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Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY?

������� ��������� 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

Nové koupaliště v Krumlově

ČERVENEC 2013

Z RCA DLO
FARMÁŘSKÉ

TRHY v KRUMLOVĚ
na náměstí TGM

sobota 20. července
od 8.00 do 13.00
Zvou vás poctiví

farmáři a řemeslníci

/Moravský Krumlov/ Dlou-
ho očekávané otevření letního 
koupaliště je na spadnutí. Areál 
vybudovaný v těsné blízkosti 
sídliště přivítá první návštěvníky 
v pátek 5. července. Slavnostní 
otevření je připravováno na desá-
tou hodinu dopoledne. 

Výstavba koupaliště trvala osm 
měsíců a celkové náklady akce 
představují 24,6 milionů korun, z 
toho státní dotace činí něco málo 
přes 14 milionů korun.

„Měli jsme v úmyslu koupališ-
tě otevřít 28. června, ale z důvodu 
nepříznivého počasí jsme se do-
hodli na novém termínu. Předpo-
kládáme, že se počasí v prvním 
červencovém týdnu zlepší natolik, 
aby si zejména děti mohly plně 
užívat začátek prázdnin v tomto 
novém areálu. Pokud počasí do-
volí, je reálné, že se koupaliště 
otevře i před 5. červencem, ve-
řejnost bude o termínu informo-
vána,“ odůvodnil posun termínu 
Tomáš Třetina, starosta města. 

Návštěvníci se mohou těšit na 
plavecký bazén o délce 25 m, 
vířivý bazén, děti na dětský ba-
zén vybavený vodním hradem se 
skluzavkou. Ke zvýšení atraktiv-
nosti se v další letní sezoně před-
pokládá dovybavení tobogánem
a skluzavkou, pro tyto atrakce je 
již vybudován samostatný dojez-

dový bazén. Oplocený areál kou-
paliště doplňuje provozní budova 
s terasou, zázemí pro návštěvníky, 
kiosek rychlého občerstvení, plo-
chy pro slunění. Areál mohou vy-
užívat rovněž lidé s pohybovými 
omezením. Pro návštěvníky, kteří 
přijedou autem, je připraveno 48 
parkovacích míst. Denní návštěv-
nost je projektována na 282 osob.

„O koupališti v našem městě se 
mluví více jak 30 let. Proto mne 

těší, že se tento areál konečně 
podařilo vybudovat. Věřím, že 
se nové koupaliště stane pro 
všechny návštěvníky příjemným 
místem pro relaxaci a odpočinek 
v letních dnech strávených u 
vody,“ hodnotí tuto hlavní inves-
tiční akci města v letošním roce 
Tomáš Třetina.

Koupaliště bude otevřeno v čer-
venci a srpnu každý den od 10.00 
do 20.00 hodin, dle klimatických 

podmínek i v září. Celodenní plné 
vstupné v letních měsících činí 70 
korun. Provozovatel - Správa ma-
jetku města Moravský Krumlov- 
nabízí zvýhodněné vstupy a slevy. 

„Vzhledem k tomu, že začínají 
školní prázdniny, dostanou děti 
do 15 let v den zahájení provozu 
koupaliště dárek od města, a to 
vstup do areálu zdarma,“ dopl-
ňuje na závěr Zdeněk Juránek, 
místostarosta města.   /z TZ MěÚ/

foto: MěÚ MK
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Ahoj, léto, ahoj, prázdniny 
Při dnešním ranním pohledu do kalendáře jsem si vzpomněl

na jeden starý v�p, který už dávno pokryla měděnka. Sedí spolu
ve sklípku kněz a lékař. Ti dva vedou spolu zuřivou filosofickou 
debatu o počátku života. Lékař tvrdí, že život začíná v okamžiku 
narození a dokladuje to vědeckými závěry. Opro� tomu kněz, vy-
zbrojen dokonalými znalostmi Bible, oponuje, že lidský život začíná 
okamžikem poče�. Tak to trvá dobré tři hodiny a dva litry dobrého 
červeného. V tom se k nim otočí vinař, který je doposud mlčky ob-
sluhoval, a vědecké argumenty ho bezpochyby dostatečně znudily. 
„Chlapi, vy víte hóby. Život začíná, když žena vezme děcka a odjede 
na dva tédny o prázdninách ke švigrmutře.“ Pro ty neznalé, tento 
výraz převzatý z jazyka německého znamená tchýni.

Proč mně tento v�p projel hlavou při nudné četbě rozvrhu mého 
pracovního dne? Zjis�l jsem, že čas uběhl doslova jako voda a naše 
milovaná dítka po závěrečném vyúčtování v pátek 28. 6., kdy se 
předává vysvědčení, mají opět ony vytoužené velké prázdniny. 
Dobu, kdy nebozí pedagogové pověsí opět celou váhu výchovy 
našich ratoles� plnou silou na naše krky a prchnou co nejdále
od školy nejlépe do přírody či cizích krajů. My následujeme,
podotýkám, že velmi vzácně, jejich příkladu. Je to možná také
v oné blahé předtuše, že se naši miláčkové unaví cestováním, vybijí 
při různých pohybových ak�vitách a nás, s trochou štěs�, nechají 
v klidu. To abychom si odpočinuli od pracovního procesu. Nabrali 
nových sil pro závěrečný čtyřměsíční sprint do Vánoc.

Bohužel, opak bývá pravdou. Dítka neustále dorážejí, dych�vá 
stále nových dobrodružství. Není se co divit. Kromě toho, že se sa-
mozřejmě pochlubí svým kamarádům, jak fyzicky i finančně zlikvi-
dovaly svého rodného ta�čka a psychicky svoji milovanou ma�čku, 
získávají i témata pro první školní sloh. Jak jsem prožil prázdniny.

 U této písemné práce bych se s dovolením zastavil. Je pozo-
ruhodné, že žádného kantora na celém světě nenapadne, že by
na konci školního roku nechal žáky napsat slohovou práci s námě-
tem: „Můj nejzajímavější zážitek ve škole“, ale zkoumat prázdnino-
vé lumpárny v září, to by šlo. Jen jedno mě uklidňuje. Řada učitelů 
je zároveň také rodiči. Takže na jejich rodinných dovolenkových 
trampotách se s rozkoší popase kolega, který vyučuje mateřskému 
jazyku. Ale to je hudba budoucnos�.

Za�m celý národ jímá cestovní horečka. Je zajímavé pozorovat, 
jak v letní době zachvá� tato nemoc celé rozsáhlé rodinné klany.
Je to pozůstatek z úsvitu věků, kdy se celé národy daly do stěhování 
s představou, že někde má chleba tři kůrky. Nákaza se projevuje ně-
kolika symptomy. Ta lepší polovina rodiny, přirozeně ženská, zjis�, 
že nemá co na sebe. Začne tedy ve velkém nakupovat různé hadří-
ky i jiné propriety. Za�mco c�hodné matky hledají věci pohodlné, 
které by vyhovovaly jejích prak�ckému vkusu, darebné dcerky,
za jejich zády hledají ty nejmenší plavky, kterými by oslnily mužskou 
populaci na pláži, a způsobily tak nebohému ta�čkovi infarkt. Dě-
�čky vůbec o prázdninách uvažují, jak se vytrhnout z autoritářských 
rodičovských otěží a užít si letní život po svém. 

Dalším znakem cestovní horečky bývá velké neúčelné přesku-
pování různého dovolenkového materiálu z místa na místo. Tyto 
manévry bývají často předmětem různých rodinných sporů, které 
teore�cky končí každou hodinu u rozvodového soudu. Když je ko-
nečně náklad složen do úhledných kufříků, nastane den „D“. Ro-
dina sedne do svého plechového miláčka, rozloučí se s domovem 
a vyrazí směr jih, východ či západ, aby za dvě hodiny jízdy zjis�la, 
že cestovní doklady leží doma. Člověka to sice v onu chvíli nažha-
ví do běla, ale věřte nebo ne, bude to opět jedna z prázdninových 
historek, která se poté bude v rodině tradovat po celá pokolení. 
V každém případě, pevně věřím, že vám se to nestane a cestovní 
horečku přežijete v klidu a pohodě.

Krásné léto za celou redakci Zrcadla přeje Petr Sláma

Slovo úvodem

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

MASÁŽE
Eva Pánková
MASÁŽE
Eva Pánková

KLASICKÉ, LYMFATICKÉ, PRAXE NA REHABILITACI

WELLNESS CENTRUM
HOTEL RYŠAVÝ *** Vémyslice 73

OBJEDNÁVKY: 777 075 058
PROVOZNÍ DOBA: úterý, čtvrtek: 10.00 - 15.00

středa, pátek: 11.00 - 21.00, sobota 13.00 - 17.00

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Žaluzie Koblížek

REFERENCE TÝDNE:
RD Miroslavské Knínice

- Výsuvná markýza

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice

nabízí i v průběhu
letních prázdnin

bohatý sor�ment:
trvalek, letniček, okrasných dřevin, 

drobného ovoce a zeleniny
z vlastní produkce.

Otevřeno:
PO -SO od 8.00 - 11.30 od 13.00 do 18:00

Ne - od 8:00 do 11:30

www.zahradnictvivedrovice.cz
telefon: 731 103 985, 731 103 981

Pro náš sklad nábytku
v Ivančicích hledáme:

SKLADNÍKA
V případě zájmu zašlete Váš 
životopis na: job@okaycz.eu

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Letos podruhé se sešli komisaři OBK na svém pravidelném jednání, 
a to ve čtvrtek 20. června. Součástí schůze byla exkurze na elektráren-
skou hasičskou stanici. Zde nás čekal se svou prezentací dlouholetý 
velitel hasičů pan Josef Čapek. Padesát profesionálních hasičů se ve 
čtyřech směnách stará o požární bezpečnost elektrárny a není to věru 
lehká práce. Kromě svých základních povinností zasahují hasiči
i v okolí elektrárny při požárech a dopravních nehodách.

Velitel se také pochlubil technikou, kterou mají na elektrárně
k dispozici. Zaujala nás plošina, která dosáhne až na střechu strojovny, 
což je nejvyšší budova v areálu. Její předností je možnost dálkového 
ovládání. Pomocí instalované televizní a infrakamery posoudí obsluha 
stav na střeše a podle toho nasměruje požární zásah. Technik ovládající 
plošinu tak není vystaven přímému nebezpečí.

Dále směřovaly kroky komisařů na 2. blokovou dozornu, kde je 
vedoucí bloku seznámil s čerstvě dokončeným opatřením pro zodol-
nění bloku při zemětřesení. V rámci zátěžových testů, které proběhly 
v minulém roce na jaderných elektrárnách EU, byla odolnost duko-
vanské elektrárny proti zemětřesení posílena na vyšší stupeň. Budova 
etažérek, kde jsou umístěny blokové dozorny, byla speciálními táhly 
propojena s vedle stojící barbotážní věží.

Při následujícím jednání přednesli pánové Chvátal a Vlček informa-
ce o úrazovosti na elektrárně a pravidelnou zprávu o provozu. O práci 
sdružení Jaderné regiony ČR informoval pan Jonáš.

Komise má již drahná léta svoje internetové stránky. Naše spolu-
pracovnice Eva Fruhwirtová přednesla informaci o jejich technickém 
stavu a byla pověřena vypracováním návrhu na jejich modernizaci. 

Na příští schůzi se sejdou komisaři po prázdninách.
     21. 6. 2013, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

ZPRÁVY Z RADNIC
Obnoví část městských hradeb

/Ivančice/ Ivančické hradby, které chránily několik staletí město,
v současné době chátrají. Aby byla zachována alespoň jejich část, v ulici 
Mlýnská, Ivančičtí se rozhodli požádat o dotaci z programu regenerace 
městských památkových zón pro rok 2013. Program vypsalo Minister-
stvo kultury ČR. Je nástrojem státu k obnově kulturních památek, které 
se nacházejí v nejcennějších částech historických měst. Ty musí být 
prohlášeny za památkové rezervace nebo památkové zóny. Poskytnutí 
finančních příspěvků má také podmínku, že město nebo obec bude mít 
zpracovaný vlastní program regenerace. Zároveň se obec musí na obnově 
kulturní památky finančně podílet nejméně 10 %, společně s případným 
vlastníkem. Dotace byla přidělena ve výši 200.000 Kč. Rada města Ivan-
čic vzala na svém zasedání na vědomí zprávu o jejím poskytnutí. Samot-
ná spoluúčast města bude ve výši 10 % tj. 70.000 Kč. Zbytek finanční 
částky by měl zaplatit majitel hradeb. Celková plánovaná finanční částka 
určená na opravu hradeb v letošním roce je 700.000 Kč.                /PeSl/

Poskytnou dotaci seniorům
/Moravský Krumlov/ Rada města rozhodla o poskytnutí účelového 

neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu města na zajišťování 
sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním v roce 2013 občanskému sdružení Rodinná pohoda v celkové výši 
5.000 Kč. Sdružení bylo založeno v roce 2005, vzniklo s cílem pomáhat 
rodinám pečujícím o své blízké v jejich přirozeném prostředí, a zabránit 
tak umístění uživatelů do ústavní péče. Jeho posláním je kromě jiného 
nabízet služby spojené s uspokojováním pracovních, společenských, 
kulturních a jiných potřeb handicapovaných lidí, napomáhat začlenění 
do běžného života a získat nebo doplňovat sociální vazby osobní, ob-
čanské, a to především integrací do kolektivu zdravých lidí.           /PeSl/

Město zateplí knihovnu a 
zaplatí energetické štítky

/Ivančice/ Rada města Ivančic schválila na svém zasedání objednáv-
ku na zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro objekty, 
které jsou v majetku města Ivančice. Průkaz energetické náročnosti 
budovy je dokument, který zpracovává oprávněná osoba - energetický 
specialista. Ten spočítá na základě dostupných nebo osobně zjištěných 
informací energetickou náročnost budovy. Rada města Ivančic vybrala  
firmu Oekoplan Czech republic, s. r. o., Brno. Za zpracování dokumen-
tace město zaplatí 152.460 Kč. Na stejném zasedání byla schválena i 
smlouva o dílo na zateplení městské knihovny. Komise pro zadávání 
veřejných zakázek vybrala firmu OSP, spol. s r. o., Moravský Krumlov, 
která objekt zateplí za 2.646.346 Kč. Obě finanční částky budou uhra-
zeny z rozpočtu technického a investičního odboru.                     /PeSl/

Právě vyšlo měsíční vydání periodika Zrcadlo.
Další číslo - na měsíc srpen 2013 - vyjde 26. 7.

Redakční dovolená
od 1. do 14. července.

Po tuto dobu bude redakce v Knížecím domě
uzavřena. Kontakt: noviny@zrcadlo.info

/Kraj/ Zastupitelstvo Jiho-
moravského kraje reagovalo na 
zvýšenou potřebu finančních pro-
středků na řešení kritického stavu 
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví 
kraje a schválilo změny v roz-
počtu kraje na letošní rok. „Pro 
příspěvkovou organizaci Správa 
a údržba silnic JM kraje to zna-
mená posílení rozpočtu o částku 
25 milionů korun, další opatření 
chystáme na zářijové zastupitel-
stvo. Letos byla zima opravdu 
katastrofální, silničáři potřebují 

každou korunu, teď je to 25 mi-
lionů a v září očekávám další po-
sílení rozpočtu jihomoravských 
silničářů,“ uvedl hejtman Hašek. 

Zastupitelstvo též schválilo 
dotaci Regionální agrární komoře 
Jihomoravského kraje ve výši půl 
milionu korun na podporu země-
dělství v JM kraji. Půjde zejména 
o realizaci Jihomoravských doží-
nek, seminářů pro zemědělce, or-
ganizaci soutěže Zlatá Chuť jižní 
Moravy 2013 a prezentaci na vý-
stavě Země živitelka 2013. /abé/

Dotace dostali silničáři,
i zemědělci na propagaci
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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 24. 6. 2013

MATERIÁL DRUH               Kč/kg
Železný šrot      litina, max. 40x40 cm                   5,00
 Fe těžké nad 4 mm, litina neupr., trubky  4,50
 Fe šrot lehký do 4 mm                          3,50
 Fe s nečistotami (komplet. autovraky)     2,00
 elektromotory (bez řemenic)             15,00
Měď Cu drát nový lesklý             122.00
 Cu plech kus. nový lesklý                 112,00
 Cu kabely čisté/mastné          35,00 / 15,00
Bronz bronz / třísky bez železa        90,00 / 70,00
Mosaz mosaz / třísky bez železa       75,00 / 60,00
Hliník Al drát nový / starý                 33,00 / 32,00
 Al kus litý bez Fe, profily bez PVC     29,00
 Al plech 2% Fe               20,00
 Al kabely                                               3,00
Autobaterie                                                           13,00
Nerez nerez nemag. / špony třísky   23,00 / 15,00
Papír časopisy, noviny, letáky                        1,00
Další aktuální ceny na: www.ib-met.cz

Neporučíme větru, dešti
Mnozí z pamětníků si vzpomenou, jak si minulý režim troufal na 

vše možné, včetně přání, jak změnit počasí. Hezká idea, ale skutečnost 
byla a je jiná. Minulých cca 10 dnů ukázalo, jak rychle se mění počasí, 
aniž by člověk mohl nějak zasáhnout. Opětovné povodně v různých 
částech republiky během jednoho měsíce způsobily majetkové škody, 
ale i ztráty na lidských životech. I na jižní Moravě a v našich  regionech 
došlo v červnu k výrazným změnám, naštěstí ne takovým, jaké vidíme
v televizi. Přesto si můžeme připomenout alespoň posledních deset dnů. 

Ranní teploty až do 17. června nepřekročily 15 °C, v dalších dnech 
se zvyšovaly - 20. června 21,5 °C a 21 června  20,1 °C. Odpolední tep-
loty dosáhly 17. června poprvé přes 30 °C, a to 31,3 °C. Nejtepleji bylo 
18. června - 33,4 °C, a 20. června 34,7 °C. Ještě 23. června byla teplota 
31,1 °C, ale již následující den došlo k prudkému poklesu na 13,8 °C.

Během června (do 25. 6.) napršelo 122,9 mm, ale cca dvě třetiny z 
uvedené hodnoty způsobily výrazné deště ve dvou dnech: 24.6. - 27,8 
mm, a  25. 6. 54,6 mm. Ročně naprší v Ivančicích kolem 500 mm. 
Deště  v povodí řek Rokytné, Jihlavy a Oslavy se projevily i zvýšením 
průtoků na všech řekách. Na internetu jsou uváděny každou hodinu 
průtoky v m3/sec, jak je zachytily monitorovací stanice:
  Třebíč Mohelno Oslavany MK Ivančice
24. 6.  4,24 6,1 1,71 0,54 7,59
25. 6.  36,52 38,84 37,36 13,44 71,1

Uvedené hodnoty jsou vždy v 9 hod. Porovnáním údajů v Třebíči 
a Mohelnu je vidět jaké množství přitéká do přehrady a kolik dolní 
přehrada vypouští.

Jak se zvyšovaly průtoky v Ivančicích během dne:  (m3/sec)
 9 hod. 12 hod. 15 hod. 18 hod. 21 hod. 24 hod.
24. 6. 7,59 7,96 10,23 22,6 34,3 40,19
25. 6. 71,1 96,6 107,46 108,8 117,0 120,2

V noci se začíná průtok v Ivančicích snižovat . Dne 25. června v 11 
hodin byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity.

   Přejme dětem slunečné prázdniny, zemědělcům počasí, jaké si 
přejí pro dobrou sklizeň, a nám zbývajícím, abychom nemuseli slyšet 
houkání sanitky, jak tomu bylo  ve dnech veder.

Děkuji p. J. Procházkovi za poskytnutí údajů.                   Jiří Široký

Druhý Templštýn na Moravě
Zříceninu hradu Templštýn jsme popsali v Expedici Speculum již

v roce 2005, v Zrcadle č. 8. Zájemci ji jistě objeví na stránkách 
www.zrcadlo.info. Rovněž informace o prodeji hradu soukromému 
majiteli byla uvedena v Zrcadle č. 17/2011. Málokdo ale ví, že na Mo-
ravě a dokonce nedaleko je ještě jeden Templštejn.

Zřícenina tohoto druhého Templštejna je v lese asi 5 km jižně od 
Velkého Meziříčí, nebo z obce Oslava (asi 3 km). Autem je to nejblíže z 
Dolních Heřmanic, odkud lze dojet polní cestou k lesu a odtud je hrádek 
vzdálený asi 400 m. Bohužel k hrádku není vyznačená turistická cesta. 

Jedná se o zbytky strážního hrádku nad řekou Oslavou, pravděpo-
dobně z přelomu 13. a 14. století, který strážil - kontroloval význam-
nější komunikaci, kterou mohlo být údolí řeky Oslavy. Historické 
informace zcela chybějí, neví se, kdo byl majitelem nebo stavitelem. 
Hrad stál ve svahu kopce a od okolní výšiny byl oddělen příkopem. 
Někdy bývá zřícenina nazývána okolním obyvatelstvem Nesměř nebo 
prostě Hrad. Proč je známější název Templštejn a zda byla nějaká sou-
vislost s templáři, to se asi zjistit nepodaří. Existence hradu končí asi v 
polovině 15. století  Co do velikosti se nedá vůbec srovnávat s „naším“ 
Templštýnem. Do dnešního dne se z hrádku dochovalo pouze nároží 
věže do výšky asi dvou metrů.                  Jiří Široký, tel.: 776 654 494

§ 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, bydlím s manželem v pronajatém bytě, s pronajímate-
lem máme uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou, dostáváme 
smlouvu vždy pouze na jeden rok a ve smlouvě máme navíc jednomě-
síční výpovědní lhůtu. Pronajímatel bytu nám nyní sdělil, že byt pro-
dal i s naší nájemní smlouvou a podle pronajímatele přechází naše 
nájemní smlouva na nového majitele. Chtěla jsem se Vás tedy zeptat, 
jestli může pronajímatel pronajatý byt prodat i s námi jako nájemci? 
Dále jsem se chtěla zeptat, jestli se opravdu musíme do jednoho měsí-
ce vystěhovat, když nám nový majitel bytu řekne, nebo máme nějakou 
lhůtu na vystěhování po převedení bytu na nového majitele?

K Vašemu dotazu uvádím, že v souladu s občanským zákoníkem 
je možné převádět byt, i když je na jeho užívání uzavřena nájemní 
smlouva. Změna majitele bytu je důvodem výpovědi z nájmu bytu 
pouze ze strany nájemce, a nikoliv pronajímatele, jak je stanoveno
v § 680 občanského zákoníku. Na Vaši první otázku tedy lze odpově-
dět tak, že majitel bytu prodat byt může. 

Pokud jde o Váš druhý dotaz, zde je odpověď komplikovanější. Předně 
je třeba rozlišit mezi tím, jestli jste nájemce bytu nebo podnájemce bytu. 
Z vlastní zkušenosti vím, že se tyto termíny běžně zaměňují. Nájemce 
si pronajímá byt přímo od majitele bytu, podnájemce si podnajímá byt 
od nájemce, který má dále uzavřenou smlouvu s majitelem bytu. Podná-
jemní smlouvu lze vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Pokud 
však jde o nájemní smlouvu, tak platí, že nájemní vztah je chráněný 
občanským zákoníkem a výpověď nájemci z nájmu bytu lze dát pouze
z důvodů uvedených v zákoně s tím, že výpovědní doba nesmí být kratší 
než tři měsíce. Ve Vašem případě tak nájemní vztah skončí uplynutím 
doby trvání nájmu, který je na dobu určitou. Pokud by Vám nový ma-
jitel chtěl dát výpověď z nájmu bytu, musel by postupovat dle zákona
a dát Vám písemnou výpověď s minimální tříměsíční výpovědní dobou. 
Většinou tak v těchto případech vychází výhodněji vyčkat na konec doby 
trvání nájmu, pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou jeden rok.

22 milionů pro hasiče

JE Dukovany už má svého
půlmiliontého návštěvníka

Informační centrum JE Dukovany navštívil půlmiliontý návštěvník, 
kterým je studentka gymnázia Miriam Danielková ze Zhoře u Skutče.
Kromě certifikátu od skupiny ČEZ obdržela řadu překvapení. 

V úterý 18. června v 11.30 přijeli na návštěvu jaderné elektrárny 
studenti gymnázia z Vysokého Mýta. „Na první pohled to byla exkurze, 
jakých jsou před závěrem školního roku desítky, ale právě tato návště-
va byla pro nás něčím výjimečná,“ řekl Petr Spilka, tiskový mluvčí.  

Mezi jejími účastníky byl jeden, který jako 500 000. v pořadí vstou-
pil do informačního centra. Byla to právě Miriam Danielková, které 
zástupci elektrárny předali třídenní poukaz na zapůjčení elektromobilu 
od skupiny ČEZ, poukazy na výletní plavbu lodí Horácko, Šiklův 
mlýn, Folkové prázdniny nebo trénink na přístrojích pro koncentraci 
mozku. S prázdnou neodešli ani ostatní studenti. 

Infocentrum v Jaderné elektrárně Dukovany je v provozu od 24. 
listopadu 1994 a v průměru ho ročně navštíví více než 26 tisíc ná-
vštěvníků. Počty návštěvníků jsou od samého počátku monitorovány, 
a proto šlo s přesností určit toho půlmiliontého.                          /abé/

Máte auto na baterky?
Skupina ČEZ zprovoznila před Informačním centrem Jaderné elek-

trárny Dukovany dobíjecí stanici pro elektromobily. Spolu s dobíjecí 
stanicí pro elektrokola, která stojí od roku 2010 opodál, tvoří tandem 
reprezentující využívání opravdu čisté energie v jednadvacátém století. 

„Zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany používají elektromobil 
Peugeot iON již od července 2011. Elektromobil v Dukovanech se řadí 
mezi elektromobily s největším počtem ujetých kilometrů ve flotile 
ČEZ. Celkem najel už přes 35 tisíc kilometrů, tj. přibližně 1700 km 
každý měsíc provozu. Vedle neustálého rozšiřování počtu dobíjecích 
stanic to je další z důvodů, proč zde stanici instalujeme. Elektromobil 
využívají zaměstnanci Dukovan denně,“ popisuje situaci Tomáš Chme-
lík, manažer útvaru čisté technologie Skupiny ČEZ. 

Nová stanice je samoobslužná a může dobíjet dva elektromobily na-
jednou. Je osazena třífázovou zásuvkou 32 A typu Mennekes a běžnou 
zásuvkou 16 A, kterou známe z domácnosti. Dobíjení zásuvkou Menne-
kes (32 A) trvá při dobíjení z nuly na sto procent kapacity baterie 1-2 ho-
diny, využitím standardní zásuvky se elektromobil dobije za 6-8 hodin.

/Kraj/ Zastupitelstvo JM kraje
schválilo dotace pro sbory dob-
rovolných hasičů obcí v celkové 
výši 22 milionů korun. 

„V letošním rozpočtu máme pro 
tyto účely vyhrazeno celkem 30 
milionů korun. Zbývajících osm 
držíme jako rezervu a rozhodovat 
o nich se bude po prázdninách. 
Jsem hrdý na to, že již od roku 
2009 každoročně podporujeme 
dobrovolné hasiče na jižní Moravě 
v takovém rozsahu, nejvyšším pro-
ti ostatním regionům republiky,“ 
uvedl hejtman Michal Hašek. 

Jde o dotace určené k zajištění 
a udržení akceschopnosti jednotek 
sborů dobrovolných hasičů, které 
se podílejí nejen na hašení požárů, 
ale i na záchranných pracích, při 
živelních pohromách nebo jiných 
mimořádných událostech. Rozdě-
lení dotací vychází z Dotačního 
programu na požární techniku a 
věcné prostředky k řešení mimo-

řádných událostí jednotek sborů 
dobrovolných hasičů měst a obcí 
Jihomoravského kraje na období 
2013 - 2016, který byl schválen 
letos v únoru. Cílem programu je 
výrazné zlepšení materiálního vy-
bavení jednotek dobrovolných ha-
sičů zapojených do integrovaného 
záchranného systému kraje. 

Ty si mohou za dotace koupit 
či rekonstruovat automobily, 
cisternové stříkačky, zásahovou 
a pracovní výstroj a výzbroj, spe-
ciální vybavení pro záchranné a 
likvidační práce. Těm žadatelům, 
jejichž žádosti byly posouzeny 
a doporučeny odbornou komisí, 
poskytne kraj dotaci maximálně 
do 70 procent celkových výdajů. 
Například na nákup zásahového 
požárního automobilu cisterno-
vé automobilní stříkačky (nebo 
jenom cisterny) se poskytuje 
dotace v maximální výši jednoho
milionu korun.                      /abé/

SDH Dobronice a Petrovice 
pomáhaly v obci České Kopisty

Na popud SDH Dobronice jsme se dohodli dát síly dohromady a vy-
razit na pomoc lidem, které postihla povodeň začátkem června 2013. 

Aktivně se zapojit do likvidace škod způsobených živelnými po-
hromami, mezi které povodně beze sporu patří, je jedna z mála mož-
ností, kde může být působení sdružení, jako je SDH ,opravdu důleži-
té a hlavně má smysl. Při této příležitosti jsme uspořádali materiální 
sbírku, a to hned v několika obcích. Zapojili se do ní občané z obcí 
Petrovice, Dobronice a Tavíkovice. Nashromáždilo se tak dostatečné 
množství košťat, lopat, dezinfekčních a mycích prostředků, rukavic 
a jiných nezbytných věcí potřebných pro úklid. Při jejich předání 
novým majitelům a občanům obce České Kopisty byla ve vzduchu 
cítit jakási naděje, že v tak těžké chvíli nejsou sami. 

Místní lidé totiž na sobě nedali nic znát, tvářili se, jako by se nic 
nestalo, jako by už ve svém kraji byli sžiti s katastrofami tohoto typu. 
Jsou však psychicky a fyzicky vyčerpaní a není se čemu divit! Vždyť 
za posledních 11 let to byla už třetí povodeň, která je postihla.

Občanům jmenovaných vesnic, kteří se této sbírky jakkoli zúčastni-
li, patří velké poděkování a vděčnost. Za každou pomocnou ruku byli 
tamní obyvatelé moc vděčni. 

Na pomoc vyrazila šestičlenná skupina složená z členů SDH Petrovi-
ce (Ladislav Tréšek, Libor Bogner, David Kučera) a Dobronice (Karel 
Mynář, Josef Ambrozek a Marek Ambrozek) v termínu od 14. do 16. 
června, kdy v plném nasazení pomáhali při likvidaci škod způsobených 
povodněmi. Tuto dobrovolnou a humanitární akci považujeme za jistou 
zkušenost a v případě potřeby jsme ochotni opět pomoci lidem v nouzi. 

Závěrem chceme poděkovat všem výše jmenovaným obcím za pod-
poru, SDH Petrovice za zapůjčení hasičského vozu a ostatní techniky, 
ÚSP Tavíkovice za poskytnutí autovleku a všem spoluobčanům, kteří 
se do této akce jakkoli zapojili a přispěli k jejímu uskutečnění. Fotogra-
fie z této akce možné zhlédnout na stránkách: www.petrovice.com

Za SDH Petrovice David Kučera a SDH Dobronice Marek Ambrozek
Z dopisu adresovaného starostce obce Petrovice:
Vážená paní starostko, chtěli bychom Vás informovat o pomoci,

kterou nezištně poskytli občanům Českých Kopist ve dnech 14. 6. až 
16. 6. 2013 dobrovolní hasiči z Petrovic. Tito dobrovolní hasiči po-
mohli našim občanům po ničivé záplavě čerpáním vody a následným 
úklidem a čištěním sklepů. V MŠ v Českých Kopistech vyčistili sklep 
a školní zahradu. Zároveň pomohli materiálně základními prostředky, 
které byly v této situaci nejpotřebnější. 

Byli bychom rádi, kdyby bylo možno veřejně poděkovat těmto
hasičům za obětavou pomoc jménem občanů, kterým pomohli. A zda-
li by se o jejich pomoci dozvěděli i občané vašeho regionu pomocí 
regionálního tisku.

Za občany, kterým pomohli, Bohuslava Kovaříková, ved. zaměstna-
nec MŠ, České Kopisty, Litoměřice
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RAZÍTKa  VÝROBA - OPRAVY
VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ

OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.
Návrh Vám zpracujeme

a doporučíme odpovídající
typ a rozměr razítka.

Grafický návrh štočku ZDARMA.

Podklady zašlete
na e-mail: info@alma.cz.

Více informací
na tel. čísle: 602 782 272.

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

RAZÍTKA PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

Hotel Ryšavý
671 42 Vémyslice 73
Sport a wellness,
tel.: +420 515 323 400
rezervace@hotelrysavy.cz 
www.hotelrysavy.cz

BÝT POJIŠTĚNCEM SE OPRAVDU VYPLATÍ:
Využijte nabídku pojišťoven a čerpejte sportovní a relaxační aktivity

v Hotelu Ryšavý. Zdravotní pojišťovny přispívají:

VZP – VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
-  Pro děti až 500 Kč na kurzy plavání, až 1.000 Kč na pohybové aktivity.
-  Pro mládež až 1.500 Kč na plavání a masáže.
-  Pro ženy a muže až 1.500 Kč na plavání a masáže.
-  Pro seniory až 1.500 Kč na plavání.

OZP – OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ 
BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ
-  Pro maminky, těhotné a novorozence - MOJE ŠŤASTNÉ MIMINKO:
   kurzy plavání a cvičení novorozenců s rodiči.
-  Pro děti a mládež: uhradí náklady za předplatné a časové vstupenky do bazénů.

ČPZP – ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
- Čerpat slevy budou pojištěnci ČPZP moci znovu v termínu říjen - listopad 2013.

RBP – REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
-  Pro děti do 6 let: nákup permanentky na plavání - příspěvek ve výši 25 % z ceny
   permanentky a kurz plavání dětí organizovaný mateřskou školou.
-  Pro mládež od 7 do 18 let: nákup permanentky na plavání - příspěvek ve výši 25 % z ceny
   permanentky a příspěvek do 500 Kč na kurz plavání dětí organizovaný ZŠ pro I. stupeň.
-  Pojištěnci nad 19 let: příspěvek ve výši 25 % z ceny permanentky na plavání.

VOZP – VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
-  Studentům lze poskytnout i příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci
   podle indikace lékaře na základě prokázaných nákladů do výše 350 Kč za rok.
-  Jedenkrát za 3 roky do výše 300 Kč a příspěvek nejvýše 300 Kč ročně na léčebný
   tělocvik a tělesnou regeneraci.
-  Rodičům (zákonným zástupcům) dítěte lze poskytnout příspěvek na léčebný tělocvik
   a tělesnou regeneraci na základě prokázaných nákladů do výše 300 Kč za rok.
-  Studentům lze poskytnout i příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci podle
   indikace lékaře na základě prokázaných nákladů do výše 350 Kč za rok.
-  Příspěvek na plavání uskutečněné v jakémkoliv plaveckém zařízení na území ČR.
   Příspěvek lze poskytnout na základě prokázaných nákladů do výše 250 Kč za rok.
-  Pojištěncům na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci příspěvek do výše 250 Kč za rok.

Na veškeré aktivity Vám připravíme permanentky na míru.

V Lesonicích u Moravského 
Krumlova jsme v sobotu 15. červ-
na oslavovali 100. narozeniny naší 
školy, které byly spojeny se srazem 
rodáků obce Lesonice. Byly to pra-
vé narozeniny s dortem a dárky.

Přítomných 420 návštěvníků a 
rodáků zhlédlo připravený pro-
gram ve školním dvoře a v sále 
místní sokolovny. Oslava byla za-
hájena proslovem starostou obce 
Lesonice, starostkou Petrovic a 
starostou Moravského Krumlova. 

V opraveném areálu školního 
dvora následovaly dva křty. Křest 
školního loga a křest první knihy o 
Lesonicích, kterou sepsali manže-
lé Grunovi. Je uceleným souborem 
historie, ale i současnosti obce.

Paní ředitelka Emílie Mácová 
s dětmi a kolektivem učitelů při-
pravili nezapomenutelný zážitek v 

podobě vytvoření nového českého 
rekordu. Ten spočíval ve štafeto-
vém dřepování 100 dřepů od kaž-
dého žáka, včetně paní ředitelky, 
na čas. Přítomen byl i komisař z 
agentury Dobrý den, který potvrdil 
zápis do české knihy rekordů. Sčí-
tat dřepy pomáhali rodiče žáků a 
celé zastupitelstvo obce Lesonice, 
které bylo oblečeno v kostýmech z 
doby první republiky. Děti zvládly 
výzvu s velkým odhodláním a za 
mohutného skandování v krásném 
ale horkém dopoledni potěšily 
mnohá srdíčka. Byla to atmosféra 
radosti a porozumění. Děti dostaly 
dva nádherné dorty, knihy a po-
ukaz na zážitkový školní výlet, 
který věnovalo zastupitelstvo 
obce Lesonice. 

K tomuto dni byla obec vyzdo-
bena obecními prapory a základní 

škola dostala nový vzhled v po-
době nové fasády, předzahrádky 
a opraveného školního dvora s 
pergolou k výuce v přírodě. Ve 
třídách bylo možno zavzpomínat 
na školní léta nad spoustou za-
chovalých historických školních 
pomůcek. Bylo možno se projet 
koňským spřežením v místním 
lese po trase školní naučné stezky. 

Odpolední program byl veden 
v místní sokolovně, kde bylo při-
praveno také výborné pohoštění. 
Děti měly k dispozici skákací hrad 
a zábavné aktivity, které věnovala 
na tuto akci Česká spořitelna. Při-
pravili jsme ke zhlédnutí na 500 
starých fotografií. Po občerstvení 
nám děti základní školy zahrály 
hodinové představení pohádky 
O perníkové chaloupce aneb je-
nom trochu jinak. Po všech těch 
dřepech zvládly celé představení 
na profesionální úrovni a sklidily 
velký aplaus. Následovalo vy-
stoupeni multižánrové hudební 
skupiny z Moravského Krumlo-
va pod názvem Švédova trojka. 
Jejich hřejivé tóny obměkčily 

nejedno srdíčko. A dostáli uznání, 
že letošní prvenství v Portě jim 
právem náleží. 

Pro milovníky dobrého vína 
byla připravena komentovaná de-
gustace špičkových vín z produk-
ce Ing. Radka Hanzla. Večer jsme 
zakončili rockovou zábavou se 
skupinami MONROE a BAGR.

Na malou vesničku to byl den 
s velkým D. Lidé se bavili a ani 
nevnímali tu spoustu ochotných 
dobrovolníků, kteří to vše s lás-
kou připravili. Za to vše jim patří 
obrovské uznání a dík. Jsme rádi, 
že to vše mělo cenu a vytvořilo 
příjemné setkání se spoustou mi-
lých lidí, kteří rádi opět zavítali 
do své rodné vesničky. Nakonec 
patří poděkování našim dětem, 
učitelkám a především nenahra-
ditelné paní ředitelce, která do-
káže vždy nadchnout a probudit 
v člověku touhu něco dokázat. 
To, co dokázala s našimi dětmi, 
byla inspirace k zamyšlení i pro 
nás dospělé. Všímejme si více lidí 
kolem sebe a nebuďme lhostejní.
Pavel Herman, starosta obce Lesonice 

100 let školy v Lesonicích  

Orel jednota Rakšice jako vlastník objektu Orlovny 
Rakšice a přilehlého areálu vypisuje výběrové řízení

na provozovatele občerstvení a pronájem části areálu.
Předběžný začátek nájmu 8/2013, konec nájmu 8/2014 (v případě 
bezproblémového provozu je možné prodloužení na dobu neurčitou).

Podmínkou je platný živnost. list na hostinskou činnost, bezúhonnost 
zájemce a uhrazené veškeré závazky vůči pronajímateli. Budoucí 
nájemce musí vykonávat předmět nájmu sám jako subjekt, nikoliv 

prostřednictvím právnické či fyzické osoby oprávněné k podnikání.

Požadavky pronajímatele: Nekuřácká restaurace se zaměřením pro 
rodiče s dětmi, mládež a sportovce, pořádání sportovních a kulturních 
akcí zaměřených především na děti a mládež, zabezpečení dohledu 
nad pronajatou částí areálu (s důrazem na zabránění poškozování 
předmětu nájmu a bezpečnost dětí), údržba pronajaté části areálu 
a úhrada energií a služeb z pronajaté části. Pronajímatel požaduje 
složení kauce ve výši minimálně tříměsíčního nájmu pro případ 

nedodržení povinností nájemce vyplývajících z nájemní smlouvy.

Zájemce předloží jednoduchý podnikatelský záměr o představě
a způsobu provozování předmětu nájmu (bude součástí nájemní 

smlouvy) a nabídku výše měsíčního nájmu.

Kriteriem je nabídnutá cena nájmu a podnikatelský záměr.

Nabídky je možno podávat písemně nebo emailem do termínu
31. 8. 2013: Orel jednota Rakšice, Okružní 394, 672 01 M. Krumlov.

Další informace je možno získat na emailu:  kocanda.v@osp-mk.cz

Ráda bych se s Vámi podělila o 
své dojmy ze sobotní velké slávy, 
která se uskutečila v Lesonicích u 
příležitosti sta let nepřetržitého 
vyučování na zdejší škole.

Jako občanka jsem velmi 
intenzivně vnímala, že lesoničtí 
obyvatelé absolutně naplňují 
pojem občanská společnost. 
Pomáhají si v běžném životě, do-
kážou spolupracovat při opravě 
sokolovny, při hasičských závo-
dech, dokážou se společně bavit, 
pomáhat si navzájem a své obci 
taky. A tak taky společně dokázali 
naplánovat a zorganizovat úžasný 
celodenní sobotní program oslav.

Jako matka a jako učitelka 
jsem byla ještě víc ohromena tím, 
co dokázala paní ředitelka v leso-
nické škole. 

Vyhecovala svoje děti k pokusu 
o vytvoření českého rekordu ve 
štafetovém dřepování. Každý žák 
měl dokázat 100 dřepů v co nejlep-
ším čase a předat štafetu dalšímu. 
Co je na tom proboha tak světobor-
ného? Paní ředitelka Mácová svým 
žákům předvedla, že vůbec nezále-
ží na tom, že je jich jen 16, že 
nezáleží na tom, že chodí do malé 

jihomoravské vesnické školičky, 
že vůbec nezáleží na tom, že jde o 
obyčejné dřepy. I přes to všechno 
můžou být tyhle děti v naší repub-
lice v něčem nejlepší. Třeba jen 
na pár týdnů, měsíců, než se třeba 
najde nějaký jiný kolektiv, který je 
bude chtít trumfnout, ale na tom 
vůbec nezáleží.

Ty děti jsou vítězové! A vítěz-
ka je i paní ředitelka - komisaře 
mohla pozvat do třídy, kde by 
spočítal, změřil, zapsal, vyhlásil. 
Ne. Ona vše pojala jako velkou 
výzvu a také způsob, jak dětem 
dokázat, že jsou úžasní. A poda-
řilo se. Klobouk dolů před všemi. 
Výkony všech 17 rekordmanů 
(dřepovala i paní ředitelka) na-
pjatě sledovaly desítky účastníků 
slavnostního zahájení oslav leso-
nické školy. Skvělé. Gratuluji.

My dospělí si často nepřejeme, 
závidíme, pomlouváme se. Mám 
za to, že děti z lesonické školy 
půjdou do světa vybavené naopak 
čistou vírou v sebe sama, ve své 
spolužáky či kamarády, v sílu spo-
lupráce a v sílu schopnosti se do-
mluvit. Inspirace pro nás dospělé, 
nemyslíte?   Mgr. Jana Pavlíčková

Zápis rekordu se povedl

2x foto: Obec Lesonice
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Učitelé z Moravského 
Krumlova zasedli do lavic

Brno, 24. června 2013 / Deset učitelů ze Střední školy dopravy, obcho-
du a služeb v Moravském Krumlově mělo možnost na Lipce proniknout 
hlouběji do různých oblastí environmentální výchovy. Během dvoudenního 
programu na pracovištích Lipky Kamenná a Jezírko se vystřídala témata 
zaměřená na projektovou výuku s mezinárodní spoluprací, lesnictví, pro-
blematiku Šumavy či environmentální rizika. Učitelé se byli také podívat u 
včelích úlů a diskutovali o problematice současného hospodaření v českých 
lesích. Takový seminář teď Lipka školám nabízí zdarma.

Lipka pro pedagogy připravila téměř padesát vzdělávacích modulů 
pro další vzdělávání pedagogů v oblasti ekologické výchovy. Základním 
principem a výhodou nabídky modulových seminářů je možnost pro školy 
vybrat si ze škály environmentálních témat a sestavit z nich program ušitý 
na míru. „S lektory je možné domluvit změny v obsahu semináře i v jeho 
rozsahu tak, aby co nejvíce vyhovoval požadavkům školy. Jednotlivé mo-
duly obsahují část odbornou a část didaktickou, jejich délka se pohybuje 
mezi 2 až 6 hodinami. Pedagogický sbor dané školy si takto může sestavit 
program semináře na jedno odpoledne, tři dny nebo třeba celý týden,“ uvá-
dí Jiří Vorlíček z Lipky.

„Moduly nejsou cíleně určeny pro učitele jednoho předmětu, napří-
klad pro vyučující biologie, chemie nebo občanské výchovy, ale pro celé
pedagogické sbory, respektive pedagogy jedné školy. Cílem je naučit se v 
různých oblastech rozvíjet osobnost žáků a studentů, především v oblasti 
postojů a hodnot, a vést je k ucelenému pohledu na problematiku udržitel-
ného života. Témata jednotlivých modulů proto zahrnují velkou šíři proble-
matiky environmentální výchovy,“ doplňuje Vorlíček. 

Právě takový modulový seminář pro pedagogický sbor ze střední školy 
čítající minimálně 10 pedagogů nyní nabízí Lipka zdarma. Seminář by měl 
proběhnout na podzim 2013 a je zcela zdarma díky projektu Vzdělávání k 
udržitelnému rozvoji pro střední školy, v rámci něhož semináře pro peda-
gogy na Lipce vznikají. Zájemci se mohou s veškerými dotazy obrátit na 
Jiřího Vorlíčka (jiri.vorlicek@lipka.cz). 

TurboCAD - STUDENTSKÉ 
PROJEKTY na SŠDOS MK

Studentské projekty jsou veřejnou soutěží studentských prací v programu 
TurboCAD a zúčastnit se mohou studenti škol, které mají zakoupené licence 
na software TurboCAD nebo studenti, kteří vlastní osobní licenci a jsou do 
soutěže vysláni s vědomím školy, na které studují. Soutěž pořádá společnost 
Špinar - software, s. r. o., která je výhradním dodavatelem programu Turbo-
CAD pro Českou a Slovenskou republiku. Cílem soutěže je podpora progra-
mů TurboCAD a DAEX na školách, hledání talentů v oblasti programování 
v tomto programu, zviditelnění škol a studentů v médiích, které se v soutěži 
angažují. Soutěž je příležitostí k setkání a předání zkušeností mezi studenty a 
pedagogy, kteří se tímto programem zabývají.

Soutěží se v kategorii nábytkářské, stavební a strojařské. V letošním ročníku 
chyběla kategorie strojařská. Zaslané práce hodnotí odborná porota, která je 
složena z odborníků z praxe, vysokoškolských a středoškolských pedagogů, 
kteří s programem mají dlouholeté zkušenosti. Do finále jsou vybrány nejlepší 
projekty, které osobně studenti prezentují a obhajují. Uděluje se Hlavní cena 
soutěže, ceny v jednotlivých kategoriích, hodnotí se nejúspěšnější škola a nej-
zajímavější projekt. Souběžně jsou práce hodnoceny přítomnými pedagogy, 
kteří udělují cenu učitelů, a zástupci pozvaných medií přidělí cenu jejich.

Firma Špinar - software, s. r. o. už pořádala 7. ročník této soutěže. Do soutěže 
se v každém jejím ročníku zapojili naši studenti Technického lycea, kteří s pro-
gramem TurboCAD pracují v rámci výuky. Letošní 7. ročník byl 25. dubna na 
SŠNO v Bystřici pod Hostýnem a bylo přihlášeno 32 projektů z 19 škol z České 
a Slovenské republiky. Byly to tyto školy: SSOŠ Bardejov, SŠNO Bystřice pod 
Hostýnem, SŠ stavebních řemesel Brno -Bosonohy, Česká zemědělská univer-
zita Praha, Mendelova univerzita v Brně, SUPŠHNN Hradec Králové, SŠDOS 
Moravský Krumlov, Zlínská SVOŠ umění Zlín, SPŠ Povážská Bystrica, SŠSD 
Ostrava - Zábřeh, Technická univerzita Zvolen, ŠOŠT a SOU Znojmo, Uhelná, 
SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina, VOŠ a SŠ technická Česká Třebová.

Do velkého finále bylo vybráno ze zaslaných projektů 20, které studenti 
osobně prezentovali na zámku v Bystřici pod Hostýnem. Z naší školy se do 
soutěže zapojili studenti Zdeněk Pokorný s projektem Bezbariérová koupelna 
a Ivo Čapoun s projektem Chata. Do finále postoupil Zdeněk Pokorný.

Příští ročník se bude konat v Povážské Bystrici na Střední průmyslové 
škole. Věříme, že se naši studenti zúčastní a některé projekty budou opět 
vybrány do velkého mezinárodního finále. 

Ing. Alena Reinischová, SŠDOS Moravský Krumlov

O projektu „Mladí lidé 
rozhodují

„
 na GJB Ivančice

Ve dnech 3. června a 4. června se uskutečnila na Gymnáziu Jana Bla-
hoslava v Ivančicích simulační hra o komunální politice „Mladí lidé roz-
hodují“. Projekt uspořádala nadace Friedrich-Ebert-Stiftung ve spolupráci
s Gymnáziem Jana Blahoslava v Ivančicích a Městem Ivančice.

V průběhu simulační hry se žáci gymnázia seznámili s praktickým fungo-
váním komunální politiky. Diskutovali společně s několika zastupiteli o dů-
ležitých problémech a otázkách, které se bezprostředně týkají města. S jejich 
pomocí vytvořili několik vlastních návrhů na řešení místních problémů.

 Simulační hra vyvrcholila 4. června od 15 hodin simulovaným jednáním 
Zastupitelstva města Ivančice. V rolích zastupitelů se představili účastníci 
projektu, žáci Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích. Simulované jednání 
vedl ředitel gymnázia a současně radní města Mgr. Radek Musil.

Simulační hra je pro žáky skvělou příležitostí, jak si na vlastní kůži
vyzkoušet práci zastupitelů a vžít se do role těch, kteří přemýšlejí a diskutují 
o místních problémech a zodpovídají za jejich řešení. Taková živá a nevšední 
zkušenost může podpořit skutečný zájem mladých lidí o dění v jejich bez-
prostředním okolí. Je současně pro žáky motivací při zapojování se do kon-
struktivního řešení problémů, které kolem sebe vidí. Simulovaná zkušenost 
práce politiků i osobní setkání s nimi také může prolomit časté předsudky
a nedůvěru, které vůči politice mladí lidé mají. Simulační hra se tak interak-
tivním způsobem pokouší přispět k výchově mladých, aktivních a demokra-
ticky smýšlejících občanů, bez nichž se česká demokracie neobejde.

Mgr. Radek Musil, ředitel GBJ

V sobotu 20. července se v 
Miroslavi uskuteční již 24. ročník 
největší městské slavnosti - Meruň-
kobraní s Jarmarkem u Floriána. 

Rozjezdem bude páteční koncert 
skupiny Kamelot s hosty Ilonou 
Csákovou, Petrem Bende a Pavlem 
Helánem. Od 22 hodin následuje 
zámecká party s folkrockovou 
skupinou PŘECESPOLU. 

Sobotní program zahájí histo-
rický průvod v čele s kněžnou 
Miroslavou. Družina půjde od 
kulturního domu na náměstí 
Svobody k soše sv. Floriána, 
kde starosta města, Ing. Augustin 
Forman, v 9.30 hodin oficiálně 
Meruňkobraní zahájí. 

Po celé dopoledne bude před 
kulturním domem připravena 
ochutnávka produktů KLASA, 
výstava automobilů značek 
Mercedes, Jeep, Chrysler, Opel, 

Škoda a Seat. Na pódiu zahrají 
písničkářka Kristýna Klejdusová 
a kapela No problem z Domu dětí 
a mládeže Miroslav. Pro děti bude 
připraven skákací hrad, kolotoč, 
malování na obličej, soutěže (Ex-
calibur Kinder Welt) atd.

„Od 10 hodin budou u zámku 
k vidění historické tržiště, ukázky 
kovářské práce, ve sklepě pod 
zámeckým mostem ochutnáte 
vína miroslavských vinařů a na 
letišti AIRCON se představí růz-
né typy letadel. Firma Plan and 
Fly nabídne po celý den možnost 
proletět se malým vrtulníkem. V 
11 začíná před kulturním domem 
módní přehlídka Boutique Ele-
gance, po které následuje ukázka 
břišních tanečnic a break dance,“ 
představil dopolední program 
místostarosta Roman Volf. 

Od 13 hodin se představí stani-

ce IKAROS s ukázkou sokolnic-
tví. Ve 14 hodin uvidí návštěvníci 
výcvik mušketýrů a pikenýrů. Ho-
tel Ryšavý bude živě vařit menu 
z meruněk, pivovar Padochov 
zajistí čepované meruňkové pivo, 
miroslavské restaurace taktéž na-
bídnou jídla z meruněk. Ukázky 
živého vaření proběhnou v 10.45 
hod. také na hlavním pódiu. Od 
13.30 hodin sehrají na stadiónu 
FC staří páni přátelské utkání s 
mužstvem ŠK Sv. Jur. 

V 15 hodin začne u zámku his-
torická bitva z období třicetileté 
války. Po skončení válečné vřavy 
uvidí hosté soutěž v pojídání me-
ruňkových knedlíků „Meruňkový 
král“. Rekord Meruňkobraní drží 
Kamil Hamerský z Víru, který 
spořádal v časovém limitu 20 mi-
nut neuvěřitelných 128 knedlíků o 
váze přesahující 8 kg. Dále budou 
dekorováni vítězové soutěží o 
nejhezčí meruňku a nejlepší me-

ruňkovici. Pro návštěvníky budou 
připraveny všechny soutěžní 
vzorky pálenek zdarma k ochut-
nání. Po ukončení soutěží násle-
duje koncert Věry Martinové.

„Na devatenáctou hodinu je na 
zámku připraven pěvecký recitál 
basisty Jiřího Kleckera. Večer 
ozáří město ohňostroj a celý 
program zakončí velká letní noc 
se skupinou CODEX. Srdečně 
zveme do Miroslavi,“ doplňuje 
program Roman Volf.

Slavnost pod záštitou hejtma-
na Jihomoravského kraje JUDr. 
Michala Haška pořádají Město 
Miroslav, SHŠ Miroslavští z 
Miroslavi, DDM, Český zahrád-
kářský svaz, FC Miroslav, OS 
Marek a MKIC Miroslav. Akce 
se koná za podpory Jihomorav-
ského kraje.  Na všechny akce je 
vstup zdarma (mimo pátečního 
koncert skupiny Kamelot a so-
botní letní noc).

Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána 20. července

V neděli 23. června se uskuteč-
nilo v zámeckém parku rodinné 
zábavné odpoledne - ZAPAR-
KUJTE S DĚTMI V PARKU. 

A zábavy bylo opravdu hodně! 
Mohli jste plnit různé úkoly na 
stanovištích, které se letos nesly v 
duchu povolání, a tak jste si moh-
li například složit dortíky u cuk-
rářky, obvázat plyšáky u lékařky, 
vyzkoušet klaunské dovednosti, 
chytat ryby u rybářů, dobíhat vlak 
u výpravčího, běžet s hadicí u ha-
siče, stavět zeď u zedníka, projet 
se jako auto u policisty, zkusit si 
stříhání u kadeřnice, trefit branku 

u fotbalisty či vyluštit křížovku u 
paní učitelky. Ale to nebylo zda-
leko všechno.

Vyzkoušet jste mohli jízdu 
na elektrovozítkách FUNWAY, 
projet se na koni či na čtyřkolce, 
zápasit v nafukovacím ringu, pro-
hlédnout si hasičské auto či sanit-
ku záchranné služby, vyzkoušet 
simulátor nárazu, kdy se s vámi 
otočilo na střechu celé auto, 
prohlédnout si nová vozidla z au-
tosalónu, zaskákat si na skákacích 
botech, třídit odpad či jezdit s 
popelnicí u stanoviště Ekokomu, 
zahrát si na bubny djembe, zastří-

let z airsoftové pistole, vytvořit 
si drobné dárečky ve výtvarné 
dílničce a získat průkaz zdatnosti 
na stanovišti sportu.

Po celou dobu se konalo bub-
linové show a workshop mistra 
bublináře, balónková show, ma-
lování na obličej a představení 
divadla Koráb. Velkým zpestře-
ním byla ukázka jízdy a triků na 
kolech BMX/MTB kluků z Mo-
ravského Krumlova, při kterém 
se tajil dech, a také děti uchvátila 
pěnová klouzačka hasičů.

Počasí se vydařilo náramně a 
krásné prostředí zámeckého parku 

jen dotvořilo báječnou atmosféru 
celé akce. Doufáme, že jste si to 
v parku, jak rodiče, tak děti, užili, 
my na stanovištích rozhodně ano!

Chceme touto cestou moc po-
děkovat všem dobrovolníkům a 
kamarádům, kteří se podíleli na 
zdárném průběhu akce, a také 
partnerům a sponzorům: město 
Moravský Krumlov, TC MACH, 
COOP Jednota Moravský Krum-
lov, Barvy a tóny Michal Mako-
vický, pojišťovna Generali, Ald-
raco, s. r. o., Ekokom, Oriflame, 
zastoupení FUNWAY, FC Morav-
ský Krumlov.           Váš Domeček

Krumlovský zámecký park ožil v režii Domečku

Svěcení nové sochy 
Panny Marie Lurdské

/Višňové/ V zámeckém parku ve Višňovém byla páterem Františ-
kem Nechvátalem vysvěcena socha Panny Marie Lurdské, která byla 
především zásluhou pana Bohumila Adámka z Občanského sdružení 
pro obnovu zámeckého parku, kulturních, folklorních a historických 
památek umístěna do roky prázdné lurdské jeskyně.  

Původní lurdskou jeskyni nechal v zámeckém parku postavit roku 
1888 hrabě Ferdinand Spiegel. 7. října toho roku ji posvětil místní farář 
Tomáš Havlík za asistence farářů Františka Trnky z Horních Kounic a 
Josefa Spáčila z Trstěnic. 

Opodál od této jeskyně bylo obnoveno zákoutí. Do jeho výklenku, kde 
bývala socha světce pro současnost neznámého, byla umístěna soška sv. Jo-
sefa. Ten je označován  především za patrona manželů a křesťanských ro-
din, dětí, mládeže a sirotků; panenství; dělníků, řemeslníků, vychovatelů.

Svěcení se zúčastnil velmi početný dav nejen místních, ale i obča-
nů z okolních obcí. Svěcení předcházelo vystoupení pana Bohumila 
Adámka, který poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se na realizaci 
znovuuvedení lurdské jeskyně a zákoutí opodál v život podíleli. Ocenil 
i spolupráci s Agroservisem, 1. zemědělskou přípravou a. s. Višňové
a současným správcem zámeckého parku, Výchovným ústavem, střed-
ní školou a školní jídelnou Višňové. Zvláštní dík věnoval i řezbáři so-
chy, kterým je místní rodák pan Martin Lichevník. Ten sklidil ocenění 
od všech přítomných mohutným potleskem.   

Miroslavský klíč 2013
/Miroslav/ Odpoledne v neděli 9. června zaplnily stovky přátel 

dobré dechovky amfiteátr letního kina. Publiku se představily decho-
vé soubory Polanka, Horané a Venkovanka. Následovalo slosování 
vstupenek. Výherce potěšila hudební CD, publikace „Průvodce živou 
přírodou Miroslavska“ a dárková balení vín. Největší radost měl šťast-
ný výherce hlavní ceny, uzeného selete, které věnovalo Agrodružstvo 
Miroslav. Odpolední program uzavřel host festivalu, hvězdná Mistří-
ňanka ze Svatobořic-Mistřína. Velká účast návštěvníků potvrdila, že 
„Miroslavský klíč“ se stal známou akcí. Nejvzdálenější účastníci při-
jeli do Miroslavi z Ostravy, Olomouce či Jihlavy. Celým odpolednem 
vtipně prováděl moderátor Pavel Jech. Akci podpořily firmy: Skupina 
ČEZ, Stavební a obchodní firma Miloš Ryšavý, Poštovní spořitelna a 
Allrisk Brno. Mediální podpora – Český rozhlas Brno, Rádio Blaník, 
Znojemské noviny Rovnost a čtrnáctideník Zrcadlo. Ceny do tomboly 
věnovali Agrodružstvo Miroslav, Český rozhlas Brno a město Miro-
slav. Upřímně všem děkujeme.                     Roman Volf, místostarosta

Absolventský koncert ZUŠ 
na krumlovském zámku

V pondělí 3. června jsem navštívila Absolventský koncert ZUŠ, který 
se konal v nově zrekonstruovaném Rytířském sále na zámku. Předsta-
vili se absolventi z hudebního, tanečního a výtvarného oboru. Reper-
toár skladeb byl rozmanitý od klasiky až po současnost. I když tréma 
byla asi opravdu velká, absolventi ji na sobě nedali znát a  své výkony 
podali jako opravdoví profesionálové. Ráda bych poděkovala všem, 
především učitelům  za jejich trpělivost a absolventům za jejich skvělé 
výkony. Díky nim jsme  prožili krásný umělecký večer. Na závěr kon-
certu byli absolventi představeni, dostali kytičku a pamětní dárek, který 
pro ně bude vzpomínkou na roky strávené v základní umělecké škole.

Zdeňka Coufalová - maminka absolventa

Ve dnech 12. a 13. července se 
uskuteční v areálu letního kina 
velký rockový festival „Summer 
of Rock“ Miroslav 2013. 

Na pódiu se v pátek 12. června 
představí kapely METALINDA, 
NO PROBLEM, INE KAFE, 
CITRON, COCOTTE MINUTE 
a ARTEMIS. V sobotu 13. června 
bude patřit zámecký park sku-
pinám PÁR TEČEK, OCELOT, 
DEBIL HEADS, KRISTOVY 
LÉTA, SUPPORT LESBIENS, 
písničkáři ZÁVIŠOVI a dále 
kapelám HEADFIRE, ŠKWOR, 
DOGA a ARAKAIN.

Pro všechny návštěvníky je při-
praveno bohaté občerstvení všeho 
druhu (např. uzená cigára, vepř 
na rožni, maso na grilu, langoše, 
chlazené nápoje atd.). Všechny 
vstupenky budou slosovány. Pro 
výherce jsou připraveny atraktiv-
ní výhry. Hlavní cenou je osobní 
automobil. Festival se uskuteční 
za každého počasí. Vstupenky je 
možné zakoupit například v síti Ti-
cketpro a v New Caffe Miroslav.

Podrobnosti o akci najdete na 
adrese:  www.summerofrock.cz. 
Na rockový nářez do Miroslavi 
srdečně zvou pořadatelé.

Rockový festival „Summer
 of Rock

„
 Miroslav 2013

V areálu fotbalového stadionu 
FC Ivančice bylo otevřeno nové 
dětské hřiště. Výstavbu Oranžo-
vého hřiště podpořila Nadace ČEZ 
částkou téměř 150 tisíc korun. 

Fotbalový klub čítá na 150 
členů, především mládeže hrající 
krajské a okresní soutěže. Zejména 
pro začínající malé fotbalisty je 
podpora celé rodiny velmi důležitá. 
„Je znát, že se naši svěřenci chtějí 
vytáhnout, když jim fandí rodiče a 
sourozenci. Proto jsme rádi za nové 
hřiště pro nejmenší, kteří ještě ce-

lých 90 minut neposedí,“ uvedl 
předseda FC Ivančice Jan Blatný.  

Nové dětské hřiště je otevřené  
i rodičům s dětmi, kteří nemají s 
fotbalovým klubem Ivančice nic 
společného, a navštěvovat ho bu-
dou i předškoláci z nedaleké ma-
teřské školky v Chřestové ulici. 
Děti mohou skotačit na houpač-
kách, pružinovém houpadle nebo 
dětském kolotoči. Největším 
lákadlem je pro malé návštěvníky 
domeček se skluzavkou a lanový-
mi prvky.       /z TZ Nadace ČEZ/

Mají nové dětské hřiště

Stavební povolení pro stavbu 
DPS v Moravském Krumlově 
bylo vydáno dne 17. 4. 2000. 
Stavba byla zahájena v září 2001 
a zkolaudována 24. 4. 2003.

První nájemníci se nastěhovali 
v červnu 2003. V DPS je celkem 
74 bytů, z toho 58 jednopokojo-
vých a 16 dvoupokojových, ve 
kterých žije celkem 91 seniorů.

Dne 21. června se k tomuto vý-
ročí konal Den otevřených dveří 
v DPS. Návštěvníci měli možnost 
si prohlédnout jak celou budovu, 
tak i byty našich nájemníků. Ti, 
kteří přišli na slavnostní zahájení, 
byli nadšeni programem dětí z 
MŠ Husova a žáků ZUŠ. Aktivní 
byly i naše seniorky. Pro naše 

hosty napekly sladkosti, které 
sklidily zasloužený obdiv. 

Na tomto místě bych chtěla 
poděkovat i ostatním nájemní-
kům DPS za jejich obdivuhod-
nou štědrost při dobročinné akci 
„Krumlov Krumlovu“, kdy věno-
vali městu Český Krumlov čisticí 
a hygienické prostředky celkem 
za 11 329 Kč.

Chci také poděkovat všem 
pracovníkům DPS a pečovatelské 
službě za jejich práci. Všem za-
stupitelům města a pracovníkům 
MěÚ za jejich podporu a pomoc 
a také všem, kteří se podíleli a 
podílejí na vytvoření příjemného 
prostředí a dobré pohody v DPS.

Irena Kočí -  vedoucí DPS

Desáté výročí DPS v MK
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Již 6. dubna proběhlo semifi-
nálové kolo Mezinárodní taneční 
soutěže Děti fitness za Moravu 
ve Strání. Této velkolepé taneční 
soutěže se účastnily oslavanské 
taneční kolektivy Bellynky, Bel-
lyteens a Cheerteens pod DDM 
Oslavany. Všechny tři týmy 
úspěšně postoupily do hlavního fi-
nále Mezinárodní taneční soutěže, 
které je rozděleno do více dnů a 
míst, z důvodu velké účasti taneč-
ních kolektivů a tanečních stylů. 

Mezinárodní finále pro katego-
rii roztleskávačky - Cheerleaders 
proběhlo v Praze 26. května 
a naše Cheerteens Oslavany 
mohly být u toho. Do finále po-
stupovaly taneční kolektivy ze 
semifinálových kol krajů České 
republiky i zahraničí. Přijížděli 
jsme s velkým respektem, ale i 
radostí, že můžeme být toho sou-
částí. Taneční vystoupení, které 
jsme mohli v průběhu chystání 
zhlédnout, byla velmi zajímavá, 
inspirativní a někdy i emociální. 
Zhoustlá atmosféra, přísná porota 
a „nadupané“ kolektivy nám na 
nervozitě jen přidaly.

Cheerteens Oslavany tancova-
ly choreografii Lucie Švábenské 
Tanec v srdci s velkým nasaze-
ním a láskou k tanci. Vystoupení 
se děvčatům opravdu povedlo, 
což zejména ocenila mezinárodní 
porota. Nervy byly napružené, 
emoce na krajíčku a soudržnost 
kolektivu ještě užší.

Cheerteens Oslavany vybojova-

ly v hlavním finále Mezinárodní-
ho mistrovství 2013 - Děti fitness 
PRVNÍ místo. Nepopsatelná ra-
dost, slzy štěstí a vše, co k úspěchu 
patří. Kdo zvládl potlačit slzy, při 
státní hymně se už neurdžel do-
jetím. Cheerteens Oslavany stály 
nahoře „na bedně“ a objímaly 
zlato. Tým je majitelem prestižní 
samolepky s nápisem „Zde trénuje 
vítězný tým“ a je zanešen do Síně 
slávy prestižní soutěže.

 Velké poděkování patří trenér-
ce Lucii Švábenské, která děvčata 
na tuto prestižní soutěž připra-
vila, a samozřejmě samotným 
tanečnicím: Kateřina Smolíková, 
Kateřina Kubášková, Tereza 
Zaklová, Tereza Laciná, Karolí-
na Stopková, Martina Tothová, 
Barbora Divišová, Andrea Cabej-
šková, Adéla Hanáková, Kristýna 
Škodová, Denisa Gašparíková a 
Adéla Repalová za úspěšnou re-
prezentaci Oslavan. Holky, užijte 
si tento krásný blažený pocit, je to 
úspěch nejen letošní sezony, ale 
působení celého kroužku.

 Na závěr bych ráda poděkova-
la všem příznivcům, fanouškům a 
zejména obětavým rodičům, kteří 
tráví čas s námi, jsou pomocný-
mi silami tanečního kolektivu a 
vypomohli s dopravou: Kateřina 
Straková, Ing. Ivan Sedláček, Du-
šan Gašparík, Eva Sáblová, Anita 
Gašparíková. Děkujeme.

Fotografie na webových strán-
kách www.belly-oslavany.717.cz

Ilona Sedláčková

Zlato z taneční soutěže pro CHEERTEENS OSLAVANY

Ve dnech 18. až 20. června se
v Plzni uskutečnilo celostátní 
finále Dopravní soutěže mladých 
cyklistů. Jihomoravský kraj re-
prezentovalo družstvo ZŠ Osla-
vany, které zvítězilo v krajském 
kole této postupové soutěže.

Soutěžící Klára Bachová, 
Kristýna Hájková, Martin Němec 
a David Sakánek (žáci 9. tříd) 
se odhodlaně pustili do boje o 
medaile hned první soutěžní den, 
kdy zcela bez trestných bodů 
úspěšně zvládli test z pravidel 
silničního provozu a jízdu po 
plzeňském dopravním hřišti. Tam 
museli ve stanoveném časovém 
limitu projet šest stanovišť. Celou 
jízdu absolvovali pod přísným 
dohledem dopravních policistů. 
Ve velké konkurenci družstev ze 
všech krajů ČR obsadili po prv-
ním dni průběžné třetí místo. 

Druhý soutěžní den prověřil 
znalosti soutěžících z posky-
tování první pomoci, v práci s 
mapou a jízdě zručnosti. Každý 
jednotlivec ošetřoval po dobu 
pěti minut do příjezdu sanitky  
jednoho figuranta, který byl 
pečlivě namaskován krvavými 
skvrnami, kostmi v otevřených 
zlomeninách, pumpou na krev 
simulující tepenné krvácení. Fi-
guranti, studenti zdravotní školy, 
kromě toho, že byli dokonale 
namaskování, předváděli velice 
věrohodně chování zraněného 

při dopravní nehodě. Takže ošet-
ření takového figuranta bylo pro 
soutěžící cyklisty velmi obtížné. 
I přesto, že zde družstvo nějaké 
trestné body nabralo, bodový ná-
skok družstva na druhém místě se 
začal zmenšovat.

Práce s mapou představovala vy-
hledání nejkratší a nejbezpečnější 
trasy pro cyklisty mezi výchozím
a cílovým bodem na mapě. 

V poslední disciplíně, kterou 

byla jízda zručnosti, je úkolem 
soutěžícího projet v daném pořa-
dí nastražených třináct překážek 
bez zastavení nebo šlápnutí, ale 
také bez dotyku nohou ani kolem 
překážky. I tady bylo družstvo 
šikovné a David Sakánek dokázal 
jako jeden z mála tuto obtížnou 
jízdu projet bez trestných bodů. 
Během druhého soutěžního dne 
se naše družstvo propracovalo 
na celkově  druhé místo, které si 

udrželo až do konce soutěže.
Úspěch družstva podtrhla i 

Klára Bachová svým druhým 
místem v soutěži jednotlivců Čes-
ké republiky ve starší kategorii.

I touto cestou děkujeme naším 
žákům za skvělý výkon a úspěš-
nou reprezentaci Základní školy 
Oslavany, města Oslavany i JM 
kraje na celorepublikové úrovni.
Ing. Eva Sablová - DDM Oslavany, 

Mgr. Petr Horák - ZŠ Oslavany

V náročné soutěži získali mladí cyklisté 2. místo

Nové formy vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
v ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov
To je také název publikace, která je výstupem projektu č. CZ.1.07/1.2.09/

04.0007 s názvem Zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami na ZŠ Ivančická, grantového projektu v rámci globálního grantu 
CZ.1.07/1.2.09 - Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji, 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt 
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
Projekt jsme realizovali na naší škole od 23. 2. 2012 do 31. 3. 2013.

Publikace se zabývá zaváděním speciálních terapií do výuky žáků
s postižením. Její zpracování proběhlo ve dvou etapách. První část me-
todiky byla zpracována na začátku projektu a má teoretický charakter. 
Druhá část - praktická, byla tvořena v průběhu realizace projektu, jakožto 
pilotního běhu speciálních terapií na škole. Jedná se především o artete-
rapii, muzikoterapii, canisterapii, ergoterapii a prvky bazální stimulace. 
Současně s přípravou pedagogických pracovníků na změny ve výuce pro-
běhla i příprava výukových prostor - zařízení bezbariérové arteterapeutické 
dílny zakoupením nezbytných pomůcek, materiálu a keramické pece. Dále 
byl zřízen terapeutický kabinet, kde jsou soustředěny pomůcky potřebné
k terapiím, které nevyžadují pro své provádění specifické prostory. 

Tato metodika je po ukončení realizace projektu přístupná ostatním
základním školám a pomůže rozvíjet integraci speciálních terapií do výuky 
žáků s postižením. Je umístěna v elektronické podobě na stránkách projek-
tu http://zkvalitneni-vzdelavani.webnode.cz nebo najdete odkaz na stránky 
projektu přímo na www.zsivancicka.cz. 

Jsme běžnou základní školou, jejíž součástí jsou třídy základní školy 
praktické a základní školy speciální. Přinášíme text z naší publikace, který 
život v našich třídách výstižně charakterizuje.     Mgr. Květoslava Kotková

Třídy praktické na ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov 
Žáci základní školy praktické jsou vzděláváni ve třídách I. Z a II. Z. 

Jsou to žáci s lehkým mentálním postižením v kombinaci s poruchami 
autistického spektra (PAS), komunikačními poruchami (vývojová dysfázie, 
expresivní porucha řeči), epilepsií, specifickými poruchami učení (dysle-
xie, dysgrafie), ADHD, neurotickými projevy (poruchami) a různým typem 
somatického postižení. V současné době je počet žáků 18 - 9 žáků I. stupně 
a 9 žáků II. stupně.

Vzdělávání našich žáků probíhá formou skupinové nebo individuální inte-
grace podle školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním 
postižením - ŠVP „Škola pro život“, č. j. 1161/2007. U žáků s poruchami 
autistického spektra je pro každý školní rok vypracován individuální vzdělá-
vací plán s osobním plánem rozvoje pro předměty: český jazyk, matematika, 
prvouka. V průběhu vzdělávání se žáci zapojují do činností a aktivit s žáky 
základní školy (intaktními) a setkávají se s nimi také při akcích pořádaných 
školou či jinými organizacemi – např. Školní akademie, 112 v ohrožení ži-
vota, Drakiáda, Atletický den 1. stupně, Den dětí, Den prevence, Dopravní 
výchova nebo Dopravní hřiště, plavání (Znojmo), recitační a pěvecké soutě-
že, projekt „Celé Česko čte dětem“ nebo „Pasování prvňáčků“, MC Donald 
Cup – fotbalová utkání, různé výtvarné soutěže a vzdělávací akce pořádané 
Městskou knihovnou či Městským kulturním střediskem Moravský Krum-
lov. Během těchto akcí se žáci základní školy praktické setkávají s intakt-
ními vrstevníky a mohou tak navazovat vzájemné vztahy, které napomáhají
k jejich celkovému osobnostnímu rozvoji.                     Mgr. Lenka Spourová

Třídy speciální na ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov
První speciální třída pro děti s kombinovaným postižením byla na této 

základní škole otevřena 1. září 2006. Ve školním roce 2006/2007 ji na-
vštěvovalo 6 žáků. Pro velký zájem rodičů dalších těžce postižených dětí 
byla od školního roku 2007/2008 otevřena i druhá speciální třída pro děti 
s kombinovaným postižením. V současnosti do speciálních tříd dochází 10 
žáků, kteří jsou rozděleni do dvou tříd po pěti žácích.

Ve třídách speciálních (I. P a II. P) jsou vzděláváni žáci se středně těžkou 
a těžkou mentální retardací, žáci s kombinovaným postižením a autismem. 
Věkové složení dětí je od deseti do dvaceti let.

Žáci tříd speciálních jsou vzděláváni podle RVP pro obor vzdělávání 
základní škola speciální – I. a II. díl. Každému žákovi je na základě dopo-
ručení SPC a žádosti rodičů vypracován individuální vzdělávací plán.

Během výuky se žáci obou tříd společně setkávají a pracují, především 
v rámci hudební, výtvarné a pracovní výchovy a canisterapie. Přínos této 
společné činnosti vidíme ve vzájemné spolupráci, kdy se žáci učí vzájemné 
pomoci, navzájem se motivují k aktivitě a především ke komunikaci, což 
je další velmi důležitá složka jejich edukace. Kromě těchto skupinových 
činností je ve třídách realizována samozřejmě také individuální výuka dle 
daného vzdělávacího programu, respektující individuální schopnosti a do-
vednosti žáka a jeho aktuální zdravotní stav. 

V rámci integračních snah se speciální třídy zapojují do života školy nej-
různějšími aktivitami. Třídy I. P a II. P nejsou v žádném případě uzavřené, 
jak by se mohlo zdát na první pohled. Naopak, vítáni jsou všichni „hosté“ z 
řad žáků tříd běžné základní školy, kteří se svými paními učitelkami přijdou 
a stráví s námi chvilku v rámci tzv. inkluzivní dílničky. Je jen na domluvě, 
jestli budou děti společně například výtvarničit, zpívat nebo se zapojí do 
canisterapie. Třídy speciální se také snaží prezentovat svoji činnost a při-
pravovat programy pro veřejnost. Po čtyři roky byla pořádána akce Krum-
lovské vítání jara 1. května – výtvarné dílny, koncerty, soutěže pro širokou 
veřejnost bez ohledu na zdravotní stav. Další integračně zaměřenou aktivi-
tou se staly tzv. Letní školičky. V minulosti se jednalo o dva prázdninové 
týdny, kdy byla škola otevřena nejen žákům speciálních tříd, ale i dalším 
postiženým dětem, stejně jako dětem intaktním a jejich rodičům. Ve škol-
ním roce 2011/2012 byla Letní školička pořádána v rozsahu jednoho týdne. 
Hlavní přínos tohoto způsobu integrace spatřujeme ve vzájemné interakci 
obou skupin – žáků „zdravých“ i žáků s postižením. Máme za to, že vzá-
jemné setkávání je prospěšné a obohacující pro obě dvě strany, především 
v oblasti rozvoje sociálních vztahů a chování. Tím, že se žáci setkávají v 
předmětech, kde se nejedná o přesnost a výsledky, ale jde především o ra-
dost ze samotné činnosti a tvorby, rozdíly mezi žáky nejsou patrné v takové 
míře, a pro děti je tak snazší navázat kontakt a vzájemně spolupracovat. 
Intaktní žáci díky tomu vnímají své postižené spolužáky vesměs pozitivně 
a nemají problém s jejich docházkou na „svou“ základní školu.

Mgr. Gabriela Vávrová a Mgr. Barbora Veselá

Festival je otevřen pro všechny, 
kdo chtějí prožít na pěkném místě 
první dny prázdnin. Druhý ročník 
křesťanského festivalu Kefasfest se 
uskuteční o víkendu od 28. do 30. 
června 2013 v areálu kláštera Rosa 
Coeli v Dolních Kounicích.

Festival je prostor pro hudbu, 
divadlo a kulturu. Pátek večer bude 
na hlavní scéně patřit divadelnímu 
Příběhu o Zuzaně a poté světelnému 
průvodu z kláštera na poutní místo 
ke kapli svatého Antonína.

V sobotu dopoledne vystoupí 
scholy a skupiny z farností brněn-
ské diecéze. Ve večerním programu 
se představí skupiny Win XP, Obz-
zor, Prague Cello Quartet, Timotej 
a jako hlavní host skupina Out of 
Control ze Slovenska.

Kromě hudby můžete vyzkoušet 

práci na hrnčířském kruhu, ob-
divovat výtvarné inspirace Jitky 
Musilové na biblické žalmy, pro-
hlédnout si výstavu kostel365.cz 
- dvanáct příběhů o kostelích a 
jejich obnově. 

Výstava představuje také osud 
kostela v kláštěře Dolních Kou-
nicích.

Pokud si budete chtít protáhnout 
tělo, pak si vyzkoušejte plavbu
na řece Jihlavě, nebo si zaskákejte 
na trampolíně. Relaxaci můžete 
zažít i v naší čajovně.

Podrobný program najdete na 
http://www.kefasfest.cz

Vstupenky lze zakoupit se sle-
vou v předprodeji na internetových 
stránkách festivalu i na TIC města 
Dolní Kounice. Přijď zahájit prázd-
niny na Kefasfest 2013.

Festival KEFAFEST

Fotoklub Ivančice – FotKI při-
pravil další fotografickou soutěž 
pro veřejnost. Tentokrát to je téma 
příznačné k ročnímu období, a to 
Léto v krajině České republiky.

Snímky můžete posílat až do 
25. srpna včetně. Budou průběžně 
přidávány na naše stránky do sekce 
„Soutěže pro veřejnost“.

Do soutěže může každý autor 
poslat pouze jeden snímek. Rozměr 
a formát snímku: v plné kvalitě 
(nezmenšený), soubor JPG na ad-
resu: soutez@fotoklub-ivancice.cz, 
název soutěžní fotografie: jméno-
-přijmení-věk.jpg (příklad: petr-
-kudláček-41.jpg).

Fotografie bude před zveřej-
něním přejmenována pořadovým 
číslem. Do e-mailu připište také 
město, ze kterého jste. Tento údaj 
se nebude zveřejňovat.

Hodnocení provede odborná 
porota sestavená ze všech členů Fo-
toklubu Ivančice. Termín vyhlášení 
bude uveřejněn na těchto stránkách. 
Všichni účastníci budou o výsledku 
soutěže zpětně informování.

Soutěž je určena pro kohokoliv 
bez územního omezení. Nemohou 
se zúčastnit pouze profesionální 
fotografové.

Přejeme vám šťastnou ruku při 
výběru soutěžní fotografie.

Fotosoutěž pro veřejnost
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM NA ČERVENEC 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

• červenec - Výstava VÝTVARNÉ PRÁCE ZUŠ. MěÚ MK - 1. poschodí. 
• 8.-11.7. vždy od 21.00 hod. - KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ.
Náměstí T. G. Masaryka. Pondělí 8. 7. - Signál, úterý 9. 7. - Probudím se včera, 
středa 10. 7. - Perfect Days, čtvrtek 11. 7. - Okresní přebor.
• 13.7. v 16.00 hod. - TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ KARNEVAL ve Vrabčím
hájku. Pořádá Moravský rybářský svaz. Od 16.00 hodin prodej rybích specialit 
za doprovodu dechovky VENKOVANKY, ve 20.00 hodin zábava se skupinou 
GONG POD VEDENÍM L. LERCHA. 
• 13.7. od 15.00 hod. - 5. ročník SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU. O po-
hár města M. Krumlova. Pořádají Hasiči Rakšice na fotbalové hřiště Rakšice.
• 15.7.-25.8. - Výstava PAPÍROVÉ MODELY HRADŮ A ZÁMKŮ. Galerie KD.
• 16.7. od 8.00 do 17.00 hod. - TRHY. Náměstí T. G. Masaryka
• 20.7. od 8.00 do 13.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY. Nám. T. G. Masaryka
• 20.7. - Taneční zábava s VICOMT.  Orlovna Rakšice
Připravujeme: 2. - 3. 8. - DJEMBE MARATHON - letní festival nejen af-
rické hudby a tance. Vystoupí nejlepší hudební a taneční formace z ČR a SR, 
jež se věnují ethno hudbě z celého světa. Na závěr vypukne světelná afterparty
s COLOR music radio. V doprovodném programu budou připraveny workshopy 
hry na africké djembe, tanec, pohybové aktivity, výtvarná dílna, ethnotržiště… 
Festival proběhne v areálu Vrabčí hájek. Více informací na www.djembe.al-
ma.cz. Předprodej zvýhodněných vstupenek: MěKS a www.ticketportal.cz. 
Partnerem festivalu je Město Moravský Krumlov, Skupina ČEZ, mikroregion 
Moravskokrumlovsko a Jihomoravský kraj.

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 24.7. - SVĚT KOLEM NÁS. Výstava fotografií Radmily Dvořákové
v prostorách knihovny. Fotografie zachycují hezké okamžiky všedních dnů.
• PŘIJĎTE DO KNIHOVNY !!! Kdo si půjčí během prázdnin průběžně
40 svazků a víc, bude mít zdarma registraci prodlouženou o půl roku !!! 
Těm, kdo dosud legitimaci nemají, ji vystavíme rovněž zdarma. Koncem srpna 
začne v Městské knihovně Moravský Krumlov rekonstrukce a potřebujeme mít 
zde co nejméně knih! Knihy si proto ponecháte doma až do skončení všech 
prací, tj. asi do konce září a po celou tuto dobu nebudete upomínáni. Zapojte se 
i vy a pomozte takto své knihovně! 
• 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 - dovolená.

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

• 1.-7.7. - ŠKOLA (nejen) ROCKU. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav a OS 
MAREK, pro mladé muzikanty. 
• 8.-13.7. - SPORTCAMP. Příměstský tábor pro zájemce o různé druhy sportu 
a pohybové hry ve věku od 7 do 14 let. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav.
• 12.-13.7. - SUMMER OF ROCK v Letním kině Miroslav. Festival 14 rock-
ových skupin, mimo jiné vystoupí: Citron, Arakain, Doga, Škwor, Ocelot, No 
Problem, Morčata na útěku, Debil Heads, Cocote Minute a další. 
• 15.-20.7. - STROJ ČASU. Příměstský tábor pro děti od 6 let (hry, soutěže, 
výpravy do přírody, dobrodružství). Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav.
• 19.7. od 20.00 hod. - KONCERT FOLKOVÉ SKUPINY KAMELOT
s Romanem Horkým a jeho hosty - Ilona Czáková, Petr Bende a Pavel Helán.
V letním kině. Ve 22.00 hod. - ZÁMECKÁ PÁRTY s folkrockovou skupinou 
PŘECESPOLU v parku před zámkem s bohatým občerstvením a mích. nápoji.
• 20.7. od 9.00 hod. - MERUŇKOBRANÍ S JARMARKEM U FLORIÁNA. 
Tradiční trh, ukázky lidových řemesel, průvod v dobových kostýmech, stanové 
ležení. 6. slet ultralehkých letadel na letišti AirCon Miroslav (tradičně se slétá 
mnoho letadel z celé ČR). Výstava automobilů, vystoupení skupiny NO PRO-
BLEM a písničkářky Kristýny Klejdusové, kuchařská show, módní přehlídka, 
ukázky kovářské práce, atrakce pro děti (skákací hrad, kolotoč), ochutnávka vín 
z Miroslavska. Odpolední součástí slavnosti jsou: ve 13 hodin ukázky sokolnic-
tví v zámeckém parku (Záchranná stanice dravců a sov IKAROS), od 14 hodin 
ukázky výcviku mušketýrů a pikenýrů, v 15 hodin „BITVA Z OBDOBÍ TŘI-
CETILETÉ VÁLKY“ (pod zámkem). Od 16 hodin na pódiu u kulturního domu 
soutěže v pojídání meruňkových knedlíků - „Meruňkový král“, o nejhezčí me-
ruňku - „Meruňka roku“, nejlepší meruňkovou pálenku - „Meruňkovice roku“, 
ochutnávání meruňkovice, vystoupení Věry Martinové. Pěvecký recitál přední-
ho českého basisty Jiřího Kleckera na zámku. Večer ohňostroj a Velká letní noc 
v letním kině se skupinou CODEX. Pořádají: město Miroslav, SHŠ Miroslavští 
z Miroslavi, Dům dětí a mládeže, Český zahrádkářský svaz, FC Miroslav, o. s. 
Společně, o. s. Marek a MKIC Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 21.7. v 8.30 hod. - HUDEBNÍ BOHOSLUŽBY k 50. výročí zprovoznění 
varhan v evangelickém kostele.
• 21.7. od 13.00 hod. - ODPOLEDNÍ POSEZENÍ před kulturním domem
• 21.7. od 19.00 hod. - KONCERT ZÁVIŠ. Bohaté občerstvení, dobrá zábava.
• 22.-27.7. - LET´S  DANCE. Příměstský tábor pro tanečníky od 6 let. Pořádá 
Dům dětí a mládeže Miroslav.
• 22.-27.7. - FLORBALCAMP 1. Týden plný florbalu, her a spousty zábavy pro 
chlapce i dívky I. stupně základní školy. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav.
• 27.7. v 9.00 hod. - TURNAJ V NOHEJBALU na hřišti FC Miroslav.
O ceny budou soutěžit tříčlenná družstva. Občerstvení zajištěno. 
• 28.7. - 4.8. - RYBÁŘSKO-ZÁLESÁCKÝ TÁBOR v Oslavanech. Pro začína-
jící rybáře (i nerybáře) a zálesáky od 7 let. Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav.
• 29.7. - 3.8. - FLORBALCAMP 2. Tradiční florbalové soustředění pro žáky 2. 
stupně základní školy. Pořádá Dům dětí a mládeže v Miroslavi.

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
• 5. 7. - 28. 7. - PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ JITKY MAZÁNKOVÉ.
Olejomalby krajiny z povodí řeky Jihlavy a okolí Pálavy. V prostorách synagogy.

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 28.7. - MARIE DOČKALOVÁ - ENKAUSTIKA. Prodejní výstava obra-
zů malovaných horkým voskem. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 20.7. od 20.00 do 24.00 hod. - COUNTRY VEČER. K tanci i poslechu hraje 
ivančická country skupina PANTOFLÁČI. Park na Réně. Vstupné: 50 Kč.
• 26.7. - 20.10. - KÁVA aneb VELKÉ KOUZLO MALÉHO ZRNKA. Výstava 
o kávě, jejím zpracování a přípravě. Výstavu pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum 
v Ivančicích ve spolupráci s Muzeem v Bruntále. Galerie Památníku A. Muchy.
• 27.-28. 7. - IVANČICKÁ POUŤ. Tradiční dvoudenní akce se zábavným pro-
gramem, pouťovými trhy a atrakcemi. Palackého náměstí a nádvoří radnice.
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 skuteč-
nosti, sleduje boj budoucího anglického krále Jiřího VI. s handicapem, který 
by mohl ohrozit nejen jeho vlastní pozici, ale také celou společensko-politic-
kou situaci v zemi stojící na prahu druhé světové války. Odjezd v 16.30 hodin 
od Besedního domu. Brno - Mahenovo divadlo. Účinkují v hlavních rolích 
Ladislav Frej a Martin Sláma. Cena (vstupenka a doprava): 430 Kč - pracují-
cí, 340 Kč - důchodci, 280 Kč - studenti. 

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
• 19.7. ve 20.00 hod. - DISKOTÉKA NA ZAHRÁDCE Dělnic. domu. Vstup volný.
• 20.-21. 7. - 306. KARMELSKÁ POUŤ V OSLAVANECH: sobota: • 14.00 
výstava výtvarného oboru ZUŠ Oslavany v zámecké kapli • 14.00 v zámeckém 
parku k poslechu a dobrému pivu hraje skupina Blondie Band • 15.00 kon-
cert studentů brněnské konzervatoře • 20.00 TRADIČNÍ KARNEVALOVÁ 
TANEČNÍ ZÁBAVA. Hraje skupina RELAX. V zámeckém parku. Pořádá TJ 
Oslavany. • 20.00 LETNÍ NOC SE SKUPINOU HOBBIT. Tradiční předpouťo-
vá taneční zábava na zahrádce Dělnického domu. Vstupné 50 Kč. Pořádá KIS 
Oslavany. Neděle: Kulturní akce na zámku - Otevřeny všechny muzejní expozice. 
• 10.00 hraje dechová kapela POLANKA. Zámecký park • 13.00 k poslechu hraje 
skupina MELODY MUSIC. Zámecké nádvoří. • 14.00  hraje hudební skupina 
SAGITTA. Zámecký park. • 9.00 - 18.00 tržiště lidových řemesel. Zámecká alej.
• 10.00 - 20.00 posezení u cimbálu s p. Klobáskou z Mutěnic. Zámecká vinárna
• 10.00 výstava výtvarného oboru ZUŠ Oslavany. Zámecká kaple.

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1.7. - 2.9. - MIŠMAŠ V KNIHOVNĚ. Výstava výtvarných prací dětí i dospělých 
na libovolné, nejlépe letní a prázdninové téma vždy v otevírací dobu knihovny.
• 14.7. od 9.00 do 12.00 hod. - DĚTSKÝ BAZAR. Prodej dětského oblečení, 
vybavení a hraček. Společenský sál zámeckého kulturního centra. Poplatek za pro-
dejní místo 100 Kč. Přihlášky do 10. 7. v kanceláři KIC. Pořádá KIC Rosice. 
• 20.7. od 13.00 hod. - SETKÁNÍ PIVOVARŮ VIII. Ochutnávka zlatavého 
moku doplněná kulturním programem. Účast přislíbily: Zámecký pivovar 
Břeclav, Rodinný minipivovar Pacov, Parník Přerov, Staročeský minipivovar 
Taschenberg Buštěrad, Qvásek Ostrava, Rampušák Dobruška, Černý orel Kro-
měříž, Pivovar Richard Žebětín, Pivovar U Hušků Běleč nad Orlicí. Zahrají: 
Tranzan, IAN, Stejšn, Tremolo, Lusy, Terakokotova armáda. Divadlo: IMPRO 
DŽOW, Prkno. Na Starém pivováru, vstupné 49 Kč. Pořádá OS Prádelna.
• 26.7. od 20.00 hod. - COUNTRY VEČER. Tradiční country večer se usku-
teční v předvečer vozatajských závodů na Starém pivováru. K tanci a poslechu 
hrají Seveři, zatančí skupina A je to z Ivančic. Vstupné 49 Kč. Pořádá Fr. Šmer-
da a Svaz chovatelů koní a KIC Rosice.
• 27.7. od 10.00 hod. - VOZATAJSKÉ ZÁVODY IX. Formanská jízda, ovla-
datelnost klády, těžký tah. Doprovodný program: Mažoretky Anife, předvedení 
hřebců, atrakce pro děti... Závodiště u Moravského Plynostavu. Pořádá Franti-
šek Šmerda a Svaz chovatelů koní. 
• 28.7. v 8.00 hod. - SBĚRATELSKÁ BURZA. Vstup zdarma. Rezervace:  
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.
• 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.
• 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. 

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
Přejeme všem dětem krásné, nekonečné a prosluněné prázdniny, dospělým 
pohodovou relaxaci na zasloužené dovolené, pedagogům regeneraci sil a 
načerpání nové energie a všem ostatním příjemné letní dny. V září se budeme 
těšit na setkání v pravidelných kroužcích a na Domečkovských akcích.

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
• 8.7. - 12.7. - Příměstský vodnický tábor. Nové Bránice.
• 10.7. - 17.7. - Tábor pro sportovce. Biskupice.
• 15.7. - 19.7. - Příměstský tábor: Po stopách faraonů. Ivančice.
• 21.7. - 28.7. - Tábor pro náctileté. Otrokovice, Štěrkoviště.
• 21.7. - 28.7. - Sportovní tábor v Otrokovicích. Otrokovice, Štěrkoviště.
• 22.7. - 26.7. - Příměstský taneční tábor II. Ivančice.
• 22.7. - 26.7. - Příměstský pohádkový tábor. Nové Bránice.
• 22.7. - 26.7.; 29.7. - 2.8.; 5.8. - 9.8. - Příměstské výtvarné tábory. Ivančice.
• 28.7. - 3.8. - Tábor pro matky s dětmi II. Otrokovice, Štěrkoviště.
• 29.7. - 2.8. - Pirátský příměstský tábor v Dolních Kounicích.
• 5.8. - 9.8. - Příměstský tábor: Divoký západ. Ivančice.
• 10.8. - 20.8. - Tábor ve Zblovicích. Zblovice u Vranovské přehrady.
Nabídku zájmových kroužků SVČ Ivančice na nový školní rok naleznete 
během července na webových stránkách www.svcivancice.cz

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 3.7. - SENIORSKÁ STŘEDA V KLUBU.
• VÝSTAVA DIVADLO MINULOSTI I BUDOUCNOSTI V MICV.
• NECKYÁDA NA RYBNÍKU - termín bude upřesněn.
PŘIPRAVUJEME: • 3.8. MYSLIVECKÁ KARNEVALOVÁ NOC - MS.
• 7. 8. - SENIORSKÁ STŘEDA V KLUBU.

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

• 8.-11.7. - LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÉHO CVIČENÍ BODY AND MIND. 
Cvičení skupiny Body and Mind nás učí vědomě ovládat své tělo, zpevňovat 
svaly a harmonizovat svalové dysbalance. Inspiruje se východními filosofiemi 
a je zaměřeno především na zdraví. Vhodné pro začátečníky i mírně pokročilé 
cvičence všech věkových kategorií. Letní škola je určena zdravým cvičencům, 
nevhodná pro těhotné. Velký důraz je kladen na protahování svalů a duševní 
relaxaci. Celkem 3 lekce, každá trvá 90 minut. S sebou: ručník, pití, dobrou 
náladu. Cvičí se bosky či v ponožkách. Cena: 200 Kč, jednotlivá lekce: 80 Kč. 
Kontakt: možnost rezervace SMS na tel.: 724 712 435 nebo v RC Měsíční hou-
pačka. Více informací o cvičení najdete na: www.studio-viveka.webnode.cz 
• Členové RC Měsíční houpačka Vám přejí hezké prázdniny plné opravdových 
setkání (od slova „tkát“) :-)   

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

PRAVIDELNÝ PROGRAM V ZAHRADĚ V ČERVENCI:
• neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bližší informace na www.jbivancice.cz, nebo Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.

LETNÍ GRILOVÁNÍ HOTELU RYŠAVÝ
od 28. června 2013 od 17 hodin na letní zahrádce restaurace

V každém víkendovém dnu postupně připravíme nejméně tři 
inspirativní a vynikající recepty a poradíme, jak se mají dané suroviny 
vybírat a zpracovávat. Seznámíme Vás nejenom se základními 
pravidly grilování a přípravou jednotlivých druhů masa, ale prozradíme 

i spoustu užitečných kuchařských fíglů a osvědčených rad.

200 g   telecí osobuco grilované v alobalu - 169 Kč
200 g   kýta ze pštrosa na tymiánu - 199 Kč
200 g   kuřecí prsa na bylinkách - 139 Kč
200 g   hovězí „FLANK STEAK“ - 189 Kč
200 g   bizoní kýta na sečuánském pepři - 299 Kč
200 g   filet z tuňáka potřený bazalkovým pestem - 179 Kč
K uvedeným jídlům v ceně servírujeme ledový salát s kedlubnou.
Jako přílohu doporučujeme:
200 g   grilovaný zeleninový špíz - 49 Kč
200 g   pečené brambory v alobalu - 29 Kč
250 g   ledový salát s kedlubnou - 39 Kč
Dezert: gril. ovoce na rozmarýn. špízu s ořechovou zmrzlinou - 44 Kč
K dochucení: 50 g bylinkový nebo česnekový dresink - 18 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 

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
MĚSTYS VIŠŇOVÉ

28. 6. - Tradiční pouť a Taneční zábava - Vicomt, hala TJ - areál 
29. 6. - Požehnání novému hasičskému vozu, hasičská zbrojnice
30. 6. - Tradiční pouťové krojované zavádění - Petrovanka
29. a 30. 6. - Výstava zám. park, sakrální stavby, rodák Josef Indra
6. 7. - Paťanův memoriál - 7. ročník nohejbalového turnaje
17. - 21. 7. - Třetí filmový festival, areál parku
17. - 20. 7. - Dřevořezbářské minisympozium, areál parku
17. - 21. 7. - Výstava fotografie portrétu Jana Zemánka, zámek
20. 7. - Páté višňovské trhy, ve Dvoře
20. 7. - Fotbalový turnaj, areál fotbalového hřiště
27. 7. - Taneční zábava - Artemis, hala TJ - areál

Galerie Čertův ocas, Mohelenský Mlýn č. p. 134 pořádá

VÝSTAVA „HLEDÁNÍ
„

ZBYŠEK MACHÁČEK - obrazy, dřevěné plastiky
vernisáž 5. 7. od 15.00 hodin, výstava potrvá od 5. 7. do 31. 8. 2013

otevřeno denně 9.00 - 11.30, soboty a neděle 14.00 - 16.00 

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 
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Krumlov před léty
Nám. TGM - č. p. 44 - 45 - novostavba

V posledním čísle jsme si přiblížili zbořené domy č. 27 - 29/I.
Na parcelách těchto zbořených domů byl vystavěn dům č. p. 44 - 45. 
Jde o dům, který je využíván jako obytný a zároveň jsou zde umístěny 
obchody. Historie jeho stavby započíná v červenci 1947, kdy dostal 
Okresní sekretariát Čs. strany lidové povolení ke stavbě tzv. „Spole-
čenského domu“ - okresního kulturního střediska. Plány vypracoval 
brněnský architekt Ing. Bohumír Čermák, původně rodák z M. Krum-
lova. Jeho nejslavnějším projektem je zřejmě realizace komplexu 
pavilonů na brněnském Výstavišti z r. 1928. Původní Čermákův plán 
pro M. Krumlov počítal s tím, že společenský dům bude umístěn za 
dvoupatrovou frontální obytnou budovou. S tou měl být spojen nízkým 
vestibulem. V přízemí společenského domu byly projektovány šatny, 
sprchy, orlovna, sklady a sklepní místnosti. V patře se měl nacházet 
společenský sál, který přesahoval i do 2. patra a byl v něm vyčleněn 
prostor pro orchestr a jeviště. Dále měla být v 1. patře klubovna, skla-
diště nářadí, kuchyně a sklad židlí. Ve 2. patře měla být galerie. Za 
budovou byla naplánována terasa se zahradou. Budova by zasahovala 
dnes do úrovně garáží a počítalo se s průjezdem do ul. Palackého. 

Jelikož však bylo třeba vyřešit nejdříve bytovou situaci ve zničeném 
městě, byl podle plánů stejného architekta postaven nejdříve přední 
trakt z náměstí. Od počátku se počítalo rovněž s obchodním využitím 
domu. V archivních materiálech se udává, že řešení kolektivních bytů 
s přilehlou restaurací „by prospělo potřebě Moravského Krumlova, kde 
je značný počet úředníků odkázaný na hospody a soukromé zařízené 
pokoje a mladomanželů pracujících...“

ČSL předala stavbu nově utvořenému Obecně prospěšnému spolku 
pro stavbu bytových domů v M. Krumlově a od srpna 1948 převzala 
stavbu nejprve KSČ a následně ONV v M. Krumlově. Nové plány Ing. 
Čermáka z července 1948 počítaly v přízemí s obchodními místnost-
mi, 1. a 2. patro domu bylo obytné. Pod dojmem několika návštěv 
vrcholových politiků a urgencí ze strany města rozhodlo v červnu 1948 
tehdejší ministerstvo sociální péče po dohodě s ministerstvy financí, 
techniky a vnitra o tom, že stát zaručí hypotekární zápůjčku Spořitelny 
zemského hlavního města Brna pro okres právě pro účely výstavby 
tohoto domu. Jeho stavba byla dokončena v listopadu 1949. 

V domě č. p. 45 byl zcela vlevo v přízemí umístěn tzv. komunál, 
tzn. restaurační zařízení s nápisem „Nálevna“. Za vchodem do ní ná-
sledoval obchod s oděvy, dále napravo pak zde byl vchod do domu a 
„Lidová jídelna“. V 80. letech byla nálevna přebudována na bufet. Ve 
společenské místnosti komunálu, kde je dnes umístěna prodejna levné-
ho textilu, se odehrávaly rodinné oslavy, taneční, besedy s důchodci, 
oslavy MDŽ apod. Vinárna za domem byla postavena dodatečně a 
její slavná éra spadá do 2. pol. 50. let. Tehdy se zde odehrávaly ve-
čírky, oslavy, Silvestry, sobotní večery s živou hudbou, produkovanou 
orchestrem Ing. Jiřího Macha, a nedělní „čaje“ o páté. Další období 
rozvoje vinárny spadá do pol. 60. let. V r. 1992 převzala restauraci 
firma C. M. E., s. r. o. V r. 1994 pak dostala do užívání bufet s celým 
prostorem a vinárnou firma MK Progres, s. r. o. Mezi lety 1995 – 1998 
měl pronajat celý prostor bufetu a dnešní masny Bohumír Russ a po 
něm do r. 2009 firma SKI - TURIST - SPORT. Zrekonstruovaný bufet 
má od r. 2010 v nájmu firma IZOLACE B a V, s. r. o.

Vedle bufetu je dnes masna. Od roku 1950 zde byl „Obchod s oděvy, 
n. p. Brno“, který byl v roce 1953 delimitován do LSD Jednota. Ob-
chod s oděvy zde byl do postavení Domu odívání na Zámecké ulici po 
polovině 70. let. Od roku 1994 sloužil prostor jako kavárna firmy MK 
Progres, následně firem B. Russe a SKI - TURIST - SPORT. Mezi lety 
2009 a 2012 zde byla otevřena prodejna masa firmy GASTROMA,
a. s., po ní pak vede masnu Ivana Šidlová. 

Vedlejší tři obchody se společným vchodem v č. p. 44 jsou cykloser-
vis, elektroprodejna a Ráj dětí. Prodejna nalevo byla původně kavár-
nou. V kronice města je uveden pěkný popis. Cituji: „V chodbě večer 
svítil modrý nápis kavárna, avšak nikdo tehdy neměl kdy do ní chodit. 
Sloužila za místnost pro schůze (bylo zde Agitační středisko - pozn. au-
torky), kterých bývalo hodně, a často končívaly po půlnoci.“ Od roku 
1951 kavárna sloužila jako jídelna pro místní posádku. Od roku 1956 
byla kavárna přestavěna na elektroprodejnu LSD Jednota. Prodejna 
napravo byla zaplněna od roku 1950 původně Baťovým obuvnictvím, 
které se zde přesunulo z nouzových prostor ze Zámecké pod názvem 
Svit. Později byla prodejna začleněna pod OKG (Obuv, Kůže, Guma)
a od roku 1953 pod LSD Jednota jako Obuv. V roce 1981 byla prodejna 
obuvi spojena s elektrou a vznikla tak jedna velká elektroprodejna. Od 
roku 1992 byl v levé části domu zřízen Cykloservis a prodejna sportov-
ního zboží manželů Novotných, který zde je do současnosti. V pravé 
části zůstala elektroprodejna, kterou mezi lety 1993 až 1997 provozo-
val Oldřich Panáček, mezi lety 1998 až 2009 pak firma Hanzel, spol.
s r. o. Od r. 2009 je zde elektroprodejna firmy JAŠOVI,  s. r. o. 

Zcela napravo vedle lékárny je prodejna dětského a kojeneckého 
zboží Ráj dětí. Původně zde byl od r. 1957 fotoateliér, začleněný do 
Sdruženého komunálního podniku. Poté, co byl přesunut do č. p. 17 na 
Zámecké, zde byla v roku 1984 otevřena čistírna prádla. Po revoluci 
zde nakrátko vznikla prodejna dětského textilu s názvem Moravěnka. 
Od roku 1993 je zde Ráj dětí.                                     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; Tamtéž, 
K II, i č. 481. Archiv Odboru výstavby a územního plánování MěÚ MK; Stehlík, 
A.: MK před léty. Zájmy lidu, č. 30, 22. 12. 1923, s. 3.; Svrček, J. B.: Ing. arch. 
Bohumír Čermák pětasedmdesátníkem. In: Brněnský kraj, roč. VII, č. 21, 1. 11. 
1957, s. 247.;  výpovědi pamětníků.

Koncem 19. století byl v Ivan-
čicích založen Muzejní spolek, je-
hož činnost souvisela se vznikem a 
další existencí ivančického muzea. 
Tato událost byla popsána v Zrca-
dle č. 8/2013, takže ji nebudeme 
rozvádět. Bezprostředním podně-
tem k založení muzejního spolku 
se ale staly přípravy na uspořádání 
Národopisné výstavy českoslovan-
ské v Praze v roce 1895. 

Myšlenka výstavy vyvolala od 
roku 1892 ve většině měst českých 
zemí sběratelskou aktivitu. V Ivan-
čicích nalezla odezvu především 
v řadách učitelstva. Dne 30. dubna 
1892 byl ustanoven prozatímní vý-
bor, jehož posláním bylo uspořádat 
v Ivančicích okresní národopisnou 
výstavu a zasazovat se o zřízení 
muzea. V přípravném výboru byla 
řada známých osobností z Ivančic. 
Muzeum se podařilo založit, ale 
s výstavou musely Ivančice počkat 
ještě 20 let. 

Zatím se prezentoval muzejní 
spolek alespoň souborem expo-
nátů na Národopisné výstavě čes-
ko-slovanské Praze v roce 1895. 
V jiných městech Čech a Moravy 
byly výstavy uspořádány, např. 
v Příboru, Třebíči, Hořicích, Výš-
kově atd. K výstavám v Hořicích 
a Vyškově vypracoval krásné 
plakáty Alfons Mucha.

K výstavě v Ivančicích se 
dochovalo bohužel velmi málo 
informací. Až ze dne 3. října 1911 
je první doklad o zájmu města 
uspořádat výstavu. V uvedený 
den se uskutečnila schůze dele-
gátů všech ivančických českých 
korporací a spolků. Předseda Ře-
meslnicko-živnostenské besedy 
Vincenc Fiala přednesl pohnutky, 
které vedly ke svolání této schů-
ze, a František Kapler - předseda 
živnostenského společenstva 
- přednesl návrh na uspořádání 
Krajinsko-hospodářské průmys-
lové výstavy v Ivančicích. Jeho 
návrh byl jednohlasně přijat.

Čestným předsedou byl zvolen 
tehdejší starosta Josef Kočí, kte-
rý ihned navrhl termín zahájení 
výstavy ke dni otevření Kounic-
ko-ivančicko-oslavanské dráhy. 
Současně navrhl Josef Kaple 
vytvořit garanční fond pro případ 
deficitu. Dále byl na schůzi usta-
noven 12členný přípravný výbor, 
ve kterém byli např. ředitelé 
všech ivančických škol.

Již za tři dny se přípravný výbor 
sešel. Předsedou byl zvolen Josef 
Kočí a jednatelem Inocenc Švéda. 
Současně byly stanoveny odbory: 
hospodářský, průmyslově živ-
nostenský, národohospodářský, 
školský. Odbor pro umění a 
národopis, hasičský, pro kulturní 
činnost a informační. Předsedové 
jednotlivých odborů byli převáž-
ně ředitelé-učitelé škol.

Dne 27 října 1911 byly pře-
čteny dopisy z Třebíče a Příboru 
- měst, která již podobné výstavy 
uspořádala. Současně byly usta-
noveny další pracovní výbory: 
finanční, informační a agitační, 
reklamní a sjezdový. Každý 
z těchto výborů měl po sedmi 
členech, bohužel jména nejsou 
uvedena. Současně byl stanoven 
oficiální název akce: Krajinská 
výstava v Ivančicích, a stanoven 
termín od první neděle v srpnu do 
první neděle v srpnu 1913. Mís-
tem výstavy byl navržen Ústav 
hluchoněmých, protože kolem 

něj byly obecní pozemky, které 
umožňovaly výstavu exponátů na 
volném prostranství. Na dalších 
schůzích byla schválena propaga-
ce výstavy v tisku, vydávání vý-
stavního časopisu, zajištění hud-
by, zajištění garančního fondu.

Zemský výbor povolil v ledna 
1912 uspořádání výstavy v Ústa-
vu hluchoněmých za určitých 
podmínek, přičemž hlavní pod-
mínkou bylo, že příprava výstavy 
a výstava samotná nesmí narušit 
vyučování. Na základě tohoto 
souhlasu byl František Kapler 
pověřen vypracováním nákresu 
výstaviště, Jan Seka měl vypraco-
vat rozpočet výstavy a dr. Karel 
Prokeš zajistí žádosti o subvence 
na různá ministerstva. Bylo také 
schváleno jednání mezi Josefem 
Vávrou a Alfonsem Muchou o 
vypracování propagačního plaká-
tu. V březnu 1912 se již přihlásili 
první zájemci o účast na výstavě 
z Rosic, Trboušan, Moravských 
Bránic, Zvýšiv a byly vyzvány 
další obce v okolí M. Krumlova.

Další informace je až o schůzi 
dne 30. dubna 1912. Byl vylou-
čen František Kapler - odmítl se 
podepsat na společnou směnku, 
která by jistila půjčku 3000 K. 
Místo něj byl zvolen stavitel 
Ryšavý. Rezignoval také učitel 
Válek - místopředseda sjezdo-
vého výboru „odstupuje v zájmu 
dobré věci“. Škoda, že není po-
psáno, co tím myslil. 

Na schůzi dne 20. května 1912 
byl předložen návrh plakátu, který 
vypracoval Alfons Mucha, ale bylo 
rozhodnuto, aby se zatím netiskl, 
U pražské firmy Neubert byl zadán 
tisk 5000 pohlednic s vyobrazení 
plakátu a po dodání je dát ihned do 
prodeje. Alfonsu Muchovi bylo po-
děkováno a současně byl požádán, 
aby převzal čestné předsednictví 
umělecké části výstavy. František 
Kapler a učitel Válek se vracejí 
zpět do výstavního výboru - šlo o 
nedorozumění.

Schůze dne 9. června 1912 
uspořádaná v Besední domě už 
byla za účasti 105 delegátů. Bylo 
zdůrazněno, proč se výstava při-
pravuje, byly projednány různé 
organizační záležitosti, zdůraz-
něna nutnost zajištění garančního 
fondu. Přítomní byli upozorněni, 
že v roce 1913 bude podobná 
výstava také Brně - i to bude 
mít negativní vliv při zajišťování 
finančních prostředků. V další 
schůzi bylo navrženo 35 čestných 
předsedů. Jednalo se o osoby 
z Brna, Třebíče a okolí.

Počátkem srpna přišla nabídka 
od pražské firmy Neubert na tisk 
3000 plakátů v desetibarevném 
provedení a 5000 pohlednic tříba-
revném provedení v celkové hod-
notě 1620 K. Dohled nad tiskem 
zajistil Alfons Mucha.

Na stejné schůzi se objevily 
první pochybnosti, zda se výstava 
bude konat. Stále nebyl zajištěn 
garanční fond a také přísliby 
ministerstev o finanční pomoc 
nebyly dosud potvrzeny. V říjnu 
byly stanoveny poplatky za umís-
tění exponátů v Ústavu hluchoně-
mých i na volném prostranství a 
stanoveno vstupné na výstavu. 
Bylo rozhodnuto o vydání „Vý-
stavního tisku Krajinské výstavy 
v Ivančicích 1913“, který byl 
rozdáván zdarma.

Dne 27. října 1923 se usku-

tečnila velká schůze v Besedním 
domě za účasti 150 delegátů. Bylo 
sděleno, že v garančním fondu je 
pouze 9000 korun od drobných 
přispívatelů. Je to naprosto nedo-
statečné, další finance byly pouze 
naslibované. Bylo zdůrazněno, že 
se jedná pouze o českou výstavu. 
Tomu také odpovídal požadavek, 
aby pivo prodávané na výstavišti 
bylo jen z českého pivovaru. Pro-
dejci měli být hostinští z Ivančic. 
Hudebníci z Ivančic účast na vý-
stavě odmítli.

V únoru 1913 byly opět na 

programu pochybnosti, zda se vý-
stava uskuteční. Jednohlasně bylo 
odhlasováno, že v přípravách se 
bude pokračovat. Hned na začát-
ku března slibují ústně zástupci 
Zemského výboru a zemědělské 
rady finanční pomoc. V dubnu 
bylo přijato celkem 115 přihlášek 
z oboru živnostenského a průmys-
lového. Nejvyšší počet přihlášek 
je od obuvníků a krejčích.

Od brněnských, rosických a 
dolnokounických firem slibované 
hromadné přihlášky nedošly. Tato 
města začínají výstavu v Ivan-
čicích bojkotovat. V červnu se 
zhoršují vztahy mezi členy vý-
stavního výboru. Jednatel žádal, 
aby se protokolárně zaneslo 
prohlášení p. Josefa Kočího, že 
„couvnout nemůže, pokud se 
týká žaloby na p. Seku, i kdyby 
se výstava měla rozbíti, že mu 
na výstavě nezáleží“. Jednalo se 
o nějaký spor mezi p. Sekou a pí. 
Koutníkovou, snad vzniklý při 
volbách ve Vesně. Paní Koutníko-
vá odešla ze schůze po vyjádření, 
že Vesna se výstavy nezúčastní.

Rozhodující schůze byla 

16. června 1913. Kromě členů 
z Ivančic bylo přítomno 5 dele-
gátů z Brna, kteří doporučovali 
vzhledem k rozháranosti v městě 
odložení výstavy. Také členové 
výboru nebyli jednotni. Jednání 
uzavřel předseda Josef Kočí, 
který shrnul dosavadní informace 
a přešel na stanovisko odložení 
výstavy. Potom dal hlasovat. 
Většinou byl návrh na odložení 
výstavy přijat a poslední schůze 
byla ukončena. Další údaje o 
výstavě k dispozici nejsou, není 
k dispozici ani konečné vyúčto-

vání vzniklých nákladů.
Důvodů, proč se výstava neko-

nala, bylo několik. V první řadě 
nezajištění potřebných financí. 
Ústní sliby nebyly splněny, a 
když se blížil termín výstavy 
v Brně, byly přednostně předány 
tam. Možná, že se zbytečně tvrdě 
prosazovalo, že to bude česká 
výstava. Tím se vyloučili němečtí 
majitelé závodů a obchodů v Ivan-
čicích a okolí, kteří byli finančně 
dobře zajištěni a mohli přispět.

Od počátku roku 1913 ochro-
mila činnost přípravného výboru 
rozháranost jeho členů. Spory 
z jiných spolků a spory jednot-
livců, které se přenesly až do vý-
stavního výboru, výbor rozvrátily. 
Bohužel z mála informací, které 
o Krajinské výstavě jsou, nelze 
pochopit, oč se jednalo. Z celého 
záměru zůstal nakonec překrásný 
plakát Alfonse Muchy, hezká po-
hlednice a nálepky. A v roce 1913 
velká hanba pro Ivančice. 

Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Dvě složky 

v SOkA Rajhrad, Ivančický zpra-
vodaj č. 6/2003.

Proč se Krajinská výstava v Ivančicích před sto lety nekonala?

Pohlednice ke Krajinské výstavě od Alfonse Muchy
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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
•• 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. 
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• garáž v Ivan. na sídlišti a v Němči-
cích u kurtu. Tel.: 603 793 890.
•• stavební pozemek Ivančice. Tel.: 
603 793 890.
prodám
•• RD 4+1 a 800 m2 zahrady pod od-
hadní cenou tomu, kdo mě v něm nechá 
dožít. Je mně 77 let. Tel.. 778 001 936.
vyměním
•• jednopokojový byt v OV v Osla-
vanech za jednopokojový byt v OV 
Ivančicích. Tel.: 724 950 726.
pronajmu
•• byt 2+1, nebo 1+1 ve vilce s ústřed-
ním topením, plyn, nebo tuhá paliva. 
Asi 7 km od MK. Dobré autobusové 
spojení do MK. Tel.: 737 407 461.
hledám pronájem

•• 3+1 v Moravském Krumlově, pro-
sím nabídněte. Tel.: 728 191 134.

» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
prodám
•• vestavěnou skříň s osvětlením 
- 3 posuv. dveře, 2x tyč + police. v. 
245, s. 295, hl. dvojité skříně 87 cm! 
PC 30.000 Kč, nyní 15.000 Kč. Tel.:
603 906 638.
•• rohovou obývací stěnu. Barva buk. 
Vhodná i do dětského pokoje. Velmi 
zachovalá. Cena 3.000 Kč. Tel.:
737 942 452.

•• velmi levně za symbolickou cenu 
různé skříňky a skříně - sestava 
obývací stěny hnědé barvy a modré 
skříňky do dětského pokoje. Nejlépe 
vlastní odvoz. Tel.: 607 505 289.

» VŠE PRO DĚTI
prodám

•• kočárek Tako baby heaven, černo-
-bílý, trojkombinace, velká nafukova-
cí kola, téměř nepoužívaný. Spoustu 
oblečení na chlapečka 0-1 rok. Velmi 
levně. Tel.: 607 505 289.

•• dětskou sedačku vajíčko, 500 Kč, 
jako nová. Tel.: 603 793 890.
» STAVBA
prodám
•• stavební míchačku, na cca 2 kotouče, 
380 V, Ivančice. Tel.: 777 769 594.

» VŠE PRO DOMÁCNOST
prodám
•• satelitní komplet - parabola, držák 
na parab., sat. přijímač, karta Skylink 
a koaxiál. Z důvodu stěhování prodá-
vám za 1.600 Kč. Tel.: 777 667 899.

•• elektrický sporák Mora se sklo-
keramickou deskou. Cena 3.000 Kč. 
Tel.: 603 906 638.

•• kuchyňský sporák Mora 813
Combi, možná volba propan-butan 
nebo zemní plyn, cena 500 Kč. Tel.: 
607 241 321.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• krejčovskou pannu i poškozenou. 
Tel.: 777 634 373.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustr, 
hodiny, šavle, zbraně, mince, pivní 
lahve, smalt. cedule, sošky, šperky, 
autíčka, vláčky, panenky, auto-moto 
díly. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• smaltovaný kotel do kotliny, 60 lit.,
nepoužitý. Olejové čerpadlo na malo-
traktor T4 K14. Tel.: 606 347 385.

» ZVÍŘATA
•• 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.

ZAHRADA
prodám
•• meruňkovici 52%, litr za 250 Kč. 
Tel.: 778 001 936.
•• meruňky na stromě i pod stromem, 
kilo za 12 Kč. Tel.. 778 001 936.
» SEZNÁMENÍ
•• přestávám věřit, že existuje normál-
ní štíhlá žena, kolem 50, která nehledá 
jen sponzora, ale muže, se kterým by 
chtěla žít.  Asi chci moc. Přesvědčte 
mě, že se mýlím. Tel.: 728 776 791.
•• muž 50 let hledá tímto přítelkyni 
přiměřeného věku z Moravského 
Krumlova a okolí. Ozveš se? Ve dvou 
se žije lépe, vše záleží na vzájemném 
porozumění. Tel.. 737 344 494.
•• muž 60 let hledá ženu na občasné 
chvilky. Tel.: 776 427 827.
•• mezi 50 a 60, nekuřák, sportovně 
založen, hledá solidni upřímnou, hod-
nou ženu pro pěkné tolerantní přátel-
ství (budoucnost). Tel.: 702 374 967.
•• muž 48 let mladšího vzhledu hledá 
maminku do 47 let, která už také ne-
chce prochazet sama životem. Zvu Tě 
na kávu, pokec a uvidíme. Zn: Snad 
nám to vyjde. Tel.: 721 233 666.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• ohlídám a vyvenčím psa v době do-
volených. Sídliště. Tel.: 607 785 087.
nabízím         (komerční inzerce)

•• Potravinářská firma - masná 
výroba s provozovnou v Tetčicích, 
přijme do výroby muže na hlavní 
pracovní poměr. Podmínkou ŘP 
skupina C . Kontakt: 724 128 241.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)
•• Půjčka bez poplatků s rychlým vy-
řízením. Půjčujeme zaměstnancům, 
OSVČ, matkám na MD i seniorům. 
Poplatky nevybíráme a splátky při-
způsobíme vašim možnostem. Proto 
neváhejte a zavolejte si o své peníze. 
Zprostředkovatel pracuje pro jedno-
ho věřitele. Tel.: 724 468 423.
•• Nejvýhodnější půjčka ve vašem re-
gionu. Ještě dnes můžete mít peníze. 
Bližší informace na tel.: 605 720 362.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• 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.
•• 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.

•• Moštování a drcení ovoce zahaju-
je od 14. 8. 2013 ZO ČZS Ivančice, 
ul. J. Svobody 1546. Každou středu 
od 16 do 19 hodin nebo po domluvě 
na tel. 607 636 505. Drcení 1,50 Kč, 
moštování 3,50 Kč.

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré 
opravy. Okenní sítě i do 24 hodin. 
Výměna gumového těsnění v plasto-
vých 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

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 14/13 vyjde 26. července 2013, uzávěrka 23. července 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 

čt 4.7. ve 20.00 SVĚTOVÁ VÁLKA Z
  Drama, horor USA

so 6.7. v 17.00 JÁ, PADOUCH 2
ne 7.7. v 17.00 Anim. komedie USA, dabing

so 6.7. ve 20.00 PODFUKÁŘI
ne 7.7. ve 20.00 Thriller USA

čt 11.7. ve 20.00 PŘED PŮLNOCÍ (premiéra)
  Romantické drama USA

so 13.7. ve 20.00 REVIVAL
ne 14.7. ve 20.00 Komedie ČR

čt 18.7. ve 20.00 STÁŽISTI
pá 19. 7. ve 20.00 Komedie USA

so 20.7. v 17.00 ZAMBEZIA
ne 21.7. v 17.00 Anim. komedie J. Afrika, dabing

so 20.7. ve 20.00 OSAMĚLÝ JEZDEC
ne 21.7. ve 20.00 Western-komedie USA

čt 25.7. ve 20.00 WOLVERINE (premiéra)
so 27.7. v 17.00 Akční thriller USA
a ve 20.00 hodin

pá 26.7. v 17.00 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
  STRÁŽCŮ (film na přání)
  Anim. film USA, dabing

pá 26.7. ve 20.00 TENKRÁT NA ZÁPADĚ
  Western It./USA (film na přání)

ne 28.7. - IVANČICKÁ POUŤ (2D - velký sál)
10.30  UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
15.00  JÁ, PADOUCH 2
17.00  BABOVŘESKY
19.30  VELKÝ GATSBY

LETNÍ KINO 
ZÁMEK OSLAVANY

( 546 423 018

pá 5.7. ve 21.30 TADY HLÍDÁM JÁ
  Rodinný film ČR

pá 13.7. ve 21.30 KRÁLOVSKÝ VÍKEND
  Historická komedie VB/USA  

pá 19.7. ve 21.30 JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY
  Komedie ČR

pá 26.7. ve 21.30 JÁ A TY
  Film Itálie

Za nepříznivého počasí se nepromítá.

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

pá 5.7. ve 20.00 PO ZÁNIKU ZEMĚ
so 6.7. ve 20.00 Dobrodružné sci-fi USA

ne 7.7. v 17.30 KOVÁŘ Z PODLESÍ
  Pohádka ČR

ne 7.7. ve 20.00 PAŘBA NA TŘETÍ
  Komedie USA

pá 12.7. ve 20.00 REVIVAL
so 13.7. ve 20.00 Komedie ČR

so 13.7. v 17.30 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 
ne 14.7. v 17.30 Anim. komedie USA, dabing (3D)

ne 14.7. ve 20.00 VELKÝ GATSBY
  Drama AUS/USA (3D)

pá 19.7. ve 20.00 MUŽ Z OCELI
so 20.7. ve 20.00 Akční sci-fi USA (3D)

ne 21.7. ve 20.00 HURÁ NA FRANCII
  Komedie FR, dabing

pá 26.7. ve 20.00 OSAMĚLÝ JEZDEC
so 27.7 ve 20.00 Western-komedie USA
  pátek dabing, sobota titulky

ne 28.6. v 17.30 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
  STRÁŽCŮ
  Animovaný film USA, dabing

ne 28.7. ve 20.00 STAR TREK: DO TEMNOTY
  Sci-fi USA (3D)

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

so 6.7. ve 21.00 BOURNEŮV ODKAZ
  Akční thriller USA

pá 26.7. ve 21.00 ATLAS MRAKŮ
  Dobrodr. fantasy/sci-fi film USA

so 27.7. ve 21.00 KRÁLOVSKÝ VÍKEND
  Historická komedie VB/USA

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:

každé úterý (2.7.; 9.7.; 16.7. 23.7.) vždy od 19.30 hod.
PRAVIDELNÉ 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.“ :)

10. 7. v 17.30 hod. - MALOVÁNÍ HENNOU
Přijďte se ozdobit na prázdniny. Namalovat si něco krásného.

K dispozici budou šablony i šikovné ruce. Vstupné 100 Kč.

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

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.

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

Občanské sdružení ALMA pořádá

FARMÁŘSKÉ TRHY
sobota 20. července na 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.

VELKÝ PIVNÍ FESTIVAL
MALÝCH PIVOVARŮ

29. 6. 2013 od 13.00 hodin • PADOCHOV U OSLAVAN
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.

www.pivni-festival.eu

HLEDÁME NOVÉ EXTERNÍ PRACOVNÍKY
PRO VEDENÍ HUDEBNÍCH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

SVČ IVANČICE PRO DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014.
KLÁVESY, KYTARA, FLÉTNA, …

Informujte se na chmelickova@svcivancice.cz
nebo na tel.: 607 933 695.

Středisko volného času Ivančice Ivančice
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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

Tradiční střelba v Miroslavi
/Miroslav/ Za slunného nedělního počasí se sjeli střelci z Moravy, 

k soutěži „Cena Osvobození Miroslavi“ pořádané Českým střeleckým 
svazem- Sportovně střeleckým klubem 0581 Miroslav, ve střelbě ze 
samonabíjecích zbraní na 100 metrů, 3 x 20 ran, otevřená mířidla,
vleže, vkleče, vestoje. Tato tradiční soutěž se koná na počest ví-
tězství spojeneckých armád a všech, co položili své životy v boji
s německým nepřítelem v letech 1938 - 1945.

Na první příčce se umístnil Pavel Bartoš (455 bodů), stříbrný byl 
Radek Růžička (442 bodů) a bronz získal Petr Gruber (415 bodů).
4. Tomáš Bokůvka (374 bodů), 5. Ivo Lát (370 bodů), 6. Libor Křeček 
(367 bodů), 7. Zdeněk Bartůněk (317 bodů), 8. Bronislav Němec (233 
bodů), 9. Martin Bartoš (225 bodů), 10. Tomáš Bokůvka (178 bodů).

Věcné ceny věnovaly Vinné sklepy Lechovice, Víno Jaroslav Tichý 
Rybníky a putovní pohár, broušené sklo a ostatní věcné ceny pořádající 
ČSS-SSK Miroslav.

Kluci ze ZŠ Vémyslice třetí
Ne nadarmo se říká, že ty největší úspěchy se rodí z těch nejskromněj-

ších podmínek. Obyčejní kluci ze 4. a 5. třídy ZŠ Vémyslice za pomoci 
paních učitelek se opět v letošním roce přihlásili na 16. ročník fotbalové 
soutěže Mc Donald ´s Cup . Úspěšně  prošli okrskovým kolem, které se 
konalo 25. dubna v Miroslavi, a tak se mohli na malém přírodním drno-
višti na „pastvisku“ připravovat na okresní finále této soutěže. 

Ve čtvrtek 16. 5., kdy se konalo ve Znojmě okresní kolo, však nezača-
li úplně nejlépe. Úvodní nešťastná prohra je však neodradila a bojovali 
až do konce turnaje. Okresní finále vyhráli a už nic nebránilo tomu, aby 
se  22. května opět po dvou letech rozjeli do Brna na ZŠ Janouškova, 
která je velkou základnou pro budoucí družstva FC Zbrojovka Brno.

Ve skupině krajského finále skončili druzí, a tím získali jistotu, že se mo-
hou umístit nejhůře do 4.  (bramborového) místa. To však nechtěli. Bojov-
nost, síla, vůle, pevné nervy, motivace trenérů, podpora p. učitelek, rodičů, 
spolužáků, vnitřní odhodlání konečně získat medaili na krajském finále 
však byly větší. Po velkém boji si po penaltovém rozstřelu vybojovali pro 
nás všechny ve škole velmi ceněné 3. místo v Jihomoravském kraji.

Za reprezentaci školy chceme poděkovat žákům: Matěji Šnepfen-
bergovi, Ondřeji Pospíšilovi, Vojtěchu Pospíšilovi, Jakubu Horáčkovi, 
Danielu Pacltovi, Jakubu Vorlovi, Jakubu Hájkovi, Milanu Stixovi, 
Vojtěchu Sklenářovi, Karlu Nečasovi, Martinu Pelajovi, Radimu Frá-
ňovi a trenérům Davidu Šnepfenbergovi a Janu Stixovi, kteří chlapce 
na tento turnaj připravovali a vedli.

V posledních týdnech se všude v médiích mluví o změnách v re-
gionálním školství a zvláště o financování  bytí či nebytí - takových 
malých úplných vesnických škol, jako je ta naše. Tyto výsledky však 
ukazují, že škola ležící 10 kilometrů od  JE Dukovany, nemající vlastní 
sportovní hřiště a tělocvičnu, dokáže konkurovat a uspět proti výběro-
vým městským školám z celého kraje.

Za ZŠ Vémyslice Mgr. Jana Dvořáková, ředitelka školy

Závod „Lesem se nesem
„

/Ivančice/ Prvního června zor-
ganizovali ivančičtí turisté finále 
Českého poháru v turistickém 
závodě. Tento sportovní závod byl 
terénním během od 3 do 6 kilome-
trů, podle věkových kategorií. 

Trať je vyznačena barevnými 
terčíky a na trati je umístěna 
řada kontrolních stanovišť, kte-
rá je nutné plnit bez chyb a co 
nejrychleji. Jsou to odhad vzdá-
lenosti, hod míčkem na cíl, plí-
žení, lanová lávka, vázání uzlů, 
orientace mapy, azimutové úseky, 
určování stromů, turistických a 
topografických značek, určování 
kulturních památek a přírodních 
zajímavostí. Měří se čas strávený 
na trati a za nesplněné úkoly se 
přidělují trestné minuty, které se 
připočítávají k času.

Slavnostní zahájení za účasti 
závodníků z 29 oddílů z celé 
republiky se uskutečnilo v am-
fiteátru parku. Svými pozdravy 
závodníky přivítali předseda 
Klubu českých turistů a ředitel 
závodu Ing. Antonín Moravec, 
předsedkyně jihomoravské  or-
ganizace Klubu Ing. Hana Sla-
báková a radní města Ivančice a 
ředitelka Střediska volného času 
Mgr. Jana Heřmanová.

První závodník vyběhl na trať 
v 10 hodin a poslední startoval 
ve 14 hodin 10 minut. Závod se 
i díky  umoudření počasí vydařil. 
Areál letního divadla je stále pro 
takovéto akce přitažlivý a trocha 
bláta v lesních úsecích závodní-
kům nevadila.

Jako na objednávku přestalo v 

Ivančicích pršet v pátek odpoled-
ne, kdy se ubytovávaly první od-
díly a pršet znovu začalo v sobotu 
k večeru, kdy byly slavnostně 
vyhlášeny výsledky, rozděleny 
medaile a diplomy, areál lesa a 
park uklizeny a závodníci se vy-
dávali na cestu domů.

A výsledky? Bílý pohár pro 
všechny žákovské kategorie vy-
hráli Tomíci z Kralovic, červený 
pro dorost a dospělé Tom Tuláci 
Frýdek-Místek.

A jednotlivci ve čtrnácti hodno-
cených kategoriích? Zde uvádíme 
za všechny pouze vůbec nejlepší-
ho - Víta Procházku z KČT Kralu-
py nad Vltavou - v kategorii muži 
A. Tento vynikající sportovec 
poslal ještě večer po závodech 
organizátorům tento email:

„Chci poděkovat ivančickým 
turistům za super závod, opět 
ukázali, že i oddíl, který vlastní 
závodníky nemá, umí připravit 
velký závod. Pochvala patří 
celému štábu, všem kontrolám 
převážně důchodcovského věku, 
za perfektně zvládnutou proble-
matiku závodu, za bezproblé-
mové rozhodování. Jistě to stálo 
velké úsilí.“

A malý dovětek na závěr. Ráno 
v pondělí přišly první zprávy 
o velké vodě v Čechách. Mezi 
nejohroženější místa patřily Kra-
lupy nad Vltavou. Ředitel závodu 
ihned posílá Vítkovi Procházkovi 
poděkování za ocenění organizá-
torů a současně s obavou sleduje, 
jak se Kralupy zaplňují vodou. 
/Ing. Antonín Moravec/

Největší turistický závod roku 2013 v Ivančicích

Druhým rokem po sobě se 
stali mladí házenkáři z Ivančic 
nejúspěšnějším týmem na jed-
nom z největších mládežnických 
turnajů v ČR v Ostravě v Polance 
nad Odrou. Na sever Moravy se 
vydalo na 50 sportovců z Ivančic, 
prahnoucích po vítězství a užít si 
víkend s kamarády. Obojí se jim 
povedlo a ve všech čtyřech ka-
tegoriích, kde mělo HK Ivančice 
zastoupení, získalo medaile. Cel-
kem chlapci dovezli dvě druhá
a dvě třetí místa.

Chlapci předvedli pěknou 
kombinační, moderní házenou, 
kde mnohdy proti fyzicky zdat-
nějším soupeřům vynikali zejmé-
na svou šikovností a technickou 
vyspělostí. Zprvu trenéry mrzely 
porážky ve finálových zápasech, 

ale po cestě domů již převládala 
skvělá nálada z úspěchu, který se 
nemusí dlouho opakovat. Historie 
turnaje, která čítá 19 ročníků, jistě 
nepamatuje, že by jeden klub dva 
roky po sobě získal medailové 
umístění ve všech kategoriích. 

Výsledky: mini žáci - 2. místo, 
mladší žáci - 3. místo, starší žáci - 
2. místo, mladší dorost - 3. místo.

Individuální ocenění: Nejlepší 
střelec turnaje - minižáci: Martin 
Slaný. Nejlepší brankář - minižá-
ci: Filip Šnédar. Nejlepší střelec  
- starší žáci: Zdeněk Houser.

Děkujeme všem hráčům, tre-
nérům, asistentům a zúčastněným 
rodičům za krásné nejen házen-
kářské zážitky, hráčům za vzornou 
reprezentaci našeho klubu, města
a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mladí házenkáři přivezli 
medaile z POLANKA CUPu Pod tímto krásným názvem uspořádal ivančický cyklistický klub 

Cycles Perfecta druhý ročník závodu od Němčické hájenky lesní silnicí 
ke Stavení (myslivna u silnice Moravský Krumlov - Jezeřany-Maršo-
vice). Přesto, že trasa měřila pouze 4800 metrů, kladla velké nároky
na každého závodníka. Start u hájenky byl ve výši 230 m n. m., cíl byl 
o 180 metrů výše. Hned asi 200 od startu prověřil připravenost závod-
níků kopec s ostrou zatáčkou, po cca 1500 m další. Už u prvního kopce 
byly vidět značné rozdíly v připravenosti jednotlivců. 

Stejně jako v loňském roce zvítězil v hlavní kategorii (muži do 
44 let) Josef Vlčan z Pocoucova (část Třebíče) časem 11,23 min (o 
23 sekundy pomalejší proti loňskému času) před Luborem Kosičkou
a Milošem Havlíčkem

V ženách byla nejrychlejší Petra Řezáčová z Oslavan v čase 17.21 
min, před Kateřinou Kuklínkovou (také Oslavany) a Hanou Michalíko-
vou z Ivančic. Velice zajímavá byla kategorie Masters - muži nad 60 
let. Zvítězil Zdeněk Joch z Třebíče v čase 13,46 min., před Richardem 
Pokorným z Ivančic a Františkem Novotným z Ostravy. Na dalších mís-
tech se umístili Jaroslav Pospíchal a Miroslav Drybčák, oba z Ivančic
v úctyhodném věku 68 a 67 let.

Nezvyklé lesní prostředí si závodníci pochvalovali, asfaltový povrch 
silnice byl v pořádku, počasí se také vydařilo. Škoda, že účast byla 
ovlivněna jinými závody. Snad by to chtělo  účinější a včasnou propa-
gaci.  Přesto děkujeme pořádajícímu klubu Cycles Perfecta Ivančice, 
účastníkům závodu i sponzorům.                                           Jiří Široký


