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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.

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

volejte: 724 680 736

Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY?

Návrh zavést spotřební daň na 
tichá vína nebere v úvahu četné 
kulturní, společenské, ale i kra-
jinotvorné souvislosti, jež hrají 
významnou roli zejména na jižní 
Moravě, v regionu, z něhož pochá-
zí zhruba 95 procent veškeré vinař-
ské produkce České republiky.

První vinice na Pálavě vysadila 
římská posádka z Vindobony, 
která zde vybudovala svůj opěrný 
bod. Stalo se tak poté, co římský 
císař Probus v roce 91 po Kristu 
nařídil vysazovat vinice v řím-
ských koloniích za Alpami. Od 
té doby prošlo vinařství v tomto 
regionu četnými peripetiemi, 
ale jisté je, že během dvou tisí-
ciletí mělo pěstování révy vinné 
zásadní vliv na vytváření zdejší 
kulturní krajiny. Podílelo se spolu 
s dalšími vlivy na vzniku svéráz-
né lidové kultury, na formování 
vyhraněných národopisných ob-
lastí, jejichž charakteristické rysy 
nedokázaly vymazat ani spole-
čenské pohyby související s indu-
strializací v 19. a 20. století. 

Právě tyto skutečnosti, přímo 
související s „vinařskou kultu-
rou“ oblasti, patří k významným 
motivům rozvoje cestovního 
ruchu v Jihomoravském kraji. 
Právě ony se podílejí na skuteč-
nosti, že se tento region ocitá na 

druhém místě za hlavním městem 
Prahou v počtu návštěvníků. Ne-
jde přitom, jak by se mohlo zdát 
při povrchním pohledu, o kon-
zumaci alkoholu. Faktem je, že 
při budování desítek vinařských 
stezek křížem krážem jižní Mora-
vou má víno motivační roli - pro 
tisíce turistů na těchto vinařských 
stezkách jde především o cesty 
krásnou krajinou, zušlechťova-
nou místními vinaři, o výpravy 
za osobitými lidskými typy - za 
vinaři, s nimiž lze posedět a po-
hovořit ve sklípku o životě.

„Vinařství, snoubící se s místní 
gastronomií, představuje v ces-
tovním ruchu významnou sou-
část turistického produktu „Jižní 
Morava“, který dává pracovní 
příležitosti velkému množství 
lidí a má výrazný multiplikační 
efekt. Nejde o sedm stovek vel-
kovýrobců, pro které by v pří-
padě zavedení spotřební daně 
nebylo významným problémem 
zřízení daňových skladů a vedení 
potřebné evidence. Jde o tisíce 
malovýrobců s roční produkcí 
méně než tisíc litrů, pro které by 
zmíněná daň a vše, co s ní souvi-
sí,  znamenala další znevýhodnění 
proti nezdaněné konkurenci za 
rakouskou či slovenskou hranicí. 
Uvažované opatření by mělo ne-

příznivý dopad nejen na výrobce 
vína, ale i na pěstitele révy,“ uva-
dí Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka 
Centrály cestovního ruchu Jižní 
Morava a předsedkyně Asociace 
organizací cestovního ruchu. 

Pro mnohé z malovýrobců, kteří 
dnes již sehrávají významnou roli 
v cestovním ruchu regionu, by 
možná existovala cesta zpátky 
- k období šedé ekonomiky, kdy 
každý vinař vyráběl „jen pro sebe“. 
To by však mělo neblahý dopad na 
odvětví cestovního ruchu na jižní 
Moravě ve všech ohledech - ať 
již jde o tvorbu a údržbu krajiny, 
o motivaci k přeměně donedávna 
zanedbaných příhraničních obcí 
a jejich vinařských uliček v pro-
sperující a malebná sídla, nebo
o regionální zaměstnanost. 

„V obavách z dalšího podvázá-
ní „spotřeby“ - tedy regionálního 
rozvoje v těchto širších souvis-
lostech - se připojujeme k těm, 
kdo vyzývají vládu k bedlivému 
zvážení tohoto kroku,“ doplňuje 
Zuzana Vojtová za Centrálu ces-
tovního ruchu Jižní Morava. 

Svůj negativní postoj vyjádřilo 
také vedení JM kraje. Krajští rad-
ní na společné tiskové konferenci 
s představiteli vinařských a vi-
nohradnických organizací vydali 
prohlášení: „Rada Jihomorav-

ského kraje zásadně nesouhlasí se 
zveřejněným záměrem Minister-
stva financí ČR zavést spotřební 
daň z vína. Takový krok by vážně 
poškodil celý sektor vinařství a 
vinohradnictví v ČR, zejména v 
Jihomoravském kraji, a to v okre-
sech již nyní strukturálně postiže-
ných hospodářskou krizí.“ 

Rada kraje takto plně podpořila 
stanoviska zájmových a profes-
ních organizací vinařů a vino-
hradníků, kteří proti zavedení 
spotřební daně z vína protestují. 

„Argumenty proti jsou jasné. 
Nedělá to žádný vyspělý stát v 
Evropě, který skutečně podporu-
je svoje vinaře a vinohradníky. 
Máme u nás 19 tisíc vinohradní-
ků, tisíc vinařů, stovky lidí jsou 
zaměstnány ve firmách, které bez-
prostředně participují na pěstová-
ní hroznů a výrobě vína. Jsou zde 
navazující obory jako gastrono-
mie, turistika a cestovní ruch. Za-
vedení daně z vína by znamenalo 
vážné poškození celého tohoto 
sektoru, část by se dokonce pře-
sunula do zóny šedé ekonomiky. 
Ani pro stát by očekávaný výnos 
této daně nebyl nijak veliký. A vi-
naři a vinohradníci by navíc byli 
zatíženi novou administrativou,“ 
řekl k návrhu ministerstva financí 
hejtman Michal Hašek.   /abé/

Zlikviduje nová daň vinaře? 
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Jak jsem vůbec mohl přežít ?!
Je zima. Venku mrzne až praš�. Naše dě� se doma upřímně nudí, 

protože v našich zeměpisných šířkách se bohužel proza�m sníh 
nevyskytuje, a tak není na čem řádit. Takové malé vytržení ze zimní 
nudy bylo otevření hypermarketu v našem milovaném městě. Ne-
patřím k těm fandům, kteří musí být u všeho. Nemiluji nekonečné 
fronty při obdivování nového stánku a nejsem rváčem, který by 
ublížil bližnímu svému při souboji o poslední zlevněné kuře.

Ale byla tam otevřena také prodejna s odpornostmi, které nade 
vše miluji. Dýmkovými tabáky a doutníky. Jsa lenošným čtyřicátní-
kem, požádal jsem svoje milované dě�, zda by mi jeden z dobrých 
doutníků nekoupily. Dobře se při něm dumá o nepravostech světa. 
Dě� se vrá�ly s prázdnou. Tabákové výrobky se mládeži do 18 let 
neprodávají. Děvčatům z prodejny se nedivím. Mastnou pokutu do 
50.000 Kč bych skutečně riskovat nechtěl, i když pochybuji, že moje 
pinďata by se ten doutník jen pokusila zapálit. Naznačil jsem jim, že 
to si může dovolit jen chlap, který jedním úderem rozrazí kalačem 
napůl metr dubu, a na to mají skutečně chvíli čas. Za�m to umí jen 
táta. Jen jsem si ironicky uvědomil, jak je možné, že jsem ve zdraví 
a pohodě dokázal přežít svoje mládí.

 Moje prababička mi od útlého mládí nalévala rybízové víno
a ke každým narozeninám jsem dostával lahvinku vaječného ko-
ňaku. Můj otčím mě učil od mých patnác� zacházet s alkoholem 
(pouze s vínem, pivo piju jen v létě a ke zbytku jsem nijak nepřil-
nul). Chodil jsem se džbánkem pro pivo do hospody. Alkoholik se ze 
mě kupodivu nestal. Od mládí jsem věděl jak rozeznat bulharské či 
české Clee (cigarety to z bájné totality za šest korun) a tento druh 
tabakismu mi dodnes nic neříká (pouze dýmka mě vždy magicky 
přitahovala). Jako kluk jsem musel pracovat na zahradě. Díky tomu 
dnes vím, jak si vypěstovat v březnu vlastní salát, ostříhat stromky 
nebo jak se to dělá s okurkami. Jako mladíka mě to přirozeně roz-
čilovalo. Dnes jako dospělý jsem za to svým rodičům a prarodičům 
vděčný. Každá jejich rada byla nad zlato a to, co jsem si nezapama-
toval, musím dnes čerpat z odborných publikací.

Moje manželka nedávno prodělala rekvalifikaci na pracovnici 
v přímé sociální péči. Jedna z přednášejících byla i ve svém oboru 
jedna poměrně známá čecho - australská lékařka, zabývající se pro-
blema�kou seniorů. Jak už to bývá, přednášky občas okořenila svý-
mi životními zkušenostmi. Má žena s úžasem zjis�la, že si australské 
dě� v podstatě mohou dělat to, co chtějí, aniž by je jejich rodiče 
mohli nějakým důraznějším způsobem usměrnit. Na druhé straně 
jsou místní věznice přeplněny mladistvými delikventy.

Proč vůbec o tom mluvím? Jako kluk jsem měl naprosto volný 
přístup k alkoholu a ani mě nenapadlo, že bych se ho mohl napít 
nebo se dokonce opít. Když rodiče objevili mou první dýmku, 
mávli nad �m rukou. Věděli, že nemá smysl cokoliv mi zakazovat, 
protože si stejně udělám, co sám chci. Na druhé straně jsem měl 
své povinnos�, které musely být splněny a jejich plnění bylo rodiči 
nekompromisně vyžadováno. Prostě nechápu, jak jsem mohl bez 
něčích blahodárných zákazů přežít své mládí. Práci na zahradě i 
v domácnos�, úžasnou míru svobody, kterou mi moji rodiče pod 
svým nenápadným dohledem poskytovali. Věděl jsem vždy pouze 
jedno. První byla vždy povinnost a potom následovalo vše ostatní. 
Zásada, kterou dnes opomíjíme při výchově našich dě�. A to se 
nám brzy vyms�. Protože taková, jaká je dnes naše mládež, bude 
v budoucnu i naše země. Obrázek si udělejte sami.       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
»  koordinátora kvality
»  inženýra kvality
-----------------------------------

»  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
Další radní oddávajícím

/Ivančice/ Rada města pověřila Mgr. Tomáše Chytku přijímat prohlá-
šení o uzavření manželství. Tím se počet oddávajících zvýšil v městě 
vančice celkem na pět. K oddávání nových manželů jsou tímto aktem 
oprávni všichni členové rady. Starosta MUDr. Adam, místostarosta
p. Skála, místostarosta Mgr. Musil, Mgr. Heřmanová a Mgr. Chytka.     /PeSl/

Úřední dny nahrazeny
/Oslavany/ Rada města rozhodla o uzavření MěÚ Oslavany ve 

dnech 30. dubna, 7. května a 22. června. Důvodem je čerpání dovole-
ných, pracovní porady a školení. Oslavanští občané ovšem nebudou 
zkráceni ve svých právech. Tyto dny budou poctivě nahrazeny nový-
mi. Pro veřejnost se oslavanská radnice otevře ve čtvrtek 3. května
a ve čtvrtek 10. května 2012.                                                    /PeSl/

Atrakce na „Chřestovkách
„

/Ivančice/ Slavnosti chřestu jsou nejen slavností gurmánů nebo svát-
kem milovníků dobrého jihomoravského vína. Je nutno vyřešit zábavu 
i pro nejmenší ivančické občany. Z tohoto důvodu udělila rada města 
souhlas k hostování atrakcí. Jedná se o nafukovací skluzavky, dětský 
zvířátkový kolotoč, italský autodrom a twister atrakce pro rodiče s dět-
mi. Poplatek byl stanoven na 600 Kč za  jednu atrakci na den.          /PeSl/

Město převede projekty
/Oslavany/ Rada města rozhodla na základě výsledků inventarizace 

majetku a v souvislosti s dalším řešením výstavby na náměstí v Osla-
vanech vyřešit vyřazení projektů na chráněné bydlení. Projekty budou 
vyřazeny z majetku města a následně  převedeny na nového stavebníka. 
Druhou možností je vyřadit tyto projekty jako zmařenou investici.  /PeSl/

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991Kompletní dodávky a montáže

domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

Studio Zlata - modeláž nehtů a prodej kosme�ky

Zlata Ondrová

Provozovny
IVANČICE:

Studio Zlata
Jiřího Dvořáka 1

Modrá kočka
Chřestová 39

www.senzanehty.cz
e-mail: zlata@senzanehty.cz    tel.: 774 806 319

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

Na základě požadavku města 
Moravský Krumlov dojde k pro-
dloužení spojů 44 a 47 linky 440 o 
úsek Rakšice - železniční stanice. 
Důvodem je zajištění spojení dal-
ším autobusem navíc k vlaku linky 
S41 s odjezdem v 8:17 z Mor. 
Krumlova do Brna v pracovní dny. 
V současné době zajišťuje přípoj 
k tomuto vlaku pouze linka 443. 
Ta je vedena až z Tavíkovic a v 
některých dnech bývá zpožděná 
a kapacitně vytížená. Proto jako 
posila lince 443 bude prodloužen 
spoj linky 440 s odjezdem z ná-
městí v 7:52, příp. v 7:56 z Břízové 
z Rakšic k žel. stanici. Zpět od žel. 
stanice pojede v 8:43 přes Rakšice 
a město k žel. stanici.

POZOR, při cestě k vlaku s 
odjezdem v 8:17 směr Brno v 
pracovních dnech je nutné při 
využití tohoto spoje být na za-
stávkách v protisměru (spoj jede 

k žel. stanici přes Rakšice)!
Předpokládané změny JŘ linek 

432 a 440 od 4. 3. 2012 (1. změ-
nový termín jízdních řádů):

Linka 432 - tzv. školní spoje 
této linky s příjezdy do Mor. 
Krumlova ve směru od Rokytné 
v 7:10 a 7:41 by měly být nově 
vedeny na náměstí TGM.

Linka 440 - sobotní spoj 210 s 
odjezdem v 10:43 od žel. stanice 
by měl být nově veden nejdříve 
přes město, a poté do Rakšic. Dů-
vodem je zajištění spojení z města 
do Rakšic v sobotu dopoledne.

POZOR, při využití tohoto 
spoje při cestě k vlaku s odjezdem 
v 11:17 směr Brno je nutné být na 
zastávkách v protisměru (spoj 
jede k žel. stanici přes Rakšice)!

U výše uvedených linek může 
dojít k dalším dílčím úpravám, 
sledujte info na webu společnosti 
KORDIS JMK www.idsjmk.cz. 

Změny autobusových linek

Nové místo úřadu práce
/Miroslav/ V Miroslavi na nám. 

Svobody 22 bylo zřízeno výjezd-
ní pracoviště úřadu práce, kde si 
budou moci klienti vyřizovat své 
žádosti o nepojistné sociální dáv-

ky (dávky v hmotné nouzi, pří-
spěvku na péči a dávky osobám 
zdravotně postiženým). Uvedené 
pracoviště je v provozu každé 
úterý od 8 do 13 hodin.       /abé/  

/Kraj/ Rada JM kraje vzala 
na vědomí návštěvu středoev-
ropských kosmonautů v Jiho-
moravském kraji v termínu 22. 
- 24. února a schválila úhradu 
nákladů spojených s dopravou, 
stravováním a doprovodným 
programem této návštěvy v ma-
ximální výši 60.000 korun.

Jedná se o tradiční akci, na 
které se Jihomoravský kraj pra-
videlně podílí. Program tohoto 
setkání připravuje Hvězdárna a 
planetárium Brno, p. o., a to ve 

spolupráci s dalšími subjekty 
včetně kraje. Účast na plánované 
akci zatím potvrdili Vladimír Re-
mek, Moroslaw Hermaszewski, 
Sikmund Jähn, prezident Ruské 
akademie kosmonautiky, ředitel 
Ruského kosmického střediska 
Anatolij Koroteev a Ing. Milan 
Řípa, CSc., z Ústavu fyziky a 
plazmatu AV ČR. 

Program zahrnuje workshop 
na hvězdárně, setkání se studen-
ty, společenský večer a dopro-
vodný kulturní program.     /abé/

Podpoří slet kosmonautů

Občanské sdružení ALMA nabízí všem neziskovým, 
příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS. 

Pokud máte zájem na stránkách Zrcadla zdarma zviditelnit svou 
organizaci, seznámit veřejnost s vašimi záměry, pozvat je na 
vaše kulturně-společenské či sportovní akce, kontaktujte nás 

na tel.: 602 782 272, nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info 
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.
KOMPLETNÍ

BETONOVÝ PROGRAM

Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., nebo dle dohody.

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

§ 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, před asi třemi lety mě požádala známá, která si chtěla 
koupit byt se svým tehdejším přítelem, jestli bych jí mohla ručit. Znali 
jsme se dlouho, tak jsem souhlasila. Podepsala jsem tedy nějaké papí-
ry o ručení na dluh, ale moje známá mi sdělila, že je to jen formalita, 
že dluh beztak za krátkou dobu splatí. Nedostala jsem ani papíry, které 
jsem podepisovala, ty si nechala moje známá, bohužel tehdy jsem tomu 
nevěnovala pozornost a brala jsem to opravdu jen jako formalitu. Pak 
uběhla nějaká doba a nyní se mi ozvala banka, že dlužníci neplatí a já 
jako ručitel mám jejich závazky zaplatit. Kontaktovala jsem opět svoji 
známou, ta mně řekla, že vše vyřídí. Dlouho se však nic nedělo, a tak 
jsem jí zkoušela znovu volat, ale teď mi již telefony nebere. Přitom 
ona i její tehdejší přítel jsou zaměstnaní a neměli by mít podle mě 
problém se splácením. Chtěla jsem se tedy zeptat, jestli banka bude 
požadovat a případně i vymáhat peníze po mně a zda mám nějakou 
šanci z nich případně peníze dostat? Děkuji za odpověď.

 

K Vašemu dotazu uvádím, že Vaše postavení jako ručitele bohužel 
není dobré. Je třeba si uvědomit, že podepsání ručitelského závazku 
nikdy není pouze formalita, jak Vám uváděla Vaše známá. Ručitel má 
ze zákona práva a povinnosti a jednou ze základních povinností je to, 
že ručitel je povinen dluh dlužníka splnit, nesplní-li jej dlužník, ačkoli 
byl k tomu věřitelem písemně vyzván. 

Jestliže tedy dlužníci z nějakého důvodu delší dobu dluh neplatí, je 
zřejmé, že věřitel se bude obracet na Vás. V případě, že dluh nezaplatí 
dlužníci nebo Vy jako ručitel, banka bude s největší pravděpodobností 
dluh vymáhat po Vás všech, tj. po obou dlužnících a po Vás jako ručiteli 
s tím, že může požadovat zaplacení dluhu od kohokoliv z Vás.

Pokud jde o Vaši šanci v případě plnění dluhu za dlužníky, tuto pro-
blematiku přímo upravuje § 550 občanského zákoníku, který říká, že 
ručitel, který dluh splnil, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu 
za plnění poskytnuté věřiteli. Je třeba si dát pozor na to, že pokud po 
Vás bude dluh vymáhán exekučně a Vy jej zaplatíte v rámci exekuce 
navýšený o úroky, soudní a exekuční poplatky, tyto Vám soud s největ-
ší pravděpodobností na dlužnících nepřizná. 

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

S příchodem vlny mrazů vzniklo podezření, zda lze za této situace 
spustit varovné sirény v pětikilometrovém pásmu kolem elektrárny. 
Zkouška byla provedena v pátek 3. února ráno při dvacetistupňovém 
mrazu. Všechny sirény houkaly naprosto spolehlivě.

Výměnu sedmi blokových transformátorů na přečerpávací elektrár-
ně bude provádět společnost Škoda Praha Invest. Důvodem výměny
je modernizace transformátorů v souvislostí se zvýšením výkonu 
elektrárny. Dílo je rozděleno do dvou etap. První je sjednaná na termín
od 3. září do 12. října tohoto roku, provedení II. etapy se předpokládá
v letech 2013 - 2020 v rámci některé z plánovaných odstávek v délce 
cca 40 kalendářních dní. Termín II. etapy bude přesně stanoven objed-
natelem nejpozději do konce roku 2012 na základě provedené diagnos-
tiky demontovaných transformátorů z I. etapy.

Minule jsem Vás informoval o závěrečné zprávě týkající se zátěžo-
vých testů. Ta byla zaslána do Bruselu a zde se konalo 17. ledna první 
veřejné slyšení na téma zátěžových testů evropských JE. Účastnili se ho 
zástupci evropských institucí, Evropské komise, Evropského parlamen-
tu, jaderných regulátorů, provozovatelů JE, municipalit a veřejnosti.
Za Energoregion 2020 se účastnil jeho předseda Vladimír Měrka.

Předseda sdružení evropských regulátorů ENSREG pan Andrey Stritar 
vysvětlil: „Zátěžové testy nemají za cíl detailně přehodnocovat bezpeč-
nost jednotlivých JE v Evropě, ale jsou to testy evropských elektráren
ve světle extrémních přírodních podmínek, které nastaly ve Fukushimě.“

Veřejnost měla možnost na tomto jednání diskutovat otázky sou-
visející s provozem JE a s probíhajícími zátěžovými testy. Proces 
prověrek jednotlivých evropských JE byl zahájen 1. ledna 2012 , bude 
pokračovat do konce dubna 2012 a jeho cílem je harmonizovat bezpeč-
nostní opatření v EU.      6. 2. 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Základní škola a Mateřská 
škola Višňové, která se již devět 
let věnuje komunitnímu vzdělá-
vání dospělých, přichází s novou 
aktivitou, tentokrát zaměřenou 
na seniory. Od 23. února zde 
pod vedením Provozně ekono-
mické fakulty Zemědělské uni-
verzity v Praze zahajuje činnost 
konzultační středisko Virtuální 
univerzity třetího věku. Ta se od 
té klasické liší především větší 
dostupností. Studium není vázáno 
na dojíždění do sídel vysokých 
škol, ale je možno ho realizovat 
v právě zmíněném středisku ve 
višňovské škole. Po Suchohrdlech 
u Miroslavi se jedná o druhé 
místo v JM kraji, kde se mohou 
občané takto vzdělávat.

Cílem je poskytnout seniorům 
možnost rozšířit si vědomosti, 
získat nové poznatky a informace, 
plnohodnotně trávit volný čas, ale 
také nabídnout jim prostor k pra-
videlnému setkávání s vrstevníky.

Výuka zahrnuje skupinové 
sledování přednášky vysokoškol-
ského lektora, samostatnou práci, 
komunikaci s lektorem a další 
aktivity. Během šesti semestrů 
(tzn. tří let) mohou zájemci volit 
z následujících témat: Etika jako 
východisko z krize společnosti, 
Kouzelná geometrie, Lesnictví, 
Historie a současnost české 
myslivosti, Pěstování a využití 
jedlých a léčivých hub, Dějiny 
oděvní kultury, Podpora rozho-
dování a řízení, Využití informač-

ních technologií, Vývoj a sou-
časnost Evropské unie a Čínská 
medicína v naší zahrádce.

Senioři po přihlášení nemusí 
studovat všechny semestry, ale 
mohou si z vypsaných témat 
vybírat. Po absolvování každého 
kurzu obdrží účastníci Pamětní 
list. Jednotlivé, přibližně hodi-
nové přednášky zhlédnou po-
sluchači společně 6x za semestr 
(cca každých 14 dní). Po každé 
přednášce proběhne společná dis-
kuze na přednášené téma řízená 
pověřeným lektorem. 

Na ZŠ ve Višňovém začíná 

první přednáška 23. února 2012 v 
15.00 hodin. Tématem bude stejně 
jako ve všech nových kontaktních 
střediscích Astronomie. Jedná se 
o první z cyklu 4 přednášek na 
toto téma. Registrační poplatek, 
v případě, že se rozhodnete kurz 
absolvovat, činí 150 Kč. Všichni 
senioři jsou zváni na nezávazné 
seznámení s touto aktivitou.

Více informací získáte v ZŠ 
Višňové, Nová 228, 671 38 Viš-
ňové, tel.: 515 339 120, e-mail: 
zs.visnove@zn.orgman.cz, web
www.zsvisnove.eu nebo také na
www.e-senior.cz.

Virtuální univerzita třetího věku také ve Višňovém

Že se na Moravě pije dobré 
víno, platí už roky. Milovníky 
životních radostí těší i to, že se 
tady v posledních letech začalo 
v některých hospůdkách a re-
stauracích opravdu dobře a zají-
mavě vařit. Najít ale místo, kde 
se víno a jídlo sejde v ideální 
harmonii, je docela těžké. 

Změnit se to před čtyřmi lety 
rozhodla dvojice přátel, degustá-
tor ing. Pavel Chrást a provozní 
ředitel hotelu Jan Janda. Jednou 
za rok se díky nim mohou mi-
lovníci gastronomických pře-
kvapení sejít na Dni vína, kde 
se potkávají speciality historické 
i soudobé kuchyně s tím nejlep-
ším ze zdejších sklepů.

Už druhým rokem se Den vína 
pořádá v hotelu Ryšavý ve Vé-
myslicích u Moravského Krum-
lova. Letos se konal v pátek 3. 
ůnora při účasti hostů z celé Čes-
ké republiky. Čekala na ně stovka 
vybraných vín z patnácti morav-
ských vinařství. Několik týdnů 
předem organizátoři všechna vína 
pečlivě ochutnávali a snoubili 
k nim nejvhodnější pokrmy. 

„V kuchyni jsme měli dneska 
perný den,“ utírá si čelo hotelový 
šéfkuchař František Sigmund. Vaři-
lo se a peklo už od rána: na jídelním 
lístku byl například tartar z lososa 
s limetkou, kachní prsa s višňovou 
omáčkou, ale třeba i „obyčejný“ 
bůček, ovšem vařený ve vakuu a 
podávaný s listovým špenátem. 

Hosté mohli ke každé pochout-
ce ochutnat šest až sedm odrůd 
nebo cuveé z daného vinařství 
a sami se rozhodnout, s jakým 
nápojem se toto jídlo nejlépe 
snoubí. Naprostá většina vín byla 
přívlastková, nejčastěji výběry 
z hroznů nebo pozdní sběry. 

O tom, že si vémyslického 
Dne vína cení i sami vinaři, 
svědčí skutečnost, že řada maji-
telů sklepů přijela svou produkci 
představit osobně. Nejváženějším 
hostem pak byl viceprezident 
Asociace sommelierů pan Libor 
Nazarčuk. Moravskými písnička-
mi večer doprovázela cimbálová 
muzika Prespolan. 

„Uspořádat takovou přehlídku 
je samozřejmě náročné,“ vysvět-
luje Jan Janda, „ale podívejte se 

kolem - lidé jsou spokojení a to 
je naše největší poděkování za 
všechno úsilí.“ 

Z rozhovorů s návštěvníky 
bylo poznat, že se jim ve Vé-
myslicích skutečně líbí. Ocenili 

i skutečnost, že vstupné na Den 
vína bylo několikanásobně nižší, 
než by zaplatili na podobné akci 
ve větších městech. A náladu jim 
nezkazily ani třeskuté mrazy.

Příští rok na shledanou.    /VF/

Den vína v hotelu Ryšavý ve Vémyslicích

Rada vyhlásila konkurz 
na 150 míst ředitelů škol 

Rada JM kraje podle nové legislativy vyhlásila konkurzní řízení na 
obsazení 150 pracovních míst ředitelů škol.

„Nelze to chápat jako vyhlášení nedůvěry stávajícím ředitelům, 
právě naopak, děkujeme jim za dosavadní práci, chceme však naplnit 
novou legislativu. Hlavním kritériem při výběrových řízeních bude od-
bornost uchazečů a úroveň projektů,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

S ohledem na počet konkurzních řízení a stanovené lhůty se počítá 
s tím, že bude pracovat současně až šest konkurzních komisí jmeno-
vaných Radou JMK. Komise budou jmenovány pro každý konkurz 
zvlášť. Platná právní úprava přitom neumožňuje jmenovat náhradní-
ky členů konkurzních komisí. Neúčast více jak dvou členů komise, 
nebo nepřítomnost předsedy komise bude znamenat nemožnost reali-
zace konkurzních jednání a potřebu odložit jednání konkurzní komise 
při dodržení zákonných lhůt. Řízení se tak mohou výrazně prodloužit.

Se začátkem tzv. prvních jednání konkurzních komisí se počítá 
od 23. března 2012, tzv. druhá jednání konkurzních komisí, kterých 
se účastní již konkrétní uchazeči o místo ředitele školy, budou pro-
bíhat od poloviny dubna do konce června 2012. Jmenování ředitelů 
dotčených škol vzešlých z výsledků konkurzních řízení, Radou Jiho-
moravského kraje se uskuteční průběžně po ukončení jednotlivých 
konkurzních řízení během května až července 2012.                 /abé/

VÝROBA DO DVOU
PRACOVNÍCH DNŮ
OD ODSOUHLASENÍ
NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.

Návrh 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

RAZÍTKa 
VÝROBA

OPRAVY

RAZÍTKA PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

/Dukovany/ Turbínám Jaderné 
elektrárny Dukovany, které nesou 
dívčí jména, zima vyhovuje.

A tak Marie, Alena, Zdena, 
Irena, Marta a Gerda v součas-
ných mrazech pracují pilně jako 
nikdy jindy. Dáša a Lenka, které 
jsou odstaveny z důvodu výměny 
paliva v jejich reaktoru, je mohou 
jen lítostivě sledovat. 

„Zatímco v letních horkách vý-
kon všech osmi turbín činí třeba 
jenom 1 930 MW, během sou-
časných mrazů by to mohlo být i 
1975 (dnes je v provozu jen šest 
turbín z osmi). Je to dáno tím, 
že na konci turbíny, v jejím kon-
denzátoru je díky chladné chla-

dící vodě dokonalejší vakuum 
- podtlak,“ uvedl Ing. Petr Spilka, 
tiskový mluvčí elektrárny.

Současná zima také umožňuje 
odstavit některé chladící věže 
z plného provozu a ušetřených 
cca 5MW elektřiny (na jednu od-
stavenou věž) poslat do veřejné 
elektrické sítě. I tak je chladící 
voda dost chladná.

„Dukovanské sluneční elekt-
rárně (2x 5 kW) je chladno také 
prospěšné, protože se účinnost 
přeměny světla na elektřinu také 
zvyšuje. Hlavně aby bylo světlo 
a svítilo sluníčko, což je v sou-
časnosti také splněno,“ dodal 
mluvčí Petr Spilka.             /abé/

Turbíny milují velkou zimu
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LETÁKY - PROPAGAČNÍ TISKOVINY
TISKOPISY - BROŽURY - PUBLIKACE

Pro neziskové a příspěvkové organizace SLEVY AŽ 20%.
Se svou poptávkou nás kontaktujte na info@alma.cz,

nebo na telefonech 515 321 099, nebo 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK + DISTRIBUCE V ČR

Kauza bioplynka - nechme 
promluvit fakta, očerňování 

nikomu neprospěje
Hoď na někoho bláto, a i když se stokrát očistí, přesto na něm 

něco zůstane. Takovýmto pravidlem se řídí členové Petičního výbo-
ru, jejichž článek týkající se kauzy bioplynové stanice byl zveřejněn
v minulém čísle Zrcadla.

Jejich vyjádření je klasickou směsicí polopravd, nepřesností
a zavádějících informací. Je postavené na emoční rovině a hra-
ničí s pomluvou. Očerňování a pomluva jsou nejenom vážným 
přestupkem, ale jsou i společensky nebezpečné, protože zasévají 
neshodu, vyvolávají podezření, ničí spolupráci, komplikují shodu, 
podněcují vášně a skličují lidi.

Nedokáži rozlišit pohnutky členů Petičního výboru, kteří se pod 
svůj článek ani nedokázali podepsat, a ani se nepřidám k jejich 
formě komunikace, neboť podobný bulvární tón jsem vždy odmí-
tal. Nicméně bych rád touto formou zopakoval základní objektivní 
fakta kauzy BPS, aby si občané Moravského Krumlova mohli 
udělat nezávislý názor. 

1. Zastupitelstvo, které projednávalo prodej pozemků pro 
možnou výstavbu bioplyny, se konalo 19. 12. 2011. Materiály 
k projednání byly v souladu s jednacím řádem zastupitelstva ro-
zeslány všem zastupitelům k seznámení deset dní předem a byly 
vyvěšeny na webových stránkách města. Na zastupitelstvu nebyl 
prodej pozemků odsouhlasen na základě informací o průběhu 
stavebního řízení s přihlédnutím k většinovému názoru občanů. 
Mojí povinností je předat zastupitelům k projednání materiály 
v souladu se zákony České republiky, objektivní tak, aby se za-
stupitelé rozhodovali na základě nezpochybnitelných argumentů 
podle vlastního vědomí a svědomí. Nejen v této kauze vystupuji 
spíše jako moderátor a ten, kdo debatu řídí. Svůj názor vyjadřuji 
následně při hlasování.

2. Na jednání zastupitelstva byl dán občany podnět k revokaci 
usnesení o souhlasu s příjezdovou cestou. Tento byl projednán a 
usnesení revokováno radou dne 9. ledna 2012. Petiční výbor mi 
vytýká, že nebyl projednán na radě dne 21. 12. 2011, dva dny po 
konání zastupitelstva. Projednán být nemohl z čistě objektivních 
důvodů. Jednání rady se řídí jednacím řádem, který sděluje, že 
materiály k jednání jsou v kanceláří tajemníka předloženy sedm dní 
před konáním rady města. Při nejlepší vůli nedokáži posunout čas 
zpět, abychom tento termín dodrželi.

Zároveň probíhalo územní řízení, ve kterém byly uvedeny 
jasné termíny. Firma, která chtěla bioplynku stavět, měla termín 
31. 12. 2011 k dodání veškerých podkladů. Protože je firma 
nedodala, bylo možno na základě stanoviska stavebního úřadu, 
revokovat dříve přijaté usnesení. Jiný postup není dle zákonů 
této země možný. Pokud bych udělal to, co petiční výbor dále 
požadoval a informoval obce a další možné instituce, bylo by 
to možné chápat jako snahu o ovlivnění probíhajícího řízení a 
zasahování do výkonu státní správy, a tedy zneužití pravomocí 
veřejného činitele. A to, i přestože se to petičnímu výboru nelíbí, 
jsem neučinil, vždy jsem postupoval a řídil se platnými zákony 
a nic na tom měnit nehodlám! Zároveň všechny dotčené orgány, 
instituce a právnické osoby mají možnost se k probíhajícímu 
územnímu nebo stavebnímu řízení vyjádřit.

3. Při všech jednáních, která byla s petičním výborem vedena, 
jsem je vyzýval, nabádal, žádal, pokud budou chtít jakékoli in-
formace, jsem připraven je kdykoli sdělit. Jimi napsaný článek 
svědčí o opaku. Vyjádření, že beseda byla svolána na základě 
jejich žádosti, je pravdivé. Tato žádost však přišla až po půl roce 
projednávání v orgánech města (na zastupitelstvu dvakrát). Jed-
nání zastupitelstva má přitom právo se zúčastnit kterýkoliv občan 
města a také se na něm vyjádřit.

Rád bych, abychom se mohli soustředit na skutečné problémy 
města, jeho rozvoj a zvyšování kvality života jeho obyvatel. Vítám 
veškeré podněty občanů a budu rád, když budou přicházet v důstoj-
né formě a na základě vzájemné úcty a spolupráce. Považuji tímto 
veškerou diskuzi z mé strany k již neexistující kauze výstavby bio-
plynové stanice v Moravském Krumlově za ukončenou.

 Tomáš Třetina, starosta města Moravský Krumlov

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
V listopadu 1971 vyšlo propa-

gační číslo Ivančického zpravoda-
je a v lednu 1972 jeho první číslo. 
Vydávání zpravodaje bylo tehdy 
dáno „na pokyn shora“, protože 
ve stejné době vznikaly i v jiných 
městech podobné tiskoviny.

Začátek byl skromný. V re-
dakčním kruhu (nesmělo se po-
užít název redakce) se vystřídala 
pořádná řada pracovníků dirigo-
vaných ze závodů a teprve poz-
ději zájemců o tuto činnost. Čísla 
prvního ročníku měla 8 stránek 
tištěných na tehdy dostupném 
(mizerném) papíru, cena byla 1 
Kč, ale na závodech se stovky 
výtisků rozdávaly zdarma. 

Samozřejmě, že ve zpravodaji 
musela být zachována politická 
linie a návrh každého čísla byl 
předkládán odboru kultury OV 
v Brně ke schválení.

Mimo „povinných“ článků a 
informací vyšla ve zpravodaji 
celá řada významných příspěv-
ků. Jen namátkově: O dějinách 
a pojmenování chřestu a Historie 

ivančického chřestu. Ze článků 
z historie byly uvedeny seriály o 
Alexovicích a Významné domy 
v Ivančicích. Zajímavé byly člán-
ky o významných ivančických 
rodácích, Zvyky, obyčeje a pově-
ry v cyklu jednoho roku, o něco 
později vysvětlení pranostik.

Velice důležitým kulturním 
počinem bylo uvedení seriálu 
Minulostí Ivančic a Kronika 
sboru ivančického. Předtím ne-
zpracované téma zahrnoval seriál 
Legionáři z Ivančic a Historie 
Židovské obce v Ivančicích.

Na přelomu století byl uveden 
fundovaný cyklus Ivančice a 
Oslavany za husitských válek. 
Několik let byly uváděny velice 
žádané informace pod názvem 
Co je psáno v kronikách. Historii 
všech ivančických ulic si mohli 
čtenáři připomenout ve více jak 
dvouletém seriálu Vývoj názvů 
ivančických ulic. 

Nemůžeme přeskočit sport. 
Velký zájem vzbudila řada foto-
grafií a informací pod názvem 

Představujeme prvoligové muž-
stvo házené a seriál Z historie 
házené v Ivančicích. Samostatně 
byly představovány sportovní 
osobnosti, které se prosadily i 
ve světovém měřítku, a další ve 
Společenské kronice.

Zpravodaj byl přístupný pří-
spěvkům z ivančických škol 
pod názvem Ze škol a školiček. 
Mnohdy jich bylo tolik, že by 
zaplnily polovici výtisku, ale 
podle možnosti byly zveřejňo-
vány všechny. Mnohaletý seriál 
byl a je Rady nejen diabetikům, 
velice zajímavý vzpomínkový 
seriál „Drobničky“ a poučný pod 
názvem Právnická poradna.

 Nemůžeme vyjmenovat vše, 
co Ivančický zpravodaj uvedl. 
Jen pro zajímavost doplňme, 
že počet stránek je přes 8000 
a vázané zpravodaje zaplňují 
v knihovně asi 1 metr. Záměrně 
neuvádíme jména autorů, i když 
by si to zasloužili, ale bylo jich 
tolik, že bychom neradi některé-
ho vynechali. Rovněž se omlou-
váme těm, jejichž články jsme 
zde neuvedli. 

Co popřát Ivančickému zpravo-
daji do budoucna. Větší množství 
dopisovatelů se zajímavými pří-
spěvky, trvalou přízeň čtenářů a 
po dalších deseti letech padesáté
výročí.       Jiří  Široký, tel. 776 654 494

Ivančický zpravodaj oslavil čtyřicet let 

Mládežnická házená válí! 
HK Ivančice ve spolupráci se SVČ Ivančice nalezli pro mládež 

v Ivančicích a okolí způsob jak se odpoutat od každodenní nudy a po-
čítačů. Perfektní zábavu a tou je sport, v tomto případě HÁZENÁ.
Nevěřili byste kolik zážitků a úspěchů se dá stihnout za jediný měsíc.

• 14. - 15. 1. 2012 navštívily mladší žačky velice kvalitně obsazený 
turnaj v Plzni, kde srovnávaly svoje síly s nejlepšími družstvy v ČR ve 
své kategorii. V těžké konkurenci obstály a dovezly krásné bronzové 
medaile, které momentálně považujeme za největší úspěch dívčí háze-
né v Ivančicích v novodobé historii klubu. 

• 21. 1. 2012 bojovali starší žáci na turnaji v Karviné v rámci mis-
trovství ČR o postup mezi 16 nejlepších družstev. To se jim podařilo a 
tím se zasloužili zatím o nejlepší umístění na mistrovství ČR starších 
žáků v novodobé historii klubu.

• 28. - 29. 1. 2012 dívky v kategorii mini obhajovaly zlaté medaile 
na turnaji ve Velké nad Veličkou. Opět jeden z řady kvalitních tur-
najů s kvalitními zástupci z celé ČR, který je nesmazatelně zapsán 
v kalendáři našich dívek. Jak se dalo čekat, byl to malý hon na naše 
princezny v cestě za obhajobou. Ty prohrály jediný zápas s budoucím 
vítězem Slávií Praha a obsadily skvělé druhé místo. Při vyhlašování 
výsledků se šťastné úsměvy našich dívek krásně a hrdě odrážely ve 
stříbrném lesku obdržených medailí.  

• 28. - 29. 1. 2012 ve stejném termínu, kdy dívky mini obhajovaly 
zlato ve Veličce, probíhal velký kvalitní domácí turnaj ze série VANGL 
CUP 2012, a to pro kategorii mladších žáků. Naši chlapci postavili 
dva rovnocenné týmy, které bojovaly o tradiční poháry ve tvaru želvy. 
V celkové bilanci skončili na skvělém 3. a 5. místě. 

To vše je odrazem dobré a systematické práce s mládeží, která
si zvolila pro svůj volný čas skvělý všestranný sport HÁZENOU.
Více informací získáte na www.hkivancice.cz.

Výměnný pobyt na horách
Dobro došli, vítejte, bog, ahoj. Těmito slovy začalo již třetí setkání 

dětí i dospělých z Oslavan a Viru. Po roční pauze, téměř na den přes-
ně, a prázdninovém setkání na Viru znovu v Oslavanech. Jeli jsme již 
podruhé s našimi kamarády z Viru na lyžování do Dolní Moravy. Více 
jak dvě třetiny dětí už se znaly z loňska, tak vše probíhalo v příjemné 
atmosféře s podobnou organizací jako loni. 

Ráno příjezd z Viru do Oslavan, potom vybavení lyžařskou výzbrojí 
z DDM, oběd ve školní jídelně, navíc návštěva zámku, a pak už vzhůru 
do hor, do známého penzionu Na Rozcestí. 

Jeseníky nás přivítaly přívalem nového sněhu, a tak konečně naši 
kamarádi viděli, jak to vypadá, když můžete skákat do závějí, stavět 
sněhuláky, koulovat se … Byla to podobná radost, jako když my sucho-
zemci poprvé smočíme těla v teplém moři.

Za týden lyžování všichni vylepšili styl, připravili se na závody ve 
slalomu a oslavili společně troje narozeniny (jedny chorvatské a dvoje 
české) na společné večerní party. Vyzkoušeli jsme novou atrakci v are-
álu - 1,2 km dlouhou bobovou dráhu, což byl pro všechny adrenalinový 
zážitek, a někteří si ho do konce pobytu dali i několikrát.

A najednou byl pátek večer a loučení, výměny kontaktů. Přišly i slzičky 
při loučení, ale ty překrýval usměv z těšení se na setkání v létě na Viru.

Dovolte, abych poděkoval všem zúčastněným pedagogům DDM za 
práci s dětmi z obou republik, tlumočnici a tajemníkovi města za jejich 
překladatelskou práci, ředitelství školy, kuchaři a kuchařkám, kteří šli 
v sobotu do práce, aby nám a hostům připravili oběd, a městu Oslavany 
a jeho vedení, že podporuje tuto mezinárodní spolupráci.

Mgr. Martin Flekal, ředitel DDM a ŠD, vedoucí pobytu

/Hlína u Ivančic/ Známý spo-
lek hlínských paní a dívek nazý-
vaný všeobecně Babinec přišel 
v roce 2012 s novinkou. Jeho 
členky v lednu uspořádaly první 
a nefalšovaný hlínský bleší trh. 
Své tržiště otevřely v prostorách 
obecního úřadu. 

V sortimentu trhovkyň převláda-

lo dětské oblečení, hračky, ale také 
drobné dárkové zboží. Ceny byly 
mírné a obsluha vzorná. Celkem 
se podařilo prodat zboží za 2.500 
Kč. Vzhledem k tomu, že všichni 
byli navýsost spokojeni,  slovutný 
spolek Babinec se rozhodl, že ur-
čitě tuto akci zopakují na podzim 
letošního roku.                      /PeSl/

Babinec uspořádal bleší trh

Fotografickou soutěž o hodnot-
né ceny připravili pro občany Mik-
roregionu Ivančicko členové ivan-
čického fotoklubu FotKI. Soutěž 
je vyhlášena ve dvou kategoriích. 
První je pro děti a mládež, na téma 
„Můj domácí mazlíček“. Druhá 
kategorie je určena pro dospělé a 
zde je téma volné s názvem „Má 
nejlepší fotografie“.

O hodnotné ceny se postarali 
partneři fotoklubu a je opravdu 
oč soutěžit. Mezi cenami jsou na-
příklad dětská DVD Hurvínkova 
kouzelná flétna nebo Pod vlajkou 
Neptuna, dále knihy pro velké 
i malé nebo flash paměti 4 GB. 
Podrobnosti a podmínky soutěže 
najdete na stránkách fotoklubu 
www.fotoklub-ivancice.cz.

Fotosoutěž pro každého

Několik mrazivých dnů způ-
sobilo, že hladiny obou rybníků 
v ivančických Pancířích rychle 
zamrzly. Pancíř I. byl okamžitě 
obsazen desítkami bruslících dětí 
a mládeže, zatímco rodiče podu-
pávali na břehu a střežili svá dítka. 
Tloušťka ledu byla dostatečně 
silná, „větrací“ otvor proražený 
rybáři byl označen, takže bruslaři 
mohli být spokojeni. Zimní prázd-
niny nemohly začít lépe.

Pancíř II - horní zase obsadili 
rybáři - dírkaři už v pátek odpo-
ledne a po oba další dny. V pátek 
byla tloušťka ledu 17 cm, v sobo-
tu kolem poledne byla již 25 cm. 
I tam byla označena nebezpečná, 
málo nebo vůbec nezamrzlá část 
při vtoku vody do rybníka i větra-
cí otvory v ledu.

V sobotu i v neděli bylo na ploše 

cca 25 rybářů, kteří si vyvrtali ot-
vory v ledu, spustili do nich udice 
a trpělivě vyčkávali, co se na nich 
chytí. Dlouhou chvíli si krátili pro-
rážením vyvrtaných otvorů, které 
rychle zamrzaly. Přesto mohli být 
spokojeni. Chytili 100 ks pstruhů 
o celkové hmotnosti 78 kg. I zde 
byly stanoveny podmínky. Pokud 
si rybář ponechal max. 3 pstruhy, 
zaplatil poplatek 250 Kč, pokud 
chytal jen pro zábavu, platil 100 
korun. Skromné občerstvení bylo 
pro rybáře připraveno, což v mra-
zech 12-15 O C uvítali.

Nezvyklý způsob chytání ryb 
a při takových mrazivých dnech 
vzbudil zájem řady přihlížejí-
cích diváků na březích rybníka. 
Většinou kroutili hlavami nad 
takovou zábavou. Přiznám se, že
já také.                        Jiří Široký

Dírkaři chytají na Pancíři
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM  13. 02. - 26. 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

• únor - VÝSTAVA „AKCE MěKS 2011“. MěÚ MK - 1. patro.
• 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.
• 18.2. ve 20.00 hod. - MAŠKARNÍ PLES - OSTATKY. Orlovna Rakšice.
• do 19.2. - VÝSTAVA MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ. 
Galerie Knížecí dům. Otevřeno: po-pá: 9-11, 12-15.30, neděle: 14-16 hodin.
• 17.2. ve 20.00 hod. - STUDENTSKÝ PLES GYMNÁZIA - hraje Hurikán. 
Hotel Epopej. Pořádá Gymnázium Moravský Krumlov.
• 20.2. v 15.00 hod. - „DO ZEMĚ ORLA“. Přednáška Rudy Fráni - motocy-
klem po Albánii. DPS M. Krumlov.
• 20.2. od 17.00 hod. - VALENTÝNSKÝ VEČER ZUŠ. Taneční sál ZUŠ.
• 23.2. v 10.00 hod. - ELIŠČINY POHÁDKY. Pro MŠ a 1. třídu ZŠ, kinosál.
• 23.2. v 19.00 hod. - „CAVEMAN“. Divadelní představení jednoho herce. 
Divadlo U Hasičů Praha. Kinosál M. Krumlov. Předprodej vstupenek v IC - tel.: 
515 321 064, vstupné 320 Kč.
• 28.2. v 17.00 hod. - „PO STOPÁCH OKRESNÍHO ARCHIVU V MO-
RAVSKÉM KRUMLOVĚ“. Přednáška Mgr. Ireny Sklenské. Galerie Knížecí 
dům, vstupné: 20/40 Kč. Pořádá městské muzeum.
• 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 15. února 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

• 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.
• 29.2. v 8.00 hod. - KLÍČEK - pěvecká soutěž v KD pořádá DDM a ZŠ.
• Připravujeme: 3.3. od 10.00 hod. - „MIROSLAVSKÝ KOŠT“ - 16. ročník 
mezioblastní výstavy vín v KD. Pořádají: Skupina miroslavských vinařů, OS 
Marek, MKIC a město Miroslav.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 24.2. - Výstava obrazů JITKA MAZÁNKOVÁ KRAJINOMALBY. 
Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• do 26.2. - Pátá výstava vyřezávaných figurek ze dřeva - MIROSLAV KO-
SÍK. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 21.2. v 18.00 hod. - NORSKO. Beseda s promítáním - Ing. Milan Švadlena. 
Kino Réna Ivančice. Vstupné: 30 Kč.
• 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: • 23.3. ve 20.00 hod. - PLES MĚSTA IVANČICE A BE-
SEDNÍHO DOMU. K tanci a poslechu hraje skupina PAVLA NOVÁKA,
cimbálovka DONAVA, swingová kapela MELODY GENTLEMEN LEDNICE.
Besední dům Ivančice. Vstupné: 150 Kč. Předprodej od 1. 3.v Besedním domě. 
• 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
• 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
• 27.2. ve 14.00 hod. - „PAŘÍŽ A KRÁSY JIŽNÍ FRANCIE“. 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
• 17.2. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Srdečně zvou žáci a učitelé. 
Ve společenském sále Zámeckého kulturního centra. Pořádá ZUŠ Rosice. 
• 17.2. v 19.30 hod. - ABSOLVENTSKÝ PLES. K tanci a poslechu hraje 
skupina Tremolo. V rámci programu budou slavnostně stužkováni žáci 9. tříd. 
Předtančení a bohatá tombola. V KD Cristal. Vstupné 50 Kč, místenka 70 Kč. 
Předprodej vstupenek v ZŠ a v KIC. Pořádá Základní škola Rosice. 
• 18.2. od 9.00 do 17.00 hod. - RODINNÉ KONSTELACE II. Seminář je 
určen všem zájemcům, kteří chtějí zjistit jak jsou ovlivněni osudy členů rodiny. 
V herně MC Kašpárkov. Lektorka Jitka Jedličková. Pořádá MC Kašpárkov. 
• 18.2. v 15.00 hod. - MASOPUSTNÍ PRŮVOD. Přidejte se k zástupu tradič-
ních a netradičních masek a maškar, které vyjdou od zámku na průvod městem. 
Pro masky je připraveno malé občerstvení pro zahřátí. Pořádá OS DSEK. 
• 21.2. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - TIBETEM NA 
KOLE. Tentokrát s cestovatelem Tomášem Ruskem. Dozvíte se, jaké to je, 
když si vyrazíte na kole na „střechu světa“. Pořádá městská knihovna. 
• 24.2. od 18.00 hod. - ČOKOLÁDOVÝ VEČER II. Historie čokolády, její 
výroba a hlavně pozitivní účinky na lidský organismus v podání Františka Hla-
vy. Možnost nákupu ručně vyrobené čokolády. Pořádá městská knihovna. 
• 25.2. ve 20.00 hod. - DIVADELNÍ MASOPUSTNÍ PLES. K tanci a 
poslechu hraje skupina Tremolo. Před půlnocí proběhne pochovávání basy. 
Ve společenském sále Zámeckého kulturního centra. Předprodej vstupenek
v KIC, cena 100 Kč. Pořádá OS DSEK.

• 26.2. v 10.00 hod. - O ČERVENÉ KARKULCE. Nedělní divadélko před 
obědem. Cena 30 Kč za dítě, členové zdarma. Pořádá MC Kašpárkov. 
• 27.2. od 18.30 hod. - MÁMY PRO MÁMY. Tvorba dárků pro předčasně 
narozené děti a jejich rodiče. V herně MC Kašpárkov. Pořádá MC Kašpárkov. 

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

• 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.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 22.2. od 15.00 do 16.00 hod. - MAŠKARNÍ ODPOLEDNE pro děti a přátele  
Domu dětí a mládeže v Oslavanech. Připraveno je taneční odpoledne plné her
a soutěží. Můžete se těšit na losování štěstí. Vstupné 20 Kč (pro dospělé i děti,
v ceně vstupného je výroba škrabošky). Kostýmy si můžete zapůjčit přímo v DDM. 
• Připravujeme: 21.03. v 9.00 hod. - FLORBALOVÁ LIGA ve sportovní 
hale Hattrick Brno-Lesná. Hrají mladší žáci 1. - 5. třída. • 1.4. v 9.00 hod. - 
FLORBALOVÁ LIGA ve sportovní hale Pohořelice. Hrají starší žáci 6. - 9. třída.
• PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ - provozní doba půjčovny pouze 
po tel. domluvě - tel. č. 733 451 073 nebo 739 634 100. Nabízíme lyže, snow-
boardy, boty, helmy… více na www.ddm-oslavany.cz.
• PŮJČOVNA KOSTÝMŮ - cena za kostým 50 Kč/týden. Pouze po tel. domlu-
vě - tel. č. 737 636 819 nebo 733 451 073, více na www.ddm-oslavany.cz.

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
• 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.
• Připravujeme: 26.-30.3. - KRUMLOVSKÉ MINIKOLEČKO. Tradiční 
závod pro žáky základních škol, soutěžíme ve znalostech pravidel silničního 
provozu a jízdě na kole.

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

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

• 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.

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

mobil: 732 740 837 • www.kcsuchohrdly.estranky.cz
• LETNÍ SEMESTR UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU začíná 14. února 2012 
v 17 hodin pod vedením Bc. Šárky Chaloupkové. Téma: Etika jako východisko 
z krize společnosti. Cena za pololetí je 250 Kč. Bližší info: 776 778 699.

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.
• 17.3. - VELKÁ JAVOŘINA - ČACHTICE a VRBOVÉ. Autobusem vyjede-
me do výšky 683 m, odtud půjdeme po hřebeni Bílých Karpat na vrchol Velké 
Javořiny (970 m, kruhový výhled, vysílač), k Holubyho chatě a vyhlídkové věži 
na Jelenci (925 m). Z Květné přejedeme do Čachtic a podíváme se na Javořinu 
z „Čórtova hrádu“. Délka trasy přes Javořinu asi 15km (7 km mírné stoupání, 
8 km klesání), z Čachtic na hrad 2,5 km mírného stoupání a zpět; cestou zpět 
zastávka u šikmé věže ve Vrbovém. Odjezd: 6.00 (náměstí), 6.05 (U Blondýny), 
návrat kolem 20.00 hod. Cena: doprava 360 / 340 Kč (děti 15- a senioři 60+). 
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
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.

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.

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

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

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

Možnost prohlídky zámeckého barokního divadla a zámku + splutí 
řeky Vltavy na voru. Závazné přihlášky - MěKS do 15. února 2012,

 tel.: 515 322 330 a 725 579 923.
Vhodný dárek - možnost dárkového poukazu. 

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá zájezd na

MUZIKÁL CARMEN
sobota 14. dubna 2012 v 15.00 hodin
HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN PRAHA

V hlavní roli: Lucie Bílá, vystoupí v alternacích: V. N. Bárta/M. Pošta, 
Dasha/M. Poulíčková, J. Korn/J. Štágr, L. Kumpricht/T. Trapl,

P. Břínková, R. Jícha, H. Křížková a další.
Cena: 1.150 Kč (vstupenka + doprava). Závazné přihlášky v MěKS

do 17. února 2012, tel.: 515 322 330 a 725 579 923.

ZUMBA FITNESS S PETROU
Rozvrh lekcí:

PONDĚLÍ ZŠ Hostěradice od 18 do 19 hodin
  ZŠ Olbramovice od 20 do 21 hodin
ÚTERÝ  Sportovní hala Střední školy dopravy, obchodu
  a služeb Moravský Krumlov od 20 do 21 hodin
STŘEDA Kulturní dům Petrovice od 17.30 do 18.30 hodin
ČTVRTEK Tělocvična Výchovného ústavu Moravský Krumlov  
  od 18 do 19 hodin NOVÉ !!! Začínáme 16. 2. 2012
  Orlovna Ivančice od 19.30 do 20.30 hodin

Kontakt: Petra Suliková, zumbapetra@email.cz
tel.: 736 624 585, www.zumbapetra.com

Ředitelství mateřské školy v Petrovicích oznamuje, že

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2012/2013 se bude konat ve čtvrtek 1. března 2012
od 10.00 do 15.00 hodin v budově MŠ. K zápisu do MŠ nechť se 
dostaví rodiče dětí ve věku 2,5 roku a starších a s sebou si vezmou 

rodný list a očkovací průkaz dítěte.
Nabízíme: Výchovu a vzdělávání dětí dle ŠVP „Pohádkovým krokem 
projdeme celým rokem“. Všestranné rozvíjení dětské osobnosti 
v odpoledních klubech dětí zaměřené nejen na přípravu dětí do ZŠ, 
ale především pro život. Zajímavé akce pro děti, ale i jejich rodiny.

Stravování dětí z vlastní školní jídelny. Možnost umístění dětí
i z Moravského Krumlova a okolních obcí.

Bližší informace na telefonu: 515 323 124 nebo 736 624 588.
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Chalica - starobylý židovský obřad
Podivné a neznámé slovo. A 

přece bylo ještě před cca 120 
lety používané v židovských 
obcích jako označení zajímavého 
obřadu. Pokusíme se vysvětlit 
jeho význam i záležitost, kdy se 
obřad chalica použil, a připome-
nout několik případů v ivančické 
židovské obci.

Už u starověkých národů se 
vyvinul institut švagrovského 
manželství, který byl nejlépe 
propracován v židovské historii. 
Vznikl jako součást kultu, kdy 
se každému manželovi ukládalo 
zplodit mužského potomka. Po-
kud manžel předčasně zemřel, 
aniž by tuto povinnost splnil, pak 
povinnost přecházela na pozůstalé 
bratry, z nichž jeden byl povinen 
uzavřít s vdovou švagrovské man-
želství. Prvorozený syn, kterého 
žena v takovém manželství poro-
dila, byl považován za potomka 
zemřelého a obdržel po něm 
dědický podíl. Cílem švagrov-
ského manželství bylo zachování 
potomstva a zabezpečení stálosti 
rodiny a rodinného majetku.

V biblickém údobí bylo 
švagrovské manželství běžné a 
bylo morální povinností, pokud 
nechtěl švagr ztratit úctu svých 
spoluobčanů. Postupně však 
byla propracována možnost, jak 
se švagrovskému manželství 
vyhnout obřadem chalica. Stalo 
se tak v případech, kdy se bratr 
odmítl oženit s vdovou po zemře-
lém bratru. V tom případě mohla 
vdova podat radě starších stíž-
nost, že švagr není ochoten využít 
švagrovského práva. Jestliže muž 
prohlásil i přes napomenutí rady 
starších: „Odmítám si ji vzít“, byl 
mu uložen obřad chalica. 

Pro tento obřad byly přede-
psány další příkazy, které bylo 
při rituálu nutné dodržet. Vdova 
i švagr museli přijít ve smuteč-
ním oblečení. Švagrova bota byla 
zhotovena na míru, celá z kůže a 
s podpatkem. Musela být obuta 
na holou nohu, která musela být 
před obřadem čistě umyta. Ko-
žené řemínky od bot musely být 
pod kolenem dvakrát ovinuty a 
zavázány smyčkou, aby se dala 
snadno rozvázat jednou rukou. 
Předpis určoval, že žena před 
švagrem poklekne, pravou rukou 
rozváže řemínky, vezme je do 
levé ruky a stahuje botu za pod-
patek. Potom vstane, plivne švag-
ru do tváře (později pod nohy) a 
řekne hebrejsky předepsaná slova 
„Tak se děje muži, který nechce 
svému bratru zbudovat dům, ten 
se bude nazývat dům zemřelého“. 
Všichni přítomní třikrát zvolají 
„Bosý“. což původně znamenalo 

potupu. Ještě dnes říkáme, že se 
někdo ze svých povinností „vy-
zul“. Původ tohoto rčení je ve 
starobylém židovském obřadu.

Existovaly ale různé výjimky, 
kdy se muž mohl obřadu chalica 
vyhnout, např. nebyl plnoletý nebo 
byl hluchoněmý, takže nemohl 
vyslovit předepsanou formuli. 
Jistě se přihlédlo k věkovému roz-
dílu apod. Forma obřadu vychází 
z dávné izraelské zvyklosti, kdy 
se každé jednání stvrzovalo tak, 
že si jeden vyzul střevíc a dal jej 
druhému. A tak je uvedeno v zá-
hlaví listin: „Schulausziehungs-
-Instrument“, česky asi nejpřesněji 
„Instituce vyzutí střevíce“.

 Ve Státním okresním archivu 
v Rajhradě je uloženo 5 doku-
mentů, které se týkají obřadu 
chalica v Ivančicích. Jsou psány 
v německém jazyce kurentním 
písmem, což je pro normálního 
smrtelníka naprosto nečitelné.

První případ se týká smlouvy 
ze dne 24. prosince 1821. Volně 
přiložený text uvádíme:

Dnes data uvedeného na konci 
předstoupili před nás níže pode-
psaní dva synové zde zemřelého 
familianta Gerstla Weisse, jme-
novitě pan David a jeho bratr 
pan Hamsel Weiss, učinili ob-
vyklý pohyb p1áštěm a dlaní k 
rukám jejich švagrové, jménem 
Salla, židovským jménem Sara, 
dcery rovněž zdejšího familianta 
pana Wolfa Weisse, a pravili: my 
podepsaní se zavazujeme k rukám 
naší švagrové Sally, rozené Wolf 
Weiss, a manželky našeho bratra 
Nathana Weisse, že v případě 
(Bože uchovej), že náš řečený 
bratr Nathan Weiss bez žijících 
potomků by měl zemřít a opustit 
svět, načež podle mojžišských 
zákonů a izraelitských zvyků je-
den z nás by byl zavázán jí Sally 
Weissové, naší švagrové, střevíc 
bratra jejího muže dát si vyzout. 
Tak se zvlášť stane jen s jedním, a 
sice s tím, kterého naše švagrová 
vybere, který bude tak k tomu za-
vázán, a to po uplynuti 91 dnů po 
úmrtí našeho zmíněného bratra 
Nathana Weisse od naší švagrové 
Sally nechat si vyzout tak zvaný 
chalicový střevíc, aniž by předem 
od ni, naší švagrové Sally, ani od 
jejich dědiců, ani zástupců jediný 
fenik nebo jinou platbu nebo od-
měnu byl oprávněn nebo mohl 
požadovat. Všechno věrně a bez 
nebezpečí. 

Na důkaz toho se pak synové 
zemřelého Gerstla Weisse, výše 
uvedení pani sourozenci Natha-
na Weisse, i vyžádaní svědkové 
vlastnoručně podepsali.

Smlouvu neuvádíme celou. 

Ještě jsou zde uvedeny další 
podmínky, ale ty už nejsou tak 
důležité. K dnešní češtině má 
zápis daleko, ale naznačuje se 
zde, že v případě úmrtí ženatého 
bratra jsou zbývající bratři ochot-
ni podstoupit obřad chalica, ale 
švagrovou si nevezmou, dávají jí 
volnost, aniž by chtěli zpět maje-
tek zemřelého bratra.

Další je záznam z jednání, kte-
ré se uskutečnilo v Ivančicích  18. 
dubna 1833 a v jeho zkráceném 
překladu se uvádí:

Mezi Veronikou, dcerou ze-
mřelého bučovického familianta 
Simona Löwa, a syny ivančické-
ho familianta Salomona Bauera 
je švagrovský vztah, když jeden 
ze synů je manželem Veroniky. 
Kdyby tento syn David zemřel, 
aniž by zanechal žijící a zdravé 
potomky, pak by synové Salo-
mona Bauera byli vázáni Vero-
nice podle biblického zákona a 
izraelského obyčeje ke zvolnění 
z povinnosti sňatku s bratrem 
zemřelého manžela. Ten byl po 
uplynutí 91. dne od úmrtí vázán 
povinností nechat si od švagrové 
vyzout tzv. chalicový střevíc. 

Tímto aktem bylo asi oběma 
stranami dosaženo žádoucího 
cíle. Strana Salomona Bauera se 
vzdala práva žádat jakoukoliv 
finanční odměnu a prospěch z po-
zůstalosti po zemřelém bratrovi. 
Spis uzavírá prohlášení Salomo-
na Bauera, že k řádnému splnění 
závazků a povinností vyplývají-
cích z toho, že jeho synové jsou 
ještě nezletilí a nemohou tudíž 
brát na sebe závazky, přijímá na 
sebe a své potomky ručení za to, 
že synové, resp. ten, kdo bude po-
žádán, budou ve stanoveném čase 
pro obřad chalica k dispozici.

Protože bratři byli nezletilí, 
ručil za ně podpisem jejich otec 
Salomon Bauer a svědkové: 
Abraham Grünzweig, Mores 
Ellebogen a švagr Löwy Bauer. 
V Ivančicích 18. 4. 1833

Celý obřad se chápal jako 
formální osvobození vdovy od 
povinnosti švagrovského sňatku. 
Smysl ceremonie se tak proti 
obřadu před staletími obrátil na-
ruby. Budoucí švagři se už před 
svatbou zavazovali, že v případě 
úmrtí bratra postoupí obřad cha-
lica, aby případná vdova byla 
volná pro nový sňatek. 

Ještě pro dokreslení, kdo byli 

manželé Bauerovi. Matriční zá-
znam o sňatku Davida a Veroniky 
je uložen ve Státním ústředním 
archivu v Praze. Matrika uvádí 
datum sňatku 18. 4. 1833, ženich 
David Bauer 26 let, nevěsta Fran-
tiška Löw 23 let (jméno Františka 
je totožné se jménem Veronika 
v chalicové smlouvě). Svědko-
vé: Salomon Bauer - nájemce, 
Alexandr Weiss - obchodník. 
Svatba proběhla v Dobelicích na 
krumlovském panství.

Také v dalších třech případech, 
které se týkají Židovské obce 
v Ivančicích, jsou podobné zápi-
sy, naznačující, že se smlouva se-
stavovala podle stejného vzoru:

- 24. 12. 1837 - rodina ivančic-
kých familiantů Löwy-Weinber-
ger – bratři Nathan Löwy a Max  
Weinberger, švagrová Paulína, 
dcera ivančického familianta Sa-
muela Stogera,

- 12. 1. 1843 - Moses Lustig, 
švagrová Netty, její muž Joachim 
Lustig,

- 24. 10. 1890 - rodina Willse-
in, bratři Wolf Willsein a Gertran 
Willsein, švagrová Sára, vdova  
po Janu Willseinovi.

Ve všech třech případech se 
jedná o tzv. sešvagření - prvek 
zůstávající ještě v 19. století 
v židovském právu (dnes se již 
nevyskytuje) - mužští příbuzní 
- především bratři, se jím ujímají 
své švagrové, jestliže zůstane 
bez muže a dětí, které by se o 
ni postaraly. Vychází z Mojžíšo-
va zákona (3. Kniha Mojžíšova 
- Leviticus), ve kterém dokonce 
platilo, že bratr zemřelého je po-
vinen oženit se s vdovou po svém 
bratrovi, pokud tato zůstane bez 
dětí. V 19. století se již jednalo 
jen o zajištění bydlení a běžných 
nákladů nebo o možnost, aby se 
mohla znovu provdat.

Jestli skutečně k popsanému 
vyzutí střevíce došlo, nevíme,  
žádná zpráva se o tom nenašla. 
I tak celá záležitost připomíná 
starověký Orient a přitom tomu 
není tak dávno, co se obřad cha-
lica prováděl.

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

ziehungs - Instrument - SOkA 
Rajhrad, fond 174 • Židé a 
Morava, sborník z konference 
v Kroměříži v r. 2002 • Figer K.: 
Židovská „chalica“. Ivančický 
zpravodaj 7/2005. 

Vyobrazení aktu „chalica“ na holandské rytině z 18. století.

LETNÍ TÁBORY 2012

Chalica - židovský obřad - z knihy Paul Christian Kirchner

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

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
SVČ IVANČICE

TÁBOR PRO SPORTOVCE - 12. 7. - 18. 7. 2012
Biskupice, cena 2.650 Kč, chatky, 1.-9. třída ZŠ, „Olympiáda v Bis-
kupicích“, fotbal, f l orbal, stolní tenis, nohejbal, basketbal, indiaca, 

baseball, petanque, fresbee, koupání, noční hry.

TÁBOR S ANGLICKÝM JAZYKEM - 12. 7. - 18. 7. 2012
Biskupice, cena 2.650 Kč, chatky, 7-12 let, výuka angl. jazyka zá-
bavnou formou, netradiční hry a soutěže, sport, koupání, noční hry.

SPORTOVNÍ POBYTY U MOŘE - 29. 6. - 8. 7., 6. 7. - 15. 7. 2012
Chorvatsko-Igrane, do 18 let 6.000 Kč, ostatní 6.800 Kč, dvou-, tří-
a čtyřlůžkové apartmány pro všechny, plavání, volejbal, badminton, 
potápění, kondiční cvičení, vodní sporty, indiaca, poznávání blízké-

ho okolí, tvořivá dílna.

PŘÍMĚSTSKÉ VÝTVARNÉ TÁBORY - 9. 7. - 13. 7., 16. 7. -20. 7., 
6. 8. - 10. 8. 2012, Ivančice, cena 1.100 Kč, 6-15 let, program: 8-16 
hod. Výtvarné techniky: keramika, práce s přír. materiály, textilní 

techniky, drátkování, drhání, výtv. vycházky.

TÁBORY S KOŇMI - 22. 7. - 28. 7. 2012, 5. 8. - 11. 8. 2012
Ivančice, cena 2.250 Kč, budova, 7-15 let, výlety do okolních stájí, 

projížďky na koních, hry v přírodě i v místnosti, tvořivá dílna.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - 23. 7. - 27. 7. 2012, 13. 8. - 17. 8. 2012
Ivančice, cena 950 Kč, 6-10 let, program: 8-16 hod., hry a soutěže 

v přírodě i v místnosti, sport, tábornické dovednosti, tvořivá dílna.

SPORTOVNÍ TÁBOR - 22. 7. - 28. 7. 2012
Otrokovice - Štěrkoviště, cena 2.500 Kč, budova, stany, 12-18 let, 
cyklistika, plavání, in-line bruslení, míčové hry, noční hry, zážitkové, 
lanové aktivity, aerobik, zumba, tvořivé aktivity, soutěže a týmové hry.

PŘÍMĚSTSKÝ TANEČNÍ TÁBOR - 20. 8. - 24. 8. 2012
Ivančice, cena 950 Kč, 5-10 let, program: 8-16 hod., aerobik, zumba, 
breakdance, new style, funky, břišní tance, samba i disko, hry, sou-

těže, velká taneční soutěž.

TÁBOR PRO MATKY S DĚTMI - 4. 8. - 11. 8. 2012
Otrokovice - Štěrkoviště, do 9 let 2.000 Kč, do 18 let 2.500 Kč, 
ostatní 3.200 Kč, budova, stany. „Dobrodružný pohádkový svět“, 
sport, dobrodružství, koupání, výlety, táboráky, noční hry, zážitkové, 

lanové a tvořivé aktivity.

LETNÍ TÁBOR VE ZBLOVICÍCH - 11. 8. - 21. 8. 2012
Zblovice u Vranovské přehrady, cena 3.250 Kč, chatky, stany s pod-
sadou, 6-16 let, celotáborová fantastická hra „Letopisy Narnie“, 
sportovní turnaje, koupání, noční hry, výlet na hrad Bítov, tábornické 

dovednosti, lanové aktivity. 

TÁBOR U MOŘE - 21. 8. - 2. 9. 2012
Chorvatsko - Orebič, cena 6.000 Kč, stany pro 4-6 osob, pro všech-

ny, plavání, sport, hry a soutěže, tvořivá dílna, koupání, výlety.

Bližší informace a přihlášky na tábory: SVČ Ivančice,
Komenského nám. 12, tel.: 546 451 292, www.svcivancice.cz

DŮM DĚTÍ MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ DRUŽINA OSLAVANY 
Tel.: 546 423 520, 739 634 100, WWW.DDM-OSLAVANY.CZ

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2012
LETNÍ TÁBOR POZĎATÍN - SOUBOJ TITÁNŮ
14. 07.-27. 07, cena 3.450 Kč (v ceně je zahrnuto pojištění dítěte, 

strava, doprava, ped. dozor, odměny pro děti, celodenní výlet).
Ubytování – stany s podsadou a chaty, zděná jídelna a sociální 

zařízení. Strava 5x denně + celodenní pitný režim.
Místo - táborová základna Pozďatín u rybníka Štěpánek.

ZÁLESÁCKÝ TÁBOR POD PERNŠTEJNEM
29. 07.-04. 08, cena 2 990 Kč (v ceně je zahrnuto pojištění dítěte, 

strava, doprava, ped. dozor, odměny pro děti, celodenní výlet).
Ubytování 3-4lůžkové dřevěné chatky s klasickými lůžky.

Strava 5x denně + celodenní pitný režim.
Místo -  rekreační středisko Prudká se nachází na rozhraní jižní 

Moravy a Vysočiny. V okolí je hrad Pernštejn, zámky Rájec a Lysice.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  I. a II. - 5 DNŮ
9. 7. - 13. 7. 2012, cena 650 Kč

20. 8. - 24. 8. 2012, cena 650 Kč

Více informací včetně přihlášek na www v sekci tábory.

T. S. ŠTĚPÁNEK POŘÁDÁ JIŽ XII. DĚTSKÝ

STANOVÝ TÁBOR V POZĎATÍNĚ
od 30. 6. - 13. 7. 2012. Cena činí 3.800 Kč. TÁBOR JE 

V PŘEKRÁSNÉ PŘÍRODĚ OBKLOPEN LESY A RYBNÍKY.
Zaměření tábora: „Cestování po Divokém západě“.

V CENĚ: Strava 5x denně, pojištění, ubytování, doprava a výlety.
NÁPLŇ TÁBORA: Výlety do okolí, oddílové a táborové soutěže, 

koupání a jiná táborová činnost - celotáborová hra.
BLIŽŠÍ INOFRMACE: Černý Martin, tel.: 603 962 727,

Žalud Zdeněk, tel.: 604 149 187, www.taboroslavany.ic.cz
Přihlášky k vyzvednutí na adrese Černý Martin, Komenského 9, 

Oslavany 664 12. Přihlášky Vám rádi zašleme.



»AUTO - MOTO
koupím
•• náhradní díly na starou Oktávku a 
Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. 
Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu. 
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• 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.
•• MAZDA 626,  RV 1997, najeto 
107000 km, koupeno v CZ, tažné, 
park asistent, klima, zimní pneu, eko 
daň zaplacena, cena 20.000 Kč. Tel.: 
776 227 675.
•• Opel Vectra. TK do 11/2013. Info 
na tel.: 776 365 895.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
• 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.
•• byt 3+1 v MK na Sídlišti. Po rekon-
strukci. Tel. 777 070 753.
•• RD 4+1 v Pohořelicích, velká za-
hrada. Tel.: 607 668 014.
•• garáž v Oslavanech, cena 125.000 
Kč. Tel.: 777 220 897.
•• garáž v Oslavanech, ul. Novočes-
ká. Tel.: 731 111 960.
pronajmu
•• garsonku na Sídlišti v MK, 
případní zájemci pište na email: 
Iva1973@gmx.net 
•• byt 2+1, Ivančice - staré sídliště, 
kompletně zařízený. Cena 9.400 Kč 
včetně inkasa. Tel.: 731 481 938.

•• byt 3+1 v MK na Sídlišti. Volný 
ihned. Tel. 777 070 753.

•• zařízený byt 1+1 ve 2. patře
v Brně-Bystrci u přehrady, cena 8.500 
Kč včetně inkasa. Pište SMS na číslo: 
604 256 160.

»ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• PC Athlon 64x2 Dual Core, procesor 
5200+, 2.71 GHz, 2 GB RAM, DDR2, 
volné 2 sloty dual, 250 GB HDD, gr. 
karta ATI HD 2600 xt pci-e. Tichý chod. 
Cena 5.800 Kč. Tel.: 608 813 809.
•• 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

•• dřevěné  brikety. Při rychlém jed-
nání cena 3 Kč/kg. Mám asi 350 kg. 
Tel.: 728 083 124.

» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• komb. kočár (korba + sporťák), vý-
borný stav, po 1 dítěti, zn. Firkon Quatro, 
vítěz iDnes testu. Vč. zimního fusaku, 
deštníku atd. Barevné pro kluka i holku. 
Cena: 2.000 Kč. Tel.: 737 706 099.

» 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.
» RŮZNÉ
•• Naučí někdo trpělivý úplného za-
čátečníka hře na kytaru? Z Ivančic 
a okolí. Zn.: dohodneme se. Tel.: 
737 360 421.
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustry, 
odznaky, hodiny, šavli, zbraně, min-
ce, pivní láhve, smalt. cedule, sošky, 
šperky, autíčka, vláček, panenku, au-
to-moto díly. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• svářecí usměrňovač KS 350/01,
fy MEZ Brumov, včetně kabelů. Tel.: 
723 026 402.
•• obytnou buňku, plně vybavenou v 
ATC Výr, okr. Znojmo. Volat po 15.00 
hod. Tel.: 606 585 896.
•• přenosný lékařský magnetoterau-
petický přístroj proti bolesti, skoro 
nový. Tel.: 739 375 947.
•• kulovnici Winchestr 243, samona-
bíjecí, optika, 200 nábojů, krásná … 
Tel.: 733 552 437.
» ZVÍŘATA
•• Prodejna chovatelských potřeb, 
Růžová 154, MK nabízí pro chov 
hospodářských zvířat: granule 
králík bez léčiva 25 kg za 225 Kč, 
s léčivem  25 kg za 235 Kč, granule 
nosnice 25 kg za 260 Kč, sypká směs 
nosnice 25 kg za 257 Kč. Možno na-
vážit i menší množství. Krmivo pro 
psy 10 kg již od 155 Kč. Pro stálé zá-
kazníky věrnostní slevy na vybrané 
druhy krmiv pro psy a kočky.
» SEZNÁMENÍ
•• Nekuřák, zajištěn, po 50, hledá 
pokud možno vnadnou ženu pro bu-
doucnost. Tel.: 728 992 436.
•• Svobodný, prý hodný i pohledný 
podnikatel středních let hledá symp. 
dívenku či ml. maminku pro lásku
a rodinku. Máš-li ráda děti, zví-
řátka, zahrádku a práci v kuchyni.
Tel.: 737 671 654.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• Půjčky 30 - 200 tisíc Kč od přímé-
ho investora, vyhodnocení zdarma. 
Spolupracuji s 1 věřitelem. Tel.:
733 224 414, 732 547 490.

•• Zbavte se až 70 % svých dluhů! 
Dluhová poradna zdarma!. Kon-
taktujte nás na tel.: 733 545 235. 
Stačí prozvonit - zavoláme zpět!

•• 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.

•• 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.

•• Zprostředkujeme nebankovní 
půjčky, výsledky schvalovacího 
procesu do 2 hodin. Peníze vyplá-
címe na účet nebo v hotovosti. Na-
jdete nás v Ivančicích, Palackého 
nám. č. 8, ve dvoře - 1. p.  E-mail: 
MarikaF@seznam.cz, tel.: 731 933 
513. Pracujeme pro více věřitelů.

» PODĚKOVÁNÍ
•• Upřímně děkuji všem za projeve-
nou soustrast. Ing. Lenka Dobešová 
s rodinou.
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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 04/12 vyjde 24. února 2012, uzávěrka 21. února 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

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.

PŘEDKRM - Srdíčko z kachní paštiky s hruškovým chutney
HLAVNÍ CHOD - Grilovaný kuřecí steak přelitý bylinkovou omáčkou
s glazovanou zeleninou, restované brambory se šalotkou nebo 
vepřová líčka na pečeném česneku a majoránce, bramborové purée
DEZERT - Hruška pošírovaná v bílém víně a čaji darjeeling položená 

na zázvorovém toustu. Cena valentýnského menu 269 Kč
e-mail: rezervace@hotelrysavy.cz, více na www.hotelrysavy.cz,

Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73

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

ne 12.2. v 18.00 PÁNI KLUCI
  Rodinná komedie ČR

so 18.2. v 18.00 DOBA LEDOVÁ 3:
  ÚSVIT DINOSAURŮ
  Anim. komedie USA, dabing

ne 19.2. v 18.00 SUPER 8
  Dobrodr. scifi USA, dabing

so 25.2. v 18.00 HAPPY, HAPPY
  Komedie Norsko

ne 26.2. v 18.00 TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK I.
  Romantický thriller USA

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

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

st 22.2. ve 20.00 VYMĚŘENÝ ČAS
  Scifi film USA

so 25.2. v 15.00 ČERT A KÁČA
  České krátké anim. pohádky

ne 26.2. v 18.00 POUPATA
a ve 20.00 hod.        Drama ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

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

st 15.2. v 19.00 GENERACE SINGLES
  Dokument ČR

čt 16.2. v 16.00 MILIONÁŘ Z CHATRČE
  Drama VB, dabing

ne 19.2. v 19.00 POUPATA
  Drama ČR

st 22.2. v 19.00 MILOVANÍ
  Muzikál. komedie FRA/VB/ČR

ne 26.2. v 19.00 ALOIS NEBEL
  Anim. Drama USA, dabing

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so 11.2. v 19.00 MISTROVSKÝ PLÁN
ne 12.2. v 17.00 Krimi komedie USA

so 18.2. v 19.00 DLUH
ne 19.2. v 19.00 Thriller USA

ne 19.2. v 17.00 VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
  Anim. komedie USA, dabing

so 25.2. v 19.00 VYMĚŘENÝ ČAS
ne 26.2. v 19.00 Scifi thriller USA

sobota 25. února od 18.00 hodin

ŠVÉDOVA TROJKA U KOZY
Zveme vás na koncert skupiny Švédova trojka do hospůdky U Kozy 
v Moravském Krumlově s následujícím posezením u dobrého piva 
a hudby. Na djembe doprovází Marek Pečer. Vstupné dobrovolné. 

Rezervace na tel.: 776 667 771. 

VENKOVSKÁ ZABIJAČKA
V HOTELU RYŠAVÝ VÉMYSLICE
Přijměte naše pozvání na druhý ročník vémyslické zabijačky! 

Těšíme se na Vás 18. února 2012. 
VSTUP A SLIVOVIČKA NA PŘIVÍTÁNÍ ZDARMA.

Vše od 9 hodin do vyprodání.
Celým dnem Vás bude provázet Václav Ostrovský ml..

Rezervace: 515 323 428, e-mail: rezervace@hotelrysavy.cz,
www.hotelrysavy.cz. Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73.

Orel jednota Rakšice Vás srdečně zve na následující akce:
sobota 18. února od 20.00 hodin - Orlovna v Rakšicích

MAŠKARNÍ PLES ORLA RAKŠICE 
„OSTATKY

„
 

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na III. ročník tradičního 
Maškarního plesu Orla Rakšice, vítáni jsou všichni s maskami i bez 
masek. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Fantazie. Bohatá 
tombola - hlavní cena horské kolo !!! Čeká Vás tradiční pochovávání 
basy, soutěž o nejlepší masku, opět jedno překvapení… Rezervace 

vstupenek na tel.: 737 285 092. Přijměte naše srdečné pozvání.

neděle 26.2. od 14 hodin - Orlovna v Rakšicích

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Tradiční dětský maškarní ples, připravena je bohatá tombola pro děti 
i cena pro nejlepší masku a samozřejmě diskotéka pro nejmenší … 

to vše v režii Václava Ostrovského. Děti těšíme se na VÁS !!!

Středisko volného času Ivančice pořádá

MAŠKARNÍ KARNEVAL
neděle 26. února v 15.00 hodin

Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici.
Zábavné odpoledne plné her a soutěží, kterým vás bude provázet 
Taťka Šmoula a jeho přátelé. Dále bude připravena tvořivá dílna, 

dětský koutek, bohatá tombola a soutěž o nejhezčí masku.

TJ Petrovice pořádá v sobotu 25. února 2012

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Kulturní dům Petrovice, od 14 do 17 hodin.

Soutěže, hry, sladké odměny, reprodukovaná taneční hudba.

11. MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
sobota 25. února 2012, začátek ve 20.00 hodin.  

Kulturní dům Petrovice
Hraje Vyságrband, taneční vystoupení místních žen

a taneční vystoupení místních mužů. Přijďte se pobavit,
nebudete litovat. Pořádá SPK Petrovice.

Obec Jezeřany-Maršovice srdečně zve již na tradiční obecní veselici

MASOPUST 2012
v sobotu 18. 2. 2012 od 17.00 do 24.00 hodin v kulturním domě

se závěrečným „smutečním“ obřadem pochovávání basy.
K poslechu, zpěvu a tanci hraje a zpívá Masopustní štrajch

z Jezeřan-Maršovic a cimbálová muzika Kapric ze Svatobořic-Mistřína.
Zabijačkové speciality - Masopustní sladkosti - Ochutnávka vín

a medoviny - Originální koštovačky a masopustní zpěvník.
Masky a převleky vítány - Soutěž o NEJ masku - Soutěž pro dětské 

masky -  Nekuřácká akce. VSTUP ZDARMA.

Osvětová beseda Rešice pořádá

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 19. února od 14 hodin v sále kulturního domu.
Hraje: FANTASTIC BAND. Soutěže, tombola, občerstvení.

Vstupné dobrovolné.

Hotel Epopej v Moravském Krumlově pořádá

VALENTÝNSKÝ VEČER
úterý 14. 2. od 17.00 hodin

Valentýnské menu: polévka: brokolicový krém s opečenými krutony,
vepřová panenka s pepřovou omáčkou, příloha dle chuti,

moučník: smažená zmrzlina. Cena 270 Kč.
Rezervace nutná. Tel.: 515 321 317.
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Občas míjíme náklaďáky svá-
žející krokem dřevo z místních 
lesů. Chvilku jedeme údolím, pak 
zase stoupáme někam vzhůru. 
Slovy nejde vyslovit ani napsat, 
co zažíváme.

S blížícím se večerem je nám 
jasné, že dnes spíme v horách. 
Zastavujeme v semknutém údolí, 
ale toto místo k bivaku je zavrh-
nuto z důvodu nebezpečí pada-
jících balvanů, které jsou všude 
kolem. Jedeme dál. Asi 400 metrů 
pod námi se otvírá ohromné údo-
lí, další možné místo k noclehu. 
V první řadě je třeba sjet dolů po 
neupravené cestě plné kamenů 
velikých jak lidská lebka. 

Pomalu se po vrstevnici prud-
kými zatáčkami bez svodidel 
spouštíme dolů. Občas přední 
kolo kopíruje asi metr od prud-
kého srázu. Kdyby to nevyšlo, 
raději nedomýšlím. Jsme dole, 
projíždíme roztroušenou vesnicí. 
U jediného domku, před kterým 
je kousek trávy, zastavujeme a do-
mlouváme se s gazdou o možnosti 
přespání. Jsme srdečně zváni dál.

I přes odmítavý postoj majitele 
mu předáváme 15 euro s tím, že 
přespíme ve stanech venku. V do-
mě, kam jsme pozváni, je pro nás 
připravena bohatá večeře. Bram-
bory, párečky, sýr a mnoho zele-
niny zaléváme rakijí a českým 

pivem. Paráda. Přecpáváme se a 
jdeme spát. Než usnu, přemýšlím 
nad mentalitou Albánců. Ve větši-
ně případů se chovají mile a snaží 
se, pokud je třeba, pomoci. O to 
málo, co vydělají, se dokážou 
rozdělit, alespoň tak jsme to cítili 
my. Jak pomalu plyne tok mých 
myšlenek, přichází spánek.  Naje-
to 245 km.

31. 5. 2011
Ráno procitám asi v 5.45, 

dopisuji deník. Kluci vstávají 
asi za půl hodiny. Paní domácí 
donese kafe a mléko se žlout-
kem, jdu do toho. Jura a Myrek 
s díky odmítají z bezpečnostních 
důvodů, nedostatek trenýrek je 
nutí k opatrnosti. Po rozloučení 
vyrážíme dál. Sedlo motorky se 
již druhý den stává nevyužitou 
částí stroje. Před námi je podle 
mapy ještě hezká řádka kilome-
trů ve stupačkách. Po ujetí pár 
kilometrů míjíme pstruží farmu, u 
které zastavujeme, jsme pozváni 
na prohlídku. Osádkou tohoto 
rodinného podniku je pstruh 
duhový. Větší chovné kusy jsem 
v životě neviděl. Odhaduji je na 
80 až 90 centimetrů.

Nad farmou se zvesela ve skále 
pasou dvě statná prasata a je patr-
né, že zde i přespávají. Pokraču-
jeme dál. Po kamenité kamzičí 
stezce, střídající se občas s hlině-
nou, se dostáváme do vesnice  Ta-
mare. I zde se zastavil čas. Chlapi 
již od rána sedí před barem a 
zevlují. Pokračujeme dál. V délce 
2 km se z nadmořské výšky 242 
metrů šplháme do 750 metrů nad 
mořem krásnými utaženými za-
táčkami. U napajedla pro dobytek 
provedeme občerstvení. Po 20 
minutách jedeme dál. 

Občas před sebou na úzké ces-

tě ženeme ovce nebo krávy až do 
míst, kde se cesta na chvíli rozšíří 
a dobytek ustupuje na stranu. Kde 
se vzala, tu se vzala uzamčená 
brána přes cestu. Do přilby zakle-
ju a otáčíme, tou samou cestou se 
vracíme do vesnice. Špatně jsme 
odbočili. Musíme pokračovat asi 
15 km podél říčky a poté se opět 
šplháme do kopců. Nádherným 
kamenitým výjezdem s mnoha 
zatáčkami se konečně dostáváme 
na povrch jménem asfalt.

Po 8 hodinách jízdy ve stu-
pačkách z recese zastavujeme, 
padáme na kolena a líbáme jej, za 
překvapených výrazů místních. 
Zjišťuji, že má pravá bota odešla 
do obuvnického nebe, podrážka je 
v řiti. Americká páska vše napra-
vuje a pokračujeme ve svižnějším 
tempu dál směrem na městečko 
Hani i Hoti. Teplota nezadržitel-
ně stoupá a pomalu atakuje 32 
stupňů. Na pumpě tankujeme a 
dáváme pauzičku. 

V domnění, že dál nás čeká 
lepší cesta, směřujeme na Skadar 
(Škodra). Komunikace je místy 
široká asi 15 metrů a připadám 
si jak na vyprahlé motokrosové 
trati. Všude moře prachu a samá 

díra. Auta vlevo i vpravo, zkrátka 
každý si hledá tu nejlepší stopu. 
Jak říká Myrek, je to „Bangla-
déš“. Kolem silnice v okrajové 
části města má každá restaurace 
nebo kavárna své kropiče, kteří 
se starají o to, aby hosté nebyli 
obtěžování oblaky prachu od pro-
jíždějících vozidel. S hadicí v ruce 
kropí v určitých časových perio-
dách vozovku. Po průjezdu měs-
tem míjíme jezero Vaut te Dejes
a směřujeme k jezeru Komani.

Nejprve se jedeme podívat 
nahoru na hráz, odkud nám zítra 
dopoledne jede trajekt do Fierze. 
Po nabytí trošku zmatečných in-
formací od místních se vracíme 
pod hráz a u mostu se ubytová-
váme v hezkém malém kempu. 
Jsme zde sami. S majitelem do-
mlouváme super večeři a nějaké 
pivko. Přes SMS se Jura spojil 
s přítelkyní Pavlínou a zjišťuje, 
že vyhlídky na počasí nemáme 
nic moc, blíží se déšť. Před večeří 
se na přání domácího spojuji jeho 
mobilním telefonem s našimi 
krajany a domlouvám ubytování 
pro motorkáře z Ostravska. Kaž-
dý z nás měl po chvilce na talíři 
bezmála půlkilový steak, pečené 
brambory, zeleninku a pivo.
No prostě óda pro naše chuťové 
pohárky. Po dnešku si opět krá-
lovskou večeři zasloužíme...
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 - III.

Albánské horské cesty

Nádherné albánské přírodní scenérie Vodní soustava na řece Drině

AKCE ZIMNÍ SLEVY
50% A VÍCE !!!

OKNA, DVEŘE,
ZIMNÍ ZAHRADY

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

V Moravském Krumlově fun-
guje již několik roků Sportovní 
klub KOLIS, který sdružuje fandy 
vytrvalostních disciplín, jejichž 
motto je: člověk mnoho vydrží, 
má-li cíl. Členové tohoto klubu 
se aktivně zúčastňují sportovních 
podniků po celé ČR i v zahraničí. 

V letním období závodíme 
především na horských kolech a 
občas i v triatlonu, duatlonu nebo 
na silničním kole. V zimním ob-

dobí vyjíždíme na dálkové běhy 
na lyžích v rámci různých pohá-
rových seriálů. Celoročně pak 
někteří z nás běháme na silnič-
ních nebo krosových závodech, 
občas i závody do vrchu nebo
na atletickém oválu. 

Členové našeho klubu dosahují 
i přes zvyšující se věk neustále 
hodnotnějších výkonů. Důkazem 
tohoto tvrzení je účinkování 
v prestižním seriálu SkiTour 

v letošním roce (v rámci ČR se 
jedná o laufařský Mt. Everest), 
kdy Daniel Novotný je průběžně 
na 7. místě a Petr Kolář průběžně 
na 12. místě. Počátkem března 
budou zástupci našeho klubu již 
podruhé v historii reprezentovat 
na nejslavnějším, nejpočetnějším 
a nejdelším běžkařském podniku 
světa - Vasově běhu ve Švédsku. 

Závodu na 90 km klasickou 
technikou, kterého se účastní 
každoročně přibližně 16 tisíc ly-
žařských nadšenců (z ČR kolem 
200 osob), se utkají s absolutní 
laufařskou elitou. Celkově se i 
s doprovodnými závody  Vasova 
běhu zúčastní 50 tisíc běžkařů a i 
tak se na mnohé z důvodu omeze-
ného počtu nedostane. 

Klub má své internetové stránky:
www.skkolis.estranky.cz, na nichž 
informuje o aktuálním dění, vý-
sledcích, historii i zajímavostech. 

Činnost klubu není ovšem za-
měřena jen pro dospělé. V letním 
období pořádáme pro děti tzv. 
Kolisovu dětskou olympiádu, kde 
je formou zábavných soutěží pro-
věřena rychlost, koordinace, síla
i vytrvalost.            /Ivo Vyžrálek/

Hlavní sponzoři: Bistro KOLIS,
Cykloservis Novotný, Čalounictví
Stix a Optika Šárka Kocandová.

Sportovní klub KOLIS Moravský Krumlov
míří na Vasův běh do Švédska

Foto z Vasova běhu z roku 2010. Zleva Petr Kolář, Daniel Novotný, 
Josef Kolář ml., a Roman Goldschmidt.


