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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?

RAZÍTKa   VÝROBA - OPRAVY
VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ

OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.
Návrh Vám zpracujeme

a doporučíme odpovídající
typ a rozměr razítka.

Grafický návrh štočku ZDARMA.

Podklady zašlete
na e-mail: info@alma.cz.

Více informací
na tel. čísle: 602 782 272.

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

RAZÍTKA PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

/Region/ Dopravní nehoda 
nákladního auta s autobusem 
převážejícím vězně a spousta 
zraněných i útěku chtivých věznů 
vyburcovala nebývalé cvičení 
bezpečnostních a záchranných 
složek, které se ve čtvrtek 5. 
dubna odehrálo ve Vojenském 
výcvikovém prostoru Březina.   

Krajské taktické cvičení, které 
dostalo název Uzávěr 2012,  za-
hájil a koordinoval hejtman Jiho-
moravského kraje Michal Hašek.

Při převozu vězňů došlo k 
nehodě, při níž se vězeňský auto-
bus  převrátil. Část odsouzených 
prchla na svobodu. Do následné 
pátrací akce byli kromě vrtulníku 
nasazeni policisté ze speciální po-
řádkové jednotky, policisté se psy 
a na koních, zásahová jednotka a 
speciální monitorovací technika. 
Na místě úmyslné dopravní ne-
hody zasahovaly všechny složky 
Integrovaného záchranného sys-
tému Jihomoravského kraje.

Hejtman Hašek při hodnocení 
cvičení uvedl: „Jsem rád, že v 
této složité době, kdy jsou krá-
ceny prostředky pro složky Inte-
grovaného záchranného systému, 

jsou jejich příslušníci schopni 
neustále ve stejné kvalitě zajišťo-
vat zdraví a bezpečnost občanů. 
Účelem cvičení organizovaného 
Jihomoravským krajem ve spolu-
práci s dalšími složkami IZS bylo 
nacvičit a vyzkoušet si takovýto 
zásah přímo v terénu. Věřím, že 
přispělo k tomu, že složky Inte-
grovaného záchranného systému 
mohou dobře vykonávat svoji 
práci,“ zdůraznil hejtman Hašek.

Podle vyjádření mluvčího 
jihomoravských hasičů Jarosla-
va Haida bylo úkolem hasičů 
vyprostit větší množství zraně-
ných, poskytování předlékařské 
pomoci, třídění raněných podle 
závažnosti úrazu a jejich předá-
vání lékařům.  Na místě byl po-
staven stan pro nouzové přežití, 
do kterého hasiči transportovali 
zraněné osoby. To vše pod přís-
ným dohledem policistů.

O tom, do jaké míry bylo 
taktické cvičení úspěšné, co 
přineslo jednotlivým zúčastně-
ným složkám, kolik peněz stálo 
a zdali byli všichni uprchlí vězni 
pochytáni, se prvotní oficiální 
tiskové zprávy nezmiňují.   /abé/

Útěk vězňů byl
jen cvičením

Na Epopej až v květnu
Obrazy Slovanské epopeje uvidí návštěvníci ve Velké dvoraně Vele-

tržního paláce v Praze až v květnu. Definitivně se tak posunul dubnový 
termín avizovaný Galerií Hlavního města Prahy. „Stále nemáme přesný 
termín, ale první plátno bychom rádi napnuli během dubna, abychom v 
květnu mohli výstavu otevřít,“ sdělila mluvčí galerie Michaela Mouč-
ková pro agenturu Mediafax.

Odborníci také nyní řeší topný systém, který je důležitý, aby udržel 
stálou teplotu expozice. Kvůli komplikacím s prostorem se výstava již 
několikrát přesunula. Galerie předpokládá, že je termín květnového 
zahájení reálný a že nic nebrání v otevření expozice pro veřejnost.

Pražská galerie své záměry s Epopejí naznačila v trilogii dokumen-
tárních snímků, které nedávno odvysílala Česká televize. Film nato-
čený z převážné většiny z kamer patřících galerii popisuje dramatický 
odvoz, historii pláten i plánované úvahy o umístění pláten v Praze. 

Dokument, který byl natočen a zpracován velmi jednostranně, 
dává prostor jen zástupcům galerie a příznivcům překotného odvozu
z Krumlova. Zřejmě byl určen neznalé široké veřejnosti, která po 
shlédnutí nabyla dojmu, že galeristé udělali tu jedinou správnou 
věc, kterou udělat mohli... Ale úsudek si udělejte sami. Dokument je
ke stažení a shlédnutí v internetovém archivu ČT.                      /mape/

foto: archiv JMK
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APRÍL KONTRA VELIKONOCE
Máme tady duben a s nimi přišly nejen nejkrásnější jarní svátky, 

Velikonoce, ale letos těsně před nimi neoficiální svátek všech lum-
párniček, darebačin i jiných piškuntálií. První duben alias apríl. Obá-
vaný den, kdy se naši bližní baví �m, že nastavují různé pas� a pas-
�čky. Následně se královsky baví, když se do nich důvěřivě chy�te. 

Tento svátek bujaros� a zlomyslnos� není naším národním vyná-
lezem, ač by se tak zdálo. Přišel k nám z cizích zemí a u nás, jak už je 
to dobrým zvykem u každé darebačiny, včetně těch z Bruselu, velice 
rychle zdomácněl. Moudří vědci předpokládají, že apríl vznikl jako 
reakce na odchod studených a temných zimních časů. Ostatně je do-
kladováno, a to pěkně prosím písemně, že už od XVI. stole� je tento 
den spojen s různými žer�ky a drobnými zlomyslnostmi. 

Například žurnalistům dovoluje tradice překročit rámec serioznos� 
a vypus�t tzv. kachnu, které potom většina důvěřivých čtenářů věří.
Já se letos také pěkně nachytal. V internetovém vydání jednoho našeho 
deníku jsem zjis�l, že se naše spořivá vláda chystá rozdat 100.000.000 
korun stu vylosovaných rodin v ČR. Chvíli jsem nevěřícně zíral a četl. 
Potom mě padl zrak na kalendář, který mám u počítače. 1. duben, apríl.
Redaktor si ze mě udělal dobrý den a já se skoro chy�l. 

Mimochodem, víte, že v některých případech se apríl koná
i 30. dubna? Naštěs� se v tento den pálí počestně čarodějnice
a konají se lumpárny jiného, spíše alkoholického a uzenkového 
charakteru. Ono je dobré občas některým žer�kům zabránit. 
Mého synka chrání jeho milující maminka. A tak jsem ho nemohl 
poslat do tabáku po semtele za pě�korunu. Já zase zabránil na 
poslední chvíli své darebné dcerce, aby zavolala do naší oblíbené 
cukrárny. Chtěla si objednat padesát indiánků na jméno Vinetů. 
Celý ta�nek. Já v tento den obyčejně volal do místního železářství, 
jestli jim už došly čerstvé rohlíky. 

V�pky jsou prostě v�pky a občas jim ani solidní otec od rodiny 
neodolá. Naštěs� ten letošní apríl byl těsně před Velikonocemi. 
Probíhal ve znamení velkého jarního úklidu a přípravy na největší 
křesťanské svátky, Velikonoce. Všichni dobří křesťané v tu dobu 
oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ke kterému došlo tře�ho dne 
po jeho ukřižování. My odporní ateisté, manitůisté a jistě i příznivci 
kultu ry�řů Jedy se těšíme na pořádnou oslavu jara, spojenou se ze-
leným pivem, obcházením krásných sousedek a následně zeleným 
obličejem a žaludkem na vodě v úterý po svátcích. I to je naše tra-
dice. Zde pla� heslo. Všeho s mírou. A to se vztahuje i na prohánění 
paní a dívek tatarem neboli žílou. Tradice nám mužům velí pouze se 
ženy proutkem dotknout, aby nám neoschla. O mlácení není nikde 
řeč! Tak za celou redakci: Veselé Velikonoce přeje 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

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

INZERUJTE V ZRCADLE
ZDARMA!

ZAČALI JSTE LETOS PODNIKAT?
VAŠI ODVAHU PODPOŘÍME!

Na základě živnostenského listu vystaveného 
v roce 2012 Vám při objednávce jednoho

inzerátu dáme druhý stejně velký ZADARMO.

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

SATELITY - ANTÉNY
»  montáže - opravy
»  sat. komplety - 25 českých a slovenských
    programů BEZ DALŠÍCH MĚS. POPLATKŮ
»  antény pro pozemní digitální vysílání

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

PŘÍSTROJOVÁ 
PEDIKÚRA
MANIKÚRA
P - SHINE
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
MASÁŽ A PEELING
RUKOU A CHODIDEL

ZAVÁDĚCÍ AKCE - SLEVA 20 %
NA VEŠKERÉ ÚKONY

od 2. 4. 2012 do 2. 5. 2012. 

Veronika Klusáková
Přístrojová pedikúra, manikúra
Dr. Odstrčila 51, M. Krumlov

tel.: 608 124 350

NOVINKA
ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ
TERMOPRÁDLA, KONFEKCE, 
A SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ 

KW-KEEPS WARM, Jana Jakubcová. 
Palackého nám. 8, Ivančice, 

tel.: 605 509 077, www.kwmoda.com

KW-KEEPS WARM

Vážení zákazníci,
z důvodu výkopových prací a obou-
směrného uzavření ulice Oslavanská
v Ivančicíh v období 15. 5. až 15. 8. 
2012 si vás dovolujeme informovat, 
že v uvedeném období nebude možné 
využívat parkoviště před prodejnou ani 
volný příjezd k naší prodejně. 
Pro příjezd k návštěvě prodejny, si prosím
vyžádejte „kartu na povolení vjezdu“
přímo u prodejců SIKO IVANČICE,
a to bezprostředně před plánovaným 
příjezdem. Více informací na tel. čísle
546 452 983, nebo 733 678 121.

ZPRÁVY Z RADNIC
Čištění mlýnského náhonu

/Ivančice/ Vyřeší konečně Ivančice letitý problém se zápachem 
a celkovou úpravou lokality v těsné blízkosti centrálního Palackého 
náměstí? Ivančická radnice se již několikrát pokusila vypsat výběrové 
řízení, ale nikdy se nepodařilo najít vhodnou firmu. O tom, že se jedná 
o problém skutečně palčivý a městská správa se ho snaží vyřešit, svědčí 
i to, že město opět vypsalo veřejnou zakázku na jeho vyčištění. Lhůta
k odevzdání nabídek je stanovena na 24. 4. 2012 do 11.00 hod v písem-
né formě v zalepené obálce na podatelně MěÚ Ivančice.             /PeSl/

Radnice zaměstná občany
/Oslavany/ Oslavanští radní se rozhodli zřídit na radnici dvě do-

časná pracovní místa. Od 1. dubna do 30. listopadu 2012 zaměstná 
dva dělníky na oddělení technických služeb. S finančními  prostřed-
ky na tyto zaměstnance bylo počítáno ve schváleném rozpočtu města
na rok 2012, a tak si toto  organizační opatření nevyžádá žádné další 
nároky na městkou pokladnu.                                                    /PeSl/

Informace stojí peníze
/Ivančice/ Bez znalosti nových a aktualizovaných předpisů nelze 

dnes řádně a efektivně řídit žádnou instituci. Toho jsou si vědomí 
ivančičtí radní, a proto schválili zakoupení dvou programů: CODEXIS 
- právní předpisy ČR, a singl licence MuniASPI PLUS právního infor-
mačního systému ASPI (právní předpisy, literatura, judikatura, právní 
kalkulačka, usnesení vlády, předpisy EU, veřejnoprávní smlouvy) 
- upgrade (označuje výměnu výrobku za novější verzi téhož produktu). 
Za program CODEXIS včetně aktualizací na tři roky zaplatí radnice 
57.690 korun. Dodavatelem bude firma ATLAS software, a. s. Singl 
licence programu ASPI při platnosti již té stávající vyjde na 6.000 ko-
run. Program bude zakoupen od firmy Wolters Kluwer ČR. Program
Codexis bude uhrazen z rozpočtu odboru plánovacího a finančního, 
ASPI z rozpočtu odboru majetkoprávního.                                   /PeSl/

Dotace byly schváleny
 

/Ivančice/ Jako již každého roku, tak i letos zastupitelstvo města 
v rámci rozpočtu schválilo dotace pro FC Ivančice a Házenkářský klub 
(HK) Ivančice. Na posledním veřejném zasedání byly předloženy za-
stupitelům smlouvy o jejich poskytnutí. FC Ivančice obdrží od města 
částku 400.000 korun. Ta bude sloužit na úhradu nákladů spojených 
s provozem a údržbou sportovního areálu na Malovansku, zabezpe-
čením správcovských a úklidových prací a s činností v tomto roce.
HK Ivančice, obdrží 143.000 korun na úhradu nákladů spojených 
s činností klubu a reprezentací města. Částka ve výši 56.000 ko-
run z celkové částky je určena jako výpomoc při pořádání turnajů
pro mládež „Vangl cup 2012“.                                                   /PeSl/

Město Ivančice nabízí všem ob-
čanům ve svém správním obvodu 
obce s rozšířenou působností no-
vou bezplatnou službu mající za 
cíl zjednodušit agendu spojenou 
s procesem žádosti stavebníků o 
„vyjádření k existenci sítí“.

Na webových stránkách města 
Ivančice (http://www.ivancice.cz/
a_meu_odbor_orr.php) byl na 
stránce odboru regionálního 
rozvoje, sekce „formuláře sta-
vebního úřadu“, zřízen odkaz pro 
přístup k aplikaci e-UtilityRe-
port, kde je žadatel systematicky 
veden k vyplnění formuláře pro 
vytvoření „Žádosti o vyjádření 
k existenci sítí“. 

Žadatel na základě vyplněného 
formuláře rozešle elektronickou 
žádost všem správcům inženýr-
ských sítí, kteří jsou pro dané 
území aktivně zapojeni do služby. 
Pro ostatní správce inženýrských 
sítí, kteří prozatím neumožňují 
příjem žádostí touto formou, 

jsou vygenerovány PDF soubory 
včetně adres správců pro mož-
nost vytištění a doručení žádostí 
svépomocí. Vytvořená žádost je 
v souladu s platnou legislativou.

Ve spolupráci s provozovatelem 
služby (firma HRDLIČKA, spol. 
s r. o.) byl sestaven tzv. registr 
správců, což je aktuální seznam 
správců, jejichž inženýrské sítě se 
na daném území vyskytují.

Služba e-UtilityReport je pro 
žadatele elegantní, rychlý a bez-
platný způsob, jak podat žádost o 
vyjádření správcům inženýrských 
sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut 
a aby žádosti jednotlivým správ-
cům nebyly odesílány nadbytečně. 

K podání žádosti postačí připo-
jení na internet a běžný webový 
prohlížeč. Ovládání aplikace je 
jednoduché, intuitivní a doplněno 
nápovědou pro jednotlivé kroky. 
Více informací o službě a dalších 
připojených městech se dozvíte 
na http://verejnost.mawis.eu.

Služba e-UtilityReport 
pomáhá stavebníkům

/Dukovany/ V pátek 30. 3. 
byla bezplatně předána požární 
vysokozdvižná plošina JE Duko-
vany do užívání Hasičskému zá-
chrannému sboru Kraje Vysočina. 
Plošina slouží pro záchranu osob 
z vyšších podlaží, dosáhne výšky 
až 27 metrů a lze jí transportovat 
až 4 osoby.

Vozidlo předal generální ředitel 
ČEZ Správa majetku Tomáš Sed-
láček náměstkovi ředitele HZS 
Kraje Vysočina Liboru Hanuškovi 
před požární stanicí Třebíč.

„Požární vysokozdvižná plo-
šina byla vyřazena z majetku 
hasičského záchranného sboru 
JE Dukovany v rámci plánované 
obnovy požární techniky. Vo-
zidlo je však ve velmi dobrém 
technickém stavu a bude sloužit 
na některé požární stanici Kraje 
Vysočina. Lze si jenom přát, aby 
bylo vozidlo používáno pouze pro 
výcvik a nikoliv pro ostrý zásah,“ 
komentuje předání plošiny Josef 
Čapek, vedoucí útvaru požární 
ochrana JE Dukovany.          /abé/

Požární plošina z Dukovan 
pro HZS Kraje Vysočina



06.04.2012                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 3

LETNÍ PNEU BARUM 
SKLADEM

pneu 13
„
.... od 850,- Kč

pneu 14
„
.... od 980,- Kč

PNEUSERVIS
PETR BAŠTA

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

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

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS 
RADEK ZÁVIŠKA

diagnostika - prodej náhradních dílů
plnění a servis klimatizací

K. H. Máchy 415, Moravský Krumlov
tel.: 728 957 930

AKCE

PNEU UNIROYAL

195/65 R15 91T

pneu 15
„
.... od 1.300,- Kč

pneu 16
„
.... od 1.600,- Kč

1.480,- 

Kč/ks

VARTA
AUTOBATERIE

12 V 45 Ah 1.250,- Kč 
12 V 56 Ah 1.650,- Kč
12 V 60 Ah 1.880,- Kč
12 V 74 Ah 2.150,- Kč

PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ OD 500,- Kč

PNEU OSTATNÍCH VÝROBCŮ PRO VÁS ZAJISTÍME DO DVOU DNŮ

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.

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

tloušťka 6 cm

168,- Kč/m2

cena vč. DPH, platí do vyprodání zásob.

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, chtěla bych se Vás zeptat. Můj bývalý manžel má platit 
výživné na dvě naše děti, před asi půl rokem si sám od sebe snížil 
výživné, které mi platí, protože přišel o část příjmu. Sdělil mi, že další 
peníze nemá. Byla jsem před nedávnem na policii, abych toto oznámi-
la jako trestný čin, ale zde mi řekli, abych si to vyřídila s ním u soudu, 
že to trestný čin není. Co byste mi poradil, jak se mám bránit? Přece si 
nemůže snížit výživné sám od sebe, i když má nyní menší plat?

Pokud má Váš bývalý manžel stanovené výživné soudní cestou, 
nemůže si sám svévolně snížit výši výživného. Je oprávněn v případě, 
že se výrazně změní jeho výdělkové možnosti, podat k soudu návrh na 
snížení výživného a soud stanovené výživné opětovně posoudí podle 
aktuální situace na straně dětí i rodičů. Neznamená to však, že soud 
automaticky výživné otci sníží. V tomto případě bych tedy navrhoval 
bývalého manžela upozornit na to, že si sám snížit výživné nemůže 
a požadovat po něm doplacení dlužného výživného. Nejprve se tedy 
s ním pokusit nějak rozumně dohodnout. Až poté, kdy tato domluva 
nebude možná, lze situaci řešit tím, že se obrátíte na soud s návrhem na 
výkon rozhodnutí pro dlužné výživné nebo dlužné výživné můžete dát 
rovnou na exekuci k Vámi zvolenému soudnímu exekutorovi, ten vám 
většinou již poradí, co máte dále dělat. 
Pokud jde o trestní stíhání za trestný čin zanedbání povinné výživy dle 
§ 196 odst. 1 trestního zákoníku, v případě tohoto trestného činu se 
postihuje především dlouhodobé neplacení výživného. Ve Vašem pří-
padě je třeba využít shora uvedené možnosti vymáhat dlužné výživné 
exekuční cestou. Navíc je třeba si uvědomit, že uložením trestní sankce 
není dosaženo automaticky plnění vyživovací povinnosti. 

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Již pošesté se v Dukovanech sešli pracovníci dispečinků, rozvoden 
a vodních elektráren, aby cvičili manipulace, které je nutno provést po 
vzniku havárie black-out. Co je to black-out a v čem spočívá jeho ne-
bezpečí pro elektrárnu? Jde o havárii bloku jaderné elektrárny, při níž 
dojde ke ztrátě vnějších i vnitřních zdrojů elektrického napájení včetně 
všech tří dieselgenerátorů (DG).

I po rychlém odstavení reaktoru, kdy je okamžitě ukončena štěpná 
reakce, dochází v reaktoru stále k vývoji zbytkového tepla, které není 
malé. Ještě po hodině se jedná asi o 20 MW a toto teplo je nutno trvale 
odchlazovat. Vodovodní reaktory, jaké jsou i v Dukovanech, mají tu 
výhodu, že po odstavení cirkulačních čerpadel se v primárním okruhu 
ustálí proudění samotíží, jak je známe ze starších typů topení v bytech. 
V parogenerátorech je pak již zmíněné zbytkové teplo odebíráno
a vzniklá pára je vypouštěna do atmosféry. Úbytek vody v parogeneráto-
rech, způsobený odpařením je nutno doplňovat. A zde vězí hlavní nebez-
pečí black-outu: není elektřina pro pohon doplňovacích čerpadel vody
do parogenerátorů, a proto je třeba co nejrychleji napájení obnovit.

Prvním úkolem je zjištění příčiny, proč DG nenastartovaly, a snaha 
o jejich urychlené zprovoznění. Současně je třeba se rozhlédnout, kde 
vzít jiné napájení. A není třeba chodit daleko. Generátory blízké vodní 
elektrárny Dalešice mají tu dobrou vlastnost, že mohou startovat tzv. 
„ze tmy“, tedy bez napájení z venku. Spojení linkou 400 kV do rozvod-
ny Slavětice pak umožňuje dodání potřebného napětí až do Dukovan. 
Tento postup byl prověřen na prvních cvičeních, je prakticky ověřen
a zanesen do příslušných provozních předpisů.

Ale bezpečnostní technici pátrali dál a zjistili, že v okolí je ještě 
jedna vodní elektrárna, a to ve Vranově. Má sice podstatně menší vý-
kon než Dalešice, ale zase natolik velký, aby dokázal řešit problémy 
dochlazování. Teoretické i praktické zvládnutí této nijak lehké manipu-
lace bylo předmětem dalších cvičení. Jsou možné dvě cesty napětí do 
Dukovan. Jedna byla prakticky odzkoušena na konci roku 2010 a druhá 
čeká na své odzkoušení koncem dubna.

Poslední rok hýbou jadernou energetikou zátěžové testy elektráren, 
které by měly odhalit nedostatky v jejich bezpečnosti ve světle extrém-
ních přírodních podmínek. Možno říci, že v Dukovanech je zvyšování 
bezpečnosti provozu trvalým procesem, nikoliv nárazovou kampaní, 
což dokazují výše popsaná cvičení.

Na závěr bych chtěl upozornit, že poslední mise OSART v Duko-
vanech označila cvičení týkající se havárií typu black-out za „dobrou 
praxi“, a to je velké uznání snaze elektrárny o zvyšování bezpečnosti. 

                              2. dubna 2012, Ing. Bořivoj Župa,předseda OBK

Krumlov bez Epopeje,
kultura bez knihovny...

Do moravskokrumlovské knihovny chodím pravidelně a zajímám se 
o její chod a provoz, i když už jsem v důchodu. Proto mě v minulém 
Zrcadle překvapila zpráva, že se má v městské knihovně rušit poloviční 
úvazek. Od loňského roku dochází ke snížení již podruhé, tj. ke zrušení 
původně celého osmihodinového úvazku. 

Pracovala jsem v knihovně 40 let, zažila jsem několik krizí, ale nikdy 
nedošlo k tak razantnímu poklesu pracovních úvazků v knihovně, jak 
tomu má být nyní. Vzhledem k pracovní náplni a vytížení moravsko-
krumlovských knihovnic se jedná o tak razantní krok, že si tvůrce této 
myšlenky nedokáže představit, jak to chod této instituce poznamená. 

Je s podivem, že se má zrušit pracovní místo v organizaci, která v 
loňském roce získala ocenění od ředitele Moravské zemské univerzitní 
knihovny v Brně Mgr. Tomáše Gece jako jedna z nejlépe fungujících 
knihoven v Jihomoravském kraji. Tato knihovna jen za loňský rok při-
pravila přes 120 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost všech věkových kate-
gorií od besed se spisovateli, přes cestopisná promítání, literární kavárny, 
přednášky, čtení pro seniory v DPS, exkurze, výstavy, soutěže, dílničky, 
pasování prvňáčků, Noc s Andersenem až po několik projektů. 

Jsem častou návštěvnicí těchto pořadů a téměř vždy bývá účast 
hojná, což dokládá zájem ze strany veřejnosti o podobné akce. Pořady 
knihovny jsou pečlivě vybírány tak, aby nebyly nikdy ztrátové. Navíc, 
v září loňského roku, kdy knihovna slavila 120 let svého založení, jsme 
na vernisáži byli svědky nadšeného proslovu, jak perfektně knihovna 
funguje, jak si toho vedení města cení a jaká bude její skvělá budouc-
nost. Myslelo se tím snad toto?! Vždyť knihovna udělala spoustu opat-
ření ke snížení nákladů. Všimla jsem si, že se v poslední době zúžil 
výběr novin a časopisů a razantně se snížily prostředky na nákup knih.
V době krize by se toto opatření dalo pochopit, ale na nákupu knih by
se rozhodně šetřit nemělo, alespoň ne víc, než se v současné době děje. 

Nemám sice ekonomické vzdělání, ale zcela jistě vím, že kultura, 
stejně jako školství, si na svou existenci a chod nikdy sama nevydělá. 
Vždyť kolik takových institucí musí být dotováno svými zřizovateli?

V dřívějších dobách byla krumlovská knihovna střediskovou kni-
hovnou pro 25 obecních knihoven. Za několik let, kdy se změnil po-
litický režim a tyto malé knihovny přešly pod správu obecních úřadů, 
si naše knihovna udržela prestiž díky aktivnímu přístupu samotných 
knihovnic. A to především v pořádání akcí a díky profesionálnímu 
přístupu k dětskému čtenáři, kterého dokáží knihovnice při exkurzích 
oslovit a prohlubovat v něm lásku ke knihám a četbě. A to je inves-
tice, ze které se čerpá celý život. Vše se navíc děje v rychlém sledu 
bez možnosti jakékoliv obhajoby činnosti knihovny a v době, kdy je 
její vedoucí paní Martina Nováková v delší pracovní neschopnosti. Je 
samozřejmé, že knihovna bude nucena omezit nejen provozní dobu 
knihovny, ale i podstatně snížit počet akcí. Opravdu bude Krumlov 
kulturním městem?           Libuše Prosecká, bývalá vedoucí knihovny

Pravomoci obecní policie
Ministerstvo vnitra ČR navrhlo novelu zákona č. 553/1991 Sb.,

O obecní policii. V rámci navrhované zákonné normy má tato instituce 
získat nové pravomoci, které jí mají pomoci při udržování veřejného 
pořádku. Strážníci by například mohli mít oprávnění provádět nenadá-
lé kontroly v restauračních zařízeních i po zavírací době, kontrolovat  
místa, kde se provozují hazardní hry, a to vše v rámci kontrol dodržo-
vání zákazu nalévání alkoholických nápojům mladistvým a dodržování 
věkové hranice při hraní hazardních her. 

Toto oprávnění měla dosud pouze Policie ČR. V novele by mělo být 
zakotveno i nezpochybnitelné právo strážníků provést u nezletilých de-
chovou zkoušku, případně odběr biologických vzorků při podezření na 
požívání alkoholu nebo drog. Strážníci by také měli přístup do registrů  
obyvatel. Podle MV ČR je za touto změnou snaha posílit roli obecních 
policií zvýšením dílčích oprávnění strážníků. Zvláště pak v návaznosti 
na vývoj situace v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v obcích
a vzhledem k vývoji faktických možností Policie ČR v této oblasti.

Podle dat z MV ČR z roku 2010 má ze šesti tisíc obcí městskou 
nebo obecní policii jen 341 z nich. Slouží v nich 8614 strážníků. 
V současné době se počet příslušníků Policie ČR snížil pod čtyřicet 
tisíc. A tak se nabízí otázka, zda MV ČR touto novelou chce rozšířit 
pravomoci strážníků tak, aby bylo možno zrušit malá obvodní oddě-
lení Policie ČR, a tak ušetřit finanční prostředky ze státního rozpočtu 
na úkor obcí. To vše ukáže budoucnost.                                    /PeSl/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Moravský Krumlov/ Od 2. 
dubna je občanům Moravského 
Krumlova nabízena nová služba, 
a to v rámci projektu „Krizová po-
moc bez hranic“, financovaného 
prostřednictvím  Nadace rozvoje 
občanské společnosti a České tele-
vize, ze sbírky Pomozte dětem!

Pravidelně každé první pondělí 
v měsíci v době od 10 do 17 hodin 
je dětem a jejich blízkým v bu-
dově MěÚ Moravský Krumlov, 
Klášterní nám. 125, II. p. v kan-
celáři č. 310 k dispozici psycholog 
a sociální pracovnice, kteří jim 
pomohou řešit jejich problémy. 

Tuto službu zajišťuje jako de-
tašovanou Krizové centrum pro 
děti, dospívající a rodinu SPON-
DEA, se sídlem v Brně. 

Krizové centrum SPONDEA 
poskytuje své služby od roku 
1998. Cílovou skupinou jsou děti 
a mládež, kteří se dostali do pro ně 
náročné až krizové životní situace. 
Tou může být týrání, zneužívání, 
situace po prožití traumatu, život 
v rodině s výskytem domácího 
násilí, v rodině, kde se rodiče roz-
vádějí a dítě je prostředkem pro ře-

šení jejich sporů, situace v rodině 
s nefunkčními styly výchovy, dále 
ztráta přátel, problémy ve škole, 
ve vztazích s vrstevníky, s rodiči. 

Navazující cílovou skupinou 
jsou celé rodiny dětí a další blíz-
ké osoby, neboť bez spolupráce
s nimi by nebylo množné napo-
moci návratu dítěte či dospívají-
cího do běžného života. 

Krizové centrum SPONDEA 
nabízí pomoc formou ambulant-
ní, prostřednictvím internetové 
linky důvěry, prostřednictvím 
chatu, v Brně má k dispozici rov-
něž krizová lůžka.

Zájemci o konzultaci v Morav-
ském Krumlově mohou přijít kdy-
koliv v uvedenou dobu, nebo se 
také mohou objednat prostřednic-
tvím non-stop linky SPONDEA 
nebo prostřednictvím Městského 
úřadu Moravský Krumlov, odbo-
ru sociálních věcí, OSPOD, tel. 
515 300 716 nebo 515 300 717.  
Konzultace jsou zdarma.

Více informací o Krizovém 
centru SPONDEA naleznete na 
www.spondea.cz, non stop linky 
608 118 088, nebo 541 235 511.

Krizová pomoc dětem

Během letošní plesové sezóny 
cestovala s hudební skupinou 
STONE i zapečetěná pokladnička 
nadačního fondu dětské brněnské 
onkologie Krtek. Na každém plesu 
mohli návštěvníci přispět do kasič-
ky jakoukoliv částkou a jako podě-
kování dostali odznáček krtečka, 
který je symbolem nadačního fon-
du. Členové skupiny Stone se také 
přidali a na každém plese společně 
věnovali do pokladničky 500 Kč. 

Po jedenácti odehraných ple-
sech se v pátek 16. března poklad-
nička předala NF Krtek, kde byla 

za účasti manažerky NF paní ing. 
Stanislavy Martínkové otevřena 
a její obsah byl spočítán. Částka 
byla pro všechny překvapující a 
činila 27 651 Kč. Tato částka bude 
v květnu použita na víkendový 
pobyt pro děti, které v současné 
době podstupují náročnou chemo-
terapii, nebo mají těsně po ni.

Všem, kteří společně s hudební 
skupinou STONE přispívali bě-
hem plesové sezóny do kasičky, 
patří velké díky a velké poděko-
vání za děti z brněnské onkologie 
posílá i paní ing. Martínková.

Příznivci kapely STONE
přispěli nadačnímu fondu

V tomto školním roce se koná 
soutěž ZUŠ ve hře na dechové 
nástroje, bicí nástroje, zpěv a ko-
morní  zpěv. Žáci byli v okresním  
i v krajském kole velmi úspěšní, 
zde jsou výsledky:

Zobcová flétna: O. kategorie: 
1. místo s postupem do krajského 
kola - Iveta Bognerová - kraj-
ské kolo 3. místo. Pedagogické 
vedení: David Coufal, dipl. um.
II. kategorie: 1. místo - Martin Pe-
laj. Ped. David Coufal, dipl. um.
II. kategorie: 3. místo - Kateřina 
Jursová. Ped. Šárka Horáková.
V. kategorie: 2. místo - Magdaléna
Čechová. Ped. D. Coufal, dipl. um.

Příčná flétna: I. kategorie:
1. místo s postupem do krajského 
kola - Marie Janíčková - krajské 
kolo 2. místo. Ped. Š. Horáková.

Trubka: VI. kategorie: 1. místo 
s postupem do krajského kola - 
Josef Fráňa - krajské kolo 2. mís-
to. Ped. David Coufal, dipl. um.

Bicí nástroje: I. kategorie: 1. 
místo s postupem do krajského 
kola - Lukáš Mlčoch - krajské 
kolo 2. místo. I. kategorie: 2. mís-
to - Tereza Machová. IV. katego-
rie: 2. místo - Filip Jeřábek. Peda-
gogické vedení Karel Kratochvíl.

Sólový zpěv: I. kategorie: 1. 
místo s postupem do krajského 
kola - Jana Závišková - kraj-
ské kolo 2. místo. Ped. Pavlína 
Švestková, Mgr.  III. kategorie:
1. místo s postupem do krajského 
kola - Sára Boušková - krajské 
kolo 3. místo. IV. kategorie: 2. 
místo - Tereza Maxerová. Ped. 
vedení Anna Doležalová, Mgr.
VIII. kategorie: 1. místo s postu-
pem do krajského kola - Michaela 
Bystrianská - krajské kolo čestné 
uznání. Ped. Anna Doležalová.

Taneční obor: V. kategorie: 
okresní kolo ČU - Čechová Mag-
daléna, Troppová  Anežka.

GRATULUJEME !!!

Úspěchy krumlovské ZUŠ
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KONKURS
Starosta obce Rybníky v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje konkursní 
řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rybníky, okres Znojmo, příspěvková organizace

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2012
Ředitel příspěvkové organizace bude jmenován na dobu určitou, a to na období šesti let.
Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb.,
    o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele školy (zejména občanská a morální bezúhonnost,
    organizační a řídící schopnosti),

K přihlášce přiložte:
1) úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
    případně doklady o dalším vzdělání),
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení potvrzený
    posledním zaměstnavatelem,
3) strukturovaný životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, kontaktního spojení – telefon, e-mail,
4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu,
5) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
6) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nedokládají uchazeči narození
    po 1. prosinci 1971),
7) originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců),
8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona
    č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v  platném znění.

Přihlášky s uvedenými doklady zasílejte do 30. dubna 2012 do 16 hodin na adresu:
Obec Rybníky, Rybníky 59,  672 01 Moravský Krumlov nebo osobně na Obecní úřad Rybníky,  Rybníky 59.
Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená
po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.
Obálku označte slovy: „Konkurs – ředitel/ředitelka ZŠ a MŠ Rybníky– neotvírat“.

www.autocentrumcerny.cz

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

AUTOSERVIS • PNEUSERVIS • GEOMETRIE • DIAGNOSTIKA • KLIMATIZACE

Prodej nových vozů DACIA a RENAULT • Prodej skútrů SYM

DACIA - RENAULT

Dacia Duster 
259.900 Kč

Přestavba vozu
na LPG

od 16.990 Kč

skútry a moto
SYM skladem

za zaváděcí ceny

AKCE AKCE AKCE

KIC Ivančice naplánoval 
letošní akce na náměstí

/Ivančice/ Na ivančickém Palackého náměstí bude tohoto roku
skutečně živo. Nebude se jednat pouze se pouze o ruch stavební nebo 
obchodní. Místní kulturní a informační centrum vedené Mgr. Alešem 
Turečkem zde opět uspořádá několik tradičních akcí. V první řadě to
budou 18. až 20. května Slavnosti chřestu. Ve dnech 22. a 23. června
oslaví Ivančice 800 let od první písemné zmínky. V rámci těchto oslav 
bude na náměstí 30. června uspořádána akce Concentus Moraviae.
Tradiční svatojakubskou husu upečou ivančické hospodyňky u příleži-
tosti pouti 28. a 29. července. Na podzimních Svatováclavských trzích 
si nakoupíme dobroty 21. a 22. září. Ivančický advent bude zahájen 
30. listopadu 2012 rozsvícením tradičního vánočního stromu. /PeSl/

Paříž a krásy jižní Francie 
s Arnoštem Maderem

/Moravský Krumlov/ Po delší době jsme se měli opět možnost setkat 
v knihovně s cestovatelem a průvodcem panem Ing. Arnoštem Maderem. 
Tentokrát naše cesta vedla do Paříže a jižní Francie. Besedující si pro nás 
připravil promítání fotografií doplněné o poutavé vyprávění o krásách 
této země.  Začali jsme  nočním pohledem na katedrálu Notre Dame, kte-
rá je nádherně osvětlená, následovaly pozůstatky římských lázní, kupole 
Invalidovny a další památky. Nechyběla ani prohlídka Eiffelovy věže, 
procházka kolem kabaretu Moulin Rouge a večerní plavba po Seině. Po 
prohlídce Paříže nás fotografie zavedly na jih Francie, kde jsme mohli 
ocenit krásnou přírodu a zajímavou architekturu malebných měst. 

Tentokrát sebou pan Mader přivezl i několik modelů Eiffelovy věže 
v různých velikostech, které si všichni mohli prohlédnout a po besedě 
zakoupit. Po dvou hodinách zajímavého vyprávění jsme se rozloučili 
a pozvali účastníky na další besedu, která se bude konat ve spolupráci 
s TyfloCentrem. Uskuteční se 24. září a tématem besedy bude Řím
a Vatikán v toku historie, besedou nás provede Jana Puchegger
Chadalíková.                                            Eva Indrová, TyfloCentrum 

Velikonoční jarmark
/Ivančice/ Zdobení velikonočních vajíček, perníků nebo výroba růz-

ných dekorací s jarní tématikou bylo na programu Velikonočního jar-
marku, který se konal v pátek 30. března v ivančickém Besedním domě. 
Tato nová akce, pořádaná SVČ Ivančice a Besedním domem, byla poja-
ta, jako zdroj inspirace pro nadcházející předvelikonoční období.

V prostorách velkého sálu mělo tři sta návštěvníků možnost seznámit 
se s různými technikami zdobení kraslic, mohli si vyzkoušet ozdobit ku-
řátko nebo zajíčka z perníku, z proutí vyrobit různé dekorace a ozdobné 
květináče nebo barevné motýlky. Ze včelího vosku vznikaly různoba-
revné svíčky zdobené korálkami, z papíru dekorace do oken, dveří nebo 
jako zápich do květináče. Velikonoční atmosféru skvěle dokreslovalo 
květinové aranžmá z dílny Alice Dvořákové. S její pomocí si zájemci 
zdobili jarně motivovaný věneček, květináč nebo květinové dekorace na 
stůl, do okna nebo dveří. Prostor sálu barevně dolaďovaly háčkované do-
plňky Michaely Leitnerové. Že je důležité k tomuto období i jarní líčení, 
potvrdila Linda Měrková, která zájemkyním poradila a některé ukázkově 
nalíčila. Nejmenší děti neúnavně řádily v dětském koutku.

Nejen pro oči byly v malém sále, připraveny ukázky studené ku-
chyně, kdo neodolal, mohl vše ochutnat. Pracovníci Besedního domu 
připravili ukázky jarního, svatebního a slavnostního stolování. Své 
umění představil Honza Kalandřík při ozdobném vykrajování ovoce 
a zeleniny, někteří odvážlivci si vyřezávání jablka vyzkoušeli. Mnozí 
návštěvníci neodolali ochutnat některé z mnoha vzorků vín Romana 
Komarova. Víno si mohli na místě zakoupit.

Součástí této akce byla Oldies diskotéka, která se konala ve večer-
ních hodinách ve vinárně Besedního domu. 

Velikonoční jarmark zopakujeme i v příštím roce a budeme se těšit 
na setkání s vámi.                           Dagmar Šacherová, SVČ Ivančicee

V sobotu 31. března se usku-
tečnila soutěž MISS 2012. Velké-
ho úspěchu dosáhla Tereza Fajku-
sová (22 let), rodačka z Ivančic, 
která se může pyšnit oceněním 
za titul Blesk Česká Miss Earth 
2012. O tom, že je Tereza na 
Moravě nejkrásnější ze čtrnácti 
finalistek soutěže, rozhodli svými 
hlasy čtenáři Blesku. Jako vítězka 
této kategorie odjede hájit barvy 
České republiky na mezinárodní 
soutěži Miss Earth

Tereza se narodila 17. května 
1989 v Ivančicích. Vystudovala 
Základní školu T. G. Masaryka 
v Ivančicích. Díky svému nadání 
a sportovním úspěchům studo-
vala na Sportovním gymnáziu 
Ludvíka Daňka v Brně. 

Vstupem do prvního ročníku 
začala hrát volejbal na vrcho-
lové úrovni. Byly to čtyři roky 
namáhavé dřiny. Trénink dva-
krát denně, pět dní v týdnu, na 
ostatní nezbyl čas. Profesionální 
kariéru volejbalistky musela 

ze zdravotních důvodů ukončit 
v devatenácti letech. Nebyl 
snadný život, vždyť znala jen 
sportovní halu a posilovnu, a 
když se projevily problémy se 
zády, musela s profesionálním 
volejbalem skončit. 

Nyní  studuje třetím rokem 
Veřejně správní akademii v Brně, 
obor personální řízení. V budouc-
nu by ráda studovala Mendlovu 
univerzitu v Brně, obor Meziná-
rodní vztahy. Při studiu se začala 
věnovat modelingu. V roce 2009 
byla finalistkou soutěže Miss 
České republiky 2009,  s úspě-
chem reprezentovala republiku i 
na mezinárodních akcích.

A jaké má přání do budoucna? 
„Modelingem se dlouhá léta živit 
nedá. Před třicítkou skončím a 
chci rodinu. Pokud člověk není 
v top špičce v Paříži a New Yor-
ku, nemá šanci.“ 

Blahopřejeme Tereze Fajkuso-
vé k velkému úspěchu,  jsme rádi, 
že se prosadila nejen v tuzemsku, 

ale i v zahraničí další rodačka  
z Ivančic. Přejeme pevné zdraví a 

další úspěchy v osobním i veřej-
ném životě.                  Jiří Široký

Velký úspěch rodačky z Ivančic Terezy Fajkusové

V úterý 20. března moravsko-
krumlovská knihovna pozvala mla-
dou českou spisovatelku Kláru
Janečkovou a uspořádala s ní tři be-
sedy: pro SOŠ, GMK a veřejnost. 

Klára Janečková vyprávěla 
posluchačům o svém životě, práci 
a hlavně o psaní knih. Narodila se 
v roce 1979 ve Valašském Meziříčí.  
Spisovatelský talent se u ní projevo-
val už v útlém dětství. Již v deseti 
letech napsala svou první povídku a 
v 17 letech začala psát první román, 
který však nedokončila. 

Rok 1998 byl pro ni velice 

těžký, neboť ve svých 18 letech 
se stala obětí únosu. Byla svými 
únosci držena 30 hodin na ukra-
jinské ubytovně, zatímco oni 
vymáhali po rodině výkupné. 
Poté se jí podařilo uprchnout. Své 
zážitky z této události popsala 
v knize Unesená, ze které autorka 
četla studentům gymnázia a SOŠ.  

Její prvotinou se stal román 
Ďábelská tvář, který začala psát, 
když jí bylo 21 let. Tato kniha 
byla oceněna vydavatelstvím 
jako „Prvotina roku 2002“. Poté 
následovaly další knihy: Zrada, 

Prokletý původ, Osudová po-
sedlost, Manželské okovy, Srdce 
v písku, Temnota a již výše zmí-
něný román Unesená. Některé 
z jejich románů mají historický 
podtext, jiné jsou zasazeny do 
současnosti a lze je klasifikovat 
jako psychologické romány, ně-
kdy i s detektivními prvky.

Klára Janečková vystudovala 
psychologii a pracuje jako školní 
psycholožka. Je lektorkou kurzu 
Tvůrčího psaní v knihovně v Kro-
měříži, spolupracuje s časopisem 
Glanc, má svou rubriku v maga-

zínu Šarm a pravidelně přispívá 
do Zpravodaje města Bystřice 
pod Hostýnem. Rovněž je jedním 
z gestorů v projektu www.mamta-
lent.cz a také www.mamtalent.sk, 
kde hodnotí rukopisy, básně a 
povídky začínajících tvůrců. 

Na závěr večerní besedy po-
křtila Klára Janečková svoji nově 
vydanou knihu Temnota, ze které 
také četla posluchačům ukázku. 
Knihy talentované spisovatelky si 
lze vypůjčit v moravskokrumlov-
ské knihovně.

Za MěK MK Radka Dvořáková

Autorské čtení mladé spisovatelky Kláry Janečkové 

V sobotu 24. března ožily Ivan-
čice stovkami turistů, kteří si zde 
dali sraz k zahájení turistické se-
zóny. Nádvoří radnice se postup-
ně zaplnilo, zaregistrovat se přišlo 
380 účastníků, ale předpokládá se, 
že minimálně dalších 150 vyrazilo 
z Ivančic na vlastní pěst.

K dobré náladě vyprovázela 
turisty na trasy country kapela 
Pantofláči z Němčic. V místě 
bylo zajištěno také občerstvení a 
několik stánkařů využilo nádvoří 
k propagaci, případně k prodeji 
svých výrobků.

V Ivančicích a nejbližším 
okolí bylo možné shlédnout zají-
mavosti od kostela Nanebevzetí 

Panny Marie, přes židovský 
hřbitov, po rozhlednu Vladimíra 
Menšíka na Hlíně, nebo kostel 
sv. Petra a Pavla v Řeznovicích. 
Bylo vyhlášeno 12 turistických 
tras pro pěší od městského 
okruhu až po 35km pěší trasu 
pro zdatné turisty a dvě trasy 
pro cyklisty 27 a 40 km. Škoda, 
že ve stejný den byly organizo-
vány cyklistické závody „El´ 
Clasico…“ jinými cyklistickými 
kluby. Výsledková listina tohoto 
závodu uvádí 75 startujících. 

Klub českých turistů Ivančice, 
který akci pořádal (s podporou 
několika sponzorů), vydal pro 
každého účastníka akce Infor-
mační list se všemi potřebnými 
údaji, včetně zpátečního vlako-
vého nebo autobusového spojení 
z cílových míst. Jako průvodci 
jsme působili na židovském 
hřbitově, kam přišlo k prohlídce 
necelých čtyřicet zájemců, kteří 
se podepsali (někdy anonymně 
- uvedli se pouze počtem účast-
níků), dalších asi 20 spěchalo a 

spokojili se s propagačními ma-
teriály a hlavně chtěli razítko do 
„Wanderbuchu“, jako doklad, že 
na hřbitově byli. Všichni registro-
vaní účastníci obdrželi Pamětní 
list, který může připomínat hezké 
zážitky při této akci.

Díky dobré organizaci i díky 
hezkému počasí se turistům akce 
vydařila. Můžeme organizátorům 
poděkovat za propagaci nejen 
klubu, ale i města Ivančice a 
popřát hodně zdaru při dalších 
takových akcích.       Jiří Široký

Stovky turistů zahájily sezonu výšlapem z Ivančic

foto: archiv Česká Miss
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM  09. 04. - 22. 04. 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

• duben - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Josefa Kristiána „Proměny města“ - 
proběhlé stavební práce v MK. MěÚ Moravský Krumlov - chodba 1. patro.
• 8.4. ve 20.00 hod. - VELIKONOČNÍ ZÁBAVA. Hraje Dreams. Orlovna Rakšice.
• 12.4. v 8.30 a v 10.00 hod. - KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT - pro MŠ.
• 12.4. v 18.00 hod. - PŘEDNÁŠKA „O VÝŽIVĚ“. Přednáší Doc. Ing. Jan 
Pánek, CSc. Kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 20 Kč.
• 14.4. - ZÁJEZD na muzikál „CARMEN“ - Hudební divadlo Karlín Praha.
• 19.4. a 20.4. - Českoanglická divadelní představení. Pro ZŠ a SŠ, kinosál.
• 20.4. od 18.00 hod. - PRŮVODCE KRÁLOVSTVÍM VÍN - řízená degustace 
Z. Sklenského. Sklípek SŠDOS. Nutná rezervace - IC: 515 321 064, cena: 299 Kč.
• 24.4. v 19.00 hod. - Divadelní představení „PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ“ - hrají 
R. Holub a M. Vladyka. Kinosál M. Krumlov, předprodej vstupenek v IC - tel.: 
515 321 064, vstupné: 320 Kč.
• 25.4. v 17.00 hod. - ČTYŘRUČNÍ KLAVÍRNÍ VEČER K 60. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ ZUŠ. Galerie Knížecí dům. Pořádá ZUŠ.

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
• duben - VÝSTAVA „NEJKRÁSNĚJŠÍ OBÁLKA KNIHY“ - výstava vý-
tvarných prací dětí místních i okolních MŠ a žáků I. stupně ZŠ  v rámci Meziná-
rodního dne dětské knihy a Světového dne knihy. Ve studovně knihovny.
• 16.4. - ve 14.30 hod. - „VELIKONOCE ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ“. Pove-
likonoční poetické čtení s tradiční pomlázkou doplněné vystoupením žáků 5. 
třídy ZŠ Klášterní, hudebním doprovodem sourozenců Záviškových a malým 
občerstvením. Na Domě s pečovatelskou službou, vstupné 25 Kč.

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

• 14.4. ve 13.00 hod. - VYCHÁZKA JARNÍ PŘÍRODOU. Sraz u ev. hřbitova.
Vedoucí: MVDr. Julius Klejdus (ornitologie), Mgr. Bronislav Gruna (botanika).
• 21.4. - 22. ročník turistického pochodu „MIROSLAVSKÁ ŠLÁPOTA, 
TENTOKRÁT S TEMATIKOU - CESTA DO PRAVĚKU“. Připraveny 
jsou 3 pěší trasy různé délky a cyklistické putování po mikroregionu Miroslav-
sko). Start 8.00 až 10.00 hodin u budovy ZŠ, cíl je v LETNÍM KINĚ! Bohatý
program v cíli (vystoupení skupiny historického šermu TARANIS, AIRSOFT, 
soutěže, občerstvení a táborák). Startovné 40 Kč dospělí a 20 Kč děti. Pořádá 
DDM Miroslav a Základní škola Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.

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
• 12.4. - v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 21.4. - OSLAVANSKÁ PADESÁTKA. Tradiční turistický dálkový pochod 
na 25, 35 a 50 km a cyklistická vyjížďka po stejných trasách údolím řeky Oslavy 
a Chvojince. Start od 7.00 do 9.00 hod. u DDM.  Pořádá Junák Oslavany.
• 21.-22.4. - IV. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, 
DRAHÝCH KAMENŮ A ŠPERKŮ v Oslavanech. Po celý víkend 
v Dělnickém domě. Otevřeno: So 09.00 - 19.00, Ne 09.00 - 18.00 hodin. 
Vstupné 50 Kč, děti do 15ti let zdarma. Pořádá KIS Oslavany.
• 25.4. v 18.00 hod. - VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍ DVD - „Po stopách historie 
dolování uhlí na Oslavansku“. Zájemci si mohou DVD zakoupit přímo na 
místě. V oslavanském kině. Pořádá Vlastivědný spolek Rosicko-oslavanska.
Připravujeme: • 1.5. - ODEMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY A 
OTEVÍRÁNÍ RÁJE PERMONÍKŮ. Tradiční cyklistická akce v Oslavanech 
na zahájení sezóny. Společná vyjížďka po okruhové Templářské cyklostezce. 
Prezentace na nádvoří zámku od 9.30  do 10.30 hodin. V 10.30  společný výjezd 
na trasu z nádvoří zámku, návrat individuální. Start je tradičně před zámkem, ale 
vyjížďka bude ještě při návratu do Oslavan prodloužena na kopec Kukla ke stejno-
jmennému dolu, kde se otevírá Ráj permoníků, včetně služeb pro cyklisty. Na zám-
ku budou otevřena muzea a zajištěn kulturní program. Pořádá město Oslavany

Muzeum a informační centrum Vedrovice
Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• do 14.4. - VÝSTAVA KRASLIC občanů a soutěž o nejhezčí kraslici v MICV.
• 13.4. v 18.00 hod. - MÓDNÍ PŘEHLÍDKA. V KD /K. Polachová, I. Novotná/.
• 20.4. - VEČER PRO DŮCHODCE. V KD.
• 28.4. ve 14.00 hod. - PLETENÍ Z PAPÍRU PRO DĚTI. V MICV.
• 30.4. v 16.00 hod. - SLET ČARODĚJNIC NA DVOŘE MUZEA. 

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 8.4. - VELIKONOČNÍ KONCERT. Velikonoční a duchovní skladby v podá-
ní žáků ZUŠ. Po ranní bohoslužbě v kostele sv. Martina. Pořádá ZUŠ Rosice. 
• 10.4. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - MEXIKO. Promí-
tání ze zajímavých míst planety Země tentokrát až z dalekého Mexika s překrás-
nou přírodou a rušnými velkoměsty. V městské knihovně. 
• 11.4. od 17.00 hod. -  POKEROVÝ TURNAJ. Klub Suterén. Pořádá SVČ Rosice.
• 12.4. v 18.00 hod. - TVOŘIVÁ DÍLNA. Malování hedvábných šátků pro 
úplné začátečníky. V herně MC Kašpárkov. Cena 150 Kč zahrnuje i materiál
a pomůcky. Nutné přihlásit se předem. Pořádá MC Kašpárkov. 
• 13.4. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Srdečně zvou žáci a učitelé. 
Ve společenském sále Zámeckého kulturního centra. Pořádá ZUŠ Rosice. 
• 13.4. - 30.4. - VÝSTAVA MOTÝLI - JEN TAK PRO RADOST. Výstava 
amatérského fotografa motýlů Jaroslava Bučka. Slavnostní vernisáž 13. dubna 
v 18.00 hodin. Výstava bude přístupná vždy v otevírací dobu knihovny. 
• 14.4. od 15.00 hod. - 1. NAROZENINY KAŠPÁRKOVA. Prohlídka králov-
ství kašpárka Edíka doplněná řadou soutěží, písniček a tanečků. Můžete se těšit 
i na kašpárkovský narozeninový dort. Děti v převleku za kašpárka nebo šaška 
čeká odměna. Od 15:00 v Zámeckém kulturním centru. Pořádá MC Kašpárkov.
• 14.4. - ŽÍZNÍCI. Divadelní představení na hraně žízně a závislosti, součas-
nosti a věčnosti, radosti a zmaru z autorské dílny Pavla Strašáka. Kino Panora-
ma. Vstupenky v předprodeji v kanceláři KIC. Pořádá OS Prádelna. 
• 20.-21.4. - PŘEHLÍDKA MYSLIVECKÝCH TROFEJÍ. Chovatelská pře-
hlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené v honitbách ORP Rosice v letech 2011-12. 
Ekologické pásmo a výstava kreseb žáků ZŠ, předváděcí akce vozů Suzuki, vý-
stava historie včelařství, videoprodukce s mysliveckou tématikou, myslivecká
a sportovní videostřelnice. Pořádá HS Rosice. 
• 19.4. od 16.00 hod. - NÁCVIK TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI A MOTORIKY.
V klubovně Zámeckého kulturního centra. Pořádá OS Klub seniorů. 
• 20.-21.4. - BOJ O TETČICKÝ POKLAD. Dobrodružná týmová hra s pře-
spáním v tetčické sokolovně. Pro děti od 6 let. Poplatek 100 Kč. Nutné přihlásit 
se předem. Pořádá Středisko volného času Rosice. 
• 22.4. - DEN ZEMĚ ANEB VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY DO OKROUHLÍKU. 
Rodinná akce při které účastníky čeká stopovací hra, návštěva a krmení zvířátek
a opékání špekáčků. Sraz v 8.50 u Unipacku. Za deště se nekoná. MC Kašpárkov.

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 28.4. - NA KŘÍDLECH POCITŮ - MARTINA POSPÍŠILOVÁ. 
Výstava energetických obrazů s polodrahokamy. Galerie a sklepení Památníku 
A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 19.4. v 19.30 hod. - JARNÍ KONCERT: VEČER S MUZIKÁLEM. Účinkuje 
prof. Jarmila Krátká, studenti JAMU, klavírní doprovod Mgr. Lenka Císařová. 
Kino Réna Ivančice. Vstupné: 90, 70 Kč, Předprodej v KIC. 
• 21.4. - FLORA OLOMOUC 2012 - jarní etapa tradičních zahradnických 
trhů ČECHY PO KOSÍŘEM - zámek, zámecká zahrada s rozhlednou, muzeum 
historických kočárů  ARBORETUM BYSTROVANY - možnost zakoupení 
okrasných dřevin a květin. Celodenní poznávací zájezd, odjezd v 7.30 hodin
od Besedního domu Ivančice. Doprava: 340 Kč.
• 26.4. - Zájezd  Brno - hala Vodova Koncert LUCIE BÍLÁ SE SKUPINOU 
PETRA MALÁSKA. Odjezd v 18.30 hodin od Besedního domu Ivančice.  
Cena (vstupenka a doprava): 1000 Kč.

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

• každou středu od 14.00 hod. - NA SLOVÍČKO S DOBROVOLNÍKY. 
Můžeš pokecat s dobrovolníky, kteří v klubu a ICM  pracují v rámci projektu 
EDS. SVČ Ivančice, R-klub mládeže, Réna, vstup zdarma
• PO až PÁ - 15.00 až 19.30 hod. - NEW BEJ CLUB - NOVĚ OTEVŘENÝ 
KLUB MLÁDEŽE. Nové Bránice 7, 1. patro radnice.
• 14.4. od 16.00 do 17.30 hod. - ARIEL - MALÁ MOŘSKÁ VÍLA. Ariel a její 
kamarádi Tě provedou podmořským světem a seznámí tě se vším zajímavým 
formou her a soutěží. Poplatek 40 Kč/dítě. SVČ, přezůvky s sebou!
• 18.4. od 17.00 hod. - UBROUSKOVÁ TECHNIKA. Zkuste oživit vaše staré 
doplňky v bytě či na chalupě ubrouskovou technikou (uhlák, stolička, truhlička 
na víno, dřevěná krabička na čaje, …). SVČ, poplatek 30 Kč/dítě + materiál;
50 Kč/dospělí + materiál. Nutné se předem přihlásit do 13. 4. v SVČ Ivančice
• 20.4. - JUNGLE PARK BRNO. Jeďte s námi navštívit zábavné lanové cent-
rum. Základní trasa: 33 překážek (4 lanové přejezdy) ve výšce 3-7 m. Minimální 
výška lezce - 140 cm. Odjezd v 15:30 hod. od Besedního domu v Ivančicích. 
Poplatek 290 Kč/osoba. Nutné se předem přihlásit do 16.4. v SVČ Ivančice.
Připravujeme: • 23.4. od 10.00 do 14.00 hod. - DEN ZEMĚ. Přijďte s námi 
oslavit Den Země a společně se pokusit sestavit z PET-víček velký erb Ivančic, 
zahrát si hry a soutěže,  … Ivančice,  nádvoří MěÚ.
• 29.4. v 15.00 hod. - SLET ČARODĚJNIC. Čeká na vás odpoledne plné her a 
soutěží, čarodějnický salón, tvořivá dílna, … Park Réna, polatek 30 Kč/osoba.
• 30.4. - 4.5. - KRÁSNÁ A ZRANITELNÁ PLANETA ZEMĚ. Výstava
výtvarných soutěžních prací. Památník A. Muchy, Ivančice, Palackého nám. 9 

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 14.4. v 9.00 hod. - FLORBALOVÁ LIGA. Ve sportovní hale SKP Kometa 
Brno. Hrají mladší žáci 1. - 5. třída.
• 27.4. od 14.00 do 16.00 hod. - ČARODĚJNICE V ŠD. Zábavné soutěže, 
opékání hadů. Akce je určena pouze pro děti v družině. Vstupné 20 Kč.

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
• Od 10.4. OTEVÍRÁME KURZ PRO DOSPĚLÉ - GRAFIKA, FOTO-
GRAFIE, VIDEO NA PC. Pro dospělé zájemce, kteří rádi fotí na digitální 
fotoaparát a chtějí vědět jak zpracovávat fotografie, videa a jak na počítačovou 
grafiku. Vede zkušený lektor Mgr. Radim Šmíd, každé úterý 16. -19. hodin, 
cena: 1.200 Kč. Přihlášky na www.domecekmk.cz nebo v kanceláři DDM. 
Neváhejte - počet míst je omezen!
• 13.4. od 17.00 do 19.00 hod. - ZÁKLADY HRY NA DJEMBE A DJEMBE 
JAKO DOPROVODNÝ NÁSTROJ. První část workshopu hry na djembe. 
(Druhá část - 27. dubna od 17.00 do 19.00 hodin). Cena za oba semináře 300 Kč,
možno i jednotlivě - 150 Kč. Náplň workshopu: tradiční technika hry na 
djembe, základní údery a rukoklady, jednoduché rytmy, hra ve skupině, 
djembe jako doprovodný nástroj. Doporučujeme vzít si svůj nástroj, omezený 
počet djembe pro zájemce zajištěn. Vede: Marek Pečer. Přihlášky do 11. dubna
na Domečku na tel.: 515 322 770 nebo na e-mailu: info@domecekmk.cz
• 16.-20.4. - KRUMLOVSKÉ KOLEČKO. Cyklistická soutěž pro jednotliv-
ce, jízdy zručnosti, testy z pravidel silničního provozu a první pomoci, jízda 
městem. Finále v pátek 20. 4. ve 13.00 hod. na náměstí T.G.M.
• 17.4. od 14.00 hod. - POZOR !!! DĚTI I DOSPĚLÍ !!! Představujeme vám 
nový sport, který má po světě velký úspěch. KIN-BALL byl vymyšlen pro 
všechny! Míčová hra, která se hraje s lehkým míčem o průměru 122 cm. Hrají 
tři týmy o čtyřech hráčích. Stačí 10 minut na vysvětlení pravidel a můžeš začít 
hrát! Ukázka této zajímavé hry proběhne s profesionálním lektorem v tělocvičně 
ZŠ Ivančická. Více o této hře na www.kin-ball.cz
• 27.-28.4. - ČARODĚJNICKÁ NOC NA DOMEČKU. Rej čarodějnic
a čarodějů, hry, soutěže, spaní ve spacáku... Poplatek: 60 Kč.
• CVIČENÍ POWERJÓGY je od 23. 4. přesunuto na pondělí od 18.10 hodin. 
• FIT MIX - od 10.4. každé úterý od 17.00 hodin. Tříměsíční kurz vede Jitka 
Švédová, účastnický poplatek 450 Kč.
Připravujeme: • Příměstský tábor VÝLETNÍCI. Od 2. do 4. 7. vás čekají 
výlety na koních, na kole i pěšky, hry, soutěže a dobrodružství. Cena 450 Kč, 
možnost přihlásit se i na jednotlivé dny. • Příměstský tábor CESTOVATELÉ. 
Od 9. do 13. 7. se podíváme do celého světa a budeme poznávat přírodu, zvířa-
ta, lidi a jejich zvyky, budeme si vařit exotická jídla a vyrábět domorodý oděv. 
Cena 450 Kč, možnost přihlásit se i na jednotlivé dny.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 14.4. od 9.00 hod. - VEŘEJNÝ TURISTICKÝ ZÁVOD-KRAJSKÝ POHÁR 
KČT-JMO. Na Réně v Ivančicích. Bližší info na www.turisticky-zavod.cz.
• 15.4. - JARNÍ OTEVÍRÁNÍ IVANČICKÝCH ŘEK. Společná akce ivančic-
kých organizací KIC, ZUŠ, Junák, KČT, RC Měsíční houpačka a Okrašlovací 
spolek. Sraz na soutoku Jihlavy a Oslavy ve 14.30 hod. Trasy 2.5 - 5.5 km. 
Vhodné pro rodiny s dětmi. Na skautské Loděnici bude opékání špekáčků
a vystoupení skupiny Sanklabáno.
• 19.4. - VYCHÁZKA NÁMĚŠŤ - SENORADY PO ZELENÉ ZNAČCE. 
Odjezd autobusem z Ivančic v 6.43 hod. do Rapotic. Z Rapotic vlakem v 7.29 
hod. do Náměště. Chůze 18 km. Vede Hana Šťastná (tel.: 736 401 314).
• 28.4. - POCHOD OSVOBOZENÍ MĚSTA VYŠKOVA. Odjezd vlakem 
v 6.16 hod. z Ivančic, chůze 11 - 16 km. Zpět z Vyškova v 14.18 hod. nebo 
16.18 hod, podle délky trasy. Z důvodu nákupu levnější jízdenky sraz účastníků 
na vlakovém nádraží o 10-15 min dříve. 
• RŮZNÉ: Přihlášení i další zájemci o letní základnu „Jeseníky-Zlaté Hory“ 
ve dnech  30.7. - 5.8. 2012 se sejdou dne 20. 4. 2012 v 18.30 hod. ve vinárně 
Komarov. Vedoucí základny Hana Štˇastná vybere zálohu 1.000 Kč.

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

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 14.4. - TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI ÚSTÍ NAD LABEM. Vystoupíme 
na Střekovskou vyhlídku - rozhlednu na Sedle (284 m), navštívíme hrad Stře-
kov, prohlédneme si plavební komory na Labi, unikátní chráněný čedičový 
útvar Vrkoč a nejvyšší vodopád CHKO České středohoří nad Vaňovem.
Navštívíme vyhlídkový zámeček Větruše s rozhlednou, zrcadlovým bludištěm 
a lanovkou. Zdatní turisté si navíc pěšky projdou Bertino údolí a navštíví roz-
hlednu Erbenova vyhlídka. Doprava z Brna do Ústí n. L. pohodlným přímým 
vlakem Eurocity. Odjezd: 4:47 ze železniční stanice M. Krumlov, návrat
21:39 nebo 23:39. Cena: Doprava a služby 320 Kč / 20 Kč (děti do 15 let
a osoby s bezplatnou přepravou ČD), hrad Střekov 70/50 Kč, lanovka 18 Kč, 
rozhledna a bludiště na Větruši 10+10 Kč. Přihlášky: v Informačním centru u 
zámku, tel. 515 321 064. Další informace: Tel. 721 763 489 (Pavel Roháček) 
nebo www.turistimk.estranky.cz.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAMPONDĚLÍ:

• 9.30 - 10.00 hod. - MUZIKOHRÁTKY - pro rodiče (prarodiče) s dětmi.
• 17.30 -18.30 hod. - JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Info na tel.: 603 576 988.
• 19.15 - 21.00 hod. - LINE DANCE. Info na tel.: 776 818 101.
ÚTERÝ:
• 9.45 - 10.45 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI - pokročilí.
• 11.00 - 12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI - začátečníci.
• 15.15  - 15.45 hod. - CVIČÍME S BÁSNIČKOU - pro děti od 4 let bez rodičů.
• 16.00 - 16.40 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY s rodiči - pokročilí.
• 17.00 - 17.40 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY s rodiči - začátečníci.
STŘEDA:
• 10.00 - 11.00 hod. - POHYBOVÉ HRY S VÝTVARKOU - děti od 1,5 do 3,5 let.
ČTVRTEK:
• 9.00 - 10.00 hod. - FRANCOUZŠTINA PRO MAMINKY S DĚTMI - začátečníci.
• 10.30 - 11.30 hod. - VÝTVARNÉ TVOŘENÍ INSPIROVANÉ MONTES-
SORI PEDAGOGIKOU - od 1,5 roku.
• 18.00 - 19.00 hod. - JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Info na tel.: 603 576 988.

 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 16.00 hod. do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK.

Zveme vás na ochutnávku
Vinařství Víno Hruška s.r.o. se sídlem v Blatničce si Vás dovoluje 

pozvat na ochutnávku vín, jenž se uskuteční v hostinci U Zvonu v Dol-
ních Dubňanech.

Již 8. generací si v rodině předáváme cenné zkušenosti a rady z ob-
lasti výroby a pěstování vín, abychom Vám mohli poskytovat víno té 
nejvyšší kvality. Dnes ve vinařské oblasti Slovácko obhospodařujeme 
28 hektarů vinic, na nichž využíváme místní úrodné půdy, která velice 
pozitivně ovlivňuje vůni, barvu i chuť vín.

Na pořádané akci budou k degustaci nabízena tato vína: Sylvánské 
zelené, Děvín, Chardonnay, Rulandské šedé, Tramín červený, Muller 
Thurgau, Frankovka ROSÉ, Cuvée Dornfelder x Svatovavřinec, Ca-
bernet Moravia, Dornfelder.

Ochutnávka bude probíhat 21. dubna od 16.00 hodin v hostinci
U Zvonu v Dolních Dubňanech. Cena, zahrnující malé občerstvení
a víno dle vašeho výběru po celou dobu akce, je 250 Kč na osobu.

Personál hostince U Zvonu se na Vás těší.

Z historie dolování uhlí
V závěru minulého roku byl dokončen hodinový videozáznam, který 

zachycuje historii těžby uhlí na Oslavansku, a to od prvopočátků těžby 
až do ukončení a likvidaci následků dobývání uhlí. Divák je sezná-
men se všemi místy na Oslavansku, kde těžba uhlí probíhala, dále s 
významným těžařským rodem Müllerů a téměř se všemi důlními díly 
od Zaklášteří přes Verpach, Havírnu, jižní část Zbýšova, Padochov až s 
nejjižnější částí revíru na Dolině a v Nové Vsi. Jsou zde zachycena také 
největší důlní neštěstí na dole Františka a Kukla. Dále záběry z důl-
ního prostředí, budování oslavanské elektrárny a železnice Oslavany 
- Kounice. Závěr videozáznamu seznamuje se způsobem zasypávání 
jámového stvolu dolu Kukla-Václav Nosek a s čistírnou důlních vod. 

Vážení občané, zveme Vás na veřejné promítání DVD „Po stopách 
historie dolování uhlí na Oslavansku“, které se uskuteční ve středu 
25. dubna 2012 v 18.00 hodin v oslavanském kině. Případní zájemci 
budou mít možnost si DVD přímo na místě zakoupit za cenu 150 Kč.     

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Skořápkovník miroslavský
Ve středu 4. dubna byl na náměstí Svobody v Miroslavi ozdoben 

velikonoční strom - Skořápkovník miroslavský (Ciciricus Craslicus). 
Tento zvláštní botanický druh zdobí na jaře miroslavské náměstí již 
od roku 2004. Celkem 2352 kusů výdutků vajíček dodaly obě školní 
jídelny i občané. Malování zajistili žáci Základní školy Miroslav, děti 
z obou mateřských škol a školní družiny. Velikonoční náladu zvýrazní 
také makety kouhouta, slepičky a kuřátek, které dle návrhu akademic-
kého sochaře Pavla Krbálka a designérky Flavia Mosele vyrobili pra-
covníci SMM, a girlanda nad vchodem do radnice. Originální výzdobu 
je možné zhlédnout do úterý 10. dubna. 

„V tento den také proběhne v KD beseda s cyklistou Josefem Zimov-
čákem. Akce je součástí projektu „Na kole dětem“, kterého se město 
Miroslav také zúčastní. Známý cyklista, který je tváří projektu, bude 
besedovat s žáky základní školy o své účasti na nejtěžších cyklistických 
závodech světa - Tour de France, Giro d´Italia, La Vuelta atd. Ve středu 
13. června bude Miroslav zastávkou pelotonu v rámci tohoto veřejného 
charitativního projektu. Výtěžek akce bude použit na rekondiční pobyty 
dětí po onkologické léčbě,“ uvedl místostarosta Roman Volf.
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Gabriela Preissová a Oslavansko na přelomu 19. století
Právě před 150 léty, 23. března 

1862 se v Kutné Hoře narodila Ga-
briela Preissová, česká prozaička a 
dramatička. Až do dnešních dní si ji 
spojujeme především s divadelní hrou 
„Gazdina roba“ a divadelní hrou „Její 
pastorkyňa“, zhudebněnou Leošem 
Janáčkem. Přesto, že díla vznikla už 
v roce 1890 a 91, a Leoš Janáček do-
končil operu v roce 1903, jsou uvádě-
na v českých a moravských divadlech 
a do dnešních dní se těší velké oblibě. 

Pro náš region je zajímavé, že v do-
bě, kdy Gabriela Preissová obě drama-
ta dokončovala, žila u nás v Oslava-
nech, kam se přistěhovala v roce 1890. 
Tehdy jí bylo 28 let. Důvodem jejího 
příchodu do Oslavan bylo zaměstnání 
jejího manžela, nastoupil v roce 1890 
do zdejšího cukrovaru jako pokladník. 
Preissovi pak bydleli v domě zvaném 
„Palanda“, který se nachází naproti 
dnešní oslavanské škole. Zde byli uby-
továvaní zaměstnanci oslavanského 
cukrovaru. Preissovi žili v Oslavanech 
sedm let, tedy do roku 1897.

Gabriela Preissová začala psát už 
ve svých patnácti letech a jak poznala 
život, tak psala. Její ženy, hrdinky, 
svůj těžký životní úděl dokázaly hr-
dinně snášet. Obě její hry vznikly ze 
skutečných událostí, vycházely z ži-
votních příběhů. Například hrdinka 
„Gazdiny roby“ byla vyšívačkou ve 
dvoře Nesytu. I další její povídky byly 
inspirovány životem, tak například 
námět na povídku „Dvě Prisky“ čer-
pala ze života oslavanských cikánů. 

O pobytu Gabriely Preissové 
v Oslavanech víme, že zde působila 
buditelsky, ale o tom, jak zde žila, toho 
mnoho nevíme. Před několika lety se 
mi dostal do rukou román Františka 
Kožíka „Na křídle větrného mlýna“, 
který vyšel v roce 1977. Je vyprávěním 
o životním osudu Zdenky Braunerové 
(1858-1934), české malířky a grafičky. 
Byla přítelkyní Gabriely Preissové 
a také obou bratří Mrštíků. Malířka 
pobývala na sklonku 19. století na 
Slovácku, kde namalovala řadu obrazů, 
a v té době přijela navštívit Preissovou 
do Oslavan. Tuto událost zachytil ve 
svém románu právě František Kožík, 
a tak sice málo, ale přece jen se něco 
o pobytu Gabriely Preissové v Oslava-
nech dovídáme ze spisovatelova pera.

Malířka se za svou přítelkyní 
vypravila na podzim roku 1894. 
František Kožík tuto událost popisuje: 
„Vesnice u Brna, celá ve stínu továren, 
ji při příjezdu nenadchla.“ Jenže moc 
továren v té době v Oslavanech neby-
lo, ale zvážíme-li, že přijížděla kočá-
rem od Brna, pak mohla jet kolem 
původního dolu Kukla, serpentinami 
nad třídírnou uhlí dolů k řece a řeku 
přejela již po nově zbudovaném mos-
tě, dokončeném v roce 1879. Zde se jí 
naskytl pohled na komplex provoz-
ních budov cukrovaru, a protože při-
jížděla na podzim, byla plná sezóna, 
všude byla určitě navezená řepa a plno 
dělníků, určitě i hojnost bláta. Pak 
přijížděla k „Palandě“, vybudované 
na stráňce, škola naproti ještě nestála, 
směrem na Novou Ves dva, tři domy 
a několik stodol, směrem do městečka 
několik domů, stodol a fara. Takže 
Oslavany ji „nenadchly“.

 S Gabrielou Preissovou se Braune-
rová seznámila v Praze a už při prv-
ním setkání se jí zalíbila. Tato hezká, 
štíhlá a elegantní mladá dáma byla o 
čtyři roky mladší než ona. Braunerová 
v dopise své sestře uvádí, že v Gabri-
eliných pohledech i úsměvech byla 
zkušenost, vycházela z ní čistota a 
lidské teplo. V Oslavanech se setkaly 
v bytě Preissových. Zařízení oslavan-
ského bytu se Braunerové vůbec nelí-
bilo. Banální nábytek a nic na pravém 
místě, i židle jí připadaly rozestavěné 
jen se záměrem, aby se na nich dalo 
sedět. Dělalo to na ni dojem, že se 
Preissovi právě nastěhovali, nebo že 
jsou před stěhováním.

Před příchodem do Oslavan byd-
leli Preissovi v Hodoníně. Manžel 
Gabriely, do kterého se v sedmnácti 
letech šíleně zamilovala a v roce 1880 
se vzali, byl Němec a byl o dvacet 
šest let starší než ona. Nepřečetl ani 
jednu její povídku, žili spolu klidně, 
středem rozhovorů byla domácnost
a jejich dva synové.

Gabriela Preissová byla sečtělá, 
měla přehled, znala dobře novou 
literaturu, nechala si posílat i časopisy 
z Prahy a Paříže. Braunerová v do-
pisech své sestře Anně Preissovou 
nadšeně charakterizovala: „Geniální 
ženská. V Paříži by jí rozuměli líp 
než u nás.“ Znala některé Gabrieliny 
povídky ze Slovácka, i její dvě hry, a 
měla k ní upřímnou úctu. Preissová si 
jí však stěžovala, že za obě hry se jí 
dostalo akorát tak „kamenování“ za 
to, že uvádí na scénu vražedkyni, že 
hanobí slovácký lid a vytýkali jí i po-
užívání dialektu. Její předchozí dílko 
„Počátek románu“ zpracoval tehdy do 
libreta brněnský libretista Rybáček 
a Leoš Janáček libreto zhudebnil. 
Z Prahy to vrátili, v Brně to hráli jed-
nou, ale za moc to nestálo. Také se jí 
svěřila, že teď se chystá Leoš Janáček 
pustit do „Pastorkyně“ a slibuje, že to 
bude úplně něco jiného.

S Gabrielou Preissovou se také 
dobře znali bratři Alois a Vilém Mrští-
kové. A tak po příjezdu Braunerové se 
vypravili do Oslavan také. V den, kdy 
měli přijet na návštěvu, byla Preissová 
nemocná, měla horečku a kašel. Proto 
jim naproti s kočárem jela Braunero-
vá. František Kožík v knize uvádí, 
že Alois Mrštík (1861-1925) byl 
učitelem, mluvil klidně s přízvukem 
autority, byl vysoký, elegantní s tma-
vými vlasy. Vilém (1863-1912) byl o 
něco menší, temperamentnější, prudce 
gestikuloval, nosil brýle. Po příjezdu 
do domu Preissových se sesedli kolem 
postele se zelenými nebesy, v níž Ga-
briela ležela, a Braunerová převzala 
úlohu domácí paní. 

Jak píše F. Kožík, „sešly se čtyři 
duše, které si rozuměly“. Bratři 
Mrštíkové se s Preissovou znali už 
z dřívějška. Hned po dokončení 
„Pastorkyně“ jí napsali a pozvali ji do 
Divák, kde žili se svým otcem a bra-
try. Přijela za nimi se synem, a když 
na něho zavolala: „Ríšo, pojď svačit!“ 
Vilém zajásal: „To je pravé jméno pro 
Helenčina hocha!“ Začínal právě psát 
„Pohádku máje“. Po dotazu, kdo byl 
vzorem pro Helenku, s úsměvem 
Vilém sdělil, že Helenek bylo víc
a z každé se tam něco dostalo. 

Když Mrštíkové opouštěli Oslava-
ny, pozvali obě dámy k sobě do Divák 
„nadechnout se čerstvého vzduchu a 
zůstati na hody“. Preissová byla stále 
nemocná. Do Divák za Mrštíky jela 
Zdena Braunerová sama a strávila 
tam dva dny. Jejich domovem byla 
okouzlena. Přesto, že v domě žili 
jen muži, všude bylo plno květin, na 
stěnách originály moravských malířů. 
V té době právě dokončili první jed-
nání „Maryši“. Do čela knihy Vilém 
připsal věnování: „Velectěné Zdence 
Braunerové na památku připisu-
ji…“ Alois se také podepsal a připojil:
„A často si na nás vzpomeňte.“ Tolik 
z románu Fr. Kožíka.

Před příchodem Gabriely Preissové 
do Oslavan, působil v Oslavanech 
v roce 1880-81 jako učitel pozdější 
spisovatel Viktor Kamil Jeřábek. Po-
psal svoje pocity při příchodu takto: 
„Městys byl roztáhlý, cesty černé, 
prašné, stavení většinou přízemní, lid 
jaksi nedůvěřivý, jako zakřiknutý, bez-
krevný. … Vše zde bylo jakési zamlklé, 
plaché, nevlídné, klopotně neradostně 
se zde žilo. … byl zde šmahem ubohý 

dělný lid… význačnější občané své 
češství jaksi měli pod pokličkou, neby-
lo jim příjemno mluviti česky. Baviti se 
s nimi o něčem duši povznášejícím bylo 
prostě nemožno.“ A za deset let na to, 
v roce 1890, se přistěhovala Gabriela 
Preissová. I ona měla možná stejné 
pocity, a proto se rozhodla situaci
v Oslavanech změnit, probudit zájem 
místních lidí o kulturu a vzdělání. 

Odstup deseti let však přece jen 
znamenal na Rosicku-Oslavansku po-
krok. Například v roce 1890, kdy se 
Preissovi přistěhovali, byl v Rosicích 
založen spolek „Beseda dělnictva 
československého“. Tento spolek, 
uváděný jako „Československá bese-
da“, ihned zahájil budování knihovny. 
Konal různé přednášky z přírodově-
dy, i přednášky v oboru elektřiny, byla 
organizována i divadelní představení, 
společné výlety, různé zábavy, kursy 
německého jazyka a také byl ustaven 
pěvecký kroužek. 

 V té době začala v Oslavanech 
působit Gabriela Preissová, vedla s ob-
čany debaty, půjčovala knihy a spolu 
s Janem Karlem Součkem (1857-
1930) začali organizovat ochotnická 
divadelní představení, která spolu 
režírovali, pořádali národní slavnosti. 
Gabriela sama i s ochotníky hrávala. J. 
K. Souček byl vrchním radou finanční 

technické kontroly v cukrovaru. Jejich 
snažení mělo výsledky, o divadelní 
představení začal být nebývalý zájem.

V té době v Oslavanech působí již 
Tomáš Kosmák, muzikant, kapelník 
a hudební skladatel, který hudbu také 
vyučoval. Už před příchodem Preisso-
vé založil v Oslavanech spolu s řídícím 
učitelem Charvátem smyčcový orches-
tr a o něco později dechovku, kterou 
sám řídil a pro kterou i skládal hudbu. 
Dále v té době provádí archeologické 
výzkumy v Oslavanech a okolí Václav 
Čapek, upozorňuje na své archeologic-
ké nálezy v různých odborných časo-
pisech. Kosmák i Čapek byli tehdy 
mladí, oba byli narození v roce 1862 
jako Gabriela Preissová.

V roce 1897 se Preissovi z Oslavan 
odstěhovali. Po odchodu Preissové 
pokračoval v činnosti Jan Karel Sou-
ček dál. V roce 1910 založil Družstvo 
divadelních ochotníků. Oslavanští 
ochotníci sehráli spoustu her přede-
vším našich předních spisovatelů. 
Přesné záznamy z té doby se zacho-
valy jen útržkovitě. Z nich se dovídá-
me, že 20. dubna 1919 byla sehrána 

divadelní hra podle dramatu Gabriely 
Preissové „Její pastorkyňa“. Leošem 
Janáčkem byla „Její pastorkyňa“ 
zhudebněna v roce 1903, pracoval 
na zhudebnění devět let, už od roku 
1894, a tato jeho opera je úspěšně 
uváděna až do dnešních dní. 

 Také bývalá padochovská občanka 
Ivana Valešová, česká herečka, členka 
činohry Národního divadla v Brně, 
se dobře seznámila s dílem Gabriely 
Preissové. V roce 1974 debutovala 
v brněnské Mahenově činohře rolí 
Jenůfy ve stejnojmenné adaptaci 
dramatu „Její pastorkyňa“. Jak uvedla 
tehdejší kritika, ztvárněním Jenůfy si 
získala brněnské publikum, které oce-
nilo její talent a smysl pro hluboký cit. 
Rovněž, jak uvádí kritika, neopakova-
telným způsobem ztvárnila také posta-
vu krajčířky Evy v „Gazdině robě“. 

Gabrila Preissová a J. K. Souček 
v Oslavanech na přelomu 19. a 20. 
století přispěli k probuzení zájmu o 
kulturu, čtení a divadlo. Soustředili 
kolem sebe skupinu občanů, kteří 
se pak stali nadšenými amatérskými 
divadelníky a připravili bezpočet 
divadelních her, operet i kabaretů,
a co bylo nejdůležitější, získali další 
generace k pokračování. 

Ovšem období, ve kterém zde oba 
působili, bylo přece jen jiné než v době 
Viktora Kamila Jeřábka. Devadesátá 
léta 19. století byla obdobím mohutné-
ho rozvoje průmyslu, nástupu techniky 
a modernizace a to s sebou přinášelo 
i pokrok společenský, změny v život-
ním stylu a zájem o vzdělání. 

V roce 1890 měly Oslavany 2 547 
obyvatel a ti žili ve 297 domech, Pa-
dochov měl 613 obyvatel a 44 domů. 
V roce 1892 byla dokončena nová 
oslavanská škola pod kostelem, v roce 
1895 byla otevřena i škola v Padocho-
vě, ve stejném roce byl založen Sbor 
dobrovolných hasičů v Oslavanech 
a v Padochově v roce 1904. V roce 
1897, kdy z Oslavan odcházejí Preis-
sovi, byl založen v revíru odborový 
spolek horníků a hutníků „Prokop“, 
který vedle schůzování a přednášek 
organizoval také taneční zábavy, 
rodinné výlety atd. Rok na to v roce 
1898 vznikl v Oslavanech katolický 
vzdělávací spolek „Svornost“ s odbo-
rem divadelním a orchestrálním. V ro-
ce 1905 byla v Oslavanech založena 
Sociálně demokratická strana a v roce 
1907 Dělnická tělovýchovná jednota 
- DTJ. Je to období i četných stávek, 
většinou prohraných, např. 1875, 
1889, 1898, 1900, 1907. V  roce 1910 
byl Janem Karlem Součkem založen 
v Oslavanech Sokol a zmiňované 
Družstvo divadelních ochotníků. 

Takže pokud by přijel do Oslavan 
Viktor Karel Jeřábek o deset-dvacet 
let později, jistě by již nepsal, že je 
zde „lid jaksi nedůvěřivý, jako zakřik-
nutý... zamlklý, plachý“.

Už tyto údaje dokazují, že i 
v našem regionu před sto lety došlo 
k obrovským změnám ve společen-
ském životě a někdy na počátku této 
éry zde působila Gabriela Preissová 
s Janem Karlem Součkem a pomáhali 
burcovat obyvatelstvo z národní lhos-
tejnosti. Gabriela Preissová zemřela 
27. března 1946 v Praze ve věku 
osmdesáti čtyř let.     Jarmila Plchová

Použité prameny: Plchová, J.: 
Setkání v Oslavanech před 114 léty. 
Okno 12/2008

Vysvětlení „zázraku„ 
v ivančickém kostele

V Zrcadle č. 22/2007 byl popsán zázrak v Ivančic v roce 1312. Údaje 
uvedené v tomto článku byly použity ze Zbraslavské kroniky, jejímž 
autorem byl opat zbraslavského kláštera. Kronikář doprovázel královnu 
Elišku a byl v Ivančicích dne 4. května 1312, tedy nedlouho po Velkém 
pátku stejného roku (24. března 1312).

V krátkosti připomeneme, co se stalo, jak to uvádí Zbraslavská kronika. 
Ke svatému přijímání se dostavil větší počet věřících, takže kněz musel lá-
mat hostie, aby se na všechny dostalo. Jeden z přijímajících obdržel menší 
část a zapochyboval o účinnosti tak malého kousku. V tom okamžiku mu 
začala hostie v ústech narůstat, až mu nečekaná velikost znemožnila zavřít 
ústa. Ze strachu, že se zadusí, vložil hostii do stěny kostela, ale sdělil zpo-
vědníkovi, co udělal. Kněz chtěl vyjmout hostii z otvoru ve stěně, a když 
ruku vytáhnul, měl prsty potřisněné krví. Přesto ruku znovu do otvoru vložil 
a vyndal hostii, ze které začala „okamžitě vytékat hojná krev“, takže byly 
postříkány nejen prsty knězovy, ale také stěna a půda kostela. O té záleži-
tosti byla informována představená oslavanského kláštera a při své cestě
na Moravu, také královna Eliška, které neváhala a spolu s představenou 
kláštera Ivančice navštívila. Při tehdejších znalostech nebylo jiné vysvětle-
ní, nežli „stal se zázrak“. 

Další údaje Zbraslavské kroniky jsou již podružné. Ještě pro návštěvníky 
Ivančic upozorňujeme na obraz zavěšený na stěně kostela. Autorem obrazu 
je Josef Vojtěch Hellich (1807-1880). P. Tomáš Procházka chtěl tento obraz 
zavěsit v kostele, v srpnu 1851 to bylo povoleno brněnským ordinariátem, 
„ale ne s církevním požehnáním, protože se jedná o uvádění zázraku, který 
nebyl církevně schválen“. Nakonec skončil obraz v kapli sv. Jakuba a byl 
tam až do r. 1955. Při opravě kaple byl přenesen do chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie, kde je dodnes.

Popis obrazu: Jedná se o olejomalbu 183 x 125 cm vloženou do pozlace-
ného dřevěného rámu. Uprostřed je královna Eliška, klečící před monstran-
cí se zázračnou hostií. V jejím sousedství jsou rytíři, kteří ji doprovází, dále 
zbraslavský opat Konrád a jeho kaplan kronikář Petr Žitavský, který si dělá 
poznámky. V pozadí jsou oslavanské řeholnice, doprovázející královnu, 
v jejich středu ležící vizionářka.

Žijeme v 21. století a na zázraky nevěříme. Vysvětlení toho, co se před 
700 lety stalo, je dnes prosté. Způsobila to červená bakterie Monas prodigi-
osa-serratia marcescens, která se objevuje na škrobnatých vlhkých látkách. 
Jestliže se taková bakterie ocitne ve vlhkém prostředí a za normální teploty, 
začne se vytvářet červený pigment. Většina bakterií je bezbarvá nebo jen 
nevýrazně zbarvená. Rudý pigment vytvářený bakterií Serratia marcescens 
na zavlhlých hostiích byla příčinou, že tato jinak neškodná, drobná tyčinko-
vitá bakterie často sehrála neblahou úlohu v dějinách lidstva. V dřívějších 
dobách dávala podnět k pověstem o krvácejících hostiích - to byl náš případ 
v Ivančicích. Lidé v tom spatřovali projev božího hněvu, který například 
zažehnávali pronásledováním čarodějnic. Dříve, kdy mléko nebylo získá-
váno čisté, způsobily pigmentující mikroby škody tzv. barevnými vadami 
mléka a mléčných výrobků. I s tím se setkáváme při čarodějnických proce-
sech, které způsobily dříve tolik hrůzy. 

Nevíme, jaké prostředí mohlo být tehdy ve zničeném chrámu (viz Ku-
máni 1304), ale uložením vlhké hostie mezi zdivo vznikly podmínky pro 
vytvoření červené bakterie Serratia marcescens. Je pravděpodobné, že 
církev v roce 1851 již znala působení červených bakterií, a tím i příčinu 
„krvácející“ hostie v chrámu v  Ivančicích. Proto příhodu jako zázrak
neuznala.                                                      Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Použité prameny: • Káš. V.: Zemědělská mikrobiologie Praha 1984  
(Zemská knihovna Brno č. 5 10.847) • Sborník Židé a Morava 11. listopadu 
2009 - Okresní muzeum Kroměříž.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Husova v Moravském Krumlově včetně odloučených pracovišť 
- MŠ Palackého a MŠ S. K. Neumanna, pro školní rok 2012/2013 
proběhne v MŠ HUSOVA 18. dubna 2012 od 9.00 do 15.30 hodin.

Žádáme rodiče, aby přišli zapsat do mateřské školy i ty děti, které 
nastoupí do MŠ v jarních měsících roku 2013.

Ve dnech 10. až 13. dubna 2012 proběhne pro rodiče s dětmi
ve všech MŠ od 14. do 16. hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

ZÁPIS DO MŠ RYBNÍKY
pro školní rok 2012/2013 se koná

ve středu 11. dubna od 10 do 14 hodin v MŠ Rybníky.
K zápisu se dostaví rodiče, kteří chtějí své dítě umístit v MŠ

ve šk. roce 2012/2013.

Základní škola a Mateřská škola Suchohrdly u Miroslavi pořádá

ZÁPIS DO MŠ SUCHOHRDLY
U MIROSLAVI

na školní rok 2012 - 2013 dne 18. dubna 2012
od 8.00 do 11.00 hodin. 

Informace podáváme na tel.: 515 333 565, 737 681 729.
671 72 Miroslav, Suchohrdly u  Miroslavi 120, tel.: 515 333 565

e-mail: zs@suchohrdlyumiroslavi.cz 
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»AUTO - MOTO
koupím
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu. 
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Seat Toledo 1.9 TDI,  r. v 1997. 
Volat na tel.: 777 909 973.
•• nové 4 ks letních pneu Hankook 
215/65/R16 98H DynaPro. Tel.: 
602 500 356.
•• letní pneu s ocel. disky 185/70/14“ 
- 2 x Dunlop a 2 x Barum. + 2 x 165/
70/14“ zimní šípy. Cena dohodou. 
Tel.: 776 626 586.
•• daruji ND na Trabanta. Tel.: 
723 048 329.
•• sidecar k motocyklu, cena doho-
dou. Tel.: 776 626 586.
•• dvourychlostní Babetu, GO 
motoru + mnoho nových dílů. Cena 
dohodou. Tel.: 776 626 586.
•• motocykl Dněpr - Ural se sajdkou. 
V dobrém stavu, bez TP. Cena 16.000 
Kč. Tel.: 606 605 738.

•• novou 3t vlečku za traktor, hydrau-
lika. Cena 70 000 Kč. Bez TP, domlu-
va možná. Tel.: 602 766 764.

» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• RD - novostavba Hostěradice, 
Míšovice, pozemek 2200 m2. Tel.: 
777 582 899.
•• byt 3+1 v OV v Oslavanech. Cena 
890 tis. Kč. Tel.: 721 343 965.
•• starší RD 3+1 v Oslavanech, k re-
konstrukci. Voda, el., plyn, předza-
hrádka a dvorek. Cena dohodou. Tel.: 
608 456 273.
•• RD v Čermákovicích, vhodný i 
jako chalupa. Cena dohodou. Tel.: 
724 788 611.
•• zahradu v Moravském Krumlově 
- u Lacrumu naproti garáží, v OS, 
okrasná i užitková část, chata, dětský 
domeček se skluzavkou, elektrika. 
Cena dohodou. Tel.: 724 163 547.
pronajmu
•• byt 1+1 na Sídlišti v MK. Tel.: 
603 770 951.
•• pěkný cihlový byt 2+1 v Ivančicích. 
Cena dohodou. Tel.: 724 145 079.
•• garáž v Oslavanech, ul. Staro-
horská, 100 m od aut. nádraží. Tel.: 
737 600 699.
»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• velmi zachovalou válendu. Cena 
500 Kč. Tel.: 737 180 920.
•• jídelní stůl, dezén dřeva, 110 x 70, 
rozložitelný na 170 x 70. Nohy chro-
mové, opravované, ale funkční. Cena 
300 Kč. Tel.: 737 975 277.

»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.
•• rostlinky nebo semínka stenie 
sladké. Nabídněte formou sms. Ozvu 
se zpět. Tel.: 606 776 919.
prodám
•• 2 ks fošen 5 m, 30 cm a travní elek-
tr. sekačku zakoupenou v Mountfiel-
du. Tel.: 737 330 051, volat večer.
•• 300 ks křidlic Km beta černá, nové. 
Tel.:  602 500 356.
•• stromky švestek a bosenských 
švestek. Tel.: 515 322 304.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• kočárek Tako - trojkombinace, čer-
nobílý s kolama, rukojeť lze překlo-
pit. Ke kočárku patří: taška na dítě a 
taška na rukojeť. Používaný půl roku, 
perfektní … Tel.: 739 663 055.
» RŮZNÉ
•• Nabízím jednu celou stranu letáku 
o formátu A6 černobíle, pro inzertní a 
propagační účely za polovinu nákladů 
na tisk a distribuci. Leták je roznášen 
do cca 75 obcí a měst v nákladech 
24000 ks. Pohořelicko, Znojemsko, 
Moravskobudějovicko, Mikulovsko. 
Domluva na tel. čísle 608 814 420.
•• Hledám hodinového manžela na 
různé opravy v domácnosti. Tel.: 
725 436 711.
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• šicí stroj zn. Lada s dvojí jehlou. 
Tel.: 515 322 304.
•• zachovalý kuch. sporák na tuhá pa-
liva, levý vývod. Tel.: 606 405 218.
•• sporák na tuhá paliva zn. Favorit. 
Tel.: 515 322 304.
prodám
•• trezorové dveře s certifikací 
(zbraně) o rozměr. vč. futer: š 670 
mm, v 1630 mm, tloušťka 130 mm. 
Nové, nepoužité. Dohodou  na tel. 
776 626 586.
•• kadeřnický mycí box, barva čer-
ná, mísa hluboká, keramická. Volný 
ihned. Tel.: 724 857 821.

» ZVÍŘATA
prodám
•• prasata, váha 180 až 200 kg. Cena 
dohodou. Tel.: 605 378 622.
daruji
•• z důvodu stěhování 10mesíční 
štěně dalmatina, hodný k dětem i k 
ostatním psům, vhodný na zahradu i 
do bytu. Spěchá. Tel.: 724 726 908.

» SEZNÁMENÍ
•• Chcete se seznámit s mužem va-
šeho srdce, který pochází z Itálie? 
Navštivte naše webové stránky  
www.bellface.eu a zaregistrujte se!

•• Nekuřák, zajištěn, po 50ce, hledá 
solidní ženu kolem 50 let pro budouc-
nost. Tel.: 728 992 436.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím     (komerční inzerce)

•• Pivovarská krčma v Ivanči-
cích příjme servírku na víkendy 
- pravidelně pátek, sobota, ne-
děle. Pracovní doba 14 - 24 hod. 
Možnost zaměstnání na HPP, 
nebo i brigádně. Praxe min. 8 
let v oboru podmínkou. Nástup 
možný ihned. Pouze pro vážné 
zájemce více informací na e-mail:
pivovarskakrcma@seznam.cz, 
nebo na tel.: 774 987 655. 

•• Společnost TC MACH, s. r. o. vy-
hlašuje výběrové řízení na pozici: 
technik výroby. Klíčové prac. 
úkoly: výroba tepel. čerpadel. 
Požadavky: vyučen v tech. oboru, 
znalost chlad. systémů výhodou, 
ZG-1 tvrdé pájení úřední zkouška 
(13133 912 T 31 CP), pečlivost a 
dílenská zručnost, vysoké prac. 
nasazení, týmový duch. Nabízíme: 
zázemí české společnosti, motivující 
fin. ohodnocení podle splnění cílů, 
odborný růst, zaměstnanecké vý-
hody. Nabídky zasílejte na adresu: 
tcmach@tcmach.cz nebo na adresu 
TC MACH, s. r. o., U Mostu 590,
672 01 Moravský Krumlov.

•• Hledám výpomoc do domacnosti, 
úklid, vaření. Ivančice - M. Krumlov. 
Tel.: 774 930 587.
» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)
•• 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.
•• Seriózní půjčka bez zástavy nemo-
vitosti, i pro klienty se zadlužením
a záznamem v registru. Spolupracu-
ji s 1 věřitelem. Tel.: 734 277 263.
•• Nová půjčka ve vašem regionu s nej-
nižšími 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.
•• 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.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• 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.
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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 08/12 vyjde 20. dubna 2012, uzávěrka 17. dubna 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN
KINO OSLAVANY

( 546 423 018

st 11.4. v 16.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
a v 18.00 hod. Anim. rodinný film USA, dabing

so 14.4. v 18.00 SKYLINE
  Katasrt. sci-fi USA

ne 15.4. v 18.00 VE STÍNU
  Krimi drama ČR, SR PL, česky

so 21.4. v 18.00 DRIVE
  Akční film USA

ne 22.4. v 18.00 PAST NA ŽRALOKA
  Anim. rodinný film USA, dabing

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

st 11.4. ve 20.00 KONTRABAND
  Thriller USA

so 14.4. v 17.00 PAN POPPER
a ve 20.00 hod.  A JEHO TUČŇÁCI
  Rodinný film USA, dabing

ne 15.4. v 15.00 MEDVÍDEK PÚ
  Anim. pohádka USA, dabing

st 18. 4. v 18.00 PROBUDÍM SE VČERA
a ve 20.00 hod. Komedie ČR

ne 22.4. v 15.00 MÁMA MEZI MARŤANY
  Pohádka USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 8.4. v 19.00 PERFECT DAY:
  I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
  Komedie ČR

st 11.4. v 19.00 TOHLE JE VÁLKA!
  Komedie USA

ne 15.4. v 17.30 MODRÝ TYGR
  Rodinná komedie ČR

st 18.4. v 19.00 VŠE PRO DOBRO
  SVĚTA A NOŠOVIC
  Nejlepší ČR dokument 2011

ne 22.4. v 17.30 PROBUDÍM SE VČERA
a ve 20.00 hod. Komedie ČR

st 25.4. v 19.00 POUPATA
  Drama ČR

DDM Moravský Krumlov, nám. TGM 35 pořádá kurz

HRA NA DJEMBE
DJEMBE JAKO DOPROVODNÝ NÁSTROJ

POZOR ZMĚNA TERMÍNŮ
část I. - 13. dubna od 17.00 do 19.00 hodin
část II. - 27. dubna od 17.00 do 19.00 hodin

Cena za oba semináře 300 Kč, možno i jednotlivě - 150 Kč.
Vede: Marek Pečer. Náplň workshopu: tradiční technika hry
na djembe, základní údery a rukoklady, jednoduché rytmy,

hra ve skupině, djembe jako doprovodný nástroj. Seminář je určen 
pro pedagogy z MŠ, ZŠ a školních družin, kteří chtějí zařadit djembe 
do své výuky, ale i pro další hudební nadšence. Doporučujeme vzít 

si svůj nástroj, omezený počet djembe pro zájemce zajištěn.
Přihlášky do 11. dubna na Domečku na tel.: 515 322 770 nebo

na e-mailu: info@domecekmk.cz

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
zve širokou veřejnost na divadelní představení M. Jonese

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
24. dubna 2012 v 19.00 hodin - kinosál M. Krumlov

Hrají: Radek Holub a Miroslav Vladyka.
Humorně podaný příběh dvou komparzistů komentujících siuace 
a nové vztahy mezi členy filmového štábu, hereckými hvězdami a 
místními venkovany se odehrává v malém irském městečku, kde klid 
je narušen hollywoodskou filmovou produkcí. A co to udělá se dvěma 
obyčejnými chlapíky, když se náhle dostanou do světa peněz a slávy? 
 Více na: www.adf.cz. Předprodej vstupenek v IC, tel.: 515 321 064, 

e-mail: Infocentrum2@seznam.cz, vstupné: 320 Kč.

Upozorňujeme zájemce o koupi publikace

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

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

SPK Petrovice srdečně zve všechny milovníky ochotnického
divadla na divadelní hru Járy Cimrmana se zpěvy a tanci

AKT
I. repríza: sobota 14. dubna 2012 v 19.00 hodin
II. repríza: neděle 22. dubna 2012 v 18.00 hodin

Kulturní dům Petrovice. Vstupné dobrovolné. Obsazení: Žíla (malíř) 
- Jan Schovanec, Žílová (jeho žena) - Vlastislav Solař, Láďa Pýcha 

(učitel) - Jiří Prustoměrský, Bedřich Síra (neurčitého povolání)
- Pavel Hladík, Josef Turnovský (sexuolog) - Jiří Záviška.

10. ročník dětského tábora Templštýn za účasti

POLICEJNÍ AKADEMIE
ZNOVU VE VÝCVIKU

Občanská patrola vypisuje nábor nových členů, za účasti nejlepších 
Lasardových můžů a žen!

Program bude obohacen ukázkami a spoluprací s městskou
a státní policií ČR a záchrannými jednotkami. 

I. termín výcviku: 5. - 11. 8. 2012, cena 2.750 Kč
II. termín výcviku: 11. 8. - 18. 8. 2012, cena 2.750 Kč.

Účast na obou výcvicích - 13 dní jen za 3.900 Kč.
Pod vedením Vlaďky Rozmahelové, informace na tel.: 605 252 489 

nebo na e-mailu: VladimiraRozmahelova@seznam.cz

VELIKONOČNÍ MENU
od 7. dubna 2012 v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích

Studený předkrm: 100 g vaječná terina s kopřiv. nádivkou a mandlemi - 39 Kč
Polévka: 0,22 l polévka z medvědího česneku s restovanou slaninou - 26 Kč

Velikonoční speciality: 1/4 ks pečená husička nadívaná jablky na červeném 
skořicovém zelí a pečené domácí škubánky 249 Kč

1/2 ks pečené jarní kuřátko na rozmarýnu a tymiánu s kopřivovou nádivkou - 99 Kč
400 g peč. jehněčí kolínko na zel. Mirepoix s bram. purée a baby karotkou - 189 Kč
Moučníky: 1 ks tiramisu - 39 Kč, 1 ks velik. beránek na malinovém zrcadle - 32 Kč

Rezervace a objednávky: Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73,
tel.: 515 323 428, rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.czHotel Epopej Moravský Krumlov pořádá 2. ročník kulinářské akce

ŘÍZEČKOVÉ POSEZENÍ
18. května v restauraci hotelu Epopej

zájemci se mohou hlásit v recepci, tel.: 515 321 317
PAMĚTNICÍM Z ČS. SVAZU ŽEN 

Městské muzeum připravuje článek o Československém svazu žen
v Moravském Krumlově. Jelikož chybí přesné údaje o založení 
poboček ve Vertexu, Rakšicích a ze Zachráněné, pomozte, prosím, 
svými vzpomínkami, fotografiemi, popř. kronikami k sestavení co 
nekvalitnějšího článku. Děkuji. Kontakt: Mgr. Hana Prymusová, 
tel. 515 224 289, 725 579 923, email: prymusova@meksmk.cz. 
V pracovní dny mezi 7.00 - 15.30 v Městském muzeu v Knížecím 

domě, nám. T. G. Masaryka 40, Moravský Krumlov.

ČZS Višňové a Městys Višňové pořádá

34. VÝSTAVU VÍN SPOJENOU
S OCHUTNÁVKOU.

Velikonoční neděle 8. dubna 2012 začátek v 10.00 hodin
ve sportovní hale ve Višňovém. Občerstvení zajištěno.

Odpoledne živá hudba. Srdečně zvou pořadatelé.

Srdečně zveme děti i dospělé na II. ročník akce

JARNÍ OTEVÍRÁNÍ
IVANČICKÝCH ŘEK

v neděli 15.4. ve 14.30 hod.
sraz na soutoku Jihlavy a Oslavy (u letkovické lávky)

Slavnostní otevření s vodníky, výlet kolem Jihlavy se zajímavými 
úkoly pro děti, na skautské Loděnici opékání špekáčků a skupina 

Sanklabáno! Příznivci turistiky dojdou na Loděnici delší trasou přes 
Stříbský mlýn. S sebou: špekáček, pečivo, nůž.

Poplatek: 30 Kč/dospělí, 30 Kč/děti, rodinné vstupné: 70 Kč/rodina
Pořádají: KIC Ivančice, RC Měsíční Houpačka, Junák Ivančice,

KČT Ivančice, Okrašlovací spolek Ivančice, ZUŠ Ivančice

Středisko volného času Ivančice, Komenského nám. 12 pořádá

TÁBOR PRO NÁCTILETÉ
22. - 28. července 2012

Tábor je určen pro kluky a holky od 10 do 18 let. Základna je přímo 
u přírodního koupaliště „Štěrkáče” a nedaleko od jedné z nejdelších 
cyklostezek v ČR. Program je zaměřen na sport, cyklistiku, plavání, 
in-line bruslení, běhání, míčové hry, noční hry, strategické, zážitkové, 
lanové aktivity, aerobik, zumbu, tvořivé aktivity, soutěže a týmové hry. 

Možnost horské nebo trekové kolo, in-line brusle, cyklistická helma.
Ubytování: budova 5-ti lůžkové pokoje, stany - Otrokovice.

Úplata: 2.500 Kč (doprava, ubytování, strava 5x denně, pitný 
režim, program, pedagogický dozor). Přihlásit se můžete osobně,  

telefonicky nebo e-mailem na www.svcivancice.cz
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Netradičně ve středu 21. března 
jsme se účastnili turnaje v rámci 3. 
ročníku regionální florbalové ligy 
mladších žáků. Je to dlouhodobá 
soutěž žáků 1.-5. tříd, kde se na 
jednotlivých turnajích utkávají, 
kromě nás, týmy DDM Oslavany, 
SVČ Pohořelice, DDM Junior, 
Komety Brno a ZŠ Hamry. Pořada-
telem byla tentokrát ZŠ Hamry ve 
speciální florbalové hale na Lesné.

Hrálo se systémem každý 
s každým 2x6 minut, v poli 5 hrá-

čů + brankář, střídalo se hokejově. 
Za vítězství se udělovaly 3 body, 
za remízu 1, za prohru žádný. 
O konečném pořadí rozhodoval 
počet získaných bodů, popřípadě 
vzájemný zápas a skóre. 

Na turnaj jsme odjížděli s po-
četným týmem 16 hráčů. Také 
jsme byli zvědaví, jak  hoši naváží 
na slibné výkony z posledního 
turnaje. Celé klání opět potvrdilo 
naši nemoc a tou je dávání branek. 
Průměr necelé jedné branky na 

zápas a jediná výhra nás odsoudily
na poslední příčku, i když jsme 
kromě zápasu s brněnskou
Kometou herně ani výsledkově 
nepropadli. Opět jsme se mohli 
spolehnout na golmana Kubu Šus-
tu, který byl naší velkou oporou.

Tímto všem děkujeme za re-
prezentaci SVČ Ivančice a těšíme 
se na předposlední turnaj, který se 
uskuteční v sobotu 14. 4. v Brně 
a pořadatelem bude SKP Kometa 
Brno.                    /SVČ Ivančice/

Florbalisté z Ivančic pod stupni vítězů

Krajský přebor v kopané

sobota 7. dubna v 15:30 hodin

FC Moravský Krumlov
- FK IE Znojmo

Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
Mediálním partnerem FC Moravský Krumlov je Občanské sdružení ALMA - vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO

Dům dětí a mládeže Miroslav, 
ZŠ Miroslav, MKIC a OS Marek 
zvou malé i velké turisty na 22. 
ročník turistického pochodu okolo 
Miroslavi, který se uskuteční v so-
botu 21. dubna. Letos účastníky 
čeká putování nejen přírodou, ale 
i časem, a to až do pravěku.

Ať už si vyberete kteroukoli 

ze tří pěších tras (v délce 3 km, 6 
km nebo 10 km), dostanete se po 
časové ose ze současnosti u ZŠ 
Miroslav přes různá období dějin 
až do pravěku v letním kině.

Kdo jezdí radši na kole, může 
se zúčastnit Cyklistického putová-
ní po mikroregionu Miroslavsko. 
Tuto novou cyklotrasu připravil 

pan Viktor Antl, který také osobně 
provede přihlášené cyklisty po 
zajímavostech okolních obcí. Na 
všechny zúčastněné bude čekat 
v cíli (v letním kině) bohatý pro-
gram: táborák k opečení vlastních 
špekáčků, pro děti pravěké soutě-
že a jistě všechny návštěvníky za-
ujmou ukázky nejen historických 
bojů a bitev. Těšit se můžete na 
veselou pravěkou rvačku, středo-
věký souboj s meči, současnou 
vojenskou techniku i ukázku mo-
derního airsoftu. K tomu všemu 
bude živě hrát známá skupina Pa-
roháči, na žíznivé a hladové bude 
připraven stánek Pizzeria baru 
Miroslav s občerstvením. 

Více informací na plakátech, na 
webu www.ddmmiroslav.wu.cz, 
nebo v DDM Miroslav.

Eva Mikešová, DDM MIroslav

Miroslavská šlápota povede do pravěku

ZUMBA FITNESS S PETROU
Rozvrh lekcí:

PONDĚLÍ ZŠ Hostěradice od 18 do 19 hodin
ÚTERÝ  Sportovní hala Střední školy dopravy, obchodu
  a služeb Moravský Krumlov od 17.30 do 18.30
  Orlovna Ivančice od 19.00 do 20.00
STŘEDA Kulturní dům Petrovice od 17.30 do 18.30
ČTVRTEK Tělocvična Vých. ústavu MK od 18.00 do 19.00
  Orlovna Ivančice od 19.30 do 20.30

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


