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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

Role favorita byla potvrzena
/Ivančice/ Ve dnech 7. - 9. 

června proběhlo v Ivančicích Mi-
strovství České republiky v házen-
kářském desetiboji mladších žákyň 
pro soutěžní sezónu 2012 - 2013. 

Turnaje se zúčastnilo šest ví-
tězů kvalifikací. Vedle domácího 
týmu, který byl favoritem tříden-
ního náročného turnaje, se do 
tohoto finále probojovaly týmy 
DHC Plzeň - loňský vítěz, Sokol 
Karviná, TJ Jiskra Havlíčkův 
Brod, HC Zlín a HC Háje Praha. 

Náročný turnaj se skládal
z dovednostních disciplín (hod 
do dálky, pětiskok, rychlý běh na
2 x 15 metrů, překážková dráha
a střelba na přesnost). Všechny 
týmy mezi sebou také poměřily 
síly v utkáních s osobní obranou, 
shot-outech (nájezdy na branku)
a normálním utkání v házené. 

Velice vyrovnaný turnaj měl
k radosti domácích diváků očeká-
vaného vítěze, domácí HK Ivan-
čice. Naplněná hala, nejen během 
utkání, ale hlavně při předávání 
cen, tleskala dvanácti a třinác-
tiletým sportovkyním. Z celko-
vých dvaceti šesti individuálních 
ocenění získaly domácí hráčky 
celých deset. Vítězem republiko-
vého finále se stal dle očekávání 
domácí tým, který v letošní sezó-
ně dosahoval skvělých výsledků. 
Na druhém místě skončil další z 

favoritů HC Zlín a na třetím místě 
loňský vítěz z Plzně.

Pro ivančické házenkářky je to 
titul po předlouhých 53 letech. 
Tehdy to slavily místní dorosten-
ky, které včetně tehdejšího trené-
ra nechyběli v ochozech a tleskali 
svým nástupnicím. 

Bližší info: www.hkivancice.cz

FARMÁŘSKÉ
TRHY v KRUMLOVĚ

na náměstí TGM
sobota 22. června
od 8.00 do 13.00

Zvou vás poctiví
farmáři a řemeslníci

•
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Červen s jahodovou příchu�
Léto i prázdniny se blíží mílovými kroky a naše milované zahrádky 

začínají vydávat první sladké plody našeho snažení. Jedním z nejpopu-
lárnějších červnových plodů, na které se těší zejména naše dě�, jsou 
sladké červené jahody. Toto drobné ovoce jedli na svých opuletních 
hos�nách již staří Římané. Popravdě řečeno, někteří archeologové tvrdí,
a dokonce to dokazují nálezy, že si na nich pochutnával i pračlověk.

Ovšem o jejich masové rozšíření se postarala církev. V pozdním 
středověku je rádi pěstovali mniši ve svých klášterech. Z klášterních 
zahrad se pak rozšířily mezi širokou veřejnost. Mezi námi. On už si i 
Václav Babinský, napravený to lupič a pozdější úspěšný zahradník, podle 
písemných pramenů stěžoval na to, jak jsou lidé nenechaví a kradou mu 
jahody. Ostatně tak se rozšířily i brambory, ale to je trochu jiný příběh.

Zahradní jahody, jak je známe dnes, vznikly křížením několika 
odrůd jak evropských, tak i amerických. Ty nedovezli kupodivu do 
Evropy Španělé, ale korzáři ve službách francouského krále v XVII. 
stole�. Byl to právě zahradník Ludvíka XV, Antoino Duchesne, který 
zkřížil jahodník virginský a jahodník chilský. Tak vznikla nová odrůda. 
jahodník ananasový. Ten, ve větších či menších obdobách, pěstujeme 
na našich zahradách a zahrádkách dodnes.

Jahody byly dříve považovány pro svou skvělou a neobyčejnou chuť 
za královské ovoce. Nebo také za ovoce lásky. Jejich jezení mělo pod-
porovat chuť k sexu. Konzumace jahod má údajně pozi�vní účinek na 
tvorbu testosteronu, který ak�vuje spermie. Na našem území se jahody 
začaly pěstovat v širší míře až v XIX. stole�. 

Co o nich vědci zjis�li dále? Plody jahodovníku jsou velmi bohatým 
zdrojem vitamínu C. Jeho obsah je srovnatelný s citrusovými plody. 
Kromě vysokého podílu vitamínu C také obsahují i další roztodivné 
složky. Vitamíny A, B, E i organické kyseliny (jablečnou, citrónovou, chi-
ninovou, šťavelovou, salicylovou či ellagovou, která působí v prevenci 
nádorových chorob). Jsou to právě tyto kyseliny, které dávají jahodám 
typickou a charakteris�ckou vůni i chuť. Jahoda dále obsahuje také leh-
ce stravitelnou vlákninu, což umožňuje snadné další tepelné úpravy a 
výrobu vynikajících marmelád, či džemů. 

Z minerálních látek je v jahodě zastoupen převážně draslík, zinek, 
hořčík, síra, vápník a pak některé netypické prvky, jako je bór, fluor, 
kobalt či molybden. Jsou také výrazným zdrojem teku�n. Plody jsou 
tvořeny z 87 % z vody. Opro� ostatním druhům ovoce obsahují malý 
podíl přírodních cukrů. Jahody podporují krevní oběh v pohlavních or-
gánech díky vysokému obsahu an�oxidantů. Dále dělají dobře našemu 
metabolismu, vylučování, působí pro� vzniku močových a žlučových 
kamenů, snižují nachlazení, pomáhají při léčbě chorob srdce. 

Na tak drobnou bobulku, kterou pěstujeme na našich zahradách je to 
více než dost, nemyslíte? Je to skoro zázrak, co matka příroda dokázala 
uskladnit v tak malém plodu. Červen, to jsou jahodové hody. Jahodové 
knedlíčky (samozřejmě s tvarohem, přelité máslem) střídají různé buchty 
s jejich obsahem, případně pravý jahodový koktail. Ovšem nic se nemá 
přehánět. Sotva jsme pár kil slavnostně po dlouhé zimě shodili, tak je 
zase nabíráme. A co potom, až přijde meruňková sezóna. Ale to už jsme
zase o pár týdnů dál. Tak dobrou jahodovou chuť!                  Petr Sláma

Slovo úvodem

REFERENCE ROKU:
AZ TOWER BRNO - 17. patro

- veškeré druhy žaluzií

) 602 733 688    •    www.zaluziekoblizek.cz

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

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

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

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

Křovinořezy a ostatní stroje
se slevami až 2.600 Kč.
Akce probíhá od 15. 4. do 30. 6. 2013,
nebo do vyprodání zásob.

ZPRÁVY Z RADNIC
Kraj přispěl na pobyt dětí

/Oslavany/ Město Oslavany, společně se sponzory, se snaží už delší 
dobu shromáždit finanční prostředky na výměnný pobyt dětí z Oslavan a 
partnerského chorvatského města Vir.  Na celou akci přispěl i Jihomorav-
ský kraj. Ze svého rozpočtu poskytl dotaci v celkové výši 200.000 Kč.
Rada města Oslavan na svém zasedání tuto dotaci přijala a zároveň 
schválila smlouvu o jejím poskytnutí.                                             /PeSl/

Poskytnou dar na sborník
/Moravský Krumlov/ Lichtenštejnové patří dodnes k nejbohatším ev-

ropským šlechtickým rodům, a to především díky bankovnímu podniká-
ní. Do roku 1945 vlastnili rozsáhlé statky na Moravě. V jejich vlastnictví 
byly Adamov, Branná, Břeclav, Bučovice, Moravská Třebová, Lednice, 
Litovel, Plumlov, Valtice, Velké Losiny, Zábřeh na Moravě a v neposlední 
řadě i Moravský Krumlov. Je to právě toto město, jehož rada se rozhodla 
dofinancovat připravovaný lichtenštejnský sborník. Finanční částka
bude poskytnuta ve výši 5.000 Kč z kapitoly darů starosty města.    /PeSl/

Další opravy v Ivančicích
/Ivančice/ Radou města Ivančic byly schváleny některé nové veřejné 

zakázky na opravy chodníků a veřejného osvětlení. Jedná se zejména 
o opravu chodníků v místní části Němčice, v ulicích K Lesu a Za Ha-
sičkou. Veřejné osvětlení má být opraveno v ulici Ve Sboru. Zakázku v 
Němčicích získala firma STAFIZ-K, s. r. o., Ivančice. Město za ni zapla-
tí ze svého rozpočtu 134.734 Kč. Druhou zakázku, na opravu veřejného 
osvětlení, získal také místní podnik - ELEKTRO Kališ, s. r. o., Ivan-
čice, za celkovou cenu 520.059 Kč. Na stejném zasedání byl schválen
i text výzvy na rekonstrukci komunikace na ulici Tyršově.              /PeSl/

Nové dresy pro cykloklub
/Oslavany/ Rada města Oslavan se rozhodla darovat TJ Oslavany 

10.000 Kč. Finanční částka bude sloužit k nákupu dresů pro Cyklo-
klub. Ten vznikl jako součást tělovýchovné jednoty již v roce 2009.
V současné době zastřešuje sportovní i kulturní vyžití pro milovníky 
cyklistiky nejen z Oslavan, ale i blízkého a dalekého okolí. Peníze budou 
poskytnuty z prostředků poskytnutých společností ČEZ, a. s.        /PeSl/

Využijí nízkých úroků
/Moravský Krumlov/ Místostarosta Mgr. Zdeněk Juránek předložil 

zastupitelům návrh na refinancování stávajícího hypotečního úvěru. 
Celou záležitost zdůvodnil tím, že úrokové sazby jsou na historických 
minimech. Moravský Krumlov se této příznivé situace snaží využít.
Z tohoto důvodu také vyzvalo banky, aby nabídly nejlepší možnou sazbu 
na stávající hypoteční úvěr. Z něj byla financována výstavba DPSky a 
bytového domu, který krumlovští občané znají pod poetickým jménem 
Esmeralda. Úrokové sazby by měly být fixovány na pět let nebo do kon-
ce platnosti smlouvy. Zastupitelé tento návrh schválili.                  /PeSl/

Smuteční síň bude opravena
 

/Ivančice/ Smuteční síň na ivančickém hřbitově se po dlouhých letech 
nepřetržitého provozu konečně dočká celkové opravy a modernizace. Re-
konstrukci provede firma Betostav Development, s. r. o., Ivančice. Tuto 
společnost vybrala ve výběrovém řízení Rada města Ivančic. Celá akce
v hodnotě 4.839.998 Kč bude financována ze schváleného rozpočtu tech-
nického a investičního odboru. Zároveň rada města uložila technickému
a investičnímu odboru informovat širokou veřejnost a pohřební služby. /PeSl/

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice

oznamuje, že je v plném 
proudu „trvalková sezóna“.

Zveme Vás k nákupu bohatého 
sor�mentu trvalek, dřevin, skalniček, 

drobného ovoce.
Doprodej letniček, za snížené ceny. 

KONTEJNEROVANÉ ROSTLINY
LZE SÁZET PO CELOU SEZÓNU!
Otevřeno: PO - SO od 8.00 do 12.00

a od 13.30 do 18.30, NE od 8.00 do 12.00

Kudláčková Iveta - mob.: 731 103 985 
mail: info@zahradnictvivedrovice.cz

Kopetka Jan - mob.: 731 103 981

Dobelice 83, Moravský Krumlov,
po-pá: 16.30-20.00, so 8.00-13.00 
objednávky na tel.: 723 026 402 

VÝPRODEJ LETNÍCH 
PNEU BARUM

Chcete si o prázdninách 
ZLEPŠIT ANGLIČTINU?
Využijte naše intenzivní kurzy:

4.-10. 8. 2013
DĚTSKÝ TÁBOR S INTENZIVNÍ ANGLIČTINOU

11.-17. 8. 2013
JAZYKOVÝ POBYT PRO KAŽDÉHO

19.-23. 8. 2013
DOCHÁZKOVÝ KURZ IVANČICE

Kontakt: 775 184 336  •  krejcipetra@seznam.cz

Rada JM kraje na svém jednání 
13. června doporučila krajskému 
zastupitelstvu schválit dotace pro 
sbory dobrovolných hasičů obcí v 
celkové výši 22 milionů korun.

„V letošním rozpočtu máme 
pro tyto účely vyhrazeno celkem 
30 milionů korun. Zbývajících 
osm milionů držíme jako rezer-
vu a rozhodovat o nich se bude 
po prázdninách,“ uvedl hejtman 
Michal Hašek.

Jde o dotace určené k zajištění 
a udržení akceschopnosti jedno-
tek sborů dobrovolných hasičů, 
které se podílejí nejen na hašení 
požárů, ale i na záchranných 

pracích, při živelných pohromách 
nebo jiných mimořádných udá-
lostech. Rozdělení dotací vychází 
z Dotačního programu na požární 
techniku a věcné prostředky k 
řešení mimořádných událostí jed-
notek sborů dobrovolných hasičů 
měst a obcí Jihomoravského kraje 
na období 2013 - 2016, který byl 
schválen letos v únoru.

Cílem programu je výrazné 
zlepšení materiálního vybavení 
jednotek dobrovolných hasičů 
zapojených do integrovaného 
záchranného systému kraje. Ty si 
mohou za dotace koupit či rekon-
struovat automobily, cisternové 
stříkačky, zásahovou a pracovní 
výstroj a výzbroj, speciální vy-
bavení pro záchranné a likvidační 
práce. Těm žadatelům, jejichž 
žádosti byly posouzeny a doporu-
čeny odbornou komisí, poskytne 
kraj dotaci maximálně do 70 pro-
cent celkových výdajů. Například 
na nákup zásahového požárního 
automobilu cisternové automobil-
ní stříkačky (nebo jenom cisterny) 
se poskytuje dotace v maximální 
výši jednoho milionu korun.   /abé/

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Před časem jsem psal o problémech generační výměny zaměstnanců 
elektrárny. Příprava kvalifikovaných odborníků je během na dlouhé 
trati a dnes Vás mohu informovat o tom, co se v této oblasti povedlo. 

V minulém týdnu skládali studenti oboru energetika na Střední 
průmyslové škole v Třebíči maturitní zkoušku. Elektrotechnický obor 
zaměřený na oblast silnoproudu a strojírenství vznikl z podnětu Kraje 
Vysočina a Skupiny ČEZ v roce 2009. Letos má první absolventy. Ti ve 
středu 5. června slavnostně přebírali svá vysvědčení a nyní se chystají 
na novou životní etapu. Díky praxi přímo v elektrárnách jsou studenti 
atraktivního oboru energetika vybaveni nejen teoretickými znalostmi, 
ale i zkušenostmi z pracovního prostředí.

„Přibližně dvě třetiny absolventů se hlásí na ČVUT do Prahy nebo 
na VUT do Brna. Přihlášky si podávali nejčastěji na elektrotechnic-
kou a strojní fakultu. Někteří se rozhodli zahájit kariéru v Jaderné 
elektrárně Dukovany,“ vysvětluje Jana Mozorová, zástupkyně ředi-
tele pro obor energetika. 

„Žákům i studentům se snažíme technické předměty co nejvíc 
zpřístupnit. Například náš program Svět energie nabízí studijní mate-
riály pro všechny typy škol. Pro učitele připravujeme semináře, kde 
se dozvídají, jak fyziku a matematiku učit poutavěji. Jsme partnery 48 
středních škol a 13 vysokoškolských fakult. Budoucí elektrikáře, stro-
jaře a inženýry oslovujeme ještě během studií,“ vysvětluje Pavel Puff, 
manažer Útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ. 

Společný projekt školy, Kraje Vysočina a Skupiny ČEZ nemá v ČR 
obdobu. ČEZ sice spolupracuje se školami i v dalších regionech, ale sa-
mostatný obor Energetika s přímou návazností na praxi v jaderné elek-
trárně nabízí pouze SPŠT v Třebíči.  I proto se na něj každoročně hlásí 
téměř sto zájemců.     11. 6. 2013, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Miliony dobrovolným hasičům

PNEUSERVIS
Petr Bašta

165/70 R13 79T           790,- Kč
165/70 R13 83TXL       890,- Kč
165/65 R14 79T           850,- Kč
175/65 R14 82T           890,- Kč
165/70 R14 81T           880,- Kč
185/60 R14 82T           950,- Kč
185 R14 C 102/100Q  1.400,- Kč
195/55 R15 85V          1.450,- Kč
225/45 ZR17 91WFR  2.000,- Kč
Ceny včetně DPH, platí do vyprodání zásob.

PNEU: MOTO, OSOBNÍ, DODÁVKY, 
AGRO a NÁKLADNÍ DLE DOHODY



Ve dnech 23. - 26. května se v 
17 městech České republiky ko-
nal 15. ročník Bambiriády, což je 
přehlídka volnočasových aktivit 
organizací, které pracují s dětmi 
a mládeží. Mottem letošního roč-
níku bylo „Dětství v proměnách 
času“. Bambiriáda 2013 se připo-
jila k Evropskému roku občanů. 

V rámci JM kraje proběhla 
Bambiriáda 24. a 25. května v 
Ivančicích, v parku Réna. Záštitu 
nad touto akcí převzal hejtman Ji-
homoravského kraje JUDr. Michal 
Hašek, náměstek hejtmana JM kra-
je Ing. Stanislav Juránek, starosta 
Ivančic MUDr. Vojtěch Adam a 
Ing. Zuzana Brzobohatá, poslanky-
ně Evropského parlamentu. 

Hlavním pořadatelem celore-
publikové Bambiriády 2013 byla 
Česká rada dětí a mládeže, koor-
dinátorem na jižní Moravě bylo 
Středisko volného času Ivančice. 
Generálním partnerem Bambiriá-
dy 2013 je FLEXI životní pojiště-
ní Pojišťovny České spořitelny.

Na programu ivančické Bam-
biriády, kterou navštívilo 1648 
účastníků, se podílelo 42 organi-
zací, uskutečnilo se 43 pódiových 
vystoupení s 560 účastníky, svou 
činnost organizace představily na 
34 prezentačních stáncích, na kte-
rých probíhalo 50 aktivit pro malé 
i větší zájemce. Součástí akce 
byly 3 sportovní turnaje, dětské 
cyklistické závody a výstava hra-
ček s názvem „ S čím jsme si hráli 
v dětství“. Po celou dobu trvání 
Bambiriády bylo otevřeno ICM a 
R-klub mládeže Ivančice. 

Více podrobností i fotogalerii 
akce naleznete na webových 
stránkách bambiriada.cz/ivancice 
nebo na www.svcivancice.cz.
Dagmar Šacherová, SVČ Ivančice
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.

například

KOMÍNOVÝ SYSTÉM
(tvárnice, vložky, 1x stříška,
1x čistící kus, 1x odbočka 90°,
jímka a izolační vata)

pr. 200 mm
výška 8 metrů

9.900 Kč
včetně DPH

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.

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

telefon: 724 322 469  •  www.teracowech.cz

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
Za kompletní autovrak 1.000 až 3.000 Kč. Odtah autovraku ZDARMA.

Vystavení dokladu o ekologické likvidaci ZDARMA.

SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN
Moravský Krumlov (areál bývalého Lacrumu)

AUTOVRAKOVIŠTĚ
Moravský Krumlov, Ivančická 484 (naproti solární elektrárně)

Oba provozy: Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin, So 8.00 - 11.30 hodin

NÁKUPNÍ CENÍK PLATNÝ OD 10. 6. 2013

MATERIÁL DRUH               Kč/kg
Železný šrot      litina, max. 40x40 cm                   5,30
 Fe těžké nad 4 mm, litina neupr., trubky  4,80
 Fe šrot lehký do 4 mm                          3,80
 Fe s nečistotami (komplet. autovraky)     2,00
 elektromotory (bez řemenic)             15,00
Měď Cu drát nový lesklý             130,00
 Cu plech kus. nový lesklý                 122,00
 Cu kabely čisté/mastné          38,00 / 15,00
Bronz bronz / třísky bez železa        90,00 / 70,00
Mosaz mosaz / třísky bez železa       80,00 / 63,00
Hliník Al drát nový / starý                 34,00 / 33,00
 Al kus litý bez Fe, profily bez PVC     30,00
 Al plech 2% Fe               20,00
 Al kabely                                               3,00
Autobaterie                                                           13,00
Nerez nerez nemag. / špony třísky   26,00 / 18,00
Papír časopisy, noviny, letáky                        1,00
Další aktuální ceny na: www.ib-met.cz

Ve spolupráci s Občanským sdružením KONIPASKA
si vás dovolujeme pozvat na

ZÁVĚREČNÝ HAPPENING PROJEKTU 
„PO STOPÁCH PRAPŘEDKŮ“
Projekt je zaměřený na spolupráci v oblasti historického a kulturního dědictví a interpretaci vědeckých po-
znatků široké veřejnosti o archeologicky cenných a zajímavých lokalitách na Znojemsku a v Podluží. Tzv. 
„projekty spolupráce“ jsou spojeny s výměnou poznatků a zkušeností, v tomto případě o pravěké minulosti 
na území místních akčních skupin Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko (severozápad Znojemska) a MAS 
Dolní Morava (Podluží).   

Akce proběhne v sobotu 22. 6. 2013 od 15.30 do 23.00 hodin 
v areálu Campingu Country v Hlubokých Mašůvkách 

Program: 15.30 hodin - zahájení akce, prezentace projektu, 16.45-17.15 - křest publikace
„Po stopách prapředků“, uvede Arnošt Goldf lam; 15.30-18.00 hodin - řemeslné dílničky pro děti i dospělé
Součástí akce je fotovýstava o pravěkých lokalitách na Znojemsku a čtení o Hlubokomašůvecké Venuši.
Happening je součástí kulturní akce „Vítáme prázdniny s The Tap Tap“. Vystoupí skupina Vltava, 
The Tap Tap, rocková kapela Crazy, Arnošt Goldf lam v roli moderátora celé akce. 
Na společné setkání nad pravěkou historií srdečně zve realizační tým projektu!

Více na www.zivepomezi.cz, www.konipaska.cz

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. Měl bych na Vás dotaz. Jsem dlužníkem z jedné půjčky, 
která je již staršího data, a nedávno mi jeden známý říkal, že tato 
půjčka už bude promlčená. Zároveň mi však říkal, že tím půjčka au-
tomaticky nezaniká. Chtěl jsem se tedy zeptat, co to vlastně znamená? 
Může věřitel po mně dlužnou částku, která by byla promlčená, poža-
dovat, nebo nemůže? Děkuji za Vaši odpověď.

K Vašemu dotazu uvádím, že promlčením právo věřitele na úhradu 
pohledávky nezaniká. Dlužník může nadále dluh dobrovolně uhradit. 
Promlčením pohledávky však dochází k zániku práva vymoci pohle-
dávku u soudu, pokud dlužník vznese námitku promlčení. 

Pokud je tato námitka oprávněně u soudu dlužníkem vznesena, 
soud věřiteli nárok nepřizná, a naopak věřiteli může uložit, aby 
dlužníkovi uhradil náklady soudního řízení. Podmínkou uplatnění 
promlčení je však aktivní námitka dlužníka v rámci soudního řízení. 
Je třeba si tedy uvědomit, že i promlčená pohledávka může být sou-
dem přiznána, pokud dlužník námitku u soudu nevznese, a může být 
následně předmětem exekučního řízení. 

Promlčecí doba počíná běžet od doby, kdy právo mohlo být vykoná-
no poprvé. Ve většině případů je to den následující po splatnosti pohle-
dávky. Promlčecí doba může být různá, a proto je třeba, aby věřitel byl 
ostražitý a své nároky si hlídal. Základní promlčecí doba v občanském 
právu jsou tři roky, v obchodním právu jsou to čtyři roky. V případě, 
že je pohledávka písemně uznána dlužníkem nebo přiznána soudem, 
tak je promlčecí doba deset let. U práv z přepravy dle občanského zá-
koníku je však například promlčecí doba pouze jeden rok. Pokud však 
jde o půjčky mezi občany, zde je obecná promlčecí doba tři roky a běží
od splatnosti půjčky, na které jste se dohodl s věřitelem.

Vážená redakce, je to až k nevíře, že je to již deset let, co jsme se 
nastěhovali do Domu s pečovatelskou službou v Mor. Krumlově. Můžu 
Vám říct, že bych si přála, aby takových domů bylo v našem státě víc, 
aby naši senioři stáří prožili co nejdůstojněji a bez větších problémů.

Ano, můžu říci, a to určitě za všechny obyvatele našeho DPS, že se 
nám tu žije opravdu dobře, že tu máme takové podmínky, které nám 
umožňují náš život žít naplno.

V tom všem nám pomáhají jak  pečovatelky pod vedením paní 
Kohoutkové, tak vedoucí DPS paní Kočí a také vedení našeho města. 
Naše budova vypadá stále jako nová, ale musí to někdo hlídat, udržovat 
a právě tito lidé to dělají, za což jim všem moc děkujeme.

Často za námi chodí děti s bohatým programem, jsou to krásné chví-
le, ale víme, co je za tím práce a úsilí učitelů, nacvičit tento program. 
Takže i jim patří velké díky, máme je moc rádi.

V pátek 21. 6. 2013 bude v našem DPS Den otevřených dveří. Kdo 
nevěří, že se nám tu žije dobře, má možnost se přesvědčit. Přijďte se 
podívat, rádi Vás uvidíme a ukážeme, že i ve stáří se dá žít – dobře.

Za všechny obyvatele DPS v Mor. Krumlově – Milošová Františka

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Přesně na Den dětí se na hřišti 
školy TGM v Ivančicích usku-
tečnily atletické závody druhého 
ročníku Zajícovy ligy. Pořadatel 
Atletický klub Moravský Krum-
lov pro malé závodníky připravil 
pět disciplín: běh na 60 a 400 
metrů, skok do dálky, vrhačský 
trojboj a štafetové běhy. 

Za výjimečně krásného a slun-
ného počasí se závodů zúčastnila 
téměř stovka startujících z Blan-
ska, Vyškova, Deblína, Hustopečí, 
Židlochovic, Oslavan, Přísnotic, 
Znojma, Brna a pořádajícího klubu 
AC M. Krumlov, za který startují 
děti z Krumlova i Ivančic.

„Závody proběhly v úžasné 

domácí atmosféře, trenéři i rodiče 
byli spokojeni, byla to bezvadná 
akce. Jsme velmi rádi, že tyto 
závody finančně podpořilo město 
Ivančice, za což upřímně děkuje-
me. Děkuji také Sváťovi Tónovi, 
bývalému českému reprezentan-
tovi ČR a olympionikovi ve skoku 
do výšky, který svou účastí zpes-
třil krásné dopoledne a vítězům 
předal ceny a diplomy,“ uvedla 
trenérka pořádajícího AC Morav-
ský Krumlov Zuzana Marková. 

Mladé atlety přišly povzbudit 
děti ze speciální školy v Ivan-
čicích, se kterými si společné 
kolečko zaběhli závodníci, rodiče 
i diváci.                              /mape/

Zajícova liga přípravek

Žhavé večery rozžhavují i REFLEXY

Babské hody v Miroslavi
V neděli 16. června ovládnou Miroslav dámy a slečny, které pořádají 

již 7. ročník „Babských hodů“. Slavnost začne v 8.00 hodin v obřadní 
síni městského úřadu, kdy starosta města předá ženám hodové právo
a „vládu“ nad městem. Poté projde průvod městem a od 9.00 hodin bude 
P. Pavel Merta sloužit v kostele sv. Petra a Pavla slavnostní hodovou mši. 
Po jejím skončení následuje vyhrávání po městě. V 16.00 hodin začne 
krojované zavádění a program před kulturním domem. K tanci a poslechu 
zahraje dechová hudba Zlaťulka. Srdečně zvou miroslavské dámy a slečny. 

Akademie na Domečku
v Moravském Krumlově

V neděli 9. června proběhla v Orlovně v Rakšicích slavnostní 
akademie Domečku. Na začátku se ujala slova ředitelka Domu dětí a 
mládeže v Moravském Krumlově Yvona Žáková, aby zhodnotila uply-
nulý školní rok v zájmovém vzdělávání a přiblížila uskutečněné akce a 
soutěže a také představila a poděkovala vedoucím zájmových kroužků. 
Poté zahájil akci pan starosta Tomáš Třetina, který vyzdvihl nezastupi-
telnou roli Domečku na smysluplném trávení volného času dětí. 

Vidět jste mohli vystoupení zájmových kroužků a že se bylo na co dí-
vat! Své umění předvedly sportovní i taneční kroužky, ukázky yoyování, 
kin-ballu a sebeobrany, moderní tanec, roztleskávačky, cvičení na tram-
polínách. Velký úspěch měly děti z mateřské školy z kroužku Hopsálek 
a Stonožka a rodiče s nejmenšími dětmi z Cvičeníčka. Také kuchtíci a 
kuchařky z kroužku vaření na Základní škole Rybníky zaujali svým skvě-
lým hudebně-tanečním vystoupením na písničku Buchet je spousta. 

Závěrečné číslo patřilo vedoucím z Domečku, kteří si připravili 
vystoupení na velkých míčích v duchu spartakiády na hudbu Poupata. 
Výborné občerstvení napekly děti z kroužku Receptík - bábovku, sko-
řicové čtverečky a slané pečivo. Na výstavě jste si mohli prohlédnout 
fotografie ze zájmových kroužků i akcí Domečku a také výtvarná díla - 
malby a kresby, výrobky z keramiky a ukázku výrobků šperků z korál-
ků a tvorbu nejmenších dětí. Celým odpolednem nás skvěle provázela 
moderátorka Hanka Štěpánová. Rodinné odpoledne se určitě vydařilo, 
děkujeme všem vystupujícím za vzornou reprezentaci Domečku, ve-
doucím za celoroční obětavou práci v zájmových kroužcích a všem ro-
dičům a příznivcům za hojnou účast a trvalou přízeň. Fotografie z akce 
najdete na www.domecekmk.cz ve fotogalerii.                Váš Domeček

Jeden z veleúspěšných hu-
debních projektů především de-
vadesátých let, hudební skupina 
Reflexy, která již více než dvacet 
let hostuje nejen na moravských 
pódiích, v pátek 28. června opět 
míří do Ivančic, aby si užili další 
žhavou noc a fanouškům naser-
vírovali řádnou porci k tanci a 
zpěvu přímo burcujících, energii 
vyzařujících vlastních hitů.

O tyto Reflexy skutečně nemají 
nouzi, protože již vydali devět alb 
a na každém si fanoušci oblíbili 
nejen jeden song. Především v 
první polovině posledního dese-
tiletí minulého století reflexácká 
továrna na hity chrlila jeden song 
za druhým, například Všichni pů-
jdem do ráje, Neříkej, že to láska 
není, Ty jsi holka divoká, Sluneč-
ní a mnoho dalších jsou kousky, 
které byly nedílnou součástí 
hitparád i celorepublikových, 
plošných médií… Ovšem to, že 
jsou Reflexy stále žádaní a jejich 
vlastní tvorba stále oslovuje nejen 
silnou fanouškovskou základnu, 
potvrzuje i úspěch písně Euforie, 
z posledního alba Diamant, která 
se již více než 19 týdnů drží v 

hitparádě Rádia Čas.
Libor Plšek - kytara+zpěv: 

Celou zimu se netěšíme na nic 
víc než na sluníčko. Slunné fes-
tivaly mají vždy neopakovatelné 
kouzlo, stejně jako večery pod 
hvězdami, občas i v rozpálených 
kulturácích, či klubech. Letní 
akce jsou něčím, co nás nikdy 
nenechá chladnými a není to 
jen vysvlékací sezónou. Prostě 
letní čas neuvěřitelně blahodárně 
působí na lidi, ti aniž by si to uvě-
domovali, právě nám dávají kotel 
pozitivní energie… 

Pak skvělému publiku rádi 
naservírujeme nejen to nejlepší
z naší tvorby, ale když je senzační 
publikum, rádi překvapíme naším 
pojetím lecjaké záležitosti i z pro-
dukce jiných umělců… 

Prostě když je skvělé, sluníč-
kem pozitivně naladěné pub-
likum, nutí nás to k lecčemu a 
neskutečně žene dopředu… 

Z kalendáře na www.reflexy.cz 
je naprosto zřejmé, že se kluci ani 
v létě nezastaví, ročně odehrají na 
cca 150 akcí.

Pavel Chabičovský - manager: 
Z důvodu tlaku od pořadatelů si 

letošní dovolenou museli kluci 
zrušit, a protože připravujeme 
výroční podzim, ještě chvíli 
potrvá, než si kluci užijí zaslou-
ženou dovolenou… Snad po 
Vánocích… :)

Právě na podzim letošního 
roku připadne oslava dvaceti 
let od časů, kdy Reflexy začali 
hrát vlastní tvorbu. Jak toto 
výročí bude pojmuto, je zatím 
tajemstvím, ale za zmínku stojí 
natočení nejnovějšího videoklipu 
a recesistického pojetí jednoho 
z největších hitů diskotékového 
fenoménu, čtverky Boney M. 
Písnička Rasputin v podání Re-
flexů dostala zcela nový rozměr a 
v těchto dnech vyráží do světa… 
Fanoušci se mohou těšit na skvě-
lou vesnickou parodii, přičemž 
mnohé potěší zakomponování 
někdejšího fenoménu i českých 
silnic, v NDR vyráběného traban-
ta do tohoto klipu.

Nenechte si mejdánek se 
skvělými Reflexy ujít, ani trochu 
neváhejte a na jedinečnou show 
za neopakovatelnými zážitky už 
v pátek 28. června do Ivančic na 
Rénu pospíchejte.

Bambiriáda v Ivančicích
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Festivalové jaro 
v Moravském Krumlově

Festivalovou sezónu 2013 v Moravském Krumlově zahájily tři festi-
valy, které se staly již nedílnou součástí kulturního života ve městě. 

Jako první proběhl o víkendu 26. - 27. března druhý ročník festivalu 
BEZGESTFEST. Navázal svou úspěšností na loňský pilotní ročník, 
předvedl divákům dospělým i dětským v místním kinosále celkem pět 
divadelních kusů od regionálních ochotnických spolků a návštěvností 
potvrdil pořadatelům, že o akci je velký zájem.

V pořadí druhý se konal 18. května další ročník rockového festivalu 
VRABČÁK. Již vyhlášená akce přilákala i díky skvělému počasí na břehy 
rybníka fanoušky tvrdší muziky, které nezklamaly oblíbené kapely. Pro 
tento rok perfektně zvládnuté zázemí, dobrá nálada a úroveň účinkujících 
dokázaly fanoušky dostat do varu, obzvláště při kulminaci programu. 

Skvělá atmosféra na rockovém festivalu VRABČÁK 
V neděli 26. května pak mohli příznivci sborového zpěvu navštívit 

v prostorách zámecké kaple jubilejní XX. SETKÁNÍ PĚVECKÝCH 
SBORŮ. Významný výroční ročník byl oceněn skvělou atmosférou a 
vynikající návštěvností. Tento ročník byl navíc mezinárodní, protože 
zde vystoupily i dva soubory ze Slovenska. 

Tyto akce navštívilo dohromady bezmála na tři tisíce diváků. Podě-
kování patří ve všech třech případech Skupině ČEZ, která akce podpo-
řila v rámci projektu „Oranžový rok 2013“.

                       Bořivoj Švéda, ředitel Městského kulturního střediska

Pravidelné úterní cvičení
pro uvolněnou mysl

a pružné tělo

Zacvičíme si jednoduché cviky, jež zvládne každý, promasírujeme 
důležité akupunkturní body a naučíme se jednoduché základy,

jak si pomoci od bolesti hlavy, beder, kloubů... bez prášků.
„Dostaneme naše vnitřní orgány do formy.“  :-)

S sebou pohodlné oblečení, podložku, pití
a chuť učit se něčemu novému.

Každé úterý začínáme v 19.30 hodin.
Jednorázové vstupné 100 Kč.

Při platbě na měsíc dopředu (4 x vstup) 360 Kč
Cvičením provází a těší se na Vás Jana Šaurová

KDE: Čajovna Ivančice (masáže Pramen Života),
Krumlovská 3, Ivančice

www.CAJOVNAIVANCICE.cz  •  www.PRAMENZIVOTA.com

VELKÝ PIVNÍ FESTIVAL
MALÝCH PIVOVARŮ

PADOCHOV U OSLAVAN

www.pivni-festival.eu

29. 6. 2013 od 13.00
13 minipivovarů z celé ČR

více než 50 druhů točených piv
bohaté občerstvení, pivní soutěže, 

tombola, hudební odpoledne

Od 20.00 hodin taneční zábava
se skupinou OLD ARCUS

Vstupné 75 Kč, prvních 500 účastníků 
sklenice s logem pivovaru Padochov a 

pivního festivalu ZDARMA ke vstupnému.

Divadlo Na mýtině, o. s. pořádá dne 16. 6. 2013 v 15 hodin
v Dělnickém domě v Oslavanech divadelní představení s názvem 

ZLATOVLÁSKA
Vstupné dospělí 50 Kč, děti 20 Kč.

Srdečně zvou členové Divadla Na mýtině. 

JAHODOVÉ MENU HOTELU RYŠAVÝ
Jahodová sezóna je konečně tady, tak přijďte ochutnat

od 14. do 23. června 2013 osvěžující chuť jahod.

PŘEDKRM (100 g)
Jahody marinované v aceto balsamico s parmskou šunkou - 59 Kč

SPECIALITY (200 g)
Kuřecí prsa s jahodovo-pepřovým coulies a šťouchaným bram. - 149 Kč
Rumpsteak s jahodovým tartarem a domácími steak. hranolkami - 199 Kč

DEZERT
Grilovaný jahodový špíz s vanilkovou zmrzlinou - 39 Kč

Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73
Hotel, restaurace, vinotéka, tel: 515 323 428 • Sport a wellness, tel: 515 323 400 

email: rezervace@hotelrysavy.cz • www.hotelrysavy.cz 

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce nohejbalu na
XV. ročník velkého nohejbalového turnaje

JAMOLICE CUP 2013
22. a 23. června • areál letního tábora Pod Templštýnem

Uzávěrka přihlášek je 10. června, pro max. 63 družstev.
Po oba dny večer v areálu diskotéka.

Více info a propozice na: www.obec-jamolice.cz
Partner akce Skupina ČEZ a Moravskokrumlovsko.

PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY
S KOŇMI V IVANČICÍCH

Pro děti a mládež od 7-15 roků. PROGRAM: jízdy na koních, 
ošetřování koní, plavení koní, samostatná jízda parkem, hry, přírodní

i bazénové koupání, opékání špekáčků a jiné aktivity.
ZÁKLADNÍ INFORMACE: pedagogický dozor, strava každý den teplý 
oběd, 2x svačina, upomínkové předměty. Vybavení účastníků: pevná 
obuv, dlouhé kalhoty, pokrývka hlavy, plavky, pláštěnka. Příchody do 

8.30 hodin, odchod 17.00 hodin. CENA: 1.900 Kč/turnus.
TERMÍNY: 8.7.-12.7. / 15.7.-19.7. / 22.7.-26.7.

29.7.-2.8. / 5.8.-9.8. / 12.8.-16.8.
KONTAKT: Ing. Bc. Eva Havlátová, e.havlatova@seznam.cz,

tel.: 602 508 885. Pořádá JO PALMA Ivančice a Vítr v hřívě, o. p. s.
Tradice, Odbornost, Spolehlivost • Areál Ivančice - Alexovice

Obec Dolní Dubňany Vás zve na

JARMARK ŘEMESEL 
A MÍSTNÍCH PRODUKTŮ

který se koná 22. června 2013 od 8.30 do 12.00 hodin
na návsi pod hospodou v Dolních Dubňanech.

Při nepříznivém počasí bude akce přesunuta do sálu pohostinství.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Rybářský spolek VEDROVICE pořádá:

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
v sobotu 29. června 2013

na rybníku ve Vedrovicích od 6.00 do 12.00 hodin.
STARTOVNÉ: 180 Kč dospělí, mládež do 15 let zdarma.

Předprodej od 23. 6. na č. p. 308 (u rybníka) vždy od 18 do 20 hod.
Informace na tel.. 725 488 725 nebo na webových stránkách

http://rybarivedrovice.websnadno.cz/

Masarykův okruh hostil poprvé 
šampionát Superstar Series. Mimo 
závody super silných cestovních 
vozů, kde obsah motoru nemůže 
být nižší než 3,8 litru s minimálně 
šesti válci, se jely během víkendu 
i další závody: GTSprint Interna-
tional Series, Ferrari Challenge
a VW Castrol Cup.

Závody Superstar jsou vypsány 
na 25 minut + 1 kolo. Do prvního 
závodu odstartovalo 18 jezdců s 
vozy osmi značek. Ve startovním 
poli byli také 3 bývalí piloti F1. 
Suverénem byl Thomas Biagi, 
který zvítězil způsobem start - cíl. 
Druhé místo si vyjel Luigi Fer-
rara a na třetím místě skončil G. 

Berton. V. Liuzzi, vítěz prvního 
závodu v Monze, dojel čtvrtý.

Na start druhého klání vůbec 
nenastoupili Giudici a Battaglin, 
jehož vůz se nepodařilo opravit 
po nehodě z předchozího závodu. 
O dramatičnost a souboje nebyla 
nouze ani v této jízdě. Na trať 
opět musel vyjet safety car, který 
smazal rozestupy jednotlivých 
jezdců. Prvenství si vybojoval 
Giovanni Berton, stříbrnou pozi-
ci bral Gianni Morbidelli a třetí 
skončil vítěz první jízdy Thomas 
Biagi. Do cíle dojelo pouze osm 
vozů. Masarykův okruh během 
víkendu navštívilo 22 790 diváků. 
Ctibor Adam

Premiéra Superstar series

Foto: Květoslav Adam    Bývalý pilot F1 V. Liuzzi na brněnském okruhu

XX. Oldtimer Festival®

Zámek Slavkov - Austerlitz
29. června 2013

Program:
Výstava historických vozidel • Cílová jízda - dojezd účastníků

Soutěž elegance - moderovaná prezentace • Klubové prezentace  
Vyhlášení výsledků • Závěrečné hodnocení • Volný program, rozloučení. 

Více na www.agm-press.cz a www.zamek-slavkov.cz 
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 17. 06. DO 30. 06. 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

• červen - Výstava VÝTVARNÉ PRÁCE ZUŠ - MěÚ MK - 1. patro
• červen - Výstava ŽIVÁ FOTOGRAFIE DNEŠKA - práce Klubu MK foto-
grafů. Galerie Knížecí dům. Výstava je prodloužena do konce června.
• 18.6. od 8.00 do 17.00 hod. - TRHY. Tradiční každoměsíční trhy na nám. TGM. 
• 20.6. - ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ IVANČICKÁ. Žáci předevenou svá před-
stavení v atriu nebo v tělocvičně na ZŠ Ivančická (dle počasí).
• 22.6. od 8.00 do 13.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na nám. TGM s ryze 
farmářskými výrobky se konají za každého počasí. Pořádá o. s. ALMA.
• 22.6. v 9.30 hod. - FOTBALOVÝ  TURNAJ TOP !!! Turnaj v malé kopané, 
přihlášky do 21.6., startovné 100 Kč. Orlovna Rakšice.
Připravujeme: 2. - 3. 8. - DJEMBE MARATHON - letní festival nejen
africké hudby a tance. Více informací na www.djembe.alma.cz. Od 1. června 
zahájen předprodej zvýhodněných vstupenek: MěKS a www.ticketportal.cz.

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 26.7. - SVĚT KOLEM NÁS. Výstava fotografií Radmily Dvořákové
v prostorách knihovny. Fotografie zachycují hezké okamžiky všedních dnů
• 18.6. od 9.00 hod. - UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA. 
Slavnostní pasování malých čtenářů a předání knihy předního českého básníka 
Radka Malého a výtvarnice Alžběty Skálové: „Všelijaké řečičky pro kluky
a holčičky“  žákům 1. tříd z místních základních škol zúčastněným v rámci 
projektu. Pasování proběhne na MěÚ v obřadní místnosti.
• v průběhu měsíce června - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM ANEB ŠKO-
LA NARUBY. Vyhodnocení projektu a vyhlášení nejlepších čtenářů 2. tříd
z okolních a místních základních škol. Jde o podporu čtení a pravidelné četby
ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov.
• v průběhu měsíce června - ČTENÁŘSKÉ PASY. Vyhodnocení projektu
a vyhlášení nejlepších čtenářů 3. tříd z místních základních škol. Jde o podporu 
čtení a pravidelné četby ve spolupráci s městskou knihovnou.
• PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH: pondělí: ZAVŘENO,
úterý - pátek: 10.30 - 16.30 hod. Polední pauza od 11.30 do 12.30 hodin.
Od středy 24. července do středy 31. července zavřeno.

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

• 16.6. - BABSKÉ HODY - 6. ročník - hraje dechová hudba Zlaťulka.
• 16.6. v 16.00 hod - KONCERT KORAJUNGLE JAZZ (africká harfa
a kytara) v evangelickém kostele. Více na: www.korajunglejazz.cz
• 18.6. v 16.30 hod. - ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA ZUŠ Miroslav v sále na radnici.
• 21.-23.6. - VELKÝ TURNAJ „RISHADA CON“ ve hře MAGIC:
THE GATHERING v kulturním domě Miroslav. Info na: mtg.miroslav.biz 
• 22.-23.6. - DYJSKÁ PEŘEJ. Dvoudenní splutí části řeky Dyje na kánoích (zá-
klad. vodácký výcvik, přespání u jezu, táborák, vodácká pohoda...). Pořádá DDM.
• 27.6. - ROCKOVÝ KONCERT pro základní školu v KD v Miroslavi.
• 28.6. - SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S ŽÁKY IX. ročníků ZŠ Miroslav.
Připravujeme: • 1.-7.7. - ŠKOLA (nejen) ROCKU. Pořádá Dům dětí a mlá-
deže Miroslav a OS MAREK, pro mladé muzikanty. 

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 21. 6. - INDIE. Výtvarný projekt Indie, aneb poznáváme jiné kultury 
-  téma výroční výstavy výtvarného oboru ZUŠ A. Muchy v Ivančicích. Děti
a studenti  ve věku od 6 do 19 let se formou výtvarného vyjádření seznamovali 
během školního roku s kulturou, historií, uměním, mytologií a tradicemi Indie. 
Na výstavě bude zastoupena např. kresba, malba, grafika, tisk na látku Bunta, 
keramika, prostorové objekty… Památník A. Muchy. Vstupné: dobrovolné.
• do 28.6. - MARIE DOČKALOVÁ - ENKAUSTIKA. Prodejní výstava obra-
zů malovaných horkým voskem. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 18.6. v 19.30 hod. - PAVEL SVOBODA - VARHANY. Koncert laureáta Me-
zinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2013, koncert v rámci Mezinárodního 
hudebního festivalu Concentus Moraviae. Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Ivančice. Vstupné 200, 100 Kč. Předprodej vstupenek v KIC Ivančice.
• 29.6. - IVAN LENDL - ALFONS MUCHA. Celodenní poznávací zájezd do 
Prahy. Odjezd v 7.00 hodin od Bes. domu. Doprava: 470 Kč. Procházka histo-
rickým jádrem Prahy, spojená s návštěvou výstavy slavného tenisty Ivana Lend-
la v Obecním domě. 122 děl představuje většinu Muchovy plakátové tvorby.
Připravujeme: • 5.10. - STUPAVA, SKALICA. Celodenní poznávací zájezd. 
Navštívíme: Skalica - starobylé město s mnoha pozoruhodnými památkami 
Stupava - Slavnosti zela - kulturní program, řemeslný jarmark, soutěž ve vaření 
kapustnice s ochutnávkami, tradiční slovenské speciality... Odjezd od Besední-
ho domu. Doprava: 360 Kč + 20 Kč pojištění.
• 25.10. - KRÁLOVA ŘEČ. Hra, podle níž vznikl nejúspěšnější film roku 2010, 
ověnčený mnoha cenami, včetně čtyř Oscarů. Příběh vychází ze skutečnosti, 
sleduje boj budoucího anglického krále Jiřího VI. s handicapem, který by mohl 
ohrozit nejen jeho vlastní pozici, ale také celou společensko-politickou situaci
v zemi stojící na prahu druhé světové války. Odjezd v 16.30 hodin od Besední-
ho domu. Brno - Mahenovo divadlo. Účinkují v hlavních rolích Ladislav Frej
a Martin Sláma. Cena (vstupenka a doprava): 430 Kč - pracující, 340 Kč - dů-
chodci, 280 Kč - studenti. Přihlášky do 25. 6. 2013!

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
• 16.6. v 15.00 hod. - ZLATOVLÁSKA. Divadelní představení v podání dětí 
Divadla „Na mýtině“ v Dělnickém domě. Pořádá Divadlo „Na mýtině“.
• 22.6. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Prezence 5.00 - 6.00 hodin. Losování sek-
torů pro 1. kolo a 2. kolo při zakoupení místenky. Přihlášky dopředu emailem 
vit.aldorf@post.cz nebo tel. 603 892 068 v předprodeji nebo případně na místě
v době prezence před zahájením závodu. Počet míst omezen !!! Předprodej mís-
tenek: 21. 6. 2013 od 17.00 do 20.00 hodin u Domu dětí a mládeže. Startovné: 
200 Kč. Bohatá rybářská tombola. Pořádá MRS, místní organizace Oslavany.
• 23.6. od 14.00 hod. - DEN HUDBY. Prohlídky zámku s hudebním progra-
mem. Začátek trasy v zámeckém parku. Pořádá ZUŠ Oslavany
• 27.6. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seni-
orů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
Připravujeme: • 27.10. - ZÁJEZD NA KONCERT LUCIE BÍLÉ - ČERNO-
BÍLÉ TURNÉ. Můžete se těšit na doposud nejvýpravnější turné držitelky patnácti
Zlatých slavíků s největší scénou, super zvukem, grandiózními efekty a úžasnými 
tanečníky. Kajot aréna v Brně. Cena zájezdu 870 Kč (doprava + vstupné). Rezer-
vace vstupenek v kanceláři KIS nebo na tel. 604 108 641, 546 423 283.

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
• KLÁŠTER ROSA COELI otevřen sobota, neděle, st. svátky od 10 do 17 
hod., vstupné: plné 30 Kč, senioři 20 Kč, děti, studenti 15 Kč. Prohlídky s prů-
vodcem každou hodinu. Možnost focení svatby za poplatek 200 Kč. 
• SYNAGOGA: Výstava  prodejních obrazů E. Londinové - Houslová zahrada. 
Návštěvníci mají možnost shlédnout i videoprezentaci města Dolní Kounice. 
Otevírací doba synagogy: so, ne, st. svátky od 10 do 17 hodin. 
• KONUS KLUB v prostorách kabin Malého hřiště za klášterem. Děti se mo-
hou těšit na stolní fotbal, X –Box, živou, repro hudbu, společenské a deskové 
hry, čítárnu, čajovnu, PC, internet, WIFI zonu, TV, tvořivou dílnu, keramiku, 
akce v klubu i mimo klub, filmové večery, sportovní a víkendové akce. Otevře-
no pondělí - pátek od 15 do 19 hod. Info na http://konusklub.wix.com/konus
• do 23.6. - VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU. ZUŠ Ivančice 
- pobočka Dolní Kounice si Vás dovoluje pozvat na výstavu v synagoze (1. p.).
• do 30.6. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - KLUBU MORAVSKÝCH FOTO-
GRAFŮ. Výstava se koná v prostorách synagogy. Otevřeno od 10 do 17 hod.
• 16.6. - POUŤ SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO. Ranní mše v 7.45 hodin je 
ve farním kostele Dolních Kounic. Slavnostní poutní mši v 10.00 hodin v poutní 
kapli nad městem povede P. ThLic. Leo Zerhau, Th.D., pověřený pastorační služ-
bou v brněnských nemocnicích, člen Rady České biskupské konference pro du-
chovní službu ve zdravotnictví a člen Katolické asociace nemocničních kaplanů. 
Při mši zpívá smíšený chrámový sbor. Na závěr s uctěním relikvie světce.
• 22.6. od 13.30 hod. - O PUTOVNÍ PROUDNICI. Sbor dobrovolných hasičů 
Dolní Kounice vás srdečně zve na 42. ročník soutěže. Akce se koná na fotbalo-
vém hřišti pod zámkem. Občerstvení zajištěno.
• 28.-30.6. - KEFASFEST - prostor pro hudbu, divadlo a kulturu. Sdružení 
Petrov, Biskupství brněnské a Město Dolní Kounice představují již II. ročník 
letního křesťanského festivalu. Akce se uskuteční v prostorách kláštera Rosa 
coeli,  v kostele sv. Petra a Pavla, synagoze a pravoslavném chrámu sv. Barbory. 
Kompletní program a bližší informace na stránkách www.kefasfest.cz.

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• do 23.6. - OBRAZY A HUDBA NEJEN V DUCHU FRYDERYKA CHO-
PINA. V sále ZKC bude vystavena tvorba rosického rodáka Dominika Petra 
spjatá s jeho láskou ke klasické hudbě. Současně s vernisáži 8. 6. v 16.00 hod. 
proběhne minirecitál vynikajícího českého klavíristy Martina Kasíka. 
• 17.-26.6. - Dny otevřených dveří ZUŠ. V pracovních dnech vždy od 12
do 16 hodin je základní umělecká škola otevřena zájemcům o hudební, taneční
a výtvarný obor a jejich rodičům.
• 20.6. v 16.00 hod. - ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM. Opékání 
buřtů (buřty s sebou!) na zahradě MŠ pod zámkem. Pořádá MC Kašpárkov.
• 22.6. od 21.00 hod. - LETNÍ KINO. V areálu koupaliště uvedeme českou 
komedii Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka. Vstupné 40 Kč.
Za deště se akce nekoná. Pořádá KIC Rosice.
• 30.6. v 8.00 hod. - SBĚRATELSKÁ BURZA. Vstup zdarma. Rezervace a 
info: 606 683 229, 546 412 891, zamek@rosice.cz. Pořádá Správa zámku Rosice.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 13.07.-26.07. - LETNÍ TÁBOR V POZĎATÍNĚ „POD ŠERIFSKOU 
HVĚZDOU“. Cena: 3.500 Kč. Ubytování: stany s podsadou a chaty, zděná 
jídelna a soc. zařízení. Základna Pozďatín u rybníka Štěpánek.
• 28.07.-03.08. - INDIÁNSKÉ LÉTO NA PRUDKÉ. Cena: 3.000 Kč. Ubyto-
vání: 3-4 lůžkové dřevěné chatky s klasickými lůžky. Místo:  rekreační středisko 
Prudká se nachází na rozhraní jižní Moravy a Vysočiny. V okolí je hrad Pern-
štejn, zámky Rájec a Lysice. 
• 1.7.-4.7. - PŘÍMĚSTSTSKÝ TÁBOR I. Cena: 600 Kč (v ceně je oběd, pitný 
režim, program a odměny). Sraz: každý den od 7.30 do 9.00 v DDM Oslavany
Rozchod: každý den v klubovně Dráčků v 15.00 hodin.
• 19.8.-23.8. - PŘÍMĚSTSTSKÝ TÁBOR II. Cena: 750 Kč (v ceně je oběd, 
pitný režim, program a odměny). Sraz: každý den od 7.30 do 9.00 v DDM Osla-
vany. Rozchod: každý den v klubovně Dráčků v 15.00 hodin.
Je tady konec školního roku a s ním přicházejí zasloužené prázdniny. Děkuji 
všem, kteří v průběhu roku s našim domem dětí a školní družinou spolupraco-
vali, zejména za sponzorské dary pro děti. Dětem přeji prázdniny plné sluníčka 
a pohody. V září se těším na další společný školní rok.      Mgr. Martin Flekal

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
• 23.6. od 15.00 hod. - ZAPARKUJTE S DĚTMI V PARKU. Zábavné rodin-
né odpoledne v zámeckém parku v Moravském Krumlově. Čekají vás zábavná 
stanoviště pro malé, větší i největší děti a rodiče. Těšit se můžete na Divadlo 
Koráb, bublinovou show, vozítka FUNWAY, koníky, skákací boty, djembe bub-
ny, airsoftovou střelnici, jízdu na čtyřkolce, malování na obličej, trampolínky, 
výtvarné dílničky, kola BMX show, skákací hrad, autosalon i stanoviště ekonom 
a skauty. Vstupné dobrovolné. Nudit se určitě nebudete!
• 8.-11.7. - TÁBOR NEJEN NA VODĚ VE ZNOJMĚ. Zážitkový pobyt na 
suchu i ve vodě, spaní ve spacáku, noční hra, vaření na ohni, hry, soutěže a pře-
kvapení. Pobyt na vodácké základně Stará vodárna ve Znojmě v blízkosti Grá-
nického údolí. Poplatek 1500 Kč pro členy DDM, 1600 Kč pro ostatní. V ceně 
je zahrnuto ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava, program, vodácký 
výcvik ve spolupráci s VO NEPTUN Znojmo. Závazné přihlášky v kanceláři 
DDM. Přihlášku a zálohu 500 Kč odevzdejte na DDM nejpozději 14. 6. 2013.
Více informací najdete na www.domecekmk.cz nebo na tel.: 515 322 770.

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
• 23.6. od 17.00 hod. - OCHUTNÁVKA JIŽNÍHO ŠPANĚLSKA všemi 
smysly s představením španělského dobrovolníka Maria Gómeze Marente. 
Přijďte se seznámit s jižní španělskou kulturou. (Uvidíte film, ochutnáte tortilla 
patata, uslyšíte zajímavý výklad, poznáte Maria.) ICM a R-klub, Kounická 70.
• 28.6. od 8.30 do 10.00 hod. - HURÁ, UŽ JE KONEC! Rozloučení se školním 
rokem, hry a soutěže pro děti, každou půlhodinu losování odměn. Na každého, kdo 
přinese ukázat vysvědčení, čeká lízátko. Ivančice, Palackého nám. před farou.

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 28. 6. - ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY • 29. 6. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
• 29.6. - LETNÍ DISKOTÉKA NA DVOŘE V MICV.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 22.6. - OD PRAMENE DANÍŽE K HNÁNICKÝM SKLÍPKŮM. Svazek 
znojemských vinařů obcí Daníž, chůze 8 km. Odjezd autobusem v 5.38  hodin, 
doporučujeme koupit IDS jízdenku v předprodeji SONE  za 190 Kč pro 2 osoby. 
Návrat v 18.15 hodin. Vede ing. Antonín Moravec, bližší info v kalendáři akci
a na  www.kct-znojmo.webnode.cz
RŮZNÉ: výbor se sejde 21. 6. v 19.00 hod. ve vinárně Komarov. Vedoucí 
turistické základny Mosty u Jablunkova Antonín Moravec svolává informační 
schůzku dne 21. 6. v 18.30 hodin do vinárny Komarov.

Klub českých turistů Moravský Krumlov
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz

Připravujeme: • 10.8. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜK. Jednodenní sportovně-
rekreační zájezd (plavání / opalování / klouzání / léčení…). Druhý největší 
lázeňský komplex Maďarska na ploše na 14 ha nabízí koupání ve 32 bazénech
s vodní plochou přesahující 5200 m2. Voda v termálních bazénech má teplotu
32-38 °C, v plaveckých 26-28 °C. Unikátní vývěr termální vody přímo do bazénu. 
Vstup do moderního saunového světa za příplatek. A proč vyrazit do termálních 
lázní zrovna v létě? Protože jen v létě je otevřen celý areál, včetně plaveckých 
bazénů, toboganu, trychtýře atd. Deku si položíte na trávu nebo pod stromy
a můžete se koupat v teplé i studené vodě. V ceně základního vstupného (2100 
HUF / 210 Kč) je 14 bazénů + velký tobogan a trychtýř. Odjezd: Krumlov 
5.30 (náměstí), Blondýna 5.35, návrat okolo 21.00. Dopravu můžeme zajistit 
i z Ivančic. Cena: Doprava 250 Kč (členové odboru + spolupřihlášené děti 
do 16 let), 330 Kč (ostatní). Podmínka účasti: Uzavřené cestovní pojištění. 
Přihlášky: U paní Jelínkové v prodejně KVĚTINKA na Klášterním náměstí 143 
v Moravském Krumlově, tel. 515 32 22 08 / 702 601 963. Platba za dopravu 
nejpozději 1 týden před odjezdem. Více informací na www.turistimk.estranky.cz
nebo na 721 763 489 (Pavel Roháček, volat jen Pá-Ne).

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

• 19.6. v 17.00 hod. - ŠIK NA LÉTO. Milé ženy, přijměte pozvání na setkání
s kosmetickou poradkyní, naučíme vás základní tipy a triky v líčení, nabídneme 
dárkové poukazy na komlexní kosmetické poradenství, analýzu a diagnostiku 
pleti, individuální doporučení péče o vaši pleť, výuku líčení k typu osobnosti. 
Lektor: Mgr. Kamila Marková. Poplatek: 50 Kč.
• 23.6. od 18.00 hod. - SVATOJÁNSKÝ ŽENSKÝ KRUH. ..Milé Lalije a Marije:),
srdečně Vás zvu na ženský kruh, k Srdci uprostřed Stromokruhu. Tentokrát
na pokraji Svatojánské noci, opředené mnoha mýty a kouzelnou mocí. Neslibuji, 
že nalezneme přímo zlatý květ čarovného kapradí, ale v kruhu debatujících, 
tančících a koupajících se žen o letním slunovratu, v náručí letní přírody, u řeky
a u velkého Srdce společně vstoupíme, oblaženy na těle i na duši, do druhé poloviny 
roku. Nastudujte prosím vše dostupné i nedostupné ke Svatojánské noci, vezměte 
s sebou Vaše polodrahokamy, křišťály a krystaly, otýpku suchého dřeva na oheň, 
plátno na nasbírané bylinky, vílí taneční šat, ručník a něco drobného k zakousnutí 
do závěrečné společné tabule. Vede: Martina Turečková. Poplatek: 50 Kč.
• PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI A JEJICH RODIČE:
• KAŽDÉ PONDĚLÍ - ČTVRTEK od 9.30 - 11.30 hodin si k nám můžete 
přijít s dětmi pohrát do HERNY. 
PONDĚLÍ: • 9.30-10.15 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Rozvoj rytmického
a sluchového cítění dětí... Vede: Mgr. Hana Křivánková, poplatek 30 Kč člen 
/ 35 Kč ostatní děti. • 16.30 - 17.15 hod. - STREETDANCE. Moderní tanec
pro děti od 4 let pod vedením skupiny Mighty Shake, cena: 840 Kč/pololetí.
ÚTERÝ: • 16.30 - 17.10 hod. - ANGLIČTINA pro předškoláčky s rodiči, po-
kročilí. Vede: Mgr. Jitka Urbanová, poplatek: 550 Kč členové/ 600 Kč ostatní.
STŘEDA: • 10.00-11.00 hod. - POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA. Vede: 
Bc. Soňa Pomezná, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti.
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, 
samostatná lekce 80 Kč, rezervace na tel. 603 576 988.
ÚTERÝ: • ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI. Pokročilí 9.45 - 
10.45, začátečníci 11.00 - 12.00 hod. Vede: Veronika Rybníčková, poplatek 900 
Kč / 10 lekcí, informace o volných místech na tel. 732 243 731.
STŘEDA: • PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE - dílničky, ženské kruhy … (bližší 
informace na letáčcích a 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. • 19.15 - 21.00 hod. - 
LINE DANCE. Vede: Romana Kopuletá, poplatek 70 Kč, informace o volných 
místech na tel. 776 818 101.

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

• 16.6. v 10.00 hod. - K JÁDRU VĚCI. Další setkání s biskupem Jednoty
bratrské Evaldem Ruckým a Petrem Pospíšilem. Leckomu stačí povrchní po-
hled a snadná řešení, skutečný život se však nachází uvnitř ...
• 21.6. od 19.00 hod. - VEČER PRO ŽENY. Téma: Příběh psaný životem. 
Host: MUDr. Jana Oliveriusová. Již podruhé nás navštíví dětská lékařka
z Ostravy, která je ochotná a velmi otevřená sdílet svou vlastní zkušenost
s onemocněním rakovinou a odpovídat na případné dotazy týkající se tohoto té-
matu. Součástí večera bude také prodejní výstava bižuterie vlastní výroby Dany 
Oliveriusové, dcery našeho hosta. Drobné občerstvení v příjemném prostředí 
bude zajištěno! Pořádá Jednota bratrská v Ivančicích.
• PRAVIDELNÝ PROGRAM V ZAHRADĚ:
• 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.

Občanské sdružení ALMA pořádá

FARMÁŘSKÉ TRHY
sobota 22. června od 8.00 do 13.00 hodin

náměstí TGM v Moravském Krumlově
Zelenina a ovoce, sadba květin a zeleniny, byliny, koření, med, 
medovina, pivo, víno, mlékárenské a uzenářské výrobky, vejce, 

rukodělné a řemeslnické předměty, ...
Koná se za každého počasí.
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Krumlov před léty
Nám. TGM - č. p. 44 - 45 - stará zástavba

Prostřední domy na severní straně náměstí nepatří důsledkem bom-
bardování již ke staré zástavbě. Na parcelách tzv. „staré radnice“, obec-
né školy a záložny Kontribučenského fondu byl ve 40. letech postaveno 
č. p. 44 - 45. 

Budova „staré“ radnice s č. p. 27/I je zobrazena na Gutweinově 
vedutě města z poč. 18. století jako vysoká patrová budova s hodinovou 
věží a zvonicí. Před domem je vyobrazen přístavek a pranýř. V jeho 
dvoupatrových sklepeních bylo zřejmě prováděno právo útrpné. Veduta 
zobrazuje budovu s barokním štítem. Po r. 1849, kdy byl zrušen zno-
jemský kraj, byla budova upravena pro účely okresního hejtmanství. 
V novinovém článku z r. 1923 se zachoval její popis: „Měla dřevěnou 
věž. Na věži byly hodiny a zvon o průměru asi 3 metry. Věž z domu 
byla odstraněna asi kolem r. 1900, zvon byl za války odevzdán obci k 
účelům válečným. Obecní úřad byl umístěn v přízemí. Setrvával se z tří 
místností: úřadovny, zasedací síně a místnosti pro pokladnu. V prvém 
poschodí bývalo okresní hejtmanství.“ Uvolněné místnosti byly prona-
jímány jako městské byty, v přízemí měl po nějakou dobu papírnictví
E. Černý. V r. 1938 zde např. bydlela rodina polního hlídače Štěpána 
Svobody, rodina stolaře Josefa Kocába a rodina městského tajemníka 
Antonína Voštery (nar. 1906 ve Zbýšově), v M. Krumlově působícího 
od r. 1925. Dále zde bydlela i učitelka mateřské školy Františka Reiglová, 
Jindřiška Kořelská, soudní asistent Antonín Dusílek se ženou. Za války 
zde sídlila spořitelna. Budova byla po r. 1945 zcela srovnána se zemí. 

Budova obecné školy s č. p. 28/I byla kdysi jednopatrový obecní hos-
tinec, ve kterém se scházela česká inteligence. Budova byla přestavová-
na v r. 1844. V budově byl velký dvůr a menší světlý dvorek. V přízemí 
se nacházela nálevna, kuchyň a obydlí hostinských. V patře pak byly 
především hostinské pokoje a biliárová místnost. Později mohlo dojít 
k dalším změnám, protože je uváděno, že naopak v přízemí měly být 
hostinské pokoje a v 1. poschodí pak rezervní místnosti, ve kterých byly 
prováděny vojenské odvody. Nacházel se zde velký zrcadlový sál, který 
sloužil ke kulturním příležitostem. Budova byla přestavěna při úpra-
vách pro školské účely v r. 1853. V přízemí se nacházely učebny, byt 
ředitele, kuchyň se spižírnou a průjezd na dvůr. V poschodí byl umístěn 
velký rýsovací sál a byly zde učitelské kabinety. Škola byla přestavová-
na dále v r. 1885. Budova byla později rozšířena o 2. patro a na dvoře 
byla postavena tělocvična. V r. 1938 v budově bydlela rodina školníka 
Františka Širokého. Byt zde měl rovněž ředitel školy Ludvík Čemerka 
(nar. 1880 ve Vémyslicích) se ženou Marií (nar. 1889 v Udeřicích). Pár 
přišel do M. Krumlova 1. 9. 1921. České vyučování bylo zachováno po 
dobu okupace pouze jeden školní rok, a poté bylo prosazeno výhradně 
německé vyučování. Děti z českých rodin byly nuceny navštěvovat 
obecnou školu v Rakšicích. Škola za války sloužila částečně i jako 
vojenská ubytovna. Důsledkem bombardování vyhořela. 

Posledním ze zbořených domů bylo č. p. 29/I. Uvádí se, že od r. 
1820 dům patřil Elišce Wankové. Od r. 1882 se stal jeho majitelem 
český vlastenec Jan Holánek a od r. 1892 pak po něm český právník 
JUDr. Václav Perek, oba působící při spolku Beseda krumlovská.
V. Perek, rodák z Kamenice nad Lipou, přišel do M. Krumlova v r. 
1890. Jedenatřicetiletý právník se stal notnou posilou místního českého 
tábora v komunální politice. V r. 1891 se např. ohrazoval u moravského 
místodržitelství ve věci nejasností při sčítání obyvatel, kdy německá 
sčítací komise měla manipulovat se sčítacími archy. Perek byl zaklá-
dajícím členem místního Sokola a předsedou místního odboru Národní 
jednoty pro jihozápadní Moravu. Později se stal významnou personou 
české moravské politiky. V r. 1905 se stal tvůrcem tzv. Lex Perek, kte-
rý byl součástí česko-německého vyrovnání (Moravský pakt). Zákon 
rozděloval moravské školské úřady podle národnostního klíče. Po jeho 
odchodu z M. Krumlova v r. 1900 se stal majitelem domu další národní 
činitel dr. Floryš Štoll, který v r. 1912 prodává dům Kontribučenské zá-
ložně. Ta jej vlastnila po celou dobu meziválečné éry. Dům měl secesní 
omítku zelené barvy.  

V r. 1938 v domě bydlela posluhovačka Františka Ryšavá z Kojetic.
V dalším bytě bydlela rodina Josefa Podhradského (nar. 1900 v Ryb-
níkách), účetního. Jeho rodina se skládala ze ženy Antonie (nar. 1907
v Rybníkách) a dcer Anny (nar. 1928 v Rybníkách) a Marie (nar. 1932 v M. 
Krumlově). Manželé přišli do M. Krumlova v r. 1927.   Hana Prymusová

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 MK; Stehlík, A.: MK 
před léty. Zájmy lidu, č. 30, 22. 12. 1923, s. 3.; výpovědi pamětníků. 

Po první světové válce se 
začínaly zakládat tělovýchovné 
organizace. Orel veden v duchu 
náboženském kněžími a stranou 
lidovou. Na opačné straně byl 
Sokol s ideovou myšlenkou vlas-
teneckou a s posílením zdatnosti 
svých členů.

Zakladateli této sportovní 
organizace u nás po roce 1919 
byli Miroslav Tyrš, Josef Fugner, 
s hlavní myšlenkou „Ve zdravém 
těle zdravý duch“.

I ve Višňovém byl založen So-
kol, a to 14. září 1919. Zakladateli 
byli p. stavitel Homola zvolen sta-
rostou, náměstek p. Jan Adámek, 
náčelník František Bojanovský 
od školy a František Nehybka, 
Vojtěch Bartoš, Karel Procházka a 
Josef Rychlík. Výbor: Jan Jelínek, 
Karel Such Karel - pokladník, dále 
Leopold a Jan Krchňaví a Josef 
Březina. Revizoři: František Ne-
hybka a Hubert Novák. Ustavující 
schůze se konala u Robičků, další 
u Kolářů v pohostinství. 

V roce 1919 měl Sokol ve 
Višňovém 72 členů, cvičilo se u 
Kolářů na sále a v zámku třikrát 
týdně. Dne 1. února 1919 bylo 
sehráno divadelní představení 
„Staří blázni“, uskutečnila se 
secvičná v Ivančicích a bylo ob-
jednáno nářadí. 

V roce 1920 byl starostou 
zvolen p. Josef Maštalíř a výbor 
doplnily Marie Zedníková a Ma-
rie Stixová. Došlo k třídění podle 
hesla „svůj k svému (Orel - kleri-
kami - dle zápisů)“.

V roce 1921 byl jednatelem
p. Alfréd Zahradník. V roce 1923 
byl zvolen jednatelem František 
Bojanovský, starostou Karel  
Schuch a byl podán návrh na 
zakoupení pozemku na stavbu 
sokolovny o rozloze 2.200 arů za 
1 m 50 haléřů, celkem za 1.100 
korun. V roce 1922 měl Sokol ve 
Višňovém jen 41 členů. 

Pro získání peněz byly v roce 
1925 uspořádány zábavy. Ke dni 
31. 06. bylo v pokladně 1.345,34 
korun. V roce 1926 byl hospodá-
řem zvolen Josef Bojanovský z 
p. č .67, a Jan Bojanovský z p. č. 
193, náhradníkem výboru a kni-
hovníkem byl František Eliáš z p. 
č. 50, švagr Josefa Bojanovského.

Lesy višňovského hrabství byly 
postiženy v roce 1926 polomovou 
kalamitou a hrozilo, že se dřevní 
hmota nebude stačit zpracovat, 
a tak činovníci místního Sokola 
požádali pana hraběte o dřevo a 
ten jím dřevo z polomů daroval. 
Dřevo bylo využito na vazbu 
stavbu budovy vlastní sokolovny, 
(v části obce zvané „rajčula a dří-
ve pod cihelnou“.)

Vzpomínáme na zakladatele 
a hlavní členy, kteří se podíleli 
na zbudování Sokolovny. Stavba 
byla započata v roce 1929 a do-
končena 1930. Zakladatelé ručili 
bance svými domy. V roce 1931  
byl slavnostně zahájen provoz.

Starostou Sokola byl zvolen 
pan Josef Bojanovský, pan Jan 
Bojanovský byl pokladníkem, 
náčelníkem byl bratr Ladislav 
Holčapek a náčelnicí sestra Rů-
žena Indrová (papírnice).

Do té doby se cvičilo hlavně 
venku, kde se dalo, v podzimním 
a jarním období také ve skleníku 
v panském zahradnictví, v zimním 
období v sále hostince u Kolářů.

Byly pořádány sokolská 
cvičení, příležitostné slavnosti, 
členové a cvičenci se účastnili 
tělovýchovných vystoupení i v 

jiných sokolských jednotách,
v Trstěnicích, v Mor. Krumlově 
a podobně. Hojně se zúčastnili
i oslav státních i také církevních 
(Boží tělo apod.).

Až 4x za zimu ochotnicky 
sehráli divadelní hry a pořádali  
slavné oslavy Silvestra. Zábava 
byla zaměřena také na místní 
události. Na vystoupení se všich-
ni těšili. Sokol také pořádal pouť 
a posvícení s máji u horní hospo-
dy u Kolářů.

Každé čtyři roky se prováděly 
secvičné podle žup jako příprava 
na slavné Sokolské slety v Praze. 
V roce 1948 se konal slet poslední. 
Došlo ke změně politického uspo-
řádání a od té doby zde byla jed-
notná tělovýchova. Tak zvaná DTJ 
(dělnická tělovýchovná jednota), 
angažovali se manželé Indrovi. 

V té době to byl úpadek tělový-
chovy až do roku 1962, kdy nastal 
obrat v postojích vládní garnitury 
a byl povolen vznik několika tě-
lovýchovných jednot a mezi nimi 
také obnoven Sokol. Byl však 
neuznáván některými původními 
členy. Vznikem ČSTV byl ve 
Višňovém obnoven Sokol Višňové 
- tento název byl tehdy tolerován.

Ale začala etapu slavných 
spartakiád, když první se konala 
v roce 1955. Konaly se až do roku 
1985. Tělovýchova sdružená pod 
Československý svaz tělesné 
výchovy umožnila širokou tělo-
výchovnou činnost, která v naší 
obci měla 109 aktivních cvičen-
ců. A to v základní tělovýchově 
ZRTV cvičili muži, dorostenci, 
žáci, žákyně, cvičení rodičů z dět-
mi, hráči fotbalu, stolního tenisu, 
volejbalu, české házené. 

O činnosti v tomto období se 
zmíním později. V roce 1990 se 
již nacvičená spartakiáda neu-
skutečnila, poněvadž opět došlo 
ke změně politického uspořádání
a spartakiády byly zesměšněny.

V té době se ale konala spousta 
Sokolských sletů v zahraničí
- v Anglii, Sydney v Austrálii,
ve Švýcarsku a jinde.

Vzpomínám si, že v době 
působení ČSTV byli předsedou 
Sokola pan Jan Peroutka, Jan 
Bojanovský, Vladimír Holčapek, 
Josef Kolář a Jan Perlička.

Za působení DTJ bylo odve-
zeno cvičební nářadí do Jiřic a 
Dolenic, kam se přistěhovali noví 
občané z Jugoslávie.

V roce 1965 se vedení Sokola 
za předsedy pana Holčapka a zá-
stupce předsedy p. Koláře, který 
byl v té době za TJ Sokol Višňové 
v plénu OV ČSTV ve Znojmě, 
rozhodlo pořídit nářadí. Za po-
moci pokladníka bratra Širokého 

a Hubatky - členů OV ČSTV ve 
Znojmě, se podařilo projednat na-
vrácení původního nářadí, které 
se doplnilo nářadím novým.

Také v tomto roce 1965 byla 
provedena boční přístavba budo-
vy, šatna a WC v akci „Z“, což 
zlepšilo prostředí pro pořádání 
plesů. (V té době to byla jediná 
vhodná budova.) V roce 1972 byl 
zřízen na ploše Sokola taneční 
parket s tribunou pro diváky a 
posezení, oplocení celého areálu 
a uzavření bránou. 

V roce 1985 při pořádání plesu 
došlo ke zřícení původního jeviš-
tě do sklepa a nastala přestavba 
opět v akci „Z“ na sportovní halu 
otevřenou v roce 1990.

V současné době budova není 
využívána ke cvičení. Po roce 
1990 došlo k ukončení základní 
tělesné výchovy a budova byla 
využívána pro tréninky fotbalis-
tů a z části volejbalistů. Po té o 
budovu projevila zájem Sokolská 
jednota v Brně, která ji chtěla do 
svého vlastnictví. Vedl se dlouho i 
soudní spor a při jednáních zastu-
poval sokoly pan učitel Kulhánek, 
který měl podporu bývalých členů 
Sokola. V té době byl předsedou 
TJ Višňové. Soud rozhodl ve 
prospěch TJ Višňové - fotbalový 
klub. Po zdůvodnění, že budova 
byla několikrát adaptována v akci 

„Z“, a to i dřívějšími členy. 
Od roku 1965 byla sokolovna 

využívána na zábavy i schůze 
JZD. Kino s pozdější přestav-
bou pro širokoúhlé promítání se 
slavnou historii zde fungovalo 
do roku 1992, kdy bylo promítání 
ukončeno.

Při výročí 750 let Višňové 
bylo z historických pramenů 
také vzpomenuto na Sokol Viš-
ňové. „Hlavní kniha“, která je 
vedena od roku 1919, obsahuje 
pozoruhodné údaje. Osobně se 
domnívám, že již žádné historic-
ké materiály nejsou. Údajně byly 
zlikvidovány po roce 1980 jako 
zbytečné. Proto informace zde 
uvedené jsou čerpány z pamětí 
rodinných přislušníků a taky bý-
valých členů Sokola. 

Paní Marie Svoradová (Sokol 
- organizace tělovýchovná) vzpo-
míná na Josefa Bojanovského:

Mám osobní pohnutku k sepsání 
těchto poznatků o předsedovi Jo-
sefu Bojanovském, který je mým 
dědečkem, a pro ty, kteří budou 
tyto řádky číst, aby se dověděli, že 
vyráběl pro všechny kluky hokejky 
i ohýbané, lyže a hole k lyžím, 
sáně pro koně, nákladní ruční a 
pro děti, byl řemeslem kolář.

Byl to skvělý člověk, který měl 
také potíže s gestapem. O svém 
pobytu na gestapu v Jihlavě na-
psal rukopis, tam jej dostal jeden 
višňovský občan .

Rád bych vzpomenul obětavých 
členů, kteří se značně podíleli na 
dobrém jménu višňovského So-
kola. V oddílech ZRTV p. Milena 
Jelínková, Jindřich Jedlička a 
František Jelínek (babič) - fotbal, 
stolní tenis; Vladimír Bojanovský 
a p. učitel Josef Kulhánek, česká 
házená p. učitel Bořík Cigler, vo-
lejbal p. František Šmahel a další 
aktivní členové výboru, Čermák, 
J. Karbaš, M. Kalandra, Nezveda 
a další členové. Základna členská 
čítala 126 aktivních členů.

Sepsal vnuk Josefa Bojanov-
ského, Josef Kolář

Poznatky čerpány z Archivu 
ve Znojmě, a z brožury „750 let 
Višňové“, bývalých členů a mé 
vzpomínky. /JKV/

Sokol Višňové

Členky Sokola ve Višňovém ve stejnokrojích

Budova Sokola ve Višňovém

Výstava fotografií Jarmily Kocourkové a Jaroslava Horáka

ZAPOMENUTÉ ŘEKY
Státní zámek Vranov nad Dyjí, galerie Tajána, I. nádvoří

14. 6. - 30. 9. 2013
Krajiny Dyje a jejích přítoků ve fotografiích Jarmily Kocourkové a 

Jaroslava Horáka z let 1970 - 1990.
Otevřeno denně kromě pondělí, od 9.00 do 17.00 hod.

Září - soboty, neděle, od 9.00 do 17.00 hod.
Pořadatelé: Správa Národního parku Podyjí, Národní památkový

ústav - Státní zámek Vranov nad Dyjí,
Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, místní akční skupina.
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» AUTO - MOTO
koupím
•• Škoda Felicia, popř. Škoda Favorit, 
nebo Škoda Forman. Za nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 722 138 665.
•• jakékoli auto s platnou technickou 
kontrolou do 5.000 Kč. Spěchá. Tel.: 
604 470 816.
•• 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
•• VW Sharan 1.9 TDi 85 kW, r. v. 
2001, rodinné auto, 7 míst, perfektni 
stav, servis. kniha, bohatá výbava, 
tažné zař., rychlé jednání - sleva, cena 
dohodou. Tel.: 777 854 348.
•• Fiat Punto 1,1, stříbrná metal., r. v.
1997, STK do 3/2015. Tel.: 723 224 165.
•• přívěsný vozík za auto. Tel.: 604 
961 583.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• ornou půdu. Tel.: 777 582 899.
prodám
•• garsonku v OV, 18 m2, M. Krum-
lov, po rekonstrukci, sklep, cena do-
hodou. Tel.: 725 646 430.
•• byt 2 + KK v Ivančicích, ul. Spor-
tovni, přízemi, 52 m2, sklep, zařízený 
po rekonstrukci, možnost internetu, 
digi příjem, cena 1.800.000 Kč. Tel.: 
776 007 334.
•• samostatně stojící RD 2+1 v M. 
Krumlově, podsklepený, se zahradou.
Cena 1.990.000 Kč. Tel. 722 918 848.

•• RD ve Vranově nad Dyjí (vhodný i 
pro celoroční rekreaci) v klidném pro-
středí u lesa, 500 m od přehrady. CP 
382 m2, z toho obytná 110 m2 + hospo-
dářská budova. Plyn, voda, el., topení 
plyn., 2x kuchyň, 2x koupelna s WC, 
2 pokoje, obytné podkroví, veranda, 
balkon. Stáří budovy 22 let. Cena k 
jednání 1.098.000 Kč. (při rychlém 
prodeji sleva možná) Kupující bez 
dalších poplatků. Důvod: stěhování. 
Tel.: 603 527 162, 608 548 590. 

•• cihlový byt 2+1 v Ivančicích,
1. patro, OV, cena 1.150.000 Kč. Tel.: 
775 231 950.
•• byt 3+1 v OV v Ivančicích. Cena 
1.350.000 Kč. RK nevolat. Tel.: 739 
193 383.
•• dřevěnou udržovanou chatu u Nové-
ho Města na Moravě, na kraji obce, vl. 
pozemek, příjezdová cesta, vrt. studna, 
klid, krásná příroda, koupání, cena do-
hodou. Ne RK. Tel.: 604 967 722.

pronajmu
•• byt 2+1 v Ivančicích, volný od 
července. Tel.: 730 604 936.
•• byt v Ivančicích na starém sídlišti,
2 + kk, 52 m2, zaříz., po rekonstrukci. 
Cena 8.000 Kč/měs. Tel.: 776 007 334.
•• garáž na starém sídlišti v Ivančicích 
(v blízkosti Tesca). Tel.: 724 321 906.
hledám pronájem
•• garsonky nebo menší 1+1 v MK, 
pro 1 osobu, od září, a 2+1 pro 1+2 
děti, od kdykoliv dle dohody (nespě-
chá), pouze MK. Tel.: 773 378 771.
•• garáže a zahrady v Miroslavi, nej-
lépe dlouhodobé. Tel.: 773 378 771.
» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.
daruji
•• za odvoz starší bílé skříně. Dvě 
dvoukřídlé, prostřední prosklená, vhod-
né na chalupu. Tel.: 739 627 242.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dvě dětská kola. Jedno na věk 3-6 
let, druhé 6-12, každé za 500 Kč. Dále 
sportovní kočár, zeleno-béžový za 
500 Kč. Sedačku na kolo, oranžová. 
Tel.: 739 627 242.
» STAVBA, ZAHRADA
koupím
•• zachovalé okno s dvojsklem o 
rozměrech: 120 x 90 cm. Nabídněte 
v okolí Ivančic za symbolickou cenu. 
Tel.: 723 132 582.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• korálkový masážní potah do auta, 
může být i potrhaný - nefunkční. Jde 
mi o dřevěné korálky. Nabídběte: tel.: 
607 611 713.
•• ledničku starší výroby i nefunkční. 
Zn. Elektro Svit, obsah 100 l. Nabídně-
te prosím, spěchá. Tel.: 604 520 913.
•• starší kytaru v dobrém stavu - ce-
lou. Tel.: 728 179 905.
prodám
•• rotoped - 2 ks polštář, 2 ks prošíva-
né deky péřové. Tel.: 724 806 320.
•• obytný přívěs DETHLEFFS, cena 
30.000 Kč. Tel.: 606 103 765.
•• polní vály d.1 m, průměr 55 cm, 
dají se spojit, šnek na obilí, délka 9 m, 
průměr 12 cm, s násypkou a motorem, 
plně funkční. Tel.: 723 207 531.
•• malé formáty polykarbonátu, tl.16 
mm. za 200 Kč, hliníkové oblouky 
z jaklu 60x30x2. 200 l. sud asfaltu 
modifikat. Tel.: 607 103 523.

daruji
•• zeminu, za odvoz. Vhodná i do za-
hrádky. Vedrovice. Tel.: 608 800 323.

» ZVÍŘATA
daruji
•• do dobrých rukou dvě koťata - ko-
courky. Tel.: 702 335 486.
» SEZNÁMENÍ
•• Muž 64 let s vyřešenou minulostí 
hledá ženu od 55 do 64 let k vážné-
mu seznámení. Hledám někoho pro 
společný život ve dvou. Zn. Samota 
tíží, rád bych Tě pozval na kávu, třeba 
přeskočí jiskra. Tel.: 737 861 103.
•• hledám normalní, nezávislou, štíh-
lou ženu pro hezky vztah. Já 59/182 
rozv. SŠ bez záv. Ivančice, Oslavany. 
Tel.: 728 776 791.
•• 48 hledá muže pro hezké chvilky, 
časem i víc. Tel.: 739 409 877.

•• Svobodný podnikatel stř. let hledá 
symp. studentku či maminku nejen do 
lehké výroby o prázdninách, nýbrž i 
pro krásný a trvalý vztah. ŘP sk. B, 
znalost A, N vítám. Tel.: 608 371 769.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• hledám šikovného důchodce na 
výpomoc při údržbě domu a chaty. 
Tel.: 602 755 265.
•• nabízím hlídání dětí o prázdninách. 
Profesně jsem učitelka. V případě zá-
jmu volejte na tel.: 607 153 224.
•• zedník obkladač hledá jakoukoliv 
práci v oboru. Zn. spolehlivost a kva-
lita. Tel.: 606 727 488.

•• Absolventka pedagogické školy 
s praxí nabízí hlídání dětí v okolí 
Moravského Krumlova v době letních 
prázdnin. Více informací na hlida-
nimk@seznam.cz. 

nabízím         (komerční inzerce)

•• Přijmeme automechanika - ser-
visního technika zahradní a komu-
nální techniky. Požadujeme řidičský 
průkaz skupiny B a E. Životopisy 
zasílejte na e-mail: obchod@hitl.cz. 
HITL, s.r.o., Dobelice57, 672 01 Mo-
ravský Krumlov.
•• Stavební firma Tomáš Coufal hle-
dá zaměstnance. Tel.: 777 702 827.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)

•• Poskytujeme finanční poradenství 
od renomované nadnárodní společ-
nosti. Pokryjeme celou škálu finanč-
ních produktů: financování bydlení, 
refinancování a konsolidaci úvěrů,  
hypotéky. Tel.: 731 933 513.
•• Hydra - sdružení pomoci. Do-
stali jste se do potíží? Nezvládáte 
dluhy? Hrozí Vám exekuce? Máte 
exekuci? Nevíte, na koho se obrá-
tit? Podáme Vám pomocnou ruku. 
Volejte: 773 799 439.
•• Nejvýhodnější půjčka ve vašem re-
gionu. Ještě dnes můžete mít peníze. 
Bližší informace na tel.: 605 720 362.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Lubomír Běhunek - elektromon-
táže zajistí vše, od výměny žárovky 
po domovní rozvody vč. zednického 
zapravení. Kompletní elektroinsta-
lace pro domácnosti, firmy a prů-
mysl. Prodej a montáž inteligentních
regulátorů spotřeby pro úsporu až 
25 % el. energie. Tel.: 775 655 352.
•• Nákladní doprava levně a spoleh-
livě !!! Dovoz a odvoz materiálu, to-
náž 4 t, cena: 18 Kč/km. Při větších 
vzdálenostech nebo při opakované 
službě možná dohoda! Kontaktujte 
nás kdykoliv na čísle: 602 888 989.
•• Sádrokartonářské práce - podhledy,
stěny a podkroví. Foto naší práce 
možno poslat na email. Více info na 
sadrokartony.info@seznam.cz, nebo 
na tel.: 773 011 497.
•• 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.
•• 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

» PODĚKOVÁNÍ
•• Děkuji tímto Jarce Kubišové za 
pěkné články a vydané knihy o našem 
okolí z našeho mládí. Jirka. 

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.
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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 13/13 vyjde 28. června 2013, uzávěrka 25. června 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 16.6. v 17.00 KOVÁŘ Z PODLESÍ
  Pohádka ČR

ne 16.6. ve 20.00 VELKÝ GATSBY 
  Romantické drama Austrálie 

čt 20.6. v 17.00 MUŽ Z OCELI
a ve 20.00 hodin Akční fantasy USA/Kanada/VB
so 22.6. v 17.00 titulky - dabing 
a ve 20.00 hodin 

ne 23.6. ve 20.00 STAR TREK: DO TEMNOTY
  Sci-fi akční film USA 

čt 27.6. v 17.00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
pá 28.6. v 17.00 Anim. rodinná komedie USA
so 29.6. v 15.00
ne 30.6. v 10.00

pá 28.6. ve 20.00 SPRING BREAKERS
  Krimi-komedie USA (na přání)

so 29.6. v 17.00 PO ZÁNIKU ZEMĚ
a ve 20.00 Akční, rodinný film USA
ne 30.6. ve 20.00

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 16.6. v 18.00 KLETBA Z TEMNOT
  Horor USA, Kanada, dabing

so 22.6. v 18.00 VRAŽEDNÁ HRA
  Mysteriózní thriller USA, dabing

ne 23.6. v 18.00 NÁDHERNÉ BYTOSTI
  Fantasy drama USA, dabing

so 29.6. v 18.00 TERAPIE LÁSKOU
  Drama komedie USA, dabing

ne 30.6. v 18.00 KONEČNÁ
  Akční krimi thriller USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

so 15.6. v 17.30 CROODSOVI
ne 16.6. v 17.30 Anim. komedie USA, dabing

ne 16.6. ve 20.00 BIG LEBOWSKI
  Komedie USA/VB

čt 20.6. ve 20.00 VELKÁ SVATBA
pá 21.6. ve 20.00 Komedie USA

pá 21.6. v 17.30 ISABEL
  Upírský thriller ČR

so 22.6. v 17.30 NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ
ne 23.6. v 17.30 TADA STONESE
  Anim. komedie ŠP, dabing

so 22.6. ve 20.00 STAR TREK: DO TEMNOTY (3D) 
ne 23.6. ve 20.00 Sci-fi USA

čt 27.6. ve 20.00 TÍSŇOVÁ LINKA
  Thriller USA

pá 28.6. v 17.00 IRON MAN 3
a ve 20.00 hodin Akční film USA

so 29.6. v 17.30 ZAMBEZIA (3D)
ne 30.6. v 17.30 Anim. komedie JAR, dabing

so 29.6. ve 20.00 TEMNÉ NEBE
  Horor USA

ne 30.6. ve 20.00 G. I. JOE: ODVETA (3D) 
  Akční film CAN/USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

so 22.6. ve 21.30 TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - II
  Romant. fantasy thriller USA

pá 28.6. ve 21.30 SEDM PSYCHOPATŮ
  Kriminální komedie USA

so 29.6. ve 21.30 SVATÁ ČTVEŘICE
  Komedie ČR

ZO ČSCH Moravské Bránice pořádá

PŮLSILVESTR SE SKUPINOU OZON
sobota 22. června 2013 od 20.00 hodin v chovatelském klubu

Skladby si vybírají hosté z cca 900 skladeb
od různých interpretů + karaoke. Vstupné 100 Kč.

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:

• 17.6. v 17.30 hod. - POVÍDÁNÍ O ZELENÝCH POTRAVINÁCH
Zelené potraviny a jejich vliv na naše zdraví. S čím vším vám mohou 
pomoci, jak detoxikují játra a čistí střeva? Přednáška s ochutnávkou, 

provází Radka Ondráčková. Vstup ZDARMA.

• 18.6. v 19.30 hod. - PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ CVIČENÍ
pro uvolněnou mysl a pružné tělo. Zacvičíme si jednoduché cviky jež 
zvládne každý, promasírujeme důležité akupunkturní body a naučíme 
se jednoduché základy jak si pomoci od bolesti hlavy, beder, kloubů... 
bez prášků. „Dostaneme naše vnitřní orgány do formy.“ Cvičením 

provází Jana Šaurová. Vstup 100 Kč.

• 24.6. v 17.30 hod. - MALOVÁNÍ HENNOU
Vezměte kamarádku nebo maminku a přijďte si vzájemně namalovat 
krásné vzory na ruce, nohy či jiné části těla. Šablony, henna i šikovné 
ruce budou k dispozici. Malováním provází Jana Šaurová. Vstup 200 Kč.

• 25.6. v 129.30 hod. - PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ CVIČENÍ
Cvičením provází Jana Šaurová. Vstup 100 Kč.

• 27.6. v 17.30 hod. - HOMEOPATIE NA DOVOLENOU
Úvodem do homeopatie a jak vám může pomoci na dovolené vás 

provede Ing. Iva Valentová. Vstup 100 Kč.

Na všechny akce se hlaste předem, počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, více info: WWW.CAJOVNAIVANCICE.CZ

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU  2003 - 2013
Jiráskova 634, 672 01  Mor. Krumlov, tel. 515322329

Dovolujeme si Vás pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná dne 21. 6. 2013 od 10 do 16 hodin.

Na setkání s Vámi se těší kolektiv DPS.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOLNÍ DUBŇANY 
zve všechny příznivce a milovníky divadla

na divadelní představení hry CARLA GOLDONIHO

SLUHA DVOU PÁNŮ
v nastudování divadelního souboru POD PAROU

neděle 16. června 2013 v 18.30 hodin 
sál DOLNÍ DUBŇANY. Vstupné 30 Kč.

Přijďte se podívat na vtipné představení, které ve svém repertoáru 
uvádí dlouhá léta i Národní divadlo v Praze.

MŠ, ZŠ a DD Ivančice nabízí

VOLNÁ MÍSTA V MŠ
pro děti s vadami řeči a autismem při MŠ, ZŠ a DD Ivančice.

Tel. 546 451 931, e-mail: spec.sk.iva@volny.cz

HLAVNÍ POUŤ
V HLUBOKÝCH MAŠŮVKÁCH

sobota 6. července 2013
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

(přesný 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.

TJ Petrovice zve děti, mládež i dospělé na tradiční

DĚTSKÝ DEN
sobota 22. června 2013,

fotbalové hřiště v Petrovicích od 14 do 17 hodin
bohatý program s vojenskou tematikou, soutěže a hry pro děti.

Koná se pouze za příznivého počasí, občerstvení zajištěno,
vstupné dobrovolné.

TJ PETROVICE  pořádá pro širokou veřejnost

3. LETNÍ NOC
HRAJE SKUPINA STONE
sobota 22. června 2013

fotbalové hřiště v Petrovicích, začátek ve 20 hodin
V případě deště v KD. Občerstvení zajištěno. Vstupné 70 Kč.
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OKRUŽNÍ 394, MORAVSKÝ KRUMLOV
okna@osp-mk.cz, tel.: 733 199 833

OKRUŽNÍ 394
MOR. KRUMLOV

515 324 609

KOUPELNOVÉ STUDIO

NEJVĚTŠÍ NABÍDKA
OBKLADŮ A DLAŽBY

ŠIROKÝ VÝBĚR
ZA SUPER CENY

špičkový profil
se super vlastnostmi

systém 88+

kvalitní profil
za skvělou cenu

systém KBE
Uw=0,86 W/m2K

NEJLEVNĚJŠÍ

NABÍDKA OKEN

V OKOLÍ

Uw=1,2 W/m2K


