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Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY?

RAZÍTKa
VÝROBA - OPRAVY

VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ
OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.

Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající

typ a rozměr razítka.
Grafický návrh štočku ZDARMA.

Podklady zašlete na e-mail: info@alma.cz.
Více informací na tel. čísle: 602 782 272.

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

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

������� ��������� Nám. 13. prosince è. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529

e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI

VYØÍDÍM
E ZA VÁS!

Nám. 13. prosince č. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma:
800 101 150

telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529

rioslavany@mail.ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE

A ZÍSKEJTE SLEVU AŽ 57 %

NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ

/Moravský Krumlov/ Ve středu 
27. února 2013 přijela předsedky-
ně Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR Miroslava Němcová do 
Moravského Krumlova, aby v dis-
kusi se studenty moravskokrum-
lovského gymnázia podpořila 
nominaci sira Nicholase Wintona 
na Nobelovu cenu za mír. 

Nicholas Winton v roce 1939 
zachránil 669 převážně židov-
ských dětí z území ohroženého 
Československa před transportem 
do koncentračních táborů tím, 
že jim zajistil odjezd vlakem do 
Spojeného království.

Po přijetí hostů na radnici 
pokračoval program v kině. 
Studenti gymnázia zhlédli doku-
mentární film Nickyho rodina a 
po jeho skončení měli příležitost 
vyzpovídat jednoho z hostů, paní 
Zuzanu Marešovou, jedno ze za-
chráněných „Wintonových dětí“.

O tom, jak film Nickyho rodina 
a poutavá slova paní Marešové 
oslovily studenty, svědčí zamyš-
lení Anny Slavíkové ze sexty:

„Musím říci, že film byl velmi 
emotivní, však také nám bylo 
řečeno, abychom si připravili 
kapesníčky. Přiznám se, že jsem 
si také pobrečela při představě, 
jaké to asi bylo, posadit své dítě 
do vlaku a vědět, že už je nikdy 
nespatříte. Říkám si, že nebýt 

toho, že měl Nicholas Winton 
v Praze kamaráda, se kterým 
chtěl jet lyžovat, a kdyby mu ten 
kamarád nevysvětlil, v jaké situa-
ci je teď naše země, a Nicholas by 
se nepřijel na to podívat, mohlo 
být všechno jinak. Ale naštěstí 
se toto všechno stalo a Nicholas 
začal vymýšlet plán, jak alespoň 
děti dostat do bezpečí.

Muselo to být strašně složité, 
psát hromadu dopisů, třeba do 
Bílého domu a přátelům z růz-
ných zemí, ale vstříc vyšla jenom 
rodná Anglie, do níž nakonec 
dopravil 669 dětí. Probíhalo to 
vlastně tak, že v Anglii všude 
možně zveřejňoval fotografie 

dětí, které potřebují nový domov. 
Bylo to jako v obchodě. Rodiče si 
vybrali dítě, které se jim líbilo, a 
to si vzali. Děti měly jet do An-
glie hromadně, ve vlaku. To se 
podařilo a v Anglii na děti čekali 
jejich noví rodiče. Přišlo mi moc 
smutné, když tam nějaké dítě při-
jelo a nikdo na ně nečekal. Ale to 
se stalo jen zřídka ...

Prvního září roku 1939 měl 
vyjet poslední vlak s 250 dětmi. 
Bohužel vypukla 2. světová válka 
a vlak nevyjel ...

Nedokážu pochopit, jak se to 
všechno panu Wintonovi poved-
lo, jak je možné, že to nikomu ne-
řekl, až sešit s výstřižky objevila 

jeho žena. Dodnes se našlo přes 
200 dětí, které zachránil, a věřím, 
že se najdou i další. A kdyby ná-
hodou Nobelovu cenu nezískal, 
určitě je rád, že inspiroval mnoho 
lidí ke konání dobrých skutků.“

Nobelova cena za mír je jedna 
z pěti Nobelových cen, která je 
udělována osobě nebo organizaci 
(což cenu míru činí výjimečnou). 
Je nepochybně cenou nejkontro-
verznější. Často se okolo jejího 
udílení rozpoutávají zuřivé de-
baty, ale v některých případech 
nad rozhodnutím komise zůstává 
rozum stát. Asi největší protesty 
vyvolalo v roce 1994 ocenění 
Jásira Arafata, palestinského po-
litika, podezřelého ze spolupráce 
s teroristy. Mnoho otazníků ale 
také visí i nad posledním výbě-
rem, kdy se nositelem Nobelovy 
ceny za mír stala Evropská unie. 

Nominací Nicholase Wintona 
za záchranu stovek dětských 
životů tato cena ale opět dostává 
ten správný rozměr.

„Opětovnou nominaci sira 
Wintona na toto významné oce-
nění plně podporuji, neboť jeho 
osobní statečnost a neuvěřitelná 
odvaha v době sílícího nástupu 
nacismu v naší republice má 
obrovský symbolický význam i 
v dnešní době“, zdůraznil Tomáš 
Třetina, starosta města.     /mape/

„Wintonovo„ dítě v Krumlově
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Díky, pane Gutenbergu
Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem. Známé a velmi 

pravdivé přísloví. V tomto ročním období se střídají pravidelně mrazí-
ky a teplé jarní sluníčko jak na běžícím páse. Zahrádkáři sice začínají 
vystrkovat nos, ale ještě to pořád není to pravé ořechové, kdy mohou 
pobíhat po svých la�fundiích jen v plavkách a tričku. 

Televizní program nestojí jako obyčejně za nic. Počítače okupují pod 
záminkou rozšiřování školních znalos� naše milované dě�. Tak nám 
nezbývá nic jiného než se uchýlit ke starému a známému receptu, jak 
užít volný čas. Vzít do rukou ony podlouhlé papírové předměty, nazý-
vané všeobecně knihy. Musím ovšem uznat, že po nekonečných tele-
vizních seriálech a ostatních příšernostech, kterými jsme pravidelně 
krmeni, je to velice příjemné rozptýlení. Díky knihám se vracíme zpět 
do našich mladých let a opět prožíváme s našimi oblíbenými hrdiny 
všechna dobrodružství. Díky knihám se prodíráme pralesem nebo 
číháme v bažinách se Sherlockem Holmesem na psa baskerwilského. 

Za to, že si v nich můžeme listovat a za jejich zakoupení nemusíme 
pla�t vysoké finanční částky, které by se rovnaly ročnímu rodinnému 
rozpočtu, vděčíme jednomu člověku. Němci Johannesu Gensfleischovi, 
který je spíše známý pod jménem Gutenberg. Vynalezl mechanický knih-
�sk za pomocí pohyblivých liter. Jen díky tomuto vynálezu se knihy začaly 
masově šířit do celého světa. Celá událost se dá přirovnat k rozšíření 
internetu v tomto stole�. A jen tak mimochodem. Je dokázáno, že svůj 
vynález uskutečnil bez znalos� �skových technologií Dálného východu. 

Obchod s knihami začal čile růst a pomalu a jistě začaly vznikat první 
knihovny, kde jste si mohli knihu za drobný obolus vypůjčit, nebo knih-
kupectví, kde jste si mohli knihu koupit. Postupem času se tyto ins�tu-
ce začaly rozšiřovat i na venkov, kde našly své četné příznivce. Na svých 
místech šťastně prosperovaly řadu let a nejedné rodině poskytly po 
řadu generací zdroj obživy. Po roce 1948 byly sice tyto živnos� znárod-
něny, ale milá knihkupectví existovala dál. I když řada kvalitních knih
a autorů (můj oblíbený spisovatel Karel Čapek byl jeden čas mezi nimi) 
byla zakázana, tvořily se u těchto obchodů pravidelně ve čtvrtek fronty 
a řada �tulů byla podpultových. Dostat se tenkrát k Edu McBainovi
a jeho 87. revíru byla bez známých v knihkupectví věc zcela nemožná. 

Ránu dala našim knihkupcům, zejména na malých městech, až 
doba moderní. Internet, čtečky a zejména vysoké ceny kvalitních knih 
udělaly své. Zákazníků, i z důvodu hospodářské krize, začalo ubývat. 
Poslední ranou bylo zavedení tržních nájmů a spousta prodejců 
levných knih okupujících s dodávkami naše náměs�. Tak bohužel 
téměř současně skončila i knihkupectví, na která jsme byly léta zvyklí 
- v Ivančicích i v Moravském Krumlově. 

Kniha. Věc lidmi milovaná a některými vrchnostmi nenáviděná. 
Zdroj poučení a zábavy. Přežije i XXI. stole�? Doufejme. Protože sebe-
dokonalejší počítač, ta nejlepší televize nebo nějaké jiné elektronické 
hejble nikdy nedokáží nahradit obyčejný ohmataný svazek osudů dob-
rého vojáka Švejka, který leží někde ve vaší knihovně.         Petr Sláma

Slovo úvodem

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

Žaluzie Koblížek

REFERENCE TÝDNE:
INTERIEROVÉ ROLETKY

s boxem a bočními lištami
- RD Obřany

) 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

ZAHRADNICTVÍ V POLÁNCE

otevřeno: březen PO-SO od 8:00 do 17:00
od dubna PO-SO od 8:00 do 19:00
Tel.: 515 336 413  •  606 406 060

www.zahradnictvi-polanka.wbs.cz

JAROSLAVA BURŠÍKOVÁ
nabízí: primule za 20 Kč, sadbu salátů

a jiné zeleniny, balkonové kvě�ny, 
skalničky, cibuloviny, substráty,
drobné ovoce, vodní rostliny.

PNEUSERVIS KALCŮ
LETNÍ PNEU SKLADEM - nové i jeté 
350,- plech kola • 400,- alu kola

PŘEZUTÍ VČETNĚ VYVÁŽENÍ 
Moravský Krumlov, Dělnická 598

(u sběrného dvora) 
objednávky na tel.: 736 100 508 

po-pá 14.30 - 19.00 a so 8.30 - 13.00

PETR HUSÁR

ZEDNICKÉ
PRÁCE

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

Ivančice - Řeznovice 89
Tel.:  777 167 826

e-mail: husarp@volny.cz

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

PEDIKÚRA 
RADKA DAŇHELOVÁ 

Olbramovice 
mobil: 731 568 091 

provozní doba: dle telef. dohody 

SLUŽBY: 
»  mokrá pedikúra 
»  mobilní pedikúra
    (v pohodlí Vašeho domova) 
»  para�nové zábaly 
»  masáže nohou 
»  modeláž nehtů UV gel 
»  lakování a zdobení nehtů 
»  dárkové poukazy 

Višňové 384
671 38  Višňové

Přijmeme
dispečera pro mezinárodní 

kamionovou dopravu.
Velmi dobrá znalost NJ podmínkou.

Kontakt: 515 339 912, 737 259 060
e-mail: info@trucktrans.cz

/Ivančice/ Širokou diskuzi 
nejen mezi ivančickými zastupi-
teli, ale i mezi veřejností vzbudil 
návrh na celkovou rekonstrukci 
ivančického náměstí Palackého.

Podle vyjádření radnice je „sa-
motné jádro města Ivančice coby 
obce s rozšířenou působností a 
regionálního střediska dlouhodo-
bě ve zcela nevyhovujícím stavu. 
Dostupnost veřejných privátních 
služeb v centru města je značně 
ztížená a městské prostředí zcela 
neatraktivní pro obyvatele regio-
nu, města, turisty i podnikatele. 
Je třeba dosáhnout obnovy tech-
nické a doprovodné infrastruk-
tury, tedy celkové regenerace 
tohoto prostředí, a podpořit tak 
konverzi lokality, která dlouho-
době podporuje růst významu 
územní a sociální segregace.“  

V projektovém řešení je 
navrženo celkové „zklidnění“ 

dopravy a vytvoření pěší zóny v 
prostoru před kostelem Nanebe-
vzetí Panny Marie s vytvořením 
dalších parkovacích ploch na 
Komenského náměstí. Palackého 
náměstí by pak nebylo přístupné 
individuální motorové dopravě.  

Ne všichni ivančičtí občané 
s tímto řešením souhlasí. Dali 
to jasně najevo jak na veřejném 
zasedání zastupitelstva 25. února, 
tak i na dalším jednání, které se 
konalo o dva dny později.

Obyvatelé Palackého náměstí, 
zejména zdejší podnikatelé, mají 
za to, že vytvoření pěší zóny by 
tuto lokalitu zcela umrtvilo a za-
sadilo by jim po stavbě loňské ka-
nalizace, která pro ně znamenala 
vysoké finanční ztráty, poslední 
smrtelnou ránu. V jedné věci se 
obě strany shodnou. Že situaci 
na Palackého náměstí je nutno
bezodkladně  řešit.              /PeSl/

Pěší zóna na náměstí?
Ne všichni souhlasí

§ 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, měla bych na Vás dotaz. Pracuji asi půl roku ve firmě 
ve větším pracovním kolektivu. Do tohoto kolektivu jsem ale nezapad-
la, mám s kolegy z práce problémy a řeším s nimi stále nějaké hádky. 
Jsem z toho psychicky dost špatná. Chtěla bych tak v práci skončit 
co nejdříve. Proto jsem chtěla vědět, jestli je možné nějak ukončit 
pracovní poměr ihned bez toho, abych dávala výpověď a byla v práci 
ještě ve výpovědní době, čehož se bojím. Děkuji za odpověď.  

K Vašemu dotazu uvádím, že pracovní poměr je možné ukončit 
dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru nebo 
zrušením ve zkušební době. Bohužel ve Vašem dotazu nepopisujete, 
zdali máte uzavřen pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou. Pokud 
jde o pracovní poměr na dobu určitou, končí samozřejmě i uplynutím 
doby trvání pracovního poměru, pokud se souhlasem zaměstnavatele 
nepokračujete ve výkonu práce.

Ve Vašem případě by bylo nejvhodnější ukončit pracovní poměr do-
hodou se zaměstnavatelem, jelikož tímto způsobem je možné ukončit 
pracovní poměr k jakémukoliv datu, tzn. že můžete ukončit pracovní 
poměr prakticky ihned. Podmínkou uzavření dohody je souhlas za-
městnavatele a zaměstnance. Prvním krokem je tedy zkusit dohodu se 
zaměstnavatelem. Pokud není možná dohoda, nezbývá Vám bohužel než 
podat výpověď s tím, že nemusíte jako zaměstnanec uvádět důvod výpo-
vědi, ale musíte dodržet dvouměsíční výpovědní dobu. Výpověď musí 
být písemná a musí být doručena zaměstnavateli. Dále je možné ukončit 
pracovní poměr okamžitým zrušením, ale to je možné v případě, že Vám 
zaměstnavatel nevyplatil mzdu více než 15 dnů po období splatnosti 
nebo nemůžete práci vykonávat bez vážného ohrožení zdraví.

To jsou možnosti pro ukončení pracovního poměru u zaměstnavate-
le. Můžete se také pokusit se zaměstnavatelem dohodnout na přeřazení 
na jinou práci či jiné místo výkonu práce, pokud je nějaká možnost.

Přispěli žáci i pedagogové
„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se 

upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě,“ řekl Ralph 
Waldo Emerson. Vzhledem k tragické události ve Frenštátu pod Rad-
hoštěm se v ZŠ V. Menšíka Ivančice mezi žáky a pedagogy zvedla 
nečekaná vlna solidarity a rozhodli se přeživším lidem výbuchem 
zničeného panelového domu finančně pomoci.

V pondělí 25. února 2013 proběhla v každé třídě školy charitativní 
dobrovolná akce. Každý žák, který se chtěl finanční pomoci zúčastnit, 
přispěl do předem připravené „kasičky“ částkou, kterou si sám zvolil. 
Vybraný příspěvek ve výši 9 198,- Kč byl v úterý 26. února 2013 ode-
slán na speciálně zřízený účet radnice Frenštátu. 

Děkujeme všem pedagogům, žákům a jejich rodičům za podporu 
dobré věci.                              Lenka Vokurková, ředitelka školy

Nejstarší, nejlépe střežená a 
nejnavštěvovanější – to jsou pri-
máty, kterými se může pochlubit 
fotovoltaická elektrárna umístěná 
v areálu jaderné elektrárny Du-
kovany. Desátým rokem v areálu 
„jaderky“ vyrábí čistou energii 
demonstrační fotovoltaická elek-
trárna o instalovaném výkonu 
10 kW, která ročně dodá do sítě 
zhruba 8 tisíc kWh. 

Dukovanská fotovoltaická 
elektrárna má přitom v rodném 
listě uvedeno datum ještě o pět let 
starší, což z ní činí nejstarší dosud 
funkční zařízení svého druhu a 
kapacity v rámci celé České re-
publiky. V roce 1998 zahájila ostrý 

provoz jako vůbec první česká 
fotovoltaická elektrárna v rámci 
průkopnického komplexu obno-
vitelných zdrojů společnosti ČEZ
v Jeseníkách - poblíž přečerpávací 
vodní elektrárny Dlouhé Stráně
a větrného parku Mravenečník. 
Zařízení sestávalo z českých pane-
lů dnes už neexistující firmy Tesla 
Trimex z Rožnova pod Radhoš-
těm. Vlivem extrémních klimatic-
kých podmínek i častých krádeží 
zařízení byl provoz elektrárny 
několikrát přerušen a na podzim 
2002 definitivně ukončen. 

Celá elektrárna byla následně 
demontována a převezena do are-
álu jaderné elektrárny Dukovany.

Dukovanská sluneční 
elektrárna slaví 10 let
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telefon: 724 322 469  •  www.teracowech.cz

PILA PACHL

Luboš Pachl • Čermákovice
tel.: 724 843 001 • pila.pachl@seznam.cz

nabízí:

SMRKOVÉ LATĚ
5x3 cm - 7,20 Kč/bm, 6x4 cm - 11,50 Kč/bm

TRÁMY DO DÉLKY 10 m - 5.500 Kč/m3

truhlářské nesušené ŘEZIVO v dřevinách
smrk, modřín, jedle - 6.000 Kč/m3

Občanské sdružení ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO poptává
 

Recipročně nabízíme inzerci v periodiku Zrcadlo.
Nabídky zasílejte na info@alma.cz.

Občanské sdružení ALMA nabízí všem neziskovým, 
příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ INFORMAČNÍ SERVIS
Pokud máte zájem na stránkách Zrcadla zdarma zviditelnit svou 

organizaci, seznámit veřejnost s vašimi záměry, pozvat je
na vaše kulturně-společenské či sportovní akce, kontaktujte nás 

na tel.: 602 782 272, nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info 

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Občanská informačná komísia jaderné elektrárny Mochovce
uspořádala 27. února v Levicích seminář pro starosty z okolí obou
slovenských jaderek. Sem byli pozváni i naši komisaři, kteří tak oplatili 
návštěvu slovenských kolegů na podzim v Dukovanech.

Z úst generálního ředitele SE - ENEL (majoritní majitel elektrárny 
Mochovce) pana Paola Ruzzini, předsedkyně Úřadu jaderného dozoru 
SR paní Marty Žiakové a dalších jaderných odborníků vyslechlo sedm 
desítek starostů informace o opatřeních, která byla na elektrárnách pro-
vedena, nebo jsou dosud prováděna na základě zjištění plynoucích ze 
zátěžových testů. V jednotlivých příspěvcích i v následující diskuzi byl 
často zmiňován pojem bezpečnosti a cest vedoucích k jejímu zvýšení, 
ale také význam komunikace a vzájemné spolupráce provozovatele, 
dozorových orgánů a veřejnosti. 

Takový postoj zastává i naše bezpečnostní komise. Hned po událostech 
ve Fukušimě dostali starostové v okolí elektrárny základní ověřené infor-
mace o havárii. To bylo velice důležité, protože veřejnost byla zahlcena 
snůškou matoucích a zavádějících zpráv. Potom následovaly tři semináře, 
které již s odstupem rozebíraly příčiny, průběh a důsledky havárie.

Na jaro připravuje komise další díl seriálu. Nezávislá komise
japonského parlamentu zveřejnila hodnocení širších společenských 
souvislostí, které provázely havárii a negativně ji ovlivnily. Tím se
v informování veřejnosti posuneme opět o krok dále. 

4. 3. 2013, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Stavební společnost se sídlem v Ivančicích
s působností v Brně a v okrese Brno-venkov

hledá schopné pracovníky na pozici: 
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

Požadavky: výuční list, nejlépe v oboru instalatér, zámečník,
topenář nebo SŠ se zaměř. na stavebnictví, řidič. průkaz sk. B.  

STAVEBNÍ DĚLNÍK
Požadavky: výuční list ve staveb. oboru, řidič. průkaz sk. B.

STAVBYVEDOUCÍ
Požadavky: VŠ/SŠ staveb. směru, zkušenosti a praxe z výstavby
inž. sítí, zejména plynovodů a vodovodů, znalost práce na PC,

řidič. průkaz sk. B, organizační a komunikativní schopnosti.
Požadujeme: dobrou prac. morálku, zodpovědnost, f lexibilitu.

Nabízíme: zázemí stabil. společnosti, dobré prac. a plat.
podmínky, možnost profes. a odbor. růstu, firemní benefity.

Profesní životopis zašlete na adresu:
HUTIRA-PSV Ivančice, s. r. o., Jana Vrby 1200/7, 664 91 Ivančice 

nebo na e-mail: libor.sustr@hutira-psv.cz. Podrobnější
informace na tel. čísle 546 451 978, 777 109 971.

VÝZVA LESONICKÝM PAMĚTNÍKŮM
Vážení čtenáři Zrcadla. Obec Lesonice připravuje k letošnímu
100. výročí místní školy vydání publikace o dějinách Lesonic.
Žádáme lesonické pamětníky, rodáky a příznivce o poskytnutí 

fotografií, vzpomínek a dalších materiálů k dějinám obce.
Chybí nám zejména fotografie z činnosti místních sokolů, ochotníků

a hasičů. Budeme rádi i za cokoliv jiného k tématu. 
Naše adresa: Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice 46, 67201,

tel. 515 320 787, e-mail: b.gruna@seznam.cz

Také vás zveme na besedy, které se konají každé pondělí
v 17.00 hodin v lesonické škole.

Zhotovení nových WEBOVÝCH 
STRÁNEK ZRCADLA na základě 
kvalitního redakčního systému.

Zhotovení profilu na Facebooku 
pro periodikum ZRCADLO

a pro další aktivity sdružení.

Někdy v roce 2008 vznikla 
myšlenka založit si své „psí“ cvi-
čiště. Už ani nevím, kolik nás v za-
čátku bylo, kteří jsme chtěli cvičit
a trénovat se svým psem jinak, než 
bylo všeobecným zvykem. Nejdů-
ležitějším aspektem byl fakt, že 
v okolí nebylo cvičiště vhodných 
rozměrů na trénink agility.

Rok poté jsme založili klub 
s oficiálním názvem Občanské 
sdružení HTPes. Jsme klub se za-
měřením na výchovu a výcvik psů. 
Sdružujeme majitele služebních 
i společenských plemen. Nejsme 
členy ČMKU ani ČMKS či jiné 
kynologické zaštiťující organizace.

Začali jsme intenzivně hledat 
místo, kde by mohlo vzniknout 
kynologické cvičiště. Uplynul rok
a místo bylo naše! Pro upřesnění: 
obec Suchohrdly u Miroslavi nám 
vyšla vstříc a pronajala našemu sdru-
žení svůj pozemek. Pomohla nám 
také zaplatit materiál na oplocení.

V současné době cvičíme na 
oploceném pozemku, který má 
bezmála 3000 m2. Pomocí dota-
cí převážně z obce Suchohrdly

u Miroslavi se vybavujeme
zařízením, sloužícím hlavně pro 
trénink agility, ale nezapomínáme 
také na základy poslušnosti. 

Disciplína, která nás zaujala 
nejvíce a pro kterou vzniklo toto 
cvičiště, se nazývá agility. Zakla-
datelé tohoto klubu navštěvovali 
v minulosti různé organizace, 
které se tréninkem agility zabý-
vali. V některých dbali na to, aby 
cvičící podávali výkony a jezdili 
na závody. Jiné kluby byly da-
leko, nevyhovoval čas tréninku. 
Proto jsme činnost našeho klubu 
ušili sobě na míru.

Není pro nás důležité, jak je 
majitel či pes starý, jestli dosahuje 
vrcholových výkonů, nebo se jen 
cvičením oba baví. Není důležité, 
jestli váš pes, se kterým chcete 
cvičit, má rodokmen či nemá. 
Důležité je, aby čas, který spolu 
strávíte, byl pro oba příjemný
a přínosný, jak pro pána, tak pro 
psa. Členství v našem klubu ne-
bude nikoho zavazovat k dokazo-
vání nějakých výsledků, výkonů, 
nebudeme vás nutit pravidelně 

chodit cvičit se svým psem
v určených hodinách. Nikdo vám 
nebude vyčítat, že jste se cviky
z minulé hodiny nenaučili. Chce-
me jen, abyste se svým čtyřnohým 
parťákem strávili čas na cvičišti 
smysluplně, zlepšili kondici sobě 
i svému psu a hlavně se bavili. 
Pokud ale svou výkonnost zlepšo-
vat chcete, máte možnost. Poznali 
jsme, že pokud chceme zlepšit
komunikaci se svým psem, není 
lepší aktivity jak agility. Při agi-
lity se pes naučí vás vnímat a po-
slouchat bez obojku, bez škubání 
vodítkem a hlavně tuto disciplínu 
bude dělat s vámi rád.

Členové našeho klubu mají 
možnost kdykoli přijít cvičit ať 
už jednotlivě, v domluvené sku-
pině či v oficiálních tréninkových 
hodinách. 

Kromě agility se zabýváme 
i tréninkem poslušnosti, máme 
i skupinu štěňat a odrostlejších 

psů, je možno si domluvit jakou-
koli aktivitu se psy, která se vám 
bude zamlouvat. Jako členům 
Vám bude k dispozici jak cvičiš-
tě, tak jeho zařízení - překážky.

Ještě něco k metodě, kterou 
trénujeme - poslušnost. Nejrozší-
řenější název této metody je pozi-
tivní motivace. Je to univerzální 
metoda, platící snad na každého 
živého tvora. Při této metodě se 
psem neškubáme na vodítku, 
nemanipulujeme a nesaháme, 
nekřičíme. Pro ty, kteří poznali 
staré metody výcviku a nezto-
tožňují se s nimi, anebo mají psy 
společenských plemen, kteří se 
bojí velkých psů na služebních 
cvičištích, nabízíme alternativu 
v podobě výchovy a socializace 
na našem cvičišti. 

Touto cestou Vás chceme 
pozvat do našich řad. Kontakty 
najdete na našich webových 
stránkách – www.htpes.banda.cz. 

Skvělého úspěchu dosáhli stu-
denti 4. ročníku oborů technické 
lyceum a dopravní prostředky 
Radek Dočkal, Erik Jiřikovský a 
Viktor Koutný pod vedením Ing. 
Martina Bochníčka a Mgr. Miloše 
Halúzky na krajském kole sou-
těže ENERSOL, které se konalo 
20. února 2013 v Letovicích. 

Projekt Enersol CZ je zaměřen 
na úspory energie a obnovitelné 
zdroje energie. Je výsledkem 
dvojstranné spolupráce mezi 
Nizozemím a Českou republi-
kou. Na SŠDOS je spolupráce 
na projektu Enersol zařezena do 
školního programu environmen-
tálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty (EVVO).

Mezi 33 účastníky se mezi 14 
finalistů dostaly práce Radka 
Dočkala „Emise spalovacích mo-
torů“ a práce Viktora Koutného 
„Řízená termojaderná fůze“, při-
čemž práce Radka Dočkala získa-
la 2. místo v kategorii „Enersol a 
inovace“, a tím i postup do celo-

státního kola v Chebu, kde bude 
reprezentovat JM kraj  a bojovat 
o postup do části mezinárodní. 

Autoři vítězných prací byli 
odměněni řadou věcných cen, 
které převzali z rukou náměstka 
hejtmana Ing. Stanislava Jurán-
ka, představitelů města Letovic 
a pořádající Masarykovy střední 
školy Letovice a dalších význam-
ných hostů. Všem žákům patří 
velké uznání a dík za vzornou 
reprezentaci naší školy.

Mgr. Miloš Halúzka,
koordinátor EVVO na SŠDOS

Úspěch SŠDOS Moravský 
Krumlov v soutěži ENERSOL

Občanské sdružení HTPes ze Suchohrdel u Miroslavi



V sobotu 23. března 2013 se v 
Rosicích u Brna uskuteční čtvrtý 
ročník Velikonočního kumštová-
ní. Na této akci si přijdou na své 
všechny věkové kategorie. Pro 
nejmenší děti budou připraveny 
pohádky a pro ty starší vystoupení 
s jarní tématikou, jako je vynáše-
ní Moreny a další zvyky v podání 
dětí z rosické školy a mateřinek. 
Na nádvoří zajisté nejvíce přiláká 
výstava domácích zvířat - Mini 
ZOO ze dvorku a poníci. 

Společenský sál zámeckého 
kulturního centra zaplní kumštýři, 
kteří budou předvádět svá řemesla 
a umění - především se zde budou 
zdobit kraslice, a to tradičními i 
novějšími metodami (vosková 
batika, vyškrabování, madeira - 
dírkové kraslice, leptané, lepené 
slámou...) plést pomlázky, zdobit 
velikonoční perníky, nebude chy-
bět velikonoční patchwork a další 

řemesla. Své umění předvedou 
také krajkářky z Rapotic. 

Budete zde také moci v klidu 
posedět a ochutnat tradiční ve-
likonoční pochutiny, jako jsou 
jidáše, mazance, plněná vejce a 
velikonoční cukroví. V mateř-
ském centru Kašpárkov a Středis-
ku volného času bude po celý den 
probíhat velikonoční workshop 
pro děti. Nejmenší si ozdobí 
perníček nebo vyrobí zápich do 
květináče a ti větší si vytvoří 
velikonoční dekorace z kynutého 
těsta nebo obarví vajíčka. 

Hospodyňky nakoupí regio-
nální potraviny na farmářském 
trhu na nádvoří (pečivo, uzeniny, 
domácí a křepelčí vejce, domácí 
těstoviny, pivo, víno, pečené čaje, 
slovenské sýry, koření, trubič-
ky, svatební koláčky a frgály a 
mnoho dalšího.) Na řemeslném 
jarmarku se bude prodávat kera-

mika, dekorace z živých i suše-
ných květin, šperky a bižuterie a 
ti praktičtější dají přednost třeba 
ručně vyrobenému košíku nebo 
kvalitním nožům. 

„Zveme vás na prohlídku do 
zámeckého příkopu se středově-
kou vesnicí, kde se budou tradičně 
péct placky. Pro mládež tu bude 
mít připravenou řadu aktivit klub 
Turisťák. Pokud počasí dovolí, 
můžete na náměstí posedět u 
platanu, který bude ozdobený 
malovanými vajíčky. Doufáme, 
že velikonoční strom bude ještě 
krásnější než loni, kdy ho krášlilo
1 430 kusů kraslic,“ přibližuje akci 
Jarmila Helsnerová z Kulturního
a informačního centra Rosice.

Velikonoční kumštování:
sobota 23. března - zámecké kul-
turní centrum - zámecké nádvoří 
- Palackého náměstí, Rosice,
od 9.00 do 17.00 hodin.

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            08.03.2013

Austrálie s A. Maderem
Austrálie je sice bývalou trestaneckou kolonií - mezi Australany do-

konce koluje vtip, že každý z nich je potomkem nějakého kriminálníka, 
ale dnes je to poměrně dost bezpečná země. O své cestě po Austrálii 
nám do městské knihovny přišel vyprávět cestovatel a průvodce pan 
Arnošt Mader. Svou besedu začal ukázkou různých přírodnin a před-
mětů, které si z Austrálie dovezl. Tato část besedy byla důležitá hlavně 
pro nevidomé účastníky z TyfloCentra, kteří si mohli prohlédnout a 
osahat listy a kůru eukalyptu, železité kameny a dokonce i malý valou-
nek zlata, které pan Mader zkoušel rýžovat.

Beseda pokračovala poslechem zvukového záznamu, který byl poří-
zen přímo v Austrálii. Z nahrávky jsme si vyslechli povídání o zdejších 
zvonkových papoušcích a zajímavou historku o lovu klokana. Následo-
valo povídání o samotném cestování po Austrálii, prostřednictvím foto-
grafií jsme navštívili hlavní město Canberru, nejvyšší horu kontinentu 
Mount Kosciuszko i Modré hory, jež jsou charakteristické svým mod-
rým nádechem, který je způsoben vypařováním olejů z listů eukalyptů. 

Panu Maderovi se podařilo opravdu zblízka zachytit i typická místní 
zvířata: stáda klokanů, hejna papoušků, pštrosy emu i lenivé medvídky 
koala, kteří se živí lístky eukalyptů. Beseda skončila zodpovězením 
mnoha dotazů od přítomných návštěvníků a domluvou dalšího poví-
dání, které pro nás pan Mader připraví. V září nás čeká další beseda 
pořádaná ve spolupráci s TyfloCentrem, tentokrát na téma: „Jak se píše 
kronika“ s kronikářkou města Znojma Janou Puchegger Chadalíkovou, 
na kterou jste srdečně zváni.                   Za TyfloCentrum Eva Indrová

Masopust v Rakšicích
Milá babičko, tak si představ, že v Rakšicích chodil masopustní prů-

vod. No ano, po 54 letech se skupina nadšenců rozhodla obnovit tuto 
dlouholetou tradici. V sobotu 2. února se sešli v rakšické Orlovně, aby se 
zde proměnili z civilních osob v nejrůznější legrační masky, ze kterých 
se utvořil pestrobarevný průvod. Když dorazili i obětaví muzikanti na 
bryčce tažené koňmi, mohlo se vyrazit. Za svižného hudebního dopro-
vodu procházel veselý masopustní průvod ulicemi a dům od domu při-
pomínal blížící se masopust, přičemž také masky rozdávaly pozvánky na 
dětský maškarní karneval i dospělácký masopustní ples, též v maskách. 

Obyvatelé Rakšic byli velmi příjemně překvapeni a někteří už z dál-
ky vyhlíželi, až k nim průvod dorazí. Ochotně přispěli na tombolu pro 
děti, která byla i jejich zásluhou opravdu velmi bohatá.

Nechybělo také něco na zahřátí a na posilněnou. Ty bys, babi, měla 
určitě nasmažené voňavé koblížky a nakrájené čerstvé uzené. Ale to 
víš, po tolika letech už se na ledacos pozapomnělo. Věřím však, že 
příští rok už nebude chybět vůbec nic, co k masopustní tradici patří. 

A kdo myslíš, babi, že to celé zorganizoval? No jistěže Orel Rakšice, 
ti přece nezkazí žádnou legraci, však je znáš!

Díky všem orlům a jejich kamarádům, kteří se s nadšením pustili 
do příprav i uskutečnění celé akce, nakonec všechno dopadlo skvěle
a myslím, že už teď se v Rakšicích těší na další masopustní průvod.

Tak se, babi, nezapomeň dívat z toho svého obláčku, protože tys nikdy 
nechyběla na žádné správné akci v Rakšicích.         Tvoje vnučka Hanka

Šachový kroužek SVČ v Ivan-
čicích měl zastoupení na vý-
znamné šachové akci.

Matěj Abraham (11 let) byl 
pořadateli pozván na 3. ročník 
šachového turnaje pro mládež 
„Lidická simultánka“. Turnaj se 
uskutečnil v sobotu 2. března. 
Pozváno bylo dalších 19 hráčů do 
18. let a 2 náhradníci.

Hry se zúčastnil mistr světa 
Anatolij Karpov a nejlepší sou-
časný český hráč mezinárodní 
velmistr David Navara. Dalším 
šachovým velmistrem, který sle-
doval průběh turnaje, byl loňský 
aktivní účastník Jan Smejkal.

Účast čestného hosta, europo-
slance Vladimíra Remka, prvního 
československého kosmonauta 

byla symbolická, neboť přesně na 
den před 35 lety vzlétl do kosmu.

Proti mladým šachistům hráli 
současně A. Karpov a D. Navara, 
velké mezinárodní hvězdy tohoto 
sportu. Ze všech účastníků vyza-
řovalo velké napětí a zaujetí nad 
šachovnicí. Pro simultánku byl 
určen časový limit, všichni hráli 
jako o život.

Ivančický účastník se dlouho 
držel, pak však čestně podlehl. 

Pro Matěje Abrahama to byl vel-
ký zážitek. Byl pochválen za vzor-
nou reprezentaci města Ivančic. Na 
závěr turnaje převzal z rukou Ana-
tolije Karpova diplom s podpisy 
všech přítomných velmistrů.

Matěje přivedl k šachům jeho 
dědeček Jan Abraham asi před 

čtyřmi roky. V tomto sportu se 
dál zdokonaluje v šachovém 

kroužku SVČ Ivančice, který 
vede pan Josef Kolek.

Navara a Karpov společně proti mladým šachystům

OMLUVA
Omlouváme se za nepřesné informace v článku „Židovský hřbitov

v Ivančicích s opravenou obřadní halou“ z minulého vydání Zrcadla.
V článku jsme uvedli, že „Na běžnou údržbu plochy hřbitova byla vy-
užita dotace od města Ivančic v částce 10.000 Kč a s úklidem hodně 

pomohli mladí hasiči z Němčic.“ Věta by měla znít: „Na běžnou
údržbu plochy hřbitova byla využita dotace od města Ivančic v částce

10.000 Kč a s úklidem hodně pomohli mladí hasiči z Ivančic.“

Velikonoční kumštování v Rosicích

Ivančické středisko Junáka mělo 
v loňském roce 58 členů, vůdcem 
střediska byl Martin Videman, 
jeho zástupce Aleš Stýskalek. 
Akce střediska byly určeny nejen 
pro členy, ale i pro veřejnost. 

Mezi akce pro veřejnost patří již 
tradičně Drakiáda, bohužel vloni 
byla pro nepřízeň počasí zrušena.

V ulicích města proběhla velká 
zářijová hra „Se skauty za pokla-
dem“, inspirovaná televizní sou-
těží Pevnost Boyard. Na přehlídce 
činností volného času Bambiriáda 
2012 byl postaven malý podsado-
vý tábor. To proto, aby děti, které 
nejsou registrovány ve středisku 
si mohly představit, jak vypadá 
tábor v přírodě.

Ve spolupráci s Měsíční hou-
pačkou se uskutečnilo několik 
akcí např. Jarní otevírání ivan-
čických řek, Michalské putování 
za drakem a Slavnostní rozsvíce-
ní vánočního stromu. Ve spolu-

práci se Sborem dobrovolných 
hasičů Ivančice byl uspořádán 
Hasičsko-skautský ples. 

V prosinci 2012 a lednu 2013 
se uskutečnila ve sklepeních 
Památníku Alfonse Muchy „Tá-
borová výstava Holubinky 2012“ 
seznamující veřejnost s celotábo-
rovou hou a pobytem na tábořišti 
nedaleko Šemíkovic. Zde byla 
také doprovodná expozice o prů-
běhu tábora v roce 1997, kdy byl 
ohrožen rozvodněnou Rokytnou.

K tradičním střediskovým ak-
cím patří oheň na počest patrona 
skautů sv. Jiří a zdobení vánoční-
ho stromu pro zvěř v lese. 

Nesmíme zapomenout na 
charitativní sbírku Velikonoční 
skautské kuřátko (pro sbírku 
„Pomozte dětem“ bylo vybráno 
v Ivančicích 2.473 Kč) a Květno-
vý den (pro sbírku „Liga proti ra-
kovině“ bylo vybráno 7.219 Kč).

 Chlapecký oddíl Triangl uspo-

řádal pro své členy výpravu za 
sněhem k Novému Městu na Mo-
ravě, cyklovýlet do oslavanského 
Permonia a o víkendu sjeli řeku 
Jihlavu až vodní nádrži Nové 
Mlýny. V zimě přikrmovali zvěř 
v krumlovské oboře.

 Dívčí oddíl Kaňka spolupraco-
val s městskou knihovnou a jeho 
členky v knihovně strávily noc. 

Zájem byl o akci Pečení vá-
nočního cukroví nebo výšlap ze 
Silůvek přes Hlínu domů. 

Zajímavá byla účast na dalších 
akcích, např. na okresní Skautské 
pouti nebo na Dni vzpomínání - 
oslava k narozeninám zakladatele 
světového skautingu a jeho ženy.

Skautské středisko nezapomíná 
ani na nejmenší. Novou skupinou 
jsou Liščata - děti od 4 do 7 let. 
Scházejí se na společné akci jed-
nou za dva měsíce a připravují se 
na vstup do oddílů.

Vyvrcholením celoroční čin-

nosti byl letní tábor pod Klo-
boučkem v údolí řeky Rokytné. 
Celotáborová hra „Holubinky 
2012“. Na táboře se uskutečnila i 
tradiční mše, kterou přijel sloužit 
ivančický kněz Vít Fatěna.

Na začátku jsme připomněli 
vůdce a jeho zástupce. Nemůže-
me zapomenout na další skauty, 
kteří se o dobrý chod střediska 
starají: Magdalena Kabelková, 
hospodářka střediska a vedoucí 
1. dívčího oddílu Kaňka, Aleš 
Stýskalek, vůdce 1. chlapeckého 
oddílu Triangl, roverský kmen 
vede Jana Procházková, revizní 
skupinu Ivana Zídková, výchov-
nou činností se zabývá Kateřina 
Kudláčková a zdravotní stránku 
zajišťuje Lenka Bílová.

Můžeme skautskému středisku 
poděkovat za výchovu části ivan-
čických dětí a popřát vedení stře-
diska, aby v této činnosti úspěšně 
pokračovalo.                Jiří Široký

Skautské středisko v Ivančicích čítá téměř 60 členů

Zveme na kurz scrapbooku
Scrapbook je tradiční technika výroby fotoalb, přání, obrázků.

Je velmi oblíbená v Anglii, Francii, Americe. Dříve tato technika byla 
velmi pracná a vyžadovala talent a trpělivost. Dnes je díky rozšířeným 
pomůckám, technickým a tiskařským vymoženostem přístupná každé-
mu. Přijďte na kurz a vyrobte si své album. Je to výborný dárek nebo 
vzpomínka. Kurz probíhá v Zahradě (Sbor jednoty bratrské), Široká 
16, každé 1. a 3. úterý v měsíci březnu a dubnu.  Lekce budou vždy od 
9 do 11 hodin. Předpokládáme, že za těchto 5 lekcí vytvoříme malé te-
matické album (např. z dovolené, ze společného studia na SŠ, z rodinné 
oslavy, jako dárek k narozeninám ...). Bylo by skvělé, kdybyste již na 
1. lekci přinesli fotky, ze kterých chcete album vytvořit. Vítáme i ma-
minky s malými dětmi, pro které zde bude hrací prostor a jednoduchý 
program (čtení, cvičení, malování, hraní). Těšíme se na Vás! Za tým JB 
Klára. Viz: http://www.jbivancice.cz/zveme-vas/kurz-scrapbooku/

V pondělí 4. března se z oken 
městské knihovny ozývala váž-
ná hudba, linula se vůně kávy a 
vynikajících buchtiček. Březen - 
měsíc knihy byl jako již tradičně 
zahájen 34. literární kavárnou. 
Tentokrát měli návštěvníci mož-
nost seznámit se s dvěma vý-
znamnými hudebními skladateli: 
Zdeňkem Fibichem a Josefem 
Bohuslavem Foerstrem.

Nebyly to zdaleka první osob-
nosti hudebního světa o kterých 
paní Eva Kopčilová v kavárně 
vyprávěla. Právě před deseti lety 
návštěvníci kavárny poznali osu-
dy Wolfganga Amadea Mozarta, 
pak následoval Leoš Janáček, 
operní pěvkyně Ema Destinnová a 
v březnu 2011 Josef Mysliveček.

S trochou nadsázky lze říci, 
že s 29. květnem r. 1951- dnem 
úmrtí Josefa Bohuslava Foerstera 
- se uzavřela epocha českého hu-
debního romantismu. Tento skla-
datel patřil ke generaci vyrostlé 
z odkazu české národní hudby 
Bedřicha Smetany. Celý život 
měl na paměti jeho slova, která 
s láskou připomněl i v jednom 
ze svých článků. „Každý bez 
ohledu na zisk a slávu pracovati 
pro vlast, a nikoli pro cizinu, 
poněvadž jsme povinni ku osla-
vě své vlasti pracovati.“ Totéž 
životní přesvědčení vyznával i 
Zdeněk Fibich. Poděkování patří 
paní Evě Kopčilové, která prošla 
rozsáhlou korespondenci obou 
skladatelů a vybrala opravdu 
jen to nejzajímavější. Těšit se 
můžeme na říjnovou kavárnu
o Josefu Václavu Sládkovi.                       

Za MěK Martina Nováková

Fibich a Foerster v knihovně

mistr Karpov a Matěj Abraham



08.03.2013                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 11. 03. DO 24. 03. 2013
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

• březen - VÝSTAVA  „OKNO  DO  MUZEA“. Přijďte shlédnout ukázky z de-
pozitáře Městského muzea v Moravském Krumlově, a nahlédnout tak do jinak 
zatím nepřístupných sbírek. MěÚ M. Krumlov - 1. patro, v době otevření úřadu. 
• březen - STROM  ROKU. Tradiční anketa, ve které můžete hlasovat i vy! 
Přijďte zhodnotit a vybrat nejkrásnější strom ze znojemské oblasti - mezi kandidá-
ty jsou i místní stromy! MěÚ M. Krumlov - 1. patro, v době otevření úřadu.
• do 17.3. - VÝSTAVA  MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ. 
Tradiční výstava krumlovských talentovaných lidí je rok od roku kvalitnější. 
Přiďte se přesvědčit sami! Galerie Knížecí dům, otevřeno: po - pá   9.00 - 11.00 
a 12.00 - 15.30, ne  14.00 - 16.00 hodin.
• 15.3. v 19.00 hod. - CHARLEYOVA TETA. EĎAS při Gymnáziu Moravský 
Krumlov přichází opět na prkna, která znamenají svět. Tentokrát uvádí klasic-
kou hru v neotřelém provedení. Kinosál, vstupné: 80 Kč.
• 16.3. od 10.00 hod. - JOSEFSKÝ KOŠT VÍNA. Již tradiční vinná akce, kde 
se můžete setkat s přáteli a s dobrým vínem. K dobré náladě hraje cimbálka 
MAJERÁN, vše se odehrává v Orlovně v Rakšicích.
• 19.3. od 8.00 do 17.00 hod. - TRHY na náměstí TGM.
• 22.3. od 17.30 hod. - AKADEMIE GYMNÁZIA MORAVSKÝ KRUM-
LOV. Studenti opět v akci! Tradiční studentské taškařice plná skečů, hudby
a tance osloví veřejnost. V kinosále. Pořádá GMK.

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 30.3. - ŘEKNI MI, CO ČTEŠ. Tradiční soutěž v poznávání knih ve vysí-
lání Českého rozhlasu Brno. Každý všední den mohou posluchači podle ukázky
z knihy poznávat dílo a autora, a to ve vysílání a na webu www.brno.rozhlas.cz
I vy sami můžete vybrat své oblíbené dílo, z něj (pokud možno) charakte-
ristickou ukázku a tu nabídnout přímo do vysílání. Ukázku lze poslat v mp3
na mail souteze@bo.rozhlas.cz nebo načíst kdykoli na rozhlasový záznamník 
542523278. Pro výherce jsou připraveny hodnotné knižní ceny, CD, DVD
a speciální ceny navíc. Více o soutěži v knihovně či na www.brno.rozhlas.cz
• 12.3. - ZA POKLADEM KAPITÁNA ČERNOVOUSE, PO STOPÁCH 
DRAKA BODA A TAJEMNÁ VÝPRAVA DO STAROVĚKU. Interaktivní 
pořad nakladatelství Thovt spojený s realizací motivačních her, které naklada-
telství připravuje pro školy na podporu čtenářství. Galerie Knížecí dům. Vhodné 
pro žáky I. a II.  stupně ZŠ a víceletá gymnázia. Vstupné 25 Kč.
• 19.3. - DEN OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ. Registrace nových čtenářů zdarma, 
prominutí poplatků za rezervace, prominutí poplatků za upomínky. Začíná pro-
dej vyřazených časopisů a Harlequinů. 
Připravujeme: 5.4. - NOC S ANDERSENEM. Zveme děti na pohádkovou noc, 
kterou prožívají děti v celé České republice i v zahraničí. Máme pro vás připrave-
ný lákavý večerní a noční program, tentokrát na téma: Detektivové v akci. Čeká 
vás pátrání po pokladu, návštěva policejní stanice a noc plná her, čtení a zábavy. 
Vhodné pro děti od 7 do 14 let. Vstup zdarma. Přijďte se přihlásit do knihov-
ny buď osobně, mailem nebo si přihlášku můžete stáhnout z webu knihovny.
Tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz, web: www.knihovnamk.cz

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 27.3. - OBRAZY - JIŘÍ KARÁSEK. Výstava obrazů - Památník A. Muchy.
• 12.3. v 18.00 hod. - S VELOCIPEDEM PO INDII. Od Himaláje až pod 
Bombay. Beseda s promítáním oblíbeného cestovatele ZDEŇKA BERKY. 
Vyprávění o cestách z minulých let. Některých se účastnili i ivančičtí spolu-
jezdci. Kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč.
• 13.3. v 9.00 hod. - O VÍLE MODROVLÁSCE. Divadel. pohádka pro MŠ
a maminky s dětmi. Účinkuje Divadlo HP Praha. Kino Réna, vstupné: 45 Kč.
• 20.3. v 9.00 hod. - STRAKATÉ BAJKY. Divadelní pohádka pro I. stupeň ZŠ
a maminky s dětmi. Účinkuje Divadlo Ludvík z Prahy. Kino Réna, vstupné: 50 Kč.
• 27.3. v 8.00 a 9.30 hod. - LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM. Před-
stavení pro II. stupeň základní školy a střední školy Scénické čtení, představení 
knih. Kino Réna Ivančice, vstupné: 60 Kč.

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

• 9.3. - od 20.00 hod. - PLES FC MIROSLAV v kulturním domě. Hraje sku-
pina Roman&Jarda band + předtančení žáků 9. ročníků ZŠ Miroslav.
• 16.3. - MAŠKARNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL FC MIROSLAV v KD.
• 18.-24. 3. - 14. ročník filmového festivalu „SVĚTLO A STÍNY SVĚTA“. 
Promítání filmů s ekologickou tématikou a zabývajících se lidskými právy
+ přehlídka autorských snímků. Pořádá DDM Miroslav pro ZŠ Miroslav.
Připravujeme: • 28.3. - BITVA U MIROSLAVI (airsoft). Pořádá DDM.
• 30.3. ve 14.00 hod. - APRÍLOVÁ SOBOTA V ZŠ MIROSLAV. Návštěvníci 
si mohou vyrobit velikonoční ozdoby. Předvedeme vám i ukázku velikonočního 
stolování a ochutnáte slané pečivo. Pořádají žáci a učitelé ZŠ Miroslav. 

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
• 9.3. ve 14.00 hod. - OSLAVA MDŽ. Hraje skupina Jana Šauera. Ukázky 
vystoupení dětí z kroužků DDM Oslavany. Ve velkém sále Dělnického domu. 
Pořádá KSČM, KIS Oslavany, DDM Oslavany.
• 15.3. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES. Hraje skupina Darken. Vstupné 80 Kč.
Soutěže o ceny! Pořádá KIS Oslavany.
• 21.3. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seni-
orů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.

Kulturní informační centrum Rosice
 Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 9.3. v 17.00 hod. - HLEDÁNÍ MALÉHO PRINCE. Slavnostní setkání u pří-
ležitosti zakončení literárního festivalu Hledání Malého prince. Hostem večera 
bude Chantal Poullain. Těšit se můžete na přehlídku výtvarných i literárních 
prací a výstavu knih Malého prince v různých vydáních i jazycích. Společenský 
sál Zámeckého kulturního centra. Pořádá městská knihovna. 
• 11.3. v 19.00 hod. - DOBRÝ PROTI SEVERÁKU. Kouzelné a romantické 
e-mailové LiStOVáNí  v podání Věry Hollé, Pavla Oubrama a Lukáše Hejlíka.  
V kině Panorama. Vstupné 70/90 Kč - předprodej v kanceláři KIC.
• 14.3. v 18.00 hod. - VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ. Oplétání vajíček 
pedigem. Začátek v 18:00 v herně Mateřského centra Kašpárkov. Nutné nahlásit 
se předem. Cena 60 Kč. Pořádá MC Kašpárkov. 
• 15.3. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Srdečně zvou žáci a učitelé. 
Ve společenském sále ZKC, pořádá ZUŠ Rosice. 
• 21.3. ve 14.30 hod. - MY DĚTI ZE STANICE ZOO. Čtení z drásavé a rea-
listické knihy Christiane F. o bludném kruhu drogové závislosti.  V kině Panora-
ma. Určeno pro 8. ročník ZŠ i pro veřejnost. Pořádá městská knihovna. 
• 22.3. v 18.00 hod. - VESELÝ UČITELSKÝ KONCERT. Operetní a muzi-
kálové melodie v podání učitelů základní umělecké školy. Ve společenském sále 
Zámeckého kulturního centra. Pořádá ZUŠ Rosice. 
• 22.3. - NOC S ANDERSENEM. Noc v knihovně stráví deset vylosovaných 
dětí. Pořádá městská knihovna. 
• 23.3. od 9.00 do 17.00 hod. - VELIKONOČNÍ KUMŠTOVÁNÍ IV. Prodejní 
výstava s ukázkami řemesel, velikonoční workshop, kulturní program a tradiční 
občerstvení ve společenském sále ZKC, mini ZOO ze dvorečku, farmářský
a řemeslný jarmark na zámeckém nádvoří, zpřístupnění zámeckého příkopu, 
velikonoční strom na náměstí. v ZKC a na nádvoří zámku. Pořádá KIC Rosice.
• 23.3. od 18.00 hod. - ZUMBA FITNESS MARATON. Dvě hodiny nabité tan-
cem, zumbou a posilováním problémových partií. Cena 120 Kč, držitelé permanen-
tek 100 Kč. V tanečním sále ZKC. Kontakt: 608 603 597, zkczumba@seznam.cz.

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
• 15.3. v 17.00 hod. - PŘEDNÁŠKA KRUMLOVSKÝ LES V PRAVĚKU. Od 
těžby kamene k posvátné krajině. Přednáší Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D v KD.
• 16.3. od 14.00 hod. - VÝSTAVA VÍN. K poslechu hraje cimbálová muzika. 
Výstava je realizována za podpory Vinařského fondu. V KD.
• 23.3. od 19.00 hod. - JOSEFSKÁ ZÁBAVA SE SKUPINOU DOLŇÁCI. 
Vstupné 60 Kč, občerstvení a tombola zajištěno. V KD.
• Občanské sdružení Diakonie Broumov a Městský úřad Dolní Kounice vy-
hlašují do 24. 3. 2013 HUMANITÁRNÍ SBÍRKU LETNÍHO A ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ. Věci můžete odevzdat na SBĚRNÝ DVŮR, ulice Zámecká, pon-
dělí, středa 13-17 hod., sobota 9-13 hodin. Prosíme zabalené věci do igelitových 
pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za vaši pomoc.
Připravujeme: • Klášter Rosa coeli otevřen od 6. dubna, sobota, neděle, st. 
svátky od 10 do 17 hodin. Vstupné: plné 30 Kč, senioři 20 Kč, děti, studenti 15 
Kč. Prohlídky s průvodcem každou hodinu, poslední v 16.30 hodin.

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

• 1. a 3. úterý v březnu a dubnu od 9.00 do 11.00 hod.  - KURZ SCRAP-
BOOKU, Klára Marvánová, tel.: 775 109 228.
• úterý od 15.00 do 16.00 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE - 50 Kč/hod.
• úterý od 20.00 do 21.00 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY.
• čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. 
• pátek od 16.00 do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK. 
• neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bližší informace na www.jbivancice.cz, nebo Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ. Cena sady - lyže, hůlky, boty, 
helma - 600 Kč /týden. Více informací na tel. čísle 739 634 100.
• PŮJČOVNA KOSTÝMŮ. Cena 50 Kč / kostým na týden. Po: 8.00 - 11.30
a 13.00 - 15.30. Pouze po domluvě na tel.: 737 636 819, nebo 733 451 073. 
• 14.3. od 15.00 do 16.30 hod. - MAŠKARNÍ ODPOLEDNE. Karneval pro 
děti ze ŠD v DDM. Připraveno taneční odpoledne plné her a soutěží. Kostýmy 
si můžete zapůjčit přímo v DDM. 
• 27.3. - 28.3. - VELIKONOČNÍ NOC V DDM. Bližší info na tel. 546 423 520, 
739 634 100, nebo webu.
• 28.3. - 30.3. - LEZENÍ V KUŘIMI. DDM a ŠD Oslavany pořádá v době veli-
konočních prázdnin nejen pro děti lezeckého kroužku výlet na umělou lezeckou 
stěnu do Kuřimi a do bazénu Wellness Kuřim. Přihlášky k vyzvednutí v DDM 
Oslavany a podrobnější informace na tel. 607 580 563.

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
Připravujeme: • budeme pořádat PROGRAM DOPRAVNÍ VÝCHOVY 
pro mateřské a základní školy; • 28. a 29. března bude akce pro žáky ZŠ 
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU. 
• Začalo 2. pololetí a děti mají možnost přihlásit se do PRAVIDELNÝCH ZÁ-
JMOVÝCH KROUŽKŮ, informace, přihlášky a platby v kanceláři DDM.
• POZOR! Přijímáme přihlášky na LETNÍ TÁBOR MADAGASKAR
- 20. až 27. 7. 2012 v rekreačním středisku Spálený mlýn v Rešicích. Čeká nás 
sportování, tanec i výtvarno. Cena: 2.800 Kč pro členy zájmových kroužků 
DDM, 2.900 Kč pro ostatní. V ceně je zahrnuto ubytování v chatkách, 5x denně 
strava, program. Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři DDM. 
Vyplněnou přihlášku a zálohu 1.000 Kč odevzdávejte nejpozději 29. 3. 2013.
• PŘIJĎTE SI ZACVIČIT NA DOMEČEK: PONDĚLÍ: v 17.00 hod. - 
PILATES POKROČILÍ, v 18.00 hod. - STREČINK; STŘEDA: v 17.00 
hod. - POWERJÓGA ZAČÁTEČNÍCI, v 18.10 hod. - POWERJÓGA 
POKROČILÍ; ČTVRTEK: v 17.00 hod. - PILATES ZAČÁTEČNÍCI,
v 18.10 hod. - OVERBAL. Cena za lekci 50 Kč.

Středisko volného času Ivančice
Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 

546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 10.3. od 16.00 hod. - KEINOHRHASEN (Německo), 24.3. od 16.00 hod. - 
PA NEGRE (Španělsko) - FILMOVÉ VEČERY s komentářem dobrovolníků 
daných zemí. ICM a R-klub, Kounická 70, Ivančice.
• 14.3. od 17.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. Zveme všechny seniory.
K tanci i poslechu hraje Jan Šauer. Ivančice, Besední dům. Poplatek: 40 Kč/os.
• 15.3. od 19.00 hod. - NEW BEJ POKER TOUR. Druhý ze série čtyř velkých
turnajů v pokeru pro hráče od 16 let. N. Bránice, New Bej Club. Poplatek: 50 Kč/os.
• 16.3. od 15.00 do 18.00 hod. - VELIKONOČNÍ DÍLNY. Dekorace z papíru, 
z přírodnin, korku, ubrousková technika, zdobení kraslic, svíčky ze včelího
vosku. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. Poplatek: 10 Kč až 60 Kč.
• 16.3. od 16.00 hod. - ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ. Mějte pod kontro-
lou všechny funkce svého fotoaparátu. ICM a R-klub, Kounická 70, Ivančice. 
Poplatek: 100 Kč/osoba. Nutné se předem přihlásit do 12.3. v R-klubu.
• 17.3. od 15.30 hod. - LET’S DANCE. Přijďte podpořit tanečníky nesoutěžní
taneční přehlídky. Ivančice, Sportovní hala na Rybářské ulici. Poplatek: 30 Kč/os.
• 21.3. od 16.00 hod. - JARNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ. SVČ Ivančice, Komen-
ského nám. 12. Poplatek: 30 Kč/osoba.
• 23.3. od 16.00 hod. - O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE. Víla Lenka dětem pře-
čte pohádku, a potom ji společně prožijí při různých hrách a dovednostech. Určeno 
dětem od 2 do 5 let. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. Poplatek: 40 Kč/dítě.
• 28.3. od 10.30 do 12.00 hod. - KERAMICKÁ DÍLNA. Přijďte si zkusit
vyrobit květináč, pokladničku nebo misku do naši keramické dílny. SVČ Ivan-
čice, Komenského nám. 7. Poplatek: 60 Kč za jeden výrobek.
• 28.3. od 18.00 hod. - VE TMĚ. Podvečerní šifrovací hra po Ivančicích. Tříčlen-
ná družstva děvčat i chlapců od 15 let si vyzkouší důvtip, postřeh a orientaci. Je 
Ti 15 a více? Přijmi tuto výzvu. ICM a R-klub, Kounická 70, Ivančice. Poplatek:
30 Kč/os. Max. počet - 20 týmů, min. počet - 5 týmů. Nutné se přihlásit do 24.3. 
• 29.3. od 9.00 do 13.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU. Určeno pro 1. - 4. 
ročník střední školy. Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Ivanči-
ce, Sportovní hala na Rybářské ulici. Poplatek: 50 Kč/os. Max. počet - 8 týmů, 
min. počet - 4 týmy. Nutné se předem přihlásit do 24.3. v SVČ.
• 31.3. od 15.00 hod. - PUTOVÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA. Přijď-
te, zajíčkovi pomoct posbírat 400 rozsypaných čokoládových vajíček, zahrát si 
hry a soutěže. Putovat trasou zábavných úkolů, něco si vytvořit. Ivančice, park 
Réna. Poplatek: 50 Kč/sběrač.

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

• 12.3. od 16.00 do 19.00 hod. - PŘEDJARNÍ DÍLNA. Přijďte se k nám naladit 
na přicházející jaro. Již tradičně pro vás máme nachystáno několik dílen: jarní závěs 
na dveře z čerstvého proutí a šitých květin, závěsný kohout s kraslicí, dvě techniky 
zdobení kraslic, velikonoční přání s kuřátky a živý dárek. S sebou: 2-4 vyfouknutá 
vajíčka a nápad s patřičným materiálem na vaši autorskou kraslici. Cena: 90 Kč 
členové / 100 Kč ostatní. Vede: Martina Turečková, Pavlína Zimmermannová.
• 22.3. v 10.00 hod. - ŽENSKÝ KRUH. Milé ženy, březen je měsíc knihy, pojďme 
si udělat malý knižní večírek! Každá si přinese nějakou knihu, která ji v něčem in-
spirovala a vybere zajímavou pasáž k přečtení! Společně tak ve sdíleném kruhu na-
čerpáme sílu a inspiraci do dalších dní. Vede: Martina Turečková. Poplatek: 50 Kč.
• KAŽDÝ PÁTEK - 9.00 - 11.30 hod. - Úřední hodiny koordinátorky.
• PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI A JEJICH RODIČE:
PONDĚLÍ: 9.30 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; 9.30 - 10.15 hod. - MUZIKO-
HRÁTKY; 16.30 - 17.15 hod. - STREETDANCE pro děti od 3 let, cena: 800 Kč
na pololetí, vede: Ondřej Franta (taneční skupina Mighty Shake).
ÚTERÝ: 9.30 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; začátečníci 15.40 - 16.20 hod., 
pokročilí 16.30 - 17.10 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY S RO-
DIČI. Pro děti od 4 let, max. 8 dětí ve skupině. Vede: Mgr. Jitka Urbanová. Cena: 
550 Kč členové/ 600 Kč ostatní; pokročilí 9.45 - 10.45 hod., začátečníci 11.00 
- 12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI. Angličtina je určená 
maminkám, zatímco se učíte, děti si hrají ve vaší přítomnosti v herně! Vede: 
Veronika Rybníčková. Cena: 900 Kč/10 lekcí. Informace na tel: 732 243 731.
STŘEDA: 9.30 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; 10.00 - 11.00 hod. - POHYBO-
VÉ HRY PRO BATOLATA. Cvičení plné říkadel, pohybových her a výtvarných 
aktivit. Vede: Bc. Soňa Pomezná, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti.
ČTVRTEK: 9.00 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; 9.30 - 10.30 hod. - NOVIN-
KA - MONTESORRI DÍLNIČKY PRO MALÉ DĚTIČKY. Vede: Mgr. Jana 
Aboulaiche. Cena: 50 Kč pro členy / 55 Kč ostatní.
PÁTEK: 9.00 - 11.30 hod. - otevřená HERNA.
• PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
PONDĚLÍ: 17.30 - 19.00 hod. - ANANDA JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Vede: Mgr. 
Martina Turečková, poplatek 700 Kč/10 lekcí - přenosná permanentka, samo-
statná lekce 80 Kč, rezervace na tel. 603 576 988; 19.15 - 20.00 hod. - LINE 
DANCE. Vede: Romana Kopuletá, poplatek 70 Kč, info na tel. 776 818 101.
STŘEDA: Příležitostné akce - dílničky, ženské kruhy … (info na internetu).
ČTVRTEK: 18.00 - 19.30 hod. - ANANDA JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Vede: 
Mgr. Martina Turečková, poplatek 700 Kč/10 lekcí - přenosná permanentka, 
samostatná lekce 80 Kč, rezervace na tel. 603 576 988.

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz

• 6.4. - EIBENSTEIN, KOLLMITZ a RAABS an der Thaya - jednodenní 
poznávací zájezd. Nenáročná vycházka údolím řeky k soutoku Rakouské a Mo-
ravské Dyje (asi 15 km), prohlídka měst Drosendorf a Raabs, návštěva hradů 
Eibenstein, Kollmitz a Raabs na zpáteční cestě návštěva Grasselovy vyhlídky. 
Doprava: Odjezd: 6.00 (náměstí), 6.05 (Blondýna), 6.15 (Dobelice), návrat 
okolo 19.00 hod. Cena: Doprava 200/180 Kč (děti -15, senioři 60+), Kollmitz 
2 €, Raabs (bude upřesněno). Pojištění: Každý přihlášený účastník je povinen 
sjednat si individuálně cestovní pojištění. Přihlášky: Od 8. března 2013 u paní 
Jelínkové v prodejně KVĚTINKA na Klášterním nám. 143 v M. Krumlově, tel. 
515 32 22 08 / 604 680 944. Platba od 25. 3. Více na www.turistimk.estranky.cz 
nebo na 721 763 489 (Pavel Roháček, volat jen Pá-Ne).

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 23.3. - PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP JIHOMORAVSKÉ OBLASTI KČT 
BRNO. Odjezd vlakem  z Ivančic v 8.16 hod. Zahájení na Kraví hoře u hvěz-
dárny v 10.00 hod. celodenní program pro děti. Pro dospělé procházka po 
Masarykově čtvrti s průvodcem u výkladem u zajímavých vil, návštěva kostela 
na náměstí Míru, prohlídka nových prostor hvězdárny a planetária. Dále jsou 
zajištěné jiné trasy pro turisty. Vede ing. Antonín Moravec.
• 30.3. - MOHELNO - MOHELSKÁ STEP - MOHELSKÝ MLÝN. Chůze 10 km. 
Odjezd busem v 8.32 hod., linka č. 423. Špekáčky s sebou. Vede Hana Pokorná.
• Různé: Výbor se sejde 15. 3. v 19.00 hod. ve vinárně Komarov. 

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.pramenzivota.com

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:
11. 3. 2013 v 19.30 hod. - MEDITACE V NOVOLUNÍ

Přijďte se opět naladit na svůj vnitřní rytmus, zastavit se
a ucítit sama sebe. Vstupné 80 Kč.

18.3. v 17.00 hod. - KORÁLKOVÁ DÍLNA.
Tvoření šperků z minerálů. Dozvíte se jak vás mohou minerály ovlivnit
a jak pomáhají. Vytvoříte si náušnice či náramek. Vstupné 100 Kč.

26.3. v 17.30 hod. - PŘEDNÁŠKA NA TÉMA JARO V NÁS.
Dozvíte se něco o žlučníku a játrech z pohledu čínské medicíny,

jak můžete podpořit své tělo na jaře. Zjistíte, jaké emoce souvisejí
s jarem a jak se s nimi dá pracovat. Vstupné 200 Kč.

Na všechny akce se hlaste předem počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, více informací na www.pramenzivota.com

Výbor TJ Sokol Padochov svolává na sobotu 9. března 2013

VALNOU HROMADU
Začátek v 16.30 hod. v přísálí.

Program: Zahájení, volba komisí, hlavní zpráva o činnosti, zpráva 
o hospodaření a revizi, zprávy z oddílů, rozpočet na r. 2013, volba 

starosty, volba výboru, různé, diskuze, usnesení.
Je povinností každého člena TJ se této VH zúčastnit !!!
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expedice speculum
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Často se turisté, kteří navštíví 
Ivančice, ptají na historii budo-
vy na Krumlovské ulici, která je 
v podvědomí Vančáků nazývaná 
Živnostenskou školou. Přesto, že 
budova pamatuje cca 70 let, stále 
má moderní vzhled.

Nebudeme se zde zabýval 
historií školství v Ivančicích od 
prvních písemných zpráv, ale 
k vysvětlení, co otevření Živnos-
tenské školy předcházelo, se mu-
síme vrátit alespoň do roku 1846, 
kdy P. Tomáš Procházka zřídil pro 
tovaryše zdejších řemesel nedělní 
odpolední průmyslovou školu. 
Mladí řemeslníci si tak mohli do-
plnit teoretické vědomosti k prak-
tickým zkušenostem, které získali 
u mistrů ivančických cechů.

Z dalšího období je málo 
informací. Až v roce 1863 bylo 
v řemeslnické průpravě zapsáno 
27 žáků, v roce 1865 žáků 39. 
Zřejmě se výběr žáků i kvalita 
učení začaly odlišovat, protože 
v roce 1865 se ještě uvádí v nižší 
opakovací třídě 30 a ve vyšší třídě 
113 žáků. Škoda, že nemáme úda-
je o vyučovacích předmětech.

Další stupeň školy byla pokra-
čovací průmyslová škola v Ivan-
čicích, o které jednali přestavitelé 
města na zasedání 25. října 1884. 
Bylo přijato jednoznačně usnesení 
aby: „...pokračovací škola v městě 
Ivančice spojená s měšťanskou 
školou, co nejdříve zřízena byla.“

Na splnění tohoto záměru se 
muselo počkat čtyři roky. Při 
chlapecké škole měšťanské byla 
založena Průmyslová pokračo-
vací škola pro učňovský dorost 
z Ivančic, Alexovic, Letkovic 
a Němčic. V roce vzniku školy 
navštěvovalo pokračovací prů-
myslovou školu 65 chlapců a 41 
dívek. Vyučovalo se ve dvou roč-
nících vždy v neděli od 8 do 12 
hodin, v pondělí a úterý od 6 do 8 
hodin. V rozvrhu byly předměty: 
4 hodiny kreslení a rýsování, 3 
hodiny počty a účetnictví a jedna 
hodina písemnictví. 

Mimo to byla k živnostenským 
školám přičleněna tak zvaná „uč-
ňovská besídka nedělní“, připo-
mínaná již v roce 1906, ve které 
se mladí učni spolu s učitelem 
věnovali zpěvu, recitaci, četbě 
či přednáškám a své znalosti si 
rozšiřovali pořádáním výletů do 
mnoha míst republiky. Učitelé 
byli z ivančických škol. V roce 
1900 měla tato škola 200 žáků.

Na pokračovací školu průmys-
lovou navazovaly po roce 1918 
živnostenské pokračovací školy 
ve třech oborech. Pro informaci 
uvádíme, podle jakých profesí 
byli ve školním roce 1927-28 za-
psáni do všeobecné živnostenské 
školy pokračovací učňové: truh-
láři 13, zámečníci 11, klempíři 4, 

sklenáři 2, tesaři 4, zedníci 12, sí-
tař 1, bednář 1, vodní instalatéři 2,
kovodělníci 4, elektrotechnici 2, 
kolář 1, kováři 4, strojní zámeč-
níci 2, kružítkáři 2, hřebenáři 8,
malíři 4, cukrář 1, hostinští 4, 
pekaři 4, řezníci 2, sedláři 2, mo-
distka 1, obuvníci 5, obchodníci 
13, drogista 1, holiči 3, knihtiskař 
1, - celkem 114, z toho 7 děvčat. 

Na škole krejčovské bylo zapsá-
no 57 učňů, na škole kupecké 10 
žáků. Další řemesla se vyučovala 
v Rolnické škole v Kounické ulici. 

Pamětníci mohou ještě vzpo-
mínat na Ondřeje Šťastného 
- mistra kolářského, nebo Fran-
tiška Brustmanna - mistra koši-
kářského, a na další odborníky.

V roce 1932 se o výuku starala 
všeobecná živnostenská škola 
pokračovací (měla 55 žáků), dále 
odborná škola oděvnická (48 
žáků) a kupecká škola pokračo-
vací (10 žáků). Přitom i zaměření 
odborných skupin ve všeobecné 
živnostenské škole se měnilo, 
podle počtu zájemců o konkrétní 
obory a s přihlédnutím na budoucí 

uplatnění. Na příklad v roce 1933 
byla zřízena odborná skupina 
kovodělníků, v roce 1935 byla 
zřízena skupina zahradníků, ubyla 
skupina malířů a natěračů.

Dlouholetým ředitelem živnos-
tenských škol pokračovacích, a 
sice všeobecné školy pokračova-
cí, odborné školy oděvnické a ku-
pecké školy pokračovací byl do 
roku 1928 Josef Vávra. Po něm 
převzal vedení živnostenských 
škol Ladislav Vašek a spolu s ním 
v živnostenských školách učili 
např. Josef Cejpek, Robert Knorr,
R. Burian, Jaroslav Sedláček, 
Alois Švarc, E. Šindelka, Josef 
Říha, Silvestr Jahoda a další. Od-
borné předměty vyučovali mistři 
různých oborů z Ivančic, v roce 
1937 přibyli pekař Frant. Buček, 
krejčí Jan Eibel a Arnošt Straka, 
naproti tomu odešli Ota Holubář, 
Richard Burian a další. Od roku 
1935 byl ředitelem živnostenských 
škol pokračovacích škol pověřen 

Jindřich Brendl a školní rok byl 
prodloužen ze 7 na 10 měsíců.

Přesto, že o pokračovací školu 
byl velký zájem a počet žáků se 
stále zvyšoval, neměla škola svou 
budovu. Od září 1930 byla umís-
těna do budovy Spořitelního a 
úvěrového spolku v Růžové ulici, 
kde bylo dosud umístěno Reálné 
gymnázium (dnes ZŠ Vladimíra 
Menšíka). Záměr získat tuto 
budovu trvale se nezdařil. Město 
nemohlo platit nájemné, a proto 
byla budova v roce 1934 vrácena 
majiteli. Škola byla pak umístěna 
v budově chlapecké školy obecné 
na nám. Palackého a kupecká 
škola byla v budově gymnázia 
na Komenského náměstí. V roce 
1934 bylo zapsáno 149 žáků, o 
rok později 176, v roce 1936 196 
žáků a v dalším roce 210 žáků. 

Pamětní kniha města Ivanči-
ce dne 25. června 1936 uvádí: 
„Jeví se nutnost postavit budovu 
obvodové živnostenské školy, do 
níž bude docházet živnostenský 
dorost obvodu ivančického, osla-
vanského a dolnokounického. 
Obec ivančická převezme závazek 
stavebníka. Finanční komise to 
doporučila a obecní zastupitelstvo 
jednomyslně schválilo. Náklad 
bude činiti kolem Kč 1,000.000 
a bude hrazen částečně subvencí 
státu, země, obchodních komor
a přispěním živnostenských spole-
čenstev a organizací.“

Zde je třeba připomenout, že 
představitelé města si byli vědo-
mi důležitosti živnostenské školy 
v Ivančicích a o stavbě nové 
budovy rozhodli i přes velkou 
zadluženost města. V Protoko-
lech měst. zastupitelstva je k dni 
31. 12. 1937 uvedena celková 
výše půjček - 3 997 997,82 Kč, 
přičemž příjmy města se v těchto 

letech pohybovaly v rozmezí 550 
až 600 tisíc korun.

Až 22. prosince 1937 bylo 
schváleno zadání projektu školy 
firmě Panovský a Bartoš v Ivan-
čicích. Řemeslnické práce byly 
zadány ivančickým firmám. Dne 
16. května 1939 je uveden rozpis 
o zajištění financí pro stavbu 
školní budovy: Státní subvence 
350.000 K, zemská subvence 
50.000 K, subvence minist. soc. 
péče 75.000 K, Obch. gremium 
a škol. výbor 125.000 K, půjčka 
Občanské záložny 250.000 K, 
dar Občanské záložny 200.000. 
Celkem 1 050 000 korun.

Pozemek pro stavbu školy byl 
darován Občanskou záložnou. 
Musíme připomenout, že se 
přípravné a práce a hlavně zajiš-
tění financí a materiálu konaly na 
začátku okupace Československé 
republiky. Dne 10. listopadu 1939 
doporučuje městská rada obecní-
mu zastupitelstvu zadání prací 

spojených s výstavbou budovy 
živnostenských škol převážně 
ivančickým firmám. 

Stavba budovy byla zahájena 
28. března 1940 ale již 26. června 
1940 byla zastavena pro nedosta-
tek stavebního železa. Po krátké 
době pokračovala v omezené míře, 
když se podařilo zajistit příslib
na příděl železa pro celou stavbu. 

V roce 1941 je v Pamětní knize 
uvedeno: „Budova živnostenské 
školy dospěla téměř k ukončení. 
Chybí jen úprava okolí a vnitřní 
zařízení, což si vyžádá ovšem 
značného nákladu i doby.“

„Značné náklady“ představo-
valy 700.000 K. Opět pomohla 
Občanská záložna v Ivančicích. 

Další zápis v Pamětní knize: 
„Vzácná slavnost byla konána 
20. března 1943 v budově nově 
postavených živnostenských škol, 
při které byla škola odevzdána 
svému účelu, tj. výchově a vý-
cviku živnostenského dorostu. Po 
slavnostním prohlášení a před-
nesu dějinného vývoje vykonána 
prohlídka školy. Zajímala zvláště 
účelně zařízená pracoviště – díl-
ny a jejich vybavení.“ 

Jak byla nová budova potřebná, 
ukazují údaje z roku 1940, kdy 
bylo v živnostenských školách 
zapsáno 416 žáků v 19 třídách, 
z toho 148 děvčat. V uvedeném 
roce vyučovalo 16 učitelů - 4 
interní, 12 externích. Ředitelem 
školy byl Jindřich Brendl. 

Od otevření školy do roku 
1945 bylo ve škole i několik vý-
stav fotografů, malířů, sochařů. 
Ke konci války budova nebyla 
poškozena. Do ročníku 1945/46 
bylo zapsáno 422 žáků, ve 20 
třídách. Vyučovalo 5 interních a 
11 externích učitelů. 

Budova jen několik roků slouži-

la účelu, pro který byla postavena. 
Změnou školských systémů byly 
živnostenské školy zrušeny a bu-
dova byla použita pro jiné odbory 
školství. Ale to je již jiná historie.

Nikdo již nespočítá, kolik mla-
dých lidí si mělo možnost zvýšit 
teoretické i praktické znalosti od 
roku 1846, kdy zahájila nedělní 
odpolední průmyslová škola. 
Klobouk dolů před prací předsta-
vitelů města, kteří zajistili stavbu 
školy v období okupace i při vel-
ké zadluženosti města. 

Ještě dotaz: nemá někdo ze 
čtenářů fotografie rozestavěné 
budovy? Velice by se nám hodila 
kopie do archivu. Děkujeme.

Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: • SOkA Ra-

jhrad C 36 - 197 Pamětní kniha 
města Ivančic • SOkA Rajhrad 
C 36 - 205 Protokoly obecního 
zastupitelstva • Kratochvíl A.: - 
Ivančice bývalé královské město 
na Moravě (1906).

Živnostenské školy vzdělávání v Ivančicích

Krumlov před léty
Ulice Zámecká - č. p. 11, 13 a 15 

Č. p. 11 (107/I), lidově zvaný „činžák“, je původně dům krum-
lovské Spaarkassy - spořitelního ústavu, která jej postavila v letech 
1894 - 1895 jako bytový dům pro své zaměstnance. Proto jeho dnes 
již zapomenutý název „Beamtenheim“. Leckteří si ještě pamatují jeho 
secesní fasádu. V roce 1938 v něm bydlela řada rodin. V suterénu 
bydleli Fajmanovi. Adolf Fajman (nar. 1892 v Lačnově, okr. Polička) 
byl domovníkem domu, bydlel zde se ženou Antonií (nar. 1897 v Rak-
šicích) a dcerou Vlastou (nar. 1925 v MK). Přistěhoval se do města 
v roce 1920. Původně rozvážel uhlí, později byl zaměstnancem obce. 
Za války rodina odešla pryč. Dále zde žila vdova Pavla Čurdová (nar. 
1876 v Dunajské Stredě) s dcerou Helenou (nar. 1918 v MK), obě 
byly ženy v domácnosti. Pavla Čurdová žila ve městě od roku 1917. 
Dalšími sousedy byli Dostálovi - advokát JUDr. Jaromír Dostál (nar. 
1905 v Brňanech, okr. Vyškov) se ženou Olgou (nar. 1906 v Boskovi-
cích), synem Jaromírem (nar. 1932 v Králově Poli) a služebnou Marií 
Jandovou. Rodina bydlela v M. Krumlově od přelomu let 1935 - 1936, 
odešla s válkou do Ivančic a po válce se vrátila zpět. Další byt náležel 
Štěpánce Janíčkové, vdově po MUDr. Janíčkovi, který zemřel ve druhé 
polovině 30. let. Pí. Janíčková se narodila v roce 1882 v Kuruzuburgu
u Vídně a přišla do M. Krumlova v roce 1919. Dále zde žila rodina 
lékaře Stanislava Stymara? (jméno zkomolené, nečitelné), narozeného 
v roce 1900 v Bzenci. Jeho žena Růžena se narodila v roce 1908 v 
Hejčíně, okr. Olomouc. Žila s nimi služebná Anna Stenzlová z Kro-
měřížska. Přistěhovali se do města v roce 1934. Poslední byt obýval 
František Prokeš (nar. 1889 v Žebětíně), ředitel Masarykovy odborné 
živnostenské školy, se ženou Marií (nar. 1893 v Brně). Oba se přistě-
hovali do M. Krumlova v roce 1929. Samostatně zde žila také Ludmila 
Stoppelová (nar. 1867 ve Včelákově, okr. Chrudim), vdova po kapitá-
nu. Žila ve městě od roku 1906.  

Do roku 1938 zde měli bydlet podle pamětníků také MUDr. Stani-
slav Hývnar a postupně také veterináři Háša a Vyšínka. Konkrétní jmé-
na rodin, které zde bydlely za války, nejsou známy mimo četníka Edel-
sbruna a jeho ženy - učitelky na německé obecné škole. Po válce dům 
přešel do vlastnictví města, poté Sdruženého komunálního podniku a 
Domovní správy. Dodnes je částečně nájemním bytovým domem. 

K číslu popisnému 13 (106/I) se podařilo zjistit, že v roce 1894 
patřilo Anně Goliaschové. Další údaje jsou až z roku 1932, kdy dům 
obývala penzistka Marie Štenclová. Ta v průběhu 30. let asi zemřela a 
nejsou o ní žádné další údaje. V roce 1938 v domě bydlely soukromni-
ce Marie Novotná (nar. 1870 v Dobřínsku, v MK od 1911), v přízemí 
Marie Floriánová (nar. 1909 v Tulešicích, v MK od 1932) - učitelka 
ručních prací, Marie Bichingrová (nar. 1866 v Rakšicích, v MK od 
1911), která byla obuvnicí a asi měla na dvoře samostatný domek. 
Samostatnou bytovou jednotku tvořila domácnost vdovy Valentine 
Schneider (nar. 1855 v Rosicích), jež žila se soukromnicí Karoline 
Spina (nar. 1880 v Moskovicích, okr. Znojmo) a s Marií Kreutzigovou 
(nar. 1896 tamtéž). Poslední dvě jmenované byly příbuzné a přišly do 
M. Krumlova v roce 1901. Bydlel zde s nimi Friederick Schüle, který 
ještě v letech 1944 - 1945 vyřizoval z Vídně stavební úpravy domu. Za 
války byli v prvním patře domu ubytování němečtí úředníci a žily zde 
některé dvě z těchto žen. Po jejich odsunu zde žili zcela jiní nájemníci. 

Nejpozději od roku 1964 zde byla kancelář Krajského plemenářského 
podniku v Brně, dnes pod jménem Plemenáři Brno, a. s. V roce 2008 
byla v domě pobočka realitní firmy OSKAR, s. r. o. S přelomem první 
dekády tohoto století zde byla i soukromá autoškola. Nyní je zde několik 
obchodů v nájmu. Do začátku roku 2013 zde bylo obuvnictví, dále zde 
funguje účetní firma Hany Skalákové, pobočky CRV Czech Republic s. 
r. o., Generali Pojišťovny, a. s. a Coloseum Reality, v přízemí oční optika 
K + M Karla Raboně a ve dvoře kosmetický salón Studio Sluníčko. Od 
roku 2012 je na uliční straně umístěna Zdravá strava Kateřiny Jelínkové. 

Dům s č. p. 15 (105/I) patřil za meziválečné republiky slečně Antonii 
Hainové (nar. 1887 v Rouchovanech), jež zde vedla prodejnu konfek-
ce, prádla a klobouků. Žila zde se svými sourozenci - Františkou (nar. 
1892), ženou v domácnosti, a Aloisem (nar. 1898), úředníkem. Hainovi 
vlastnili dům nejpozději od roku 1896, kdy jej Franz Hain nechával 
upravovat stavitelem Reischlem. Nejstarší Anna se přistěhovala s ro-
diči do M. Krumlova v roce 1897 z Rouchovan, ostatní sourozenci se 
narodili již zde. V roce 1934 nechala Antonie prolomit výlohu obchodu 
do ulice. Galanterie fungovala i za války. Po odsunutí rodiny se zde 
nastěhovali Dvořákovi z Komenského ulice, jejichž dům byl vybom-
bardován. Přesunuli zde i svou živnost - pohřební službu s příslušným 
zbožím. Poté zde bylo několik obchodů v nájmu. Jednak to bylo v 70. 
a 80. letech partiové zboží, po revoluci si zde otevřela prodejnu s oděvy 
pí. Coufalová. Po roce 2000 zde fungovala asi 10 let prodejna KB Ko-
berce. V průběhu roku 2012 fungoval na místě koberců bazar.

Základní prameny: MZA, D9, MOR140118250; SOkA Znojmo, 
MK/I. – M1, i. č. 331; Tamtéž, MK/I.-F1; Tamtéž, MK/II., i. č. 803
a 804; MMMK, p. č. 439; archiv Odboru výstavby a územního plánování 
MěÚ Moravský Krumlov                              Mgr. Hana Prymusová

Budova bývalé Živnostenské školy

Část výučního listu
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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
•• jakékoli auto s platnou technickou 
kontrolou do 5.000 Kč. Nutně potře-
buji na dojíždění do zaměstnání. Za 
nabídky děkuji. Tel.: 722 138 665.
•• babetu, i nepojízdnou, pouze kom-
pletní stav, levně. Tel.: 732 254 783.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní nové i použ. díly nebo i celý
motocykl ČZ 125 a 150 A, B, C, T. 
Tel.: 602 950 128. 
prodám
•• motor Škoda Fabia 1,2 47 kW, na-
jeto cca 29 000 km, cena 15.000 Kč. 
Tel.: 604 555 867.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• byt 2+1 v M. Krumlově - město, 
lokalita ul. Nádražní, nebo Bří Čapků. 
Tel.: 739 351 845.
•• byt 3+1 nebo 3 + kk v MK nebo 
blízkém okolí. Spěchá. Prosím nabíd-
něte. Tel.: 775 505 604. 

•• zahrádku v Mor. Krumlově, nabíd-
něte. Tel.: 739 444 059.

•• garáž v Ivančicích na sídlišti, plat-
ba ihned. Tel.: 603 793 890.

••  zahrádku i s chatkou.
Tel.: 728 731 548.

prodám
•• malý domek 2+1 s předzahrádkou, 
malým dvorkem, garáží, studnou 
a malou dílnou. Okolí MK. Tel.: 
725 614 321.
•• nebo vyměním byt 3+1 za 2+1 
plus doplatek v Mor. Krumlově. Tel.: 
605 746 994. 
•• zahrádku pod Zavřelákem v MK, 
v osobním vlastnictví, bez chatky. 
Tel.: 728 898 204.
•• zasíťovaný stavební pozemek 
- 917 m2, v Oslavanech, místní část 
Padochov. Veškeré inženýr. Sítě na 
hranici pozemku, cena 1.000 Kč/1 m2. 
Mobil: 736 262 940.
vyměním
•• obecní byt 2+1, Brno-střed, cihlo-
vý dům za obdobný Ivančice, Mor. 
Krumlov a okolí. Tel.: 603 583 720.
hledám pronájem
•• ornou půdu v okolí Neslovic, Pado-
chova, Kratochvilky a Tetčic. Nabízím 
3.500 Kč /h/rok. Tel.: 603 553 088.

pronajmu

•• byt 3+1 + garáž v centru města. 
Cihlový dům, sklep, balkon, garáž i
v největších mrazech má min. +10 °C. 
Částečně zařízen. Žerotínovo náměstí,
Ivančice.  Tel.: 604 429 541.

•• garáž v Oslavanech, 100 m od aut. 
zastávky. 800 Kč/měs. + inkaso. Vol-
ná ihned. Tel.: 731 255 669.
» ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám
•• odvlhčovač Sinclair CFO-20E. Vý-
konný - 20 l/24 hod, účinně odstraňu-
je část vlhkosti ve vzduchu, pomáhá 
bojovat s plísněmi, má velmi nízkou 
hlučnost. Používaný 1 zimu, původní 
cena 6.000 Kč, prodám za 2.000 Kč. 
Tel.: 608 874 696.
» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.
» HOBBY, VOLNÝ ČAS
koupím
•• nafukovací člun nebo raft. Tel.: 
603 793 890.
prodám
•• kopačky značky NIKE Mercurial, 
vel. 42 v dobrém stavu. Cena 400 Kč. 
Tel.: 723 076 944.
•• dámské horské kolo, cena 1.000 
Kč. Tel.: 724 760 325.
» STAVBA - BYDLENÍ
prodám
•• starší míchačku 125 l, stavební 
vrátek a stavební rozvaděč. Cena 
dohodou. Tel.: 602 53 63 82, nebo 
606 717 888.
•• stavební míchačku ve velmi dob-
rém stavu, na 2 kolečka, na 220 V, 
cena 3.500 Kč. PC 6.500 Kč, záruka. 
Tel.: 722 534 411.
•• použitou střeš. krytinu - cca 200 m2.
Cena dohodou. Tel.: 723 428 899.
ZAHRADA
prodám
•• slunečnice, čištěná a bílá vejce na 
malování na Velikonoce. Tel.: 515 
336 988.
» RŮZNÉ
koupím
•• nádrž na vodu, 6 až 7 tisíc litrů. 
Tel.: 723 123 775, spěchá.
•• chladící výčep na pivo, včetně 
kompresoru. Tel.: 603 793 890.

•• starou učebnici v jakémkoliv stavu 
„Stroje a zařízení v pekárnách“ pro 
SOU (vydané SNTL v letech 80 - 90), 
nutně potřebuji. Tel.: 732 542 768. 

•• starý nábytek, knihy, časopisy, 
odznaky, mince, sklo, hodinky, šavle, 
zbraně, piv. lahve, sošky, šperky, hrač-
ky a vše vojenské, hasičské, myslivec-
ké a legionářské. Tel.: 724 468 171.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• plechovou udírnu na nožkách, cena 
6.000 Kč. Tel.: 724 760 325.
•• větší akvárko,  cena 800 Kč. Tel.: 
607 713 053.

» ZVÍŘATA
•• Prodáme kuřice, stáří 19 měsíců. 
Info na tel.: 737 117 666.
•• Prodejna chovatelských potřeb, 
Růžová 154, MK nabízí široký sor-
timent krmiv pro psy, kočky, hos-
podář. zvířata a venkovní ptactvo. 
Skladem krmné směsi pro kuřata, 
káčata, brojlery. Široký výběr anti-
parazitik s účinností proti blechám 
a klíšťatům. Tel.: 608 152 300. 
koupím
•• násad. vejce husy landeské a kachny 
indického běžce. Tel.: 515 336 988.
prodám
•• štěňata labradora s PP. Tel.: 
777 582 899.
•• štěňata jorkšíra, fenku a psa, po 
malých rodičích. Otec s PP. Očkovaná 
a odčervená. Cena k jednání. Tel.:
777 219 852, Ivančice.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)

•• Hydra - sdružení pomoci. Dostali 
jste se do potíží? Nezvládáte dluhy? 
Máte exekuce? Nevíte, na koho se 
obrátit? Podáme Vám pomocnou 
ruku. Volejte: 773 799 439.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• Výběrový levný textil, IVANČICE,
Oslavanská 22 (Modrý sekáč), vás 
zve k nákupu výběr. zboží butikové 
kvality. Nabízíme luxusní zboží s 
min. opotřebením, zejména dám-
ské, dívčí i pánské. V nej. kvalitě 
jsou LUXUS halenky, tuniky, trič-
ka, sukně, topy, šaty, rifle, kalhoty. 
(i XXL a mateřské), doplněk závěsy 
a ubrusy. Nové zboží 2x týdně. Ote-
vřeno: P0-PÁ 8.30 - 17, S0 8.30 - 12.

•• 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.

•• Prodejnu JEZDECKÝCH, FAR-
MÁŘSKÝCH a CHOVATELSKÝCH
POTŘEB (mobil 731 166 069, web:
www.vetko.cz) a nově otevřený PSÍ 
SALÓN - úprava srsti, drápků, uší, 
análních žláz a trimování, (mobil
732 960 377, www.strihanikralova.cz)
 najdete na adrese VETKO, s. r. o., 
Tiskárenská 1274, M. Krumlov.

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veš-
keré opravy. Okenní sítě i do 24 
hodin. Výměna gumového těsnění 
v plastových oknech za silikonové. 
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.

•• Stavíte, rekonstruujete, zateplu-
jete? Chcete ušetřit na stavebním 
materiálu jakéhokoliv druhu? Slevy 
od 15 do 39 % z cen na prodejnách 
u zakázek nad 100.000 Kč. Doprava
v ceně !!! Bližší informace na tel. 
čísle: 720 520 773, nebo na adrese: 
prochazkaprace@centrum.cz

•• Výroba reklamních plnobarev-
ných PVC plachet. Kvalitní mate-
riál, ochrana povrchu tekutým UV 
laminem, zpevněné okraje, ocelová 
oka pro zavěšení.  Grafická přípra-
va návrhu v ceně. Více informací: 
602 782 272, nebo info@alma.cz

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)

•• Poptávám zednické práce na opravu 
RD. Bližší info na tel.: 723 42 88 99. 

•• Český výrobce zařízení pro 
regulaci elektrické energie hledá 
obchodní zástupce. Jedná se o sní-
žení spotřeby až o 25 %. Nejedná 
se o změnu dodavatele. Více na 
www.usporavydelava.cz . V případě 
zájmu volejte: 775 655 352.

» SEZNÁMENÍ
•• Muž 53 let, 172/79, nekuřák, 
finančně zajištěn, hledá pohodový, 
upřímný vztah s nezadanou ženou do 
50 let. Jen vážně. Tel.: 728 209 050.
•• Muž po 50, nekuřák, sportovně 
založen hledá solidní upřímnou, hod-
nou, pokud možno vnadnou ženu pro 
pěkné tolerantní přátelství (budouc-
nost). Tel.: 702 374 967.

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 21 % 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 21 % 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 06/13 vyjde 22. března 2013, uzávěrka 19. března 2013. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 

ne 10.3. v 19.00 LINCOLN
  Životopis. drama USA / Indie

čt 14.3. ve 20.00 SMRTONOSNÁ PAST:
PREMIÉRA OPĚT V AKCI
(opakujeme 4.4.) Akční thriller USA 

pá 15.3. ve 20.00 ANNA KARENINA
  Romantické drama VB, Fr. 

so 16.3. v 15.00 ČTYŘLÍSTEK
a v 17.00 hodin VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ne 17.3. v 15.00 Anim. komedie ČR
a v 17.00 hodin (opakujeme 14.4.)

so 16.3. v 19.00 BÍDNÍCI
  Muzikál. drama VB

čt 21.3. ve 20.00 HAŠIŠBABA
  Komedie Fr.

so 23.3. v 17.00 MOCNÝ VLÁDCE OZ
a ve 20.00 hodin Fantasy pohádka USA, dabing
ne 24.3. v 17.00 (opakujeme 27.4.)

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 10.3. v 18.00 VRÁSKY Z LÁSKY
  Komedie ČR

so 16.3. v 18.00 TAJEMNÝ MUŽ
  Krimi drama USA, dabing

ne 17.3. v 18.00 NORMAN A DUCHOVÉ
  Anim. horor. komedie USA, dabing 

so 23.3. v 18.00 SVATBA MEZI CITRÓNY
  Romant. komedie Ně, Fr., dabing

ne 24.3. v 18.00 MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
  Komedie ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

Nepromítá se. Probíhá digitalizace kina 
a rekonstrukce sálu.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov - galerie Knížecí dům 

VÝSTAVA MORAVSKO-
KRUMLOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ 

Vystavují: K. Poul, J. Zvěřinová, M. Hošek, T. Hošek, A. Veselý,
J. Kovářová, E. Toulová, H. Klusáková, J. Kováč, M. Dočkalová,

J. Červinka - Indián, E. Dočkalová, L. Drahozalová, M. Strejčková, 
Fr. Kopetka, M. Světlík, V. Sulyatytskyy, M. Vlašín, K. Strnadová,

P. Novotný, B. Švéda, B. Trávníková.
do 17. března 2013

Otevírací doba: po - pá  9.00 - 11.00 a 12.00 - 15.30 hodin
ne 14.00 - 16.00 hodin.

Vstupné: dospělí 20 Kč, děti a senioři 10 Kč.

TURISTICKÝ SPOLEK GULLIVER pořádá
Výroční dvacáté putování turistického spolku GULLIVER

CHORVATSKO - MAKARSKÁ RIVIÉRA
Živogošče - kemp DOLE

termín: 12. 7. - 21. 7. 2013 - CHATKY!!!
dospělí: 4.150 Kč, děti 12-17 let: 3.950 Kč, děti do 11 let: 3.750 Kč.

V ceně: ubytování v chatkách, doprava tam a zpět autobusem, 
pobytová taxa, delegát CK v místě pobytu, přistavení autobusu
do M. Krumlova, pojištění léčebných výloh. Závazné přihlášky

a zálohy do konce února 2013. Bližší informace na tel.:
608 22 14 00, 608 22 05 15, email: gulliver.ts@seznam.cz

Ochotnický divadelní soubor TJ Sokol Lesonice
uvádí divadelní komedii 

HEXENSCHUSS 
autor: John Graham, překlad: František Miška 
Představení se koná v sokolovně v Lesonicích. 

reprízy: 15. 3. v 19.00, 17. 3. v 18.00, 23. 3. v 19.00.
Rezervace na tel.: 602 852 134.

BEZGESTFEST (Moravský Krumlov): 26. - 27. 4. 2013

VELIKONOČNÍ ZÁBAVY
OLD ARCUS 

30. března - sokolovna VALEČ
31. března - KD Horní Dubňany

Zveme Vás na besedu 

VENEZUELA
PŘÍRODA, LIDÉ, FOTOGRAFIE, ZAJÍMAVOSTI

sálek u evangelického kostela v Miroslavi
 10. března 2013 v 17.00 hodin

Krok za krokem provází profesionální cestovatel Ing. Dalibor Mahel.

TJ SOKOL  PADOCHOV pořádá
v sobotu 16. března 2013 v 15.00 hod.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Na programu budou různé hry, tanec a soutěže.

Pro děti bude připravena bohatá tombola.
Vstupné: dospělí 30 Kč. Zveme všechny!!!

Restaurace Marie pořádá 3. ročník tradiční akce

ŘÍZEČKOVÉ POSEZENÍ
pátek 15. března 2013 od 17.00 hodin

Jako vždy můžete ochutnat 20 druhů řízečků, k tomu různé druhy 
salátů a dobré vínečko. To vše formou rautu.

Cena 320 Kč na osobu. Raut začínáme podávat v 17 hodin.
Objednávky na tel. čísle: 732 653 778.

Pozvánka na turnaj v basketbale

TURNAJ STARŠÍCH PÁNŮ 2013
Moravský Krumlov 16. března 2013

Tělocvična ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov 218
Pořad utkání: 09.30 Moravský Krumlov - Rosice

  10.20 Slavonice - Rosice
  11.10 Moravský Krumlov - Bratislava  
  12.00  Zahájení
  12.05 Rosice - Bratislava
  12.55 Moravský Krumlov - Slavonice
  13.45 Bratislava - Slavonice

Dobrovolný spolek vinařů pod záštitou jednoty Orel Rakšice
a ve spolupráci s městem Moravský Krumlov pořádá

6. JOSEFSKÝ KOŠT
Výstava s degustací bude v sobotu 16. března

od 10.00 do 19.00 hodin v Orlovně Rakšice.
K poslechu hraje cimbálová muzika MAJERÁN. Občerstvení
po celou dobu výstavy zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

POSEZENÍ S HUDBOU
Zveme všechny seniory. K tanci i poslechu hraje Jan Šauer.

čtvrtek 14.3. od 17.00 hodin • Ivančice, Besední dům

T. S. ŠTĚPÁNEK Vám od 29. června do 12. července nabízí

TÁBOR PRO VAŠE DĚTI
Skvělá letní zábava pro děti od 7 do 16 let. Tábor plný zajímavých

her, soutěží, vycházek do okolí a různých aktivit co k létu patří.
Letos je tábor zaměřen na téma ,,M*A*S*H  „4077‘

Cena činí: 3.900 Kč. V ceně je zahrnuto: ubytování, strava 5x denně,
pojištění, výlety, doprava. Pro děti od 14 let po domluvě možnost 

cykloturistiky. Přihlášky a bližší informace: 
Černý Martin tel.: 603 962 727, Žalud Zdeněk tel.:604 149 187 

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

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

SPK Petrovice zve příznivce ochotnického divadla
na pohádkové představení

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
(sepsali CIMRMAN - SMOLJAK – SVĚRÁK)

sobota 16. března v 19.00 hodin, neděle 24. března v 17.00 hodin
a pátek 5. dubna v 19.00 hodin

Kulturní dům Petrovice, vstupné dobrovolné.
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MONTÁŽ A SERVIS
»  elektro rozvody
»  zabezpečení bytových
    a nebytových prostor
»  kamerové systémy
»  telekomunikační technika
»  ostatní slaboproudé zařízení

Ketkovice 226
664 91  Ivančice
tel.: 602 765 623
slaboproudy@seznam.cz

INDIVID
UÁLNÍ

CENOVÁ NABÍDKA 

ZDARMAREKLAMNÍ
CEDULE A PVC PLACHTY

tel.: 602 782 272

OKRUŽNÍ 394, MORAVSKÝ KRUMLOV
733 199 833

VNITŘNÍ PARAPETY A ŽALUZIE

ZDARMA
(DO KONCE DUBNA)

ŠPIČKOVÁ
PLASTOVÁ
OKNA
ZA SUPER
CENY

2x dráha na kuželky  a  2x squashový kurt
nekuřácký sportbar, dětský koutek

možnost dětských a rodinných oslav a firemních akcí
Okružní 394 • areál OSP • tel.: 733 373 783 • www.sportcentrumosp.cz

AKCE NA BŘEZEN
10 % SLEVA NA SQUASH

OKRUŽNÍ 394
MORAVSKÝ
KRUMLOV

515 324 609
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VÝBĚR
ZA SUPER
CENY

KOUPELNOVÉ STUDIO

sleva na realizaci koupelen 30 %,
nebo 10 % na obklady a dlažby


