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Nezávislý regionální čtrnáctideník

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

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

volejte: 724 680 736

Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY?

/Moravský Krumlov/ Měsíce 
trvající chaos v tom, kde za par-
kování v centru Krumlova platit, 
a kde nikoliv, vyřešily třídenní 
manévry firmy zajišťující instala-
ci dopravního značení. Parkovací 
místa na náměstí a v přilehlých 
ulicích jsou nyní jasně vymezena 
bílým šrafováním na vozovce. 
Někde se změnil způsob parková-
ní z vodorovného na příčné, jinde 
přibyla místa nová. Z původních 

56 míst je nyní k dispozici 73. 
Změnou parkovacích dispozic tak 
město chce alespoň částečně řešit 
problém s parkováním v centru. 

Všechna místa v centru budou na-
dále zpoplatněna - 5 Kč za první ho-
dinu a 20 Kč za každou další. Place-
ný prostor bude označen dopravními 
značkami vymezujícími parkovací 
zónu. Řidiči si také budou muset 
zvyknout na žlutě označená místa
se zákazem parkování.         /mape/

Míst k parkování přibyloRAZÍTKa
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

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

Publikace o Ivančicích
/Ivančice/ Ivančická radnice vypsala veřejnou zakázku na vydání 

nové publikace o městu. Zakázka byla definována jako „poutavě 
naučná, obrazová publikace z textů a fotografií, které dodá zadavatel 
podle zpracovaného scénáře“. Kniha bude určena široké veřejnosti a 
jejím hlavním úkolem je zajímavě prezentovat město Ivančice a okolí.
Ve formátu 220 x 200 mm a rozsahu 180 stran by měla vyjít v nákladu 
3 000 kusů. Město počítá s výdajem do 450.000 korun.               /PeSl/

/Miroslav/ V pátek 1. června 
od 16 hodin odpoledne se také 
v Miroslavi uskuteční akce s ná-
zvem „Noc kostelů“, a to hned na 
dvou místech: v katolickém kos-
tele sv. Petra a Pavla a v evange-
lickém kostele na ulici Husově. 

V obou chrámech připravili 
pořadatelé pro návštěvníky boha-
tý program. „V římskokatolickém 
kostele bude po letech a pouze 
v tento den vystavena jedinečná 
socha Panny Marie s dítětem, 
která pochází z 1. poloviny 15. 
století a je jediným pozůstatkem 
z původního dřevěného kostela. 
Součástí programu je také před-
náška pana Mgr. Petra Smetala 
o výchově, či představení, které 
nacvičily místní děti,“ uvedl mís-
tostarosta Miroslavi Roman Volf.

V evangelickém kostele pro-
běhne varhanní koncert, který 
bude doprovázen zpěvem Petra 
Konvalinky. Dále zde bude mož-
nost zhlédnout výstavu u příleži-
tosti 420. výročí narození učitele 
národů Jana Amose Komenského.

V rámci slavnosti proběhne 
také „výměna“ místních chrá-
mových sborů. V evangelickém 
kostele vystoupí sbor z římsko-
katolické farnosti a v katolickém 
kostele zazpívá sbor evangelický.

Na své si přijdou i naši nejmen-
ší, bude pro ně na obou místech 
připraveno několik stanovišť 
s různými soutěžemi. Pro hosty 
je připraveno i malé občerstvení. 
Podrobný program najdete na 
adrese: www.farnost.miroslav.sw
eb.cz/nockostelu                   /abé/

K vidění jen na jeden den
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 » QA ENGINEER s NJ
 » TECHNOLOG OBRÁBĚNÍ s NJ
 » LEAN Mng. COORDINATOR 
 » TECHNIK PRO 3D MĚŘENÍ
---------------------------------

 » 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:

ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            18.05.2012

Jak jsem se nestal kmotrem 
Kmotr. Tak se nazýval člověk, vážená osobnost, která držela novo-

rozeně u křtu a slibovala za ně věrnost bohu a církvi svaté. Už je méně 
známé, že se zároveň zavazoval o dítě postarat, když jeden z rodičů 
nebo oba dva zemřeli. Tak v minulos� nebylo třeba mnoho dětských 
domovů či jiných zaopatřovacích ústavů. 

Když jsem se narodil já, moje babička z otcovy strany trvala na 
tom, abych i v té odporné komunis�cké ateis�cké době byl pokřtěn, 
a došel tak svého spasení v lůně pravém. Za kandidáta na mého 
kmotra byl vybrán prastrýc Josef, nejváženější osoba v rodině Zuzá-
ků. Mělo to jen jeden malý zádrhel. Na církev svatou měl velmi jasný 
názor a jakmile mohl, okamžitě z ní vystoupil. Zastoupila ho jeho 
manželka, moje prateta, představitelka typických ivančických žen. 
Starostlivá, milující nade vše svoji rodinu a přísně dbajíci o to, aby 
nebylo poškozováno její dobré jméno. Tak to bylo, kromě pohádek 
Boženy Němcové, mé první setkání s kmotrem. 

To druhé se odehrálo mnohem později. Přiznám se, ke své hanbě 
přirozeně, že jsem vynikající knihu Maria Puzza, Kmotr, nečetl. Budu 
si muset někdy doplnit své literní vzdělání. Ovšem zhlédl jsem film. 
Poté jsem z recese obcházel všechny své známé a dožadoval se na-
křáplým hlasem kávy a koláčů. Přirozeně, vždyť jsem byl kmotrem 
jejich dě�. Narazil jsem na nepochopení. Kávu světoznámé značky 
Standart sice vlastnili, ale péct kvůli nějakému otravovi koláče?
A také v té době moji kamarádi neměli dě�. Několik z nich pro-
jevilo vřelý zájem o moje duševní zdraví. Jeden dobrák mi chtěl 
dokonce nalít kbelík studené vody za krk. To ochladilo mé nadšení
pro italskou mafii a já se kmotrem nestal.

Dnes zapnete televizi a zjis�te, že kmotři řídí poli�ku. V novinách se 
věčně píše o kmotrech ve spojitos� s korupcí. I na internetu je překmo-
trováno. Večer se bojím otevřít lednici. Co kdyby tam byl nějaký minia-
turní kmotříček chroupající mým dětem jejich oblíbené jogurty? 

V každé společnos� je skupina lidí, kteří mají dost peněz. Nemají 
žádnou zásadní potřebu to dávat najevo. Je to zbytečné mrhání ener-
gií a schopnostmi. Jsou to lidé skutečně schopní. Někdy i všeho. Sa-
mostatnou skupinou jsou zbohatlíci. Skupina homo konzumens, pro 
kterou jsou peníze nomen omen. Zásadně opovrhují těmi, kteří vydě-
lávají méně. Ovšem jejich koníček, zbohatlictví, je poměrně finančně 
náročný. Drahé dovolené, domy či nákup všech možných kýčů. Krásně 
to definuje jedna židovská anekdota: pán, který zbohatl na válečných 
zakázkách se rád chlubí a provádí návštěvníky svým skvěle zařízeným 
bytem. Jednou je u něj na návštěvě Kohn s Roubíčkem. Když hos�tel 
poodejde, řekne Roubíček Kohnovi: „Je to parvenu (póvl).“ Hos�tel 
to uslyší a zvolá: „Žádný barvený, všechno je echt!“ Zbohatlík ve své 
zaslepenos� ani nepochopí, že je vlastně směšný.

Kmotrem se už asi nikdy nestanu. K církvi svaté mám stejně vřelý 
vztah jako můj strýček. Co se týče těch ostatních, zloděj je zloděj a 
podvodník zůstane podvodníkem. Je dobré nazývat věci pravými jmé-
ny a nechodit kolem horké kaše. Kmotr byl vždy osoba úctyhodná. 
Což se o těch, co se dnes takto nazývají, říci nedá.               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

PŘÍSTROJOVÁ
PEDIKÚRA

je velmi šetrné, bezbolestné, detailní 
ošetření při řešení např. zarůstajících 
nehtů, kuřích ok, otlaků a zrohovatělé 
kůže. Je zvláště vhodná pro diabetiky.

MANIKÚRA • P - SHINE
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY

MASÁŽ A PEELING
RUKOU A CHODIDEL

_________________________________

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

tel.: 608 124 350

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

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

SATELITY - ANTÉNY
» montáže - opravy
» satelitní komplety - 27 českých a slovenských
    programů bez dalších měsíčních poplatků
» KARTY - VÝMĚNA CS Link / Skylink
» aktivace placených balíčků a kupony CS Link

OPRAVY ELEKTRONIKY
TV, videa, DVD, autorádia, mikrovl. trouby

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.

OTEVŘENO DENNĚ vč. SO A NE
8.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hodin

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

www.zahradnictvivedrovice.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

ÚPLNĚ ZADARMO.
VOLEJTE: 602 782 272

PIŠTE: noviny@zrcadlo.info

Den otevřených dveří krajského 
úřadu se uskuteční 4. června od 9 
do 15 hodin. Po celý den budou 
návštěvníci informováni o fun-
gování kraje a krajského úřadu, 
jejich pravomocech, bude možná 
prohlídka hejtmanské pracovny i 
místnosti, kde jedná krajská rada. 

Návštěvníci budou mít také 
možnost zúčastnit se znalostní 
soutěže. Za vyplněné soutěžní 

dotazníky obdrží drobný dárek 
s logem kraje. V závěru celého 
dne proběhne slosování o hlavní 
ceny. Během dne bude připraven 
kulturní program, ve kterém se 
představí příspěvkové organizace 
JMK. Letošní den otevřených 
dveří bude zaměřen na seniory a 
prezentaci příspěvkových orga-
nizací zřizovaných krajem, které 
poskytují služby seniorům.  /abé/

Úřad otevřený pro všechny

ZPRÁVY Z RADNIC
Nový mapový portál města 

/Ivančice/ Město Ivančice spustilo na svých webových stránkách 
novou službu. Mapový portál. Podle zveřejněné informace tato
novinka „nabízí práci s prostorovými daty na území vztahujícím 
se k působnosti samosprávného celku. Umožňuje data zobrazovat,
vyhledávat a analyzovat grafické objekty s jejich připojenými atribu-
ty. Služba umožní registrovaným uživatelům stahovat grafická data 
na základě předem daných kritérií.“ Portál nejen umožní vyhledat 
parcelní číslo v zadaném katastrálním území, ale další funkcí je
lokalizace dle adresného místa v daném obvodu obce.              /PeSl/

Vybrali si nejlevnějšího 
/Oslavany/ Narušená opěrná zeď svahu pod kostelem sv. Mikuláše  

se dočká opravy. Městská rada vyhlásila veřejné výběrové řízení na její 
opravu a z nabídek pro provedení práce vybrala firmu REHIS, s. r. o., 
z Havlíčkova Brodu s nabídkovou cenou ve výši 144.365 korun. Jako 
druhá skončila společnosti PMrealstav, s. r. o.. Ta ocenila svou práci 
na  155.059 korun.  Poslední se ve výběrovém řízení umístila firma  
RK-mont, spol. s r. o., s cenou 166.145 Kč. Rada města Oslavan tak 
schválila znění smlouvy o dílo se společností REHIS, s. r. o.      /PeSl/

Finanční dar od sdružení 
Energoregion 2020

/Ivančice/ Sdružení Energoregion 2020 darovalo městu Ivančice 
finanční částku ve výši ve výši 82.000 korun. Rada města Ivančic 
souhlasila na svém zasedání přijetí tohoto finančního daru a zároveň 
její členové rozhodli, kam tyto peníze investují. Bude za ně zakoupena 
malá komunální technika. Zároveň se zavázala ke spolufinancování 
této investice ve výši 20.500 korun. Prostředky budou uhrazeny z roz-
počtu odboru technického a investičního na rok 2012.                 /PeSl/

/Oslavany/ Permoník je spe-
cifickým druhem trpaslíka, který 
se vyskytuje zásadně pod zemí 
a jenom zřídka vystrkuje svůj 
zarostlý a špinavý obličej na boží 
slunce. Možná tak učinil některý 
z těchto zvědavých skřítků prv-
ního května 2012 v Oslavanech, 
kdy byl otevřen v areálu rekon-
struované těžní věže dolu Kukla 
„ Ráj permoníků“.

Není to však trpasličí ráj, jak 
by se podle názvu mohlo zdát. Je 
určen především našim dětem. 
Má jim připomenout slavnou 
a hrdou tradici Rosicko - osla-
vanského uhelného revíru a sku-
tečných permoníků. Horníků, 
kteří denně sjížděli do okolních 
šachet a za cenu nesmírné dřiny 
dobývali ze země uhlí. 

Ráj permoníků se chlubí 

celkem 26 atrakcemi. Ty nesou 
slangové názvy důlních praco-
višť, částečně převzaté z němči-
ny. Šut, šachthala, sálpóna, ver-
štat, trojfus nebo třeba šutrvol. 
Tyto exotické pojmy byly pro 
naše předky běžné pojmy jako 
pro nás PC nebo meeting. 

Ale zpět k nově otevřenému 
areálu. Kromě poučení o těžbě 
uhlí se zde dá zažít i dobrodruž-
ství. „Magic Permon“, hra řízená 
za pomocí informačních techno-
logií 21. století, nás dostane zpět 
do minulosti. Ráj permoníků se 
pyšní i jednou raritou. Největším 
nadzemním bludištěm v celé 
České republice. Imituje dů-
myslný systém důlních chodeb. 
Součástí atrakcí je i důlní jezero, 
sopka, lanové centrum, prales
i důlní štoly.                      /PeSl/

Ráj permoníků na dole 
Kukla v Oslavanech

/Hlína u Ivančic/ Slovutný 
spolek paní a dívek, Babinec, 
z obce Hlína u Ivančic připravuje 
svoje členky na každou obtížnou 
životní situaci. I na první zdravot-
ní pomoc svým spoluobčanům. 

V rámci této přípravy a zdra-
votnické osvěty uspořádaly jeho 
členky přednášku pod patronací 
MUDr. Vladimíry Foralové ze 
Záchranné služby JmK. Nejen, 
že se všichni účastníci tohoto 

kursu dozvěděli, na jakých prin-
cipech funguje záchranná služba 
a kdy je nutné volat bezodkladně 
lékaře. Také se seznámili se zá-
klady praktických návyků, jak si 
poradit s dušením, neprůchod-
ností dýchacích cest, křečemi, 
bezvědomím i dehydratací 
organismu. Osvojili si i znalosti 
resuscitace dětí a dospělých za 
telefonické pomoci dispečinku 
záchranné služby.              /PeSl/

Babinec na vše připraven!

/Ivančice/ Rada města Ivančic 
navázala na své předchozí roz-
hodnutí ze dne 16. dubna 2012 
o opravě místního sportovního 
stadionu, který je v majetku měs-
ta.  Na svém posledním zasedání 
schválila smlouvu o dílo s doda-

vatelskou stavební společností.
Sportoviště opraví firma OHL 

ŽS, a. s., Brno, která v současné 
době provádí rekonstrukci kana-
lizační sítě ve městě. Za opravu 
ivančická radnice zaplatí finanční 
částku 3.302.149 korun.     /PeSl/

Opravy stadionu za 3 mil.
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§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Morav-

ském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Můj bývalý manžel má 
soudem stanoveno výživné na našeho syna ve výši 1.800 Kč měsíčně. 
Toto výživné je mu sráženo přes soud z jeho výplaty. Nedávno mi při-
šlo rozhodnutí od plátce mzdy, že bývalému manželovi nyní strhávají 
jenom část výživného ve výši asi 850 Kč, protože má jiné dluhy a 
k tomu ještě malý plat. Informovala jsem se na to, a výživné je před-
nostní. Jak je tedy možné, že mu nestrhávají celou částku výživného? 
Mohu se někam obrátit, aby mu sráželi celé výživné, protože mimo 
výživného mi ještě dluží kolem 10.000 Kč na dlužném výživném, což 
mi také neplatí? Mohu to po něm nějak vymáhat?

Z Vašeho dotazu vyplývá, že na bývalého manžela máte zřejmě 
nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Bohužel pro Vás srážky 
ze mzdy lze provádět pouze do výše stanovené právními předpisy, tzn. 
že povinnému (tj. Vašemu bývalému manželovi) je možné ze mzdy či 
platu srážet pouze určitou částku a zbytek mu musí zůstat jako tzv. ne-
zabavitelná částka. Pokud tedy má bývalý manžel nízký plat, je možné, 
že srážky ze mzdy nebudou stačit ani na úhradu běžného výživného, 
natož pak na úhradu dluhu na výživném. Další možností je podat na 
bývalého manžela návrh na exekuci u soudního exekutora, pokud 
nechce výživné hradit dobrovolně, protože v případě této exekuce, 
prováděné soudními exekutory, nejsou tito exekutoři vázáni tím, jaký 
prostředek vymáhání dlužné částky zvolí, a mohou využívat současně i 
více způsobů vymáhání dluhu - např. srážky ze mzdy, prodej movitých 
věcí, obstavení bankovního účtu či dokonce prodej nemovitostí. Za-
tímco u soudního výkonu rozhodnutí, které provádí soud, musíte zvolit 
konkrétní způsob výkonu tohoto rozhodnutí a soud provede jen Vámi 
navržený způsob. V případě, že dlužník výživné dlouhodobě neplatí, 
exekuce prostřednictvím soudních exekutorů vytvoří větší tlak na dluž-
níka, aby výživné hradil. Je zde pak větší šance vymožení dluhu.  

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

 K čemu vlastně je OBK? Když jedu automobilem s rodinou a někam 
spěcháme, mluví mi manželka do řízení: „Snad je důležitější vůbec 
dojet, než nás někde vybourat? Neblázni!“ říká. Myslím, že nejsem 
ojedinělý případ, že každý z nás řidičů má tuto zkušenost. Není to vždy 
příjemné, ale je to legitimní starost i právo spolujezdce zajímat se o 
bezpečnost všech, kteří spolu cestují. Naši spolujezdci jsou většinou 
také řidiči, znají vozidlo a jeho možnosti stejně jako my, a tak dobře 
vědí a vidí, o jaká rizika se při jízdě jedná.

Jaderná energetika tento fakt spolujezdce, kterým je okolí elektrár-
ny, zóna havarijního plánování, od počátku své existence akceptuje, 
a podrobuje proto jadernou energetiku zvláštní odborně znalé kon-
trole, kterou vykonává Státní úřad pro jadernou bezpečnost SÚJB. 
Vedle provozovatele ČEZ sedí v roli spolujezdce inspektorát SÚJB, 
bez jehož souhlasu se obrazně nedá zatočit doprava doleva, přidat 
plyn, předjet. Kontroluje, zda zařízení splňuje technické podmínky 
provozu, řidiči jsou v pořádku a kvalifikovaní, zda jsou zapnuty bez-
pečnostní pásy, fungují brzdy a všechny airbagy.

Od vyhodnocení havárie ve Fukušimě očekávám i zhodnocení 
tohoto vztahu: jezdec majitel elektrárny TEPCO a spolujezdec japon-
ský státní dozor. Zdá se, že oba společně podcenili to, nač mysleli 
staří Japonci, kteří někdy v minulých staletích rozmístili v hloubce 
pobřeží památné kameny, jež varovaly před stavbami blíže ke břehu 
moře. Selhala ale i japonská občanská společnost. Možná v Tokiu
o nějakých varovných kamenech vůbec nevěděli, ale občané z okolí 
Fukušimy ano, měli je denně na očích.

Fukušima, ale nejen ona, ukazuje, že okolí elektráren je skutečným 
spolujezdcem jaderné energetiky. Spolujezdcem, který ale o řízení a 
technickém stavu, až na výjimky, příliš mnoho neví, nevidí často ani na 
cestu, kterou se jede, jenom případné nabourání citelně pozná. Zříze-
ním Občanské bezpečnostní komise, která dostává pravidelné odborné 
školení a má přístup ke všem požadovaným informacím o elektrárně, 
se tento nedostatek snaží odstranit. OBK může vidět prakticky stejně 
jako řidič, záleží jenom na jejích jednotlivých členech.

Z kabiny spolujezdce zdraví Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK, 13. 05.

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

Domácké prostředí, atmosféra 
malé porodnice a individuální 
přístup lékařů a sester k matce a 
dítěti jsou tím, co tuto malou po-
rodnici odlišuje od ostatních.

Aby byl pobyt v porodnici ještě 
příjemnější, připravila po domlu-
vě s ředitelem nemocnice nutriční 
specialistka nové možnosti a 
edukaci ve stravování maminek 
po porodu. Budou vyrobeny spe-
ciální informační letáčky, které 
budou maminky informovat jak 
o možnostech stravování, tak o 
tom, jaká strava není pro ně v ob-
dobí kojení vhodná. 

Maminky budou také v letáčku 
upozorněny na možnost konzul-
tací s nutriční specialistkou, a to 
v případě speciálního nebo alter-
nativního stravování. 

Kojící žena zajišťuje svou výži-
vou nejen fyziologickou potřebu 
svého organismu, ale také pod-
poru správného průběhu laktace, 
a tím i uspokojení fyziologických 
potřeb dítěte. Na výživu kojící 
matky lze velmi dobře aplikovat 
hlavní zásady zdravé výživy 

vyvážené dle modelu potravino-
vé pyramidy pro dospělé, ale je 
nutno přihlédnout na speciální 
potřebu při laktaci a vhodnost 
výběru potravin pro kojící ženu
a právě narozeného dítěte. 

V nemocnici je podávána racio-
nální  dieta číslo 3,  což je strava 
podle zásad zdravé výživy s indi-
viduálním přístupem výběru potra-
vin pro matku po porodu a vhod-
nosti zařazení potravin a pokrmů 
pro novorozence. V tomto období 
asi 14 - 21 dnů po porodu nejsou 
podávána příliš pikantní jídla, ani 
ostrá, kyselá nebo nadýmavá, kte-
rá přes mateřské mléko způsobují 
novorozencům problémy.

Z důvodů nadýmání nejsou do 
jídelníčku řazeny tyto potraviny - 
zelí, kapusta, luštěniny, kukuřice, 
čerstvé pečivo, některé druhy ce-
lozrnného pečiva, čerstvá cibule, 
česnek a perlivé nápoje. Nejsou 
podávány ani potraviny kyselé, 
jako jsou citrusové plody, džusy, 
koncentrované čerstvé ovocné 
šťávy, jahody, angrešt, rybíz, čer-
vená řepa, čalamáda, kysané zelí.

Maminkám, které mají pro-
blémy se zažíváním, nebo mají 
dítě velmi citlivé na nadýmání, 
je možné nabídnout šetřící dietu 
číslo 2, ve které je výběr potravin 
a technologická úprava stravy 
plně dle zásad, šetrných k orga-
nismu. Bílkovinný přídavek je 
maminkám podáván denně ve 
formě mléčného výrobku jako 
druhá večeře + pečivo. Ovoce je 
do jídelníčku zařazeno dvakrát 
týdně (banán, jablko).

V případech potřeby speci-
álního dietního režimu, jako je 
například bezlepková dieta nebo 

při stravovacích problémech, 
alternativním stravování (vege-
tariánství, makrobiotika), mají 
maminky možnost konzultace 
s nutriční terapeutkou a individu-
álního přizpůsobení stravy.

Nezanedbatelný je také příjem 
dostatečného množství tekutin. 
Kojící žena má vypít asi 2,5 až 
3,5 litrů denně. Po propuštění 
z porodnice je potřeba na domácí 
stravu přecházet postupně, jednot-
livé druhy jídel, ovoce a zeleniny 
řadit opatrně a vždycky s ohledem 
na snášenlivost jak u maminky,
tak u dítěte.              /komerční článek/

Novinky ve stravování v ivančické porodnici

Komentovaná prohlídka kaple 
sv. Markéty v Rybníkách

V sobotu 2. června v odpoledních hodinách se uskuteční vlastivědná 
vycházka z Moravského Krumlova do Rybníků, kde bude cílem kaple sv. 
Markéty. Unikátní památka, nalézající se v jádru místního hřbitova, byla 
v posledních letech zrestaurována. Jelikož jde zřejmě o jediný hmotný 
pozůstatek středověké vesnice Topanov (místně Tupanov), jedná se o 
mimořádně důležitou památku regionu, která si zaslouží zájem veřejnosti i 
náležitou propagaci. Prohlídka zahrne jak márnici, kde se nacházejí infor-
mační panely o archeologickém výzkumu, dějinách lokality i o průběhu 
restaurátorských prací, tak počítá s výkladem akademického malíře Pavla 
Kobylky, který restauroval zde dochované fresky. Pokud bude zájem, p. 
Kobylka je schopen podat fundovaný výklad i k restaurování Slovanské 
epopeje Alfonse Muchy, na které léta v Moravském Krumlově pracoval.  

Akce se koná v rámci Festivalu muzejních nocí pod záštitou Asociace 
muzeí a galerií, MěKS - Městského muzea v Moravském Krumlově, a obce 
Rybníky. Jelikož naše muzeum nemůže ze zřejmých důvodů nabídnout kla-
sický muzejní program a navíc původní záměr - tedy zpřístupnit moravsko-
krumlovský zámek, byl společností, která zámek vlastní, zcela zamítnut, 
byl dojednán tento velmi atraktivní program. Kaple je navíc veřejně pří-
stupná pouze na objednávku, a proto věřím, že této nabídky využijete.

Místa setkání skupin jsou u krumlovského muzea před Knížecím domem 
v 14.30 a v 14.50 hod u restaurace Blondýna. Trasa dále povede přes Síd-
liště na Slatiny kolem Týnského rybníka a cyklostezkou nahoru ke kapli. 
Délka jedné trasy je asi 5 - 6 km. Příchod ke kapli je vzhledem k různým 
věkovým skupinám předpokládán s rezervou mezi 16.15 a 16.30 hod. Ti, 
kteří by se rádi zúčastnili akce bez procházky přírodou, mohou využít au-
tobusu z Moravského Krumlova, náměstí směr Rybníky v 15.52 hod. Ze 
zastávky pak musíte počítat asi s 1 km cesty přímo k památce. Autobusy 
jedou z Rybníků na Moravský Krumlov v 17.40 a 17.52 hod. Počítám s pě-
ší variantou tam i nazpět, a kdokoliv by se k nám chtěl přidat, bude vítán.   

Ráda bych tímto poděkovala představitelům obce Rybníky, p. Pavlu Ko-
bylkovi a všem zaangažovaným. Mgr. Hana Prymusová, Městské muzeum 
Moravský Krumlov. Kontakt: prymusova@meksmk.cz, tel.: 515 224 289.

Mateřská škola, Základní škola a 
Dětský domov, Ivančice, Široká 42, 
určená dětem se zdravotním postiže-
ním, navázala spolupráci s obchodním 
domem TESCO, který byl na počátku 
tohoto roku v Ivančicích otevřen. 
Především jsme získali 30.000 Kč 
z nadačního fondu TESCO na projekt 
„Knihovna pro děti“. 

V současné době dokončujeme no-
vou vícefunkční místnost, která od 1. 
června bude sloužit nejen jako knihovna 
pro čtení a půjčování knížek, ale rovněž 
i jako malá společenská místnost, ve 
které budou naše děti z dětského do-
mova přijímat návštěvy (ze „sociálky“, 
popřípadě z vlastní rodiny). 

Knihovna je takřka dokončená, ale 
ještě nám něco chybí. Knihy jsou v sou-
časnosti drahá záležitost a specifikum 
našich dětí s postižením sluchovým, 
mentálním, autismem a vadami řeči 

je právě v tom, že se čtením mají pro-
blém. Proto potřebují knihy se spoustou 
obrázků, knihy, které zaujmou svým 
grafickým zpracováním. Část knih jsme 
koupili a část přinesli naši zaměstnanci 
nebo přátelé školy z vlastních domovů 
„po dětech“. To nás přivedlo k myšlen-
ce, oslovit Vás - čtenáře Zrcadla - lidi, 
kteří vědí, kde naše škola leží, a možná 
i znají někoho, kdo tu pracuje. Prosíme, 
máte-li doma pěkné knížky po dětech 
- leporela, pohádky, dětské příběhy, ří-
kanky, encyklopedie, darujte nám je, my 
je velmi rádi s našimi dětmi využijeme.

Knihy nám můžete doručit osobně 
ve všední den od 7 do 15 hodin. anebo 
zavolejte na: 546 451 931, a na předá-
ní, popřípadě i odvozu se domluvíme. 
Každá pomoc je vítaná a za každou 
knihu jsme vděční. Děkujeme.

PaedDr. Miroslava Křupalová,
zástupkyně ředitelky MŠ, ZŠ a DD

Věnujte našim dětem knihu
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Lesní školka. Není to jenom 
oplocený lesní pozemek, kam 
by zlotřilí lapkové chodili krást 
vánoční stromky. Dnes se tak 
nazývá i jedna z forem předškol-
ního vzdělávání naší milované 
drobotiny. V ČR je jich 32. Jedna 
z nich je i v Ivančicích. Tam jsme 
také vyrazili a položili pár otázek 
její milé a sympatické ředitelce, 
Mgr. Martině Turečkové.

Můžete nám blíže představit 
projekt lesních školek? Děti 
zůstávají po celý rok se svými 
učiteli venku, kde mají ve věčně 
proměnlivé přírodě nekonečné 
množství podnětů. K dispozici 
mají lesní školky základnu typu 
jurty, tee-pee či maringotky, kde 
se případně mohou najíst, vyspat, 
ohřát či schovat před opravdu sil-
ným deštěm. Není to jen hlídání 
v lese, i „lesní“ pedagogové si 
tvoří svůj vzdělávací program. 
Oficiálně si u nás zatím říkají 
„lesní kluby inspirované lesní 
mateřskou školou“ a jsou nej-
častěji zřizovány nějakým občan-
ským sdružením. Diskutujeme 
se současnými ministry uznání 
lesních školek v ČR jako ade-
kvátní formu předškolní výchovy 
- tudíž formu dotovanou státem.

Jak vznikla ta ivančická? 
Pomýšlela jsem nejdříve na 
spolupráci se skauty na loděni-
ci u Stromokruhu. Šla jsem se 
poradit s Josefem Zahradníkem, 
jak bychom tam zbudovali láv-
ku, a on mi místo toho nabídl 
jako zázemí zděnou budovu pod 
železničním mostem, tedy na 
lesní školku docela nadstandard. 
V bezprostřední blízkosti tam je 
plytké údolíčko vymezené tratí 
na Moravský Krumlov a oploce-
ním obory. Na jaře zde protéká 
i úzký potok zakončený nízkou 
tůní, zkrátka ideální terén při 
vrůstání do života :-). 

Začala jsem jezdit na semináře 
a seznamovat se s dalšími nad-
šenci. „Experimentální období“ 
se nám tak zalíbilo - být u té 
postupné proměny Paní Přírody, 
to zklidnění, ten čas venku, kdy 
si fakt všimnete, jak vypadá list 
dubu, a dorazí k vám krása bram-
boříků, a navíc u toho pozorovat 
a rozvíjet svá dítka - že založení 
celodenního provozu pro širší 
veřejnost od září 2011 bylo jen 
logickým vyústěním těchto zá-
žitků. Zakladateli ivančické lesní 
školky Za humny je však celá 

první generace inspirovaných ro-
dičů, kteří překousli fakt relativně 
vysokého „školkovného“, kteří 
nám dali svoji důvěru a dodnes 
nás dopují svojí oporou, nápady, 
zkrátka fungujícím, širším ote-
vřeným společenstvím.

Úředně je zřizovatelem ivan-
čické lesní školky rodinné cen-
trum Měsíční Houpačka, které 
tím naplňuje svoji větu z poslání: 
„Podporujeme zdravé, tvořivé a 
dobrodružné dětství.“

Kolik je v ní dětí a jaký mají 
denní program? Dětí je přihlá-
šených 26, denní limit je 15. 
Zatím školka jede út - pá od 8 do 
16 hodin. Po osmé rodiče předají 
svá dítka, o půl deváté začínáme 
ranním kruhem, pak se překont-
rolují baťůžky a tradá na nějaké 
místo v lese. Ta obměňujeme, 
aby si i příroda od nás stačila 
odpočinout a zregenerovat se. 
Po svačině dáváme dětem volný 
prostor na všechny jejich velké 
projekty typu autopark, policejní 
kancelář, obchod, bojiště apod. 
a cca po hodině nabídneme námi 
připravený program. Ten ale není 
povinný, kdo je zabraný do svých 
věcí, pokračuje si na nich.

Na půl jedné se vracíme na 
základnu na oběd, který přivá-
žíme ze Školní jídelny Ivančice. 
Pak děti ulehnou v ložničce nebo 
venku pod břízou - podle počasí 
- a mají nějaký příběh či pohádku. 
Kdo potřebuje usnout, ten usne, ti 
starší se po pohádkové siestě 
začínají plynule trousit na odpo-
lední tvoření v návaznosti na běh 
roku - ke stolečkům vyneseným 
buď před Chatrčku, nebo do 
společenské místnosti s krásný-
mi velkými kamny, kde je vidět 
na oheň. Čas od času pořádáme 
„výpravu do civilizace“ - třeba 
do brněnského planetária, do 
divadla, do IQ herny technického 
muzea apod. Mezi půl čtvrtou 
a čtvrtou si rodiče děti zase vy-
zvedávají, pomohou nám uklidit 
v Chatrči i na záchůdku, který je 
pod střechou v dřevníku, a tradá 
domů do pokojíčků, k počítačům, 
na kroužky apod.

Jak se adaptuje naše PC ge-
nerace na drsný život v přírodě? 
Mám extatický pocit, když po-
zoruji všechny ty mladé muže a 
dámičky, kteří a které mohou bě-
hat a křičet, bojovat i ochraňovat, 
šplhat a skákat... Vždyť kdy vlast-
ně jindy? V místnosti jsou někteří 

z nich po chvilce „na zabití“, ale 
ten prostor a svoboda venku jim 
velice sluší a povznáší.

Helence zpočátku vadilo, že 
má místo hraček „šišky“, jak 
sama řekla (to jsme se nad sebou 
zamýšleli, jestli neděláme něco 
špatně, když pobýváme v list-
natém lese:), ale pak ji šikovná 
máma namotivovala, řekla jí: 
hele, není šiška jako šiška a že 
je přece úžasný naučit se vidět ve 
věcech, co jsou po ruce, právě to, 
co zrovna potřebuji. A funguje to. 

Přežily děti ve zdraví letošní 
krutou zimu? Drželi jsme se 
pravidla: kdo se hýbe, tomu zima 
není, a důsledně jsme vzdělávali 
rodiče ohledně kvalitního obutí a 
oblečení do zimy. Do programu se 
dostalo víc výprav, nachodili jsme 
větší vzdálenosti. V mrazech jsme 
častěji střídali pobyt venku s po-
bytem uvnitř, hodně jsme bruslili 
či přejeli na nějaký vyhlídnutý 
kopec ve stínu bobovat. Také jsme 
zažívali prastarou moudrost, že 
„nejhorší počasí je z okna“.

Každá legrace v dnešní době 
něco stojí. Jak je to s placením 

ve vašem zařízení? Jeden den 
v týdnu stojí měsíčně 750 Kč, 
včetně oběda a úrazového pojiš-
tění. 2 dny 1.420 Kč, 3 dny 2.100 
Kč a čtyři dny 2.750 Kč. Pro 
srovnání:  v Brně je to víc jak 6 
tisíc a v Praze víc jak 8 tisíc ko-
run. Jednorázová denní návštěva 
„na zkušenou“ rodič plus dítě je u 
nás za 250 Kč včetně dvou obědů. 
Přijďte, jste srdečně zváni :-)!

A budoucnost? Co plánujete? 
Rozšířit školku na celotýden-
ní provoz, uvidíme po zápisu 
v úterý 22. května na školní rok 
2012/2013. Vydat publikaci „Rok 
v lesní mateřské škole“. Být 
nadále v kontaktu s Ligou lesní 
moudrosti (www.woodcraft.cz) 
a s dětmi plnit korálkové činy 
z nejrůznějších koutů lidských 
dovedností. S filmařkou Evou 
Melo vytvořit krátký animovaný 
film. Pozvat ivančickou televizi. 
Zapojit se do výzkumů vznikají-
cích už i v ČR, protože na peda-
gogických a environmentálních 
katedrách zdejších VŠ je o toto 
téma velký zájem, atd. :-)

Děkuji za rozhovor. Petr Sláma

Když se řekne lesní školkaVI. Krumlovské slavnosti hudby, 
zpěvu a tance - Majáles 2012

V pátek 11. května proběhl již šestý ročník akce Krumlovské slavnosti 
hudby, zpěvu a tance - Slavnosti jara - Majáles 2011, kterou organizovalo 
občanské sdružení POSPOLU Moravský Krumlov. Programově spolupra-
covaly místní mateřská škola, obě střední školy, Základní umělecká škola
a základní školy z Dolních Dubňan, Rouchovan a Znojma. Režie celého 
dne se ujal zkušený manažer pan Jiří Jelínek.

Celodenní program začal po deváté hodině průvodem středoškolských 
studentů pod vedením dechové kapely Dreams Band pana Jiřího Jelínka do 
areálu zámeckého parku. Letošní účast studentů nepřekonala loňská čísla, 
protože rozvleklé státní maturity donutily studenty maturitních tříd „šrotit 
na maturu“. Je však poznat, že nejen studenti, ale i jejich ředitelé berou tuto 
studentskou tradici za svou.

V hlavním komponovaném pořadu v zámeckém parku se na podiu i před 
ním střídala jednotlivá čísla programu. V pohodově plynoucím dni se v are-
álu střídali spolužáci a rodiče účinkujících dětí i ostatní diváci, kteří zhlédli 
milá a velmi pěkná úvodní vystoupení účinkujících sborečků Sluníčko 
z MŠ Husova a Broučci z pracoviště MŠ Palackého. Příjemně překvapila 
studentsko-žákovská hudební skupina HARD BREAK ROCK. Studenti 
Gymnázia předvedli části tradiční akademie. Naplno „do toho šlápla“ hu-
dební skupina KRISTOVY LÉTA z Olbramovic, která si získala především 
studenty tak, že pro řadu žádaných přídavků se její vstup podstatně protáhl. 
Záběrem repertoáru udivila všechny přítomné šedesátičlenná skupina dětí 
ze Základní školy Dolní Dubňany, která přijela i s paní ředitelkou PaedDr. 
Procházkovou. Kromě zpěvu a tanců zařadili do programu i mažoretky a 
aerobic. Základní umělecká škola Moravský Krumlov přispěla hodinovým 
programem, který byl průřezem celou činností hudebního oboru. Jednotlivá 
čísla vyvolala oprávněný aplaus. Letos se opět slavností zúčastnil národo-
pisný soubor Rouchováček ZŠ a MŠ Rouchovany. Předvedl jednak nově 
nastudované pásmo „Pod róchovskó májó“ v originálním nářečí, jednak 
sérii tří zvláštních horáckých tanců. Velkým překvapením byla nově ob-
jevená hudební skupina THE CANNONBALLS, která k nám přijela až 
z Rakovníka. Hudbou ve stylu rockabilly s prvky selské lidové hudby a 
rodícího se rocku a rock´n´rollu, právě tak jako „presleyovkami“ od pade-
sátých let „zvedla ze sedadel“ posluchače všech věkových kategorií. Velký 
zájem a nadšení vyvolalo půlhodinové vystoupení Taneční country skupiny 
ZUZANA při ZŠ ulice Mládeže Znojmo, která je zatím nesesaditelným mi-
strem ČR v country tancích. U nás se na ni vždy těšíme. Program tradičně 
uzavírala skupina ŠARIVARI SWING BAND Mgr. Nováka ze Znojma, 
která hrála směs melodií od swingu po folk a country do půl osmé večer.

Celý den neotřelým způsobem moderoval letošní maturant Gymnázia 
Pavel Vejvalka. Součástí slavností byl trh nejen lidových řemesel a bohaté 
občerstvení. Skákací hrad, sponzorovaný spotřebním družstvem COOP 
Jednota, poutal trvale dětskou pozornost. Velmi žádané projížďky dětí 
v bryčce tažené párem koní zajistil po celý den pan Sobotka z Rakšic.

Finančním sponzoringem se podílely město Moravský Krumlov, firmy 
Pavetex, Retex, OSP, Asfaltelast Ing. Velev, Lékárna Paracelsus, Elektro 
Jašovi, MK Quatro, Autodoprava Janda, Pohřební služba Mikeš a FATO 
Hlaváč. POSPOLU MK, o. s. jim velmi děkuje.

Mediálně sponzorsky spolupracovalo Občanské sdružení ALMA (čtr-
náctideník ZRCADLO). Akce by se nemohla uskutečnit také bez spolu-
práce TaZS, která zajistila lavičky a rámy na odpadkové pytle, za což jí a 
zvláště panu řediteli Kubíkovi patří upřímný dík.

Za zamyšlení stojí skutečnost, že letos rezignovaly na svou aktivní účast 
moravskokrumlovské základní školy a „čest“ základního školství „zachra-
ňovaly“ školy z Dolních Dubňan, Rouchovan a Znojma. Nechci věřit tomu, 
že se u žáků moravskokrumlovských základních škol začíná vytrácet myš-
lenka, kterou slavnosti dostaly před šesti léty do vínku: že jejich mimoškol-
ní aktivita má smysl, měla by je motivovat do budoucna a stát se zárukou 
jejich zdravého životního stylu. Z různých studií však víme, že děti k tomu 
potřebují systematické vedení. V Dubňanech, Rouchovanech a ve Znojmě 
dokazují, že to jde.                      Ing. Jaroslav Mokrý, člen POSPOLU MK

Muchova cyklostezka
V sobotu dne 5. května byla v Šanově slavnostně otevřena Muchova 

cyklostezka. Šanov je sice mimo náš region, ale pojmenování cyk-
lostezky po Alfonsu Muchovi je zajímavé. Pro nezasvěcené musíme 
připomenout, že zde od roku 1882 pracoval Alfons Mucha na zámečku 
Emmahof - bývalé letní sídlo šlechtického rodu Khuen-Belasi, na restau-
raci nástěnných maleb, ke kterým přidal své vlastní výjevy. Muchova 
práce se zřejmě panu hraběti tak zalíbila, že malíři zajistil slušnou rentu
při jeho studiích v Mnichově. 

Nově otevřená cyklistická stezka v délce 20 km začíná u Sportcentra. 
V deset hodin starosta obce slavnostně přestřihl pásku a cyklisté vyrazili 
na projížďku nové stezky. První zastávka byla v zahradě Emina zámku. 
Následně se cyklistický peleton přesunul ke Hraběcí studánce, kterou 
místní tradičně odemykají každý rok. Zpáteční část stezky je vedena již-
ním směrem a vrací se zpět ke Sportcentru. Trasa vede přes nejzajímavější 
místa v katastru Šanova a blízkého okolí a navazuje na tradiční cyklostez-
ky, např. Moravskou vinnou, nebo Brno - Vídeň a další.

Otevření cyklostezky se zúčastnilo i pět členů Klubu cycles perfec-
ta Ivančice, kteří se ihned po příjezdu stali středem pozornosti. Jejich 
cyklistické dresy s obrazem od Alfonse Muchy, propagující jízdní kola, 
nemohly uniknout ani pořadatelům a naše pětice tvořila čelo peleto-
nu. Již poněkolikáté tak vzorně reprezentovali Klub cycles perfecta,
ale i město Ivančice. Díky jim.                                                Jiří Široký

V termínu od 5. do 7. května 
2012 se konal významný celo-
republikový turnaj dívčí házené 
v Plzni pod názvem „Memoriál 
Karla Šulce“. Účast 61 družstev 
z celé republiky je garancí pří-
vlastku „republikové mistrovství 
v dívčí házené“. Naše dva týmy 
minižaček a mladších žaček si 
nenechaly ujít možnost porovnat 
kvalitu svých házenkářských do-
vedností s ostatními týmy. 

Mladší žačky předvedly kva-
litní výkony na hranici svých 
možností a v základní skupině 
odehrály 9 zápasů a z nich si od-
nesly jen dvě prohry a postoupily 
do skupiny o 5. až 8. místo.

Po velmi vyrovnaných zápa-
sech si zcela po zásluze vybojo-
valy 6. místo, a to je skvělé umís-
tění mezi ligovými princeznami 
házenkářských hřišť. 

Minižačky si vedly ještě lépe, 
kdy ze základní skupiny si od-
nesly jen jedinou prohru od Hájů 
Praha a ve finálové skupině po 
porážce se SLÁVIÍ DHC PRA-

HA si po zásluze stouply na stu-
pínky vítězů a na dresech se jim 
rozzářily bronzové medaile. 

Na turnaji bylo jen velice málo 
týmů, které měly dvě družstva 
ve výsledkové listině tak vysoko 
umístěné jako Ivančice. 

Výčet úspěchů na tomto turnaji 
není konečný. Široké fórum tre-
nérů vybralo za nejlepší brankář-
ku turnaje v kategorii minižačky 
naši brankářku Terezu Bučkovou 
a v té samé kategorii se nejlepší 
hráčkou stala Natálie Svobodová, 
nosící na dresu maskota našich 
holek - želvu. Obě holky jsou 
spolužačkami ze 4. třídy Základní 
školy Vl. Menšíka v Ivančicích. 
Je vidět, že „dolní škola“ je dob-
rou házenkářskou základnou.

Na závěr je zapotřebí podě-
kovat holkám za předvedený 
výkon, ale také obětavé práci ce-
lého oddílu, který vzkřísil zašlou 
slávu ivančické dívčí házené,
a také sponzorům za jejich fi-
nanční podporu ivančické házené
a holek zvlášť.

Velký úspěch ivančické 
dívčí házené v Plzni



18.05.2012                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM  21. 05. - 03. 06. 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.
• 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.
• 26.5. od 15.00 hod. - III. ROCKOVÝ FESTIVAL „VRABČÁK“. Vystoupí   
Horkýže Slíže, Mandrage, Rybičky 48, Ten Sticks, Sillage aj. Areál Vrabčí hájek 
M. Krumlov. Předprodej vstupenek IC.
• 28.5. v 17.00 hod. - I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ. Taneční sál ZUŠ.
• 1.6. od 13.00 hod. - MALOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ. Nám. T. G. Masaryka
• 2.6. - MUZEJNÍ SOBOTA - vlastivědná vycházka z MK do Rybníků, spo-
jená s komentovanou prohlídkou interiéru kaple sv. Markéty s restaurátorem P. 
Kobylkou. Podrobné informace na plakátech. Sraz účastníků ve 14.30 hod. MK
(u muzea) a 16.15 hod. (Rybníky, u kaple). Pořádá muzeum MK.

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
• 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. 
• Jarní literární a výtvarné dílničky v knihovně: V průběhu měsíce dubna 
pořádala knihovny pro školy Jarní literární a výtvarné dílničky. Žáci se zda 
seznámili s tradicemi a zvyky daného období. Knihovnice jim pak přečetla 
povídku o Velikonocích na venkově minulého století. V další části programu 
si děti vyrobily velikonoční zajíčky nebo jarní pohlednici s kytičkami. Dobrý 
den, děkujeme mnohokrát za besedu o jaru a Velikonocích ve vaší knihov-
ně, kterou jsme navštívili ve čtvrtek 19. dubna. Měli jste  pěkně připravený 
program pro děti, ukázky četby, hádanky i výtvarnou dílničku. Mgr. Blanka 
Heikenwälderová, učitelka ZŠ Jezeřany-Maršovice.

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

• 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.
• 25.5. v 16.00 hod - ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ v sále na radnici. 
• 26.5. - FUNNY DANCE SHOW v KD Miroslav. Taneční nesoutěžní přehlídka. 
Pořádá DDM Miroslav, MKIC Miroslav a OS MAREK.
• 28.5. v 16.30 hod. - PŘEHLÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DDM v KD.
• 1.6. od 8.00 do 18.00 hod. - BTF  (Běh Tuží Fyzičku - charitativní akce 
místo bývalého Běhu Terryho Foxe). Start a cíl bude letos v zámeckém parku. 
Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav, OS Marek, MKIC, SMM a město Miro-
slav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 1.6. od 10.00 hod. - DEN DĚTÍ. Připraveny budou různé atrakce. Pořádají: 
DDM Miroslav, MKIC, SMM, město Miroslav a OS Marek v areálu zámeckého 
parku a letního kina v Miroslavi. Partnerem akce je Skupina ČEZ. 
• 1.6. - NOC KOSTELŮ v evangelickém a katolickém kostele.
• 1.-3. 6. - Velký turnaj „RISHADA CON“ ve hře MAGIC: THE GATHE-
RING v Kulturním domě Miroslav. Info na: mtg.miroslav.biz 

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
• 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.
• 24.5. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční setkání seniorů v Děl. domě.
• 26.5. ve 13.00 hod. - SPOROTOVNÍ ODPOLEDNE NA OSTRŮVKÁCH. 
Pro děti budou připraveny různé soutěže a úkoly. Prezence ve 13.00 hod. Pořádá 
jednota Orel ve spolupráci s KDU-ČSL. 
• 1.6. a 2.6. - DĚTSKÝ VÍKEND V OSLAVANECH. Pátek 1. června od 16.00 
hodin odpoledne pro děti v prostorách zámeckého parku. Pro děti bude připra-
ven zábavný program. Pořádá MŠ. Ve 20:00 taneční zábava se skupinou OLD 
ARCUS a THEATOR. Vstupné 80 Kč. Sobota 2.6. od 10.00 hod. v zámeckém 
parku ukázky záchranářů - ukázka policejních koní, pořádková jednotka PČR, 
policejní psovodi, vojenská střelnice, ukázky techniky Zdravotnické záchranné 
služby, Hasičského záchranného sboru, výcviků psů a mnoho dalších zajíma-
vých ukázek jednotek IZS ČR. Pořádá KIS Oslavany.
Připravujeme: • 8.6. ve 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinou Relax v 
Padochově. Pořádá Restaurace Dělnický dům. • 9.6. - NECKYÁDA. Ve 14.00 
hod. - start plavidel na konci ulice v Oslavě. Taneční vystoupení, ZUMBA juni-
or, soutěže pro děti, skákací trampolína, skákací hrad, ve 18.00 hod. vyhlášení 
výsledků. Soutěž o nejvtipnější plavidlo, soutěž o sud piva - hodnotné výhry 
- digitální fotoaparát, mobilní telefon, trička… Večerní zábava se skupinou Bez 
Kofeinu. Plavidla je možné registrovat v kanceláři KIS 546 423 283, 604 108 
641 nebo na email kis.oslavany@post.cz. Přihláška musí obsahovat název plavi-
dla, jméno a věk jednoho z posádky, počet členů posádky. Případná registrace na 
místě je možná. Občerstvení zajištěno. Pořádá SDH Oslavany a KIS Oslavany.

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

mobil: 604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 19.5. od 9.00 hod. - GYMNASTICKÉ ZÁVODY - ROSICKÁ ŠTIKA.
Pohárový závod oddílů z Moravy a Slezska ve sportovní gymnastice se uskuteč-
ní 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. 
• 27. 5. v 10.00 hod. - DIVADÉLKO PŘED OBĚDEM: O šípkové Růžence. 
Vstupné 30 Kč, členové zdarma. Pořádá MC Kašpárkov.
• 27.5. v 15.00 hod. - ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ. Žáci a učitelé srdečně 
zvou na závěrečný koncert do KD Cristal. Pořádá ZUŠ Rosice. 
• 1.6. v 16.00 hod. - PIRÁTSKÝ DEN DĚTI. Zábavné odpoledne pro děti a 
rodiče v zámeckém parku. Hledání ukrytého pokladu. Pořádá MC Kašpárkov
• 1.6. - DEN DĚTÍ V KINĚ. Projekce rodinného  animovaného filmu Lorax.
• 2.-3.6. - VEPŘOVÉ ROŽNĚNÍ NA ROSICKÉ POUTI.
• 5.6. v 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Letní díl legrácek s podti-
tulem Hurá léto a hurá prázdniny. Pořádá městská knihovna. 

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/.
• 3.6. v 15.00 hod. - DEN DĚTÍ U RYBNÍKA VEDROVIC.
• 16.6. v 18.00 hod. - NOC V MUZEU V MICV. Čtení o historických událos-
tech a hraní her s přespáním pro děti a dospělé.

Turistické informační centrum Dolní Kounice
Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 546 420 005,

tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• SYNAGOGA: otevřeno od 5. 5. do 16. 9. 2012 - sobota, neděle, státní svátky 
od 10 do 17 hodin. Vstupné: plné 15 Kč, děti, studenti, senioři 10 Kč. Mimo 
otevírací dobu se vstupné zvyšuje o 100 %. Fotografování 30 Kč, kamera 50 
Kč. Hromadné zájezdy se mohou objednat i mimo otevírací dobu na TIC města 
Dolní Kounice. Tel.: 546 420 005, e-mail: tic@dolnikounice.cz 
• KLÁŠTER ROSA COELI. Otevřeno od 7. 4. do 28. 10. 2012 - sobota, neděle, 
státní svátky od 10 do 17 hodin. Od 3. 7. do 2. 9. 2012 - úterý - neděle, st. svátky 
od 10 do 17 hodin. Vstupné: plné 30 Kč, senioři 20 Kč, děti, 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, 739 652 980, e-mail:tic@dolnikounice.cz
• Návštěvníci histor. památek města D. Kounice, kteří navštíví klášter Rosa coeli 
a židovskou synagogu, obdrží po předložení vstupenky od průvodců malý dárek.
• do 10.6. - PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ KRAJINY DOLNÍ KOUNI-
CE A JIŽNÍ MORAVA. Akvarely, oleje a pastely - IVO MAN. Výstava se koná 
v prostorách synanogy a je přístupná vždy v so a ne od 10.00 do 17.00 hod.
• do 16.9. - SOUTĚŽ: 1. kategorie - FOTOGRAFIE HISTORICKÉ PAMÁT-
KY V DOLNÍCH KOUNICÍCH. 2. kategorie - NAMALOVANÝ OBRÁZEK  
PAMÁTKY (technika dle výběru autora). Své fotografie a obrázky zasílejte na 
adresu: tic@dolnikounice.cz, nebo poštou: Město Dolní Kounice, Masarykovo 
nám. 66/2, 664 64 Dolní Kounice. Ceny pro výherce: 1. cena - digitální fotoapa-
rát; 2. cena - flash disk; 3. cena - album na fotografie.

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 25.5. - PRŮŘEZ KERAMICKOU TVORBOU PETRA JURNÍČKA. 
Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• do 31.5. - VÝSTAVKA O PĚSTOVÁNÍ CHŘESTU. Památník A. Muchy. 
• 18.-20.5. - SLAVNOSTI CHŘESTU IVANČICE 2012. Pátek a sobota: kul-
turní program, prodej čerstvého chřestu, řemeslný trh, program pro děti, ochut-
návky vín, ochutnávky chřestových jídel, kuchařská show Petra Stupky. Nedě-
le: 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 chřestu.
• 9.-20.6. - MÍSTO, KDE ŽIJU. Výstava výtvarného oboru ZUŠ A. Muchy 
Ivančice. Vernisáž 8. 6. v 17.00 hodin, Galerie a sklepení Památníku A. Muchy.
Připravujeme: • 15.6. v 19.30 hod. - Mezinárodní hudební festival 13 měst 
CONCENTUS MORAVIAE: HANA BLAŽÍKOVÁ - GOTICKÁ HARFA 
A ZPĚV. Kostel sv. Petra a Pavla Řeznovice. Vstupné: 200, 150, 100 Kč.
• 16.6. - DIVADELNÍ PODVEČER: • v 16.00 hod. - ROZUM A ŠTĚSTÍ 
- pohádka pro děti i rodiče podle Jana Wericha z knihy Fimfárum. Vstupné:
40 Kč. • v 19.00 hod. - HYMNA - komedie podle hry Ladislava Smoljaka. 
Vstupné: 60 Kč. Účinkuje Divadelní spolek Žďár nad Sázavou. 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
• 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.
• 25.-26.5. od 9.00 do 18.00 hod. - BAMBIRIÁDA. 14. ročník tradiční pře-
hlídky volnočasových aktivit. Těšit se můžete na: tábornické dovednosti, lano-
vé aktivity, tvořivé aktivity, hlavolamy, střelnici, dětský koutek, různá pódiová 
vystoupení,… Ivančice, park Réna, vstup volný.
• 26.5. od 14.00 do 18.00 hod. - TURNAJ  v NOHEJBALU pro žáky 6.- 9. tříd 
ZŠ a víceletých gymnázií. Tým tvoří 3 hráči (možnost 1-2 náhradníků). Ivanči-
ce, venkovní hřiště ZŠ TGM Ivančice. Bez poplatku. S sebou: sportovní obuv a 
oděv, pití, svačinu. Nutné se přihlásit do 22.5. v SVČ Ivančice. Max. počet - 6 
týmů, min. počet -  3 týmy. Turnaj je součástí Bambiriády.
• 27.5. ve 14.00 hod. - POHÁDKOVÝ LES. Čeká na Vás plno pohádkových 
stanovišť, her a soutěží, diskohrátky, tvořivá dílna. Vystoupení šermířské skupiny 
Exulis: střelnice z luků a kuší, šermířský trenažér, házení věnečků na kopí, souboj 
středověkými dřevci na kladině. Ivančice, park Réna, poplatek 50 Kč/os.
Připravujeme: • 13.6. v 17.00 hod. - DRÁTKOVÁNÍ. Jak pomocí drátku 
ozdobit kamínek, láhev, květináč. To Vám poradíme v SVČ Ivančice. S sebou 
láhev nebo květináč. Ivančice, Komenského náměstí 7. Poplatek: 50 Kč dospělí 
+ materiál, 30 Kč dítě + materiál. Nutno se přihlásit předem do 8. 6. 2012.
• 16.-17.6. - VANGL CUP - MINIŽAČKY. Tradiční turnaj v házené. 
Ivančice, Sportovní hala, Rybářská ulice.
• 16.6. od 8.00 hod. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Rybník Řeznovice. 
Soutěže v chytání ryb: O největší úlovek a O největší počet ryb (délky 
ryb se sčítají). Airsoftová střelnice a občerstvení zajištěno. Jedna chycená 
mírová ryba bude ponechána rybáři.

 ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965

• 27.5. od 15.00 hod. - JAK JSEM PROŽIL KLINICKOU SMRT. Přednáší: 
Evald Rucký. Autentické svědectví muže, který vás zaujme. Vstupné zdarma.
• 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 12 let. 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.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• Připravujeme: 17.6. od 14.00 do 17.00 hod. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO 
VEŘEJNOST. Program na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany. Jízda zručnosti, 
dopravní soutěže. S sebou dopravní prostředek, helmu, pití. Poplatek 10 Kč. 
• 22.-24.06. - OPENGAME - turnaj ve florbalu. Turnaje se zúčastní naši 
nejlepší florbalisté. Více na stránkách www.opengame.cz
• TÁBORY: • 14.07.-27.07. - LETNÍ TÁBOR POZĎATÍN „SOUBOJ  
TITÁNŮ“. Táborová základna Pozďatín u rybníka Štěpánek. • 29.07.-04.08. 
ZÁLESÁCKÝ TÁBOR POD PERNŠTEJNEM. Rekreační středisko Prudká 
se nachází na rozhraní jižní Moravy a Vysočiny. V okolí je hrad Pernštejn, zám-
ky Rájec a Lysice. • 9.7. -13.7. - PŘÍMĚSTSTSKÝ TÁBOR I . • 20.8. - 24.8. 
PŘÍMĚSTSTSKÝ TÁBOR II.

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
• 27.5. v 15.00 hod. - AKADEMIE DOMEČKU - ORLOVNA RAKŠICE. 
Slavnostní zakončení školního roku Domečku. V programu vystoupení krouž-
ků: aerobik mladší • hopsálek • sebeobrana • aerobik starší • dramatický kroužek 
• sportovní kroužek • free dance group • florbal • cvičeníčko R+D • FDG pří-
pravka • juggling pover • air soft. Akademii bude moderovat Hanka Štěpánová. 
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.
• 26.5. od 10.00 hod. - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU pro začátečníky i mírně 
pokročilé. RC Měsíční houpačka, Palackého nám. 27, Ivančice. Volná místa.
• HLEDÁME DOBROVOLNÍKY. Pro letní rodinný festival DJEMBE 
MARATHON hledáme dobrovolníky pro přípravu zázemí, stavbu stanů a úklid 
areálu Vrabčí hájek v termínu 2. - 6. srpna - možno i na jednotlivé dny. Odměnou 
celovíkendová vstupenka a strava. Info na tel.: 602 782 272.

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 Neurathen 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. Do-
prava autobusem: Odjezd: 4:00 (Krumlov), návrat 24:00, Cena: 650/630 Kč 
(<15, 60>). Ostatní: hrad Neurathen 2 €, přívoz přes Labe 2 €, pevnost Kö-
nigstein 8 €. Přihlášky: IC u zámku,  tel. 515 321 064. Další informace: tel. 
721 763 489 (Pavel Roháček) nebo www.turistimk.estranky.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
• 19.5. - JARNÍ EUROVÝŠLAP RETZ-ZNOJMO. 8. ročník mezinárodního 
pochodu. Odjezd z Ivančic je linkovým autobusem v 5.38 hod. Ve Znojmě jsme 
v 7 hod., poté zdarma autobusem do Retzu, odkud se půjde po slavnostním za-
hájení v 8.30 hod. pěšky do Znojma na hrad. Vedoucí akce Antonín Moravec.
• 25.-27.5. - SETKÁNÍ VHT NA BABÁCH - skály Baby u Lhánic. Vede Miloš 
Stejskal 739 033 769. Účast samostatně.
• 2.6. - ZE ŠTEPÁNOVIC NA ROZHLEDNU KRIVOŠ A BABYLON.
Chůze asi 15 km. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.16 hod. a z Brna v 8.53 hod. 
Jízdenky kupovat do Štepánovic tam a zpět. Povede Hana Pokorná.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 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
• 5.6. od 17.00 hod. - KORÁLKOVÁ DÍLNA. Tentokrát si vytvoříte ozdobu na 
kotník 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 pravází Jana Šaurová, maminka s více než
4 letou praxí s korálkováním a tvořením. Hlaste se prosím předem.
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 PRO BATOLATA - 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.
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Konec II. světové války na dolech Rosicko-Oslavanska

Měsíc květen je navždy spojen 
s připomínáním nesmírných útrap 
a obětí druhé světové války. Od 
konce druhé světové války uply-
nulo už 67 roků. Za tuto dobu 
byly válečné události popsány 
v mnoha článcích i publikacích. 

Dnešní článek má připomenout 
konec války v Rosicko-oslavan-
ském uhelném revíru, kde skonči-
ly boje až 9. května 1945. Jedním 
z posledních míst, kde se ještě 
9. května bojovalo, přesto, že 8. 
května byla podepsaná kapitula-
ce, byl Zbýšov a Lukovany.

Jak probíhal konec války 
v Oslavanech? Dne 18. dubna 
1945 dopoledne opustili Oslava-
ny poslední civilní Němci. Krátce 
na to, ve 12.15 hod. se objevil na 
oslavanské elektrárně na bílém 
koni ruský voják s rozkazem
zastavit provoz elektrárny. 

Bylo třeba jednat s ruským ve-
litelem. Doly elektrický proud 
potřebovaly, aby nedošlo k pře-
rušení čerpání důlní vody. Po 
vysvětlení situace byly dodávky 
proudu pro doly odsouhlaseny 
s tím, že zbylé elektrické vedení 
bude bez proudu. Následovalo 
zastavení vysokotlaké turbíny a 
jejich kotlů. V provozu zůstala 
starší turbína, pro jistotu se spus-
tila ta nejstarší, aby v případě 
potřeby zůstal alespoň jeden stroj 
v provozu. Nad střechami závodu 
zavlál bílý prapor. 

Na elektrárně v té době bylo 
zaměstnáno 240 zaměstnanců, ale 
během několika dnů klesl počet 
jen na necelých 20, těch nejod-
vážnějších. Přespolní zaměstnanci 
nemohli docházet, během dne byly 
ostřelovány silnice. Kolem Ivančic 
se začal kopat výpadový zákop. 
Poslední vlak přijel do Oslavan 
18. dubna a vlaky pak nejezdily 
až do 15. května 1945. Ani pošta 
nebyla doručována od 15. dubna 
do 23. května 1945. Oslavany byly 
ostřelovány od zbýšovské hájenky,
po několik večerů dopadaly střely 
na různá místa.

Přišla zpráva, že Němci nastu-
pují útok na Oslavany od Čučic. 
Nad městečkem se objevily tři 
obrněné vozy, první z nich začal 
pálit z kulometů a z menšího děla. 
Když nepřicházela žádná odveta, 
palba ustala, ale v Oslavanech 
byla spoušť, mnoho občanů pr-
chalo v obavách před Němci do 
Ivančic. Nové ostřelování přišlo 
od Čučic i Zbýšova a hlavně bylo 
cíleno na silnice.

Konečně byli Rusové v Osla-
vanech. Když Němci zjistili 
jejich ubytování, opět pálili na 
Oslavany. Těžké střely dopadaly 
na sokolské cvičiště od Nové Vsi. 
Jedna z nich přímo do skupiny 
přivázaných koní u lip. Zahy-
nulo devět koní. Byla to hrozná 

podívaná na zpřerážené nohy a 
vyhřezlé vnitřnosti. 

Jiná střela dopadla na silnici 
před elektrárnu, kde byla skládka 
důlního dřeva. Také všechna okna 
strojovny byla rozstřílena. Nikdo 
nebyl zraněn. Stroje zůstaly nepo-
rušeny, pracovaly dále. 

Na dole Kukla se soustředila 
skupinka pracovníků dolu, něko-
lik vězňů z židovského tábora a 
občanů, odhodlaných důl ubránit. 
Těžní věž dostala několik dělo-
střeleckých zásahů, ale těžní stroj 
poškozen nebyl. Elektrické ve-
dení a telefonní spojení s okolím 
bylo neustále obnovováno.

V Padochově na dole Františ-
ka byla dělostřeleckou palbou 
prostřílena těžní lana, do dolu 
k čerpadlům se muselo scházet 
po žebřících. 

To vše nebylo ničím proti 
skutečnosti v severní části revíru. 
Kruté dny zažily obce Babice, 
Zakřany a Lukovany. Po ničivém 
bombardování byly Babice téměř 
zničeny. Obyvatelé celých dva-
náct dní strávili v Dědičné štole 
za dolem Ferdinand. O život při-
šlo 12 babických občanů a sedm 
vojáků ruské armády. V Zakřa-
nech padlo 25 rudoarmějců. 

Obrovské válečné útrapy 
prožili obyvatelé Lukovan. Boje 
zde probíhaly od 17. dubna do 9. 
května 1945. V Lukovanech bylo 
těžce zraněno devět občanů, sedm 
lukovanských občanů zahynulo a 
také tři vojáci ruské armády. 
Dalších 12 ruských vojáků padlo 
v těžkých bojích v Balinském 
údolí. V Lukovanech byly těžce 
nebo částečně poničeny všechny 
domy, až do základů vyhořelo 12 
domů, do základů vyhořelo také 
patnáct hospodářských budov, 
byl rozbořen transformátor, se-
střelena kostelní báň. Obyvatelé 
téměř celou dobu prožili ve skle-
pích a úkrytech. 

V Oslavanech při bojích zahy-
nulo 21 ruských vojáků a několik 
také v Padochově a šest jich za-
hynulo ve Zbýšově. V průběhu 
války přišlo v Oslavanech o život 
celkem 111 občanů, mezi nimi 84 
občanů cikánského původu pří-
slušných do Oslavan. Ve Zbýšově 
zahynulo za druhé světové války 
19 občanů a šest občanů Babic. 

Oslavany byly již osvobozeny, 
ale v severní části revíru stále 
probíhaly boje. Němci obsadili 
návrší u Zakřan, Babic a Rosic 
a odtud houževnatou dělostřelec-
kou palbou ohrožovali celý revír 
a objekty dolů. Na dole Antonín 
zajišťovala hrstka techniků a 
dělníků čerpání důlní vody, ob-
novovala telefonní spojení, 
zajišťovala krmení důlních koní. 
Spojení s dolem muselo být nako-
nec udržováno jediným možným 

způsobem - důlní cestou. Takto se 
dopravovalo i seno pro koně až na 
5. patro dolu Antonín. 

Hrstce obětavých zaměstnanců 
dolu se podařilo proti zatopení 
jámy a čerpadel vybudovat na 
7. patře dolu Antonín dvě hráze. 
Přesto po přerušení dodávek 
elektřiny, a tím znemožnění dal-
šího čerpání důlní vody, došlo 
k zatopení jámy. Voda na 7. pa-
tře dosáhla dvoumetrové výšky. 
Zatopila hloubení slepé jámy 
o průměru pět metrů a hloubce 
přes 100 metrů. Byly dny, kdy se 
na důl nebylo možno pro střelbu 
vůbec dostat.

 Dne 25. dubna v noci byl 
Zbýšov opět obsazen Němci. 
Obyvatelé Nové čtvrtě a Anenské 
byli vystěhováni a v jejich bytech 
byla vybudována kulometná 
hnízda. 27. dubna se Němci stáhli 
také na doly Jindřich a Antonín 
a na Větérku a odtud stříleli na 
Zbýšov. Několik zásahů dostala 
věž kostela, stodoly a nejvíce 

domky na Horní kolonii. Bylo ra-
něno několik občanů. V krytu Na 
Láně pod budovou č. 55 si zařídil 
ambulanci MUDr. Alois Čáp. 
Přicházeli sem nemocní i ranění 
civilisté. Důl Antonín byl ruský-
mi vojáky osvobozen 30. dubna 
v 11.00 hodin. Ale ještě 8. května 
probíhaly tvrdé boje a 9. května 
vstoupila v platnost kapitulace. 
Zbýšov a Lukovany se staly jed-
ním z posledních míst, kde druhá 
světová válka skončila.

 Při ústupu ze Zastávky směrem 
na Jihlavu vyhodili Němci všech-
ny mosty. Proto byla nařízena 
pracovní povinnost pro muže od 
16 do 55 roků. Od 9. do 14. květ-
na bylo ze Zastávky do Kralic 
postaveno pod vedením ruských 
vojáků sedm provizorních mostů 
a opravena železniční trať.

Doly Jindřich a Antonín byly 
střelbou poškozeny, jáma Antonín 
zatopena. Dne 28. května 1945, 
po obrovském úsilí o obnovení 
provozuschopnosti dolu, byly 
z dolu Antonín vytěženy první 
tuny černého uhlí. Dělostřelec-
kou palbou těžce poškozená zbý-
šovská koksovna u dolu Simson 
byla po usilovné práci osazenstva 
uvedena do provozuschopného 
stavu až 2. července 1945.

Nejtěžší následky a válečné ško-
dy byly v nejsevernější části reví-
ru. Na dole Julius v Zastávce byly 
dělostřeleckou palbou zničeny 
budovy dílen, lampovna, šachetní 

budova, lanovnice na věži, byla 
prostřílena lana, těžní klece se zří-
tily až do hloubky 800 metrů. Byla 
zničena moderní elektrická roz-
vodna, poškozen elektrický kabel 
pro čerpání vody, což způsobilo 
zatopení dolu Julius za dvě patra. 
První závěry zněly, že důl již nelze 
zprovoznit. Tehdejší ředitel dolu 
ing. Bohumil Vrbický však ihned 
zahájil záchranné práce. 

V září 1945 převzal vedení 
dolu ing. Eduard Elpl (spisovatel, 
umělecké jméno Mirek Elpl). 
Slézali po žebřících do hlubin do 
čerpacích stanic, plazili se malými 
chodbami jen několik centimetrů 
pod rozmoklými stropy. Zdálo se, 
že je boj ztracený. Po nepředstavi-
telně obětavé a hrdinské dřině byl 
důl Julius v prosinci 1945 schopen 
vytěžit 100 tun uhlí. 

Ale bezprostředně poté, 19. 
prosince, následoval ničivý požár 
lanovky. Hořelo prádlo, třídírna a 
stanice lanové dráhy. Vozíky se 
zřítily na střechy zastáveckých 

domů. A opět obětavost techniků 
a dělníků byla neskutečná. Přes 
obrovské mrazy pracovali ve dne 
v noci, přes neděle i vánoční a no-
voroční svátky. Technici se téměř 
nepřevlékali z pracovního oděvu. 
Z celého kraje přicházely brigády 
a za měsíc po tomto těžkém po-
žáru vyjely nad Zastávkou první 
vozíky s uhlím. 

 Po válce byl v dolech obrovský 
nedostatek pracovníků. Na práce 
v dolech byli zařazeni váleční 
zajatci. Ve Zbýšově byl u dolu 
Antonín zřízen sběrný pracovní 
tábor občanů, kteří kolaborovali 
s Němci, a po únoru 1948 se stal 
z tábora nápravně pracovní tábor, 
kam byli zařazováni i občané 
nesouhlasící s režimem. Podobně 
tomu bylo i u dolu Julius. Také při 
dole Kukla v Oslavanech existo-
val od 25. ledna 1949 do 31. 
března 1951 donucovací pracovní 
tábor až pro 200 vězňů, ubytováni 
byli na oslavanském zámku. 

V říjnu 1945 dekretem pre-
zidenta republiky dr. Edvarda 
Beneše byly všechny doly a ener-
getika v ČSR znárodněny.

 Jarmila Plchová
Prameny: • SA Brno-venkov:

„Památník obětí světových válek 
a národně osvobozovacích bojů 
v okrese Brno-venkov“, Rajhrad 
2000, strany 363-365 a 527-534
• Plchová, J.: Zbýšov - kapitoly 
z minulosti a těžba uhlí. Vydalo 
Město Zbýšov, 2008.

Padochov - květen 1945

Válečná fotografie - konec II. sv. války na Oslavansku

Váleční hrdinové z Rešic
V sobotu dne 26. května se uskuteční Rešicích Vzpomínkové setkání 

u příležitosti uctění památky npor. Adolfa Opálka - hrdiny zahraniční-
ho oboje, a k uctění památky rtm. Františka Pospíšila, i dalších občanů 
Rešic, kteří zahynuli za německé okupace. 

Nejznámější z nich je Adolf Opálka. Po ukončení obecné školy a 
„měšťanky“ v Rouchovanech se učil automechanikem, ale toužil po 
vzdělání. Přestoupil na obchodní školu v Brně a po roce na obchodní 
akademii v Brně, kde úspěšně odmaturoval. Dne 23. června 1936 na-
stoupil vojenskou službu v čs. armádě jako vojín 9. roty pěšího pluku 
č. 43 v Brně. Absolvoval školu pro důstojníky v záloze kterou ukončil 
v hodnosti četaře aspiranta 11. září 1937. Ještě ve stejném měsíci začal 
studium na Vojenské akademii v Hranicích a 1. února 1938 se stal po-
ručíkem pěchoty. Zářijová mobilizace 1938 zastihla Opálku v Ružom-
beroku, kam nastoupil jako poručík pěchoty u 2. horského pluku.

Po obsazení republiky odchází 26. června 1939 do Polska, kde 
vstoupil do čs. zahraniční armády, ale již koncem srpna je ve Francii
u 1. pěšího pluku cizinecké legie. Jako velitel 5. pěší čs. divize zažil
ve Francii ústupové boje, 12. července 1940 se dostal do Velké Britanie 
a v září 1940 byl zařazen do velitelské zálohy. Nečinnost se Pálkovi 
nelíbila a v září 1941 absolvoval kurz útočného boje a o měsíc později 
kurz vzdušného výcviku. 

Dne 21. října 1941 byl povýšen na nadporučíka a 5. února 1942 pře-
místěn do čs. výcvikového střediska. Zde je určen velitelem skupiny 
OUT DISTANCE, což byla tříčlenná skupina parašutistů čs. zahraniční 
armády, určená k oživení sabotážní aktivity domácího odboje. Tato 
skupina měla být původně vysazena již 25. března 1942, letoun se však 
musel pro mlhu vrátit zpět. Druhý pokus se opakoval z letiště 27. břez-
na 1942. V důsledku navigační chyby byl výsadek shozen u Ořechova 
poblíž Telče. Opálka rozhodl, aby se parašutisté rozešli s tím, že je 
svolá smluveným inzerátem v novinách.

Sám odešel do Rešic, kde se několik dní skrýval, a odtud odjel do 
Lázní Bělohradu, kde se dostal do styku s velitelem skupiny SILVER 
A, který jej vyslal do Prahy. Zde Opálka zajišťoval světelné vytyčení 
směru bombardovacího útoku na Škodovku v Plzni (25. dubna 1942). 
Zde se také setkal s Gabčíkem a Kubišem, které podporoval v atentátu 
na Reinharda Heydricha (27. května 1942). Atentátu se osobně nezú-
častnil, ale zasadil se o úkryt všech parašutistů v kryptě kostela Cyrila 
a Metoděje v Resolově ulici v Praze, kde se k nim i připojil. Bohužel 
úkryt byl vyzrazen a po několikahodinovém boji Adolf Opálka a ostat-
ní parašutisté ukončili svůj život. 

Druhým rodákem z Rešic, který se výrazně zapsal do odboje za 2. 
sv. války, byl František Pospíšil. Narodil se 23. listopadu 1919 a byl 
bratrancem Adolfa Opálky. 

V devíti letech se s matkou přestěhoval do Miroslavi a po skončení 
školní docházky odešel do Zlína k firmě Baťa, ale po půl roce se vrátil 
domů a dokončil 4. třídu „měšťanské“. Potom byl bez zaměstnání nebo 
pracoval jen příležitostně. V osmnácti odešel dobrovolně na vojnu, a 
pak zůstal jako délesloužící poddůstojník u 24. pěšího pluku ve Znojmě. 
Dosáhl zde hodnosti desátníka. Po 15. březnu 1939 odešel do Rešic a s 
Adolfem Opálkou připravují útěk za hranice protektorátu do Polska. Na 
cestu se vydávají 26. června 1939. Svůj odchod z Rešic zdůvodnili hle-
dáním práce na dálnici, nebo výletem do Beskyd. Asi po měsíci bylo po 
obou zahájeno pátrání, ale to již byli v Polsku. V říjnu 1939 byl zařazen 
k 1. pěšímu pluku cizinecké legie a bojoval v severní Francii.

 Po evakuaci do Velké Británie byl zařazen k 1. rotě 1. praporu, ale 
brzy se přihlásil k plnění zvláštních úkolů. Po absolvování speciálních 
kurzů (již v hodnosti rotného) se stal velitelem tříčlenné paraskupiny 
Bivouac, která seskočila v noci z 27. na 28. dubna 1942 na Křivoklát-
sku. Skupina byla pověřena destrukčními úkoly. Pronásledovala je 
však smůla. Na první záchytné adrese neuspěli, pak zasáhla zrada, po 
které byli dva členové skupiny zatčeni.

Zraněný Pospíšil se ukryl u příbuzných v Rešicích, později se pře-
místil k Malenovicím a po skončení teroru heydrichiády do Telče, kde 
navázal spojení s ilegální skupinou. Do konce roku 1942 se spojil s dal-
šími ilegálními organizacemi na Táborsku a okolí. Slibně se rozvíjející 
spolupráce byla přerušena zatýkáním a koncem ledna 1943 se Pospíšil 
musel vrátit do Brna. Odtud - opět zradou, byl vylákán do Prahy, kde 
byl 12. února 1943 zatčen. Odmítl spolupracovat s gestapem, a proto 
byl odeslán do Terezína. Tam byl 28. října 1944 bez soudu popraven.

Na pomníku v Rešicích jsou uvedena ještě další jména těch, kteří 
položili své životy za 2. světové války. Na své rodáky mohou být 
rešičtí občané hrdi a Vzpomínková setkání jsou jen malou splátkou 
za jejich činnost.                                   Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Osmého května se v Rešicích uskutečnila vzpomínka na konec druhé 
světové války. Nechyběli při ní ani vojáci v dobových uniformách
a historická technika.                                                    Foto: Petr Večeřa
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» 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
•• skútr Wangye 50 sport, r. v. 2008, 
STK do roku 2014, skútr je vybaven 
kufrem a k němu 2 helmy, cena 
15.000 Kč. Tel.: 739 617 601.
» BYTY - NEMOVITOSTI
kupím
•• ornou půdu nebo louku v Ivan-
čicích, Němčicích, Letkovicích a 
Alexovicích. Platba v hotovosti při 
podpisu smlouvy. Tel.: 725 362 150.
prodám
•• byt 1+1 přízemí, staré sídliště 
Ivančice, 36 m2, nová okna, volný 
ihned. K bytu možno i garáž. Tel.: 
604 912 458.
•• byt 2+1, cihlový k rekonstrukci, 
sklep, samostatná špíz, Ivančice, staré 
sídliště. Tel.: 603 311 364.

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

• RD u Znojma, velký dvůr, dva skle-
py, zahrada. Možno i jako chalupu. 
Tel.: 721 340 974.
•• RD - novostavba Hostěradice, Míšo-
vice, poz. 2200 m2. Tel.: 777 582 899.
•• 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.
•• RD v Čermákovicích, vhodný i 
jako chalupa. Cena dohodou. Tel.: 
724 788 611.
pronajmu
•• domek 1+1 v MK na Palackého 
ulici k bydlení nebo podnikání. Tel.: 
724 857 821.
» ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• mrazicí box prosklený 180 litrů, 
cena 4.500 Kč. Volat po 15. hod. Zn. 
Nevyužitý. Tel.: 603 326 486.
•• radiomagnetofon Panasonic RX 
- D26 s CD, téměř nepoužitý, krátce 
po záruce. Tel.: 773 652 550.
» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.

prodám
•• prosklenou vitrínu, rozměr 75/60/
12 cm. 6x skl. police, otvírání na pan-
tících, vhodné na sběratelské předmě-
ty. Cena 200 Kč. Tel.: 774 855 662.
» 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
•• 34 ks štípaných tvarovek, šedá bar-
va , dvoustranné. Tel.: 602 500 356.
•• org. plast. budku na plyn. Tel.: 
602 500 356.
•• dřevěné trámy, 20 ks , d 4 m, š 18 x 
7 cm, Tel.: 602 500 356.
•• paletu cihel 60 ks, 44 PORO-
THERM PD, cena dohodou. Tel.: 
737 844 926.
» SPORT, VOLNÝ ČAS
prodám
•• dámské kolo, jako nové, 2x jeté. 
Cena 3.500 Kč. Tel.: 604 511 670.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• kočár 3komb. (autosedačka, hlub. 
a sport korba), nánožníky, taška. 
Záruka do 12/12. Barva antracit - sv. 
zelená. Velice zachovalý. Cena 4.500 
Kč. Tel.: 604 280 313. 
•• novou nepoužitou autosedačku 
Nania beline SP 9 - 36 kg (9 měs až 
12 let), bezpečná, vyrob. Francie, 
záruka do 7/2013. Foto i popis mož-
no mailem, cena 800 Kč. Kč. Tel.: 
606 473 212.
» RŮZNÉ
•• Kdo půjčí 200.000 Kč na směnku, 
bez poplatku předem. Měsíčně můžu 
dávat 3.000 Kč. Volat jen do 16.00 
hod. Tel.: 737 880 905.
•• Kdo daruje starší hrnce - 20 li-
trů, i menší, funkční. Děkuji. Tel.: 
724 788 240, volat odpoledne.

•• Vyzýváme paní Janu Špiříkovou
z Oslavan, aby uhradila své závazky 
za odebrané inzertní služby v periodi-
ku Zrcadlo ve výši 9.187 Kč. Redakce

koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• větší nádrž na vodu (4-6 m3). Tel.: 
720107 995.
prodám
•• kadeřnickou mycí mísu černé 
barvy s křeslem, cena dohodou. Tel.: 
724 857 821.
•• 50 kg brambor, za 4 Kč/kg. Mož-
nost dovozu - MK. Tel.: 728 457 571.

» 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
•• krásná stěňata beaglů bez PP. Od-
červená a očkovaná. Cena 2.500 Kč. 
Tel.: 724 033 609.

•• anglické buldoky s PP, máme 2 klu-
ky v atraktiv. barvách, plně naočkova-
ní, k odběru ihned. Mail: greit.gin@-
seznam.cz, tel.: 603 578 021.
•• koťátka mainské mývalí kočky, 
naučená na WC a škrábadlo, vymaz-
lená, velice vydařený vrh, slušná 
cena, e-mail maina12@seznam.cz 
Tel.: 603 578 021.
•• berana na maso nebo na spá-
sání trávy, stáří 15 měsíců... Tel.: 
608 940 679.
daruji
•• z důvodu stěhováni 11 měs. štěně 
dalmatína, hodný k dětem i k ostatním 
psům, pěkně zbarvený, zdravý, vhod-
ný na zahradu, do bytu, do dobrých 
rukou, spěchá. Tel.: 607 993 232.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• hledám práci, jsem vyučený řezník 
- uzenář, mám praxi i v prodejně, je mi 
33 let - ne Tetčice. Tel.: 776 716 625.
•• provedu úklid domu a zahrádky. 
Tel.: 721 340 974.
nabízím     (komerční inzerce)

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

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)

•• Rychlá půjčka 5 až 10.000 Kč. 
Bez poplatku předem, bez volání 
na drahá čísla. Brno, Brno - 
venkov, Ivančice a okolí, Moravský 
Krumlov a okolí. Tel.: 608 282 608.
•• Rychlá půjčka ve Vašem regionu 
s nejnižšími úroky na trhu. Měsíční 
splátky. Pro MD, OSVČ, POB. Ne 

UP. Bez poplatku. Peníze na ruku 
až do domu. Schválení do 1 hodiny. 
Info na tel.: 605 720 362. 
•• 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)
•• 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.
•• Individuální výuka anglického 
jazyka - veškeré stupně pokročilosti. 
Konverzace, příprava na mezinárod-
ní zkoušky, pohovory, maturitu, do-
učování přes prázdniny. Lekce jsou 
sestaveny na míru podle individu-
álních studijních potřeb, a odpadají 
tak nevýhody skupinových kurzů. 
Oslavany nebo online po Skype.
Tel.: 608 874 696. Teším se :)
•• 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 11/12 vyjde 1. června 2012, uzávěrka 29. května 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

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.

PROGRAM KIN
KINO OSLAVANY

( 546 423 018

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

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

ne 27.5. v 18.00 NEVĚSTINEC
  Drama Francie

st 30.5. v 18.00 RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
  Drama ČR

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

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)

st 30.5. v 18.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
a ve 20.00 Komedie ČR

pá 1.6. v 17.00 DEN DĚTÍ - PÁSMO KRÁTKÝCH
  ČESKÝCH POHÁDEK

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

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

st 23.5. ve 20.00 RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
  Drama ČR

ne 27.5. ve 20.00 PRCI, PRCI, PRCIČKY:
  ŠKOLNÍ SRAZ
  Komedie USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

so 19.5. ve 20.30 KONTRABAND
  Akční thriller USA

so 26.5. ve 20.30 TOHLE JE VÁLKA
  Akční komedie USA

so 2.6. ve 21.30 PROBUDÍM SE VČERA
  Školní komedie ČR

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

100. VÝROČÍ ŠKOLY
V ŘEZNOVICÍCH

Vážení spoluobčané, naše škola bude na podzim slavit 100. výročí. 
Prosíme Vás o pomoc. Rádi bychom uspořádali výstavu všeho, co 

souvisí se školstvím v Řeznovicích. Dále se chystáme vydat publikaci 
o škole se seznamy žáků a fotografiemi. Pokud máte doma fotografie 
tříd, budovy, ...  staré sešity, učebnice, žákovské knížky, vysvědčení, 

školní pomůcky, …, tak Vás prosíme o jejich zapůjčení.
Fotografie naskenujeme a ihned vrátíme, ostatní věci bychom Vám 
vrátili po výstavě - proto Vás prosíme, abyste je měli podepsané.
Děkujeme. Mgr. Karla Černá a pracovníci školy v Řeznovicích.

Sportovní o. s. Řeznovice pořádá

DEN DĚTÍ
2. června 2012 ve 14.00 hodin • hřiště MŠ a ZŠ Řeznovice 

Navštivte nás se svými dětmi a s dobrou náladou. 
Čeká Vás zábavné odpoledne plné her a soutěží. 

Občerstvení zajištěno. Na každé dítě čeká odměna. 
Za nepříznivého počasí v tělocvičně. Vstupné dobrovolné.

Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka M. Krumlov Vás zve:

19. PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH SBORŮ
sobota 26. května 2012 v 16.00 hod., zámek Moravský Krumlov

Vystoupí pěvecké sbory: Mateřská škola Rakšice, Sluníčko - mateřská 
škola Husova, Berušky - mateřská škola Palackého, Smíšený pěvec-
ký sbor Canticorum Plzeň, Pěvecký sbor Cantilena Dačice, Smíšený 
pěvecký sbor Karla Němečka Moravský Krumlov. Vstupné: 70 Kč.

VIŠŇOVSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO sehraje pro velký úspěch 
ještě jednou divadelní hru Jaroslava Seidla v režii Marie Machové 

PRO MADLENKU
Představení se koná v sobotu 26. května 2012 od 19.00 hodin 
v kinosále ve Višňovém. Vstupné  50 Kč. Občerstvení je zajištěno. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dům dětí a mládeže v Moravském Krumlově pořádá akci

AKADEMIE DOMEČKU
27. května v 15.00 hod. - ORLOVNA RAKŠICE.

Slavnostní zakončení školního roku Domečku.
V programu vystoupení kroužků: aerobik mladší • hopsálek
• sebeobrana • aerobik starší • dramatický kroužek • sportovní

kroužek • free dance group • f l orbal • cvičeníčko R+D
• FDG přípravka • juggling pover • air soft.

Akademii bude moderovat Hanka Štěpánová. Srdečně zveme děti, 
rodiče, sourozence, prarodiče a širokou veřejnost! 

Od pátku 18. do neděle 20. května 2012 v časech od 10 hodin
se opět naše restaurace vrací do Ivančic na 18. slavnosti chřestu, kde 
na náměstí v degustační zóně můžete se šéfkuchařem Hotelu Ryšavý

připravovat a následně ochutnávat

ORIGINÁLNÍ JÍDLA Z CHŘESTU
Menu: chřest vařený s pražskou šunkou přelitý omáčkou mousseline,

pečená vepřová líčka přelitá omáčkou demi glace s vařeným chřestem 
doplněná šťouchaným bramborem s cibulkou, chřestovo-jahodový závin
Chřestové pochoutky můžete také ochutnat v naší restauraci hotelu 

Ryšavý ve Vémyslicích, kde jsme pro vás v termínu od 18. do 
27. května připravili CHŘESTOVÉ MENU. Od polévky v podobě 
chřestového krému se slaninovým chipsem, přes výše uvedené 

speciality až po moučník - chřestovo-jahodový závin. 
Již nyní se těšíme na Vaší návštěvu v Ivančicích i Vémyslicích.

Hotel Ryšavý, Vémyslice 73, 671 42, www.hotelrysavy.cz

Vodácký klub GOLD RIVER pořádá 
v sobotu 2. června 2012 ve Vrabčím hájku

DĚTSKÝ VODÁCKÝ DEN
K vidění a vyzkoušení bude: rychlostní závod na raftech,

jízda na raftu, kanoi a kajaku, nácvik záchranné akce,
výuka eskymáckého obratu, výuka ovládání raftů a kanoí.
Celá akce je pro zájemce zdarma. Občerstvení zajištěno.

Začátek v 10 hodin, předpokládaný konec v 15 hodin.

Pracoviště Krizového centra pro děti, dospívající a rodinu - 
Spondea, o. p. s. bude sídlit v Ivančicích, Komenského náměstí 
12, 1. patro (SVČ Ivančice) každé třetí pondělí od 10 do 17 hod. 
Tato organizace poskytuje nejen odbornou pomoc spojenou s pod-
porou dětem, dospívajícím, studentům do 26 let věku, jejich rodinám, 
příbuzným a osobám blízkým, ale pomáhá i obětem domácího násilí.

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.
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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

AKCE: SLEVY
AŽ 60% A VÍCE !!!

OKNA, DVEŘE, ZIMNÍ ZAHRADY

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

MEDLICE 20
tel.: 736 624 955, info@oknajf.cz

Krajský přebor v kopané

!!! pátek !!!
25. května

v 17:30 hodin

M. KRUMLOV
- RAJHRAD

Stadion
Na Střelnici
Moravský
Krumlov

Mediálním partnerem FC Moravský Krumlov
je Občanské sdružení ALMA,

vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO


