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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

Peticí proti dani na tichá vína
Vůbec poprvé v historii se ve-

dení Jihomoravského kraje pusti-
lo do petice proti opatření vlády. 
Společně se Svazem vinařů, Ag-
rární komorou ČR a představiteli 
vinařů ve středu 11. dubna zaháji-
li petiční akci s cílem přesvědčit 
zákonodárce, aby zavedení daně 
na tzv. tiché víno nepodpořili. 

Tvůrci petice zásadně nesou-
hlasí se záměrem Ministerstva 
financí ČR zavést nenulovou 
spotřební daň z tichého vína. 
Takový krok by podle nich vážně 
poškodil celý sektor vinařství a 
vinohradnictví v ČR, zejména v 
Jihomoravském kraji, a to přede-
vším v okresech již nyní struktu-
rálně postižených hospodářskou 
krizí. Kromě toho by negativní 
důsledky tohoto opatření dopadly 
i na navazující obory, zejména v 
cestovním ruchu. Spotřební daň 
z vína nemá žádný vinařský stát 
v Evropské unii.

Plocha obhospodařovaných 
vinic dosahuje 18.000 hektarů 
zemědělské půdy a hospodaří 
na nich asi 19 tisíc pěstitelů. 
Přepočtem se zde z této plochy 
vyprodukují hrozny v hodnotě 
asi 1,5 miliardy korun. Všechny 
tyto hrozny jsou v ČR zpracová-
ny na víno. Tímto zpracováním 
se vytváří další národní produkt 

v hodnotě asi 1,5 miliardy.
Celý obor přímo zaměstnává 

asi 20 tisíc pracovních sil. Jsou 
zde navazující obory jako gas-
tronomie, turistika a cestovní 
ruch. Zavedení nenulové sazby 
spotřební daně z tichého vína by 
znamenalo vážné poškození celé-
ho tohoto sektoru, část se vlivem 
nulové sazby v okolních státech 
přesune do zóny šedé ekonomiky. 

Ani pro stát by očekávaný vý-
nos této daně nebyl nijak veliký. 
Vinaři a vinohradníci by navíc byli 
zatíženi novou administrativou. 
Toto opatření by fakticky vedlo k 
poklesu domácí produkce vína a 

také k poklesu zájmu spotřebitelů 
o moravská a česká vína.

„Jihomoravský kraj je krajem 
vinařů. Vinný hrozen máme i ve 
znaku. Zavedení daně je přímým 
útokem na konkurenceschopnost 
našich vinařů a povedou k zátěži 
regionů, jako je Hodonínsko, 
Znojemsko a Břeclavsko, kde 
je již nyní nezaměstnanost vyšší 
než 15 procent,“ uvedl hejtman 
Michal Hašek.

Zástupci vinařů, agrární 
komory a kraje se také ozvali 
proti zrušení zelené nafty. Podle 
jejich názoru povede k ohrožení 
konkurenceschopnosti českých 

zemědělců. Většina zemí Evrop-
ské unie nejen více dotuje své 
zemědělce, ale také jim přiznává 
určité výhody, jako je zelená 
nafta. „Tento krok tak povede ke 
zdražení domácích potravin, a tím 
ke zvýšení dovozů ze zahraničí a 
bude dalším krokem k likvidaci 
našeho zemědělství a vinohrad-
nictví,“ dodal hejtman.  

Vedení kraje se kvůli návrhu na 
zavedení spotřební daně na víno 
také obrací na starosty obcí jižní 
Moravy. Kraj rozešle apel všem 
starostkám a starostům obcí a 
měst v Jihomoravském kraji.

Představitelé Jihomoravského 
kraje v dopise zdůrazňují, že 
zavedení uvedené daně by vážně 
poškodilo vinařství a vinohrad-
nictví v České republice, zejmé-
na však na jižní Moravě. Obrace-
jí se proto na představitele měst 
a obcí na jižní Moravě s žádostí 
o vystavení petice proti tomuto 
návrhu na městských či obecních 
úřadech, případně o umístění 
odkazu na petici na webových 
stránkách. „Jsme přesvědčeni, 
že je v našem společném zájmu, 
abychom zastavili plán vlády, 
který by měl devastující dopad 
na podnikání a život obyvatel 
jižní Moravy,“ uvádí se mimo 
jiné v dopise.                   /mape/

ilustrační foto
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ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ
TERMOPRÁDLA, KONFEKCE, 
A SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ

OPRAVY ODĚVŮ 
KW-KEEPS WARM, Jana Jakubcová. 

Palackého nám. 8, Ivančice, 
tel.: 605 509 077, www.kwmoda.com

KW-KEEPS WARM 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

ÚPLNĚ ZADARMO.
VOLEJTE: 602 782 272

PIŠTE: noviny@zrcadlo.info

Pracovní příležitosti ve Zbýšově u Brna:
» SEŘIZOVAČI – OPERÁTOŘI CNC
Požadavky: SOU stroj. zaměření + 2 roky praxe nebo

absolvent ÚSO stroj. zaměření pro CNC, znalost měření
a výkresové dokumentace, zákl.znalost programování CNC

Další pozice v obou závodech:
» Specialisté do oddělení kvality a technické přípravy 

se znalostí NJ nebo i AJ
» Brigádníci na celoroční výpomoc do výroby

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
Tel.: 546 418 107, mobil: 602 288 131, e-mail: hr@metaldyne.cz

OSLAVANY
Stabilní a perspektivní strojírenská společnost zabývající se lisováním a kovoobráběním

náhradních dílů pro automobilový průmysl oznamuje nová pracovní místa:

ČARODEJNICE PŘILÉTAJÍ
Čáry, kouzla, magie a bytos�, které je provozují. Černokněžníci, 

čarodějnice, vědmy a jiná roztodivná čeládka škodící či prospíva-
jící lidstvu dle momentální nálady. Tajemné a hrozivé bytos�, kte-
rých se prostý lid bál více než své vrchnos�, církve svaté, poli�ků 
a místních vyhlášených drben. 

Nejvíce řádili v noci z 30. dubna na 1. května, kdy pořádali své 
hromadné sabaty (sjezdy) v odlehlých a tajuplných místech, kam 
se lidská noha bála vkročit. Jedno takové se nalézá i na Petrových 
kamenech v Jesenících. Zapalovali tady ohně, aby je odehnali od 
svých stavení a omezili jejich škodlivou moc. Tento zvyk nazvali pří-
značně: „Pálení čarodějnic“. Naštěs� nemá nic společného s hony, 
mučením a hromadnými vraždami, které pořádali v minulos� různí 
náboženš� fana�ci po celém civilizovaném světě.

Tento prapůvodně pohanský svátek se slavil o úplňku, jenž byl 
nejblíže dnu nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodennos�
a letním slunovratem. Byl oslavou přicházejícího jara a plodnos�. 
O tom, že noc byla považována za magickou, svědčí i to, že se 
v tuto dobu otevírají jeskyně a zem vydává své poklady. Tak šupky, 
dupky, od ohně k té nejbližší. Možná, že najdete nějaké to zlato 
či diamanty a sousedé prasknou závis�. Naši předkové měli své 
podzemní poklady, my dnes sázíme online �kety. Každá doba má 
své. Výsledek bývá obyčejně stejný. 

Ale nesmutněme, víra hory přenáší a zázraky se sem tam dějí. 
Obzvláště při příležitos� filipo-jakupské noci. Je nepoměrně zají-
mavé sledovat u některých zvyků, jak se v průběhu stale� nezmě-
nily. Nic s nimi nenadělala ani křesťanská církev. Ale objek�vně 
řečeno k její c�, pokud neškodily víře, s nimi ani nic moudře dělat 
nechtěla. A tak, jak kdysi naši předkové, i my se dnes scházíme 
v širokém kruhu rodiny a přátel u posvátného ohně, abychom u 
darů země a slunce, dobrého jídla a pi� přivítali defini�vně jaro 
a odehnali zlovolné škůdce od svých domovů. Kéž by se to tak
podařilo i po dobu celého roku.                                        Petr Sláma 

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Před třinácti měsíci způsobila vlna tsunami havárii japonské jaderné 
elektrárny Fukušima. Jako reakce na ni vyzvala Evropská unie své člen-
ské státy k provedení tzv. „zátěžových testů“. Jejich úkolem je zkont-
rolovat, zda se od doby úvodního projektu nezměnily přírodní poměry 
nebo nebyly opomenuty důležité okolnosti pro jadernou bezpečnost.

Provozovatelé jaderných elektráren pak zpracovali hodnocení svých 
elektráren, Státní úřad pro jadernou bezpečnost je posoudil, schválil a 
předal do Bruselu. Následovalo připomínkování veřejností, které bylo 
v naší republice 28. února v Praze a účastnila se jej i OBK. Radou pro 
hodnocení zátěžových testů byly zprávy projednány a následně jednot-
livé elektrárny navštívila skupina složená z odborníků různých zemí.
V Dukovanech byla tato „Country review“ 26. až 29. března. 

Po ukončení „Country review“ lze konstatovat, že ke všem otevře-
ným otázkám byly předány požadované informace, na základě kterých 
byly tyto oblasti uzavřeny. Konečná verze zprávy, která je zatím neve-
řejná, bude předána Radě, která do 25. 4. 2012 zveřejní své závěrečné 
hodnocení k zátěžovým testům JE. Již teď lze nicméně konstatovat, 
že výsledky zátěžových zkoušek českých JE budou přijaty, tzn. že 
neexistují žádná vážná ohrožení bezpečnosti JE, vyžadující okamžitá 
nápravná opatření, že byly odpovídajícím způsobem zhodnoceny bez-
pečnostní rezervy JE a identifikovány oblasti pro jejich další zvýšení.

I když závěry hodnocení zátěžových zkoušek potvrzují správnost 
přístupu ČEZ, vydáním jednotlivých zpráv hodnocení České repub-
liky nekončí. Za základě výsledků zátěžových zkoušek byl pro obě 
české JE sestaven akční plán zvyšování bezpečnosti. V nich je zařa-
zena celá řada nápravných opatření, z nichž některá byla navržena již 
před havárií na JE Fukushima a zátěžové testy pouze potvrdily jejich 
správnost. Lze přitom předpokládat, že jejich naplňování bude Rada 
v budoucích letech kontrolovat podobnými misemi, jaká proběhla
u nás v Dukovanech.       6. 4. 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

OMLUVA REDAKCE
Naše redakce se omlouvá finalistce soutěže MISS 2012 Tereze 
Fajksové za zkomolení jejího jména v článku v minulém Zrcadle.

Slovo úvodem
Práce na nové kanalizaci 

v Ivančicích a Oslavanech vrcholí. 
V souvislosti s jejím postupem 
vzrůstá starost radnic obou měst, 
co s povrchy silnic, které zůstanou 
po této stavbě poškozeny.

Oslavanské zastupitelstvo na 
svém veřejném zasedání dne 12. 
března schválilo model financo-
vání oprav komunikací v Osla-
vanech a v Padochově, které byly 
poškozeny při stavbě (informace 
v minulém čísle). Mezitím vedení 
města přišlo na jiný, jednodušší 
způsob, kdy opravy budou zadá-
ny přímo zhotoviteli. Oslavanští 
zastupitelé na svém dalším ve-
řejném zasedání původní usne-
sení zrušili a rozhodli se schválit 
smlouvu o dílo s firmami OHL 
ŽS a Colas CZ. Tato smlouva 
řeší návrh rozsahu oprav místních 
komunikací nad rámec povrchů 

dotčených komunikací po uložení 
kanalizace a vodovodů.

V Ivančicích na dubnovém 
veřejném zasedání řešili zastu-
pitelé stejný problém. V souladu 
se svým usnesením ze dne 5. 
března schválili provedení oprav 
komunikací všude tam, kde byl 
zpevněný kryt komunikace a kde 
bylo s opravou rýhy v komunikaci 
v rámci projektu „Zlepšení kvality 
vod v řekách Jihlava a Svratka nad 
nádrží Nové Mlýny“ počítáno.

Zastupitelstvo města zároveň 
pověřilo radu města k udělení 
souhlasu k zahájení oprav a od-
souhlasení jejich rozsahu. Zastu-
pitelstvo rovněž schválilo prove-
dení oprav komunikací v ulicích 
U Malovaného mlýna, Tyršova, 
V Olších, Zahradní a Mezírka. 
Opravy budou provedeny na zá-
kladě výběrového řízení.    /PeSl/

Opravy kanalizace vrcholí

Rada JM kraje na svém jednání 
ve čtvrtek 19. dubna 2012 dopo-
ručila krajskému zastupitelstvu 
schválit Memorandum o spolu-
práci při realizaci projektu „Ob-
nova části renesančního zámku 
Moravský Krumlov“.

„Chceme vytvořit takové 
podmínky, aby se část moravsko-
krumlovského zámku, ve které 
byla vystavena Slovanská epopej, 
mohla zrekonstruovat s využitím 
prostředků ministerstva kultury, 
Jihomoravského kraje a města 
Moravský Krumlov, aby byly vy-
tvořeny důstojné podmínky pro 
jednání s hlavním městem Prahou 
o návratu Slovanské epopeje,“ 
řekl hejtman Michal Hašek.

Memorandum o spolupráci má 
za cíl zajistit koordinaci přípravy, 
řešení a realizace projektu „Ob-
nova části renesančního zámku 
Moravský Krumlov“ pro účely 

zřízení a provozování výstavních 
prostor určených pro vystavování 
uměleckých děl v obnovených 
prostorách renesančního zámku 
Moravský Krumlov. 

Účastníci Memoranda, kterými 
jsou Ministerstvo kultury ČR, 
Jihomoravský kraj, obchodní 
společnost INCHEBA PRAHA, 
spol. s r. o. a město Moravský 
Krumlov, budou usilovat o nale-
zení shody na finální podobě pro-
jektové a prováděcí dokumentace 
včetně ekonomických aspektů 
realizace projektu. 

Cílem Memoranda je vystavová-
ní uměleckých děl v obnovených 
prostorách renesančního zámku 
Moravský Krumlov, restaurova-
ných v souladu s platnými předpi-
sy a požadavky Národního památ-
kového ústavu. Zda v opravených 
prostorách návštěvníci uvidí Slo-
vanskou epopej, je nejisté.      /abé/

Obnovu krumlovského 
zámku kraj podporuje

ZPRÁVY Z RADNIC
Čištění mlýnského náhonu

/Ivančice/ Velká stavba, obzvláště stavba nové kanalizace, zname-
ná výrazná omezení v silniční dopravě. Nejinak je tomu i v Ivanči-
cích. Kvůli ní došlo a bude docházet k významným dopravním ome-
zením.  Na ulici Široké, příjezdu k ivančické nemocnici, je částečná 
uzavírka, jednosměrný provoz jedním jízdním pruhem, už od  12. 
března. Potrvá do 31. května 2012. Ulice T. Procházky, frekvento-
vaná komunikace vedoucí od Třech kohoutů směrem na střed města 
bude do 11. května úplně uzavřena. Jedinou výjimku mají autobusy
a vozidla IZS. Ulice Oslavanská v horním úseku (křižovatka mezi 
sídlištěm a kruhovým objezdem) je částečná uzavřená, provoz je ve-
den jedním pruhem a řízen semafory. Toto dopravní omezení potrvá 
také do 11. května. Pravděpodobně největší problémy řidičům způso-
bí úplná uzavírka ulice Oslavanská v úseku od Tří kohoutů po ulici
Na Brněnce, v době do 14. května do 11. srpna 2012.               /PeSl/

Oslavy 1. máje v Miroslavi
/Miroslav/ V úterý 1. května pořádá město Miroslav celodenní 

slavnost - oslavy svátku práce a vstupu ČR do Evropské unie. Oslavy 
začínají v 8.00 hodin rybářskými závody mládeže na požární nádrži 
v Ramoši. V 9.30 promluví starosta města. U příležitosti 60. výročí za-
ložení pořádá mateřská škola na ulici Husova v době od 8.00 do 12.00 
hodin „Den otevřených dveří“. Od 10.00 do 12.00 se také uskuteční 
prohlídka „vstupních“ bytů na ulici Husova. Od 10.00 hodin bude 
otevřena výstava výtvarných prací žáků v základní škole. Na všech 
místech je připraveno bohaté občerstvení. Večer bude v letním kině 
promítnut český pohádkový film Saxána a Lexikon kouzel.         /abé/

Spondea také v Ivančicích
/Ivančice/ Rada města na svém jednání odsouhlasila zřízení deta-

šovaného pracoviště Krizového centra pro děti, dospívající a rodinu 
-  Spondea, o. p. s.. Tato organizace poskytuje nejen odbornou pomoc 
spojenou s podporou dětem, dospívajícím, studentům do 26 let věku, 
jejich rodinám, příbuzným a osobám blízkým, ale pomáhá i obě-
tem  domácího násilí. Radní se rozhodli dát k dispozici bezúplatně 
i prostory, ve kterých bude Spondea pracovat. Zasedací místnosti ve 
dvoře radnice. Pracovníci Spondey zde budou poskytovat své služby 
každou první středu v měsíci od 7.30 hodin do 16.30 hodin.       /PeSl/

Ceny města byly uděleny
/Ivančice/ Zastupitelstvo města Ivančic se rozhodlo udělit při příle-

žitosti 800. výročí od první písemné zmínky o městě ceny města Ivan-
čic občanům, kteří se zasloužili o rozvoj města. Paní Tamaře Valešové
za výtvarné umění, Vítu Karasovi, šéfredaktoru Ivančického zpravoda-
je, za kulturní činnost, Jaroslavu Pospíchalovi za zásluhy o rozvoj měs-
ta, Jaroslavu Vobornému za propagaci města, Ing. Antonínu Moravcovi 
za rozvoj sportu a turistiky, Františku Zemkovi za rozvoj sportu a Jiří-
mu Širokému za osvětovou činnost na poli historie Ivančic.        /PeSl/

Veřejné projednání konceptu 
územního plánu 14. května
/Ivančice/ Starý územní plán je mrtev, ať žije ten nový. Veřejné 

projednání jeho konceptu se uskuteční v Ivančicích dne 14. května
v 16.00 hodin v kině Réna. Pozvánku k veřejnému projednání obdržela 
i oslavanská radnice, které se ivančický územní plán bezprostředně 
dotýká. Rada města Oslavan tedy pověřila starostu pana Víta Aldorfa
a místostarostu Ing. Svatopluka Staňka, aby do tohoto konceptu na-
hlédli a do příští schůze rady města předložili zprávu.                 /PeSl/

Připravují opravu náměstí
/Ivančice/ Po ukončení oprav na kanalizaci hodlá ivančická měst-

ská správa celkově stavebně vyřešit a zvelebit centrum města. Z to-
hoto důvodu vypsal starosta města MUDr. Vojtěch Adam výběrové 
řízení na zpracování projektové dokumentace na celkovou rekon-
strukci Palackého náměstí, Komenského náměstí, Drůbežího trhu
a ulice Mlýnské. Projekt by měl vyřešit dopravu, zeleň, chodníky,
mobiliář, případné vodní prvky i veřejné osvětlení.                   /PeSl/

Občanské sdružení ALMA nabízí
všem neziskovým, příspěvkovým

a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS 

Pokud máte zájem na stránkách Zrcadla
zdarma zviditelnit svou organizaci,

seznámit veřejnost s vašimi záměry,
pozvat je na vaše kulturně-společenské

či sportovní akce, kontaktujte nás
na tel.: 602 782 272, nebo e-mailem: 

noviny@zrcadlo.info 



20.04.2012                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 3

§ 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. Vlastním jednu třetinu domu 
a zbývající dvě třetiny vlastní moje matka. Před nedávnem si matka 
po smrti otce našla přítele, který se k ní nyní nastěhoval do domu. 
Matka mu zde nechala i trvalé bydliště. Já s rodinou bydlím v druhé 
části domu. Chtěla bych tedy vědět, kdyby se matce něco stalo, jestli 
bude mít její přítel na část domu nárok nebo jestli mu budu muset 
hledat případně já nové bydlení. Změnilo by se něco, když bude s mat-
kou bydlet delší dobu? Děkuji za odpověď.

K Vašemu dotazu sděluji, že možností řešení této věci je několik a 
bude záviset na Vaší matce, jak se sama rozhodne. Zda-li například 
sepíše pro případ svojí smrti závěť nebo ponechá dědění na zákonných 
dědických skupinách, které jsou upraveny v občanském zákoníku. 
Pokud by Vaše matka sepsala závěť, může svoji část domu odkázat 
částečně svému současnému příteli, ale nesmí opomenout své děti, 
jak stanoví § 479 občanského zákoníku. Pokud závěť nebude sepsána, 
v případě dědictví nastupují tzv. dědické skupiny. Přednost v tomto 
případě mají děti zůstavitele, které jsou v první skupině společně 
s manželem zůstavitele. Přítel jako osoba tzv. spolužijící je až v dalších 
dědických skupinách. Pokud má přítel matky v domě trvalé bydliště, 
neznamená to, že byste mu musela jednou po smrti Vaší matky hle-
dat náhradní bydlení. Přítel, pokud nenabude žádný podíl na domě
na základě závěti matky, nebude mít k domu žádné užívací právo
a z domu se musí vystěhovat bez jakékoliv náhrady.

ZÁPIS DO MŠ DUHA OSLAVANY
Výdej žádostí k předškolnímu vzdělávání: 10. 5. - 11. 5. 2012 
od 8.00 do 15.00 hodin. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání si můžete vyzvednout v uvedené dny v jednotlivých 
MŠ (Sportovní, Havířská, Padochov) nebo stáhnout na webových 
stránkách naší školy (www.ms-duha.cz). V době výdeje žádostí 
pořádají uvedené mateřské školy Den otevřených dveří. Můžete se 
seznámit s prostředím mateřské školy, jejím programem, provozními 
záležitostmi, školním řádem a dozvědět se další údaje, které vás o 

konkrétní mateřské škole zajímají.
Zápis do mateřské školy: 22. 5. - 23. 5.2012 od 10.00 do 12.00 
hodin a od 13.00 do 15.00 hodin. Ve výše uvedené dny rodiče 
vracejí vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Další informace na našich webových stránkách www.ms-duha.cz

O čem nás chce Praha přesvědčit
Všichni, kdo sledovali trojdílný dokumentární snímek o Slovanské 

epopeji, který vysílala ČT2, si mohli udělat úsudek o tom, jak je snad-
né zmást veřejnost a přesvědčit o vlastních „nejlepších úmyslech“.
Nepochybuji o tom, že pražská galerie i v době vládních škrtů získá fi-
nanční prostředky na exkluzivní vystavení obřích pláten ve Veletržním 
paláci. O tom nás nikdo nemusí přesvědčovat. Je smutné, že dílo, které 
Alfons Mucha věnoval československému lidu a posléze městu Praze, 
právě zde bylo vystaveno jen krátce. Po vyjádření odborníků, kterým 
se nelíbila změna stylu autora, jeho představa  o výtvarném  ztvárnění 
historicky významných událostí ve vývoji slovanských národů, bylo 
těmi, kdo o vystavování epopeje rozhodovali, odsouzeno. A. Mucha 
byl nařčen z „panslavismu“ a jeho životní dílo bylo předurčeno k za-
pomenutí. Stočeno na válcích leželo v 30. letech minulého století až do 
roku 1939, kdy bylo nutné je ukrýt před nacisty do podzemních prostor, 
kde zůstalo po celou dobu 2. světové války.

Je s podivem, že ani po válce se o dílo jeho majitel, tedy město 
Praha, nezajímal. Muchova rodina prožívala velké zklamání, protože 
A.Mucha byl nazván buržoazním malířem, o jeho dílo nebyl zájem. 
Shodou okolností se v roce 1950 o epopeji a jejím tragickém osudu 
dozvěděli představitelé Mor. Krumlova, kteří ve spolupráci s rodinou 
Muchovou nechali vyzvednout plátna z podzemního úkrytu a převezli 
je do Moravského Krumlova na zámek. Zde byly obrazy v letech 1960 
-1968 restaurovány Jaroslavou Muchovou /dcerou A. Muchy/ a jejím 
manželem, vynikajícím evropským restaurátorem Vladímírem Teršem. 
Následky dlouhodobého pobytu díla ve vlhkých sklepeních byly fatál-
ní, a jak se vyjadřil V. Terš, obrazy byly v bídném stavu. Podařilo se 
nemožné, zrestaurovat obrazy do dnešní podoby a předvést je veřej-
nosti. Byla to velmi nákladná akce, ale vše se podařilo díky obětavosti 
krumlovských občanů. Funkcionáři tehdejšího MNV vyčlenili finanční 
částku z rozpočtu města, ale tato částka nestačila pokrýt výdaje na 
barvy a restaurátorské práce, proto bylo nutné se obrátit na okresní 
funkcionáře a v závěru i na Národní galerii. Ostatní zázemí vytvořili 
Krumlované bezúplatně a ve svém volném čase. Takto byly zhotoveny 
rámy na obrazy, konstrukce stojanů k obrazům a první text průvodce 
Slovanské epopeje. Úklidové práce  výstavních prostor zámku pravi-
delně prováděly krumlovské ženy.

V roce 1963 bylo zrestaurováno 9 pláten, která byla předvedena 
místním občanům na vernisáži. Pozvánka na vernisáž byla také ode-
slána do Prahy, ale nikdo nepřijel, o dílo nebyl zájem. Ostatní obrazy 
byly dokončeny v roce 1968 a od té doby bylo dílo vystavováno jako 
celek v Rytířském sále a kapli v moravskokrumlovském zámku až 
do r. 2011. Zatímco v Praze byla epopej vystavena jen krátce, v Mor. 
Krumlově se těšila velké návštěvnosti Jezdili k nám školní zájezdy 
z celé republiky, turisté naši i zahraniční po dobu 48 let. Několikrát  
přijel do Krumlova i Jiří Mucha a vždy se pochvalně vyjádřioval
o péči Krumlovanů o dílo svého otce. Pravidelně navštěvoval epopej 
ministr kultury Milan Klusák, který poslal Krumlovu finanční částku 
na vytvoření zázemí pro průvodce. 

Připouštím, že z právního hlediska je Praha právoplatným majitelem 
díla, ale morální právo svým jednáním ztratila. Galeristé se zřejmě 
domnívají, že vše napraví klimatizované bedny a exkluzivně finančně 
náročná výstava Epopeje ve Veletržním paláci, ale veřejnost ví své. 
Zvláštní pavilon pro stálou výstavu je zatím v nedohlednu a obrazy jsou 
od září 2011 sbaleny a dosud čekají na svou „novou pražskou vernisáž“.

Praha nám zatím nedokázala, že si díla náležitě váží tak, jak by si 
zasloužilo. Který národ ve světě má svou vlastní historii a její nejvý-
znamnější  události výtvarně ztvárněny na obřích plátnech? Odpověď 
je jednoduchá, žádný. Otázka stálého zázemí je pro toto dílo klíčová. 
Zatím ji splňoval Krumlov ve skromných podmínkách zámku. Krum-
lované přistupovali k tomuto dílu s úctou, pokorou a velkým obdivem 
a udělali pro epopej vše, co bylo v jejich silách, dokázali ještě víc. 
Prokázali občanskou odvahu a restaurovali dílo, které režimem nebylo 
přijato. Proto není divu, že se nás odvoz epopeje do Prahy tolik dotýká. 
Připomínky k nevhodnému klimatu (vlhkost, nestálá teplota) v krum-
lovském zámku jsou směšné. Vždytˇ v těchto „nevhodných podmín-
kách“ dílo vydrželo, podle odborníků v dobrém stavu, celých 48 let. 
Obrazy jsou, jak všichni víme, malovány na lodní plachty a ty mají jiné 
parametry než běžná malířská plátna.

Praha dodnes svůj vztah k epopeji hledá, zatímco široká veřejnost 
svou bohatou návštěvností dokázala, že již dávno svůj vztah k Muchovi 
a jeho dílu našla. Otázkou je, komu vadí myšlenka slovanské vzájem-
nosti a odlišný vývoj slovanských národů? Atˇ chceme nebo nechce-
me, pocházíme z Východu, tak proč se u nás vžil obdiv k Západu? 
Příbuznost Slovanů je dána jazykovou příbuzností, v lidové hudbě i v 
hudbě našich mistrů baroka, klasicismu i romantismu bohatou melodi-
kou, tolik obdivovanou a žádanou právě na západě od našich hranic.
A stejné je to s bohatostí a barevností lidových krojů i tanečním umě-
ním. Víme vůbec, co všechno malíř svým štětcem vyjádřil?

Praha jako právoplatný majitel Slovanské epopeje svému tvůrci 
hodně dluží a je na ní, jak se s úkolem, který na sebe vzala, vyrovná
a jakým způsobem se vyrovná s Krumlovem, který epopej zachránil
pro budoucí generace.                                                           J. Slouková

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

4. ročník společných závodů 
vidomých a nevidomých rybářů 

V Miroslavi velmi dobře pracuje místní skupina Moravského rybář-
ského svazu, ve které je organizováno na 300 členů. Kromě Miroslav-
ského rybníka a požární nádrže v Ramoši pečují příznivci „Petrova 
cechu“ také o rybník „Suchánek“, který byl nedávno, zejména brigád-
nickou činností, opraven. Rybáři zde odpracovali stovky brigádnických 
hodin. Jedním z členů sdružení je náš nevidomý spoluobčan Pavel Ku-
bíček, který je známý svou aktivitou a dobrými nápady. 

O jeho osudu pojednával také jeden z dílů pořadu „Na vlastní oči“ 
pod názvem „Topinka“. Cílem pana Kubíčka je vysvětlovat ostatním, 
že nevidomí jsou úplně zdraví lidé, kteří „pouze nevidí“. Dalším z jeho 
projektů, samozřejmě podporovaných vedením MS MRS Miroslav, je 
pořádání společných rybářských závodů, na kterých loví vidomí i zra-
kově handicapovaní z celé České republiky.

„Letos se závody na rybníku Suchánek v Miroslavi uskuteční v sobo-
tu 5. května. Zahájení lovu je v 6.00 hodin, střídání míst v 9.00 hodin, 
ukončení závodů je naplánováno na 13.00 hodin. Prodej místenek bude 
probíhat od 5.00 hodin přímo u rybníku. Hlavním partnerem akce je 
Skupina ČEZ. Vítězové obou kategorií se mohou těšit na hodnotné 
ceny. Smutnit nebude ani závodník, který uloví nejmenší rybu, protože 
dostane jako „cenu útěchy“ láhev skotské whisky. Pro všechny návštěv-
níky bude připraveno bohaté občerstvení (smažená ryba, uzená cigára, 
vepř na rožni).  V neděli 6. května dopoledne bude Suchánek patřit mla-
dým rybářům,“ zve do Miroslavi místostarosta Roman Volf.          /abé/ 

Programy celoživotního vzdělávání v M. Krumlově 
Vzdělávání dospělých získává 

u moravskokrumlovské veřej-
nosti stále větší popularitu, proto 
škola připravila další vzdělávací 
programy pro dospělé. 

Od května 2012 bude pro veřej-
nost otevírat vzdělávací program 
TurboCAD. Jeho základem je 
práce s CAD systémy, konkrétně 
práce s programem TurboCAD. 
Absolventi kurzu získají teore-
tické i praktické znalosti a do-
vednosti v používání grafického 
programu TurboCAD. 

Po absolvování by měli být 
účastníci schopni vymodelovat 

prostorově výrobek s přiřazením 
materiálů, nastavit světla, vložit 
do souboru kamery a vytvořit 
vhodné pohledy na vymodelova-
né objekty, aby byly co nejvíce 
reálné. Z jednotlivých výrobků 
si vytvořit různé sestavy a k nim 
vytvořit výkresovou dokumen-
taci, kterou si mohou vytisknout 
a která jim poslouží při výrobě 
nebo komunikaci se zákazníkem. 
Pro vymodelovaný objekt vytvo-
řit grafické výstupy.

Absolventi získají základní 
znalosti z oblasti grafiky. Pocho-
pí rozdíl mezi různými formáty 

výstupních souborů a rozdíl mezi 
vektorovou a bitmapovou grafi-
kou. Budou schopni upravit a požít 
výstupy z programu TurboCAD 
pro prezentaci firmy v programech 
Word, Excel, PowerPoint. 

Program je hrazen z  OP VK a 
je pro účastníky zdarma. Výuka 
bude probíhat v pátek odpoledne 
a v sobotu. Zájemci se mohou 
hlásit u Ing. Čermákové na email: 
cermakova@ssmk.eu nebo na te-

lefonním čísle 739 570 617. 
V březnu 2012 skončil vzdělá-

vací program Základy podnikání 
od A až do Z, který připravoval 
účastníky na samostatnou pod-
nikatelskou činnost. Absolventi 
tohoto rekvalifikačního programu 
kladně hodnotili odbornou úroveň 
pedagogů a vybavení školy.

Další vzdělávací programy
plánujeme otevřít pro veřejnost 
od září 2012.                   /SSMK/

LETÁKY - TISKOPISY
PROPAGAČNÍ TISKOVINY

BROŽURY - PUBLIKACE
Pro neziskové a příspěvkové organizace

SLEVY AŽ 20%.

Se svou poptávkou nás kontaktujte na info@alma.cz,
nebo na telefonech 515 321 099, nebo 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK + DISTRIBUCE V ČR

Miliony rozdělí mezi hasiče
Rada JM kraje na svém jednání 

ve čtvrtek 19. dubna 2012 dopo-
ručila krajskému zastupitelstvu 
schválit dotace pro sbory dob-
rovolných hasičů obcí v celkové 
výši 28 milionů korun. V porov-
nání s ostatními kraji se jedná o 
nejvyšší částku určenou hasičům 
z krajských rozpočtů.

Na dobrovolných hasičích stojí 
Integrovaný záchranný systém, ze-
jména během mimořádných udá-
lostí, jako jsou například povodně. 
Jde o dotace určené k zajištění a 
udržení akceschopnosti jednotek 
sborů dobrovolných hasičů, které 
se podílejí nejen na hašení požárů, 
ale i na záchranných pracích, při 
živelných pohromách nebo jiných 
mimořádných událostech.

V letošním rozpočtu je určena 
pro dobrovolné hasiče celková 
částka 35 milionů korun, zbýva-
jících 7 milionů korun zůstává 
jako rezerva pro druhé pololetí 
roku. Rozdělení dotací vychází 
z Dotačního programu Jihomo-

ravského kraje na požární tech-
niku a věcné prostředky k řešení 
mimořádných událostí pro Sbory 
dobrovolných hasičů měst a obcí 
na období 2009-12, schváleného 
krajskou radou v roce 2009.

Cílem programu je výrazné 
zlepšení materiálního vybavení 
jednotek dobrovolných hasičů 
zapojených do integrovaného 
záchranného systému kraje. Ty si 
mohou za dotace koupit či rekon-
struovat automobily, cisternové 
stříkačky, zásahovou a pracovní 
výstroj a výzbroj, speciální vy-
bavení pro záchranné a likvidační 
práce. Těm žadatelům, jejichž 
žádosti byly posouzeny a doporu-
čeny odbornou komisí, poskytne 
kraj dotaci maximálně do 70 pro-
cent celkových výdajů. 

A tak díky dotaci získají na-
příklad miroslavští hasiči 227 
tisíc na startovací vozík a dýchací 
přístroje, krumlovští 106 tisíc na 
zásahovou výstroj, nebo olbra-
movičtí 50 tísic na nákup hadic.

/Kraj/ Rada Jihomoravského 
kraje na svém jednání ve čtvrtek 
19. dubna 2012 schválila výsled-
ky soutěže „Nejlépe opravená 
kulturní památka Jihomoravské-
ho kraje v roce 2011“. 

Rada zároveň doporučila kraj-
skému zastupitelstvu schválit 
poskytnutí daru ve výši 150.000 
korun farnosti Těšetice jako 
vlastníku kostela Nejsvětější 
Trojice v Těšeticích, který se
v soutěži umístil v kategorii vel-
ké stavby na první místě. 

Dar ve výši 50.000 korun získá 
farnost Kunštát s kostelem sv. 
Stanislava v Kunštátě za druhé 
místo, farnost Vranov nad Dyjí 
- hlavní oltář v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie - za první 
místo v kategorii díla výtvarného 
umění a farnost Archlebov jako 
vlastník, jehož kulturní památka 
získala nejvíce hlasů v kategorii 
drobné stavby. Z dalších regio-

nálních staveb, které byly do 
soutěže nominovány, získaly nej-
více bodů: Zámek ve Višňovém, 
kostel sv. Anny v Morašicích
a bývalý mlýn v Rybníkách.  

Cílem soutěže je propagace pa-
mátek, památkové péče, podpora 
vlastníků řádně pečujících o pa-
mátky a seznámení široké veřej-
nosti s problematikou památkové 
péče. Soutěž byla vyhlášena ve 
třech kategoriích - velké stavby, 
díla výtvarného umění a drobné 
stavby. Během měsíce března 
proběhlo hlasování prostřednic-
tvím SMS zpráv.

„Jejich počet, téměř 11 tisíc, 
ukázal zvyšující se oblibu soutě-
že, poprvé se také v soutěži ob-
jevily památky technologického 
charakteru, pro příští rok pro ně 
zvažujeme vytvoření samostat-
né kategorie,“ řekl na tiskové 
konferenci náměstek hejtmana 
Václav Božek.                     /abé/

Nejlépe opravená památka:
farní kostel v Těšeticích
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IB-METs.r.o. KOVOŠROT
MORAVSKÝ KRUMLOV
(areál bývalého Lakrumu)
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA:
Po-Pá  8.00 - 16.00
Sobota 8.00 - 11.30

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

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

NÁKUPNÍ CENÍK PLATNÝ K 16. 04. 2012

MATERIÁL DRUH              Kč/kg 
Železný šrot litina, max. 40x40 cm  6,00
  Fe těžké nad 4 mm  5,50
  litina velkokusá, trubky 5,50
  Fe šrot lehký do 4 mm - plechy 4,50
  elektromotory  18,-
Měď  Cu drát nový lesklý  140,-
  Cu mix, drát, plech, kus. starý, lak  130,-
  CU kabely izolované  39,-
Bronz  bronz plech, kus.  92,-
Mosaz  mosaz plech, kus.  82,-
Hliník  Al drát nový/starý               35,-/34,-
  Al kus litý bez Fe, profily 30,-
  Al plech bez Fe  27,-
  Al kabely izolované  3,-
Olovo  Pb čisté/mašle               27,-/24,-
Nerez  nerez nemagnetická  38,-
Papír  časopisy, noviny, letáky 0,50

Aktuální a podrobnější ceny na našich
webových stránkách: www.ib-met.cz

Jsou věci, které nám dodnes vy-
právějí příběh, jiné projdou do za-
pomnění, než bychom řekli švec.
Mezi první patří náš první počítač.

Cesta k jeho získání nebyla 
vůbec snadná. K vycestování za 
hranice byla zapotřebí výjezdní 
doložka s devizovým příslibem. 
Úkol jasný, zakoupit ho pro stu-
dujícího syna. I když nám byl 
zaplacen vídeňskou přízní penzi-
on, peníze od SBČS samozřejmě 
nestačily a přišly vhod marky 
v kurzu 1:16 od našich krajanů 
z Daruvaru, často navštěvujících 
rodiny v Hostěradicích. 

Vše venku ve Vídni probíhalo, 
jak mělo, ale přišel 1. máj a naší 
7leté Škoda 120 odešel starter ve 
středu města. O hodnotě našeho 
auta nejlépe vypovídalo, kdyź 
je v telefonu poruchovka 0123 
nazvala „muzeum“. Takže půlka 
peněz padla na výměnu v servi-
su. Hrdě jsme odmítali půjčku 
hostitelské rodiny, abychom 
pragmaticky přijali za pár dní 
totéž od jiné. Byl zakoupen 8. 
5. 1989 na známé třídě Maria-
hilferstrasse.

Sestavu tvořil počítač, diske-
tová jednotka a myš za cca 9 ti-

síc šilinků. Na hraniční kontrolu 
v Hatích při návratu se též nedá 
zapomenout. Žádný provoz, jen 
my museli z auta vytáhnout a 
rozbalovat všechno včetně dár-
ků a hlavně vysvětlovat: „Proč 
a k čemu počítač vezeme a kde 
jsme na vše vzali ?!“

Za 2 měsíce nám při reciproční 
návštěvě k němu přibyla jehličko-
vá tiskárna, s využitím u obou pří-
strojů při vývozu vrácení MWST 
(pro nás ještě nenavyklé na DPH).

Po převratu a otevření hranic 
se brzy doplnil o samostatný 
monitor SM 124 namísto dosud 

napojování na televizor. Počítač 
z dnešního pohledu „jeskynní 
úrovně“ nám velmi posloužil a 
byly na něm napsány i diplo-
mové práce. Byl samozřejmě 
opakovaně nahrazován dalšími 
PC (v mé paměti si nevybojovaly 
místo), ale jako zasloužilý senior 
již dávno zaniklého výrobce byl 
téměř 23 let byl tolerován a jen 
přesouván z místa na místo.

Až do soboty 14. dubna 2012, 
kdy skončil nedůstojně mezi 
nebezpečným odpadem, odváže-
ným z naší obce. Budu na něho 
vzpomínat!                Karel Kolář

Konec našeho prvního počítače ATARI 1040

Existence ivančické nemocnice 
sahá daleko do historie a její za-
ložení se datuje rokem 1442, kdy 
byl za kostelem otevřen chudobi-
nec - špitál. V březnu roku 1859 
byla císařským radou Dr. Josefem 
Keckeisem v Široké ulici v domě 
Fr. Reisingera otevřena nemocni-
ce pro 22 pacientů. Ošetřujícím 
personálem byly řádové sestry sv. 
Františka z Assisi. Postupně byly 
dostavovány další místnosti pro 
nemocné, operační sály, sekční 
síň, koupelny, infekční pavilon
a hospodářské budovy. 

V roce 1904 získala nemocnice 
výnosem rakouského ministra 
právo veřejnosti a bylo vystavěno 
ambulantorium. Dalším rozvojem 
a rozšiřováním měla v roce 1936 
ivančická nemocnice již 160 
lůžek a byly zde prováděny pře-
devším chirurgické zákroky. 

V roce 1948 byla vytvořena 
nová koncepce nemocnice a byla 
otevřena 4 základní oddělení 
(chirurgie, interna, gynekologic-
ko porodní a dětské), infekční 
pavilon byl zrušen a na jeho místě 
od roku 1951 fungovalo gyne-
kologicko porodní oddělení, rok 
poté bylo otevřeno dětské oddě-
lení s kapacitou 35 lůžek. 

Až do roku 1956 zde pracovaly 
řádové sestry, které pak nahradily 
sestry civilní. 

Tolik malý náhled do historie. 
Dnešní podoba areálu a budov 
nemocnice je výsledkem dalších 
rekonstrukcí a dostaveb a Ivan-
čičtí na svou nemocnici určitě 
mohou být náležitě hrdí.

Vzhledem k tomu, že gyneko-
logicko porodnické oddělení má 
již dlouholetou tradici a existuje 
již od poloviny minulého století, 
svědčí to o jeho úrovni. V součas-
né době se nachází ve zrekonstru-
ovaných prostorách a zajišťuje 
ten nejvyšší strandard gynekolo-
gicko porodnické péče. 

Oddělení se může pochlubit 
výbornými výsledky perinatální 
péče, kvalitou péče o matku a 

dítě, a to jak v předporodním, tak 
porodním a poporodním období. 
Tým lékařů, asistentek, zdravot-
ních sester a zázemí příjemné malé 
porodnice je důvodem, proč byla 
porodnice v roce 2000 oceněna 
plaketou Baby friendly - porodnice 
přátelsky nakloněná dětem. 

„Podpora, ochrana a prosa-
zování kojení“ je celosvětovým 
programem UNICEF a Světové 
zdravotnické organizace (SZO), 
rozvíjeným a podporovaným 
od roku 1992 i v ČR. UNICEF 

na něm kromě Světové zdravot-
nické organizace (SZO, World 

Health Organization - WHO) 
spolupracuje i s dalšími mezi-
národními organizacemi, např. s 
IBFAN (International Baby Food 
Action Network), v ČR s Praž-
skou skupinou IBFAN - ANI-
MA, s WABA (Světová aliance 
pro podporu kojení).

Součástí tohoto programu pro 
období od narození dítěte do 
jeho propuštění z porodnice je 
iniciativa „Baby-Friendly Hos-
pital Initiative“ (BFHI). Statut 
Baby-Friendly Hospital (Baby-
-Friendly nemocnice - volně 
přeloženo: nemocnice přátelsky 
nakloněná dětem), který z této 
iniciativy vyplývá, je na celém 
světě udělován nemocnicím, 
jejichž dětská, resp. novoroze-
necká oddělení splní kritéria sta-
novená SZO pro podporu kojení 
jako jedné z hlavních podmínek 
optimálního vývoje dítěte - tzv. 
deset kroků k úspěšnému kojení.

Programové úsilí UNICEF a 
SZO o návrat kojení do výživy 
dětí nejméně do 6. měsíce věku 
vyplynulo ze seriózního vědec-
kého poznání, že mateřské mléko 
a kojení jsou pro zdravý vývoj 
jedince nenahraditelné, a to nejen 
z hlediska nutričního, ale i imu-
nologického a psychologického. 
Kojení patří mezi faktory, které 
pozitivně ovlivňují nejen zdraví 
dítěte, ale i jeho matky. Je totiž 
prokázáno, že u žen, které ně-
kolik měsíců kojily své dítě, vý-
znamně klesá pravděpodobnost 
nádorových onemocnění prsou
a ženských orgánů.   /komerční článek/

Ivančická porodnice patří mezi Baby friendly

Pozvánka na koncert PSMU
Zatímco v místech více na sever jsou koncerty Pěveckého sdružení 

moravských učitelů pravidelným programovým oživením kulturního 
života města, Moravskému Krumlovu (i jiným místům na jihu Mora-
vy) se PSMU dlouhou dobu vyhýbalo. Vytýká nám to nejen kulturní 
veřejnost, ale také nadace a jiné kulturní instituce, v neposlední řadě i 
samotní členové PSMU. Je to bohužel - jak jinak v dnešní době - dů-
sledkem omezených finančních možností; převážná část zpěváků totiž 
pochází ze severní Moravy a tím jsou provozní náklady (především 
cestovné) na tzv. koncertní sjezdy čím dále od severu dražší; přitom je 
nutné uvědomit si, členové nejsou za činnost v PSMU nijak odměňo-
váni; jsou jim hrazeny pouze cestovní účty a právě ty tvoří 78 % všech 
provozních prostředků. 

Po 30 letech se tedy PSMU vrací do Krumlova, tentokrát do kostela 
sv. Bartoloměje, aby se v sobotu 19. května představilo programem, 
který je koncipován ve stylu vokální suity - alegorie svátečního dne. 
Program bude z části nejen retrospektivou nedávného velmi úspěšného 
dramaturgického projektu „Pocta tvůrcům“, ale také ohlédnutím za 
úspěšnými skladbami, které za tak dlouhý čas PSMU nastudovalo. 

Koncert začíná impresionisticky laděným sborem Ráno v horách 
Eugena Suchoně; z horských výšek pozorujeme očima Josefa Bohusla-
va Foerstera naši zem, pole a louky, nad kterými se vznáší skřivánek, 
shlížíme na lopotnou práci oráče a vzpomeneme si i na kus našich dějin 
(Velké, širé rodné lány, Skřivánkovi, Oráč, Svatý Václave). Z kostela 
k nám doléhají velebné tóny renesanční mše i Janáčkovo Ave Maria 
a Veni sancte. A znovu se sborem italského skladatele Quido Pipola 
- Canto della vita vrátíme k pohledu na naši věčným sluncem prozá-
řenou zem, který nás spolu s latinsky zpívaným vokálním triptychem 
Sunt lacrimae rerum Carla Orffa vede k zamyšlení nad stále aktuálními 
otázkami smyslu lidského života... Den končí, slunce zapadá a my 
s modlitbou očekáváme nová rána...                               /Jiří Krumpholc/

Letní kino omezí provoz
/Miroslav/ Z důvodu ukončování výroby klasických 35 mm fil-

mových kopií se v letošním roce bude v miroslavském letním kině 
promítat pouze v omezeném rozsahu. Letošní filmová sezóna bude pro 
Letní kino Miroslav ve stávající podobě poslední. Letošní sezona začne 
promítáním české filmové pohádky Dívka na koštěti, kterou mohou 
diváci zdarma shlédnout v pondělí 30. dubna od 20.30 hodin.      /abé/

Prvomájové odpoledne
/Moravský Krumlov/ Tradiční prvomájové odpoledne pro děti 

s postižením i pro děti zdravé a samozřejmě pro jejich rodiny připravil 
již čtvrtým rokem, přesně na 1. květen, kolektiv pracovníků ze speci-
álních tříd při ZŠ Ivančická v Moravském Krumlově. Pro návštěvníky 
jsou připravena zábavná stanoviště, malování na obličej, žonglérské di-
vadlo - letos s představením na chůdách - a následně žonglérský work-
shop. Děti mohou v průběhu odpoledne tvořit výrobky ve výtvarných 
dílnách, svézt se na čtyřkolce… Letošní novinkou je připravované sta-
noviště s canisterapeutickými psy, kde si bude moci každý vyzkoušet 
práci s nimi dle svých možností. 

Vzpomínkové shromáždění 
/Miroslav/ V pátek 4. května se od 18.00 hodin uskuteční u příle-

žitosti 67. výročí ukončení II. světové války a vítězství nad fašismem
u památníku „Letkyně“ vzpomínková slavnost. Pietního shromáždění 
se také zúčastní miroslavští váleční veteráni Jozef Citterberg, Bohu-
slav Směšný a Slávko Dejdar, generální konzul Ruské federace v Brně
Andrej Jevgenjevič Šaraškin a příslušníci Armády České republiky.

Městská knihovna Moravský Krumlov Vás srdečně zve ke zhlédnutí 
výstavy černobílých fotografií Libuše Prosecké

TICHÁ ZASTAVENÍ
květen – srpen 2012

Výstava fotografií je nainstalována ve studovně knihovny.

Dům dětí a mládeže v Miroslavi pořádá akci

OBECNÍ ČARODĚJNICE
pondělí 30. dubna od v 18.00 hodin

v areálu bývalého minigolfu v zámeckém parku.

Vítány jsou čarodějnice všech věkových kategorií. Nejlepší kostýmy 
budou oceněny. Na ohni bude možnost opékat špekáčky, připraveno 

je také občerstvení: nápoje, maso na grilu atd. Po setmění bude 
zdarma promítán film „Dívka na koštěti“.

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.
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ZEDNICTVÍ Mičánek
Vedrovice č. 98

zateplení a fasády rodinných domů
dřevěné obklady a podhledy
obklady soklů různými materiály
dlažby a obklady, sádrokartony

tel.: 602 519 843
e-mail: micanek.pavel@seznam.cz
Zaměření a cenová nabídka zdarma!

MÍCHACÍ CENTRUM
vnitřní barvy, tapety, autolaky
fasádní barvy a omítkoviny

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY HG
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ 

A ZEDNICKÉ PRÁCE
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY
PRO PODNIKATELE

STAVBA - DŮM 
ZAHRADA

STAVBA - DŮM 
ZAHRADA

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

PETR HUSÁR

ZEDNICKÉ
PRÁCE

• veškeré stavební práce
• zateplování fasád
• obklady a dlažby
• sádrokartony

Ivančice - Řeznovice 89
Tel.:  777 167 826

e-mail: husarp@volny.cz

Akce probíhá od 15. 4. do 30. 6. 2012,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ
STIHL

prodej a servis
U hřiště 1517, Ivančice - Alexovice

mobil: 739 170 814

TRUHLÁŘSTVÍ
Josef Reiter

mobil: 604 233 397
tel./fax: 515 323 250
josef.reiter@volny.cz

Kancelář: Nádražní 720
Moravský Krumlov

Sídlo firmy:
Petrovice 63

Firma GODY s.r.o.
vodoinstalatérství

topenářství
Nabízí poradenskou a montážní

činnost v těchto oborech:
•   topení a vodoinstalace
•   klimatizace
•   tepelná čerpadla
•   fotovoltaické elektrárny
    pro rodinné domy
•   domácí úpravny vody
•   projektové dokumentace
•   revize a provozní zkoušky

Pod Zámkem 207
672 01  Moravský Krumlov  

mobil: 774 442 423 • www.gothard.cz
e-mail : gothardz@seznam.cz

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice

Vás srdečně zve k jarním nákupům,
a to přímo z pěstebních skleníků

a nové produkční plochy.

Nabízíme: široký sor�ment 
balkónových kvě�n, trvalky,

skalničky, dřeviny, sadbu zeleniny
a další zahradnický sor�ment.

Od dubna do července otevřeno
denně od 7.30 do 19.00 hodin.

mobil: 731 103 985
mail: info@zahradnictvivedrovice.cz

www.zahradnictvivedrovice.cz

Izolace Jan Prustoměrský
Naše firma zajišťuje aplikaci 

hydroizolačních foliových systé-
mů Fatrafol, Sika, Vaiplan, Alkor-
plan, ze kterých provádí komplet-
ní řešení hydroizolací včetně s tím 
spojených klempířských prací. Se 
zárukou na práci 10 let.

Izolace plochých střech - jed-
ná se o aplikaci hydroizolačních 
folií ve střešních pláštích budov 
s plochou nebo šikmou střechou 
na stavbách obytných, veřej-
ných, správních, průmyslových, 
sportovních apod. Vhodná je pro 
všechna konstrukční řešení střech, 
tj. pro střechy s tepelně izolační 
vrstvou pod i nad krytinou, sklo-
nité i bezespádové a pro střechy 
nepochůzné, pochůzné, pojížděné, 
s násypem kameniva nebo zeminy, 
se zahradní úpravou, zavodněné 
apod. Střešní folie může být kla-
dena na všechny běžné podklady 
(beton, betonové prefabrikáty, 
plech, dřevo, pěnový polystyren, 
minerálně vláknité desky, asfalt, 
apod.) Izolace je určena i na re-
konstrukci starších povrchů bez 
jejich nákladných odstranění. 

Izolace spodních staveb - izo-
lační systém je určen pro izo-
lační povlaky staveb proti zemní 
vlhkosti, podpovrchové a tlakové 
podzemní vodě, proti pronikání 
ropných produktů do spodních 
vod. Řešení hydroizolace základo-
vých desek, svislých stěn, odpad-
ních jímek, šachet, zemědělských 
staveb, sklady ropných produktů. 
Izolace zároveň tvoří protiradono-
vou ochrannou bariéru.

Izolace teras a balkonů - hyd-
roizolace i starších povrchů včetně
klempířských prací. Jedná se o izo-
lace určené pod beton, pod dlažby
položené na opěrné terče nebo izo-
lace vrchní pochůznou střešní folií.

Izolace jezírek - folie je určena 
k vykládání zahradních jezírek, 
izolaci rybníčků, požárních 
nádrží, drobných vodních rezer-
voárů, zavlažovacích nádrží a po-

dobně Folie má výbornou prů-
tažnost, je přizpůsobivá členi-
tosti podkladu a odolná proti 
prorůstání kořínků rostlin.

Izolace bazénů - je určena pro 
vrchní pohledovou vrstvu bazénů 
soukromých i veřejných, vnitř-
ních i venkovních, všech tvarů a 
velikostí včetně vyvaření přístu-
pových schodů do bazénu.

Folie je možno pokládat na 
staré i nové základové konstruk-
ce bazénů, jako je beton, zdivo, 
ocelové desky, dřevo, lamináty. 
Bazény provádíme s kompletní 
dodávkou bazénové technologie, 
vč. zastřešení. Spolupracujeme 
se zákazníky na jednotlivých 
stavbách při řešení detailů, při 
zajišťování veškerého materiálu 
a při řešení technologie poklád-
ky hydroizolace v počátku
a v průběhu stavby.

V případě Vašeho zájmu o další informace
či o případnou spolupráci nás kontaktujte

na tel. čísle: 605 153 504, nebo na e-mailové
adrese: janprustomersky@seznam.cz

Mezinárodní veletrh nábytku  
a interiérového designu MOBI-
TEX, souběžně konané Stavební 
veletrhy Brno a specializované 
veletrhy URBIS INVEST, URBIS 
TECHNOLOGIE a ENVIBRNO 
se nezadržitelně blíží. Termín 
konání od 24. do 28. dubna by si 
měl poznamenat každý, kdo chce 
držet krok nejenom s novinkami 
a trendy jednotlivých vystavova-
telů, ale i s aktuálními oborovými 
informace z doprovodného pro-
gramu a poradenských center. 

Jednou z výrazných novinek, 
kterou nejde na brněnském vý-
stavišti prostě minout, je stavba 
pasivního mobilního domu přímo 
na brněnském výstavišti. 

Odborníci z Centra pasivní-
ho domu poskytnou zaručeně 
správné odborné odpovědi na 
všechny otázky, které se týkají 
všech oborů tzv. úspor energií a 
energeticky úsporného stavění. 
Letošní novinkou je možnost sle-
dovat stavbu pasivního mobilního 
domu. Od 24. do 28. dubna 2012 

vyroste pod rukama profesionálů 
na brněnském výstavišti plně 
funkční mobilní pasivní dům. 
Stavbou domu a jeho klíčovými 
momenty návštěvníky provedou 
zkušení odborníci, kteří navrhují, 
stavějí nebo dodávají komponen-
ty pro stavbu budov v pasivním 
standardu. Samotnou stavbu 
doplňuje seminář Pasivní domy 
v teorii, praxi a životě. 

Více informací o veletrzích 
i stavbě domu naleznete na  
www.stavebniveletrhybrno.cz

Stavba pasivního mobilního domu je 
novinkou stavebních veletrhů v Brně
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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.

Suchohrdly u Miroslavi
Po-Pá: 7.00-17.00, So: 8.00- 12.00

www.stavebninyhladikova.cz
tel.: 515 333 121, 515 334 276

Sezónní slevy do 30. května !!!
uhlí, brikety, koks, dřevěné brikety

Rozvoz zajišťujeme autem 5t s hydraulickou 

Lubomír Becha
HYDROIZOLACE

VAEPLAN
• ploché støechy
• balkony, terasy
• bazény

Špičkový materiál,
životnost až 50 let.

Dlouholetá praxe v oboru.
Záruka na práci 10 let.

Vedrovice 288
mobil: 603 885 935

e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

Kollárova 22 - pasáž Sláma, 669 02 ZNOJMO, tel.: 734 828 974, e-mail: info1@oknajf.cz 
Medlice 20, 671 40 Tavíkovice, tel.: 736 624 955, e-mail: info@oknajf.cz

Otevírací doba: 9:00 -12:00 a 12:30 -16:00 hodin, www.okna-jf.cz www.oknajf.cz

OKNA, DVEŘE, ZIMNÍ ZAHRADY
Žaluzie venkovní - vnitřní   •   Rolety nadokenní - předokenní
Sítě proti hmyzu pevné - rolovací - posuvné   •   Okenice PVC
Parapety PVC - Al - dřevotříska   •   Markýzy ruční - elektrické

Zastřešení balkonů - terasy - přístřešky
Vchodové dveře Jana, Julie od 17.500,- Kč

AKCE: SLEVY AŽ 60 %

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.

DLAŽBA VYMÝVANÁ

tloušťka 5 cm

55,- Kč/ks
cena vč. DPH, platí do vyprodání zásob.

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

HELUZ • YTONG • šedý porobeton 
TONDACH • BRAMAC • KM beta • Mediterran

Onduline • Satjam • polykarbonát
CEMIX • PROFI • HASIT • ROSOMAC 

nářadí pro zednické práce • kari sítě • roxory,
stavební kování pro dřevěné konstrukce
kotevní patky, spojovací desky, úhelníky, 

stavební řezivo • prvky zahradní architektury
stavební systém KB blok • PLAY BLOK 
materiály pro fasády • cihlové obklady 

PVC odpadní roury • vnitřní a venk. parapety 
písky, štěrky, oblázky, křemičitý písek 
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Na Kačence 1253, 672 01 Moravský Krumlov
prodejna: 734 678 116, servis: 734 678 117 

Provozní doba:
po - pá  8.00-12.00

13.00-17.00
sobota  8.00-12.00
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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 “

Partyzánská družina Josefa Hybeše - I. díl
Starší pamětníci znají název 

Partyzánské družiny Josefa Hy-
beše a historky z její činnosti 
v první polovině rolu 1945. Ne-
škodí si doplnit některé informa-
ce o působení družiny.

V době, kdy se formovala tato 
partyzánská družina, docházelo 
i v jiných krajích k nárůstu par-
tyzánské činnosti a jsou známy 
názvy těchto skupin i snaha o 
zajištění součinnosti akcí v okol-
ních obcích a městech i snaha o 
společná opatření, jak čelit proti-
partyzánským akcím nacistů.

Partyzánská družina Josefa Hy-
beše byla založena v Moravském 
Krumlově, který byl společně 
s dalšími obcemi okupován již 
od 8. října 1938, i když město 
nebylo německé. V roce 1930 
žilo v Krumlově 3476 obyvatel. 
Z toho bylo 3047 Čechů a Němců 
bylo 349, tj. pouhých 10 procent.

Přesto bylo město zabráno ně-
meckým vojskem včetně Krum-
lovského lesa a původní hranici 
tvořila řeka Jihlava u Ivančic. Po 
protestech byl les u Ivančic pone-
chán Ivančicím a hranice se posu-
nula jižním směrem k železnici 
Moravské Bránice - Moravský 
Krumlov. Ale po 15. březnu 1939 
byly již debaty a spory o hranice 
zbytečné, celý zbytek republiky 
byl okupován a byl vytvořen Pro-
tektorát Čechy a Morava.   

Nebudeme zde popisovat celé 
období Protektorátu. Připome-
neme si jen období od vzniku 

partyzánské družiny. Po předchá-
zející různorodé ilegální činnosti 
byla dne 14. října 1944 založena 
v domku matky Antonína Řepky 
v Rakšicích č. p. 279 partyzánská 
družina. Rozhodujícím bylo, že 
Antonín Řepka obdržel v noci 13. 
října 1944 obsílku k nástupu na 
zákopové práce do Maďarska. Na 
stanovený nástup se nedostavil a 
rozhodl se trvale přejít do ilegali-
ty. Večer 14. října se v domu jeho 
matky sešli dosažitelní členové 
ilegální organizace. Byli to An-
tonín Řepka, dělník v kamenolo-
mu, rolník Leo Janšta, zahradník 
Bohumil Jedlička, hajný Josef 
Ruiber, v ilegalitě žijící zubní 
technik František Souček z Hu-
since v Čechách a elektrotechnik 
Josef Vejplach.

Antonín Řepka informoval pří-
tomné o svém rozhodnutí přejít do 
ilegality a vytvořit partyzánskou 
skupinu. Uvedl přitom, že někte-
ří členové již žijí partyzánským 
způsobem života v bunkrech. 
Například: Vilém Rozmarin, Jin-
dřich Knotek, Prokop Chvátal, ale 
i přítomní Josef Vejplach, Franti-
šek Souček, a další se skrývají na 
různých místech.

Se založením partyzánské 
skupiny všichni přítomní sou-

hlasili. Záměr vybudování úkrytů 
v prostoru Biskoupek, Jamolic
a u zříceniny hradu Templštýna 
byl již z dřívější doby připraven. 
Řešilo se mnoho otázek od mate-
riálního vybavení, zejména otázky 
zbraní, až po spolupráci s jinými 
skupinami. Velitelem skupiny byl 
zvolen Antonín Řepka, Josef Vej-
plach s Františkem Součkem pře-
vzali činnost politických pracov-
níků, zejména pro styk s jinými 
organizacemi. Bohumil Jedlička 
byl pověřen obstaráváním zbraní, 
Leo Janšta zásobováním. Byl také 
odsouhlasen název „Partyzánská 
družina Dr. Hybeše“.

Zde je třeba uvést, že všichni 
věděli, že Josef Hybeš není dok-
tor, ale že použití slova doktor 
bude výhodné k matení gestapa. 

Bylo nutné řešit celou řadu 
dalších opatření a stanovit cíle 
činnosti. Vodítkem byla směr-
nice III. Ilegálního vedení KSČ 
z dubna 1943, ve které se uváděla 
rozsáhlá oblast, v níž mohou par-
tyzánská hnutí působit.

Alespoň krátce z této směrnice: 
„Je to vykolejování vlaků (ná-
kladních), ničení strojů a mostů, 
zapalování skladišť, ve kterých 
jsou hořlavé látky, nebo kde je 
pro vojsko uskladněno krmivo a 
sláma, ničení elektrického dálko-
vého vedení v polích, telegrafních 
drátů a kabelů atd.“ 

V době, kdy směrnice vznikla, 
se ještě nehovořilo o ozbrojeném 
vystoupení vůči okupantům, 
vždyť německá vojska dosud 
bojovala v Sovětském svazu a 
byla před bitvou u Kurska a na 
otevření druhé fronty se muselo 
ještě přes rok počkat.

Protože se zvyšoval počet 
lidí, kteří utekli z nasazených 
prací v Německu, bylo prvořa-
dým úkolem jejich ukrytí před 
hledáním četníků. Řešení spočí-
valo ve vybudování bunkrů na 
příhodných místech v lesích. Již 
v srpnu 1944 byla vyhloubena 
zemljanka nedaleko Biskoupek, 
v trati zvané Trnovec. Jiné úkryty 
byly v blízkosti Templštýna, jeho 
okolí všichni znali z dřívějška. 
Navíc zříceniny hradu ležely na 
rozhraní tří okresů, Mor. Krumlo-
va, Brno-venkova a Třebíče. Dal-
ší bunkr byl vybudován již v říjnu 
1944 u Jamolic v trati Záklaty a 
následně v z jara 1945 na jiném 
místě v lese. Je možné vyjmeno-
vat další úkryty např. u Čučic, 
Dolních Kounic, Kuroslep, Na 
Chvojnici. Mimo lesních úkrytů 
byly připraveny další v domech 
obcí nebo jejich zahradách.

Po založení Partyzánské druži-
ny Josefa Hybeše nastal problém, 
kde vytvořit hlavní základnu pro 
větší počet osob. Byly již zkuše-
nosti z pobytu osob v některých 
úkrytech, ale pro větší počet osob 
byl nutný vydatný zdroj pitné 
vody, členitost v terénu, skry-
tost, možnost rychlých přesunů, 
získávání informací, varování 
z blízkých obcí a možnost záso-
bování potravinami.

Posouzení terénu prováděli 
Antonín Řepka, Bohumil Jedlič-
ka, Vilém Rozmarin a Jindřich 
Knotek. Poslední dva je vedli od 
bunkru v Trnovci po úzké lesní 
cestě vedoucí nad roklí k vydat-
nému pramenu na konci rokle do 
studánky. Zpět šli roklí a zde v tra-
ti „Černice“ bylo zvoleno místo 
pro první bunkr zvaný „Jednička“. 
Po obstarání potřebných nástrojů 
se začalo v noci kopat. Osvětlení 
se vylepšilo obstaráním karbidové 

lampy. Práce ve zpevněné sprašo-
vité půdě šla poměrně rychle. Vy-
kopaná hlína se srovnala na svahu 
a zamaskovala se listím a jehličím. 
Do dnešního dne lze místo bunkru 
snadno nalézt. Jak se později pro-
kázalo, bylo místo velice vhodně 
zvoleno, jak z hlediska operačního 
prostoru, zásobovacího a spolu-
pracujícího zázemí, tak i utajení 
s možnostmi případného ústupu 
v několik směrech.

Od začátku února 1945 začali 
docházet na základnu další čle-
nové družiny. Nejvíce jich přišlo 
v březnu a začátkem dubna 1945, 
proto bylo rozhodnuto vybudovat 
druhý bunkr „Dvojku“ a ještě 16 
zemljanek. Ten se krátce po válce 
po odstranění výdřevy sesul.

Příchozí členové, většinou ne-
vojáci, prošli krátkým výcvikem 
v bezpečném zacházení se zbra-
němi, využívání krytu v terénu 
a přískoky. Na základě poznatků 
z protipartyzánských akci němec-
kého policejního aparátu byla 
stanovena zásada nezavdat příči-
ny k jeho represivním opatřením 
vůči obyvatelstvu. Ke specific-
kým problémům patřilo zásobo-
vání potravinami, finančními a 
materiálními prostředky. V letech 
války byl nedostatek potravin. 
Potraviny, potřeby a informace 
se získávaly od rolníků v Se-
noradech, Lhánicích, Polánce, 
Hrubšicích, Dolních Dubňanech, 
Mohelně, Skryjích a na mnoha 
dalších místech. Nakupovalo se 
také „pod nátlakem“ v obchodech 
a trafikách. Na odebrané zboží se 
vždy vydávalo potvrzení s uve-
dením množství a částkou jeho 
zaplacení, aby obchodník mohl 
žádat o jeho další příděl v rámci 
tzv. vázaného hospodářství.

Účinná pomoc byla od mly-
nářů, tehdy fungujících mlýnů. 
Připomíná se mlýn Bohumila 
Padrty ve Skryjích, Viléma Ham-

merschmidta (Spálený mlýn) pod 
Řešicemi, Leopolda Rozmahela 
v Horních Dubňanech a dalších. 
Ze získané mouky se chléb pekl 
u pekaře Munducha. 

Ze spořitelny v Horních Kou-
nicích byla získána větší částka 
peněz. I zde bylo ponecháno po-
tvrzení o výpůjčce a po válce byla 
celá částka spořitelně vrácena. 
Tak získali partyzáni prostředky 
na nákupy v obchodech i tzv. čer-
ného obilí pro mlynáře a pekaře. 
Později požádali pekaře Šafránka 
v Hrubšicích, aby jim pekl chleba. 
Partyzáni mu nejen dodali mouku, 
ale chodili i pomáhat. Odběry 
zboží v obchodech, řeznictví, 
trafikách a jinde se vždy řádně 
platily a vydávalo se potvrzení
o množství odběru. Je s podivem, 
že se nenašel nikdo, kdo by tako-
vou činnost nahlásil úřadům.

Krátce po založení Partyzánské 
družiny obdržel Josef Vejplach 
hesla, která měl vysílat londýnský 
rozhlas pro shoz zbraní. Pro tento 
účel bylo vybráno několik míst, 
zajištěna i potřebná signalizace, 
ale v listopadu 1944 ke shozům 
nedošlo. Nesplněný slib týkající 
se zbraní byl zatěžkávající zkouš-
kou pro celou organizaci party-
zánských skupin. Mnozí ztráceli 
chuť pro další práci, další se snaži-
li získat zbraně z místních zdrojů. 
I to bylo velice obtížné, protože za 
přechovávání zbraní byl během 
Protektorátu trest smrti.

Tak se stalo, že v prvních měsí-
cích roku 1945 zůstala partyzán-
ská družina v podstatě neozbro-
jená. Základem byly brokovnice 
a kulovnice získané od hajných 
a pytláků, několik pistolí a pušek 
starších typů. O další činnosti 
družiny příště.              Jiří Široký

Použité prameny: • Lysák J.: 
Z dějin Partyzánské družiny 
Josefa Hybeše – 2011 • drobné 
informace z různých pramenů.

M. Krumlov - Rakšice, dům, ve kterém byla založena Partyzánská skupina 
Josefa Hybeše. Foto je ze 14. 10. 1964 - 20. výročí vzniku družiny.

Antonín Řepka na partyzánském 
sjezdu v Praze v roce 1946.

Předvolání Antonína Řepky na zákopové práce

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.

Otevírání ivančických řek
Díky spolupráci různých neziskových a příspěvkových organizací 

v Ivančicích (a hlavně spoustě práce Hanky Křivánkové) vzniklo 
v posledních letech několik akcí, které už by se daly nazvat tradičními. 
Ať už je to „Putování za Michalským drakem“, „Svatomartinská svě-
týlka“, „Rozsvěcování vánočního stromu“ nebo poslední akce, která 
proběhla v neděli 15. dubna a nese název „Otevírání ivančických řek“. 

Počasí sice nebylo tak krásné jako loni, ale ani tak to neodradilo cca 
150 účastníků, kteří přišli, aby vzdali holt vodě jako živlu a požádali 
naše řeky, aby přinášely co nejvíce užitku a co nejméně škody.

Celým rituálem otevírání řek provázeli vodník s vodnicí, kteří po 
úvodní intrádě Aničky Horké ze ZUŠ Ivančice uváděli jednotlivé hosty 
a na závěr také odemkli soutok řek Oslavy a Jihlavy. Jako první host 
promluvil předseda KČT Ivančice Ing. A. Moravec. Vyzdvihl důle-
žitost vody a připomněl loňskou akci turistů z celé Evropy, kteří se 
věnovali právě vodě, nabírali vodu z jednotlivých říček, potoků, řek 
i veletoků, aby ji postupně slévali a nakonec všechnu slavnostně slili 
v kašně ve španělské Granadě.

Poté požehnal ivančický farář P. Vít Fatěna oběma řekám a připo-
mněl, že vlastně nežehná věci nebo vodě, ale lidem, kteří ji budou uží-
vat, a popřál všem přítomným, aby vodu užívali s pokorou a úctou.

Martin Videman, vůdce ivančických skautů, popsal přítomným tra-
su, po které se kolem řeky půjde, a další program, který na ní skauti 
připravili. Po příchodu k soutoku Jihlavy s Rokytnou se řeka klíčem 
zase otevřela, tentokrát ji otevřely děti. Pak se pokračovalo k loděnici 
a ke stromokruhu, kde již čekala skupina Sanklabáno, jež hrála hlavně 
k poslechu, pro pár lidí i k tanci. Všichni, kteří dorazili, se u ohně a 
opékání špekáčků dobře bavili. Věřím, že hodně návštěvníků se už teď 
těší na příští pokračování této již tradiční akce.

Na akci se podílely organizace: KIC Ivančice, Rodinné centrum 
Měsíční houpačka, Skauti Ivančice, KČT Ivančice, ZUŠ Ivančice
a Okrašlovací spolek Ivančice.                                               Jiří Široký

Velikonoce u seniorů v DPS
Dne 16. dubna 2012 nás opět pracovnice Městské knihovny v Mo-

ravském Krumlově přišly pobavit i poučit na téma Velikonoce známé i 
neznámé. Tyto pořady jsou velmi oblíbené, což potvrdil plný sál senio-
rů z DPS i okolí. Posezení se vydařilo a mělo velmi dobrou atmosféru, 
ke které přispělo i pohoštění a malý dárek. Mimo pracovnic knihovny a 
paní Záviškové, které nám vyprávěly o velikonočních tradicích a četly 
tematické příběhy z knih, vystoupily s recitací koled i děti ze ZŠ Kláš-
terní. Na kytaru nám zahrál Ondřej Záviška. Top hostem byl pan děkan 
Pavel Bublan, který přečetl biblický příběh vážící se k Velikonocím. 
Na závěr jsme si poslechli nahrávku písničky Janičky Záviškové. 

Děkujeme všem účinkujícím, dětem ze školní družiny ZŠ Klášterní 
a paní vychovatelce Hradcové za vyrobená kuřátka a paní Kopčilové 
za nacvičení pásma velikonočních koled. Těšíme se na příští setkání. 
Za seniory z DPS Josef Schnabl.

O pohár obce Neslovice
/Neslovice/ V Neslovicích se v sobotu 5. května uskuteční již 18. 

ročník hasičské soutěže O pohár obce Neslovice. Jedná se o ojedinělou 
hasičskou soutěž, kde hasiči nedokazují pouze mládí a rychlost, jako 
při požárním sportu, ale dokazují i svoji šikovnost při technických vý-
jezdech a zásazích při požárech. Před hasičskou soutěží vystoupí děti 
z oslavanského DDM, břišní tanečnice skupiny Bellynky a Bellyteens, 
známé i z televizních vystoupení.

Při samotné soutěži vyjedou zásahová vozidla i s hasiči jednotlivých 
družstev na trať asi 800 m dlouhou a během cesty k „požáru“ musí druž-
stva provést čtyři technické zásahy. Jedná se o spadlý strom přes vo-
zovku, který musí hasiči ruční pilou přeříznout a odstranit z cesty, dále 
musí odtlačit traktorovou vlečku bránící jim v průjezdu. Třetím úkolem 
je „oprava“ defektu levého předního kola. Hasiči musí zvednout nápra-
vu tak, aby se pod kolem mohla protáhnout měrka. Potom, po uklizení 
veškerého potřebného nářadí, dojedou hasiči k podzemnímu vodnímu 
zdroji a od něj provedou požární útok na dva terče z auta.

Ženy si před výjezdem na trať, na které provádějí stejné technické 
zásahy jako muži, připraví základnu jako na požární sport a po návratu 
z tratě provedou požární útok ze základny, včetně dvou lanek na pří-
vodním vedení, protože sání se provádí z podzemního vodního zdroje.

Čas se měří od vyjetí ze startu až po sražení obou terčů. Průměrný 
čas soutěže je kolem 4 minut. Diváci mají možnost sledovat celou trať 
včetně technických zásahů a požárního útoku z chodníku okolo tratě.

Směrnice soutěže jsou na www.neslovice.cz a všichni hasiči, kteří 
chtějí svoji připravenost otestovat v soutěži, budou v Neslovicích, stejně 
jako diváci ze širokého okolí, vítáni.   František Růžička, SDH Neslovice

Okresní přehlídka SOČ
Ve čtvrtek 12. dubna proběhla na Gymnáziu T. G. Masaryka Zastáv-

ka okresní přehlídka středoškolské odborné činnosti. Práce, které byly 
zaměřeny na různá témata v pěti soutěžních oborech, přijelo prezen-
tovat sedm studentů z gymnázií Zastávka, Židlochovice a Šlapanice
a dva studenti ze střední školy z Ivančic. 

Studenti měli možnost vybírat z 18 oborů, v letošním ročníku si vy-
brali témata ze zdravotnictví, zemědělství, pedagogiky a psychologie, 
historie a humanitních věd. Všech devět prací bylo kvalitně vypracová-
no a porotou doporučeno do krajské přehlídky. Vítězové převzali cer-
tifikát od České spořitelny, a. s., která je generálním partnerem SOČ,
a všichni zapojení studenti obdrželi knižní poukázku a diplom.

Mgr. Lucie Malá, koordinátor soutěží okresu Brno-venkov. 
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM  23. 04. - 06. 05. 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.
• 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.
• 29.4. ve 14.00 hod. - PÁLENÍ ČARODĚJNIC ZA ORLOVNOU.
• květen - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Josefa Kristiána „Proměny města“ - 
proběhlé stavební práce v MK. Městský úřad M. Krumlov - chodba, 1. patro
• 2.5. v 17.00 hod. - VERNISÁŽ prodejní VÝSTAVY OBRAZŮ Miroslava 
Vlašína. Galerie Knížecí dům MK. Výstava potrvá do 31. 5. 2012. Otevřeno: 
po-pá: 9.00-11.00 a 12.00-15.30 hodin, neděle: 14.00-16.00 hodin.
• 3.5. v 8.15 a 10.00 hod. - „M. KRUMLOV ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY“ 
- přednáška pro II. st ZŠ a SŠ. Přednáší Ing. Petr Kopečný, kinosál, vstupné: 40 Kč.
• 6.5. - FLORIÁNSKÁ POUŤ - kaple sv. Floriána. Mše svatá se slouží v 10.30 hod.

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.
• květen - „TICHÁ ZASTAVENÍ“ - výstava fotografií L. Prosecké. Studovna. 

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

• 30.4. v 18.00 hod. - PÁLENÍ ČARODĚJNIC V ZÁMECKÉM PARKU
A LETNÍM KINĚ (masky jsou vítány). V 18.00 hodin zapálení ohně, připra-
vena budou čtyři soutěžní stanoviště, skákací hrad a ve 20.00 hodin proběhne 
vyhlášení nejlepší masky čarodějnice nebo čaroděje. Ve 20.30 hodin bude v let-
ním kině promítán pro návštěvníky zdarma film DÍVKA NA KOŠTĚTI. Při-
praveno bude i bohaté občerstvení. Pořádají: město Miroslav, DDM Miroslav, 
MKIC, SMM Miroslav a OS Marek. Partnerem akce je Skupina ČEZ
• 1.5. - OSLAVA SVÁTKU PRÁCE A VSTUPU ČR DO EU. Zahájení v 7.30 
hod. rybářské závody mládeže, slovo starosty 9.30 hod. (v Ramoši). Mateřská 
škola Husova od 8.00 do 12.00 - „Den otevřených dveří“ k 60.výročí založení 
mateřské školy. Od 10.00 do 12.00 prohlídka „vstupních“ bytů na ulici Husova. 
Pořádají: město Miroslav, miroslavští rybáři, DDM, MKIC, SMM, MŠ a MO 
ČSSD. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 4.5. v 18.00 hod. - PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ k uctění obětí válečných kon-
fliktů před památníkem u KD. Pořádá: město Miroslav, KSČM a ŘK. farní úřad.
• 5.5. v 6.00 hod. - SPOLEČNÉ ZÁVODY VIDOMÝCH A NEVIDOMÝCH 
RYBÁŘŮ na rybníku Suchánek. Pořádají MS MRS Miroslav a město Miro-
slav. Partner Skupina ČEZ.
• 6.5. v 7.00 hod. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE na rybníku Suchá-
nek. Pořádají MS MRS Miroslav a město Miroslav. Partner 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
• 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.
• 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 stejnojmennému 
dolu, kde se otevírá Ráj permoníků, včetně služeb pro cyklisty. Na zámku budou 
otevřena muzea a zajištěn kulturní program. Pořádá město Oslavany.
Připravujeme: • 12.5. v 16.00 hod. - PÍSNIČKY KE DNI MATEK. Vzpo-
mínka na Waldemara Matušku. Areál zámku. Pořádá o. s. Divadlo „Na mýtině“
• 11.-13.5. - TRAMPSKÁ NOTA. Sdružení pooslavských osad a TJ Sokol 
Padochov pořádají 18. ročník festivalu. Hřiště TJ Sokol Padochov. 
• 20.5. v 15.00 hod. - KONCERT VĚRY MARTINOVÉ. Při příležitosti koná-
ní hudebních slavností 2012 koncert v kostele sv. Mikuláše v Oslavanech. Dopro-
vází ZUŠ Oslavany. Předprodej vstupenek v kanceláři KIS v Dělnickém domě, 
tel. 546 423 283 nebo 604 108 641. Vstupné 150 Kč. Pořádá KIS Oslavany.

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 28.4. ve 14.00 hod. - PLETENÍ Z PAPÍRU PRO DĚTI. V MICV.
• 30.4. v 16.00 hod. - SLET ČARODĚJNIC NA DVOŘE MUZEA. 
• 3.5. až 29.7. - VÝSTAVA PŘÍRODNÍCH KRÁS VEDROVIC.
• 5.5. - DEN OBCE VEDROVICE A OSLAVA 100 LET SDH VEDROVICE.

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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.
• 24.4. v 17.00 hod. - ASTROVEČER S JARMILOU VACULÍKOVOU.
Co se můžete dozvědět z horoskopu a jak může astrologie obohatit váš život. 
Přednáška brněnské astroložky Jarmily Vaculíkové. V městské knihovně.
• 25.4. v 18.00 hod. - ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ CAR-
MEN. Odjezd v 18:00 z autobusových zastávek Trávníky a Brněnská. Vstupen-
ky k vyzvednutí v kanceláři KIC. Pořádá KIC Rosice.  
• 27.4. - 4.5. - VÝSTAVA PODOBY ZEMĚ. Výstava prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ na téma Podoby Země. Slavnostní vernisáž v pátek 27. 4. v 17.00 
hodin. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 29.4. - NEDĚLNÍ DIVADÉLKO PŘED OBĚDEM: TŘI PRASÁTKA.
Divadelní představení na téma známé pohádky o zlém vlkovi a třech prasátkách. 
Vhodné pro děti od 3 do 8 let. Hostuje brněnské Divadélko Na stromě. Vstupné 
členové 30 Kč, nečlenové 50 Kč. Pořádá MC Kašpárkov. 
• 6.5. v 9.00 hod. - DEN MATEK. Relaxační dopoledne pro maminky: líčení 
poradenství, kosmetika. Ve velké klubovně ZKC. Pořádá MC Kašpárkov. 
• 8.5. ve 14.00 hod. - RODINNÉ ODPOLEDNE ANEB CESTA POHÁD-
KOVÝM LESEM. Pojďte s dětmi navštívit Říši pohádek plnou pohádkových 
bytostí, zasoutěžit si, splnit úkoly, zařádit si na skákacím hradě, zaskákat na 
trampolíně a získat odměnu. V zámeckém parku. Pořádá MC Kašpárkov.
• 8.5. v 17.00 hod. - PIETNÍ AKT K VÝROČÍ OSVOBOZENÍ. Proběhne 
u památníků Rudé armády a umučených na místním hřbitově. Pořádá výbor 
KSČM a ČSBS v Rosicích. 

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.
• 30.4. - 4.5. - KRÁSNÁ A ZRANITELNÁ PLANETA ZEMĚ. Výstava soutěž-
ních prací ke DNI ZEMĚ. Sklepení Památníku A. Muchy. Pořádá SVČ Ivančice.
• 4.5. - 27.5. - PRŮŘEZ KERAMICKOU TVORBOU PETRA JURNÍČKA. 
Vernisáž ve čtvrtek 3. 5. v 17.00 hodin. Vernisáž doprovodí Jan Franckievič na 
zenovou flétnu Kyotaku. Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• PŘIPRAVUJEME: • 18.-20.5. - SLAVNOSTI CHŘESTU IVANČICE 2012.
Pátek a sobota: kulturní program, prodej čerstvého chřestu, řemeslný trh, pro-
gram pro děti, ochutnávky vín, ochutnávky chřestových jídel, kuchařská show 
Petra Stupky. Neděle: gastronomický program Stezek dědictví aneb přijeďte na 
oběd s Romanem Paulusem, děti vaří s Petrem Stupkou, degustace chřestových 
jídel na náměstí. Expozice A. Muchy a Vl. Menšíka, výstavka o pěstování chřes-
tu: pátek - neděle po celý den. Palackého nám., nádvoří radnice.
• 17.11. - POPELKA, KOUZELNÝ MUZIKÁL NA LEDĚ. Zájezd  Brno 
- hala Rondo. Odjezd v 16.30 hodin od Besedního domu Ivančice. Cena (vstu-
penka a doprava): 710 Kč. Bližší info v KIC Ivančice.

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.
• 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.
• 6.5. v 15.00 hod. - U NÁS NA TÁBOŘE. Čeká na Vás  odpoledne, kde si 
děti mohou vyzkoušet, co zažijí na našich táborech. Připraveny jsou různé 
aktivity, hry i soutěže. Rodiče se mohou inspirovat, co s dětmi o prázdninách. 
Losování cen a jedné hlavní výhry - poukázky v hodnotě 2000 Kč. Ivančice, 
park Réna. Poplatek 30,- Kč/dítě.
• 7.5. od 9.00 do 14.00 hod. - TURNAJ  VE FOTBALU. Pro žáky 6.- 9. tříd ZŠ 
a víceletých gymnázií. Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Ivanči-
ce, venkovní hřiště ZŠ TGM Ivančice. Poplatek 30 Kč/osoba. S sebou: sportovní 
obuv a oděv, pití, svačinu. Nutné se přihlásit do 2.5. v SVČ Ivančice. Max. počet 
- 8 týmů, min. počet -  4 týmy. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 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.
• 3.5. v 8.00 hod. - OBLASTNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH
CYKLISTŮ. Budou soutěžit čtyřčlenné smíšená družstva v I. a II. kategori. 
Předpokládaný konec ve 13.00 hodin. Pro region Ivančice.
• 4.5. v 8.00 hod. - OBLASTNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH 
CYKLISTŮ. Předpokládaný konec ve 13.00 hodin. Pro region Rosice.
• 7.5. - ZOO JIHLAVA. Výlet do ZOO Jihlava, Cena 250 Kč pro dítě, pro do-
spělé 300 Kč. Cena zahrnuje vstupné a dopravu. Odjezd od MěÚ v Oslavanech 
v 9,00 hodin. Bližší informaci a přihláška v kanceláři v DDM.
• 10.5. - OKRESNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ. 
Utkají se mezi sebou družstva, která zvítězila. Pro okres Brno - venkov.

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
• 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.
• 27.-28.4. - ČARODĚJNICKÁ NOC NA DOMEČKU. Rej čarodějnic
a čarodějů, hry, soutěže, spaní ve spacáku... Poplatek: 60 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
• 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. Sraz účastníků na vlakovém nádraží o 10-15 min dříve. 
• 12.5. - 20. ROČNÍK DÁLKOVÉHO POCHODU „Z IVANČIC DO IVAN-
ČIC”. Trasy: pěší 44, 25, 12, 6 km, cyklo 55, 35 km. Cyklotrasa vede po státní 
silnici i lesní cestě. Startovné: děti + člen KČT: 10 Kč. nečlen KČT: 20 Kč. 
Prezentace, start a cíl: Sportovní hala (u vlakové zastávky Ivančice město) od 6:
30 do 18:00 hodin. Mapa: Okolí Brna-Ivančicko. Občerstvení: V cíli - čaj, chléb 
se škvarkovou pomazánkou. Odměna: Vandrovní list, občerstvení v cíli a dobrý 
pocit. Účast na vlastní nebezpečí. Cyklotrasy se mladší 15 let mohou zúčastnit  
jen v doprovodu dospělé osoby. Bližší informace: Hana Pokorná, Na Brněnce 
9, 664 91 Ivančice, tel.: 776 322 536 nebo e-mail: hanapokorna22@seznam.cz, 
nebo turisti@seznam.cz. Pořádá KČT Ivančice ve spolupráci s JM oblastí KČT.

Občanské sdružení ALMA, Dobelice
Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov

mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
• do 31.5. - DARUJEME NEJEN HRAČKU. Sbírka hraček, nového a mírně 
obnošeného dětského oblečení, textilu, lůžkovin, dětských knih, DVD, CD, vý-
tvarných potřeb, jednorázových plen, dětské kosmetiky. Výtěžek sbírky je určen 
pro Klokánek - zařízení přechodné rodinné péče Fondu ohrožených dětí v Brně
a pro Dětské domovy v našem regionu. Nejedná se o finanční sbírku. Dary 
přijímáme v kanceláři redakce novin Zrcadlo v Knížecím domě, ul. Růžová 39
v Moravském Krumlově v pracovní dny 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin.
Připravujeme: • 10.5. od 16.00 hod. - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU pro 
začátečníky i mírně pokročilé. Moravské Bránice. Obsazeno.
• 26.5. od 10.00 hod. - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU pro začátečníky i mírně 
pokročilé. RC Měsíční houpačka, Palackého nám. 27, Ivančice. Volná místa.

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

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 5.5. - DOLNÍM RAKOUSKEM NA ŠLAPACÍCH DREZÍNÁCH. Prohléd-
neme si pozůstatky tratě z Hevlína do Laa an der Thaya a zříceninu hradu Staatz 
Na 4místných drezínách budeme šlapat 12,5 km z Ernstbrunnu do Asparnu an 
der Thaya po bývalé železniční trati. Fyzická zdatnost jako pro rekreační jízdu 
na kole (2 lidé šlapou a 2 se vezou). Pěšky projdeme asi 5 km kolem leteckých 
radarů na vrších Steinmandl a Buschberg, až k rozhledně a poutnímu místu na 
Oberleis. Více na www.weinvierteldraisine.at - Odjezd: 7:00 (náměstí), 7:05 (U 
Blondýny), návrat kolem 19:00 hodin. Cena: Doprava 220/200 Kč (<15 a >60 
let), drezína 12 €/os., muzeum 7/3 €, rozhledna 2/1 €. Přihlášky: Od 26. března 
v Informačním centru u zámku, tel.: 515 321 064. Platba: od 23. 4. 2012 do 27. 
4. 2012. Další informace: tel. 721 763 489 (Pavel Roháček) nebo www.turis-
timk.estranky.cz. Pro zájezd je nutné individuálně si sjednat cestovní pojištění!

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 5.5. od 9.00 do 17.00 hod. - TIMEMANAGEMENT PRO MAMINKY
NA MATEŘSKÉ aneb slaďování osobního, rodinného a pracovního života. 
Cílem semináře je zmapovat si, kde v životě jsem, kam jdu a jak se tam dosta-
nu, a v neposlední řadě taktéž získat konkrétní tipy a rady, jak to vše přežít a 
nezbláznit se z toho :-). Vedou: Martina Turečková a Martina Holcová, lektorky
vzdělávací firmy Outward Bound - Česká cesta. Vzhledem k tématu prosíme o po-
chopení a zajištění si hlídání pro větší děti, s sebou jen děti kojené. Cena 480 Kč.
PRAVIDELNÝ PROGRAM:    PONDĚLÍ:
• 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

• pondělí od 20.00 do 21.00 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY. Posilování, prota-
hování pro mladší i starší ženy. Vede Klára Marvánová, tel.: 775 109 228.
• úterý od 15.00 do 16.00 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE. Vhodné pro 
dospělé, kteří se domluví anglicky, 40 Kč/hod., vede Zdeněk Chotaš.
• úterý od 16.00 do 17.00 hod. - RYTMICKÝ TANEC PRO DĚTI pro děti 
od 8 do 12let. Vede Klára Marvánová.
• středa od 17.00 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Hry, tvoření, sport, 
pokec, výlety. Poznávání hodnot, sebe sama a druhých, Vedou Tomáš (tel.: 
777 955 548) a Klára Marvánovi
• čtvrtek od 15.30 do18.00 hod. - KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI.
Pro maminky nejen na mateřské dovolené a jejich děti. Děti si mohou zaskákat na 
trampolíně, stavět z kelímků od jogurtů, využít hernu se skluzavkou a bazénkem 
plným různobarevných kuliček, poslechnout si příběh na pokračování, naučit se 
říkanky a písničky s pohybem, maminky mají podle možností čas u kávy a čaje a 
současně děti na dohled, zároveň se zapojují do aktivit svých dětí, pro starší děti, 
které potřebujete vzít s sebou, jsou v Zahradě k dispozici společenské hry a ping-
-ponk, 20 Kč/rodina za setkání. Vede Dája Chotašová, tel.: 605 763 873.
• pátek od 16.00 do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK pro děti od 8 
do 13 let, vede Zdeněk Chotaš.

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

AKT
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.

Hotel 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

4. ROČNÍK RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ
Rybník „Spodňák“ Medlice - 5. května 2012. Začátek v 7.00 hod.

Vstupné 150 Kč,děti 100 Kč. Lov na jeden prut.
Není třeba rybářský lístek. Občerstvení zajištěno.

Více na: www.rybnik-medlice.webnode.cz

KLÁŠTER ROSA COELI
OTVÍRACÍ DOBA v roce 2012

od 7. 4. do 28. 10. 2012: sobota, neděle, st. svátky 10 - 17 hod. 
od 3. 7. do 2. 9. 2012: úterý - neděle, st. svátky 10 - 17 hod.

Vstupné: plné 30 Kč, senioři 20 Kč, děti a studenti 15 Kč.
Prohlídka s průvodcem každou hodinu. Fotografování svatby 200 Kč.

Hromadné zájezdy se mohou objednat i mimo otvírací dobu
na TIC města Dolní Kounice. tel.: 546 420 005, fax: 546 420 005,

mob.: 739 652 980,e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz

TRADIČNÍ PRVOMÁJOVÉ ODPOLEDNE 
NEJEN PRO DĚTI S HANDICAPEM…

na ZŠ Ivančická v Moravském Krumlově 1. května od 13 hodin.
Malování na obličej • žonglérské divadlo a škola žonglování • jízda 
na čtyřkolce • canisterapeutičtí pejsci • výtvarné dílničky • opékání 

párků a spousta dalších zábavných stanovišť… 
Občerstvení zajištěno. TĚŠÍME SE NA VÁS!
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SEZONA 2012 NA AUTODROMU 

Ý Sezonu na Masarykově okruhu zahájí Memoriál Fr. 
Šťastného - Mistrovství ČR motocyklů ve dnech 11. - 13. 5.

Ý Seriál FIA WTCC bohužel letos neuvidíme.

Û Svátek motocyklů - bwin Grand Prix České republiky se 
koná 24-26. srpna.

Ý Mistrovství světa Superbike s domácím jezdcem 
Jakubem Smržem se  pojede v Brně  20. - 22. července.

Ý Marco Simoncelli se už bohužel žádného závodu 
nezúčastní. Zemřel při nehodě na malajské Grand Prix.

Ý Carlos Checa - loňský mistr světa v kategorii Superbike.

Ý Jakub Kornfeil letos startuje v nově vzniklé třídě Moto3.

Ý Karel „ABÁJA“ Abraham skončil loni v premiérové 
sezóně ve třídě MotoGP na 14. místě.

Þ Pivo Effenbert je velice chutné.

Þ Při Epilogu se rozhoduje i v boxech. BMW team Šenkýř 
Motorsport.

Þ INVICTA Epilog - tradiční zakončení sezóny na 
brněnském okruhu. Letos to bude 13. října

Þ Audi DTM Bohemia Racing Team při Podzimní ceně 
Masarykova okruhu, která se letos koná 21. - 23. září.

Motoristickou sezonu 2012 si připomeneme několika 
loňskými fotografiemi, které pro vás objektivem za-
chytil Květoslav Adam a okomentoval Ctibor Adam.

11.-13. 5.

20.-22. 7.

Ý Le Mans Series – vytrvalostní závod prototypů LMP2
a vozů GT se pojede ve dnech  7. až 9. září.

21.-23. 9.

13. 10.

24.-26. 8.

7.-9. 9.



»AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu. 
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• renovovanou Tatru 30/54, r. v. 
1933. Jen solventní zájemce. Tel.: 
724 788 611. 
•• Škoda Felicia 1.3 Mpi, r. v. 1997, 
ve velmi dobrém stavu. Cena 25.000 
Kč. Tel.: 605 211 144.
•• řídící jednotku na jednobodovou 
Felicii, přední světlo a další. Tel.: 
776 727 858.
» BYTY - NEMOVITOSTI
•• RK REMAX Acity Brno Vám  
nabízí: • byt 1+1 v OV, 32 m2, 1. p.,
cena 720 tis. Kč k jednání • Nad-
standardní hrubá stavba bungalo-
vu s velkým pozemkem v Ivanči-
cích, ZP 276 m2, pozemek 2500 m2, 
cena info v RK • Stavební pozemky 
Ivančice od 726 - 1000 m2, všechny 
sítě a komunikace, cena 1900 Kč/1m2 
bez provize • Chata u Budkovic, ZP 
39 m2, voda, elektřina, topení, cena 
510 tis. Kč vč. provize • Novostavba 
bungalovu 3+kk Neslovice, ZP 77 
m2, pozemek 400 m2, dům na klíč, 
cena 2.350.000 Kč. Více info na tel.: 
605 749 319  nebo na www.re-max.xz
prodám
•• Prodám rodinný dům na klidném 
slunném místě v Oslavanech v ulici 
Na Vyhlídce. Pozemek 661 m2, 
veškeré inženýrské sítě zavedeny do 
domu, ihned k nastěhování. Bližší 
informace rád poskytnu na tel.:
777 211 671. RK prosím nevolat.
•• RD - novostavba Hostěradice, Míšo-
vice, poz. 2200 m2. Tel.: 777 582 899.
•• RD v Čermákovicích, vhodný i 
jako chalupa. Cena dohodou. Tel.: 
724 788 611.
•• RD 2+1 a 1+1 v Petrovicích u MK. 
Veškeré příslušenství, veškeré sítě, 
pozemek 700 m2. Cena 700 tis. Kč. 
Tel.: 728 455 197.   

•• byt 2+1 v Ivančicích, 2. patro, dům 
po revitalizaci, lodžie. Cena dohodou. 
Tel.: 777 062 622.

•• zděný byt 3+1 v OV s pozemkem 
na garáž, ul. Bří Čapků, MK, cena 
1.340.000 Kč. Tel.: 607 868 133.
•• byt 3+1, přízemí s balkonem v OV 
v Miroslavi za odhadní cenu. Tel.: 
776 748 571.
pronajmu
•• byt 1+1 v přízemí, balkon. V Ivan-
čicích, staré sídliště. Červen 2012. 
Tel.: 603 802 470.
•• částečně zařízený byt 2+1 v Mo-
ravském Krumlově, cena dohodou, 
k dlouhodobému pronájmu, pouze 
solidní jednání. Tel.: 604 523 599.
•• byt v Brně-Lesná 1+1 balkon, část. 
zařízený, pes nevadí. Nájem 7.000 
Kč vč. služeb, pro 1 osobu. Tel.: 
606 562 803.
•• garáž v Oslavanech, ul. Starohor-
ská, 100 m. od aut. nádraží. 800 Kč/
měs. Od 1. května. Tel.: 737 600 699.

•• byt 3+1 v Moravském Krumlově 
na Sídlišti. Tel.: 777 070 753.
»ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• chladničku prosklenou Calex vyso-
kou, cena 4.500 Kč. Volat po 15. hod. 
Zn. Nevyužitá. Tel.: 603 326 486.
•• mrazící box prosklený Derby 120 
L, cena 4.500 Kč. Volat po 15. hod. 
Zn. Nevyužitý. Tel.: 603 326 486.
•• mrazící box pultový Calex 220 L, 
cena 4.500 Kč. Volat po 15. hod. Zn. 
Nevyužitý. Tel.: 603 326 486.
»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• rohovou sedačku, 8 let stará, zakou-
pena v Cobře. Původní cena 21.000 
Kč, nyní 3.000 Kč. Tel.: 777 209 235.
•• starší kuchyň. linku, moderní pro-
sklená i s vestavěným el. sporákem, 
horkovzdušnou troubou, nerez dře-
zem, baterií a odsavačem. Délka 3,60 
m. Cena dohodou. Tel.: 777 209 235.
daruji
•• šatní skříň 80 let starou, velice 
zachovalou za odvoz. Ivančice. Tel.: 
724 168 655.
»STAVBA - ZAHRADA
koupím
•• interiér. dveře 2/3 sklo. Šíře 60 cm. 
1x pravé a 1x levé. Tel.: 602 782 272.
•• skleněné střešní tašky bobrovky. 
Tel.: 515 320 787.
prodám
•• krajovky KM Beta, černá, 18 ks 
levá , 4 ks pravá. Tel.: 602 500 356.
•• org. plast. skříň na plyn. Tel.: 
602 500 356.
•• zachovalý plynový bojler Quantum 
144 L, 5 let v provozu, cena 1.900 
Kč. Volat po 15. hod. Zn. Udržovaný. 
Tel.: 603 326 486.
•• litinový kotel na tuha paliva, vel-
mi zachovalý, cena 1.900 Kč. Volat 
po 15. hod. Zn. Nevyužívaný. Tel.: 
603 326 486.
•• cirgulu na dřevo, kolíbka, komplet-
ní. Cena 3.000 Kč. Tel.: 777 209 235.
•• dvoudílnou bránu, délka 3,5 m, vhod-
ná k oploc. zahrady nebo stav. pozemku. 
Cena 800 Kč. Tel.: 606 341 555.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• oblečení a botky na holčičku od 0 
- 2 roky. Levně, dle domluvy. Fusak 
Emitex fialovočerný + šedočerná 
deka - 500 Kč. Tel.: 775 940 946.
•• krásný kočárek-3kombinace (hlu-
boká korba, sportovní, autosedačka), 
nánožníky, taška, pláštěnka, mos-
kytiéra, slunečník. Po 1 dítěti. Cena 
3.500. Kč. Původní cena 9.000 Kč. 
Tel.: 605 986 364.
» SPORT, VOLNÝ ČAS
koupím
•• dětské kolo 12“ s pomocnými koleč-
ky v dobrém stavu. Tel.: 723 224 165.
prodám
•• dětské kolo MONKEY, pro 3-5 
let, červenožlutá barva, brzda na 
šlapátkách, duralové středy, přídavná 
kolečka, velmi dobrý stav. Cena 2.500 
Kč. Tel.: 774 156 827.
•• dámské kolo, jako nové, 2x jeté. 
Cena 5.000 Kč. Možná sleva. Tel.: 
604 511 670.

» RŮZNÉ
•• Hledám výpomoc do domácnosti, 
úklid, vaření. Ivančice - M. Krumlov. 
Tel.: 774 930 587.
•• 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.
•• Kdo doučí žáka 8. třídy matemati-
ku a fyziku? Tel.: 777 675 257.
•• Hledám spolehlivého řidiče jez-
dícího denně mezi 5.30-5.50 trasu 
přes Němčice do Brna, se zastávkou 
Černovice, Zvonařka nebo Úzká. Tel.: 
732 225 507.
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustry, 
odznaky, hodiny, šavli, zbraně, min-
ce, pivní láhve, smalt. cedule, sošky, 
šperky, autíčka, vláček, panenku, au-
to-moto díly. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• akvárium d-187, v-60, s-47, s pod-
stavcem,  kompletně zařízeno … Tel.: 
602 500 356.

•• lis na kulaté balíky zn. Slušovice. 
Tel.: 606 826 967.

•• velké pokoj. rostliny, osobní odběr. 
Tel.: 721 761 942.

» ZVÍŘATA
•• Prodejna chovatelských potřeb, 
Růžová 154, M. Krumlov nabízí ši-
roký sortiment krmných směsí pro 
králíky, slepice, brojlery, kachny, 
krůty. Nově v sortimentu krmivo 
pro jezírkové ryby v ekonomických 
50 litrových baleních. 
daruji
•• krásné kocourky, nar. 14. 3., zrzavo-
bílý a šedivobílý. Tel.: 608 668 859.

» SEZNÁMENÍ
•• Muž 43 let 185/95 rozvedený hledá 
mladou ženu 40 – 43 let, která už 
nechce být sama. Tel.: 606 194 822. 
Z Moravského Krumlova a okolí.
•• Svobodný, prý hodný i pohledný 
podnikatel stř. let hledá symp. dívenku 
či mladou maminku pro lásku a rodin-
ku. Máš-li ráda děti, zvířátka, zahrádku 
a práci v kuchyni. Tel.: 737 671 654.
•• Hledám pána do 70 roků, se 
kterým bychom si ve stáří byli vzá-
jemnou oporou. Chodím o holích, 
domácnost je ale plně zajištěna. Tel.: 
546 451 179.
•• Vesnickej kluk, nekuřák a dobrý 
společník svých přátel hledá partner-
ku s chutí do života, odpovím všem. 
sms 723 086 476.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• Nabízím finanční odměnu až 
10.000 Kč za zprostředkování práce. 
Muž, 39 let, vyučen jako autome-
chanik. Praxe: řidič dodávky, rozvoz 
zboží, skladník, 3 roky jako insta-
latér, práce v gastronomii. Možnost 
jakéhokoliv zaučení. Nástup možný 
ihned. MK, IVA, Oslavany, Rosice, 
Dukovany, Třebíč a okolí. Tel.: 728 
974 072, 606 709 187.
•• hledám práci na HPP k pásu do 
výroby, manuálně zručná /kurz/ sa-
nitářka, vyučená švadlena, případně 
práci doma /šití, ruč. práce, atd./.
Tel.: 724 519 010.
nabízím     (komerční inzerce)

•• Stavební firma HUTIRA – PSV 
Ivančice, s. r. o. hledá schopného 
pracovníka na pozici: Svářeč ocel. 
potrubí. Požadujeme: vyučení 
v oboru potrubář, topenář, insta-
latér nebo zámečník; sváření ocel. 
potrubí obal.elektrodou (st. zkouška 
EN 287-1 111 T BW 1.1 B); praxe ve 
svařování podmínkou; ŘP skupiny 
B. Písemné nabídky zašlete na adre-
su: HUTIRA – PSV Ivančice, s. r. o., 
Jana Vrby 1200/7, 664 91 Ivančice, 
nebo na: libor.sustr@hutira-psv.cz. 
Info na tel.: 777 109 971, 777 710 958.

•• 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. Více informací pou-
ze pro vážné zájemce na e-mail:
pivovarskakrcma@seznam.cz, 
nebo na tel.: 774 987 655. 

•• Hledáme pracovníka na pozici: 
krmič, ošetřovatel zvířat. Požadav-
ky: ŘP skupiny B, T; dobrý zdra-
votní stav; bydliště v blízkém okolí 
Nové Vsi u Ivančic, zodpovědnost, 
samostatnost. Výhodou: praxe v ži-
vočišné výrobě, průkaz na kolové 
nakladače. Nabízíme: práce na HPP
na směny, prémie dle vnitřních 
předpisů společnosti, příspěvek na 
stravování. Přihlášky s profesním 
životopisem zasílat do 26. 4. 2012 
na adresu: POOSLAVÍ Nová Ves, 
družstvo, Nová ves 251, 664 91 nebo 
na email: jurecka@pooslavi.cz

» 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 poplatků, 
měsíční splátky až po vyplacení 
peněz, rychlé vyřízení. Tel.: 736 269 
414. Spolupracuji s 1 věřitelem.

•• Finanční akce pouze pro Jihomo-
ravský kraj: 100.000 Kč od 1.899 
Kč; 500 tis. Kč od 3.221 Kč/20 let;
80.000 Kč od 1.520 Kč. Informace
na tel.: 775 225 367.

•• Nabízíme široké spektrum půj-
ček pro zam., OSVČ /i začínající/, 
důchodce, ženy na MD, půjčky v 
hotovosti i na účet. Jsme schopni 
vyplatit Vaši nemovitost před exe-
kucí, půjčíme i na zástavu. Přijďte 
si vybrat Váš finanční produkt. Na-
jdete nás v Ivančicích, Palackého 
nám. č. 8. Tel.: 731 933 513. Pracuji 
pro více věřitelů.
•• 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.

•• FERONKA - Miroslav Hypr. 
Prodej: jackel, profil L, plechy, tyče 
ploché, trubky, kari sítě, roxor. Řez-
novice - Ivančice. Tel.: 604 680 791,
email: hypr.feronka@email.cz

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré 
opravy. Okenní sítě vyrobím a namon-
tuji i do 24 hodin. Žaluzie vertikální, 
horizontální (řetízkové), silikonové 
těsnění oken a dveří, rolety předo-
kenní i látkové do střešních oken. Více 
info: Ivo Pavlík, Dukovany 221. Tel./
fax: 568 865 321, 602 719 156, e-mail: 
ivokarpavlik@ seznam.cz.

•• Hodinový manžel. Chtěli byste 
doma udělat nějakou řemeslnou 
práci a firmy Vás odmítají? Vyu-
žijte mých služeb - drobných úprav 
či oprav nejen ve vaší domácnosti.
www.hypr.wbs.cz, Hypr Miroslav, 
tel.: 604 680 791, Řeznovice 155, 
Ivančice,   e-mail: hypr75@seznam.cz

20.04.2012                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 11

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 09/12 vyjde 4. května 2012, uzávěrka 1. května 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN
KINO OSLAVANY

( 546 423 018

so 21.4. v 18.00 DRIVE
  Akční film USA

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

so 28.4. v 16.00 ŠMOULOVÉ
a v 18.00 hod. Anim. rodinný film USA, dabing 

ne 29.4. v 18.00 PŮLNOC V PAŘÍŽI
  Romantická komedie SP, USA

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

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

st 25.4. ve 20.00 TOHLE JE VÁLKA
  Akční komedie USA

st 9.5. v 18.00 SIGNÁL
a ve 20.00 hod. Komedie ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

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

ne 29.4. v 19.00 KONTRABAND
  Thriller USA

st 2.5. ve 20.00 NEPŘÍTEL POD OCHRANOU
  Akční krimi film USA

ne 6.5. ve 20.00 PERFECT SENSE
  Romantický film VB

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.

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

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 5lůžkové 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

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

PINK BAALO ŘEZNOVICE pořádá

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
Tělocvična Řeznovice • 05. května 2012 od 9.00 hodin.

Startovné: 100 Kč, v ceně malé občerstvení. Přihlášky: p. Doupovec, 
tel.: 725 173 960. Turnaj je limitován účastí max. 36 hráčů.

S sebou: sálovky, rakety a dobrou náladu.
Zveme k účasti i k povzbuzování všechny příznivce stolního tenisu!

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

po 30.4. ve 20.30 DÍVKA NA KOŠTĚTI 
  Česká filmová pohádka
  Vstup na film je ZDARMA!!!

út 1.5. ve 20.30 SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
  Česká filmová pohádka

so 5.5. ve 20.30 PŮLNOC V PAŘÍŽI
  Romantická komedie SP, USA
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Krajský přebor v kopané

neděle 22. dubna v 16:00 hodin

FC Moravský Krumlov
- MKZ Rájec-Jestřebí

Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov

Kostelní 222, 671 72  Miroslav

hledají svařeče TIG (metodou 141)
- pro svařování nerez a Alu plechů
- svařečský průkaz není podmínkou

- zkušenosti výhodou
Bližší informace: p. Novotný, tel.: 603 811 450

Mediálním partnerem FC Moravský Krumlov je Občanské sdružení ALMA - vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO

OV KSČM Znojmo a MR KSČM
v Moravském Krumlově
srdečně zvou své členy,
příznivce a spoluobčany

NA OSLAVU 
SVÁTKU PRÁCE

v Moravském Krumlově
ve Vrabčím hájku.

Dne 1. května od 9.00 hodin.
Program a občerstvení

zajištěno.

Srdečně zvou pořadatelé. 

Masarykův okruh má nový 
rekord. Na jeho dráhu vyjelo při 
nedělním pokusu o ustavení re-
kordu 1349 motocyklů. Obvyklou 
maximální propustnost dráhy tak 
motorkáři překonali jedenadva-
cetkrát. A výrazně pokořili i počet 
motorek při podzimní vzpomínko-
vé jízdě na Marca Simoncelliho, 
která nedělní pokus inspirovala.

„Nezbývá mi než všem po-
děkovat. Počasí nebylo ideální, 
teplota vzduchu se držela jen 
kolem osmi stupňů, přesto přijeli 
motocyklisté i ze Slovenska nebo 
vzdálenějších českých regionů,“ 
říká výkonná ředitelka Masary-
kova okruhu Ivana Ulmanová. 

Motorkáři vytvořili na dráze 
kolonu, která se roztáhla bez-
mála na celou délku 5403 metrů 
dlouhé trati. Čelo, které tvořili 
motocykloví závodníci Karel 
Abraham, Jakub Kornfeil a 
kaskadér Pepa Šiler, se na konci 
druhého kola jízdy přiblížilo na 
dohled konci kolony. „Myslím, 
že ten výsledek je skvělý. Pro 
motorkáře je to jedna z prvních 
příležitostí se potkat po zimě a 
myslím, že Masarykův okruh je 
pro to tím nejlepším místem,“ 
pochvaloval si Karel Abraham. 

Na dráze se kromě silničních 

motorek objevily i skútry, mope-
dy, historické Jawy, a dokonce i 
jedna proslulá „babeta“.

O spočítání přesného počtu 
účastníků se postarali členo-
vé fanklubu Karla Abrahama. 
K přesnému číslu došli tak, že 
každému účastníkovi nalepili na 
motocykl speciální účastnickou 

nálepku s logem Masarykova 
okruhu. Počet motocyklů pak byl 
dán počtem vydaných samolepek. 

„Věříme, že hodně motorkářů 
si nálepku na motorce nechá ce-
lou sezonu. A doufám, že se s vět-
šinou z nich shledáme během 
roku ještě několikrát,“ uzavírá 
Ivana Ulmanová.                   /TZ/

Nový rekord Masarykova okruhu: 
na dráhu společně vyjelo 1349 motorek

Foto: Kv. Adam    Kolonu motorkářů vedli Karel Abraham a Jakub Kornfeil


