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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

TISKOPISY • LETÁKY
VIZITKY • PUBLIKACE

GRAFIKA + SAZBA + TISK
+ DISTRIBUCE

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

REKLAMNÍ CEDULE
A PLACHTY

/Moravský Krumlov, Praha/
Příprava expozice Slovanské 

epopeje ve Veletržním paláci v 
Praze stála 36 milionů korun. To-
lik galeristé utratili, aby si splnili 
svůj cíl vystavit plátna Epopeje
v Praze. Do svého záměru inves-
tovali o 21 milionů korun více, 
než původně plánovali. ČTK to 
potvrdil ředitel Galerie hlavního 
města Prahy Milan Bufka. Městu 
se to nelíbí, chce, aby galerie ná-
klady navíc uhradila ze svého. 

Galerie podle Bufky peníze vy-
naložila na převoz epopeje z Mo-
ravského Krumlova, restaurátor-
ské práce, ale i kompletní úpravu 
Velké dvorany ve Veletržním 
paláci. Kvůli technickým potížím 
se instalace díla Alfonse Muchy 
zpozdila o několik měsíců.

Epopej se podle poslední zprá-
vy veřejnosti představí 10. května 
a potrvá minimálně dva roky. 
Ředitel Bufka by si ale přál, aby 
Slovanská epopej zůstala v galerii 
alespoň pět let. „Vstupné bude 
180 korun za dospělého, pokud 
přijde 200 lidí denně, pak by se za 
pět let měly náklady na instalaci 
Epopeje vrátit,“ uvedl pro ČTK.

Starosta Moravského Krum-
lova Tomáš Třetina nechtěl výši 
nákladů komentovat, uvedl ale, 
že Krumlov pokračuje v záměru 

opravit a rozšířit vystavní prosto-
ry na krumlovském zámku pro 
případný návrat Epopeje.

„V první etapě oprav projde 
celkovou rekonstrukcí Rytířský 
sál s kaplí, zároveň se rozšíří vý-
stavní prostory na celé druhé nad-
zemní podlaží východního křídla. 
Celkové náklady jsou ve výši 10 
milionů korun a rekonstrukce 
potrvá dva roky. Pro letošní rok 
je podíl města 2 miliony korun. 
Město svůj příspěvek poskytne 
na základě smlouvy, kdy v návr-
hu je pronájem prostor na deset 
let po skončení oprav za cenu 
ve výši poskytnutého příspěvku. 
Samozřejmě, že budeme smluvně 
připraveni i na variantu možného 
prodeje zámku jinému majiteli. 

V opravených prostorách hod-
láme opětovně vystavit v rámci 
Muchova centra Slovanskou epo-
pej. Pokud se nedomluvíme s ve-
dením hlavního města na tomto 
scénáři, máme připraveny další 
možnosti - připomenutí historie 
Liechtensteinů na Moravském 
Krumlově, rozšíření působnosti 
krumlovské knihovny, městské 
muzeum má v depozitářích ulo-
ženo spoustu artefaktů. Společně 
se zájemci připravujeme žádost 
na ROP jihovýchod s projektem 
na oživení cestovního ruchu,“ 

uvedl starosta Tomáš Třetina. 
Starosta rovněž zdůraznil, že 

je nejvyšší čas k zahájení oprav 
zámku. Současný majitel nemá 
dostatek finančních prostředků 
k celkové rekonstrukci, proto se 
bude zámek opravovat po etapách. 

„Vnímáme jako povinnost 
býti aktivními a snažit se oslovit 
různé instituce, které by mohly 
spolu s námi přispět na veškeré 
opravy. Proto jsme vešli v jed-
nání s ministerstvem kultury, 
Jihomoravským krajem a společ-

ností Incheba a shodli se na Me-
morandu o spolupráci na obnově 
krumlovského zámku. Jedná se 
o symbolický dokument, kterým 
se všichni hlásíme k povinnosti 
zachovat renesanční skvost na 
mapě kulturně historických míst 
jižní Moravy. Podpisy připojí mi-
nistryně Hanáková a hejtman Ha-
šek v srpnu tohoto roku při jejich 
oficiální návštěvě Moravského 
Krumlova.  Zastupitelstvo města 
toto memorandum již schválilo,“ 
dodal starosta.                   /mape/

Epopej stojí Prahu miliony



/Kraj/ Rada JM kraje na svém 
jednání ve čtvrtek 3. května 
schválila dotační program „Pod-
pora včelařství“ pro rok 2012.

„Jde o pokračování naší 
podpory z minulých let,“ uvedl 
náměstek hejtmana Ivo Polák, 
„žádosti o dotace budeme přijí-
mat během následujících týdnů, 
o rozdělení rozhodneme ještě 
před prázdninami.“

Cílem dotačního programu je 
podpora včelařů a včelařství za 
účelem zvýšení stavů včelstev, 

eliminace závažných onemocnění 
včelstev, zlepšení zdravotního 
a genetického stavu včelstev a 
podpora chovu včel jako vý-
znamného odvětví zemědělství 
v Jihomoravském kraji.

V rámci dotačního programu 
byly vypsány dva dotační tituly:

1) dotační titul 1 - Podpora 
zájmového včelařství je určen 
přímo pro jednotlivé včelaře - fy-
zické osoby a má sloužit zejména 
na obnovu a rozšíření včelařské-
ho vybavení. Na tento titul je vy-
členěna částka 1 700 000 korun, 
maximální výše dotace na jednu 
akci je 10 000 korun.

2) dotační titul 2 - Rozvoj 
volnočasových aktivit mládeže 
je určen na podporu včelařských 
kroužků mládeže a má sloužit 
zejména na rozšíření včelařského 
vybavení, propagační a infor-
mační činnost. Na tento titul je 
vyčleněna částka 300 000 korun, 
maximální výše dotace na jednu 
akci je 25 000 korun.            /abé/
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 » QA ENGINEER s NJ
 » QA COORDINATOR
 » TECHNOLOG OBRÁBĚNÍ s NJ
 » LEAN Mng. COORDINATOR
---------------------------------

 » SEŘIZOVAČI – OPERÁTOŘI CNC
 » BRIGÁDA ve výrobě

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
Tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,

e-mail: hr@metaldyne.cz

OSLAVANY
Stabilní a perspektivní strojírenská společnost 

zabývající se lisováním a kovoobráběním náhradních 
dílů pro automotive hledá vhodné kandidáty na tato 

pracovní místa ve Zbýšově a Oslavanech:
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DEN VÍTĚZSTVÍ
Den připomínající vítězství spojenců nad hitlerovským Německem 

se slaví 8. května. Svého času, v dobách nedávno minulých, nebo už 
dávno minulých, jestli chcete, byl �mto svátkem 9. květen. Proč 
jsme si zase pohráli s daty? Za oficiální ukončení II. světové války 
na evropském kon�nentě se považuje kapitulace německých vojsk 
podepsaná dne 7. května 1945 ve staroslavné Remeši. Ta vstoupila 
v platnost právě dne 8. května ve 23:01 hodin středoevropského 
času. Zastavit rozjetou armádní mašinérii není tak lehké z minuty 
na minutu ani dnes. Proto 8. května vyhlásili naši tehdejší západní 
spojenci za Den vítězství v Evropě. Ve středu Evropy, ČSR, byla situ-
ace jiná. U nás stále probíhaly těžké boje. Válka byla ukončena až
9. května 1945 vjezdem sovětských tankových kolon do Prahy.

Tolik fakta. Jejich výklad rád nechám historikům různých barev 
a názorů. Ostatně, jak je notoricky známo, vrchním vykladačem 
pravdy je vždy vítěz a objek�vní výklad historie není možný ani 
s odstupem několika stovek let (viz husitské hnu�).

Já měl ovšem štěs�, nebo také smůlu, že jsem své mládí prožil ved-
le generace, která II. světovou válku zažila na svou vlastní kůži. Vedle 
oficiální propagandy, jsem měl možnost poznat přímá svědectví lidí o 
tom, co se v Ivančicích dělo za války i těsně po ní. Od té doby vím, že 
máme v této zemi příliš malé lesy pro všechny poválečné partyzány 
a jen � největší zbabělci vylezou po vítězství z nor a začnou se ms�t 
na bezbranném nepříteli. Ale nechci na tomto místě otevírat hroby 
a ukazovat prstem, jak je dneska dobrým zvykem. Jsem na to příliš 
mladý, válku jsem nezažil a nebudu soudit pohnutky lidí, kteří po 9. 
květnu 1945 udělali něco, za co se poté dlouhá léta styděli. Ono mezi 
námi, i po roce 1989 se objevilo spousta statečných a udatných ile-
gálních bojovníků s komunisty. Jen ten boj se odehrával v soukromí, 
u kávy a dobře napsaných normalizačních seriálů.

Proč tyto věci spojuji? Vedle nás bydlela sousedka. Paní Vašíčková. 
V roce 1945 zažila osvobození Brna. Co by pubertální mládenec, 
živen samozřejmě vřelým citem k našim sovětským bratrům - oku-
pantům, jsem v její přítomnos� přes zuby procedil něco o přiblblých 
Ivanech. To jsem si dal. Na její mravokárnou řeč v životě nezapome-
nu: „Chlapče, až budeš sedět v kanálu, nad tebou budou lítat kulky, 
střílet kanóny a ty se budeš modlit, aby někdo toto peklo ukončil,
a on nakonec přijde a z toho kanálu tě vytáhne, byť v ruské unifor-
mě, pak něco vykládej! Pokud jsi to nezažil, tak mlč!“ Podotýkám, 
že sousedka byla až do své smr� přísná katolička, komunisty moc 
nemusela, taky jim to dokázala velmi nahlas říci. 

Na tuto příhodu jsem si vzpomněl, když jsem svého času sledoval 
kladení věnců k pomníku osvobození v Ivančicích. Na druhé straně 
stál hlouček komentátorů, kteří se celým obřadem zjevně bavili. Je 
pravda, že tolik let po válce je dost těžké si připus�t, že nebýt par-
tyzánů, kteří skutečně v tom lese bojovali, našich a spojeneckých 
vojáků, mezi které patřili i � sovětš�, tak tam na tom chodníku
nikdo nestál a neměl se čemu pochechtávat.            Petr Sláma

Slovo úvodem

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

IZOLACE - BAZÉNY
Jan Prustoměrský

»  veškerá technologie pro bazény a jezírka
»  izolace plochých střech i spodních staveb 
»  izolace proti vlhkosti a tlakové vodě
»  balkony, terasy, jímky  »  zastřešení bazénů 
»  zateplení střech  »  radon, ropné produkty

mobil: 605 153 504
e-mail: janprustomersky@seznam.cz

INZERUJTE V ZRCADLE
ZDARMA!

ZAČALI JSTE LETOS PODNIKAT?
VAŠI ODVAHU PODPOŘÍME!

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

inzerátu dáme druhý stejně velký ZADARMO.

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

/Ivančice/ Ivančické kino 
Réna bude definitivně digitali-
zováno.  Na základě práce výbě-
rové komise Rada města Ivančic 
oficiálně schválila zadání zakáz-
ky na akci „Zavedení digitální 
projekce dle standardů DCI kino 
Réna Ivančice“. 

Vybranou společností se sta-
la  XCDATA, s. r. o.. Praha. Ta 
vznikla v srpnu roku 2005 a stala 
se prvním systémovým integráto-
rem v ČR. Patří mezi dvě největší 

firmy v oboru. Od začátku se spe-
cializuje na vybavování jednosá-
lových kin digitální technologií 
podle specifikace DCI.

Digitalizace kina bude stát  
2.650.988 Kč. Rada města záro-
veň schválila předložený návrh 
smlouvy o dílo. Pořízení této 
techniky bude spolufinancováno 
z dotace Státního fondu České re-
publiky pro podporu a rozvoj čes-
ké kinematografie a schváleného 
rozpočtu na rok 2012.         /PeSl/

Digitalizace kina Réna

Kraj dá peníze včelařům
i včelařským kroužkům

ZPRÁVY Z RADNIC
Dostali dotace z rozpočtu 

/Ivančice/ Rada města na svém zasedání schválila několik smluv o 
poskytnutí dotací organizacím. Finanční částky jsou určeny na podporu 
jejich činnosti. Například 45.000 korun obdrží SENIOR KLUB Ivan-
čice, o. s, Občanskému sdružení zdravotně postižených bylo určeno 
35.000 korun. Finanční částku 10.000 korun schválila rada města na  
podporu údržby zdejšího židovského hřbitova a  s 20.000 Kč bude letos 
hospodařit Sdružení pro mezinárodní spolupráci města Ivančice. Pro-
středky byly vyhrazeny ve schváleném rozpočtu pro rok 2012.   /PeSl/

Dokončí Oslavany průtah?
/Oslavany/ Oslavanští občané se na veřejném zasedání zeptali svého 

starosty, pana Víta Aldorfa, na dokončení silničního průtahu městem. 
Starosta na dotaz reagoval následovně: „Jedná se o poslední etapu prů-
tahu silnice č. 393/II, která však patří pod správu SÚS Jihomoravského 
kraje a zpracování projektové dokumentace je na straně Jihomoravské-
ho kraje. Finanční situace na kraji je složitá a většina připravovaných 
akcí je zrušena. I když město tuto záležitost urgovalo, tato akce není 
pro kraj prioritou. Město má však stále zájem na tom, aby byl průtah 
městem dokončen,“ uvedl starosta Oslavan Vít Aldorf.               /PeSl/

Třetí a poslední rok „eGonu
„

/Ivančice/ Projekt vzdělávání, na který získala ivančická radnice 
finanční prostředky z EU, Evropského sociálního fondu v rámci Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, běží již třetí rok. Této 
možnosti vzdělávání využilo již 261 zaměstnanců veřejné správy ze 
správních obvodů Ivančic a Moravského Krumlova, vydáno bylo 1687 
osvědčení úspěšným absolventům.

Nabídka školených témat je velmi široká, zahrnuje aktuální proble-
matiku související s reformou veřejné správy. V prezenční formě se 
nabízí 30 různých kurzů, e-learningovou formou je možno prostudovat 
12 různých kurzů. „Nabídku kurzů stále aktualizujeme a tím reagujeme 
na změny, které se ve veřejné správě realizují. V blízké budoucnosti 
musíme zvládnout nové nároky a požadavky související s realizací 
největšího informatického projektu veřejné správy v České republice, 
kterým je od 1. července 2012 spuštění základních registrů. Díky nim 
budou orgány veřejné moci efektivně a bezpečně sdílet data vedená v 
těchto registrech, čímž se výrazně zvýší komfort občanů a podnikatelů 
při kontaktu s nimi. Občané našeho regionu a regionu města Moravský 
Krumlov tak mohou očekávat zvýšení kvality služeb na úřadech,“ 
uvedla ve své zprávě Ing. Ivana Krejčová, administrátor projektu.

Položí optická vlákna
/Oslavany/ Společnost Maxprogres, s. r. o. Brno, která se zaměřuje

na výstavbu telekomunikačních sítí, vláknovou optiku a přenosové 
systémy, požádala město Oslavany o souhlas se stavebním povolením
na akci: „Optické propojení Oslavany - Padochovská - Hlavní“.

Rada města Oslavany po důkladném prostudování souhlasila jak
s předloženou projektovou dokumentací, tak s umístěním telekomuni-
kačního vedení na pozemcích ve vlastnictví města.

Optické vlákno je skleněné nebo plastové vlákno, které prostřed-
nictvím světla přenáší signály ve směru své podélné osy. Optická 
vlákna jsou široce využívána v komunikacích, kde umožňují přenos 
na delší vzdálenosti a při vyšších přenosových rychlostech dat než 
jiné formy komunikace. Vlákna se používají místo kovových vodičů, 
protože signály jsou přenášeny s menší ztrátou a zároveň jsou vlákna 
imunní vůči elektromagnetickému rušení.                                /PeSl/

/Region/ Horkovod, který by 
měl v budoucnu zásobovat Brno 
teplem z jaderné elektrárny Du-
kovany, vypadl z územního plánu 
Jihomoravského kraje. Rozhodl 
Nejvyšší správní soud.

Proti horkovodu se postavila 
obec Tetčice. Obec argumentova-
la tím, že kraj u horkovodu nepro-
věřil další varianty, kudy by mohl 
vést. Jeho trasa zakreslená ve 
schváleném územním plánu při-
tom výrazně ovlivňovala rozvoj 
obce. Tetčice v lokalitě počítají s 
novou bytovou výstavbou a jako 

stavební parcely jsou pozemky 
zakresleny v jejím současném 
územním plánu.

Právní zástupce Tetčic Pavel 
Černý také namítá, že pro horko-
vod, jak byl zakreslen v krajském 
územním plánu, neexistuje jeho 
napojení na jadernou elektrárnu 
ani vymezení, jak se teplo dosta-
ne ke svým cílovým destinacím
v Brně. Trasa horkovodu na   před-
ložené mapě končila před Brnem 
u chystané přečerpávací stanice 
Bosonohy. Což nelze považovat 
za komplexní přístup.           /abé/

Horkovod do Brna nebude
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LETNÍ PNEU BARUM 
SKLADEM

pneu 13
„
.... od 850,- Kč

pneu 14
„
.... od 980,- Kč

PNEUSERVIS
PETR BAŠTA

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

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

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS 
RADEK ZÁVIŠKA

diagnostika - prodej náhradních dílů
plnění a servis klimatizací

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

AKCE

PNEU UNIROYAL

195/65 R15 91T

pneu 15
„
.... od 1.300,- Kč

pneu 16
„
.... od 1.600,- Kč

1.480,- 

Kč/ks

VARTA
AUTOBATERIE

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

PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ OD 500,- Kč

PNEU OSTATNÍCH VÝROBCŮ PRO VÁS ZAJISTÍME DO DVOU DNŮ

§ 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, chtěl bych se Vás zeptat. Moje matka je vlastníkem 
rodinného domu, v domě bydlím i já, bratr bydlí s rodinou jinde. 
Po dohodě s matkou jsem se rozhodl investovat do rekonstrukce 
domu, protože dům je dlouhou dobu bez údržby a je ve špatném 
stavu. Chtěl bych se tedy zeptat, jak to máme s matkou vyřešit 
z právního hlediska. Mám si nechat dům nechat přepsat na sebe, 
matka s tím zatím nesouhlasí, ale myslím, že bychom se dohodli, 
nebo mám dům nechat matce a sepsat s ní nějaký doklad o tom, 
že do domu budu investovat? Jde totiž o to, že můj bratr se na re-
konstrukci nechce podílet a mám obavu, že dům celý zrekonstruuji
a pak jednou v dědickém řízení budu stejně bratra vyplácet ze zre-
konstruovaného domu. Šlo by to nějak vyřešit? 

K Vašemu dotazu sděluji, že tato problematika není jednoduchá a 
má více řešení. Nejjednodušší variantou je Vámi naznačované řešení, 
a to, že Vám Vaše matka dům daruje, Vy jí na druhou stranu k domu 
zřídíte např. věcné břemeno doživotního bydlení, aby neměla obavu o 
další bydlení v domě, a jakmile budete vlastníkem nemovitosti, můžete 
pak tuto svoji nemovitost rekonstruovat. Po smrti Vaší matky pak jed-
noduše zrušíte věcné břemeno k domu a rekonstrukce domu nebudete 
v dědickém řízení nijak řešit. S bratrem se pak můžete dohodnout na 
vyrovnání v rámci rodiny, z právního hlediska bratr na vyplacení žád-
ného podílu v tomto případě nemá nárok. 

Druhá možnost je, že dům zůstane ve vlastnictví Vaší matky a Vy 
budete hradit rekonstrukce do domu. V tom případě Vám vznikne 
pohledávka vůči Vaší matce, zjednodušeně řečeno matka bude Vaším 
dlužníkem. V tomto případě nelze využít započtení v dědictví, protože 
k tomu dochází pouze tehdy, je-li Vám darováno ze strany zůstavitele. 
S matkou byste tedy musel uzavřít nejlépe písemnou dohodu o tom, 
kolik jste investoval, a pohledávku byste pak musel uplatnit v dědictví, 
částečně byste ji pak nabyl v dědickém řízení a pohledávka by zanikla 
tzv. splynutím osoby dlužníka a věřitele a část pohledávky by nabyl 
Váš bratr. Problémem tohoto řešení je např. možné promlčení této po-
hledávky, takže bych doporučoval spíše první řešení. 

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Zátěžové testy jaderných elektráren se staly společným tématem 
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dany Drá-
bové, zástupců České nukleární společnosti (ČNS) a Občanské bezpeč-
nostní komise při JE Dukovany. Ve čtvrtek 19. dubna se v sále hotelu 
v Hrotovicích sešlo na sto zájemců o nové informace a vývoj pofuku-
šimské situace, konkrétně o tom, jak probíhají zátěžové testy jaderných 
elektráren v naší republice a jaké jsou jejich předběžné výsledky.

I když je Japonsko na druhém konci světa, rozhýbaly události 
po vlně tsunami celou jadernou komunitu. Zadání zátěžových testů 
z května 2011 bylo naplněno národní zprávou předanou do Bruselu. 
Koncem března letošního roku hodnotila mezinárodní skupina ex-
pertů soulad národní zprávy se skutečností. Toto vyhodnocení bude 
zveřejněno v nejbližších dnech, ale podle předběžných výsledků si
v něm naše elektrárny nestojí vůbec špatně.

Po dalších úvodních informacích, které zástupcům obcí z regionu 
dukovanské elektrárny a hostům pořádajících společností přednesli 
představitelé ČNS, Mladé generace CYG a WIN (Ženy v jádře), 
ovládla sál první žena české jaderné energetiky, paní Dana Drábová. 
I v Hrotovicích dokázala, co je o ní už známé, a svým přednesem a 
zaujetím pro přednášenou tematiku ztišila na více než hodinu celý 
sál. Podle předběžných výsledků zátěžových testů nebyl na žádné 
z našich jaderných elektráren nalezen stav, který je nutné bez prodle-
ní řešit, testy potvrdily vysokou odolnost proti extrémním vnějším 
vlivům, ale současně identifikovaly možnosti dalšího zlepšení bez-
pečnosti, a to jak organizačního, tak i technického rázu. „Zátěžové 
testy jsou jen začátkem dlouhé cesty a potenciálním příspěvkem ke 
standardnímu a zavedenému systému hodnocení a zlepšování úrovně 
jaderné bezpečnosti. Nebude-li však veřejnost jaderným elektrárnám 
důvěřovat a akceptovat je, dlouhodobě nepřežijí, i kdyby technicky 
byly naprosto bezchybné a ekonomicky snášely zlatá vejce,“ dodala 
paní Drábová závěrem.   1. 5. 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

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

KORÁLKY
SKLĚNĚNÉ, DŘEVĚNÉ, PLASTOVÉ

KOMPONENTY
K VÝROBĚ BIŽUTERIE

BIŽUTERIE
JABLONECKÁ A SWAROVSKI

MÍCHÁNÍ FASÁDNÍCH A VNITŘNÍCH
BAREV A OMÍTKOVIN 

Přinášíme vám rozhovor s te-
rapeutkou Janou Šaurovou, pro-
vozovatelkou masáží a čajovny
v Ivančicích. 

Proč právě název Pramen 
života? Vidím v tom velkou sym-
boliku, protože v každém z nás  je 
potřeba najít ten správný pramen 
života.

Co konkrétně nabízíte? Na-
bízím Shiatsu masáže, tónovou 
akupunkturu, klasické masáže, 
baňkování, ušní svíce, ošetření 
celulitidy a poradenství v oblasti 
stravování.

Co vlastně je Shiatsu? Shiatsu 
se řadí mezi masážní techniky, 
přestože jejich rámec značně 
přesahuje. Teoretickou základnou 
pro Shiatsu je tradiční čínská me-
dicína. Při Shiatsu terapii stimulu-
ji akupunkturní body a dráhy, tzv. 
meridiány. Tím se uvádí do pohy-
bu vnitřní tok energie i bez použití 
jehel. Energie tak může proudit a 
nastartovat tak samoléčebné pro-
cesy v těle. Shiatsu terapie neřeší 
pouze symptomy onemocnění, 
jak je tomu u klasické masáže, 
ale společně s klientem můžeme 
zjistit, v čem tkví hlavní příčina 
onemocnění, a odstranit ji.

Jak Shiatsu probíhá? Samot-
nému ošetření předchází rozho-
vor a diagnostika, kterou dělám z 
jazyka, obličeje, zad a informací, 
které mi klient sdělí. Spolu se 
podíváme, kde v těle je nerovno-
váha a na jakých drahách budeme 
pracovat. Shiatsu probíhá na spe-
ciální podložce (Futon) na zemi, 
klient je oblečený a přikrytý 
tenkou dekou. Ošetření začíná 
masážními, rotačními a protaho-
vacími technikami, kdy uvolníme 
napětí svalů, zad a kloubů, které 

mohou svým napětím blokovat 
tok energie v těle. Poté následuje 
ošetření nevyvážených akupunk-
turních bodů a jejich uvedení do 
energetické rovnováhy. 

Pozorujete u klientů po Shi-
atsu změny?  Jak rychle se dá 
změna vidět? Hodně záleží na 
tom, jak dlouho už klienta jeho 
problém trápí. Když má někdo 
šest let chronické bolesti zad, 
nemůže očekávat, že po prvním 
Shiatsu problém odezní. Navíc 
každé tělo reaguje na Shiatsu 
jinak. Někdo pociťuje úlevu hned
a někdo třeba až po třetí terapii.

S čím vším tedy může Shiatsu 
pomoci? Shiatsu je vhodné na 
všechna onemocnění pohybo-
vého aparátu, při migrénách, 
problémech s trávením, s cevním 
systémem. Velice dobré výsledky 
jsou i u dlouhodobých onemocně-
ních, jako je vysoký krevní tlak, 
neplodnost, cukrovka a deprese. 
Shiatsu může pomoci i s emoč-
ními problémy, jako je plačtivost, 
nerozhodnost, neschopnost učinit 
změnu ve svém stereotypu.

Jak jste se k práci s lidmi do-
stala? Vystudovala jsem střední 
zdravotnickou školu a už při 
studiu jsem se začala věnovat al-
ternativním metodám léčby. Vždy 
mě zajímalo propojení mezi tě-
lem a lidskými myšlenkami. Proč 
jsou někteří lidé více nemocní a 
někteří vůbec. Spoustu odpovědí 
mi dalo studium tradiční čínské 
medicíny a Shiatsu masáží v Pra-
ze. Práce s lidmi je o neustálém 
studiu, které nikdy nekončí. Ze 
své vlastní zkušenosti vím, že 
nejlepší učitel je život sám.

Jakým způsobem se udržujete 
fit? Pravidelně i já o sebe nechávám 

pečovat tak, že chodím na Shiatsu. 
Cvičím a jsem v neustálém pohybu 
díky své dceři. Co mi ale nejvíce 
pomáhá oprostit se od stresu, je 
příroda, jeden den v týdnu chodím 
do lesní školky Za humny společně 
s dcerou a to je nejlepší balzám pro 
moje tělo i duši.

Máte i jiné koníčky než 
Shiatsu a tradiční čínskou 
medicínu? Ano, již čtyři roky 
tvořím šperky z korálků a mívám 
kurzy tvoření  v rodinném centru 
Měsíční houpačka. A mimo to 
všechno budujeme s partnerem 
v Ivančicích čajovnu, ve které 
budou probíhat různé kurzy a 

pravidelné cvičení.
Máte nějaké oblíbené motto? 

Moje nejoblíbenější je: „Člověk 
by měl o své tělo pečovat tak, aby 
v něm duše chtěla zůstat.“

Jakým způsobem se mohou 
na vás lidé obrátit se svými pro-
blémy a jaká je čekací doba na 
masáž či terapii u Vás?

Určitě telefonicky na mobilu 
777 198 577 nebo e-mailem: 
j a n a . s a u r o v a @ g m a i l . c o m . 
Čekací doba je různá v průměru 
7 až 14 dní. Více informací 
mohou zájemci získat na webu: 
www.pramenzivota.com.

Děkujeme za rozhovor.     /abé/

Pramen života v Ivančicích - nejen masáže Shiatsu

Netradiční tablo v podobě „vy-
tuněného“ automobilu je možné 
spatřit na náměstí TGM v Mo-
ravském Krumlově. Jeho autory 
jsou studenti čtvrtého ročníku  
maturitního oboru autotronik na 
SŠ DOS Moravský Krumlov, 
které čeká v nejbližších dnech 

státní maturita. Hoši si s tablem 
opravdu vyhráli, je vtipné, vkus-
né a originální. 

Maturantům popřejme hodně 
štěstí při „zkouškách dospělosti“ 
a úspěšný start do života.

Ing. Lenka Dobešová,
SŠ DOS Moravský Krumlov

Netradiční maturitní tablo

Kraj se dohodl s VZP:  
nemocnice se neruší
/Kraj/ Na základě iniciativy hejtmana Michala Haška se v pondělí 

23. dubna 2012 na mimořádném jednání lídrů krajské koalice sešli 
hejtman Michal Hašek, náměstek hejtmana Stanislav Juránek a krajský 
radní pro zdravotnictví Oldřich Ryšavý s ředitelem krajské pobočky 
Všeobecné zdravotní pojišťovny Antonínem Jízdným. 

Na základě jednání se vedení krajské koalice a ředitel krajské poboč-
ky VZP shodli, že nedojde ke zrušení žádné z nemocnic zřizovaných 
krajem, tedy ani nemocnic v Hodoníně, Ivančicích či Tišnově, jak 
nepodloženě uváděla některá média. Rovněž bylo dnes dohodnuto 
zachování porodnic v Ivančicích a Vyškově, u kterých se spekulovalo 
o jejich další existenci v návaznosti na počet porodů. Také všechny 
ostatní porodnice v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem 
budou fungovat i nadále (Břeclav, Kyjov, Znojmo).                       /abé/

Grand Prix ČR s podporou
kraje za téměř 10 milionů
 

Rada JM kraje rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na nadlimit-
ní veřejnou zakázku na služby „Propagace Jihomoravského kraje při 
pořádání Grand Prix České republiky 2012“. Jako nejvhodnější přijala 
nabídku společnosti Automotodrom Brno, a. s., která navrhla realizaci 
předmětu této veřejné zakázky za nabídkovou cenu 9 986 899 korun.

„Jihomoravský kraj v letošním rozpočtu vyčlenil částku 10 milionů 
korun na pořádání Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně, je to 
o dva miliony více než loni,“ uvedl hejtman Michal Hašek. 

O účelnosti vynaložených peněz podle něj svědčí počty prodaných 
vstupenek. „Aktuálně přesahují o 25 procent údaje za stejnou dobu 
v loňském roce. Každý návštěvník Velké ceny přitom přináší do kraje 
peníze. Stravuje se tady, je zde ubytován a pravděpodobně také navští-
ví jiná místa na jihu Moravy. To pak znamená přísun stovek milionů 
korun, možná jedné miliardy korun do regionálního rozpočtu. Kdyby 
byla existence Velké ceny ohrožena, bylo by to velmi negativní jak
pro sportovní fanoušky, tak pro samotné Brno i dlouhodobou image 
Velké ceny,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.                              /abé/
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.
KOMPLETNÍ
BETONOVÝ
PROGRAM

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

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

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

tloušťka 6 cm

168,- Kč/m2

cena vč. DPH, platí do vyprodání zásob.

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

Cycles Perfecta Ivančice
Cyklistický klub Cycles Perfecta Ivančice se v sobotu 21. dubna 

zúčastnil dvou akcí: Dukovanské okruhy měly několik kategorií (101 
přihlášených závodníků), které se lišily věkem a výkonností účastníků. 
V kategorii Elite se umístil Jan Hejl na 3. místě a je velká škoda, že 
nemohl pokračovat pro bolestivý výrůstek v oblasti kotníku. Milan Šipl 
obsadil 16. místo a Miloš Havlíček 19. místo - oba v kategorii Hobby, 
což je z 31 startujících pěkné umístění.

V kategorii Masters 2 se startem borců narozených v r. 1952 a výše 
dobyl František Olša stupně vítězů na třetím místě. Sporná byla účast 
dvou závodníků před ním, zřejmě patřili do vyspělejší kategorie. Je 
to skvělý výsledek jak pro Františka Olšu, tak i pro celý klub Cycles 
Perfecta. V žákovské kategorii se pravidelná účastnice „Letkovského 
šípu“, talentovaná Eliška Pavlíková, umístila těsně pod stupni vítězů. 
Polepší se do příštího roku a dostane se na stupně vítězů?

Druhou akcí, které se členové klubu Cycles Perfecta zúčastnili, byl 
Memoriál Tondy Šaláta. Již 33. ročník byl jak pro pěší, tak i pro horská 
a krosová kola. Účastnici si mohli vybrat délku trasy od 20 do 50 km 
pro pěší a od 30 do 100 pro cyklo. Největší počet byl u chodců na 20 km 
- 241 účastníků, a u cyklistů na 50 km - 100 účastníků. Celková účast 
byla 423 účastníků. Pořadatel akce byl Junák středisko Oslavany.

Osm členů klubu Cycles Perfecta si vybralo 50 km trasu. Nedo-
kážeme odhadnout, kolik kilometrů se mohlo šlapat na kole a kolik 
se muselo šlapat pěšky, případně kola tlačit do kopců s pořádnými 
výškovými rozdíly. Námahu na trase přebily pohledy na nádhernou 
přírodu kolem řeky Oslavy. Počasí přálo. Ráno sice hrozily přeháň-
ky, ale U Kata se účastníci mohli opalovat. Všichni ve zdraví dojeli
a jistě se těší na příští rok.                                                  Jiří Široký

Višňovská patnáctka, 
tentokrát po přírodních krásách našeho regionu

V neděli 13. května ve 14 hodin pořádá Základní škola a Mateřská 
škola Višňové ve spolupráci s městysem Višňové a okolními obcemi 
již sedmý ročník tohoto turistického pochodu a cyklistické vyjížďky. 
Tématem letošního ročníku je ochrana životního prostředí a poznávání 
přírodních zajímavostí Višňového a okolních obcí. Účastníci si mohou 
vybrat mezi pěší a dvěma cyklistickými trasami. Hlavním lákadlem 
je trasa vedoucí z Višňového do Trstěnic, Džbánic, Horních Kounic, 
Tavíkovic a Přeskač do Medlic. Každý účastník obdrží při průjezdu 
každou obcí pohlednici s vyobrazením přírodních krás dané vesnice a 
okolí. Pohlednice budou navíc obsahovat desatero ekologického cho-
vání v přírodě, které sestavili žáci školy. V cíli bude pro děti připraven 
doprovodný program se zaměřením na ochranu přírody a třídění odpa-
dů. Zajištěno bude občerstvení. Účastníci akce se také mohou zapojit 
do fotografické soutěže na téma: „I u nás je krásně, a proto chraňme 
naši přírodu.“ Všechny soutěžní fotografie budou vystaveny na strán-
kách www.zsvisnove.eu, o výherci digitálního fotoaparátu rozhodne 
internetové hlasování. Hlavním partnerem akce je Jihomoravský kraj. 
Přijďte se pobavit, poučit a aktivně strávit nedělní odpoledne. 

Zahradnictví Kopetka Jan - Vedrovice
Vás srdečně zve na čtvrtý ročník

ve dnech 5. a 6. května od 8.00 do 18.00 hodin
místo konání: Vedrovice 315

Z NABÍDKY VYBÍRÁME: • 20 druhů vzpřímených muškátů 35 Kč/ks • 20 druhů 
převislých muškátů od 25 Kč/ks • surfinie různé druhy od 30 Kč/ks • sundaville

různé druhy 70 Kč/ks • bidens, bacopa, verbena, million bells, ...
NABÍZÍME VELKÝ VÝBĚR: balkónových květin, bylinek, trvalek, sklaniček, keřů,
jehličnanů a ostatní okrasné rostliny, ovoce a zeleniny, kvalitních substrátů 
GRAMOFLOR, hnojiv, mrazivzdorné keramiky a další zahradnický sortiment.

Přijďte si vybrat z nové prodejní plochy a podívat se, jak pro Vás pěstujeme zeleninu.
PRO KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA JE PŘIPRAVEN MALÝ DÁREK.

Kontakt: Mgr. Iveta Kudláčková, mobil: 731 103 985, e-mail: info@zahradnictvivedrovice.cz

jarní prodejní výstavy

www.zahradnictvivedrovice.cz

Blahopřejeme k jubileu

Jménem redakce si dovoluji poblahopřát panu Květoslavu Adamo-
vi, který 1. května oslavil své 65 narozeniny. Květa je naším dlouho-
letým spolupracovníkem, který pro Zrcadlo udělal spustu fotografií 
převážně z motoristického sportu. Do dalších let mu přejeme hlavně 
pevné zdraví, hodně optimismu a dobrou náladu.   Marek Pečer 

Josefský košt v Rakšicích 
V sobotu dne 17. března se v Orlovně Rakšice uskutečnil již „5.ročník 

Josefského koštu“, který zajistil „Dobrovolný spolek moravskokrum-
lovských a rakšických vinařů“, pod záštitou jednoty Orel Rakšice a za 
podpory města Moravský Krumlov a sponzorů. Vystavovaná vína byla 
zhodnocena degustační komisí pod vedením p. Ing. Pavla Chrásta z No-
vých Bránic. Celkem 40 hodnotitelů zhodnotilo 548 vzorků vín, z toho 
361 vzorků bílých, 41 růžových vín a 146 vzorků vín červených, všech 
známých i méně známých odrůd od drobných vinařů i od velkovýrobců 
vína. Byla to vína z našeho regionu i vzdálenějších vinařských oblastí.

Jako šampión - bílé víno byl subkomisí vyhodnocen Tramín červený 
ročník 2011/VH, Tichý Jaroslav, Rybníky, šampión výstavy - červené 
víno, Dornfelder ročník 2011VH, Víno Rakvice. Nejlepší vzorek do-
mácího vinaře, bílé víno, Rulandské bílé, ročník 2010/VH, Vít Jiří, MK 
Rakšice, Sauvignon, 2011/VB, Ludvík Jiří, MK se stejným počtem 
bodů 19,3, dále byla vyhodnocena dvě červená vína se stejným počtem 
bodů, 18,8 Svatovavřinecké, ročník 2011, Vaďura Pavel a Zweigeltrebe 
2011/PS, Kocanda Oldřich, MK. Nejlepší kolekce vína, Tichý Jaroslav, 
průměr čtyř vín s bodováním 19,05 bodů. 

Organizační výbor děkuje všem pěstitelům a výrobcům vína
za jejich účast a dodané vzorky a dále děkuje všem, kteří se přičinili
o zdárný průběh celého koštu.              Za DSMKR vinařů Josef Janda

„Den Země“ je mezinárodní 
svátek věnovaný Zemi, který se 
slaví 22. dubna. K oslavám toho-
to svátku se připojilo Středisko 
volného času Ivančice. Pro žáky 
základních škol i pro veřejnost 
připravilo v pondělí 23. dubna hry, 
soutěže, vědomostní kvíz a různé 
úkoly, zaměřené na dané téma. 

I v letošním roce jsme se pustili 
do stavění velkého znaku města 
Ivančic z víček od PET lahví. 
Tomu předcházela soutěž tříd ve 
sběru víček, s počtem 4.427 kusů 
zvítězila třída 2. A ZŠ TGM Ivan-
čice. Odměnou pro výherce bude 
výukový program zdarma. Erb 
města o velikosti 3,5 x 3,8 metrů 
vznikal na Palackého náměstí před 
kostelem. Postupně vznikající erb 
jsme fotili z věže kostela. 

V únoru vyhlásilo SVČ Ivanči-
ce ke Dni Země tradiční výtvar-
nou soutěž s názvem „Krásná a 
zranitelná planeta Země“. Cílem 

bylo zachytit výtvarnou formou 
tematiku přírody a životního pro-
středí ve dvojrozměrném nebo 
prostorovém formátu, libovolnou 
technikou. Do soutěže se zapoji-
lo 12 třídních kolektivů, školní 
družina, mateřská škola a 2 
jednotliví autoři. Všechny práce 
budou vystaveny od 30. 4. do 6. 
5. 2012, ve sklepení ivančického 
Památníku Alfonse Muchy.

Odborná porota rozhodla o 
umístění jednotlivých prací. 
Vítězi se stali: I. kategorie - 
předškolní děti: Štěpán Ruswurm 
- „Veselé domečky“. II. kategorie 
- I. stupeň ZŠ: Školní družina při 
ZŠ VM Ivančice - „Mamut Vlá-
ďa“. III. kategorie - II. stupeň ZŠ: 
Společná práce žáků 8. ročníků 
ZŠ TGM Ivančice - „Hedvábná 
stezka“.        /D. Šacherová, SVČ/ 

/Hlína u Ivančic/ Tropický po-
čátek května nám dal najevo, že se 
léto kvapem blíží. S jeho přícho-
dem opět otevírá svou scénu známé 
Lesní divadlo v obci Hlína u Ivan-
čic. A čím překvapí své malé i velké 
diváky? Samozřejmě pohádkou.

Po úspěšné loňské premiéře 
hry  O Sněhurce a sedmi trpas-
lících sáhli hlinští divadelníci do 
národní zlaté knihovny a zdrama-
tizovali známou pohádku Boženy 
Němcové: „Čertův švagr“. Mnozí 

a hlavně ta mladší generace, co 
velmi nerada čte, ji znají spíše 
z její filmové podoby: „S čerty 
nejsou žerty“.

A tak letos na jevišti opět ožije 
nebojácný Petr, jeho hodná babič-
ka, spravedlivý Lucifer a trojlístek 
padouchů, co se nezastaví před ni-
čím. Zlá Petrova macecha, surový 
kaprál a vykutálený správce. A jak 
to skončí? Tak na to už se přijde 
podívat 1. července 2012 do Les-
ního divadla na Hlíně.          /PeSl/

Čerti zahájí novou sezonu

Místní akční skupina jako 
koordinátor regionálního značení 
na Znojemsku vyzývá zájemce ke 
spolupráci na zavedení regionál-
ního značení výrobků.  Do konce 
května 2012 nám můžete posílat 
své nápady a náměty na zpraco-
vání originálního logotypu, který 
se po grafickém zpracování stane 
ochrannou známkou pro značení 
produktů ze Znojemska. 

Více inspirací k námětům 
najdete na webových stránkách 
www.regionalni-znacky.cz. Mezi 
zásadami pro zpracování značky 
„Znojemsko, regionální produkt“ 
je, že logo neobsahuje vazbu na 
konkrétní produkt či výrobek. 
Logo odráží charakter regionu, 
kde bude značka používána.

Hlavním cílem regionálního 
značení výrobků je zviditelnit 
tradiční regiony, které jsou známé 
např. svou zachovalou přírodou, 
lidovými tradicemi, místními 
recepty apod. Do systému regi-
onálních značek se od roku 2004 
zapojilo již 15 regionů. Regio-
nální značka pomáhá výrobcům 
v reklamě a propagaci jejich 
vlastní produkce, s odbytem je-

jich produktů a v neposlední řadě 
se zvýšením prestiže výrobků 
jak v tuzemsku, tak i v zahraničí 
prostřednictvím dobrého jména 
regionu. Regionální značkou se 
označují řemeslné výrobky (z ple-
teného dřeva, slaměné výrobky, 
fotografie, keramika, šperky atd.), 
potraviny a zemědělské produkty 
(pečivo, mléko, sýry, maso, obi-
loviny, víno atd.) a přírodní pro-
dukty (léčivky, bylinné čaje, rákos 
pro stavební účely atd.).

Pokud vás vývoj značky a 
značení zajímá, zveme vás ke 
spolupráci! Za účasti profesionálů 
regionálního značení se budete 
se podílet na přípravě konečné 
podoby značky a na systému „cer-
tifikace“ budoucích  a jedinečných 
regionálních výrobků. 

Kontaktujte nás na e-mailu of-
fice@zivepomezi.cz do předmětu 
mailu: Regionální značka na Zno-
jemsku, nebo případně telefonicky 
na čísle: 515 230 240 nebo 724 
702 722. Pozveme vás na společ-
ný workshop, který je plánován 
v první půli června 2012.   /MAS/

Na znak města Ivančic měli tisíce víček

Navrhněte logo
pro regionální značku
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM  07. 05. - 20. 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

• květen - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Josefa Kristiána „Proměny města“ - 
proběhlé stavební práce v MK. Městský úřad M. Krumlov - chodba, 1. patro.
• 6.5. - FLORIÁNSKÁ POUŤ - kaple sv. Floriána. Mše svatá se slouží v 10.30 hod.
• 9.5. v 10.00 hod. - „JAK JSME PŘIŠLI NA SVĚT“ - pořad pro mateřské 
školy a pro 1. a 2. třídu ZŠ. Kinosál M. Krumlov.
• 10.5. od 9.00 do 16.00 hod. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ. Pro ma-
teřské a základní školy i veřejnost. Pořádá ZUŠ.
• 11.5. v 10.00 hod. - „JAK VÁLČILI HUSITÉ“ - pořad pro 4.-7. třídu ZŠ. Kinosál.
• 11.5. - KRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI HUDBY, TANCE A ZPĚVU
- MAJÁLES - „SLAVNOSTI JARA“. Zámecký park. Pořádá POSPOLU.
• 12.5. od 14.00 hod. - PŘEHLÍDKA REGIONÁLNÍCH DECHOVÝCH 
HUDEB. Zámecký park. Pořádá POSPOLU.
• 12.5. ve 20.00 hod. - ROCKOVÁ ZÁBAVA. Hrají skupiny: Cayman a Trajekt 
rock. Orlovna Rakšice.
• 14.5. v 17.00 hod. - VEČER KOMORNÍ HUDBY K 60. VÝROČÍ ZALO-
ŽENÍ ZUŠ. Kinosál M. Krumlov. Pořádá ZUŠ.
• 18.5. v 16.30 hod. - JARNÍ KONCERT – PS SLUNÍČKO. Galerie Knížecí 
dům Pořádá MŠ Husova.
• 19.5. v 18.00 hod. - KONCERT - PĚVECKÝ SBOR MORAVSKÝCH 
UČITELŮ. Farní kostel Moravský Krumlov. Vstupné: 90 Kč.
• 21.5. v 17.00 hod. - KEYBOARDOVÝ KONCERT KE DNI MATEK. 
Taneční sál ZUŠ. Pořádá ZUŠ.
• 22.5. v 19.00 hod. - HUDEBNÍ SLAVNOSTI - VYSTOUPÍ PETRA
ČERNOCKÁ A ŽÁCI ZUŠ. Orlovna Rakšice. Předprodej zajišťuje Informač-
ní centrum – tel.: 515 321 064. Pořádá MěKS, ZUŠ.

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• květen - „TICHÁ ZASTAVENÍ“ - výstava fotografií L. Prosecké. Studovna. 
• UZAVŘENÍ KNIHOVNY Z DŮVODU REVIZE. Oznamujeme čtenářům
a návštěvníkům knihovny, že Městská knihovna Moravský Krumlov bude od 21. 
května do 8. června uzavřena. Proběhne plánovaná revize fondu knihovny. 

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

• 6.5. v 7.00 hod. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE na rybníku Suchá-
nek. Pořádají MS MRS Miroslav a město Miroslav. Partner Skupina ČEZ.
• 14.-15.5. - SBĚR POUŽITÉHO ŠATSTVA PRO DIAKONII. KD Miroslav.
• 19.5. v 8.00 hod. - FINÁLE FLORBALOVÉ LIGY NADĚJÍ. V sokolovně.
• 19.5. ve 13.00 hod. - TURNAJ V NÁRODNÍ HÁZENÉ - GARDY. Na no-
vém hřišti u kostela. Info na: www.hazena-miroslav.cz. Občerstvení zajištěno.
• 20.5. - BABSKÉ HODY - 5. ročník. Hraje ZLAŤULKA.
Připravujeme: • 25.5. v 16.00 hod - ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ 
ZUŠ v sále na radnici. • 26.5. - FUNNY DANCE SHOW v KD Miroslav. Taneč-
ní nesoutěžní přehlídka. Pořádá DDM Miroslav, MKIC Miroslav a OS MAREK.

Kulturní a informační středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 12.5. v 16.00 hod. - PÍSNIČKY KE DNI MATEK. Vzpomínka na Waldema-
ra 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
• do 29.7. - VÝSTAVA PŘÍRODNÍCH KRÁS VEDROVIC.
• 19.5. ve 14.00 hod. - VÝROBA PLSTĚNÝCH KORÁLKŮ A ŠPERKŮ v MICV.
• 25.5. - MALOVÁNÍ NA CHODNÍK. Pohádkové postavičky z večerníčků 
/MŠ, ZŠ, Místní knihovna Vedrovice a Mateřské centrum Čtyřlístek/.

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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. 
• 10.5. v 18.00 hod. - TVOŘIVÁ DÍLNA. Výroba háčkovaných šperků pro 
úplné začátečníky pod vedením lektorky Petry Samkové. Cena 100 Kč. S sebou 
si přineste plastový háček na háčkování velikosti 3 mm. MC Kašpárkov.
• 11.5. v 17.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT I. Koncert spojený
s výstavou prací absolventů výtvarného oboru. Ve společenském sále Zámecké-
ho kulturního centra. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 12.5. v 17.00 hod. - KONCERT MANDOLÍNOVÉHO SOUBORU.
Pod taktovkou Bohuslava Konečného vystoupí mandolínový soubor Moravan. 
Ve společ. sále Zámeckého kulturního centra. Pořádá OS Klub seniorů Rosice. 
• 13.5. - HUDEBNÍ SLAVNOSTI: HANA A PETR ULRYCHOVI A JAVO-
RY BEAT a vokálně instrumentální soubor ZUŠ Rosice. Vstupné v předpro-
deji 260 Kč, na místě 290 Kč. Pořádá KIC a agentura Klasik Mirky Strejčkové. 
• 15.5. v 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Další díl legrácek zavede 
přítomné do pohádkového světa mezi skřítky, ježibaby a jiné kouzelné bytosti. 
• 15.5. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - TIBET II. Po-
kračování tibetského dobrodružství na kolech v podání RNDr. Tomáše Ruska.
V městské knihovně. Pořádá městská knihovna.
• 18.5. v 17.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT II. Ve společ. sále Zá-
meckého kulturního centra. Srdečně zvou žáci a učitelé. Pořádá ZUŠ Rosice. 
• 19.5. od 9.00 hod. - GYMNASTICKÉ ZÁVODY - ROSICKÁ ŠTIKA.
Pohárový závod oddílů z Moravy a Slezka ve sportovní gymnastice se uskuteční 
v tělocvičně bývalého SOUN. Pořádá Středisko volného času Rosice. 
• 19.5. od 9.00 hod. - ROSICKÝ VOŘÍŠEK. III. ročník výstavy voříšků a psů 
bez PP. V areálu Kynologického klubu za zimním stadionem. Pořádá KK Rosice. 
• 20.5. v 10.00 hod. - CYKLODEN. Zábavné nedělní dopoledne pro děti i 
jejich rodiče plné soutěží na kolech a koloběžkách. V prostorách před zimním 
stadionem. Pořádá Středisko volného času Rosice. 

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 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.
• 18.5. - 31.5. - VÝSTAVKA O PĚSTOVÁNÍ CHŘESTU. Chodba Památní-
ku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 18.-20.5. - SLAVNOSTI CHŘESTU IVANČICE 2012. Pátek a sobota: 
kulturní program, prodej čerstvého chřestu, řemeslný trh, program pro děti, 
ochutnávky vín, ochutnávky chřestových jídel, kuchařská show Petra Stupky. 
Neděle: gastronomický program Stezek dědictví aneb přijeďte na oběd s Ro-
manem Paulusem, děti vaří s Petrem Stupkou, degustace chřestových jídel na 
náměstí. Expozice A. Muchy a Vl. Menšíka, výstavka o pěstování chřestu: pátek 
- neděle po celý den. Palackého nám., nádvoří radnice.
Připravujeme: • 17.11. - POPELKA, KOUZELNÝ MUZIKÁL NA LEDĚ. 
Zájezd  Brno - hala Rondo. Odjezd v 16.30 hodin od Besedního domu Ivančice. 
Cena (vstupenka 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

• 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.
• 12.5. v 15.00 hod. GRAND PRIX NA VŠEM, CO MÁ KOLEČKA. Čekají 
na vás jízdy zručnosti, závody na koloběžkách, … Ivančice, hřiště ZŠ TGM na 
novém sídlišti. Poplatek 30 Kč/dítě. S sebou: odrážedlo, koloběžku, trojkolku, 
kolo, … V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
• 13.5. v 17.00 hod. - GLEN ON THE ROAD 2012. Roman Bartoň Vám před-
staví program GLEN. Ten je zaměřený na globální rozvojové vzdělávání, které 
např. přispívá k pochopení souvislostí mezi vlastním životem a životem lidí na 
celém světě. Roman Bartoň pracoval s vnitřními uprchlíky v Komunitním výu-
kovém centru v Gruzii. Čeká Vás promítání fotek, sleidshow, krátký film, mini 
vernisáž, záznam z gruzijské televize, diskuze. SVČ, R-klub mládeže, Réna
• 16.5. v 17.00 hod. - SÍTOTISK. Chcete zkusit tiskařskou techniku „sítotisk“ 
na Vašem tričku? Přijďte za námi. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. Poplatek 
30 Kč + materiál /děti; 50 Kč + materiál /dospělí. S sebou: přezůvky, bavlněné 
triko. Nutné se přihlásit do 11. 5. v SVČ Ivančice.
• 17.5. od 17.00 do 21.00 hod. - MÁJOVÉ POSEZENÍ S HUDBOU. Přijďte 
si zpříjemnit májový podvečer. K tanci i poslechu hraje Jan Šauer. Ivančice, 
Besední dům. Vstupné 40 Kč/osoba.
• 20.5. od 15.00 do 17.00 hod. - SLAVNOSTI CHŘESTU SE SVČ IVAN-
ČICE. Hry a soutěže pro každého, prezentace činnosti SVČ Ivančice, tvořivá 
dílna, dětský koutek. Ivančice, náměstí Palackého, vstupné dobrovolné.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 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
• 17.5. - CROSS PARK - BRANNÝ ZÁVOD. Tradiční branný závod tříčlen-
ných družstev pro žáky základních škol ve třech kalegoriích, které se utkají 
v závodě znalostí a rychlosti v zámeckém parku o medaile.
• 27.5. v 15.00 hod. - AKADEMIE DOMEČKU - ORLOVNA RAKŠICE. 
Slavnostní zakončení školního roku Domečku, uvidíte vystoupení zájmových 
kroužků od nejmenších dětí až po kluky z AIRSOFTU. Srdečně zveme děti, 
rodiče, sourozence, prarodiče a širokou veřejnost! 
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ NA ZAČÁTEK PRÁZDNIN: 
•  2.-4.7. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VÝLETNÍCI. Každý den se vydáme
na výlet, čeká nás cesta kolem Krumlova, výprava za koňmi a zábavný park 
v Brně. Možno přihlásit se na celou dobu nebo na jfednotlivé dny.
• 9.-13.7. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR CESTOVATELÉ. Vydej se s námi na 
dobrodružnou cestu kontinenty, zažijeme spoustu dobrodružství, budeme vařit 
cizokrajná jídla a mnoho dalšího. Přihlášky a info v DDM nebo na www.

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.
• 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
Připravujeme: • 16.6. - PERLY SASKÉHO ŠVÝCARSKA. Jednodenní 
turisticko-poznávací zájezd. Vystoupíme na vyhlídkový skalní pískov-
cový útvar Lilienstein, ze 3⁄4 obtékaný řekou Labe, pěšky přejdeme (asi 
6 km) k hradu Neurathem a skalnímu mostu Bastei, prohlídka pevnosti 
Königstein - pouze při dopravě autobusem. Doprava vlakem: Odjezd:
4:47 (nádraží ČD), návrat 23:40, Cena: 370/20 Kč dospělí / děti <15. 
Doprava autobusem: Odjezd: 4:00 (Krumlov), návrat 24:00, Cena: 650/
630 Kč (<15, 60>). Ostatní: Hrad Neurathen 2 €, Přívoz přes Labe 2 €, 
Pevnost Königstein 8 €. Přihlášky: IC u zámku,  tel. 515 321 064. Další 
informace: tel. 721 763 489 (Pavel Roháček) nebo www.turistimk.est-
ranky.cz. Pro zájezd je nutné si individuálně sjednat cestovní pojištění! 

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 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.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 22.5. od 17.00 hod. - KORÁLKOVÁ DÍLNA. Tentokrát si vytvoříte dvoje 
letní cingrlátkové náušničky a jednoduchý náramek na paměťovém drátku, který 
zvládnou i vaše děti. Přijďte si udělat radost a vykvést do krásy. Poplatek: 120 
Kč (v ceně je lektorné, materiál a zapůjčení kleští). Dílnou provází Jana Šaurová, 
maminka s více než 4 letou praxí s korálkováním a tvořením. Hlaste se předem.
• 26.5. od 10.00 hod. - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU. Seznámení se s ma-
teriálem, opletení pevného dna, základní opletek třemi, jednoduchá zavírka, 
použití dřevěných korálků, barveného pedigu, elhar šňůry apod. k dozdobení 
pleteného předmětu. S sebou si přineste: starší ručník (pracuje se s mokrým ma-
teriálem), kleště štípací nebo zahradnické (ostré), příp. šídlo - lze použít pevnou 
tenčí pletací jehlici, kolíčky na prádlo. Cena kurzu je 300 Kč a zahrnuje veškerý 
materiál použitý na kurzu, lektorné, tištěné podklady. Kurz většinou trvá asi 
3-4 hodiny a každý účastník si z něj odnese vlastnoručně upletený výrobek. 
Nutné nahlásit se předem nejpozději do 9. května. Kurz vede Alena Pečerová,
tel.: 602 782 280, e-mail: obchod@alma.cz, www.alma.cz
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. Poplatek 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.

Divadlo Na mýtině pořádá v sobotu 12. května 2012 v 16 hodin
v areálu zámku Oslavany Písničky ke Dni matek s názvem

VZPOMÍNKA
NA WALDEMARA MATUŠKU

Občerstvení zajištěno. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Klub sběratelů pivních suvenýrů při pivovaru Padochov 
pořádá v Padochově (areál bývalých kasáren) 

v pátek dne 11. 5. 2012 od 20.00 hodin 
taneční zábavu se skupinou 

ALKEHOL REVIVAL
PŘEDKAPELA ŠOK + THEATOR

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ !!!

Základní umělecká škola v Moravském Krumlově pořádá
ve čtvrtek 10. května 2012

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dopoledne pro MŠ a ZŠ 9.00-11.30 hod.

odpoledne pro rodiče a děti 13.00-16.00 hod.
Na vaši návštěvu se těší pedagogové a žáci ZUŠ.

Základní umělecká škola v Moravském Krumlově vyhlašuje

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
do hudebního, výtvarného a tanečního oboru na školní rok 2012/13

Kontakt: 515 322 283, e- mail:zusmkrumlov@sis.znojmo.cz
Do uvedených oborů přijímáme děti od 5–ti let.
Podrobnější informace:www.zusmkrumlov.cz

HUDEBNÍ OBOR:
16. a 17. května 2012 od 13.00 do 16.00 hod. - sborovna školy

VÝTVARNÝ OBOR:
od 16. května do konce června 2012 - ve dnech PO, ST, ČT a PÁ

od 13.00 do 16.00 hod., učebna výtvarného oboru č. 17
TANEČNÍ OBOR:

od 17. května do konce června 2012 ve dnech ÚT a ČT
od 14.00 do 16.00 hod. - taneční sál školy
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Partyzánská družina Josefa Hybeše - II. díl
Začátkem roku 1945 byla Par-

tyzánská družina Josefa Hybeše 
v podstatě neozbrojená. Prvořadým 
úkolem tedy bylo zajišťování potra-
vin a získání zbraní. 

První zdařilá akce byla provede-
na 20. února 1945, a to přepadení 
četnické stanice v Mohelně. Jak 
byla akce úspěšná, ať posoudí 
čtenáři sami: byly získány dvě 
pistole a 75 nábojů. Podobně tomu 
bylo o den později. Opět se jednalo 
o přepadení četnické stanice, a 
sice v Dobřínsku. Také zde byly 
četníkům odebrány dvě pistole a 
60 nábojů. Situace v regionu byla 
ztížená ještě tím, že se zde pohybo-
vala provokatérská skupina, kterou 
vytvořilo gestapo s cílem vyvolat 
zlou náladu civilního obyvatelstva 
vůči skutečným partyzánům

O týden později byly zabaveny 
lesníkům polesí na Hlíně brokov-
nice, kulovnice a pistole. Dne 30. 
března byl odzbrojen v Polánce 
německý četník pohraniční stráže. 
Mimo uniformy získali partyzáni 
i jeho pistoli. Těchto několik pří-
kladů uvádíme pro dokreslení, jak 
obtížně se zbraně získávaly a jak 
nedostatečně byla partyzánská dru-
žina v tomto období vyzbrojena.

Jednou z větších partyzánských 
akcí bylo vypuštění 360 hektolitrů 
lihu v lihovaru v Mohelně dne 9. 
dubna. Líh byl určen pro německou 
armádu a byl vypuštěn do potoka. 
Ve stejný den v noci bylo v tu-
lešickém zámku, po předchozím 
ujednání, zajato 58 maďarských 
vojáků. Vše proběhlo naprosto 
pokojně. Maďarští zajatci byli 
odvedeni k Biskoupkám, kde byly 
projednány podmínky pro pobyt 
na základně včetně zásobování a 
příslibu odchodu zajatců po válce 
do Maďarska. Konečně bylo získán 
větší počet zbraní. Jednalo se o 54 
pušek, 3 lehké kulomety, 3 pistole, 
350 ks granátů. 

Další zbraně byly získány od 21 
zajatých maďarských vojáků a další 
14. dubna, kdy bylo zajato 19 ma-
ďarských vojáků u Mohelna a dva 
v Dobřínsku. Maďarští vojáci již 
věděli, že Maďarsko bylo osvobo-
zeno sovětskou armádou, a nechtěli 
umírat pro německé zájmy. Proto 
proběhlo převedení maďarských 
vojáků na základnu bez jediného 
výstřelu dobrovolně.

Dne 14. dubna došlo k výjimeč-
né události. Nedaleko Jamolic bylo 
salvou z pušek a třemi kulomety 
sestřeleno německé průzkum-
né letadlo. Po salvě bylo slyšet 
vynechávání motoru a letadlo 
bylo nuceno přistát západně od 
Jamolic. Partyzáni se okamžitě 
k letadlu přesunuli, zastřelili pilota 
a jednoho člena posádky, zatímco 
druhému se podařilo uprchnout. To 
bylo snad jediné letadlo sestřelené 
partyzány v českých zemích pouze 
s pěchotními zbraněmi.

Na dne 15. dubna byl do Náměště 
nad Oslavou vyhlášen odvod koní 
pro německou armádu. Byla zorga-
nizována skupina asi 50 partyzánů, 
kteří se k Náměšti přesunuli a již na 
silnici před Náměští vraceli rolníky 
s koňmi zpět. Současně se podařilo 
likvidovat německé povozy a získat 
další zbraně. Hrozbou byla přijíždě-
jící kolona sestavená z nákladních 
aut a dvou autobusů obsazených 
německými vojáky. Po přestřelce 
museli partyzáni ustoupit, ale na 
silnici zůstalo stát rozstřílené osob-
ní auto, dvě nákladní auta a dva 
autobusy. Partyzáni ztráty neměli, 
na německé straně se uvádělo 96 
mrtvých nebo raněných vojáků. 

Ve stejný den se uskutečnilo jed-
nání o převedení vojenské posádky 
z Oslavan k partyzánům. Větší část 
posádku tvořili vojáci z Rakouska, 
kteří již neměli zájem dál bojovat. 
Akce se měla uskutečnit 20. dubna, 

ale k její realizaci nedošlo, protože 
18. dubna byly osvobozeny Ivanči-
ce a oslavanská posádka z Oslavan 
utekla. Později se 18 vojáků vzdalo 
a byli předáni do zajateckého tábo-
ru v Ivančicích a po skončení války 
byli propuštěni do Rakouska.

 Kritický den pro partyzánskou 
družinu byl 17. dubna. V tento den se 
uskutečnila německá trestná výprava, 
při které byly německým vojskem 
obsazeny Biskoupky a Nová Ves a 
v obou vesnicích zajistili vojáci ně-
kolik desítek rukojmích. Nakonec se 
podařilo pomocí jednoho partyzána, 
oblečeného do německé uniformy, 
Němce z Nové Vsi odlákat.

 Přelom v akcích partyzánské dru-
žiny byl 18. duben, kdy byly osvo-
bozeny Ivančice. To změnilo situaci 
i záměry družiny. Nevědělo se, zda 
bude sovětská armáda postupovat 
dále na západ, ale přednostně se 
jednalo o zajištění průmyslových ob-
jektů, např. elektrárny v Oslavanech. 

Druhý den dopoledne přijel na 
koních na základnu u Biskoupek 
průzkum armády a navázal tak první 
spojení s partyzánskou družinou. 
Sovětská armáda nepostupovala za 
řeku Jihlavu a další obce zůstaly 
v zemi nikoho, kde se střídaly hlídky 
Rudé armády, Němců, ale dál také 
pokračovala partyzánská činnost. 

Uvedeme jen několik příkladů. 
Dne 19. dubna bojové události v Mo-
helně, 21. dubna zmaření odvozu 
obilí v Rouchovanech a Horních 
Dubňanech, 22. dubna zajetí ma-
ďarských vojáků v Dobřínsku, 23. 
dubna průzkum partyzánů s hlídkou 
RA do Náměště n. O., 25 dubna zne-

škodnění německého tanku u Rešic, 
27. dubna zajetí 16 Arménů a Gru-
zínců v Polánce a tak bychom mohli 
pokračovat až do 7. května. 

Mimo bojové činnosti zajišťo-
vala družina i průzkum postavení 
německých vojsk v oblasti západně 
od řeky Jihlavy a zjištěné poznatky 
byly předávány do Ivančic. Snad 
nejdůležitější informací bylo za-
jištění plánů opevnění města Brna. 
Bohužel při těchto akcích zahynulo 
i několik partyzánů.

Dne 20. dubna přijíždí velitel 
družiny Antonín Řepka do Ivančic. 
Ve štábu RA se setkává s generálem 
Bělousovem a ostatními členy štá-
bu. Bylo rozhodnuto, že větší část 
družiny (krycí název LES) zůstane 
za řekou Jihlavou, bude doplněna 
zbraněmi, zvláště protitankovými, 
a bude koordinovat činnost skupin, 
zvláště zpravodajskou, asi v 15 
obcích. Každodenně byly získané 
poznatky dodávány do Ivančic.

Naproti tomu bude v Ivančicích 
vytvořen partyzánský štáb, který 
sjednotí všechny partyzánské sku-
piny, jež vznikaly téměř v každé 
osvobozené obci. Byla také vyhlá-
šena mobilizace mužů v Ivančicích, 
ale z odvedených 299 mužů zůstalo 
nakonec 60-80 dobrovolníků, ur-
čených pro strážní službu. Další 
činnost štábu partyzánské družiny 

byla rozsáhlá a její vliv se rozšířil 
do mnoha obcí jižně od Ivančic a 
Moravského Krumlova.

Vyjímečnou událostí byla cesta 
představitelů partyzánské družiny 
do Košic ve dnech 29. dubna až 7, 
května, kde se delegace setkala s pre-
zidentem republiky a členy vlády.

Důležitou vojenskou operací 
družiny bylo odminování a chrá-
nění Ivančického viaduktu a hlavně 
činnost skupiny BLESK v Oslava-
nech pod vedením poručíka Václa-
va Stránského. Po zprávě, že se po 
soustředění předpokládal útok na 
Oslavany, bylo skupině poskytnuto 
samohybné dělo, protipancéřové 
granáty, pušky a samopaly včetně 
nábojů. Podařilo se ubránit směr 
od Rapotic, ale ve dnech 25. a 26. 
dubna došlo k útoku od Zastávky, 

Ketkovic a Nové Vsi. V těchto 
dnech, až do 6. května, byl veden 
boj pod neustálou palbou děl a 
minometů. Postavení Partyzánů se 
výrazně zlepšilo posílením oddílu 
RA 29. dubna. Přispěním party-
zánské skupiny Blesk a vedení a 
dělníků byl zajištěn provoz osla-
vanské elektrárny, která po celou 
dobu dodávala elektrický proud pro 

pohon čerpadel v dolech, čímž bylo 
zabráněno zatopení dolů. 

 Nesmíme zapomenout na činnost 
ivančické nemocnice v tomto obdo-
bí. Nikdo již nespočítá, kolika zra-
něným vojákům i civilistům zachrá-
nilo osazenstvo nemocnice život. 
Velkou pomoc nemocnice zajistila 
ve dnech, kdy byli přiváženi ranění 
z Hrotovic, kde mezi velký počet 
lidí na náměstí dopadla bomba.

Nemůžeme zde popsat kom-
plexně činnost partyzánské družiny 
v době po osvobození Ivančic a 
následně až do rozpuštění družiny a 
partyzánských skupin. Je zřejmé, že 
po osvobození se okamžitě vyrojilo 
množství „také partyzánů“, kteří se 
rychle snažili přiživit, nebo dokon-
ce zakrýt jinou činnost během vál-
ky. Od začátku byla snaha si přisvo-
jit zásluhy družiny a převést ji pod 
pravomoc důstojníků bývalé čs. 
armády a posuzovat podle armád-
ních řádů, protože s partyzánskou 
činnosti tyto řády nepočítaly.

Stejně tak se na činnosti při-
živovali další darebáci, kteří pod 
rouškou pomoci rabovali německé 
domy ve vesnicích Jižní Moravy 
a terorizovali obyvatelstvo. Jejich 
řádění bylo v takovém rozsahu, že 
uspíšilo ukončení činnosti partyzán-
ských jednotek k 17. červnu 1945.

Dnes již žije z partyzánské dru-
žiny jen několik jednotlivců a sou-
časná generace většinou ani neví, 
že existovala. Jen pamětní desky a 
pomníčky, kde partyzáni zahynuli, 
mohou tuto činnost připomínat. 

Velice kladně musíme hodnotit, 
že v loňském roce byla vydána 
kniha přímého účastníka činnosti 
partyzánské družiny, která uceleně 
popisuje období od založení Party-
zánské družiny Josefa Hybeše až po 
její ukončení činnosti, včetně živo-
topisů zakladatelů družiny i jejich 
poválečné osudy. 

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Lysák J.: Z dě-

jin Partyzánské družiny Josefa Ha-
beše, AKCENT, s. r. o. Třebíč 2011

Ivančice, Palackého nám., budova, ve které byl v r. 1945 umístěn štáb

Nakladatelství Akcent, s. r. o. Třebíč vydalo v roce 2011 knihu

 PARTYZÁNSKÁ DRUŽINA
JOSEFA HYBEŠE 

Autor Jiří Lysák byl přímým účastníkem činnosti družiny
a v  knize uceleným způsobem podává informace od založe-
ní družiny a po ukončení její činnosti. Velice zajímavé jsou ži-
votopisy osob, které se zúčastnily akcí družiny, i jejich osudy 
po válce. Konečně je k dispozici kniha vhodná pro zájemce
o tematiku partyzánského odboje v našem regionu. Neměla 

by chybět ani ve veřených knihovnách i knihovnách škol. 

Knihu lze zakoupit v knihkupectvích: v M. Krumlově, v Ivan-
čicích, v Rosicích, v Náměšti nad Oslavou, v Třebíči (Deml, 
Trojan), v Brně (Kudrna) a v obchodech: v Mohelně, Oslava-

nech, Neslovicích, Dukovanech a v Dolních Kounicích.  

Připomínáme, že pan Jiří Lysák je autorem knihy Pooslaví
a Pojihlaví, která popisuje trasy kolem uvedených řek a která 
by rozhodně neměla chybět v knihovničce každého turisty. 

Pochod partyzánů v Ivančicích

Z historie Klubu českých 
turistů v Ivančicích

Letos se připomíná 85 let od založení odboru Klubu českosloven-
ských turistů v Ivančicích, ale vraťme se ještě zpět o cca 40 let. První 
výlety tehdy organizoval Sokol, ale nemohl tuto činnost sám zajistit
a proto byla založena samostatná turistická organizace, z níž v roce 
1888 vznikl Klub českých turistů (KČT). Prvním předsedou Klubu byl 
známý cestovatel Vojta Náprstek.

Turismus, nejen pěší, se zdárně rozvíjel, ale do činnosti klubů nega-
tivně zasáhla 1. sv. válka. Po válce nastal prudký rozmach turistické 
činnosti. Mimo to se rozšířilo skautské hnutí, které také odvádělo 
mládež do přírody, a konečně začala i turistika zahraniční. V mnoha 
zemích - Rakousko, Švýcarsko - se turistický ruch podílel a podílí na 
ekonomických příjmech celého státu. Když se v minulém století začala 
zmáhat horská a vysokohorská turistika v Čechách, patřilo ke cti každé 
místní pobočky, aby usilovala o vlastní rozhlednu. Stavěly se jedno-
duché vyhlídkové věže, které patří dodnes mezi nejpopulárnější cíle 
turistických výletů nebo zájezdů. 

Konečně se dostáváme na Ivančicko. V roce 1910 byla na Hlíně po-
stavena nejstarší rozhledna na jižní Moravě, na vrchu Hlínského kopce 
(450 m n. m.). Na kolaudačním protokolu ze dne 27. srpna 1910 je po-
depsán František Procházka, předseda KČT, turistický odbor a Richard 
Sedlák, jednatel. Rozhledna byla věž s kamennou podezdívkou a se 
dvěma vyhlídkovými terasami. Horní plošina se nacházela ve výši 17 
metrů. Rozhlednu tehdy postavil turistický spolek v Ivančicích za pou-
hé dva měsíce. Protože v roce 1938 byla rozhledna již velmi zchátralá, 
byla v dražbě prodána a v květnu stejného roku zbořena.

Dne 1. května 1927 byl v Ivančicích založen odbor Klubu česko-
slovenských turistů. Prvním předsedou byl Richard Sedlák - odborný 
učitel v Ivančicích. Je to tentýž Richard Sedlák, který je podepsán 
na kolaudačním protokolu rozhledny v r. 1910? Jednatelem Klubu 
byl František Kundrata, profesor gymnázia. Na podporu turistů byla 
v Ústavu hluchoněmých zřízena prázdninová turistická noclehárna.
O novou organizaci měla veřejnost velký zájem, v druhém roce svého 
působení už měl odbor 92 členů, v roce 1930 byl počet členů 97. 

Každý známe turistické značky, které nelze v terénu přehlednout. 
Málokdo ví, že většina těchto značek má předchůdce ve značkách 
z roku 1928. Zřejmě to byl první úkol odboru Klubu českosloven-
ských turistů v Ivančicích, vytýčit pro turisty z jiných obcí trasy, po 
kterých se dostanou ke svému cíli. Je to pro nás neuvěřitelné, ale 
v roce 1928 bylo z Ivančic označkováno 13 tras v celkové délce 136 
kilometrů. Velký podíl na tehdejším značkování měl ivančický malíř 
a natěrač Ladislav Talpa, velký fanda turistiky, který za 50 let pů-
sobení v Klubu označkoval 600 km turistických cest. Klobouk dolů
a poděkování za takovou činnost.

Téměř všechny značkované trasy platí do dnešní doby. Někdy kolem 
roku 1956 byla vyřazena trasa označená zelenou barvou, která byla 
vedena k zastávce Němčice, dále ke Stavení a pokračovala do Morav-
ského Krumlova. Její zrušení zřejmě souviselo se stavbou vojenských 
objektů v Krumlovském lese nedaleko Stavení. Na křižovatkách turis-
tických cest jsou postaveny rozcestníky. Zabloudit nelze. 

V roce 1934 vydal turistický klub „Průvodce po Ivančicích a okolí“, je-
hož autorem byl člen klubu, ivančický knihtiskař a grafik Miloš Navrátil 
Od 13. března 1940 byl změněn název Klubu na Klub českých turistů.

Přeskočíme více jak 60 let. Byla to léta poznávání krás Českosloven-
ské republiky. Počet účastníků, místa a termíny výletů, zájezdů nebo 
pobytu na turistických základnách by si vyžádaly samostatnou brožuru. 
Zastavíme se až k 29. dubnu 2007, kdy byla otevřena rozhledna Vl. 
Menšíka na Hlíně. Naplnilo se tak 7leté úsilí organizátorů - Klubu 
českých turistů Ivančice, obce Hlíny a města Ivančice. Rozhledna je 
vysoká 22,5 m v nadmořské výšce 447,5 m a je postavena nedaleko 
dřívější rozhledny. Majitelem rozhledny je obec Hlína.

Článek obsahuje jen několik informací z historie Klubu českých 
turistů v Ivančicích. Nepodařilo se nám zjistit další informace o Turis-
tickém spolku v Ivančicích, tedy předchůdci dnešního Klubu.

Do dalších let přejeme mnoho kilometrů v krásném prostředí a ve 
zdraví návrat zpět do Ivančic.                   Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Rozhledna na Hlíně v roce 1910
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»AUTO - MOTO
koupím
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu. 
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• zadní sklo na Š 110R cupé za 300 
Kč. Volat po 15. hod. Zn. Vč. těsnění. 
Tel.: 603 326 486.
•• 4 ks letní pneu 175/65/14- 2.000 
Kč. Zn. Ujeto asi 4.000 km. Tel.: 
728 447 880.
•• 4 ks letní preu 165/13, málo jeté,
za 1.000 Kč. Tel.: 774 855 662.
•• novou 3t vlečku za traktor, třístran-
né sklápění, hydraulika, bez TP. Tel.: 
602 766 764. Cena 70.000 Kč, domlu-
va možná. Tel.: 607 761 734.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• garáž v Oslavanech, na ul. Havířská. 
Prosím nabídněte. Tel.: 776 196 877.
prodám
•• RD - novostavba Hostěradice, Míšo-
vice, poz. 2200 m2. Tel.: 777 582 899.
•• byt 1+1, přízemí, staré sídliště Ivan-
čice, 36 m2, nová okna, volný ihned.
K bytu možno i garáž. Tel.: 604 912 458.
•• pozemky o celk. výměře 751 m2 ve 
středisku v Dobelicich. Tel.: 723 049 901.

•• 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 ve Vranově/Dyjí. Vhodný i pro 
celoroční rekreaci - v klidném prostředí. 
Obytná plocha 115 m2 + hospodář. bu-
dova. Voda, el., plyn. topení, 2x kuchyň, 
2x koupelna s WC, 2 pokoje, obyt. pod-
kroví, veranda, balkon. Stáří budovy do 
20 let, mimo záplavovou oblast. Cena 
k jednání 1.280.000 Kč. Při rychlém 
odkoupení sleva. Tel.: 608 548 590.
pronajmu
•• byt Brno Lesná 1+1, 1. kategorie, 
balkon, částečně zařízený, pes nevadí. 
Cena 7.000 Kč včetně inkasa. Tel.: 
606 562 803.
•• byt 1+1 na Sídlišti v Moravském 
Krumlově. Tel.: 603 770 951.

•• RD 2+1, dvorek, zahrada v Ivan-
čicích - Alexovicích po celk. rekon-
strukci. Nájem 6.500 Kč + inkaso. 
Tel.: 732 489 326.
•• garáž v Oslavanech, ul. Starohor-
ská, 100 m od aut. zastávky. Cena 800 
Kč / měs. + inkaso. Tel.: 731 255 669.
»ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• barevnou TV, uhlopř. 37, dva roky 
stará, dálk. ovládání, zn. Watson. 
Cena 800 Kč. Dám půl roku záruku. 
Vhodná na chatu. Tel.: 605 340 619.
•• mrazící box pultový - Calex 220 L, 
cena 3.500 Kč. Volat po 15. hod. Zn. 
Nevyužitý. Tel.: 603 326 486.
•• mrazící box prosklený Derby 120 
L, cena 3.500 Kč. Volat po 15. hod. 
Zn. Nevyužitý. Tel.: 603 326 486.
•• chladničku prosklenou Calex vyso-
kou, cena 3.500 Kč. Volat po 15. hod. 
Zn. Nevyužitá. Tel.: 603 326 486.
•• sporák značky Mora, sklokeramická 
deska a el.trouba, málo používaný, ješ-
tě v záruce, pův. cena 6.990 Kč, nová 
cena 4.500 Kč. Tel.:  605 569 101. 
•• malou pračku ROMO, zánovní, za 
symbolickou cenu. Dále sedátko na 
vanu. Cena 200 Kč, dle dohody. Tel.: 
732 860 433.
»NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• velmi zachovalou válendu. Zn.lev-
ně. Tel.: 737 180 920.
•• postele s úložným prostorem, lev-
ně, M. Krumlov. Tel.: 774 133 030.
»STAVBA - ZAHRADA
koupím
•• větší nádrž na vodu (4-6 m3). Tel.: 
720 107 995.
•• 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
•• zachovalý plynový bojler Quantum 
144 L, 5 let v provozu, cena 1.500 
Kč. Volat po 15. hod. Zn. Udržovaný. 
Tel.: 603 326 486.
•• lis na víno, pr. koše 40 cm, zachova-
lý. Cena 3.000 Kč. Tel.: 734 507 277. 

•• jednonápravovou stav. maringotku, 
opravenou na včelín. Tel.: 737 32 86 70.
» SPORT, VOLNÝ ČAS
prodám
•• dětské kolo 12“ s pomocnými ko-
lečky, chromovou kolobežku Olpran 
12“ od 5 let, horské pánské kolo.
Tel.: 603 900 890.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• staré časopisy Čtyřlístek. Tel.: 
737 974 174.
prodám
•• váhu decimálku do  400 kg včetně 
závaží, PF 62 malotraktor, cena doho-
dou. Tel.: 606 347 385.
•• tovární šicí stroj Textima. Proši-
je i koženku. Cena dohodou. Tel.: 
720 330 391.
•• 4 q ječmene, tel.: 602 932 131.

» 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 
50litrových baleních. 
prodám
•• štěňata biglů bez PP, očkovaná a 
odčervená. Cena 3.000 Kč. Tel.: 724 
033 609.
•• štěňata zlat. angl. kokršpaněla - 
pejsci. Tel.: 721 761 942.
•• morčátka - 50 Kč/ks. Zn. Nená-
ročný mazlíček. Krumlovsko. Tel.: 
725 657 487.
daruji
•• 2 bílorezavé kočičky, odčervené, 
očkované, nejraději do bytu. Tel.: 
724 788 611.

» 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.

nabízím     (komerční inzerce)

•• Hledám paní na výpomoc v domác-
nosti v RD Moravský Krumlov, 3x týd-
ně, úklid, vaření, Tel.: 774 930 587.
•• Přijmeme brigádníka na výpomoc 
na zahradu. Tel.: 724 788 611.

•• Hledáme pracovníky na pozici: 
finanční poradce. Uzavírání úvěrů, 
invest. pojištění, spořících účtů... 
Podmínkou je  maturita, čistý 
RT, komunikativnost. Zájemci 
se mohou kontaktovat e-mailem: 
z.stranska@axa-partner.cz
•• Firma - masná výroba, přijme 
do HPP muže do výroby. Výrobna 
se nachází v Tetčicích. Tel.: 724 128 
241, 724 290 000.

» 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.
•• 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.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• Nová prodejna Zdravá strava, 
na ul. Zámecká 13 v Moravském 
Krumlově nabízí potraviny vhod-
né pro bezlepkovou, bezmléčnou, 
bezlaktozovou, bezvaječnou a re-
dukční dietu, dia i bio potraviny, 
čajové směsi, doplňky stravy. V pří-
padě zájmu zajistíme i krabičkové 
diety a objednávky přes e-shop. Za 
nákup nad 200 Kč obdržíte malý 
dárek, těšíme se na vaši návštěvu!

•• 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.

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 10/12 vyjde 18. května 2012, uzávěrka 15. května 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

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

Občanské sdružení Hrubšice srdečně zve rodiče s dětmi na tradiční 

DEN DĚTÍ NA ZÁMKU HRUBŠICE
sobota 12. května od 15.00 hodin

Program: kouzelná cesta, skákací hrad, soutěže, diskotéka,
malování na obličej. Občerstvení zajištěno.

Ochotníci z Horních Kounic Vás zvou na

SETKÁNÍ S PŘÁTELI
A LIDOVOU PÍSNIČKOU

sobota 19. května od 15.30 hodin v KD Horní Kounice
Pozvání přijal umělec s kořeny v Horních Kounicích pan Ladislav Frej.

 Po vystoupení pěveckého souboru k tanci a poslechu hraje
skupina Variant. Občerstvení: grilované sele, pečeně na kotlíku.

Vstupné dobrovolné.

Středisko volného času Ivančice hledá

DOBROVOLNÍKY ve věku 15 - 25 let
na obsazení pohádkových bytostí na akci POHÁDKOVÝ LES, která 
se koná v neděli 27. května 2012 v parku Réna v Ivančicích. Hlásit 

se můžete do 18. 5. 2012 na tel. čísle: 546 451 292, na e-mail:
ondrova@svcivancice, nebo na adrese: SVČ Ivančice,

Komenského nám. 12, Ivančice ( 8.00 - 18.00 hod.)

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

T. S. ŠTĚPÁNEK Vám nabízí

TÁBOR PRO VAŠE DĚTI
od 30. 6. do 13. 7. 2012

Skvělá letní zábava pro děti od 7-16 let. Tábor plný zajímavých her, 
soutěží, vycházek do okolí a různých aktivit co k létu patří.

Letos na téma ,,Cestovaní po Divokém západě‘‘. Cena: 3.800 Kč.
 V ceně je zahrnuto: ubytování, strava 5x denně, pojištění, výlety, 

doprava. Pro děti od 14 let po domluvě možnost cykloturistiky.
Přihlášky a bližší informace: Černý Martin, tel.: 603 962 727,
Žalud Zdeněk, tel.: 604 149 187, www.taboroslavany.ic.cz

Černý Martin, Komenského 9, Oslavany 664 12
Na Vaše děti a děti Vašich známých, kterým můžete náš tábor

doporučit, se těší skupina táborníků z T. S. Štěpánek.

Středisko volného času Ivančice Vás zve na akci

U NÁS NA TÁBOŘE
neděle 6. 5. 2012 v 15.00 hodin, Ivančice - park Réna

Ukázky aktivit letošních letních táborů. Děti si mohou vyzkoušet,
co zažijí na našich táborech. Rodiče se mohou inspirovat, co s dětmi
o prázdninách. Hlavní výhra pro jednoho z Vás v hodnotě 2000 Kč.

PROGRAM KIN
KINO OSLAVANY

( 546 423 018

so 5.5. v 18.00 ČTYŘI SLUNCE
  Drama ČR

ne 6.5. v 18.00 SHERLOCK HOLMES:
  HRA STÍNŮ
  Dobrodružný krimi film USA

st 9.5. v 16.00 KOCOUR V BOTÁCH
a v 18.00 hod. Anim. komedie USA, dabing 

so 12.5. v 18.00 MERUŇKOVÝ OSTROV
  Romant. drama SR, slovensky

ne 13.5. v 18.00 ALOIS NEBEL
  Anim. drama D, ČR, SR, česky

so 19.5. v 18.00 KLUK NA KOLE
  Drama Belgie, Francie, Itálie 

ne 20.5. v 18.00 IMAGINÁRNÍ LÁSKA
  Romant. drama; Kanada

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

st 9.5. v 18.00 SIGNÁL 
a ve 20.00 hod. Nová česká komedie

18. AŽ 20. KVĚTNA - SLAVNOSTI CHŘESTU
VSTUPNÉ NA FILMY: 30 Kč NEBO V CENĚ VSTUPENKY
  NA SLAVNOSTI CHŘESTU

pá 18.5. v 15.00 ŠMOULOVÉ
  Anim. komedie USA, dabing

pá 18.5. v 17.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
  Rodinná komedie USA, dabing  

pá 18.5. v 19.00 OBSLUHOVAL JSEM
  ANGLICKÉHO KRÁLE 
  Drama ČR, SR, D, M

so 19.5. v 10.00 ŠMOULOVÉ
  Anim. komedie USA, dabing

so 19.5. ve 14.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 
  Rodinná komedie USA, dabing  

so 19.5. v 16.00 COŽ TAKHLE DÁT SI ŠPENÁT  
  Komedie ČR
 

so 19.5. v 18.00 OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ 
a ve 20.00 hod. ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
  Komedie ČR (vstupné 50 Kč)

ne 20.5. v 18.00 OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ 
a ve 20.00 hod. ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
  Komedie ČR (vstupné 50 Kč)

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 6.5. ve 20.00 PERFECT SENSE
  Romantický film VB

st 16.5. v 17.30 ARTHUR
  A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ
  Rodinný film Fra, dabing

ne 20.5. ve 20.00 MERUŇKOVÝ OSTROV
  Romant. drama SR, slovensky

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

so 5.5. ve 20.30 PŮLNOC V PAŘÍŽI
  Romantická komedie SP, USA

so 19.5. ve 20.30 KONTRABAND
  Akční thriller USA

so 26.5. ve 20.30 TOHLE JE VÁLKA
  Akční komedie USA

Zveme vás na koncert festivalu HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2012

PETRA ČERNOCKÁ 
A ZUŠ MORAVSKÝ KRUMLOV

22. květen od 19.00 hod., Orlovna Rakšice
Na setkání se těší Mirka Strejčková a město M. Krumlov.

Další informace na www.hudebnislavnosti.cz

Občanské sdružení ALMA Dobelice pořádá charitativní akci:

DARUJEME NEJEN HRAČKU
Sbírka hraček, nového a mírně obnošeného dětského oblečení, tex-
tilu, lůžkovin, dětských knih, DVD, CD, výtvar. potřeb, jednorázových 
plen, dětské kosmetiky. Výtěžek sbírky je určen pro Klokánek - za-
řízení přechodné rodinné péče Fondu ohrožených dětí v Brně a pro 

Dětské domovy v našem regionu. Nejedná se o finanční sbírku.
Dary přijímáme do čtvrtka 31. května 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.

ČTU T. K. Sdružení pooslavských osad pořádá
od 11. do 13. května 2012 již 18. ročník soutěže trampských písní

TRAMPSKÁ NOTA 
Pátek 11.5. od 19.00 hod. - setkání u táboráku

Sobota 12.5. 11.00 - 21.00 hod. soutěž písní, večer slavnostní
oheň, vyhlášení výsledků, volná zábava ...

Neděle 13.5. v 10.00 hod. slavnostní stažení festivalové vlajky
HOSTÉ: F.T.PRIM, POUTNÍCI

Účinkující: Na čepu, Zdeněk Patočka, Duo Zadar, Romana Sulčíková,
No signal, Standa Haláček, Bakama, Sešup, Careta, Courage,

Do rána, Tuláci, Ibatak, Flám, Šero, Hluboké nedorozumění
Další info na www: http://podkova.e-metro.cz. VSTUPNÉ 95 Kč.



Krajský přebor v kopané

sobota 4. května v 16:30 hodin
M. Krumlov - Podivín

úterý 8. května v 16:30 hodin
 M. Krumlov - Rousínov

Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov

ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            04.05.20128

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

POSPOLU MK, o. s. pořádá v pátek 11. 5. 2012 v zámeckém parku v Moravském Krumlově

VI. KRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI HUDBY, ZPĚVU A TANCE

„SLAVNOSTI JARA – MAJÁLES 2012“
Program: Do 9.00 hodin sraz studentů Střední školy dopravy, obchodu a služeb a Gymnázia 
Moravský Krumlov na Klášterním náměs�, odtud průvod s dechovou hudbou skupiny DREAMS
do zámeckého parku. Od 9.30 hodin akce v parku. V bohatém komponovaném programu vystoupí 
dě� z MŠ Moravský Krumlov, žákovská kapela, studen� Gymnázia Moravský Krumlov, hudební 
skupina KRISTOVY LÉTA z Olbramovic, žáci ZŠ Dolní Dubňany, ZUŠ Moravský Krumlov, soubor 
ROUCHOVÁČEK ZŠ a MŠ Rouchovany, hudební skupina THE CANNONBALLS z Nového Jičína a skupina 
country tanců ZUZANA ze Znojma. Program dne uzavře skupina ŠARIVARI SWING BAND ze ZNOJMA, 

která zahraje od 17.00 hodin. Ozvučení a režie Jiří Jelínek. Slovem provází Pavel Vejvalka.

Doprovodný program: KNIHOVNICKÝ JARMARK - prodej vyřazených knih a časopisů z městské knihovny 
„za kačku“. Stánkový prodej občerstvení. Kotlík z Dolních Dubňan. Kulinářské speciality ze severní 
Moravy. Slovenské sýry. Nápoje. Cukrová vata a zmrzlina. Turecký med. Perníčky. Cukrovinky. Trdelníky. 
Domácí koláče. Prodej kvě�n. Prodej hraček. Přírodní kameny. Keramika. Patchwork. Módní doplňky. 
Prodej nových knih. Bižuterie. Pro dě� skákací hrad a projížďky ve voze s koňmi zdarma. U bufetu stoly 
a místa k sezení. Lavičky pro diváky. Mobilní WC k dispozici. Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akce je pořádána s finanční podporou města Moravský Krumlov a místních firem a podnikatelů.

Celostátní záš�ty

RNDr. Petr Nečas - předseda vlády České republiky
RNDr. Alexandr Vondra - ministr obrany
Arm. gen. Ing. Vlas�mil Picek - náčelník Generálního štábu AČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Občanské sdružení POSPOLU MK
Vás srdečně zve na

3. přehlídku regionálních
dechových hudeb

která se uskuteční v sobotu dne 12. 5. 2012
od 14.00 hod. v zámeckém parku v Moravském Krumlově

V programu vystoupí dechové hudby
Petrovanka, Polanka, Hornobojani a Vysočanka.

Stánkový prodej občerstvení s místy u stolů.
Lavičky pro posluchače. Mobilní WC.

Vstupné 70 Kč. Změna programu vyhrazena.
Akce je pořádána s finanční podporou města Moravský Krumlov a místních firem a podnikatelů.

Spolek rybářů Olbramovice pořádá
v sobotu 12. května:

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
NA RYBNÍKU RAŠELÁK 

start závodu v 6.00 hodin,
ukončení ve 12.00 hodin

Starovné: dospělí 200 Kč,
děti do 15 let 100 Kč.

Občerstvení: tolstolobik na způsob
pana Malého, uzená cigára

pana Šimka, pivo, limo, káva, atd.
Po skončení závodu a vyhlášení vítězů 

bude slosována bohatá tombola.
Srdečně zvou příznivci Petrova cechu. 

Bližší info: www.raselak.cz

Před závody byla provedena násada
300 kg kapra výběr.

Byly to opravdu pěkné kousky.


