení domova 
do provozu paní Helena Potůčková z Ivančic - Němčic, která ex-
terně spolupracuje s několika aktivními brněnskými neziskovými 
organizacemi a řadu dárků pro naše děti získává z tzv. Stromů spl-
něných přání umístěných ve velkých obchodních centrech. Letos to 
bylo z brněnského Tesca. Paní Potůčková akci zprostředkuje, dárky 
osobně přiveze a neptá se: „Co za to?“, ale „Potřebujete ještě něco?“
Je to taková dobrá víla našich dětí. 

Dětské domovy by v současné ekonomicky těžké době nemohly 
z vlastních zdrojů dětem dopřávat tolik, kolik by chtěly. Žádosti o 
granty a sepisování projektů jsou nedílnou součástí práce spojené se 
zajištěním chodu domova. Je nebývalým štěstím najít v blízkosti do-
mova empatické lidi, kteří nezištně a dlouhodobě pomáhají. 

Děkujeme všem ivančickým podnikatelům, firmám i drobným 
osobním dárcům, kteří zajistili, že do našeho dětského domova i letos 
přijel opravdu bohatý Ježíšek. 

Poděkování patří i paní Mgr. Ludmile Markové, aktivní občance 
města Ivančic, člence Rady Občanského sdružení pro podporu a 
pomoc dětem se zdravotním postižením, Ivančice, Široká 42, která 
osobně ve svém volném čase navazuje a zajišťuje spolupráci s jed-
notlivými sponzory. 

Děkujeme zejména firmám Agro thesi, B. Matelová s manželem, 
Bike - sport Dušek, Dino sport, Drogerie Kilián, Družstvo Z., J. Štu-
líková, Štulík, Dušan a David Lacko, Elektro Holoubkovi, Elstav - G, 
spol. s r. o., GE Money Bank, a. s., Hodinářství Blažek, Hostinská čin-
nost A. Lukešová, Chrištof spol. s r. o., Ing. J. Blatný, Ivacar spol. s r. o.,
Ivaplast, s. r. o., J. Sedlák, Jednota Moravský Krumlov, Jihomoravská 
plynárenská, a. s., Kuchyňské a bytové studio R. Brázda, Květinář-
ství A. Dvořáková, Květinářství R. Hrbek, Lucie Fialová - Zlevněné
potraviny, Megatronik, s. r. o., Mudr. Kobyláková - ordinace ORL, 
Oční optika Š. Kocandová, pan Šimák, pan Špalek, paní Balíková, paní 
Prázová, Partners M. Podlipný, Pharm Dr. Jana Opršalová, Pharmapol, 
s. r. o., Plachý - Rámování obrazů, Restaurace Pod Kapličkou, Restau-
rant Pizzeria R. Dvořák, Sarria plus s. r. o, Sdružení Krab R. Masařík, 
SIKO Ivančice, Snack-Bar O. Marek, Solární a nehtové studio A. Ada-
míková, Světýlko, o. p. s., Sysel Lahůdky, Technofarm M. Feithová, 
Tilia Schlosserová, V. Nos, Vinotéka Veronika, Zeus L. Bartůňková, 
Zverito chovatelské potřeby a všem dalším. Opravdu moc děkujeme. 
Seznam sponzorů je také uveden na stránkách školského zařízení 
Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42. 
Webové stránky www.neslisici-ivancice.info.
PaedDr. Miroslava Křupalová, předsedkyně Občanského sdružení pro 
podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením, Ivančice, Široká 42. 



»AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• 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
•• Mazda Premacy 2,0 DITD. R. v. 
2000, STK do 05/13, II. majitel. ABS, 
4x airbag, centrál, přídav. topení We-
basto, klima, el. okna a zrc., mlhovky. 
Eko daň zaplacena. Velmi dobrý stav. 
Cena 77.000 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• Jawa 50 - betka. Cena dohodou. 
Tel.: 515 333 339.

•• Obec Lesonice prodá kultivátor 
Mountfield MS 07 s vozíkem a ro-
tavátorem. Rok výroby 2005. Cena 
20.000 Kč. V případě zájmu volejte 
na tel. číslo: 724 196 907, nebo pište 
na lesonice@lesonicemk.cz

» BYTY - NEMOVITOSTI
•• REMAX A-CITY Vám nabízí:
• Patrový dům  5+1 v centru Ivančic, 
ZP domu a dvůr 145 m2, po rekon-
strukci, cena 1,699 mil. Kč k jednání
• Cihlový byt 3+1 Ivančice, 70 m2, 
3 NP, plast. okna, cena 1.375.000 Kč 
• Obchod. prostory o výměře 98 m2, 
centrum Ivančic, novostavba, cena 
15 tis. Kč/měs. • Prostorné, dva pro-
pojené domy k bydlení i podnikání
v Ivančicích, disp. 7+2, ZP 280 m2,
zahrada 300 m2, cena 3,7 mil. Kč
k jednání • Domek po rekonstrukci 
2+1 Zakřany, CP parcely 370 m2, za 
domem dvůr, zahrada, dílna, cena 
1.370.000 Kč k jednání. Další info a 
nemovitosti  na tel. 605 749 319 nebo   
na www.re-max-cz.
koupím
•• zahradu v MK na Vinohradech, 
širokou min. 15 metrů. Může být i 
bez chatky. Prosím nabídněte. Tel: 
732 178 098.
prodám
•• byt 2+1 v OV v Ketkovicích. Cena 
700 tisíc Kč. Volný od července. Tel.: 
607 269 505.
•• byt 4+1 v MK.. Čtvrté patro 
bez výtahu. Cena dohodou. Tel.: 
604 682 408.
• RD 4+1 - rozestavěnou novostavbu 
se starším domkem a velkým pozem-
kem 2200 m2 v obci Hostěradice - Mí-
šovice, vhodný na bydlení i pro firmu. 
Tel.: 777 582 899.
•• garáž v Lesonicích. Zn. cena 
dohodou. Tel. 733 552 437.
pronajmu
•• byt 3+1 v Ivančicích. Tel.: 
721 870 212.

»ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• indukční vařič – 3 plotýnky. Cena 
5.000 Kč. Původní cena 12.000 Kč. 
Tel.: 736 117 511.
•• 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.
•• skleněné střešní tašky bobrovky. 
Tel.: 515 320 787.
prodám
•• zbytek překladů ze stavby za 
dobrou cenu - délky 120, 150, 180
cm a naohýbané železo na věnec.
Tel.: 774 812 125.
•• novou zabalenou křidlici Tondach 
brněnka engoba hnědá - 1200 ks 
plus větračky a hřebenáče. Původní 
cena 31 tisíc, nyní 24 tisíc korun. PS: 
změna projektu. Tel.: 774 812 125.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• používanou jídelní židličku zn. 
CAM, odnímatelný stolek, cena 300 
Kč. Autosedačku 0-13 kg zn. R… 
Tel.: 605 945 352.
•• kombinovaný kočár značky Patron. 
Cena 1.500 Kč. Tel.: 733 344 515.
•• ruční odsávačku mat. mléka, zn. 
Tommee Tippee, málo používanou, za 
150 Kč. dětskou hrazdičku za 100 Kč. 
Tel.: 723 526 754.
•• sportovní kočárek zn. ZOPA, 
červenočerné barvy, málo používaný, 
větší kolečka, nánožník. Cena 2.000 
Kč. Tel.: 723 036 494.
» SPORT, VOLNÝ ČAS
prodám
•• sjezd. lyže zn. Rossignol Apache - 
190 cm, vázání Tyrolia 290 D, bez hů-
lek. 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.
•• modrý snowboard, délka 150 cm, 
vázání, boty vel. 43. Cena 1.500 Kč. 
Helmu modré barvy vel. S, M - cena 
300 Kč. Tel.: 723 036 494.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• svářecí usměrňovač KS 350/01,
fy MEZ Brumov, včetně kabelů. Tel.: 
723 026 402.

•• vyučenému kováři kovadlinu, 
výheň, koženou zástěru a jedny 
kleště. Tel.: 720 444 245.
•• nádobí - hrnce, nové švýcarské, 
v záruce 20 let, nevhodný dar. Tel.: 
739 375 947.
•• smalt. brutar plyn. kotel 28 kW; 
štípač k pile; el. motor 2,2 kW, 1400 
ot., 380 V, el. motor 750 W, 2800 ot., 
220 V. Tel.: 720 444 245.
•• topidlo na PB DeLonghi vč. 
dvou PB lahví za 1.000 Kč. Volat 
po 15. hod. Zn. Nevyužité. Tel.: 
603 326 486.
•• kamna na tuhá paliva Petra za 750 
Kč. Volat po 15. hod. Zn. zachovalá. 
Tel.: 603 326 486.
•• náhradní díly na kotel KC 30, 
litina + šamot. Tel.: 515 338 460.
•• krmnou řepu. Tel.: 728 962 987.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata bulteriera bez PP, očkovaná, 
odčervená, odběr začátkem února, 
cena 4.000 Kč. Tel.: 776 709 858.
daruji
•• tříměsíční štěňátka - pejska a fenku, 
menšího vzrůstu. Tel.: 606 405 218.
» SEZNÁMENÍ
•• hledám zralou ženu k intimním 
a diskrétním schůzkám. Na stavu 
nezáleží. Tel.: 775 406 900.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím     (komerční inzerce)

•• Ředitelství ZŠ Vémyslice vy-
pisuje výběrové řízení na místo 
učitele/ky s aprobací na 2. st. 
M-F nebo M-CH s nástupem od 25. 
8. 2012. Žádost a životopis zasílejte 
na email: jana.dvorakova.1@se-
znam.cz. Bližší informace též na tel. 
č.: 515 323 435.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• Půjčka od 50 000 Kč. Spolupra-
cuji s 1 věřitelem! Tel: 733 224 414, 
732 547 490.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.  
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy: 
Zahradní 292, Moravský Krumlov.

•• 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.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré 
opravy. Okenní sítě vyrobím a namon-
tuji i do 24 hodin. Žaluzie vertikální, 
horizontální (řetízkové), silikonové 
těsnění oken a dveří, rolety předo-
kenní i látkové do střešních oken. Více 
info: Ivo Pavlík, Dukovany 221. Tel./
fax: 568 865 321, 602 719 156, e-mail: 
ivokarpavlik@ seznam.cz.
•• 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
Dne 17. 11. 2011 jsem uklouzla a spadla 
na hlavu. Chvíli jsem o sobě nevěděla. 
Chtěla bych poděkovat slečně za vzác-
nou ochotu pomoci starým lidem. 
Přiběhla obětavě a svědomitě se o mne 
postarala. Moje neznámá, děkuji Vám 
za pomoc a přeji v roce 2012 hodně 
lásky a pevné zdraví. /VL, Ivančice/.
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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 03/12 vyjde 10. února 2012, uzávěrka 7. února 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

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.

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 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.

Dne 18. února 2012 se koná

MARIÁŠOVÝ TURNAJ VE TŘECH
Stará hospoda, Tavíkovice. Začátek v 10.00 hodin.

Kontakt: p. Janků, tel.: 723 674 019. Srdečně zvou pořadatelé.

VALENTÝNSKÉ MENU
HOTEL RYŠAVÝ
11., 12., 13. a 14. února 2012

Vyznejte lásku delikátními pochoutkami! Tříchodové exkluzivní menu.
Pro každou dámu růži a pro každého skleničku sektu.

e-mail: rezervace@hotelrysavy.cz, více na www.hotelrysavy.cz,
Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73

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: 2900 Kč, pro členy zájmového kroužku DDM 2800 Kč,

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

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
Střední školy dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov pořádá

V. REPREZENTAČNÍ PLES
3. února 2012 ve 20.00 hodin v RAKŠICKÉ ORLOVNĚ

Hraje skupina DREAMS. Kulturní program: Taneční a sportovní 
vystoupení, bohatá tombola, diskotéka v salonku, občerstvení.
Vstupné: 100 Kč. Vstupenky je možno zakoupit na místě nebo

v předprodeji na ekonomickém oddělení u pí. Vítové.
SRDEČNĚ VÁS ZVOU POŘADATELÉ.

V sobotu 11. února ve 13.00 se v restauraci U Blondýny
v M. Krumlově koná V. ročník turnaje v hospodském mariáši

„MEMORIÁL TOMÁŠE HÁJKA
„

Startovné 150 Kč, sraz účastníků ve 12.30 hodin. Pro účastníky 
hovězí guláš a hodnotné ceny od sponzorů. Po ukončení turnaje 
hudební produkce. Informace a přihlášky u personálu restaurace.

PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

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

so 4.2. v 18.00 OCELOVÁ PĚST
  Akční sci-fi USA, dabing

ne 5.2. v 18.00 POUPATA
  Drama ČR

so 11.2. v 18.00 NÁKAZA
  Sci-fi thriller SAE a USA

ne 12.2. v 18.00 PÁNI KLUCI
  Rodinná komedie ČR

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

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

pá 3.2. v 17.00 OCELOVÁ PĚST
a ve 20.00 hod. Akční film USA

ne 5.2. v 10.00 KOCOUR V BOTÁCH
a v 17.00 hod. Anim. pohádka USA, dabing

st 8.2. ve 20.00 MISSION: IMPOSSIBLE
  - GHOST PROTOCOL
  Akční film USA

so 11.2. v 15.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
a v 17.00 hod. Anim. pohádka USA, dabing
ne 12.2. v 15.00     

so 11.2. ve 20.00 PERFECT DAYS: 
ne 12.2. v 18.00 I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
a ve 20.00 hod. Komedie ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

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

st 1.2. v 19.00 MISTROVSKÝ PLÁN
  Komedie USA

so 4.2. od 13.58 FILMOVÝ „PSYCHO“ FESTIVAL
  Váš neskutečně skutečný život ...

ne 5.2. v 17.00 VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
  Anim. komedie VB / USA, dabing

út 7.2. v 19.00 MISSION: IMPOSSIBLE 
  - GHOST PROTOCOL
  Akční film USA

st 8.2. v 19.00 ANONYM
  Drama VB

ne 12.2. v 19.00 MŮJ OTEC GEORGE VOSKOVEC
  Dokumentární film ČR

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

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

so 4.2. v 19.00 KAMARÁD TAKY RÁD
ne 5.2. v 19.00 Komedie USA

ne 5.2. v 17.00 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
  Anim. dobrodr. film, dabing

so 11.2. v 19.00 MISTROVSKÝ PLÁN
ne 12.2. v 17.00 Krimi komedie USA
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Za okamžik se naše přání vypl-
ňuje. Tady snad nefungují žádné 
normy na komunikace a ještě ke 
všemu pro mezinárodní provoz. 
Po přechodu hranice do Černé 
hory směřujeme k jezeru Pivsko. 
Je nádherné, průzračně modrá 
voda, strmé skály a hluboké 
lesy. Na jednom z odpočivadel u 
jezera vaříme kafe a obědváme. 
Po nasedlání v úseku pěti ki-
lometrů vystoupáme ze 600 m 
do 1454 m nad mořem. Naším 
cílem je propast Sušica nedaleko 
vesničky Nedajno. Jak se blížíme 
ke kaňonu, viditelnost se snižuje 
kvůli mlze na hranici 15 metrů. 
Zastavujeme na rozcestí a ales-
poň se fotíme. Nemá smysl jet 
ke kaňonu, kde stejně nic neuvi-
díme. Z mlhy vystupuje místní 
pastevec v holínkách a teplácích 
s úsměvem od ucha k uchu. 
Ihned si všichni vybavíme Pepka 
Vyskoč z Dobrého vojáka Švejka. 
Velice ochotně se připojuje ke 
společné fotografii a dostává za 
to dvě žvýkačky.

Loučíme se a odjíždíme zpět. 
Dál pokračujeme po hřebenu směr 
Žabljak. Na jednom z rozcestí 
Myrek zastavuje a elektrikářskou 
páskou opravuje uvolněné sou-
částky. Samozřejmě mu říkám 
něco ve smyslu, že se mu ta plas-
tová motorka rozkládá na prvoči-
nitele. Posílá mne do patřičných 
míst. Se škodolibým úsměvem 
si přisadím a upozorním ho na 
skutečnost, že stojí v kravském 
hovně neboli kravěnci. Při našem 
hlasitém dialogu si nás všímají 
dva kluci z Čech. Jsme pozváni 
na kafe a asi hodinku pokecáme. 
Loučíme se a pokračujeme dál 
nádhernou krajinou horským ma-
sivem Durmitor.

Naše cesta je lemována hor-
skými štíty, jedním z nich je 
třetí nejvyšší vrchol Černé hory 
Bobotov Kuk vysoký 2523 me-
trů nad mořem, pokrytý sněhem. 
Chvílemi se prodíráme oblačnos-
tí, pak na nás vykoukne slunce a 
odhalí tu nádheru kolem. Jednu 
ze zastávek využíváme k focení 
na sněhu. V Žabljaku tankujeme a 
přesouváme se do blízkého kem-
pu, kde kluci zabírají jednu chat-
ku celkem za 12 euro. Zůstávám 
venku - zadarmo pod altánkem, 
kde vzápětí rozbalujeme piknik. 
Na chvilku se k nám přidává 
mladý belgický pár, napájíme je 
slivovicí a oprašujeme pár ang-
lických slov. Odchází spát a po 
chvilce odchází i kluci. Ještě před 
odchodem na kutě hodnotíme 
dnešní den jako skvělý. Vzhle-
dem ke skutečnosti, že chatka 
má rozměr asi 2,5 metrů na 1,5 
metru, to Myrkovi nezávidím. 
V noci je asi 6 stupňů nad nulou. 
Několikrát procitnu a slyším, jak 
Jura chrápe, tuto noc se mu ob-
zvlášť daří. Dnes najeto 231 km 
vysokohorským terénem.

30. 5. 2011
Vstávám v 5.15 hodin, zimu 

necítím. Konečně, po třech dnech 
jízdy, zjišťuji, že moje trenky a 
ponožky mají své nejlepší období 
za sebou, odkládám je do popel-
nice. Z chatky vychází Myrek a 
zásluhou chrápání Jury vypadá 
opuchle. Kontroluji u všech strojů 
tlak v pneumatikách, vařím čaj a 
snídáme. Vyrážíme směr Kolařin, 
projíždíme nádhernou krajinou 
připomínající Skotsko. Je chlad-
no a zataženo. U benzinové pum-
py v městečku se občerstvujeme 
a doplňujeme zásoby vody. U 
místní policie dostávám informa-

ci vedoucí k nalezení obchůdku 
s mobilními telefony, kde pořizuji 
nabíječku a řeším tím zatím můj 
jediný problém. 

Motorkářský ráj pokračuje dál. 
Jedna zatáčka za druhou s téměř 
žádným provozem. Průjezdem 
přes Andrejevicu se dostáváme 
k Plavskému jezeru. Tankujeme 
plnou nádrž, nevíme, co nás čeká 
v blížící se Albánii. Těsně před 
hranicí uhýbáme a směřujeme 
k prohlídce řeky, vyvěrající ze 
země, s názvem Oko Skakavi-
ce. Při příjezdu k této turistické 
zajímavosti absolvujeme první 
off-road vložku a brod. No prostě 
paráda. Kluci mi trošku vyčinili, 
kam je to tahám, ale na druhou 

stranu si oprášili návyky jízdy 
v terénu s těžkou motorkou. 
Kdyby jen tušili, co je čeká. Na 
řeku byla úchvatná podívaná. Na 
velké množství vody řinoucí se 
ze země a o pár set metrů dál se 
s velkým hřmotem propadá opět 
někam do jeskyně. 

K hranici do Albánie trošku 
bloudíme a při jedné z otoček 
poprvé odkládá motorku Myrek 
ve stylu krátká noha (zastavuje 
v místech, kde nedošlápne na 
zem). Jura přiskakuje dřív, než 
stačím vytáhnout foťák. K cel-
nici, která je tvořena několika 
buňkami a závorou, pokračuje 
úzká, sice asfaltová, ale rozbitá 
cesta. V dálce jsou vidět zasně-
žené hory. Celník je v pohodě a 
je vidět, že jsme mu naším pří-
jezdem zpestřili jinak nudnou 
službu. Vyloženě si to užívá, ale 

není nepříjemný. Po průjezdu 
celnicí se silnice mění na cestu 
vysypanou silnou vrstvou obláz-
ků vyhrnutých z řeky. Vyprašuji 
si vepředu asi pět šest kilometrů 
a občas čekám na kluky. 

Přijíždím do vesničky Vermo-
sh a zjišťuji, že dál cesta nevede. 
Do háje! Zase jsem zapomněl 
odbočit. Za pozorování osadníků 
vesničky, kteří se v okamžiku 
seběhli kolem nás, pijeme kávu. 
Vracíme se zpět. Asi po třech 
kilometrech se jdu zeptat míst-
ních, kteří nás utvrzují, že cesta 
vedoucí prudce vzhůru je ta, po 
které máme pokračovat dál. Při 
otáčení motorky dochází i na 
mě, opětovně krátká noha, málo 
plynu a ležím na zemi. 

Začínáme strmě stoupat, mís-
ty pod plynem vyskakujeme na 
kamenné schody. Jedu první. Asi 
po čtyřech kilometrech zastavuji 
u mostu, který je střežen němým 
svědkem války - bunkrem. Asi po 
pěti minutách přijíždí Myrek, na 
dotaz, kde je Jura, mi sděluje, že 
jel hned za ním. Čekáme. Začí-
nám být nervózní. Jura nikde. 

V plastových motokrosových 
botách se vydávám pěšky hledat 

v domnění, že je hned za další 
zatáčkou. Dávám se do běhu a 
v hlavě se mi honí černé myš-
lenky. Asi po třech kilometrech 
konečně vidím motorku na boku 
a stojícího Juru. Při stavění mo-
torky zpět na kola mi sděluje, 
že při vyskakování na jeden ze 
skalních schodů nechtěně vy-
řadil a byl na zemi. Hlavně, že 
je celý. Pomáhám mu se rozjet 
v prudkém kopci a vydávám se 
poklusem na cestu zpět. Nahoře 
jsem zpocený jako tele. 

Po krátkém odpočinku pokraču-
jeme dál s vidinou dalších asi 70 
km v tomto terénu. Tentokrát se 
měním na sběrače mrtvol a jedu 
poslední. Závratnou rychlostí 15 
až 20 km/h se přesouváme vpřed 
nádhernou horskou krajinou, kde 
je cesta občas vystřílená do skal a 
my skáčeme z kamene na kámen.
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 - II.

V národním parku Durmitor - Černá Hora

Odpočinek u jezera Pivsko - Černá Hora

NOVÉ prodejní prostory,
ROZŠÍŘENÁ nabídka 

sor�mentu

» jezdecké a farmářské
potřeby

» potřeby pro chovatele
domácích mazlíčků

Tiskárenská 1274, Moravský Krumlov
tel.: 515 321 109, 731 166 069

www.vetko.cz    vetko@vetko.cz

AKCE ZIMNÍ SLEVY
50% A VÍCE !!!

OKNA, DVEŘE,
ZIMNÍ ZAHRADY

Kollárova 22 - pasáž Sláma, ZNOJMO
tel.: 734 828 974, info1@oknajf.cz

Místní rodák Josef Kudláček, 
bydlištěm v Polánce u Morav-
ského Krumlova, již 12 let jezdí 
závody v motokrosu. Ze začátku 
moc nevynikal, ale postupem 
času se jeho výsledky se začaly 
výrazně zlepšovat.

Dva roky zpátky zavítal na pár 
závodů do Mistrovství Motokro-

su České republiky, kde si zkusil 
porovnat sílu se  závodníky, kteří 
se zúčastnili mistrovství světa ve 
třídě veteránů, jako je například 
Mirek Kučírek.

Závody se mu líbily, a proto se 
rozhodl v roce 2011 jet celý seriál 
MMČR. Zde se jelo 7 závodů na 
různých tratích. Před samotnými 

závody se jedou dva tréninky, 
z nichž ten druhý je měřený
a vychází z něj postavení na 
startovním roštu. Ze dvou ostrých 
jízd pak vzejde celkové místo
za odjetý závod.

Kalendář závodů MMČR a 
umístění Josefa Kudláčka
• 8.5. Pacov (10. místo) 
• 5.6. Petrovice (7. místo)
• 3.7. Holice (13. místo),
  zde odjetá jen 1. jízda
• 24.7. Vranov u Brna (5. místo)
• 28.8. Kramolín (3. místo)
• 25.9. Jinín (4. místo)
• 9.10. Přerov (5. místo)

Kramolín je závod, kde zavítal 
i na stupně vítězů, mezi špičku 
jezdců ve své třídě veterán

1. místo - Mrázek, 2. místo - 
Dokoupil, 3. místo - Kudláček.

Nesmíme také zapomenout na 
jeho účast v seriálu Mistrovství 
Moravy, kde obsadil skvělou 
celkovou 3. pozici.

Celkové umístění za rok 2011:
3. místo Mistrovství Moravy
5. místo MMČR

Úspěšná sezóna Josefa Kudláčka

Starší žáci házenkářského 
klubu Ivančice se probojovali 
v rámci mistrovství republiky 
mezi nejlepších 16 týmů v ČR. 
Pro velkou radost předsedy 
klubu HK Ivančice, Střediska 
volného času Ivančice, všech 
partnerů a sponzorů budou 
v únoru bojovat o postup mezi 
12 nejlepších týmů v ČR. 

Probojovat se mezi 16 nejlep-
ších v ČR nebylo jednoduché. 
Chlapci museli v podzimní části 
své soutěže skončit do třetího 
místa a absolvovat dva těžké tur-

naje (Ivančice, Karviná). V turna-
jích nejde o vítěze, ale o to, nebýt 
poslední, jelikož ten vypadává 
a nepostupuje do dalších bojů. 
Tento systém soutěže je zrádný 
a k jednotlivým zápasům se musí 
přistupovat velmi takticky. 

V Karviné trenér D. Kremláček 
zvolil správnou taktiku a to zna-
menalo postup do další fáze bojů. 
Prozatím je to nejlepší umístění 
starších žáků v novodobé histo-
rii klubu. Chlapci prožili těžký, 
tvrdý a vyčerpávající turnaj, který 
jim dá jistě do házenkářského 

života mnoho zkušeností.
Komentář předsedy klubu p. 

Milana Bučka:
„Pro někoho to nemusí značit 

úspěch postoupit mezi 16 nej-
lepších týmů v ČR, ale pro mě 
to znamená mnoho a věřím, že 
je to teprve špička ledovce. Je to 
začátek úspěchů, které jistě při-
jdou jako odměna za naši dlou-
holetou práci s mládeží. Touto 
cestou bych chtěl poděkovat 
všem trenérům mládeže i dětem 
samotným za jejich práci a před-
vedené výkony.“    /Jiří Obršlík/

Házenkáři z Ivančic mezi nejlepšími


