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Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
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Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

volejte: 724 680 736

Třicet let ZŠ Ivančická
/Moravský Krumlov/ Škola
v prostředí krásného zámeckého
parku na okraji města během uplynulého víkendu oslavila 30. „školní narozeniny“. V pátek proběhla
v atriu školy tradiční akademie, na
níž předvedli své pěvecké, taneční
i komické nadání žáci školy. Podle
potlesku a ohlasu hostů se jim jejich vystoupení opravdu vydařila.
Za slunečného počasí panovala
příjemná atmosféra.
Ta neopustila školu ani v sobotu a navzdory deštivému počasí se slavnostního shromáždění
v hojném počtu zúčastnili bývalí
i současní zaměstnanci, pozvaní
hosté či rodiče. „Po slavnostních
projevech ředitele školy Mgr.
Bořivoje Zieglera a starosty
města Mgr. Tomáše Třetiny potěšili přítomné hosty žáci svými
nápaditými vystoupeními. V atriu
byla poté uložena časová schránka s pozdravy a vzkazy všech tříd
k jejich budoucím nástupcům
s tím, že bude vyjmuta až při 50.
výročí školy. Hosté si pak mohli
prohlédnout celou školu. Všechny dveře pro ně zůstaly otevřené.
Poté jsme společným přípitkem
popřáli škole a jejím zaměstnancům hodně zdraví a optimismu
do další nelehké, ale krásné práce,“ uvedla zástupkyně ředitele

Mgr. Květoslava Kotková.
V průběhu 30 let zaznamenala
ZŠ Ivančická mnoho důležitých
změn. Tou nejvýznamnější je
začlenění dětí s různými typy
zdravotního postižení do systému
vzdělávání klasické základní školy. Ve škole byly otevřeny třídy
ZŠ praktické a ZŠ speciální. Byl
vybudován nový bezbariérový
přístup, v atriu vyrostlo nové dětské hřiště, rozšířila a zkvalitnila
se školní počítačová síť, celá škola byla zateplena a oživena novou
fasádou. Vše za významné podpory města Moravský Krumlov.
„V současné době se snažíme
zkvalitnit výuku i volnočasové
aktivity dětí realizací tří projektů.
Všichni, kteří se podíleli na životě školy v roli ředitelů, zástupců
či učitelů, zde zanechali kus své
poctivé práce. Veliké poděkování
si zaslouží současný tým zaměstnanců, který s optimismem,
elánem a velkou dávkou poctivé
práce připravil a zabezpečil příjemný průběh školní akademie i
slavnostního setkání. Za spolupráci děkujeme také SŠ DOS Moravský Krumlov, neboť vynikající
občerstvení připravili žáci učebního oboru kuchař - číšník pod
vedením Mgr. Dany Frimlové,“
doplnila Květa Kotková. /abé/

Oslavy výročí ZŠ se uskutečnily za podpory Skupiny ČEZ, partnera města

JAN FUČÍK z Polánky
oslavil sté narozeniny
Dne 4. května 2012 uplynulo přesně sto let od narození nejstaršího
občana Polánky, ba dokonce i Moravského Krumlova, pana Jana Fučíka. K tomuto významnému životnímu jubileu mu přišli popřát nejen
zástupci Sdružení občanů Polánky spolu s Osadním výborem, ale přijeli i představitelé města Moravský Krumlov, starosta města Mgr. Tomáš
Třetina společně s místostarostou Mgr. Zdeňkem Juránkem. Pevné
zdraví a životní pohodu přijel oslavenci popřát rovněž ředitel OSSZ
JUDr. Radoslav Kraus. Tento přivezl panu Fučíkovi blahopřání od
ministra práce a sociálních věcí pana Jaromíra Drábka. Po blahopřání
a krátkém občerstvení zavzpomínal pan Fučík na svoje mladí. Vyslovujeme poděkování za přátelské přijetí a hojné pohoštění rodinným
příslušníkům pana Fučíka. A za všechny občany Polánky připojujeme
přání stálého zdraví bez potřeby lékařů do dalších let.
/SOP Fa/

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
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Pomáhají obětem násilí

Slovo úvodem

Volání prázdnin
Tak už to máme tady. I přes mohutné deště se postupně otepluje
a léto se blíží rychlými kroky. Cí�me to všichni. My starší se závis�vě
díváme na krásné mladé dívky v minisukních a mladíky v kraťasech,
kteří se začínají nevinně poflakovat po ulicích našich měst. Se závis� proto, že většinou reprezentujeme svoje kruté zaměstnavatele
v dlouhých kalhotách doplněných slušivými polobotkami. Je to elegantní. Ovšem do té doby, než se začneme pařit v letních vedrech
a budeme muset dodržovat ke svému vzteku nealko pitný režim
(jedno orosené vždycky v horku bodne).
Naše roztomilá dítka už větří největší lumpárnu v roce, prázdniny,
a ani nejsveřepější kantor je nedonu�, aby se věnovala takové maličkos�, jako je školní výuka. Hlavy mají plné moří, hor, pou� i jiných
radovánek, které jim nekonečné dva letní měsíce tak štědře nabízejí.
Nějaká ta čtyřka z diktátu už je nerozhází. Ostatně pokud si vzpomínám
nanašemládí,našiučitelétodobřevěděli.Radějiorganizovališkolnívýlety
či jiná povyražení a klasifikaci potají uzavírali koncem května.
Prázdninové šílenství vypuká i u nás doma. Za�m co já s manželkou přemýšlím, jak v časovém presu zvládneme práci, zahradu, dovolenou a jiné letní rados�, abychom zároveň uhlídali i naše drahé
ratoles�, naši potomci spokojeně obcházejí ranč, motají se kolem
svého otce - tyrana. Jejich hlavním zájmem je, kdy už konečně bude
napuštěn bazén nebo plán tradičního prázdninového cyklovýletu
pod tajemný hrad Templštýn. Případná tortura, týkající se tajného
výletu trabantem, je na denním pořádku.
Mám pro� tomu jedinou obranu. Vždy se posadím do svého oblíbeného křesla na terase, zapálím si doutník a přemítám u dobrého červeného od Komára nad idylickými časy první republiky, kdy
manžel v mém postavení odeslal rodinu na letní byt a měl svatý
klid. Doba se ale rychle mění. Bohužel. My se musíme srovnat
s dnešní komerční realitou. Dovolená u rybníka nebo v říčních lázních už nele�. Moře či vzdálená exo�ka je přímo žádoucí. Bez toho
nejste dneska in. Pokud jste léto nestrávili u moře lovíce žraloka
sta�vem fotoaparátu (Saturnin by zasloužil výchovnou ťa�u), jste
naprosto společensky vyřízení. Místo, abychom svoji zaslouženou
dovolenou strávili v klidu, u borůvkových knedlíků, honíme se za
zážitky a následně si chodíme odpočinout do zaměstnání. Fyzicky
i finančně naprosto zničeni.
Když se nad �m zamyslím, což ukrutně bolí, musím konstatovat,
že nás pos�hlo kolek�vní šílenství. Honíme se za zážitky. Zbytečně.
Kouká z toho jen infarkt nebo nějaká tropická nemoc. Někdo moudrý kdysi pravil: „Dobrodružství číhá na každého i doma, stačí se jen
správně rozhlédnout.“ Měl svatou pravdu. Jen jsem žádos�v jedné
malé drobnos�. Týká se to pouze mé maličkos�. Zda opět zjis�m až
koncem srpna, že mám za zadkem nádherné říční lázně na Střipském mlýnu, kam se dá pohodlně dojet i na kole. Pro letošek budu
op�mistou. Krásné a vydařené léto.
Petr Sláma

/Ivančice/ Persefona je občanské sdružení poskytující odborné
sociální poradenství osobám
starším 18 let, které jsou obětí
domácího násilí, znásilnění a
sexuálního zneužívání. Pomáhají
i těm, kteří se obětem uvedeného
příkoří snaží pomoci.
Od roku 2009 organizace rozšířila své služby o terénní sociální
pracovnici a právničku, které
dojíždějí do Ivančic poskytovat
odborné sociální poradenství, a to

každé čtvrté pondělí v měsíci. Poradenství probíhá ve Středisku volného času, Komenského náměstí
12 v době od 14 do 18 hodin.
Ve druhé polovině roku 2012
jsou veřejnosti určeny tyto termíny: 23. července, 27. srpna,
24. září, 22. října a 26. listopadu
Po předchozí konzultaci je
možné domluvit i jiný termín, a
to na mobilní lince 737 834 345
nebo na pevné lince 545 245 996
v pracovní dny v čase 9-17 hod.

starosta Vít Aldorf. Hlavním účelem jeho cesty je návštěva jaderné
elektrárny u města Qinshan.
Qinshan je nejstarším zařízením

největších jaderných elektráren na
světě. Cestu organizuje a zaplatí
společnost ČEZ, a. s. a uskuteční
se ve dnech 28. 8. - 5. 9. /PeSl/

ZPRÁVY Z RADNIC

Na úřadě 92 zaměstnanců
/Ivančice/ Rada města Ivančic schválila v návaznosti na reformu
dávkových sociálních agend a zároveň s ohledem na nárůst agendy
dopravních přestupků zjištěných v Ivančicích velmi populárním radarem, nutné organizační změny. Svým rozhodnutím zrušila čtyři pracovní místa na odboru sociálních věcí a jedno místo převedla na výkon
dopravní agendy, která se zabývá právě přestupky v dopravě. Výběrové
řízení na tuto funkci bude vyhlášeno až po schválení příslušného rozpočtového opatření městským zastupitelstvem. Po provedení organizačních změn bude na městském úřadě pracovat 92 zaměstnanců. /PeSl/

Starosta pojede do Číny Další strážník asi nebude,
/Oslavany/ Čínskou lidovou tohoto typu v Číně. Zároveň je se
republiku navštíví oslavanský svými sedmi reaktory jednou z
výběrové řízení zrušeno
Také chtějí digitalizovat
/Oslavany/ Nejen Ivančice, ale
i Oslavany chtějí digitalizované
moderní kino. Rada města Oslavan se proto rozhodla na svém zasedání zveřejnit výzvu a zadávací
dokumentaci na akci s názvem
„Digitalizace kina v Oslavanech“. K podání nabídky byly
vyzvány čtyři firmy: Kinoservis
Zlín, Kinotechnika Praha, Lubomír Petr z Olomouce a Stanislav

Feit z Popůvek. Zda se tato akce
podaří v rozsahu malé zakázky do
1.000.000 Kč, zůstává otázkou,
protože obdobná rekonstrukce
kina přišla sousední Ivančice na
2.500.000 Kč.
Na druhé straně, Oslavany své
kino zvelebují a modernizují již
několik let. Poslední investicí do
jeho technického vybavení byla
digitalizace zvuku.
/PeSl/

Hostan obhájil prvenství
/Region/ Hostan Naše pivko je
nejlepší! Na prestižní degustační
soutěži Pivo České republiky
2012, která v sobotu skončila
v Českých Budějovicích, Hostan
Naše pivko zvítězil mezi světlými výčepními pivy. Podařilo se
mu tak obhájit loňské prvenství
z této degustační soutěže.
Hostan Naše pivko soutěžil
v tradičně silně obsazené kate-

gorii světlých výčepních piv, kde
degustátoři posuzovali celkem 31
přihlášených vzorků.
Hostan Naše pivko je klasické
výčepní pivo vyráběné tradičním
způsobem za použití nejlepšího
moravského sladu a žateckého
chmele. Vyznačuje se kvalitním
řízem, jemnou hořkostí i sladovou
vůní. Je lehké, po napití s jemnou
chmelovou harmonií.
/abé/

/Moravský Krumlov/ Krumlovská radnice zrušila výběrové žízení
na pozici strážník obecní policie. Město Moravský Krumlov vyhlásilo na začátku května výběrové řízení na obsazení tohoto místa, ale
vzhledem k tomu, že se do uzávěrky termínu výběrového řízení,
tj. do 23. května 2012 nikdo nepřihlásil, výběrové řízení na výše
uvedenou funkci bylo zrušeno.
/abé/

Peníze na zaměření hradeb
/Ivančice/ Hradby. V dobách temného středověku ukázka síly a
moci města. Bránili je četní a dobře vycvičení zbrojnoši. Dnes jsou
z nich trosky a chrání je pouze památkový ústav. Ty ivančické byly
postaveny ve XIII. století za panování krále železného a zlatého,
Přemysla Otakara II. Částečně byly pobořeny ve století XIX., aby
nebránily dalšímu rozvoji města. Dnes jsou historickou památkou.
O zdokumentování jejich rozsahu nemají zájem pouze instituce, ale
i jednotliví občané města. Ale těm se zpravidla nedostává finančních
prostředků. To byl důvod, proč jedna z ivančických občanek požádala
radnici o finanční výpomoc na tyto účely. Městská rada její žádosti vyhověla a na svém zasedání se rozhodla poskytnout dotaci na zaměření
městských hradeb v celkové výši 30.000 korun.
/PeSl/

Porodnici darovali křeslo
/Oslavany/ Na zachování chodu nemocnice a hlavně porodnice nezáleží pouze Jihomoravskému kraji a městu Ivančice, ale i všem městům a obcím v okolí. Dokázali to i oslavanští radní, kteří se rozhodli
darovat ivančické porodnici koženkové křeslo Klik Klak 3 s celkovou
nosností 150 kg. Celková hodnota tohoto daru činí 3.960 Kč. Oslavanští radní schválili znění darovací smlouvy na svém zasedání. /PeSl/

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

DŘEVO

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

603 576 656

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:

» QA ENGINEER s NJ
» TECHNOLOG OBRÁBĚNÍ s NJ
- ABSOLVENT
» TECHNIK PRO 3D MĚŘENÍ

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

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

Hotel Epopej
Desátý oběd zdarma
Přijďte si pro kuponovou kartu

--------------------------------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

» 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

Náměstí T.G. Masaryka 27, 672 01 Moravský Krumlov
tel. recepce: 515 321 317, fax: 515 322 373
e-mail: recepce@hotel-epopej.cz, www.hotel- epopej.cz

15.06.2012

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Zátěžové testy jaderných zařízení sledovaly krom jiného i působení extrémních přírodních podmínek na chod elektráren. Proto byla i
provedena kontrola zatížení střechy strojovny sněhem či kroupami v
síle vrstvy 0,5 metru. Scénář cvičení, které na dukovanské elektrárně
proběhlo 12. června dopoledne, vycházel z výše zmíněné situace: došlo
k prolomení střechy strojovny v místech 2. bloku díky nečekané vrstvě
krup. Padající konstrukce zničila olejové hospodářství turbín a vyvolala
následný požár a výbuch vodíku unikajícího z poškozeného generátoru.
Požár se rozšíří i na venkovní trafa a to postupně vede k „blackoutu“.
Cvičení se zúčastnili nejen dukovanští hasiči, ale i hasiči z širokého okolí se svou technikou. Ti likvidovali vzniklý požár a také doplňovali chladící vodu. Do cvičení byla zapojena i nová hasičská plošina, která dosáhne
až do výšky 45 metrů a může tak hasebně zasahovat i na střeše strojovny.
Součástí cvičení bylo i ukrytí perzonálu. Ve středu 13. června pokračovalo
cvičení výjezdem monitorovacích skupin do okolí elektrárny.
Osobně jsem cvičení viděl a jsem velice spokojen s profesionalitou
všech prováděných činností. Možno říci, že desítky předchozích cvičení se zúročují v kvalitě. 12. 6. 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Jak hodit ředitele přes palubu?!

„Vážení rodiče, blahopřeji vám, že jste pro svoje děti vybrali jednu
z nejlepších základních škol v České republice!“ To byla slova, která
pronesl 1. září 2010 k rodičům nastupujících prvňáčků při slavnostním
zahájení školního roku, tehdy ještě místostarosta Moravského Krumlova,
Mgr. Třetina. A ejhle, rok a půl se s rokem a půl sešel, a Rada města Moravského Krumlova, která je plná odborníků přes školství (vždyť přece
všichni chodili do školy a někteří poměrně nedávno!!), vypisuje výběrové
řízení na ředitele své nejlepší školy. Klííd, je to pouze politická záležitost!
Je opravdu krásné pyšnit se tím, co někdo vymyslel a co propaguje
město typu Moravského Krumlova v celé republice. Projekt „Krumlovská cesta“, kdy došlo ke spojení všech vzdělávacích programů
v jedné budově, byl tím správným impulsem pro všechny minulé i současné představitele M. K.: „Vždyť něco takového nemají nikde jinde,
přijeďte se podívat - poslanci, ředitelé škol, odborníci, ať se můžete
inspirovat ve svých školách a městech.“ Na druhou stranu! Proč by
tuto výjimečnou a zvláštní symbiózu nemohl reprezentovat zase někdo
jiný! I když pro její životaschopnost nehnul ani prstem.
A organizačně velmi náročná přestavba školy, která se prováděla za
plného provozu a v průběhu školního roku? Teplé a zateplené místečko
(obrazně i reálně) pro někoho známého?
Buďme v klidu, prostě politické rozhodnutí!
Úplnou náhodou je ředitel této skvělé školy odvolán a jmenována do
funkce je paní učitelka, která ZŠ Ivančickou viděla maximálně z rychle
projíždějícího autobusu okolo školy, která pochází z obce vzdálené 25
km od Moravského Krumlova a tam vykonává funkci neuvolněné starostky. Vážený čtenáři, zamysli se nad paradoxem, že nově jmenovaná
paní ředitelka nikdy nezavítala na půdu kolosu, který si říká ZŠ Ivančická, nikdy neřídila jakoukoliv organizaci, natož tu se 40 zaměstnanci
a 220 žáky ve všech vzdělávacích programech. Přesto oslnila svojí koncepcí, zejména naše „pány radní - členy konkursní komise a odborníky“
a předsedu školské rady ZŠ Ivančická, který už byl několikrát pro dítě
ve školní družině a školu perfektně zná! Není to zvláštní rozhodnutí již
zmíněné vyvolené rady? Není! Je to jen malá politická hra.
Milý voliči, je přece nejvyšší čas (i když do komunálních voleb zbývají 2 roky) zajistit si s předstihem nějaké ty bodíky a kladná hodnocení, ať už u politických partnerů nebo politické opozice. Vždyť v roce
2014 bychom chtěli své pozice obhájit a dokončit velkolepé dílo obnovy Moravského Krumlova. A občas nějaká useknutá hlavička nebo
utopený ředitel? Není v současnosti ani členem zastupitelstva města a
nemá pro nás příliš velkou cenu! Chce pořád nějaké peníze, stále něco
obnovovat, stavět, rekonstruovat, tlačí na nás, abychom přemýšleli nad
nějakou Koncepcí rozvoje vzdělávání v Moravském Krumlově, podporuje nepřiměřeně svoje zaměstnance, neumí si poradit se školníkem,
apod. Prostě, jeden politický problém za druhým!
Vážený čtenáři, koaliční vláda na radnici se evidentně dokáže velmi
elegantně zbavovat svých partnerů. Při vykonávání funkce ředitele
školy jsem prožil v poměrně těžké opozici vůči moravskokrumlovské
radnici 7 let, ale přesně jsem vždy věděl, jaké reakce mohu očekávat.
Jako kandidát do zastupitelstva v roce 2010 jedné ze současných stran
v radniční koalici jsem byl hozen bez vysvětlení důvodů tohoto rozhodnutí přes palubu! Je to polická záležitost, politické rozhodnutí nebo
jen politická hra? Ne, je to jen ubohá lidská špína!
Mgr. Bořivoj Ziegler, dosluhující ředitel ZŠ Ivančická v M. Krumlově
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Staré mapy osiřely...

Vančáků“ – rodáků z Ivančic, kteří od roku 1964 scházeli každé 1.
úterý v měsíci v kavárně Zimního
stadionu v Praze.
V posledních letech Ludvík
Mucha statečně bojoval i s nemocí. Bohužel jeho život byl ukončen v neděli 13. května. Děkujeme za vše, co pro společnost a pro
Ivančice udělal. Nezapomeneme.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Historická
geografie č. 29/1997 • Ivančický
zpravodaj různá čísla.

Coronelli Geselschaft für Globen-und Instrumentenkunde.
Na Ivančice Ludvík Mucha
nikdy nezapomněl, dle možností
se sem rád vracel. Dům Muchů
sousedící s kaplí Nejsvětější
Trojice býval přes léto obydlen, i
několikrát do roka Ludvík Mucha
Ivančice navštívil při různých příležitostech. Mnohokrát přijel na
pouť sv. Jakuba koncem července, často jsme se setkávali u kaple
sv. Jakuba. Byl pravidelným
účastníkem schůzek „Pražských

Po delší nemoci zemřel 13.
května jeden z nejvýznamnějších
znalců dějin kartografie, doc.
RNDr. Ludvík Mucha, CSc.
S jeho jménem se mohli čtenáři
Zrcadla seznámit v číslech 14 a
15/2010, kdy byly v „Expedici“
uvedeny jeho články „Mapy
Také
Moravskokrumlovska“.
„Expedice“ v č. 13/2009 - Ivančice na starých mapách, vycházela
z Muchových informací z výstavy starých map Ivančic, kterou
zajistilo ivančické muzeum
v březnu 1996.
Ludvík Mucha se narodil 29.
června 1927 v severočeských, dnes
již zaniklých Ervěnicích, ale jeho
rodiče pocházeli z Ivančic z rodů
Muchů - ivančických vinařů. Po
zabrání pohraničí v roce 1938
odešla rodina na krátkou dobu do
Ivančic, kde Ludvík Mucha začal
chodit do školy, střední školu
absolvoval v Praze. Po jejím dokončení začal studovat na pražské
univerzitě, kde vystudoval dějepis
a zeměpis. Na fakultě se stal žákem
Karla Kuchaře, který ho přivedl ke
starým mapám, a ty byly osudem
Ludvíka Muchy po celý život.
Od roku 1952 přednášel více
než tři desítky let jako odborný
asistent a od roku 1983 jako docent na Přírodovědecké fakultě
UK. Přednášel zde kartografii,
matematickou a regionální geografii, odborně se ale zaměřil
zejména na dějiny kartografie,
a hlavně na období 19. století,
ve kterém zdokumentoval život
a díla vynikajících kartografů

a tvůrců globů. Řadu dalších
osobností zpracovali Muchou
vedeni v diplomových pracích
jeho žáci. Zabýval se také řadou
příbuzných oborů, zvláště naukou o vlajkách, filatelií, naukou
o slunečních hodinách, a dalších
Je autorem velkého množství
vědeckých prací, populární byly
jeho články v časopise Lidé
a země, byl spoluautorem několika knih, např. Vlajky a znaky
zemí světa, Klíč k našim městům
a další. Jeho činnost se vyznačovala hlubokými znalostmi,
vysokou odborností a pečlivostí.
V oblasti geografických a kartografických oborů byl znám jako
autor učebních pomůcek, tvůrce
atlasových děl apod.
Na fakultě učil až do odchodu
do důchodu v půlce 90. let, ale i
pak ještě několik let učil jako externista. Byl zakládajícím členem
Čs. národního kartografického
komitétu. Mezi mnoha konferencemi, na nichž se docent Mucha
zúčastnil, vynikají jím spoluzaložená a dlouhá léta organizovaná
sympozia „Z dějin geodézie a
kartografie“ v pražském Národním technickém muzeu.
V rámci mezinárodních projektů připravil L. Mucha pasáže
k dějinám kartografie a pro vědecký katalog atlasů bývalé rakouské
monarchie připravil soubor atlasů
vydaných v českých zemích do
r. 1918. Nesporným oceněním
vědecké práce L. Muchy bylo
členství v Mezinárodní kartografické asociaci a v Internacionále

Dobrý den. Chtěla bych se Vás zeptat. S manželem jsem se rozvedla, nyní se chceme mezi sebou majetkově vyrovnat. Za trvání manželství jsme mimo jiné koupili byt. Bývalý manžel mi nyní tvrdí, že na byt
nemám nárok, protože v katastru nemovitostí je zapsán jako vlastník
pouze bývalý manžel, a na byt podle něj navíc dostal peníze od rodičů,
což je pravda pouze částečně. Má v tom pravdu, nebo mohu po bývalém manželovi něco požadovat? Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu sděluji, že problematika vypořádání společného
jmění manželů po rozvodu je dost komplikovaná. V zásadě platí, že
pokud byl byt zakoupen za trvání manželství, pak je tento byt ve vašem
společném jmění manželů. Pokud by byl nabyt dědictvím nebo darem,
pak by ve společném jmění manželů nebyl. Zápis v katastru nemovitostí není v tomto ohledu určující, protože katastr nezjišťuje, zdali se
do katastru nemovitostí zapisují oba manželé či pouze jeden. Je tedy
vcelku běžné, že za trvání manželství zakoupí nemovitost pouze jeden
manžel a je v katastru nemovitostí zapsán sám jako vlastník. V souladu
se zákonem je ale nemovitost ve společném jmění obou manželů.
Pokud byl byt zakoupen v manželství, je vás obou. Pokud však
manžel prokáže, že kupní cenu uhradil výlučně z peněz získaných
darem od rodičů, pak by se jednalo o jeho výlučné prostředky, na které
nemáte nárok. Pokud byl byt hrazen částečně ze společných prostředků
a částečně z darovaných peněz od rodičů, je byt ve společném jmění
manželů. Jak jsem však uvedl již na začátku, problematika vypořádání
společného jmění manželů je právně dost složitá a na mnohé otázky
v této problematice není jednoznačná odpověď.

Těhotenství a mateřství je
výjimečným obdobím v životě
každé ženy. Cílem lékařů a sester gynekologicko porodního
oddělení ivančické nemocnice je
kompletní péče o ženu, a to nejen
v období před porodem, během
něj a po porodu.
Aby byl maminkám zajištěn
ještě větší komfort, rozhodlo se
vedení nemocnice, kromě již
nově realizovaných změn, zvýšit
kvalitu ubytování po porodu.
V současné době je tedy již na
oddělení k dispozici osm jednolůžkových pokojů. Doplněním
všech pokojů zrcadly, poličkami,
hygienickými potřebami a odpadkovými koši se zcela jistě zvedla
úroveň v době pobytu maminek a
dětí. Budou doplněny poličky a
odkládací plochy do sprchových
koutů. Přesto, že byly vytvořeny podmínky ke zvýšení kvality
pobytu, je kapacita oddělení dostatečně vysoká.
Kromě změn v ubytování na oddělení proběhly v květnu i změny
v možnostech stravování maminek

po porodu. Maminky tak mají kromě možnosti konzultací s nutriční
specialistkou k dispozici i nové
letáčky, které jim poradí, jaká
strava je pro ně a pro miminko
v období po porodu vhodná.
V dnešní době je samozřejmé,
že většinu těhotných žen zajímají veškeré informace o porodnicích v jejich okolí. Budoucí
maminky převážně zajímá, zda
porodnice pořádá předporodní
přípravné kurzy, jak jsou vybaveny porodní sály, zda porodnice
rodičce nabízí výběr polohy
během porodu, jak velké jsou
pokoje pro šestinedělky a zda
mají vlastní sociální prostory. Je
proto dobré jít se před porodem
do nemocnice podívat a seznámit
se s prostředím. Každý poslední
čtvrtek v měsíci se mohou přijít
maminky podívat na Dny otevřených dveří, seznámit se s
oddělením, a všechny informace
tak získat přímo na místě.
Pro těhotné maminky probíhají pod vedením rehabilitačních
sester pravidelná cvičení v sále a

v bazénu nemocnice, po porodu
pak přímo na pokojích oddělení.
Většina těhotných žen, jde-li o
bezproblémové těhotenství, se
může věnovat pohybu téměř po
celou dobu těhotenství. Cvičení
a pohyb v těhotenství podporují
zdárný vývoj plodu, přičemž si
nastávající maminky posílí zatěžované svalové skupiny, podpoří
dobré držení těla a získají celkově dobrou fyzickou i psychickou
kondici, což je pro porod velmi
důležité. Dalším důležitým faktorem je správné dýchání během
porodu, k čemuž napomáhají
cvičební prvky inspirované dechovými cviky z jógy. Vhodným
doplňkovým pohybem je po
celou dobu těhotenství i plavání
pro těhotné ženy.
V květnu probíhalo natáčení
televizního spotu přímo na porodním oddělení, v tělocvičně a
bazénu nemocnice. Jeho cílem
je přiblížit a ukázat fungování
a možnosti tohoto oddělení, ale
především informovat maminky
o všech možnostech a službách,

§ Advokátní poradna

Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Nemocnice Ivančice zvyšuje komfort porodnice

které je v této malé porodnici a
domáckým prostředím čekají.
Vysílání tohoto dokumentu budete moci v nejbližší době sledovat
v regionální televizi.
Od měsíce března, kdy se
rozběhla kampaň za zachování
gynekologicko porodního oddělení ivančické nemocnice, došlo
k mnoha pozitivním změnám a
postupné zvyšování počtu porodů
a zájem maminek o tuto porodnici jsou dokladem toho, že se vedení nemocnice vydalo správnou
/komerční článek/
cestou.

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
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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., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.
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Krumlovští atleti v Helsinkách Vyberte strom Znojemska Do počtu rozhodně nebyly
Český atletický svaz vyhlásil od 5. března do 31. května soutěž
pro atletické přípravky - oddíly malých dětí do roku narození 2000 - pod
názvem „Doběhneme, dohážeme, doskáčeme do Helsinek na Mistrovství
Evropy v atletice 2012“. Smyslem této kolektivní soutěže bylo celkovým počtem naběhaných, naskákaných a naházených metrů a kilometrů
dosáhnout na metu 1926 km, což je vzdálenost z Prahy do Helsinek.
Této soutěže se také zúčastnil Atletický klub Moravský Krumlov,
který v daném termínu pomyslného cíle dosáhl. Vynikající úspěch
potvrdil vedoucí týmu českých atletů na ME v Helsinkách vystavením
certifikátu. Klub také díky této soutěži získal patrona - Jakuba Vajdocha,
nadějného oštěpaře ze skupiny Jana Železného, který bude účastníkem
ME v Helsinkách. Záměrem krumlovských atletů je pozvat Jakuba
na tradiční Krumlovský běh, který se uskuteční 20. října 2012. /abé/

Mladí házenkáři z Ivančic
uspěli ve všech kategoriích
Pořádný šok zažili všichni přítomní na 18. ročníku mezinárodního
mládežnického turnaje v házené Polanka Cup 2012. Na hojně a kvalitně obsazeném turnaji ve čtyřech kategoriích (minižáci, mladší žáci,
starší žáci a mladší dorost) hráli chlapci z Ivančic hned tři finálová
utkání a jedno utkání o třetí místo. Turnaj pro nás začal malým problémem (ohledně ubytování) a nechybělo mnoho, velká ivančická výprava se vracela předčasně domů. Vše se však vyřešilo, a jak prohlásil
po turnaji jeho ředitel: „Jsem rád, že jste neodjeli.“ My jsme také rádi
a stálo to za to, získali jsme čtyři cenné kovy, ve třech kategoriích jsme
vybojovali první místo a ve zbývající třetí místo.
Všem hráčům, trenérům a vedoucím se houpaly po vyhlášení medaile na krku. Došlo i na individuální ocenění, kde jsme měli také velké
zastoupení. Nejlepší hráči turnaje Michal Grepl (minižáci), David Nečas (mladší dorost), nejlepší střelec turnaje Matěj Klíma (mladší žáci)
a nejlepší brankář Lukáš Svoboda (mladší dorost).
Cesta za tímto úspěchem nebyla jednoduchá, je pravdou, že některé
kategorie měly papírové předpoklady promluvit do medailových pozic,
ale turnajový systém bývá nevyzpytatelný. Velký herní růst předvedli
minižáci, kteří se zlepšovali zápas od zápasu a svojí formu potvrdili jednoznačným vítězstvím ve svém finále. Ve druhém finále ukázali mladší
žáci svoji šikovnost, herní vyspělost a kolektivní hru. Hlavně svým kolektivním projevem a bojovností do posledních okamžiků si vysloužili
potlesk a ovace všech diváků. Starší žáci v boji o bronz potvrdili svoje
kvality a v pohodě vybojovali třetí místo, jež je v této kategorii hodně
cenným kovem. V posledním finále turnaje narazili ivančičtí dorostenci
na ligovou Ostravu. Zápas byl krásným vyvrcholením celého turnaje a
o to krásnějším, že skončil vítězně pro naše barvy. Zápas měl vysokou
herní úroveň, Ostrava předváděla pěknou rychlou, moderní házenou,
ale naši chlapci do boje dali více srdíčka a první místo bylo jejich.
Poděkování patří všem trenérům, vedoucím týmů, fanouškům (rodiče), SVČ Ivančice a hlavně všem zúčastněným hráčům. /HK Ivančice/

Anketa strom Znojemska se
začíná pomalu stávat tradicí. Její
třetí ročník byl právě vyhlášen.
Své návrhy můžete zasílat od 1.
června až do 16. listopadu 2012.
Anketu opět vyhlašuje klub
přátel stromů Znojemska, Správa
Národního parku Podyjí a Živé
pomezí Krumlovsko - Jevišovicko. Až do poloviny listopadu

budou organizátoři sbírat návrhy,
poté připraví ze zaslaných a odevzdaných materiálů expozice. Na
výstavy, na kterých bude možnost
hlasování pro jednotlivé kandidáty, se tentokrát mohou těšit
nejen občané Znojma, ale nově
i v Moravském Krumlově. Kromě
toho je v plánu samozřejmě opět
i internetové hlasování.
/abé/

Dechovky letos v kulturáku
/Miroslav/ V neděli 10. června
se uskutečnil již osmý ročník
festivalu dechových hudeb „Miroslavský klíč“. Po sedmi letech, kdy
počasí akci přálo, letos celý víkend
pršelo. Proto byly pořadatelé donuceni slavnost přestěhovat z letního
kina do kulturního domu.
„Program byl zahájen ve 14.00
hodin. Publiku se představily
soubory Polanka, Horanka a Venkovanka. Následovalo slosování
vstupenek o hudební CD, knižní
publikace nebo dárková balení
vín. Hlavní cenu, uzené sele, kterou věnovalo Agrodružstvo Miroslav, si odvezla šťastná výherkyně
do Horních Kounic. Odpolední

program uzavřel host festivalu,
vítěz soutěže „Zlatá křídlovka“,
Šohajka z Dolních Bojanovic.
Celým programem vtipně provázel moderátor Pavel Jech.
Akci podpořily firmy: Skupina
ČEZ, Stavební a obchodní firma
Miloš Ryšavý a Allrisk Brno.
Mediální podpora: Český rozhlas
Brno, Rádio Blaník, Znojemský
deník Rovnost a čtrnáctideník Zrcadlo. Ceny do tomboly věnovali
Agrodružstvo Miroslav, Český
rozhlas Brno a město Miroslav.
Děkujeme také všem, kteří se
podíleli na přípravě přehlídky,“
vyjmenoval Roman Volf, místostarosta Miroslavi.
/abé/

Bellynky vytancovaly zlato
Ve školním roce 2011/2012
kroužky břišního tance a roztleskávaček úspěšně reprezentovaly
Oslavany na tanečních závodech.
Svá taneční vystoupení prezentovaly na různých společenských,
firemních i sportovních akcích
v Oslavanech a jeho okolí.
V letošním roce se účastnily
šestého ročníku celonárodního
kola Světlo Orientu 2012. Letos
poprvé se účastnil i náš kraj, rozhodli jsme se vyzkoušet štěstí a 2.
června se účastnili krajského kola
v Brně. Bellynky vytancovaly v
dětské kategorii úžasné 1. místo

a Bellyteens v starší juniorské
kategorii 2. místo.
Oba týmy postoupily do celonárodního kola v Uherském Ostrohu 9. června, kde v porotě zasedla mimo jiné Bára Basiková.
Oba týmy bojovaly s nadsazením
a tanec si užily jako vždy. Bellynkám se podařilo vytancovat
1. místo z celé České republiky
v dětské kategorii. Národní kolo
tanečních závodů bylo velmi
inspirativní, poučné a mnohdy se
nám i tajil dech.
O prázdninách Bellynky čeká
vystoupení v Chorvatsku u moře
a v srpnu se všichni těšíme na táborové soustředění do Madarska
k Balatonu, kde začnou přípravy
na novou sezonu.
Na závěr bych ráda poděkovala
všem tanečnicím za jejich pili,
nasazení a důkladnou přípravu na
všechny taneční akce. A nemůžu
opomenout obětavé rodiče, kteří
celou sezonu s námi jezdili, česali
všechny tanečnice a pomáhali
s líčením děvčat. Všem velký dík.
/Ilona Sedláčková, Lucie Švábenská/

O víkendu proběhlo v Plzni mistrovství republiky mladších žaček
v házené. Na tomto finálovém turnaji hrály vítězné týmy krajských
soutěží: TJ Sokol Písek, HC Háje Praha, Spartak Ústí nad Labem, HK
Ivančice, SK P.E.M.A Opava, DHK Slavoj Žirovnice, DHC Plzeň.
Zúčastnily i reprezentantky JM kraje, hráčky házenkářského klubu
HK IVANČICE. Předvedly skvělý výkon, založený na celotýmovém
vyrovnaném výkonu, a zcela po zásluze si odvezly z Plzně bronzovou
medaili. Ivančice, jako vítěz Jihomoravské ligy mladších žaček, sice
nepřijely jako favorit a s týmem ročníku 2000 (povolený byl start
i ročníku 1999, tedy o rok starším hráčkám) měly spíše doplňovat
nižší patra tabulky, přesto proti daleko zkušenějším soupeřkám uspěly.
Hlavní zbraní byla pevná parta kamarádek, jejichž hlavní zábavou
je a doufáme, že zůstane, házená.
O úspěch v národním finále se zasloužily tyto hráčky: V brance
Petra Šiplová, v poli Barbora Olšová, Bára Krejčíková (naše nejproduktivnější hráčky sezóny), Kateřina Haladová, Nela Zahradníčková,
Simona Greplová - kapitánka týmu, Nikola Hošková, Natálie Svobodová ( vybrána do ALL STARS týmu turnaje), Barbora Vavroušková,
Tereza Bučková - brankářka, Klára Kovářová, Michaela Bendová,
Tereza Trejtnarová a Veronika Velebová. Tým vedl trenér Tomáš
Svoboda s vedoucím týmu Pavlem Vavrouškem. Všem patří poděkování za skvělou reprezentaci klubu i města. /vedení HK Ivančice/

Držíme vám palce, chlapi…
Chceme touto cestou podpořit hasičské družstvo obce Horní Dubňany, které se po několika letech opět vrací do dění veřejného života
okolních hasičských sborů. Za nového vedení a pod dohledem velitele
družstva Libora Vondrušky začali kluci pravidelně trénovat a vychovávat nové členy DS. S vervou se zúčastnili soutěže hasičských sborů
z okolních vesnic v Dolních Dubňanech, kde děkujeme panu Votavovi
za velmi pěkné přivítání, které vlilo našim chlapcům hrdost a bojovnost
do žil. I když ani v Dolních Dubňanech, ani v Horních Kounicích nebyli
naši mezi vítězi, určitě to nevzdají. Vždyť mají důvěru a podporu zastupitelů obce, kamarádů i spoluobčanů. Co je víc? Děkujeme jim za odvahu, zodpovědnost, soudržnost a držíme jim palce do dalších útoků.

Děti vzdaly poctu Ivančicím

Město, kde žiju. To je název tematického celku, který vybrala učitelka výtvarného oboru ZUŠ Alfonse Muchy, Libuše Smutná, pro své
žáky na školní rok 2011/2012. Název není nepřípadný. Vždyť město,
ve kterém žáci ZUŠ žijí a tvoří, Ivančice, oslaví 800. let od té doby, co
se o něm poprvé zmínili kronikáři ve svých záznamech.
Uzavřením tématu a zároveň vyvrcholením školního roku byla již
tradiční vernisáž, konaná dne 8. června 2012 na Palackého náměstí.
Akce byla zahájena přehlídkou tanečního oboru pod zkušeným vedením pana učitele Petra Zenkla. Žáci oblečení do dobových kostýmů
tančili za zvuků flašinetu. Po ukončení vystoupení se ujala slova ředitelka školy Mgr. Dagmar Fialová. Ve svém krátkém projevu poděkovala
všem pedagogům i žákům za celoroční usilovnou práci a rozloučila se
s absolventy školy. Poté předala slovo paní učitelce Smutné. Ta krátce
uvedla výstavu a pozvala všechny účastníky slavnostního zahájení k její
prohlídce. K vidění nebyl jen tradiční ivančický motiv, kostelní věž, ale
i umělecké ztvárnění tradiční místní plodiny. Ivančického šparglu neboli chřestu. Letošní vernisáž měla i své velké překvapení. Animované
ztvárnění dvou nejznámějších ivančických pověstí. Výstava prací žáků
ZUŠ Alfonse Muchy Ivančice bude trvat do 20. června.
/PeSl/

JAKUB SMRŽ
zatím desátý
Jakub Smrž, který startuje v Mistrovství světa Superbike, je po sedmi odjetých závodech na 10. místě
průběžného pořadí. Nezapomeňte si
poznamenat, že tento seriál se pojede v Brně na Masarykově okruhu
ve dnech 20. - 22. července.
Foto Kv. Adam, text Ctibor Adam

XIX. Oldtimer Festival

®

Zámek Slavkov - Austerlitz
30. června 2012

Program:
Výstava historických vozidel • Soutěž elegance - divácká anketa
Cílová jízda - dojezd účastníků • Soutěž elegance - moderovaná
prezentace • Klubové prezentace • Vyhlášení výsledků • Závěrečné
hodnocení • Volný program, rozloučení. Více na www.agm-press.cz
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM 18. 06. - 01. 07. 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
• 16.6. v 19.30 hod. - XVII. MHF 13 měst CONCENTUS MORAVIAE KONCERT. Vystoupí gregoriánský chorál Schola Gregoriana Pragensis, David
Eben (umělecký vedoucí). Kostel Všech svatých MK. Vstupné: 150/250 Kč.
• 16.6. ve 20.00 hod. - ZÁBAVA SE SKUPINOU ARCUS. Orlovna Rakšice
• 19.6. od 8.00 do 15.30 hod. - TRHY na nám. T. G. Masaryka.
• 22.6. v 17.00 hod. - AKADEMIE ZŠ Klášterní, kinosál MK.
• 23.6. od 9.30 hod. - FOTBALOVÝ TURNAJ v malé kopané. Orlovna Rakšice.

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
• do 31.8. - TICHÁ ZASTAVENÍ - výstava černobílých fotografií LIBUŠE
PROSECKÉ ve studovně knihovny
• 18. a 19. 6. - UŽ JSEM ČTENÁŘ ANEB KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA.
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře a předání knihy spisovatele Miloše
Kratochvíla a ilustrátorky Renáty Fučíkové „Komu patří škola“ žákům 1. tříd
z okolních a místních základních škol zúčastněných v rámci projektu.
• 18. a 25. 6. - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM ANEB ŠKOLA NARUBY. Vyhodnocení projektu a vyhlášení nejlepších čtenářů 2. tříd z okolních a místních ZŠ.
• 25. a 26. 6. - ČTENÁŘSKÉ PASY ANEB CESTY ZA KNIHOU. Vyhodnocení projektu - deníčků a vyhlášení nejlepších čtenářů 3. tříd z místních ZŠ.
• UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE: Městská knihovna Moravský Krumlov
přichází s další službou pro čtenáře. V 1. patře budovy, kde sídlí knihovna, byl
nainstalován box na vracení knih. Do této schránky mohou čtenáři vracet knihy
a časopisy i po uzavření knihovny. Knihovna tímto děkuje Střední škole dopravy a služeb M.K. za stolařské práce a studentům za výpomoc při revizi.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• OSLAVY 800 LET MĚSTA IVANČICE: V rámci oslav proběhne v několika
dnech kulturní program na Palackého náměstí.
• 22.6. v 16.00 hod. - DEN HUDBY ZUŠ A. Muchy Ivančice • ve 20.30 hod. VUŠ ONDRÁŠ - DVANÁCTERO - vystoupení vojenského umělec. souboru.
• 23.6. v 10.00 hod. - IVANČICKÝ DIXIELAND • ve 13.00 hod. - NEŘEŽ
- folková skupina • v 15.00 hod. - JOHNNY CASH - REVIVAL • v 17.30 hod.
- NAĎA URBÁNKOVÁ se skupinou BOKOMARA.
• 30.6. v 10.00 hod. - SPORT FANDÍ MĚSTU. Atletický klub Ivančice pořádá
BĚH MĚSTEM NA 800 METRŮ. V 10.00 hod. - SPORTOVNÍ OCHUTNÁVKA ivančických klubů a spolků pro všechny • ve 13.00 hod. - BREEZE
BAND se sólistou JAROMÍREM HNILIČKOU • ve 13.30 hod. - SLAVNOSTNÍ KRÁJENÍ IVANČICKÉHO ŠTRŮDLU • v 15.30 hod. - VELKÁ
ŘEPA A BUDKA V POLI - pohádky divadelního souboru Kamarádi • v 17.30
hod. - SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN MĚSTA - kino Réna - moderuje a
vystoupí Leona Machálková • v 19.30 hod. - SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ
KONCERT festivalu CONCENTUS MORAVIAE. Vystoupí COLLEGIUM
MARIANUM, Jana Semerádová - barokní příčná flétna, Simona Houda-Šaturová - soprán. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ivančice. Vstupné: 300, 250 Kč.
Předprodej v KIC Ivančice. • ve 21.30 hod. - SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ.
• 23.6. až 13.7. - 100 LET OD ZALOŽENÍ KOPANÉ V IVANČICÍCH. Výstava FC Ivančice k výročí založení. Galerie Památníku A. Muchy. Vernisáž:
sobota 23. června v 8.30 hodin. Vstupné: 10 Kč.
• 23.6. až 31.8. - KUDY CHODÍ MOJE DUŠE. Výstava obrazů TAMARY
VALEŠOVÉ. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma

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
• 19.6. - ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA ZUŠ Miroslav v sále na radnici.
• 22.6. v 17.00 hod. - ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ Miroslav v letním kině.
• 24.6. v 16.00 hod. - KONCERT V RÁMCI HUDEBNÍHO FESTIVALU
AMERICKÉ JARO V ČR, ve spolupráci s Brněnským varhanním festivalem.
Hana Bartošová, varhany Duo Murchison, tuba, flétna. V evangelickém kostele.
• 28.6. - ROCKOVÝ KONCERT PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU v KD.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 17.6. - DEN HUDBY. V 15.00 hod. - Koncert v zámecké kapli • v 16.15 hod.
- Koncert populární hudby v zámecké zahradě Pořádá ZUŠ a KIS Oslavany.
• 21.6. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 23.6. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Prezence od 5.00 do 6.00 hodin. Losování
sektorů pro 1. kolo a 2. kolo při zakoupení místenky. Přihlášky dopředu e-mailem vit.aldorf@post.cz nebo tel. 603 89 20 68 v předprodeji nebo případně na
místě v době prezence před zahájením závodu. Počet míst omezen !!! Předprodej místenek: 22. 6. 2012 od 16.00 do 20.00 hodin u Domu dětí a mládeže.
Bohatá rybářská tombola. Pořádá MRS, místní organizace Oslavany.
• 24.6. - PRODEJNÍ VÝSTAVA KAKTUSŮ A SUKULENTŮ. V Dělnickém
domě (vestibul kina). Otevírací doba: čtvrtek 14.00 - 18.00 hod., pátek a sobota
9.00 - 18.00 hod., neděle 9.00 - 15.00 hod. Vystavují Jindřich a Petr Benkovičovi. Vstupné zdarma. Pořádá 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
• 21.6. od 9.00 hod. - HOROROVÉ DOPOLEDNE SE STEPHENEM
KINGEM. Ukázky z vybraných děl nejslavnějšího autora temného žánru
Stephena Kinga. Čtení pro žáky 9. tříd ZŠ Rosice. Přístupné také pro veřejnost.
Kino Panorama. Pořádá městská knihovna.
• 21.6. od 15.00 hod. - OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ ANEB ROZLOUČENÍ SE
ŠKOLNÍM ROKEM. Přivítání prázdnin v zámecké zahradě spojené s opékáním špekáčků. Špekáčky s sebou. Pořádá MC Kašpárkov.
• 24.6. v 10.00 hod. - NEDĚLNÍ DIVADÉLKO PŘED OBĚDEM. V sále
ZKC. Bližší informace sledujte na plakátech. Pořádá MC Kašpárkov.
• 30.6. od 11.00 hod. - LUKOSTŘELECKÁ ZÁPOLENÍ. Soutěžit se bude
v těchto disciplínách: terčová, kroužková, útok, hladová a slepá. Věk účastníků
od 18 let, mladší se zákonným zástupcem. Přihlášky na informace: tel.: 737 866
738. Na zámeckém kolbišti pořádá Skupina historického šermu Taranis.

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
• do 30.6. - VÝSTAVA - AKVARELY PAVLA PROVAZNÍKA. Akvarely
zobrazují nejrůznější místa a krajiny, v nichž našel svou inspiraci. Výstava bude
zahájena v pátek 15. června v 18,00 hodin v chrámu svaté Barbory a uvede ji několika písněmi z Valašska amatérské vokální trio PODOMNĚ. Výstava potrvá
také ještě v sobotu a neděli vždy od 9.00 do 17.00 hodin. Vstup je volný. Pořádá
Pravoslavná církevní obec v D. Kounicích při chrámu svaté Barbory.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 23.6. od 6.00 do 12.00 hod. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY u rybníka Vedrovic.
• 29.6. - ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY MŠ a ZŠ Vedrovice v MICV s p. starostou.
• 30.6. v 18.00 hod. - DISCO PRO DĚTI A VEČER PRO DOSPĚLÉ
v MICV na dvoře s DJ Heart.

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
• NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ IVANČICE: na tábory je možné čerpat od příspěvek od VZP. Bližší informace a přihlášky na tábory: SVČ Ivančice,
Komenského nám. 12, tel.: 546 451 292, www.svcivancice.cz
• TÁBOR PRO SPORTOVCE - 12.7. - 18.7., Biskupice, 2.650 Kč, chatky,
1.-9. třída ZŠ. Fotbal, florbal, stolní tenis, nohejbal, basketbal, indiaca, baseball, ...
• TÁBOR S ANGLICKÝM JAZYKEM - 12.7. - 18.7., Biskupice, 2.650 Kč,
chatky, 7-12 let. Výuka AJ zábavnou a hravou formou, netradiční hry a soutěže.
• PŘÍMĚSTSKÉ VÝTVARNÉ TÁBORY - 9.7. - 13.7., 16.7. - 20.7., 6.8. 10.8., Ivančice, 1.100 Kč, 6-15 let, program: 8-16 hod.
• TÁBORY S KOŇMI - 22.7. - 28.7., 5.8. - 11.8., Ivančice, 2.250 Kč, budova,
7-15 let. Výlety do okolních stájí, projížďky na koních, hry a soutěže, ...
• PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - 23.7. - 27.7., 13.8. - 17.8., Ivančice, 950 Kč, 6-10
let, program: 8-16 hod. Hry a soutěže v přírodě i v místnosti, sport, ...
• SPORTOVNÍ TÁBOR - 22.7. - 28.7., Otrokovice-Štěrkoviště, 2.500 Kč, budova, stany, 12-18 let. Cyklistika, plavání, in-line bruslení, běhání, míčové hry,
noční hry, zážitkové, lanové aktivity, aerobik, zumba, tvořivé aktivity, ...
• TÁBOR PRO NÁCTILETÉ - 22.7. - 28.7., Otrokovice-Štěrkoviště, 2.500
Kč, budova, stany, 10-18 let, cyklistika, plavání, in-line bruslení, běhání, míčové hry, noční hry, zážitkové, strategické, lanové aktivity, aerobik, zumba, ...
• PŘÍMĚSTSKÝ TANEČNÍ TÁBOR - 20.8. - 24.8., Ivančice, 950 Kč, 5-10
let, program: 8-16 hod. Aerobik, zumba, breakdance, new style, funky, břišní
tance, samba i disko, hry, soutěže, velká taneční soutěž.
• TÁBOR PRO MATKY S DĚTMI - 4.8. - 11.8., Otrokovice-Štěrkoviště, do 9
let, 2.000 Kč, do 18 let 2.500 Kč, ostatní 3.200 Kč, budova, stany. „Dobrodružný
pohádkový svět“, sport, dobrodružství, koupání, výlety, táboráky, noční hry, ...
• LETNÍ TÁBOR VE ZBLOVICÍCH - 11.8. - 21.8., Zblovice u Vranovské přehrady, 3.250 Kč, chatky, stany s podsadou, 6-16 let. Celotáborová fantastická hra
„Letopisy Narnie“, sportovní turnaje, koupání, noční hry, výlet na hrad Bítov, ...
• TÁBOR U MOŘE - 21.8. - 2.9., Chorvatsko-Orebič, 6.000 Kč, stany pro 4-6
osob, pro všechny. Plavání, sport, hry a soutěže, tvořivá dílna, koupání, výlety.

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, protahování 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.
• neděle od 10.00 do 12.00 - BOHOSLUŽBY. Pro všechny věkové kategorie.
Vede Zdeněk Chotaš nebo Tomáš Marván.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 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, zámky 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
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
• PODĚKOVÁNÍ: Děkujeme všem jednotlivcům z řad veřejnosti a společnosti
PROIMPEX, spol. s r. o. Moravský Krumlov za účast na sbírce DARUJEME
NEJEN HRAČKU. Všechny věcné dary jsme předali pracovníkům občanskému sdružení KLOKÁNEK BRNO. Pracovníci Klokánku touto cestou také
všem děkují. Zároveň oznamujeme, že od září budeme organizovat další sbírku
pro brněnský Klokánek, kde nyní akutně potřebují oděvy a obuv především pro
chlapce od 8 do 15 let. Další sbírka bude organizována ve spolupráci s organizací ADRA, pro kterou budeme zajišťovat sbírku zimního oblečení pro dospělé.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

Ing. Roháček, tel.: 721 763 489
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 23.6. - SPLAVOVÁNÍ DUNAJE NA RAFTECH (II.). Jednodenní vodácko-poznávací zájezd. Opakování úspěšné akce z loňského roku pro neuspokojené
zájemce. Krátce si prohlédneme městečko a klášter v Melku, totéž v městečku
Dürnstein; z paluby raftu si prohlédneme další městečka, hrady a přírodu údolí
Wachau, zapsaném v UNESCO. Pohodová plavba po široké, klidné vodě bez peřejí, houpání ve vlnách za velkými výletními loděmi. Vhodné i pro úplné vodácké
začátečníky a děti - účastníci ale musí umět plavat; v ceně zájezdu je veškeré
vodácké vybavení včetně přileb, záchranných vest a dohledu zkušených instruktorů. Podrobné informace na stránkách CK Kudrna. Zájezd pořádá profesionální
CK Kudrna. Zájemci se přihlásí přímo u CK Kurna s tím, že jako nástupní místo
uvedou Moravský Krumlov - Blondýna, případně Ivančice. Odjezd z Krumlova:
okolo 5.30; návrat nejpozději ve 20.00 hodin. Cena: 980 Kč (přehled možných slev na stránkách CK). Bližší info na tel. 721 763 489 (Pavel Roháček).

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 23.6. - OD PRAMENE DANÍŽE K HNÁNICKÝM SKLÍPKŮM. Trasa vede
nenáročným terénem v části NP Podyjí s ochutnávkou vína, 8 - 9 km. Odjezd autobusem v 5.38 hod. do Znojma. Vede Antonín Moravec. Pořádá KČT Znojmo.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 21.6. od 16.00 hod. - LÉČIVÉ SVÍCE A JEJICH POUŽITÍ. Seminář o tom,
co jsou to ušní a tělové svíce, jak a k čemu se používají. Prakticky si každý vyzkouší, jak se svíčkami zacházet, a jako bonus navíc se dozví, jakými metodami zvýšit
jejich léčebný účinek. Ušní a tělová svíce je medicínská pomůcka, která po přiložení na tělo vytvořením podtlaku vytáhne negativní energii a uvolní blokádu v daném
místě. Poplatek: dle počtu zájemců 150 až 200 Kč, v ceně jedna svíčka (v hodnotě
35 Kč). Lektorka: Hana Uřídilová, absolventka 11stupňového semináře „Poznej
svůj cíl” Zdeňky Jordánové, www.oktavazdraví.cz. Hlaste se, prosím, předem.
• 26.6. od 17.00 hod. - ŽENSKÝ KRUH. Opět nás čeká zahajovací kruhový
tanec a bálintovská podpůrná skupina. Vede: Mgr. Martina Turečková. Cena: 50
Kč. Hlaste se, prosím, předem.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• HERNA - PONDĚLÍ 9.30 - 12.00 hod., ÚTERÝ 9.30 - 12.00 hod., STŘEDA
9.30 - 12.00 hod., ČTVRTEK 9.00 - 12.00 hod., PÁTEK 9.00 - 12.00 hod. a
úřední hodiny koordinátorky.
• úterky od 15.15 do 15.45 hod. - CVIČÍME S BÁSNIČKOU. Pro děti od 3 let
bez rodičů. Vede: Mgr. Jana Aboulaiche, poplatek: 25 Kč členové/ 30 Kč ostatní.
• úterky od 16.00 do 16.40 hod. - ANGLIČTINA (POKROČILÍ) PRO
PŘEDŠKOLÁČKY S RODIČI. Pro děti 4, 5 let s rodičem, max. 8 dětí. Vede: Mgr.
Jitka Pydychová-Urbanová, poplatek: 450 Kč členové / 600 Kč ostatní /10 lekcí.
• čtvrtky od 10.30 do 11.30 hod. VÝTVARNÉ TVOŘENÍ INSPIROVANÉ
MONTESSORI PEDAGOGIKOU. V rámci hodiny je pro děti připraven
i domácí Montessori koutek. Pro děti od cca 1,5 roku. Vede: Mgr. Jana
Aboulaiche, poplatek: 45 Kč / členové, 50 Kč / ostatní vč. materiálu.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• pondělky od 17.30 do 18.30 hod. a čtvrtky od 18.00 do 19.00 hod. - JÓGA
PRO DOSPĚLÉ. Vede: Mgr. Martina Turečková (informace o volných místech
na tel. č.: 603 576 988). Poplatek 200 Kč /členové, 250 Kč /ostatní / 5 lekcí.
• pondělky od 19.15 do 21.00 hod. - LINE DANCE. Vede: Romana Kopuletá
(informace o volných místech na tel. č.: 776 / 818 101). Poplatek: 50 Kč / hod.
• úterky od 9.45 do 10.45 hod. - pokročilí; od 11.00 do 12.00 hod. - začátečníci - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI. Vaše děti jsou vítány, zatímco Vy se učíte, hrají si ve Vaší přítomnosti v herně. Vede: Veronika Rybníčková
(informace na tel. č.: 732 243 731). Poplatek: 60 Kč / hod.

7. Dobřínský dechfest
V sobotu dne 30. června se uskuteční v Dobřínsku u Moravského Krumlova již sedmý ročník festivalu Dobřínský dechfest. Je to festival nejen dechové hudby, ale i folklóru. I v letošním roce je pro příznivce tohoto žánru
připraven zajímavý program - krojovaná dechová hudba Ištvánci ze Šardic,
populární slovenská dechovka Skaličané, ze slovácka přijedou Vacenovjáci, kteří budou hrát i na taneční zábavě, a závěr odpoledního programu
bude patřit nejstarší jihočeské dechovce Babouci. Opět se návštěvníci
mohou těšit i na ochutnávku vín. Tentokrát ze soukromého vinařství Petra
Novotného z Čejkovic. Moderátorem celého programu je legenda lidových
vypravěčů Karel Kopřiva z Milotic. Je sympatické, že i za tak krátkou dobu
si festival na pomezí Jihomoravského kraje získal své příznivce, a to nejen
u nás, ale i v zahraničí. Jak ovšem dodává organizátor Pavel Jech, bez pomoci místního obecního úřadu, mikroregionu, ale i rodiny a přátel by takováto akce nešla uskutečnit. Věříme, že připravený program do Dobřínska
opět přiláká mnoho návštěvníků, kteří si jistě přijdou na své.
/tz/
Členové ivančických pěveckých sborů si dovolují vás pozvat na

KONCERT

Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce
Komorní sbor DOMŽELE (Lublaň – Slovinsko)
24. června 2012 v 18.30 hod. • Besední dům Ivančice

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

TICHÁ ZASTAVENÍ

Výstava fotografií ve studovně knihovny bude do 31. srpna 2012

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 let.
Podrobnější informace:www.zusmkrumlov.cz
HUDEBNÍ OBOR:
do konce června 2012 - každý den od 13.00 do 16.00 hod.,
ředitelna školy nebo uč. č. 14 - přízemí
VÝTVARNÝ OBOR:
do konce června 2012 - ve dnech PO, ST, ČT a PÁ
od 13.00 do 16.00 hod., učebna výtvarného oboru č. 17 - přízemí
TANEČNÍ OBOR:
do konce června 2012 ve dnech ÚT a ČT, od 14.00 do 16.00 hod.
- taneční sál školy, v jiných dnech ředitelna školy.
Základní škola Miroslav, okres Znojmo, Třináctky 19 oznamuje,
že ve školním roce 2012 / 2013 opět otevírá

SPECIÁLNÍ TŘÍDY

pro vzdělávání dětí tělesně nebo mentálně handicapovaných.
Třída ZŠ praktické, která vzdělává žáky s lehkým mentálním
postižením, a třída ZŠ speciální, která vzdělává žáky se středně
těžkým, těžkým postižením a žáky s kombinovanými vadami.
Co škola nabízí? • výuka speciálními pedagogy s možností
asistenta • individuální přístup k žákům • malý kolektiv žáků
ve třídě • výuka speciálními metodami
Případné dotazy na tel.: 605 584 809 nebo osobně u ředitele školy.
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100 let kopané v Ivančicích
Už 100 roků se v Ivančicích hraje kopaná. V některých městech na
Moravě se hrála kopaná již dříve, např. v Uherském Brodě v roce 1893,
v Brně hrála Moravská Slávia od roku 1908, ve stejném roce byla založena Fortuna Zastávka a o rok později Slovan Rosice.
V Ivančicích je dnem 11. května 1912 datována žádost o zapůjčení
pozemku na vybudování prvního hřiště. Bylo to v místě dnešního rybníka Pancíř II a v jeho nejbližším okolí. Největší postavou tehdejšího
dění byl Klement Budil, který měl již zkušenosti s kopanou z Moravské Slavie v Brně a dokázal také v Ivančicích sestavit mužstvo nadšenců. Z roku 1912 je známá první fotografie SK Ivančice a z roku 1913
první sestava. Popisovat těžkosti, zvláště finanční, by zabralo místo,
stačí připomínka, jak vzácný byl kopací míč. Zdárnou činnost klubu
narušila 1. světová válka. Většina hráčů musela narukovat a z té doby
nemáme žádné zprávy o činnosti klubu.
Ihned po skončení války se sportovní činnost obnovila a již v roce
1919 parta zapálených sportovců začala s obnovou dřívějšího hřiště
v Pancířích Na Mrchovisku. Klubovnu měl Sportovní klub v hostinci
pana Budila v Oslavanské ulici, později v hostinci p. Staňka v ulici
Krumlovské. V roce 1921 byl předsedou klubu zvolen ředitel místní
hospodářské školy prof. Bohumil Němec. Bylo to pro klub značná posila, klub změnil název na Slovan. Přesto se nedokázal vyrovnat s nezájmem ivančické veřejnosti i s vnitřními rozpory a v roce 1926 zaniká.
V polovině dvacátých let existoval v Ivančicích také židovský fotbalový klub Maccabi Ivančice složený z hráčů židovského původu.
Pro malý počet ivančických hráčů muselo být mužstvo doplňováno
hráči z okolí, nejčastěji z Brna. Potíže také byly se zajištěním soupeřů,
protože klubů Maccabi bylo na jižní Moravě jen několik. Krátkou dobu
byl v Ivančicích i německý DFC, ale oba kluby neměly dlouhého trvání, po několika letech zanikly a hráči se rozešli do jiných klubů.
Již koncem činnosti Slovanu byl založen klub Rudá hvězda Ivančice, organizovaný jako odbor FDTJ (Federovaná dělnická tělocvičná
jednota). Stejně jako v jiných místech vznikl klub v Ivančicích pod
záštitou KSČ a později také doplatil na politickou roztržku ve vedení
strany a následky hospodářské krize. Mimo sportovní činnosti vyvíjel
klub i veřejnou a kulturní činnost, ze kterých byly zajištěny prostředky
na vybavení hráčů apod.
Po rozpadu Rudé hvězdy byl v roce 1935 založen Dělnický sportovní klub Ivančice - DSK Ivančice, lidově zvaný Deska. Mimo sportovní
činnosti vyvíjel klub i činnost kulturní. Největší počet členů - 156 měl
klub k 1. lednu 1941. Od roku 1935 zahájilo soutěže i dorostenecké
mužstvo. V dalších letech docházelo k odlivů příznivců, kteří poznali,
že klub nesleduje jen sportovní činnost, ale i politickou.

Vraťme se ještě do roku 1928. V tomto roce založili mladí sportovci
při divadelním kroužku Lumír fotbalový odbor, ze kterého vznikl SK
Lumír Ivančice. Hřiště bylo nejprve Na Malovansku podél levého břehu řeky Jihlavy a po dokončení regulace bylo položené kolmo k regulaci. Klub měl dost příznivců i aktivních fotbalistů. Od roku 1934 měl
dobré druhé a dokonce i třetí mužstvo.
Kopaná v Němčicích se začala hrát v roce 1921 na hřišti u řeky
Rokytné za Kumánem (s podmínkou, že zde nebude omezena pastva)
pod hlavičkou FDTJ - Rudé hvězdy. Po jejím zrušení v roce 1932 se
činnost klubu obnovila v lednu 1933 založením Sportovního klubu
a sezóna začala na novém hřišti, kde se hraje dodnes. V tomto období
se v Němčicích hrála výborná kopaná dokonce se zahraničními mužstvy i při zájezdu k utkání do Vídně.
O historii kopané v Řeznovicích byl již uveden článek v Zrcadle č.
5/2011. V Budkovicích byl založen oddíl kopané až v roce 1962 pro založení TJ Sokol. Krátce po skončení 2. sv. války se zástupci SK a DSK
Ivančice dohodli na sloučení obou klubů do Národního sportovního
klubu Ivančice. To už se dostáváme do období, která si mnozí čtenáři
pamatují, a ke kterému se vrátíme později.
Závěrem je nutné připomenout stovky hráčů a funkcionářů, kteří se
po celou dobu existence ivančické kopané obětavě snažili o co nejlepší
reprezentaci oddílů v Ivančicích i tehdejších samostatných obcích.
Použité prameny: Bár A.: Almanach k padesátému pátému výročí
založení kopané v Ivančicích.
Jiří Široký
Pro příznivce ivančické kopané právě vychází

ALMANACH
100 LET KOPANÉ V IVANČICÍCH
Cena Almanachu je 99 Kč a lze jej zakoupit na místech:
Benzina Ivančice, Tabák Klusák, Dino Sport, Tabák Sojka.

15.06.2012

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Jednota Orel v Ivančicích
Druhá polovina 19. století a
začátek století dvacátého bylo obdobím zakládání různých spolků.
Od přelomu století až do 1. světové války působilo v Ivančicích
přes čtyřicet různých spolků.
Bylo by zdlouhavé je zde
všechny jmenovat. Připomeňme
si snad jen založení ivančického
Sokola dne 6. března 1887. Nás
ale dnes zajímá založení podobné
tělocvičné organizace pod názvem OREL.
K jejímu založení muselo nutně dojít, protože v řadě spolků se
začaly projevovat proticírkevní
nálady, agitace proti náboženství
a církvi. Tato situace vyústila
v zakládání samostatných katolických tělocvičných odborů a
konečné rozhodnutí o založení
vlastní organizace padlo v r. 1908
na V. Křesťanskosociálním sjezdu v Brně. Oficiální vyhlášení
založení nové organizace a přijetí
jména Orel se pak uskutečnilo na
Manifestačním sjezdu katolíků
v Olomouci dne 31. května 1909.
V Ivančicích byly v té době
tři tělovýchovné skupiny. Kromě
Sokola zde byl zárodek Dělnické
tělovýchovné jednoty a Křesťanskosociální odbor tělovýchovný.
Ten se oficiálně, na popud duchovního správce P. Antonína
Straškráby, transformoval v Jednotu orelskou na ustanovující
schůzi přesně před sto lety - dne
9. června 1912.
Prvním náčelníkem se stal
František Oujezdský, jednatelem
František Kabelka. Už v srpnu
téhož roku se konalo první veřejné cvičení v Dobelicích a v listopadu první divadelní přestavení,
jehož výtěžek byl věnován na
zaplacení nářadí. Z počátku se
cvičilo na dvoře mateřské školky,
po pořízení 30 stejnokrojů a nářadí byla největší starost s postavením orlovny.
Za rok se na divadelních představeních a zábavách vybralo
tolik, že bylo možné přikročit ke
stavbě tělocvičny. Orlovna byla
postavena během necelého roku
na pozemku v Chřestové ulici,
kde měl před 70. lety chřestovnu P.
Tomáš Procházka. Slavnostně byla
vysvěcena oslavanským děkanem
P. Janem Hrubešem a dána do
provozu 21. 6. 1914. Byla to první
orelská tělocvična na Brněnsku.
Zdárně rozbíhající činnost narušila 1. sv. válka. Mnozí členové
narukovali, veřejná shromáždění
byla omezena. Na divadla nebylo pomýšlení, takže vyvstaly
problémy se splácením dluhu na
tělocvičnu, který byl 8 000 korun.
V roce 1916 musela být tělocvična dána k dispozici na šití uniforem, takže činnost zcela ustala.
První poválečná valná hromada
se konala 16. února 1919 za účasti
80 členů. Vedl ji br. František
Oujezdský. Byla provedena volba nového výboru, přijati noví
členové a na návrh br. Kabelky
rozhodnuto o sbírce na pomník
padlým ve válce. Současně bylo
rozhodnuto o převzetí a zprovoznění knihovny Spolku Tomáše
Procházky s počtem 1200 knih,
300 časopisů a byl ustanoven knihovník. Opět se rozběhla různorodá činnost ivančického Orla, který
se stal významným činitelem ve
sportovním, kulturním a společenském životě v Ivančicích.
Pod vedením P. Karla Tiraye
byl založen smíšený pěvecký
sbor. Přesto, že jednota splácela
druh na orlovně, mohla finančně

pomoci brněnským orlům na
stavbu tělocvičny, na opravu poškozené sochy Jana Nepomuckého na Oslavanské ulici, dokonce
poslat určitou částku na podporu
obnovení spolku katolických
studentů v Brně. V dalších letech
přispívala jednota invalidům
nebo jednotám třeba až ve Vídni.
Od roku 1921 začala významná
spolupráce se zástupci Občanské
záložny v Ivančicích.
V roce 1922 bylo velkou událostí mohutné vystoupení orlů na
orelském sletu v Brně s velkým
zastoupením spřátelených organizací z Evropy i z Ameriky. Členové Orla se zúčastnili veřejných
cvičení i v okolních jednotách,
skládali se na zájezdy na poutní
místa nebo na zajištění účasti na
sletech tak, aby se mohli zúčastnit
i nemajetní členové. Popis činnosti organizace v tomto období
by zabralo několik stran. Jak velký byl zájem veřejnosti, dokládá
údaj z konce roku 1923, kdy měla
orelská jednota 276 členů
V roce 1924 byl ustanoven hudební kroužek vedený P. Střechou,
stále intenzivní byla činnost divadelního spolku, od stejného roku
byla navázána úzká spolupráce na
divadelních představeních v Čučicích, účast na slavnosti ochotnického spolku Tyl v Zastávce,
setkání divadelníků na Hlíně,
účast na župních akademiích a na
podobných akcích.
Od začátku činnosti jednoty
byli významnou podporou katoličtí kněží: P. Straškrába, který
věnoval na stavbu tělocvičny své
celoživotní úspory. Činnými členy Orla byli P. Tiray a P. Hill, dalšími příznivci byl P. Mysliveček
a po příchodu do Ivančic P. Adolf
Tesař, který daroval knihovně
většinu svých knih, od roku 1921
byl pokladníkem a vzdělavatelem
jednoty. Tuto činnost plnil velice svědomitě. Často přicházel
s různými náměty na program
divadel a jejich režie, informoval
členy o aktuálních problémech,
organizoval pomoc potřebným
a především vybízel k vysoké
úrovni jednání jednotlivých členů
i jednoty jako celku.
V roce 1924 se ivančičtí orli
úspěšně zúčastnili sportovních
závodů Čsl. Orla v Olomouci
a řady celostátních akcí. Velice
úspěšně se rozvíjela i činnost
kulturní. Nesmíme zapomenout
na výstavbu kina Réna, které bylo
zprovozněno v roce 1931. Bylo
na tehdejší dobu moderně vybaveno a celkový počet míst byl
587. Ještě předtím provozovala
orelská jednota biograf v sále
Besedního domu.
Přes potíže způsobené hospodářskou krizí se činnost jednoty
úspěšně rozvíjela až do mobilizace

Orlovna v Ivančicích

Po veřejném cvičení v roce 1914

v roce 1938, kdy byla řada cvičitelů i členů povolána na vojnu. Poslední velkou akcí před válkou byl
zájezd ve dnech 26. - 29. června
1938 na slet Svazu katolické mládeže slovinské v Lublani, kterého
se zúčastnilo 16 členů ivančického
Orla. Ještě v roce 1940 se podařila
přístavba orlovny o šatny, sborovnu a byt pro správce, ale výměrem
ze dne 23. září 1942 byl „Tělovýchovný svaz Orel“ rozpuštěn
a jeho majetek byl zabaven.
Po válce sloužila orlovna jako
vězení pro zajaté německé ženy
s dětmi a byla uvolněna až
koncem října 1945. Postupně se
podařilo obnovit kulturní a sportovní činnost. Kino Réna bylo
k 15. prosinci 1945 zestátněno.
V létě 1947 byl uskutečněn letní
tábor v Křížalově. Na podzim se
začalo s přípravou na slet v roce
1948. Bohužel ke sletu nedošlo,
protože nový, komunistický režim
opět zastavil činnost Orla. Majetek

dařilo navrácení orlovny.
Pro začátek se využívala němčická sokolovna, ale od roku 1992
už byla v provozu orlovna. Brigádami se podařilo upravit plochu
před budovou k venkovním hrám.
Postupně bylo nutné řešit mnohé
problémy s provozem orlovny:
obnova sociálních zařízení, plynové vytápění, oprava podlahy
v tělocvičně, rekonstrukce s přístavbou podkrovní společenské
místnosti a úprava venkovního
hřiště s bezprašným povrchem.
V roce 2007 byla získána dotace
na přístavbu tělocvičny, v dalších
letech proběhla s využitím dalších
dotací rozsáhlá rekonstrukce tělocvičny (prodloužení, nová podlaha a strop) a stavba čtyřdráhové
kuželny v prvním patře orlovny
s využitím i pro veřejnost.
Do činnosti se zapojovali další
členové tak, že ivančičtí orli byli
schopni zajistit uspořádání dnů
FICEP (Mezinárodní federace ka-

Členky ivančického Orla na sletu Svazu katolické mládeže v Lublai, 1938

Orla byl zabaven, organizace byla
rozpuštěna, orlovna byla využívána jinými organizacemi a školami.
Až po více jak 40 letech došlo
k obnově Orla jak na republikové
úrovni, tak i v Ivančicích. V tomto období musíme připomenout
především obětavou práci p.
učitele Poula, který přesvědčil
ing. Černého a sestru Evu Šnédarovou, aby se ujali obnovy Orla,
a sám obíhal úřady, až se mu po-

tolických sportovních organizací)
a byly vytvořeny předpoklady
pro vedení sportovních aktivit
a táborů pro děti. S minimálními prostředky se daří pořádání
sportovních akcí v malé kopané,
kuželkách a florbalu. Házenkářské mužstvo úspěšně reprezentovalo Orel na mezinárodním
mistrovství FICEP, kde obsadilo
velmi pěkné 3. místo. Můžeme
připomenout úspěchy oddílu
gymnastek, kuželkářů, stolního
tenisu apod. V kulturní činnosti
jsou pořádány přednášky, výstavy
obrazů, akce pro děti a podobně.
Za posledních 20 let od opětovného obnovení Orla v Ivančicích se zde udělal obrovský kus
práce. V tomto měsíci oslavil
ivančický Orel stoleté výročí
od svého založení. Stovkám členů
i nejmenovaným, kteří se přičinili
často v obtížných dobách o chod
jednoty, patří velký dík a současným i budoucím členům orelské
jednoty přejeme hodně úspěchů
do další činnosti.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: internet, jednota Orel Ivančice, pamětníci
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je
včetně 20% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 20% DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO

•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu.
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Mazda 323, r. v. 97, barva červená,
platná STK na 2 roky. Volat po 19. hod.,
možno i sms na tel.: 602 372 514.
•• 4 letni pneu (2 x 8 mm a 2 x 5mm)
a zimní pneu (4 x 8mm) - Barum
165/70 R13, vše za 4.000 Kč i s plech.
disky. Tel.: 777 195 908.

» BYTY - NEMOVITOSTI

prodám
•• RD - novostavba Hostěradice, Míšovice, poz. 2200 m2. Tel.: 777 582 899.
•• RD v Čejkovicích u Znojma, dvůr,
zahrada, sklep. Tel.: 721 340 974.
•• RD 3+1 se zahradou. Nová okna,
zateplení a topení. Cena dohodou. Zn.
Kratochvilka. Tel.: 720 109 020.
•• byt 2+1, cihlový, zvýšené přízemí,
sklep, samost. spíž, Ivančice - staré
sídliště (volný ihned, prodej bez RK).
Tel.: 603 311 364.
•• byt 3+1 v Ivančicích v OV, byt je
na novém sídlišti, 2. patro s výtahem,
balkon a sklep, parkování před domem. Tel.: 604 543 409.
•• byt 3+1 v MK, cena 850.000 Kč,
mobil 605 803 523.
hledám pronájem
•• bytu 1+1 v Ivančicích. Tel.:
773 164 981.
pronajmu
•• byt 1+1 v Brně, panelák, částečně
zařízený. Vhodné pro 1-2 studenty.
Cena 5.000 Kč nájem + 2.000 Kč
služby měsíčně. Tel.: 606 562 803.
•• byt 2+1 v Ivančicích na novém sídlišti. Volný od 1.7. Tel.: 777 030 173.
•• byt 2+1 v Oslavanech. Tel.:
605 701 523.
•• třípokojový cihlový byt s garáží
v Oslavanech u zdrav. střediska,
2. posch., prostorný, lodžie. Volny od
1. července. Tel.: 606 426 497.
•• garáž v Oslavanech, ul. Starohorská, 100 m od aut. zastávky. Cena 800
Kč/měs. + inkaso. Volna od 1. 7. 12.
Tel.: 731 255 669.
•• zařízenou chatku se zahrádkou Na
Kačence, MK. Vhodné k rekreaci,
voda, elektrika, WC. Nájem 1000 Kč/
měs., vč. poplatku. Tel.724 534 839.
•• chatu na Vranovské přehradě - Oslnovice - Chmelnice. Voda, plyn, el.,
spol. místnost, TV, 3 pokoje, koupelna
a sprcha s teplou vodou, WC. Posezení
u ohniště, parkování pro 3 auta. 100
m od chaty je pláž, 3 restaurace, prodejna a půjčovna loděk. Pěkný výhled
na hrad Cornštejn a Bítov. Kontakt:
731 090 222, nebo 737 155 918.

» ELEKTRO - ELEKTRONIKA

prodám
•• mrazící box pultový Calex 220 L,
cena 4.500 Kč. Volat po 15. hod. Zn.
Nevyužitý. Tel.: 603 326 486.
•• mrazák Whirpool, cena 1.500 Kč.
Tel.: 606 145 316.

» NÁBYTEK

koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• dětskou patrovou postel 1.80 m,
postel na skříňce s policemi i s matraci. Cena 1.000 Kč. Tel.: 777 209 235.
daruji
•• 2 válendy s úložným prostorem. Zn.
Za odvoz z Ivančic. Tel.: 723 616 258.

» STAVBA - ZAHRADA

koupím
•• interiér. dveře 2/3 sklo. Šíře 60 cm.
1x pravé a 1x levé. Tel.: 602 782 272.
•• skleněné střešní tašky bobrovky.
Tel.: 515 320 787.

prodám
•• 8 ks stropnic - skořepin 300 x 60
cm. Tel.: 731 858 577.
•• zachovalý plynový bojler Quantum
144 L, 5 let v provozu, cena 2.500
Kč. Volat po 15. hod. Zn. Udržovaný.
Tel.: 603 326 486.
•• nový plynový průtokový ohřívač
Junkers s výraznou slevou - nevhodný
dar. Tel.: 721 131 027.
•• kompresor Orlík 380 V, nádrž 150
l. Cena 5.000 Kč. Tel.: 608 722 724.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• kočár 3komb.(autosedačka, hluboká a sport. korba), nánožníky, taška,
s aretaci. Málo používaný. Záruka do
12/2012. Barva šedo-zelená. Cena
3.500 Kč. Tel.: 604 280 313.
•• pěkný sportovní kočárek, zelenošedá barva, měnitelná rukojeť, zimní
fusak + přidám zdarma pytel oblečení
a hraček! Cena jen 1.500 Kč. (původní 7.000 Kč). Tel.: 721 326 426.
•• za symbolickou cenu 50 Kč/ks
různé oblečení pro parádnici na 2-4
roky a 8-10 roků. Možno vyzkoušet
a vybrat. Tel.: 776 002 929.
•• hračky, dřevěné výrobky a školní
potřeby - vše nové. Zn. levně. Tel.:
777 580 906.
•• dětské kolo Monkey, 3-5 let, červenožlutá barva, hliníkové středy, brzdy
na šlapátkách, polohovací sedátko a
řidítka, blatníky, kryt řetězu. Cena:
1.500 Kč. Tel.: 774 156 827.

» RŮZNÉ

•• Vyzýváme paní Janu Špiříkovou
z Oslavan, aby uhradila své závazky
za odebrané inzertní služby v periodiku Zrcadlo ve výši 9.187 Kč. Zároveň
hledáme další její věřitele.
Redakce
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• piano - pianino ve slušném stavu,
prosím nabídněte. Tel.: 608 079 140.

» ZVÍŘATA

prodám
•• štěňata bíglů bez PP po rodičích
s PP. Barva tricolor, 2x očkovaná
a odčervená. Tel.: 724 033 609.

» SEZNÁMENÍ

•• Dominantní pár na úrovni hledá
velmi submisivní ženu, služku, sexuální otrokyni. Čistota a zdraví podmínkou. Stav a věk není rozhodující.
Tel.: 777 685 203.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím

(komerční inzerce)

•• Hledáme 3 nové kolegy. Práce PC
+ komunikace se zákazníky. Home
Office, zaškolíme, plat 23.000 Kč
měsíčně. Volejte tel.: 602 767 534.

» 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.
•• Půjčka až 200 000 Kč. První
splátka až po vyplacení peněz. Žádné poplatky a linky 900. Tel. 732
547 490, 734 277 263. Spolupracuji
se 2 věřiteli.
•• Nabízíme široké spektrum půjček pro zam., OSVČ /i začínající/,
důchodce, ženy na MD, půjčky v
hotovosti i na účet. Jsme schopni
vyplatit Vaši nemovitost před exekucí, půjčíme i na zástavu. Přijďte
si vybrat Váš finanční produkt. Najdete nás v Ivančicích, Palackého
nám. č. 8. Tel.: 731 933 513. Pracuji
pro více věřitelů.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, 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.
•• Individuální výuka anglického
jazyka - veškeré stupně pokročilosti.
Konverzace, příprava na mezinárodní zkoušky, pohovory, maturitu, doučování přes prázdniny. Lekce jsou
sestaveny na míru podle individuálních studijních potřeb, a odpadají
tak nevýhody skupinových kurzů.
Oslavany nebo online po Skype.
Tel.: 608 874 696. Teším se :)
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré
opravy. Okenní sítě vyrobím a namontuji i do 24 hodin. Žaluzie vertikální,
horizontální (řetízkové), silikonové

těsnění oken a dveří, rolety předokenní i látkové do střešních oken. Více
info: Ivo Pavlík, Dukovany 221. Tel./
fax: 568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@ seznam.cz.
•• Chcete se cítit dobře a prodloužit si aktivní život? Dopřejte tělu
detoxikaci, očistění tělesných filtrů
(játra, ledviny, plíce, kůže, střeva)
a lymfatického systému. Posilte si
svou imunitu. Dopřejte tělu chybějící vitamíny a minerály. To vše můžete ovlivnit. Chcete více informací
- zavoljte mi. Tel.: 773 291 452.
•• Maturita z angličtiny - opravný
termín v září 2012. Individ. příprava
pod vedením zkušeného SŠ učitele s
certifikátem hodnotitele MZ pro písemnou i ústní část. Info: Lena.Karlik@seznam.cz, tel. 606 522 461
(20.00-21.00). Moravskokrumlovsko,
Termíny dohodou. Začněte dnes!

WAKE UP: SKYLINE,
DEFUCKTO A ZAKÁZANÝ OVOCE

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736, 601 631
ne 17. 6. v 18.00
a ve 20.00 hodin

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Komedie ČR

st 20. 6. v 18.00
a ve 20.00 hodin

PRCI, PRCI, PRCIČKY:
ŠKOLNÍ SRAZ
Komedie USA

ZKUŠEBNÍ PROVOZ - zahájení provozu
zdigitalizovaného kina -2D- Nenechte si ujít !!!
čt 21.6. v 18.00
a ve 20.00 hodin
pá 22.6. v 18.00
a ve 20.00 hodin

OKRESNÍ PŘEBOR:
Poslední zápas
Pepíka Hnátka
Nová česká komedie

so 23.6. v 10.00
a v 15.00 hodin

MADAGASKAR 3
Anim. komedie USA, dabing

ne 24.6. v 18.00
a ve 20.00 hodin

HNĚV TITÁNU
Dobrodružný, fantasy film USA

čt 28.6. v 18.00
a ve 20.00 hodin

Můj vysvlečenej deník
Komedie ČR

so 30.6. v v 19.15 SNĚHURKA A LOVEC
Fantasy film USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
so 23.6. v 18.00

MODRÝ TYGR
Rodinný film ČR, SR, D; česky

ne 24.6. v 18.00

MISSION: IMPOSSIBLE
GHOST PROTOCOL
Akční thriller USA

st 27.6. v 18.00

NEPŘÍTEL POD OCHRANOU
Akční krimi thriller USA

LETNÍ KINO MIROSLAV

V. ročník hudebního festivalu WAKE UP se uskuteční 23. června
ve Znojmě, tentokrát v areálu bývalého pivovaru v centru města.
Pořadatelé připravují tři podia, pestrý program zaměřený
na různorodé žánry od rocku, přes hiphop až po techno
a drum&bass. Sledujte aktuální informace na www.wakeup.cz

st 20.6. ve 21.30

KOCOUR V BOTÁCH
Animovaná komedie USA

so 23.6. ve 21.30

ČTYŘI SLUNCE
Komediální drama ČR

Tělovýchovná jednota Jamolice ve spolupráci s Obcí Jamolice pořádá

so 30.6. ve 21.30

MISSION: IMPOSSIBLE
GHOST PROTOCOL
Akční thriller USA

so 2.6. ve 21.30

PROBUDÍM SE VČERA
Školní komedie ČR

XIV. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO
TURNAJE AMATÉRSKÝCH DRUŽSTEV
O POHÁR STAROSTKY OBCE
23. - 24. června 2012
Areál Letního tábora Pod Templštýnem v údolí řeky Jihlavy.
Zahájení turnaje: sobota 23. června v 9.00 hodin.
Po celou dobu turnaje je zajištěno bohaté občerstvení
V sobotu večer v areálu diskotéka. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Partnerem akce je skupina ČEZ
a Mikroregion Moravskoukrumlovsko.

Český svaz chovatelů ZO Moravské Bránice pořádá na hřišti
u místní sokolovny dne 30. června 2012 od 20.00 do 03.00 hod.

LETNÍ NOC „POŠLI TO DÁL

„

Mezigenerační setkání kapel jihomoravské legendy OLD ARCUS
a moravskoslezské kapely z Pustějova NEVÍM, které nabídnou
hudbu pro všechny generace návštěvníků. Část zisku půjde
na podporu konkretního projektu Rádia Impuls „Pošli to dál“.
Občerstvení zajištěno. Vstupné: 100 Kč.

Parta sportovních nadšenců Vás zve na 3. ročník turnaje v minikopané

„DĚLŇÁK CUP

„

sobota 30. června 2012 • fotbalový stadion TJ Oslavany
Další informace na tel.: 728 869 766, 603 472 016.
Těšíme se na Vaši účast.

Městys Višňové pořádá

VIŠŇOVSKÉ TRHY 2012
vždy v době od 7.30 do 11.00 hodin „VE DVOŘE“,
na kterých srdečně uvítá všechny dodavatele, kteří mohou nabídnout
své sezónní výpěstky, řemeslné výrobky a různý sortiment zboží
v termínech: • 16. června • 21. července • 18. srpna • 15. září
20. října • 17. listopadu • 15. prosince. Věříme, že nás i letos
potěšíte Vaší návštěvou. Informace na tel.: 515 339 130.

( 515 333 538

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210
ne 17.6. ve 20.00

STUD
Drama VB

st 20.6. v 17.30

LORAX
Anim. pohádka USA, dabing

pá 22.6. ve 20.00

SIGNÁL
Komedie ČR

st 27.6. ve 20.00

SHERLOCK HOLMES:
HRA STÍNŮ
Dobrodružný film USA

ne 1.7. v 17.30
a ve 20.00 hod.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Komedie ČR

HLAVNÍ POUŤ
V HLUBOKÝCH MAŠŮVKÁCH
sobota 7. července 2012
Pěší poutníci vycházejí z Rešic v 7 hodin, další poutníci se mohou
připojit po telefonické domluvě. Odjezd autobusu z Rešic v 15 hodin,
z Mašůvek odjezd po ukončení mše svaté, asi ve 22.00 hodin
(čas odjezd bude upřesněn). Autobus pro poutníky je zdarma.
Zájemci se mohou nahlásit u p. Zdeňky Slámové, Rešice č. 40,
tel: 723 753 251, a p. Anny Husákové, Rešice č. 59, tel: 732 621 783.

Oslavy 100 let kopané s kapelami

KERN A ARCUS ROCK
sobota 23. června 2012 ve 20.00 hodin - Stadion Ivančice

MO MRS Moravský Krumlov pořádá

TJ PETROVICE pořádá pro děti i dospělé

DĚTSKÝ DEN

v sobotu 23. června 2012, začátek ve 14 hodin
Areál fotbalového hřiště v Petrovicích.
Soutěže, stanoviště s úkoly pro děti, ukázka práce policie,
lákavé odměny. Koná se pouze za příznivého počasí.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
TJ PETROVICE pořádá pro širokou veřejnost

2. LETNÍ NOC

sobota 23. června 2012 • začátek ve 20 hodin
fotbalové hřiště v Petrovicích
Hraje hudební skupina STONE. Zveme k tanci a příjemnému
posezení pod pergolou. Občerstvení zajištěno, vstupné 70 Kč.
Akce se v případě nepříznivého počasí koná v KD Petrovice.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO MLÁDEŽ
neděle 24. června - zahájení v 7.00, ukončení ve 12.00.
Vyhlášení výsledků v 12:30-13:00 hod.
Zúčastnit se může mládež od pěti do patnácti let. Děti od pěti
do osmi let v doprovodu rodičů. Občerstvení pro soutěžící zdarma.
Rybáři se těší na hojnou účast soutěžících.

VELKÁ LETNÍ PÁRTY

29. června 2012 od 19.00 hodin
sál a zahrádka Němčické hospody u Kolářů - Ivančice
Program: Žádný cígo, jedem ! (folk-rock Brno, koncert od 21.00 hod.)
Optimistic Orchestra (ethno Brno), DJ Jaryn Leoš Mareš revival.
Vynikají grilované klobásky, voda 22 Kč.
Vstupné 40 Kč, dámy do 22.00 hodin ZDARMA! Rezervace míst
a více informací na tel.: 721 019 080, www.hospoda-nemcice.cz
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MĚSÍČNÍ VYDÁNÍ PERIODIKA

ZRCADLO č. 13/2012
NA ČERVENEC
VYCHÁZÍ 29. ČERVNA

ZRCADLO č. 14/2012

NA SRPEN
VYCHÁZÍ 27. ČERVENCE
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