
Letošní ročník rodinného fes-
tivalu DJEMBE MARATHON se 
uskuteční o víkendu 2. - 3. srpna 
opět v areálu Vrabčí hájek v Mo-
ravském Krumlově. Pořadatelem 
je Městské kulturní středisko Mo-
ravský Krumlov a  na programu 
se podílelo sdružení ALMA. 

 
HUDBA A TANEC

O hudební a taneční program 
se postará špička naší ethno 
scény. Tradiční africké rytmy 
předvede CAMARA, TUBABU, 
ANEBOAFRO, TARATIBU a 
TiDiTaDe. Pestrý koktejl arab-
ské a balkánské hudby představí 
KUMBALU, na australské didge-
ridoo zahraje PAVEL PELOUCH 
hned ve dvou recitálech, brazil-
ské rytmy zase přiblíží energická 
slovenská formace CAMPANA 
BATUCADA. Svérázné reggae 
dominuje na playlistu kapely 
PROPAGANJA. Vyvrcholením 
sobotní exhibice bude vystoupení 
brněnské skupiny ČANKIŠOU a 
afterpárty, které odehraje DJ Ross 
The Boss, jeden z nejlepších DJ 
v ethno muzice. Sobotní program 
doplní také MARTIN TRTÍLEK, 
který předvede ohňovou barman-
skou šou s míchanými nápoji. 

„Festival je plný energie, pohy-
bu, barev, hudby a her. Přesně tak 
si představuji moderní rodinný 

festival,“ říka Bořivoj Švéda, 
ředitel MěKS MK.  
DOPROVODNÝ PROGRAM

Stejně jako v minulých letech 
nebudou chybět workshopy hry 
na djembe pod vedením Pala 
Nowaka z kapely CAMARA. Zá-
klady afrického tance zájemcům 
předvede Marcela Sovadinová.

Po oba dny bude otevřeno eth-
notržiště s výrobky orientované na 
Afriku, či jiné daleké země. Dobré 
čaje, oříšky, sendviče a vodní 
dýmky budou k mání v čajovně.

„Pokud se chcete aktivně za-
pojit třeba do workshopu hry na 
djembe, nebo si jen tak zabubno-
vat po setmění u ohně a máte své 
djembe, rozhodně jej nenechávej-
te doma. Čím více bubnů bude 
na place, tím úžasnější zážitek 
to přinese. Pokud se třeba během 
produkce budete chtít bavit, své 
djembe můžete zdarma dočasně 

zanechat v naší úschovně, kde 
bude pod stálým dozorem,“ dopl-
ňuje Marek Pečer z o. s. ALMA.
PRO DĚTI ZDARMA

Na vodní ploše je možno vy-
zkoušet aquazorbing. Pár minut 
v průhledné kouli vás jistě po-
baví. Sponzorem této aktivity je 
krumlovská Restaurace Marie. 
Také letos naše kreativní dílna 
ALMARA připravila doprovodný 
program v podobě rukodělných 
dílniček. Děti i dospělí si budou 
moci vyzkoušet plstění z ovčího 
rouna, dekorace nákupních tašek 
savováním, zdobení krabiček 
pedigem, výrobu indiánských 
čelenek a lapačů snů, výrobu přá-
níček za pomoci malých raznic 
(k dispozici cca 50 motivů), pa-
tchworkovou dílničku. Bude při-
praven dětský koutek s hračkami. 
Po celou sobotu bude ve velkém 
pártystanu, na volné ploše i v ča-

jovně k dispozici spousta herních 
atrakcí od specialisty na zábavné, 
sportovní a netradiční aktivity 
- FIREMKY.CZ Herní zónu 
sponzorují: Agroservis Jan Holý 
Moravský Krumlov a M.K.Qua-
tro Moravský Krumlov.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Cenově výhodné vstupenky v 
předprodeji lze zakoupit prostřed-
nictvím sítě TICKETPORTAL.

Přímý prodej vstupenek také 
zajišťuje Městské kulturní stře-
disko v Moravském Krumlově 
v prvním patře Knížecího domu 
na náměstí TGM. Jednodenní 
vstupenka v předprodeji vyjde na 
150 Kč, na místě na 200 Kč. Lís-
tek na celý festival v předprodeji 
koupíte za 250 Kč, na místě pak 
za 350 Kč. Děti do 150 cm mají
v doprovodu dospělé osoby vstup 
zdarma. Zdarma je festival také 
pro osoby ZTP/P.                  /abé/
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Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Nezávislý regionální čtrnáctideníkwww.pomocpro.cz
PomocPro, a. s.   IČ: 293 76 097

volejte: 724 680 736

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

SRPEN 2013

Z RCA DLO

KORÁLKY - BIŽUTERIE

NABÍDKA KORÁLKŮ A BIŽUTERIE ROZŠÍŘENA O KREATIVNÍ TVORBU
(sádrové odlitky a formy, zažehlovací korálky, pls�, modelovací hmoty) 
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OD 29. 7. NOVĚ OTEVŘENÁ
PRODEJNA V IVANČICÍCH
NA UL. OSLAVANSKÁ 27
NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ
DO KONCE SRPNA 2013 -10%
Moravský Krumlov, Zámecká 26
tel.: 530 330 015, 603 258 947

Ivančice, Oslavanská 27
tel.: 530 330 425, 603 258 947

Hledáme zkušené pracovníky na pozici:
TRUHLÁŘ 

Požadavky: výuční list v oboru a odpovídající 
zkušenos�, praxe v lakovně výhodou.

Místo pracoviště: M. Krumlov, Skalice u Hostěradic

V případě zájmu volejte na: 737 243 184, 734 200 516
nebo pište na e-mail: joka@joka-mk.cz

JOKA Mor. Krumlov, Tiskárenská 433, Moravský Krumlov

29. srpna - 1. září

Na Afriku do Krumlova

Z vystoupení TARATIBU na Djembe marathonu v roce 2011
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O tom letním okurkování
Léto a prázdniny jsou v plném proudu. Někteří z nás mají již po řád-

né dovolené, a �m pádem se pečeme úspěšně na svých pracoviš�ch. 
Druzí, kteří dodrželi staré heslo: „Kdo si počká, ten se dočká“, si vzali 
dovolenou nyní a blahořečí u dobře vychlazeného moku své moudros-
� a předvídavos�. Ovšem léto nemá být podle tradice pouze dobou 
odpočinku, ale i časem nechvalně známé okurkové sezóny. Sezónou, 
kdy mají mít žně jen bulvární novináři. Letos je opak pravdou. Událos� 
v poli�ce se ří� rychlos� expresu. Ovšem já bych s dovolením nechal 
poli�ku poli�kou a věnoval se raději těm okurkám. 

Jsou, kromě dobrého vína, jedním z nejznámějších produktů naší 
milé úrodné Moravěnky. Ovšem co o nich víme, kromě toho, že báječně 
chutnají ve sladkokyselém nálevu? Tedy vězme, že okurka setá, la�nsky 
Cucumis sa�vus, je rostlinou z čeledi tykvovité. Pochází z vlhkých a teplých 
exo�ckých končin Indie a Číny. Mezi její základní druhy patří okurka polní
a okurka salátová. Okurky, kromě toho, že skvěle chutnají, jsou také 
ohromně zdravé. Ze 100 g okurky získá naše tělo 8 mg vitamínu C. Jsou bo-
haté i na minerální látky. Obsahují značné množství draslíku, takže dokáží 
zcela přirozeným způsobem odvodňovat organismus. Jsou velmi vhodnou 
zeleninou pro osoby trpící dnou nebo revma�smem. Dobře působí na 
krevní oběh. Navíc okurky jsou nízkoenerge�cké, což lze využít při léčbě 
obezity. Nejsou ovšem vhodné při nemocech ledvin, žaludku, srdce a cév.

Nejčastější úpravou je zavaření ve sladkokyselém nálevu. Okurkový sa-
látek není také marný. Plody lze upravovat i tepelně. Používají se například 
do bramborových salátů, španělských ptáčků či při přípravě znojemské pe-
čeně. Dále se okurky využívají v kosme�ce jako součást pleťových masek.

Mimochodem, víte, že znojemská okurka oslavila 1. srpna 2012 
rovných 440 let? V roce 1572 si c�hodný představený znojemského 
kláštera, Sebas�an Freytag, nechal poprvé přivést z Maďarska okurko-
vá semena a začal okurky pěstovat. My, Moraváci, jsme odjakživa měli 
mlsné jazyky, tak není divu, že se novinka poměrně brzy a s úspěchem 
ujala. Okurkám velmi svědčilo i místní klima a složení půdy. Tak se při-
hodilo, že ve Znojmě a jeho okolí se brzy vypěstovalo více okurek, než 
se podařilo spotřebovat. Mazaní obyvatelé Znojma je začali nakládat 
do beček s octem a solí. Později si vytvořili i svůj slavný sladkokyselý 
nálev, který v různých obměnách přetrval až do dnešních dob. Je velmi 
pozoruhodné, že recept na pravý znojemský nálev se předává v našich 
končinách coby rodinné tajemství po celé generace. 

Nejinak je tomu i u nás doma. Okurky pěstujeme už několik dese-
�le�. Ovšem musí to být zásadně okurky vrubaté, neboli „vrubky“. 
Na ty hladké hledíme s nedůvěrou. Sice chápu, že hladké okurky jsou 
výhodnější pro strojní třídění, ale tradice je tradice. Ta musí být do-
držena. Náš rodinný recept na nálev vám tady neprozradím. To by mě 
asi moje c�hodná babička hnala potěhem. Ovšem jedno okurkářské 
moudro vám snad prozradit můžu. „Okurek to je pán. Hlavu musí mít 
na sluníčku, ale nohy ve vodě.“ Jen jednoho lituji. Zažil jsem doby, 
kdy se lány okurek, nejen na Znojemsku, táhly mnoho kilometrů.
Nemuseli jste mít mapu, abyste určili svoji zeměpisnou polohu. 
Dnes na těchto polích pěstujeme raději řepku. Je to smutný konec 
jedné skvělé tradice. Není to škoda?                                     Petr Sláma

Slovo úvodem

VÝKUP ORNÉ PŮDY
VÝPLATA V HOTOVOSTI

Pro více informací volejte

775 377 977

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

Žaluzie Koblížek

REFERENCE TÝDNE:
RD Olbramovice

- ISO kompakt žaluzie

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice

oznamuje, že od poloviny 
srpna bude nabízet mimo 

obvyklý sor�ment,
také růže a drobné ovoce.

Připravujeme PODZIMNÍ 
PRODEJNÍ VÝSTAVU

od 11. 9. do 15. 9. 2013

www.zahradnictvivedrovice.cz
tel.: 731 103 985, 731 103 898

ZPRÁVY Z RADNIC
Discgolf v zámeckém parku

/Moravský Krumlov/ Rada města schválila na svém zasedání pro-
jekt centra netradičních sportů. K celé věci se vrátil ještě na veřejném 
zasedání zastupitelstva starosta města Mgr. Tomáš Třetina. Podle jeho 
vyjádření se jedná se o projekt rozvoje turismu v Moravském Krumlo-
vě. Zámecký park by měl být podle tohoto projektu využit pro aktivitu 
známou pod názvem Discgolf. Discgolf je zajímavý, a u nás zatím 
nový sport. Je odvozen od klasického golfu. Hraje se s létajícími talíři, 
s frisbee. Tento sport vznikl v 70. letech v USA. Cílem hry je, stejně 
jako v golfu, hodit frisbee do jamky na co nejmenší počet hodů. Jamka 
je vytvořena speciálními koši. Discgolf se dá hrát kdekoliv v přírodě, 
kde je dostatek místa a terén vhodný pro tuto hru. Tento netradiční 
sport by neměl podle vyjádření Mgr. Třetiny dané lokalitě nijak uško-
dit. Aktivita přímo navazuje nejen na letos otevřené koupaliště, ale i
na podporu sportování jako celku v rámci celého města.             /PeSl/

Prodají obchodní podíl
/Ivančice/ Rada města Ivančic se rozhodla doporučit zastupitelstvu 

prodat podíl ve firmě TI Energo. Tato firma se zabývá výrobou a prode-
jem tepelné energie. V současné době zásobuje teplem obě ivančická síd-
liště. Město vlastní 2,481 % obchodního podílu. Jeho cena je k dnešnímu 
dni  podle zpracovaného znaleckého posudku 1.853.000 Kč.         /PeSl/

Zásluhy ocení plaketou
/Oslavany/ Oslavanští zastupitelé na svém veřejném zasedání 

schválili  zásady pro udělování čestného občanství a cen města 
Oslavany. Ty se týkají přesného postupu jak tato ocenění udělovat. 
Současně byla také prezentována podoba ceny města Oslavany. 
Bude vyrobena v podobě kulaté plakety ve zlaté barvě s vyobraze-
ním oslavanského městského znaku v černých křivkách a nápisem 
MĚSTO OSLAVANY v černé barvě. Dále bude doplněna stuhou
z kovu ve zlaté barvě s nápisem cena města.                            /PeSl/ 

Kontejnery na sběr oděvů 
/Ivančice/ Systém třídění oděvů sebraných do kontejnerů je etab-

lovaným článkem recyklačního systému ve všech státech východní 
Evropy. Firma Wtórpol, která tento systém provozuje, navrhla ivan-
čické radnici rozmístění těchto sběrných kontejnerů na území města. 
Rada města projednala na svém zasedání tuto informaci a uvážila 
následné možné dislokace těchto kontejnerů na území Ivančic. 
V konečném důsledku ale rozhodla, že nepovažuje umístění těchto 
kontejnerů v Ivančicích v současné době za potřebné.             /PeSl/ 

/Moravský Krumlov/ Radni-
ce v Moravském Krumlově řeší 
problém s ptactvem. Jedná se 
konkrétně o přemnožení holubů, 
kteří způsobují značné problémy 
zejména v centru města.

Jejich hnízděním dochází k 
poškozování fasád a následně i 
k nepříjemnému znečišťování 
chodníků. Trusem jsou ucpávány 
střešní žlaby. Následkem toho do-
chází k zatékání vody do půdních 
prostor a bytů.

V minulosti byly již provedena 
některá opatření k eliminaci ho-
lubů (likvidace hnízd v půdních 
prostorách, uzavření střešních 
otvorů ve střechách budov ple-

tivem), ale minuly se účinkem. 
A tak se dostal tento závažný 
problém i na pořad jednání veřej-
ného zastupitelstva. Bylo nabíd-
nuto několik možností, jak tuto 
záležitost řešit. Plašení holubů 
živým dravcem či elektronickými 
plašiči. Druhou možností je vyu-
žití mechanických prvků. Další 
byl odchyt a likvidace ptáků 
veterinářem. Jako poslední byl 
prezentován tradiční odstřel. 

Při výběru efektivního řešení 
byly vzaty v úvahu i bohaté zku-
šenosti města Miroslav. Zde se 
osvědčil způsob poslední. Odstřel. 
Ten nakonec vybrali i zastupitelé 
v Moravském Krumlově.  /PeSl/

Zastupitelstvo rozhodlo:
chystá se odstřel holubů

/Moravský Krumlov/ Město 
Moravský Krumlov vyhlásilo 
výběrové řízení na obsazení po-
zice městského strážníka obecní 
policie s nástupem od 1. září. 
Uchazeč musí splňovat několik 
předpokladů: 

kromě státního občanství ČR 
také úplné středoškolské vzdělání, 
věk minimálně 21 let, způsobilost 
k právním úkonům, bezúhonnost, 
spolehlivost a řidičský průkaz sk. 
B. Výhodou pak jistě bude platná 

licence strážníka, zkušenosti ze 
služby u PČR, uživatelská znalost 
PC, znalost právních předpisů o 
obecní policii, právních předpisů 
o obcích, zákona o přestupcích 
a znalost AJ a NJ. Fyzická a 
psychická odolnost je pro výkon 
tohoto povolání samozřejmostí.

Další informace poskytne 
velitel Městské policie Rudolf 
Fráňa. Uchazeči mají možnost 
podat přihlášku s přílohami do
5. srpna 2013.                     /abé/

Výběrové řízení na strážníka

/Oslavany/  Starosta partnerské  
obce v Chorvatsku, Vir, pozval 
delegaci oslavanských zastupi-
telů na tvz. „Virskou noc“ Ta se 
koná každoročně 13. srpna při 
příležitosti odkupu tohoto os-
trova jeho obyvateli. Oslavanští 
zastupitelé rozhodli, že Oslavany 
bude reprezentovat čtyřčlenná 

delegace v následujícím složení: 
Vít Aldorf, PhDr. Ivan Kocáb, 
Mgr. Ladislav Horák a Ing. Mi-
loš Černý. V době od 10. do 17. 
srpna budou na ostrově pobývat 
v rámci výměnného pobytu také 
děti z Oslavan, které vystoupí na 
slavnostech v rámci kulturního 
programu.                           /PeSl/

Navštíví partnerskou obec

Hospůdka U Kozy
Na Kozí hůrce • Moravský Krumlov

TOČÍME PIVNÍ SPECIÁLY
například první srpnový víkend

PIVO MORITZ

více info na www.ukozy.com
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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 25. 7. 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             126.00
 Cu plech kus. nový lesklý                 122,00
 Cu kabely čisté/mastné          35,00 / 15,00
Bronz bronz / třísky bez železa        90,00 / 70,00
Mosaz mosaz / třísky bez železa       80,00 / 60,00
Hliník Al drát nový / starý                 33,00 / 32,00
 Al kus litý bez Fe, profily bez PVC     30,00
 Al plech 2% Fe               20,00
 Al kabely                                               3,00
Autobaterie                                                           13,00
Nerez nerez nemag. / špony třísky   23,00 / 15,00
Papír časopisy, noviny, letáky                        1,00
Další aktuální ceny na: www.ib-met.cz

§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Morav-

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

Dobrý den, jsem majitelkou rodinného domu, který jsem nabyla 
dědictvím. Můj manžel i syn se ke mně nechovají hezky, a proto jsem 
se rozhodla, že bych dům chtěla po smrti věnovat svému vnukovi. 
Chtěla bych se zeptat, jestli je to možné, když je nezletilý, a jestli mu-
sím manžela a syna kvůli tomu vydědit? Když je můj vnuk zatím ne-
zletilý, nebude mít stejně nárok na jeho majetek jeho otec, můj syn?

K Vašemu dotazu uvádím, že svůj majetek můžete závětí odkázat 
libovolnému dědici. Pokud jde o Vašeho manžela, ten není tzv. neopo-
minutelným dědicem a nemusíte jej tedy vydědit. Stačí, když v závěti 
odkážete majetek někomu jinému. U Vašeho syna je situace jiná. Děti 
jsou tzv. neopominutelnými dědici, mají tedy ze zákona nárok na podíl 
z dědictví. Pokud jde o zletilé potomky, musí dostat alespoň polovinu 
toho, na co by měli nárok ze zákona. Pokud máte manžela a jediného 
syna, byl by podíl Vašeho syna minimálně 1/4. 

Jestliže tedy budete chtít, aby syn nezdědil ničeho a vše zdědil vnuk, 
musíte syna vydědit, což se činí listinou o vydědění, která má stejné 
náležitosti jako závěť. Vydědit potomka však můžete pouze ze 4 zákon-
ných důvodů uvedených v § 469a občanského zákoníku (nejčastěji jde
o neposkytnutí pomoci v nemoci, ve stáří či v jiných závažných přípa-
dech nebo v případě tzv. trvalého nezájmu potomka o rodiče).

Pokud chování Vašeho syna objektivně nesplňuje alespoň jeden
z důvodů uvedených v zákoně, nebude vydědění platné. Z Vašeho dotazu 
však nelze poznat, zdali syn naplňuje podmínky pro vydědění, toto by 
zřejmě musel posoudit právník. Ve Vašem případě bych tedy doporučo-
val sepsat závěť a listinu o vydědění (pokud jsou splněny podmínky pro 
vydědění). Skutečnost, že Váš vnuk je nezletilý, není pro věc podstatná. 
Majetek může nabýt i nezletilá osoba. Rodiče nenabývají majetek za své 
děti, ale tento majetek dětí po dobu jejich nezletilosti spravují. Nemu-
síte se však obávat, že by se rodiče mohli nemovitostí zbavit a peníze
z prodeje si ponechat. K nakládání s majetkem nezletilého dítěte po-
třebují rodiče souhlas opatrovnického soudu, který prodej buď schválí, 
případně jej nemusí schválit, pokud to nebude v zájmu vnuka.

OBK informuje:
Vážení čtenáři, jsme uprostřed 

prázdnin, elektrárna spokojeně 
vrní, a tak si Vám dovoluji předlo-
žit rozhovor s paní Danou Drábo-
vou, předsedkyní Státního úřadu 
pro jadernou bezpečnost, která 
v něm odpovídá na řadu otázek, 
jež  nás, občany žijící v blízkosti 
elektrárny, určitě zajímají:

Evropská komise, ústy komi-
saře pro energetiku Günthera 
Oettingera, navrhuje pravidelné 
kontroly jaderných elektráren. 
Temelín i Dukovany se ale zá-
roveň připravují na stále častější 
mezinárodní mise WANO a OS-
ART. Mají odborníci jasno v tom, 
jak jaderné elektrárny v budouc-
nu prověřovat a kontrolovat?

Nic nového pod sluncem. Me-
zinárodní partnerská hodnocení 

(peer reviews) jsou již drahnou 
dobu důležitou a zavedenou 
součástí posuzování a zlepšování 
úrovně jaderné bezpečnosti na-
šich elektráren. Ve všech etapách 
jejich života Česká republika 
pravidelně tyto mezinárodní mise 
zve, jejich doporučení bere velmi 
vážně a uvádí do praxe. Meziná-
rodní mise přijíždějí hodnotit i 
úroveň státního dozoru a regulace 
rizik jaderných technologií. Pro 
většinu tematických misí jsou 
zpracovány postupy, základem 
pro hodnocení je míra naplnění 
standardů a doporučení MAAE v 
oblasti mírového využívání jader-
né energie. Není nám zatím úplně 
jasné, jaký by měl být přínos 
dalších misí či vzájemného po-
suzování na úrovni EU tak, jak to 
předjímá návrh novely Směrnice 

o jaderné bezpečnosti, předklá-
daný nyní Evropskou komisí do 
legislativního procesu. Nicméně 
na mise a neustále prokazování 
našich znalostí a schopností v 
zajištění vysoké úrovně jaderné 
bezpečnosti jsme zvyklí. Pokud 
se tak členové EU dohodnou, jistě 
této dohodě dostojíme. 

Mění se úloha státního dozoru 
v těchto podmínkách? Znamená 
to spíše méně práce, nebo spíše 
více práce na evropské, případně 
světové úrovni? 

Dozor nad jadernou bez-
pečností a garance její vysoké 
úrovně zůstává úlohou a odpo-
vědností toho kterého státu. Právě 
proto tak citlivě vnímáme pokusy 
o další zvyšování administrativní 
zátěže, které by nebyly vyváženy 
skutečnými přínosy k úrovni 
bezpečnosti. Sdílení zkušeností 
a nejlepší praxe je jedna věc, 
neustále rostoucí nároky na vyka-
zování všeho možného i nemož-
ného, to je něco trochu jiného. 
Je třeba pečlivě zvažovat, co je 
naší hlavní úlohou a jak rostoucí 
počet mezinárodních aktivit na 
nejrůznějších úrovních k plnění 
této úlohy reálně přispívá. 

Disponuje Evropská komise 
dostatkem odborníků, kteří by 
se na těchto kontrolách podíleli? 

Evropská komise zatím nedis-
ponuje ani potřebnými znalostmi 
ani dostatkem kvalifikovaných 
lidí. Musí se tedy spoléhat ze-
jména na členské státy a jejich 
kapacity, organizované například 
pod hlavičkou ENSREG. Krok 

po kroku se však bude snažit své 
vlastní kompetence v této oblasti 
budovat. Což může být první ze 
série kroků, na jejímž konci je 
společný evropský dozor. Jestli 
tento záměr Komise skutečně má 
a jestli by to znamenalo zlepšení 
současného stavu, to ukáže bu-
doucnost. Naším cílem je apelo-
vat na zdravý rozum a dohodnout 
se na řešení, které nás posune dál 
nejen na papíře. 

ČEZ nyní čeká Corporate 
OSART. Slibuje si SÚJB něco od 
této světové premiéry?  

Stále více se ukazuje, že jader-
nou bezpečnost nejde zúžit na to, 
že o elektrárny je po celý jejich 
život technicky postaráno, jak se 
sluší a patří. Jaderné elektrárny 
nezřídka bývají součástí velkých 
korporací, které mají spoustu ji-
ných aktivit. Jejich vedení si musí 
jasně uvědomovat, že tím, že má 
v portfoliu jaderné elektrárny, na 
sebe bere obrovský závazek, který 
musí naplňovat při každodenním 
řízení firmy, komunikaci dovnitř 
i vně, stejně jako při úvahách o 
dlouhodobé strategii. Jádro je 
prostě jiné. Corporate OSART 
by měl pomoci zhodnotit postoje 
a přístupy vedení ČEZ k jaderné 
bezpečnosti, porovnat je s nejlepší 
světovou praxí a vydat nejen soud, 
ale hlavně doporučení, jak na této 
vysoké úrovni dál. A doufejme, 
že najde i něco, čím vedení ČEZ 
může naopak inspirovat svět. 

S Danou Drábovou hovořil Petr 
Šuleř   (22. 7. 2013,  Ing. Bořivoj
Župa, předseda OBK)

Dana Drábová: Nároky na bezpečnost stále rostou

Současná vedra svádějí spíše
k poležení u vody nebo u bazénu. 
Zemědělcům sucho vyhovuje, 
pěstitelé zeleniny a ovoce volají 
po dešti. I při teplotách kolem
28 °C ve stínu probíhají v Ivan-
čicích stavební akce, které jsou 
sledovány občany.

V dolní části Oslavanské ulice 
se po obou stranách vozovky do-
končuje 12-14 parkovacích ploch.  
Dřívější studna před domem č. 31 
byla zakryta a v případě nutnosti 
se může obnovit.  Společnou akcí 
bude úprava ulice Na Brněnce od 
křižovatky ulice Na Úvoze ke 
křižovatce Oslavanská, t. j část 
kolem školy. Při budování kanali-
zace v Ivančicích v loňském roce  
nebyl tento úsek opravován, leží 
zde v současné době nejstarší část 
kanalizace v Ivančicích. Předpo-
kládaný termín dokončení je říjen 
letošního roku včetně moderního 
osvětlení přechodu. Ve stejném 
termínu bude dokončena úprava 
části Oslavanské od křižovatky 
na sídliště směrem k Tescu. Také 
zde vzniknou parkovací místa, 
nové chodníky a zastávka auto-

busu se přesune o cca 50 metrů 
směrem k Tescu.

Dalším stavebním dílem je 
oprava „jižního obchvatu“, tj. 
silnice od Krumlovské ulice po 
odbočku do Rybářské. Tato část 
byla po dvanácti letech provozu 
v dezolátním stavu. Byla špatně 
spádovaná a odvodněná, ještě 
dlouho po deštích zde stála voda, 
která postupně vozovku i podklad 
ničila. K úrovni nové vozovky bu-
dou položeny i kanalizační vpusti.

Oprava budovy knihovny a 
školky na ulici M. Nováka spo-
čívala ve výměně oken, zateplení 
a opravě části střechy. Knihovna, 
po asi třítýdenním uzavření bude 
otevřena 29. července. Současně 
se zatepluje budova školky Na 
Úvoze - dokončení do 25. srpna.

U hřbitova probíhá celko-
vá rekonstrukce obřadní haly. 
Vzhledem k rozsahu prací bude 
hala zprovozněna až k 8. září. 
Dokončení čeká ulice Volvy, kde 
je nutná přeložka kabelu a zadláž-
dění chodníků od Ostřihomu až k 
chodníku, který vede ke schodišti 
do sídliště.

Krajskou akcí je rekonstrukce 
silnice  Němčice - Polánka, která 
dělá nejvíce starosti motoristům 
jedoucím  do Moravského Krum-
lova po objížďkách. Nejvíce asi 
nadávají řidiči nákladních aut, 
kteří musí jet přes Dolní Kounice, 
Jezeřany-Maršovice, kolem Sta-
vení do Mor. Krumlova, zatímco 
ostatní jedou přes Řeznovice.

S opravami části v Němčicích 
od pomníku padlých se započne 
v těchto dnech, ivančická část, tj. 
ke křižovatce do Budkovic, bude 
zprovozněna v září až říjnu, zbý-
vající úsek až do Polánky později. 
Celý záměr bude dokončen asi v 
květnu 2014 vzhledem k nutnosti 
vybudovat v Polánce kanalizaci
a kruhový objezd.        Jiří Široký

Stavební práce v Ivančicích pokračují i přes úmorná vedra

I za pořádného vedra pokračuje oprava školky a knihovny

Výrobci, získejte značku! 
ZNOJEMSKO - regionální produkt

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, regionální koordinátor znač-
ky „ZNOJEMSKO-regionální produkt“, zveřejnil na svých stránkách 
Zásady a kritéria pro udělování značky pro výrobce a výrobky na úze-
mí okresu Znojmo. Pro zájemce o značení svých výrobků je zveřejněna 
také Žádost o udělení značky.

Žádosti mohou výrobci zasílat vyplněné elektronicky nebo poštou 
na kontaktní adresu koordinátora. O udělení značky následně rozhod-
ne certifikační komise. Výrobci získají nejen možnost značení svých 
výrobků, ale i propagaci na webovém odkaze regionálního a zejména 
národního koordinátora Asociace regionálních značek, který zaštiťuje 
všechny značky v ČR. Regionální čtrnáctideník ZRCADLO, jako part-
ner projektu, nabízí prvním dvaceti certifikovaným výrobcům možnost 
představení své firmy zdarma formou PR článku v periodiku Zrcadlo.

Na: www.zivepomezi.cz/projekty/regionalni-znacka-na-znojemsku/
regionalni-znaceni-na-znojemsku/ získáte podrobné informace.

Střední škola dopravy, obchodu a služeb
otevírá kurz Zemědělský kovář

Hodinová dotace kurzu je 150 hodin, kurz bude probíhat od září 2013, 
vždy v pátek odpoledne a v sobotu. 

Obsah kurzu: Ruční obrábění kovových materiálů, opravy a zhotovová-
ní nářadí, kovářské opravy zemědělských strojů.

Pracovní činnosti: • Provádění základních údržbářských a opraváren-
ských prací na zemědělských strojích a strojních zařízeních.

• Obsluha traktorů.
• Svařování el. obloukem, svařování plamenem a řezání kyslíkem.
• Zhotovování polotovarů podkov.
• Vedení základní evidence úkonů.
• Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů a plastů.
• Výroba nářadí a nástrojů ručním tvářením kovů za tepla.
• Ohýbání kulatin, profilových materiálů, plochých tyčí v ohni.
Podmínkou přijetí do kurzu je řidičské oprávnění v rozsahu skupiny T 

nebo skupiny C a svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem
(v rozsahu oprávnění ZK 111 W 01 nebo ZK 135 W 01) a svařování plame-
nem a řezání kyslíkem (v rozsahu oprávnění ZK 311 W 01).

Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu a budou připraveni na 
vykonání zkoušky z profesní kvalifikace Zemědělský kovář - 41-030-H.

Kurz je hrazen z OP VK a je pro účastníky zcela zdarma!
Bližší informace a přihlášky:

Ing. Čermáková, cermakova@ssmk.eu, tel. 739 570 617

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 

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



Po dobrých zkušenostech z 
minulých let, kdy byly obě akce 
sloučeny do jedné velké slav-
nosti, jsme s  úsilím připravovali 
také letošní, již 24. ročník. Kro-
mě velkého zájmu návštěvníků 
nám pomohlo také počasí, které 
i přes nepříznivou předpověď k 
nám bylo přívětivé a vydrželo až 
do večera bez deště.

Meruňkobraní navštívilo mno-
ho vzácných hostů, např. delega-
ce z partnerského města Svätý 
Jur na Slovensku (primátor Ing. 
Alexander Achberger), zástup-
ci města Bělá pod Bezdězem 
(starosta Ing. Jaroslav Verner, 

místostarostka Jitka Tošovská a 
tajemnice Mgr. Kamila Galatko-
vá), atašé Generálního konzulátu 
Ruské federace v Brně Anton 
Petrakov, předseda kontrolního 
výboru Zastupitelstva JM kraje 
Stanislav Navrkal, Ing. Vlastimil 
Gabrhel, starosta města Znojma, 
a mnoho dalších. Žádnou akci 
nelze uspořádat bez přispění 
laskavých a štědrých sponzorů, 
kterým patří náš velký dík.

Jsou to: Skupina ČEZ, gene-
rální partner. Dále: Jihomoravský 
kraj, Poštovní spořitelna, Česká 
spořitelna, Allrisk Brno, makléř-
ská společnost, Promt Modřice, 

Stavební a obchodní firma Miloš 
Ryšavý, .A.S.A., Vinné sklepy 
Lechovice, AGRODRUŽSTVO 
Miroslav a firma Strabag.

Knedlíky z odpalovaného těs-
ta v počtu 1 400 kusů (z 20 kg 
mouky) připravil kolektiv paní 
kuchařek školní jídelny základní 
školy, krásné skleněné plakety 
pro vítěze vyrobil pan Petr Slá-

ma, batoh ve tvaru opice věnova-
la paní Anna Počarovská z firmy 
Vyrtex, přípravné práce zajistila 
SMM Miroslavi. 

Hlavní závod „O knedlíkového 
krále“ začal v 16.00 hodin. Po dva-
ceti minutách byl závod ukončen 
a vyhlášeny výsledky. Vítězem se 
stal Kamil Hamerský, Vír (102 
knedlíků).                /Roman Volf/
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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

RD 5+kk Oslavany
řadový, patrový dům po velmi 
zdařilé rekonstrukci, se zahra-
dou a dvorem.
Cena: 2 mil. Kč

Byt v OV 4+kk Oslavany
91 m2, 1. NP, ul. Starohorská, 
cihlová novostavba, vlastní 
plynové etážové topení.
Cena: 1,88 mil. Kč

RD 3+1 Moravské Bránice 
řadový, přízemní venkovský 
dům s částečnou rekonstrukcí
s větší zahradou.
Cena: 990.000,- Kč

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ
Z NAŘÍZENÝCH EXEKUCÍ 

OD INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

Bližší informace na www.Sreality.cz, www.reals.cz
Vyřizuje: Realitní kancelář Luděk Mikolaj REALITY,
Minská 38, Brno-Žabovřesky, tel.: 603532511, 541210156,
email: reality@mikolaj.cz; www.mikolaj.reals.cz

Aktivity projektů z fondů EU na GMK
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás opět informovali o aktivitách 

spojených s projektem K environmentální výchově moderní terénní 
výukou (CZ.1.07/1.1.16/02.0001). Jak jsme již předeslali v minulém 
článku, uskutečnila se na GMK v pondělí 22. dubna tohoto roku v rám-
ci projektu první akce nazvaná „Den Země“. Vyučující připravili pro 
žáky sady pracovních listů a koncepci projektového dne. Jednotlivé tří-
dy se spolu s vyučujícími vydaly do Moravského Krumlova a okolních 
lokalit - Miroslav, Jezeřany-Maršovice a Lesonice, kde byla na nově 
zakoupených přístrojích provedena měření a odběr vzorků odpadních 
vod. Žáci zjišťovali, jak obce nakládají s odpady, kvalitu odpadních 
vod v místech s čističkou odpadních vod a při její absenci a měřili 
radioaktivitu. Vyplněné pracovní listy a odebrané vzorky sloužily pro 
následné vyhodnocení v laboratorních podmínkách, které bylo prezen-
továno jednotlivými pracovními skupinami v rámci projektového dne 
ve čtvrtek 27. června formou powerpointových prezentací.

Podobné schéma měla i další akce s názvem „Splutí řeky Vltavy 
- terénní cvičení“, která byla z původního termínu pro nepřízeň počasí 
přesunuta na týden 17. - 21. června. Při splutí řeky Vltavy bylo využito 
kánoí a přístrojů zakoupených z rozpočtu projektu. Žáci rozdělení do 
pracovních skupin prováděli na předem určených lokalitách (Vyšší Brod, 
Rožmberk, Pískárna, Český Krumlov a Zlatá Koruna) měření teploty
a tlaku vzduchu, radioaktivity a sběr a pozorování bezobratlé fauny a s 
pomocí botanických atlasů se učili určovat flóru okolí vod. Zajímali se 
rovněž o kvalitu vody (měření pH, teploty, vodivosti, obsahu rozpuštěné-
ho CO2 ad.) a nakládání s odpadem ve zmíněných lokalitách. Získaná data
a vzorky budou průběžně zpracovávány.     Mgr. Petr Eckl, asistent projektu

Na této škole jsme se hodně naučili, shodují se
absolventi střední školy dopravy, obchodu a služeb

Letošní školní rok úspěšně ukončilo na Střední škole dopravy, obcho-
du a služeb 276 studentů. Ze školy vyšlo 113 maturantů a 163 absolventů 
s výučním listem. „Věřím, že i v budoucnu budete dělat dobré jméno naší 
škole. Jsem rád, že jste si vybrali naši školu, a přeji vám do budoucna 
hodně zdaru. V dnešní době se uplatní ti, kteří jsou šikovní, nebojí se do-
plňovat své vzdělání a mají chuť do práce,“ pronesl ředitel Jiří Psota při 
slavnostním předávání vysvědčení spojeném s vyřazováním studentů. 

Někteří se však se školou neloučí, ale nastupují od září ještě na jeden 
obor. Dominik Hudeček úspěšně ukončil obor Autotronik a převzal z 
rukou ředitele Psoty závěrečné vysvědčení. „Školy se ještě nevzdám, 
budu pokračovat dál na oboru Automechanik.“ Petr Plotzer je Domi-
nikův spolužák a při hodnocení studia uvažuje podobně: „Měli jsme 
výborný kolektiv ve třídě. Nejvíc mě bavily technické předměty. Do 
budoucna přemýšlím ještě nad oborem Automechanik.“ Jejich další 
spolužák Martin Šikula byl přijat na Mendelovu univerzitu do Brna. 

Učební obory ke konci školního roku skládaly závěrečné zkoušky. Pe-
tra Fialová z oboru kuchař-číšník si na závěrečnou praktickou zkoušku 
vylosovala přípravu kapra na modro a plněný paprikový lusk. „Naučila 
jsem se tady opravdu hodně. Někdy to bylo trápení, ale jindy zase ra-
dost, tak jako všude. Jsem ráda za to, co jsem se mohla naučit,“ hodnotí 
Petra studium během přípravy kapra a dodává, že další její kroky budou 
směřovat do zaměstnání. Její spolužák Patrik Fišer by rád pokračoval
na krumlovské škole na nástavbě Ekonomika a podnikání.             (fru)

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:

2.-3. 8. - Čajovna pod širým nebem na DJEMBE MARATONU
v Moravském Krumlově. Přijďte na dýmečku a čaj a zaposlouchat se 

do rytmu bubnů. Více informací na www.djembe.alma.cz

6.8., 13.8., 20.8. a 27.8. v 19.30 hod. - Pravidelné úterní cvičení
pro uvolněnou mysl a pružné tělo. Zacvičíme si jednoduché cviky, 
jež zvládne každý, promasírujeme důležité akupunkturní body a 
naučíme se jednoduché základy, jak si pomoci od bolesti hlavy, 
beder, kloubů… bez prášků. „Dostaneme naše vnitřní orgány do 

formy“. Vstup 100 Kč. Průvodkyně Jana Šaurová,

10.8. od 9.00 do 18.30 hod. - celodenní Rodinné konstelace
Seminář je vhodný pro každého, kdo touží po změně v nějaké oblasti 
života - ve vztazích, práci a financích nebo zdraví. Konstelace nabízí 
přímý vhled do souvislostí a skrytých příčin našich potíží. Lektorka: 
Mgr. Petra Priti Rechová. Cena semináře: 1.200,- Kč. Celodenní 

akce s přestávkou na oběd. Přihlášky: petahuna@seznam.cz

28.8. - Povídání s ženami o ženách a menstruaci
- motto „Menstruace nemusí být jen na obtíž.“ Otevřené povídání
o tom, jak můžeme změnit přístup sami k sobě, jak přijímat ženství, 
menstruační cyklus. Vstupné 50 Kč. S sebou psací potřeby, 
pastelky, papír a chuť se otevřít sama sobě se sebou. Večerem 

provází Petra Adámková.

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

Premiéra: Macbeth, král!
V pátek 14. června 2013 se na zámku v Moravském Krumlově usku-

tečnila premiéra hry „MACBETH, KRÁL!“.  Poprvé se nám tak před-
stavil nový divadelní soubor Hlavy v emigraci. Již netradiční prostory 
zámecké kaple napověděly,  že se bude jednat o nevšední podívanou.  

Hra, vycházející ze známé Shakespearovy tragédie, obecenstvo 
bezesporu nadchla. Diváky čekal strhující zážitek. Jednotlivé obrazy 
byly prokládány videofilmy umocňujícími děj, vše včetně důmyslného 
nasvícení a originálních kostýmů bylo do detailu promyšleno.

Režie se ujal v Krumlově již známý talentovaný mladý umělec 
Jiří Liška, který si spolu s Davidem Slavíčkem a Pavlem Záviškou
v představení také zahrál. Obdivuhodné, jak dokázali tito tři herci skvě-
le odehrát celý příběh a přecházet z role do role. Z představení bylo 
cítit, jak to vypadá, když se sejde talent, zaujetí a láska k divadlu, spolu 
se spoustou poctivé práce.

Pokud byste představení chtěli zhlédnout, nebo jste je již viděli, 
ale zaujalo Vás natolik, že byste se rádi podívali i podruhé, budete 
mít tu možnost. Ještě jednou se Vám „Macbeth, král!“ představí, ten-
tokrát jako večerní venkovní představení na náměstí T. G. Masaryka 
dne 9. srpna 2013 v 21:30 hodin. (Při nepřízni počasí se představení 
ruší.) Všichni jste srdečně zváni.                               Dita Stehlíková

V sobotu 13. července se v 
areálu Vrabčí hájek v Moravském 
Krumlově uskutečnil tradiční ry-
bářský karneval. Rybí speciality 
byly k mání již od 16. hodiny a 
čekajícím ve frontě zpříjeňovala 
čas dechová hudba Venkovanka. 

Pro večerní zábavu pořadatel 
Moravský rybářský svaz vsadil 
tentokráte na v Krumlově nezná-
mou kapelu - GONG, která hraje  
převážně známé rockové pecky. 
Kdo byl, viděl a slyšel, musel být 
s výkonem kapely pod vedením 

Tomáše Lercha, bývalým členem 
kapely Fan Daniel, spokojen. 

„Kapela Gong děkuje za milé 
přijetí na rybářském karnevalu v 
Moravském Krumlově. Zdravíme 
rybáře a všem Krumlovákům pře-
jeme krásné léto. Tak zase někdy 
příště,“  uvedl za skupinu Gong 
Tomáš Lerch. 

I přes příjemné počasí ale 
pořadatelé zaznamenali pokles 
návštěvnosti. Snad i proto, že ve 
stejný termín se konal velký rocko-
vý festival v Miroslavi.        /abé/

Rybářský karneval a GONG

Žáci 2. ročníku se na sklon-
ku školního roku vydali do 
KNIHOVNY, aby se zúčastnili 
vyhodnocení celoročního projek-
tu, který je součástí akce Škola 
naruby a vybízí ke společnému 
čtení rodičů a dětí. 

Do Čtenářských deníčků zapi-
sovali vše, co přečetli, své zážitky
z četby vyjádřili i formou obrázků.

Při představování doporučili 
ostatním spolužákům zajímavé 
knihy a prozradili nám, že ně-
kteří z rodičů si díky tomu vzpo-
mněli na svoji oblíbenou knihu z 
dětství a byli moc rádi, že se k ní 
znovu mohli vrátit. Takto stráve-
ný čas se svým dítětem je nena-
hraditelný zážitek, který ovlivní 

celý budoucí vztah ke knihám.
Všichni čtenáři byli odměněni, 

nejlepší z nich - Jindřich Weber, 
Aneta Polachová a Terezie Vavří-
ková. Největší odměnou bylo, že 
si mohly děti vypůjčit knihu na 
prázdniny a okamžitě se do nich 
začetly.Ve třídě jsme si udělali 
výstavku a besedu o daných kni-
hách, představili jsme spisovatele 
a ilustrátory.

Milým bonusem byla výstava 
nádherných fotografií kostelů 
a přírody, která je instalována 
přímo v knihovně. Děkujeme kni-
hovnicím a těšíme se na pokračo-
vání v dalším školním roce.

Mgr. Andrea Třetinová,
2. tř. ZŠ Ivančická

Druháčci v knihovně

Dětský den v Rakšicích
Je 2. června neděle ráno a lije jako z konve. V Rakšicích u Orlovny se 

chystá Dětský den. Je tu však  jeden problém - uvnitř nebo venku?? Hlavní 
organizátor této akce však srší optimismem a s naprostou jistotou rozhodu-
je: Dětský den bude venku! 

A měl pravdu. Kolem poledne hustý déšť ustal a před půl druhou začalo 
mezi mraky zvědavě vykukovat sluníčko. Hřiště za Orlovnou se v mžiku za-
plnilo stanovišti se zábavnými úkoly pro děti, které už nedočkavě postávaly u 
vchodu. Ve dvě hodiny to vypuklo. Děti se rozběhly ke stanovištím, kde je če-
kalo např. skákání v pytli, trefování roztodivných cílů, skákací žabičky, chůze 
na chůdách, jízda na koloběžce, nebo dokonce střelba ze vzduchovky. 

Po úspěšném splnění neobvyklých úkoly si děti vysloužily papírové 
smajlíky, kterými platily v připraveném „obchůdku“.  Tam bylo opravdu 
z čeho vybírat! Obchod se rychle vyprazdňoval, zato náruče dětí se plnily 
vysoutěženými výhrami. 

Pohodovou hudbou a veselými hrami zpestřoval celé odpoledne DJ 
Vašek Ostrovský, členové Air softu adrenalinovými ukázkami svého bo-
jového umění, dále rakšičtí hasiči ukázkou akčního zásahu a také zajímavá 
prohlídka policejní techniky i atraktivní jízda na koních s Katkou Veselou.

Děti se ani nemohly odtrhnout od té skvělé zábavy. Ale čekal je ještě je-
den dárek k jejich svátku. Ukázka dravých ptáků.To bylo velké lákadlo! Na 
fotbalovém hřišti bylo dost prostoru jak pro diváky, tak pro dravce, třeba i 
orla bělohlavého. To byla podívaná!! Občas nám zatrnulo, když dravec zmi-
zel v nedohlednu…ale všichni si s jistotou našli cestu za svou kořistí (samo-
zřejmě ne mezi diváky). A při jejich střemhlavém letu nikdo ani nedutal. 

Co ještě dodat? Zase to vyšlo! Ideální počasí, skvělá stanoviště, úžasné 
odměny, pohodová zábava pro všechny a precizní „vystoupení“ dravých 
ptáků. Takže lidičky, vy, kteří jste toto vše pro děti připravili, patří vám 
obrovský dík. Když člověk vidí ty šťastné rozzářené dětské oči, to je krásné 
zadostiučinění za vaše vynaložené úsilí. Děkujeme!

Tak naviděnou zase příští rok na Dětském dni v Rakšicích!

Miroslavské meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána

Z dětského dne v Rakšicích
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM NA SRPEN 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

• srpen - Výstava PĚT FOTORAFŮ z Třebíče - MěÚ MK - 1. poschodí.
• do 25.8. -  Výstava PAPÍROVÉ MODELY HRADŮ a ZÁMKŮ. Galerie KD.
• 2. - 3. 8. - DJEMBE MARATHON - letní festival nejen africké hudby
a tance. Hudební a taneční formace z ČR a SR, workshopy hry na africké djem-
be, tanec, pohybové aktivity, výtvarná dílna, herní zóna, aquazorbing, ethnotržiš-
tě… V areálu Vrabčí hájek. Více informací na www.djembe.alma.cz. Předprodej: 
MěKS a www.ticketportal.cz. Partnerem festivalu je Město Moravský Krumlov, 
Skupina ČEZ, mikroregion Moravskokrumlovsko a Jihomoravský kraj.
• 17.8. - DEN  S HASIČI - oslavy 115. výročí založení HS Rakšice. Rakšice - 
náves od 13.00 hodin - ukázky záchranářské techniky. Od 20.00 hodin - taneční 
zábava se skupinou Dreams.
• 20.8. od 8.00 do 17.00 hod. - TRHY. Náměstí T. G. Masaryka.
• 24.8. - Taneční zábava s OLD ARCUS. Orlovna Rakšice
• 29.8. - 1.9. - MALÝ FESTIVAL  LOUTKY. Ve čtvrtek 29. srpna začne
v Moravském Krumlově již 7. ročník Malého festivalu lotky, regionálního diva-
delního festivalu. Přes třicet obcí v následných dnech až do 1. září navštíví 19 
divadelních loutkových souborů, které přinesou dětem krásné pohádky. Vstup 
je zdarma. Informace o konkrétních termínech můžete sledovat na plakátech
a na stánkách MěKS Moravský Krumlov - www.meksmk.cz   

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 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 V SRPNU: pondělí: ZAVŘENO, úterý - pá-
tek: 10.30 - 16.30 hod. Polední pauza od 11.30 do 12.30 hodin.

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

• 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.
• 18.-24.8. - STANOVÝ TÁBOR „LOVCI MAMUTŮ“ v Hlubokých Mašův-
kách (pravěké dobrodružství uprostřed přírody). Pořádá DDM Miroslav.
• 19.-24.8. - BASKETBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ. Příměstské soustředění pro 
začátečníky i pokročilé od 9 let). Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav.
• 17.-18.8. - HODY V KAŠENCI. V neděli ve 14 hodin slavnostní mše u kap-
ličky. Pořádají: Kašenecká chasa, ŘK. farní úřad, MKIC a město Miroslav.
• 30.8. ve 20.00 hod. - KONCERT ILONY CSÁKOVÉ a jejích hostů v Letním kině.
• 1.9. v 15.00 hod. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY v kulturním domě.
• 6.-8.9. - TRADIČNÍ MIROSLAVSKÉ KROJOVANÉ HODY. Hrají VACE-
NOVJÁCI. Pořádají: město Miroslav, MKIC Miroslav, ŘK farní úřad a o.s. Marek.

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. Otevřeno 
pondělí - pátek od 15 do 19 hod. Info na http://konusklub.wix.com/konus
• 9.8. od 20.00 hod. - KONCERT SKUPINY ŽALMAN A SPOL. Klášter 
Rosa coeli. Vstupné 150 Kč, prodej vstupenek přímo na místě od 18 hodin. 
• 24.8. od 20.00 hod. - NOČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA ROSA COELI. 
Ukázka bojového umění Kung-Fu, ochutnávka vín z dolnokounické oblasti. 
• 3.8.-1.9. - VÝSTAVA OBRAZŮ Z. SLOVÁKOVÉ. V prostorách židovské 
synagogy. Otevřeno so, ne, st. svátky od 10 do 17 hodin. 

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 26.7. - 20.10. - KÁVA aneb VELKÉ KOUZLO MALÉHO ZRNKA. Výsta-
va o kávě, jejím zpracování a přípravě. Pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum v 
Ivančicích ve spolupráci s Muzeem v Bruntále. Galerie Památníku A. Muchy.
• 2.8. - 30.8. - JARMILA NĚMCOVÁ - FAUNA. Prodejní výstava obrazů 
- olejomalby. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 29.8. v 17.00 hod. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY - KRÁLOVNA BAREV. 
Pohádkové představení pro děti i rodiče. Pohádková jízda v rytmu čardáše
s velkými loutkami a koloběžkou. Kolik království musí projít princ Modrásek, 
aby našel tu pravou? Nádvoří radnice, v případě nepříznivého počasí kino Réna 
Účinkuje Divadlo z pytlíčku Pardubice. Vstup zdarma.
• 31.8. - KARLOVY VARY. Celodenní poznávací zájezd. Návštěva jednoho 
z nejkrásnějších lázeňských měst a podzemí Vřídla. Odjezd v 5.30 hodin
od Besedního domu Ivančice. Doprava: 630 Kč.

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 28.7. v 8.00 hod. - SBĚRATELSKÁ BURZA. Vstup zdarma. Rezervace:  
606 683 229, 546 412 891, zamek@rosice.cz. Pořádá Správa zámku Rosice. 
• 2.8. od 19.00 hod. - LETNÍ NOC NA KOUPALIŠTI. Hrají skupiny Gong
a Lusy. Vstupné 70 Kč, občerstvení zajištěno. Pořádají: Milan Král a KIC Rosice.
• 24.8. od 9.00 hod. - RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ. Z programu XXII. ročníku: od 9.00 
historické tržiště na nádvoří zámku s programem (dobová hudba, divadlo, taneč-
ní vystoupení, žonglování), průvod městem ve 13.00; hlavní program festivalu 
na kolbišti pod zámeckým parkem od 15.00, polní bitva v zámeckém parku od 
17:00, ohňové vystoupení ve 20.30. Vstupné: tržiště 50 Kč, celodenní vstupné 
150/120 Kč,  rodinné 400 Kč, vstupné pouze na kolbiště 120/90 Kč, rodinné 360 
Kč. Po celý den prohlídky zámku, protiatomového krytu a výstavy skla. Pořádá 
Správa zámku Rosice a SHŠ Taranis. 
• 25.8. v 15.00 hod. - KONCERT AFRO-KUBÁNSKÉ HUDBY. Los Rum-
beros Trio (CZ, Kuba / Peru; latino, salsa, latin-jazz). Starý pivovár Rosice,
v případě deštivého počasí společenský sál ZKC. Vstupné: 49/ 69 Kč, děti do 6 
let zdarma, předprodej v KIC. Pořádá KIC Rosice.

Kulturní a informační středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 17.8. - ROZMARÝNOVÉ HODY V PADOCHOVĚ. TJ Sokol Padochov. 
• 31.8. - PIVNÍ SLAVNOSTI. Tradiční slavnosti piva na zámku. Pořádá Inasak s.r.o.
• 31.8. - VYJÍŽĎKA PO PIVOVARSKÉ CYKLOSTEZCE. Tradiční cyklis-
tická akce v Oslavanech. Společná vyjížďka po okruhové Pivovarské cyklos-
tezce. Po zeleném pásovém značení projedeme krásnými údolími řek Oslavy
a Jihlavy kolem Dalešické a Mohelenské přehrady, zřícenin starých hradů, 
rozhledny Babylon a Biskoupské hadcové stepi. Od oslavanského zámeckého
pivovaru do pivovaru filmových „Postřižin“ v Dalešicích.  Prezence na nádvoří 
zámku od 9.30  do 10.30 hodin. V 10.30 společný výjezd na trasu z nádvoří 
zámku, návrat individuální. Trasa je vhodná pro horská a krosová kola, délka asi 
60 km (možnost zkrácení). Pořádá KIS Oslavany. Partner Skupina ČEZ.
• 1.9. - KONCERT ROMANA HORKÉHO A SKUPINY POZDNÍ SBĚR. 
Koncert na nádvoří oslavanského zámku. Pořádá KIS Oslavany. 

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 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.

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
• 30.7. od 15.00 do 18.00 hod. - WATER GAME DAY! Přijďte se osvěžit! 
Ivančice, park Réna.
• Od 1. září 2013 vás rádi uvítáme V NOVÝCH PROSTORÁCH na adrese 
Zemědělská 2 v Ivančicích.
• ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ všech účastníků (dětí i dospělých) 
proběhne centrálně v budově SVČ Ivančice, Zemědělská 2 v týdnu od 16. 9. do 
20. 9. 2013 od 9 do 18 hod. Účastník se může přihlásit i během školního roku, 
ale nemusí být přijat z důvodu naplněné kapacity zájmového kroužku. 
• JAZYKOVÉ KROUŽKY: Angličtina hrou (pro děti od 4 do 8 let) • Anglická 
konverzace v praxi (pro mládež i dospělé) • Individuální konverzace v cizích jazy-
cích (pro mládež a dospělé - angličtina, ruština, italština, španělština, portugalština)
• SPORTOVNÍ KROUŽKY: Aerobik pro malé holčičky (pro dívky od 4 do 
6 let) • Aerobik pro holky I. (pro dívky od 6 do 10 let) • Aerobik pro holky II. 
(pro dívky od 7 do 10 let) • Přípravka mažoretek (pro dívky od 4 do 8 let) • Ma-
žoretky Berušky I. (pro dívky od 4 do 6 let) • Mažoretky Berušky II. (pro dívky 
od 6 do 8 let) • Ivančické mažoretky Kopretina (pro dívky ve věku 8-15 let)
• Přípravka sportovní gymnastiky (pro děti od 4 do 6 let) • Sportovní gymnastika 
I. (pro děti od 5 do 7 let) • Sportovní gymnastika II. (pro děti od 8 do 15 let)
• Sportovní hry (pro děti od 4 do 6 let) • Zumbatomic I. (pro dívky od 4 do 6 let) 
• Zumbatomic II. (pro dívky od 7 do 12 let) • Florbal pro nejmenší (pro děti od 4 
do 6 let) • Florbal I. (pro děti od 7 do 11 let) • Florbal II. (pro mládež od 12 do 13 
let) • Florbal III. (pro mládež od 14 do 15 let) • Florbal IV. (pro mládež od 15 let) 
• Míčové kolektivní sporty (pro děti od 7 do 15 let) • Netradiční sporty (pro děti 
od 7 do 15 let) • Přípravka tenisu (pro děti od 6 do 11 let) • Tenis (pro mládež od 
12 do 15 let) • Karate (pro děti od 7 do 15 let) • Cyklo-Turistika (pro mládež od 
10 do 15 let) • Kondiční cvičení s Jarmilou (pro dívky, dospělé a seniory) • Jóga 
(pro dospělé a seniory) • Body styling (pro mládež a dospělé) • Thai box (pro 
mládež a dospělé) • Taiči (pro mládež a dospělé).
• TANEČNÍ KROUŽKY: StreetDance pro nejmenší (pro dívky od 5 do 10 
let) • StreetDance pro mládež (pro dívky od 11 do 17 let) • Country skupina 
A JE TO (pro dospělé). 
• TVOŘIVÉ KROUŽKY A KERAMIKA: Tvořínek (pro děti od 4 do 6 let) • 
Tvořivá dílna (pro děti a mládež od 7 do 15 let) • Keramika I. (pro děti a mládež 
od 7 do 15 let) • Keramika II. (pro mládež od 15 let a dospělé). 
• TECHNICKÉ KROUŽKY: Mediální studio I. a Mediální studio II. (pro 
mládež od 12 do 17 let) • Geocaching (pro mládež od 11 do 15 let). 
• ZÁBAVNÉ KROUŽKY: Šachy (pro děti a mládež od 10 do 15 let) • Očko 
po očku (pro dívky od 12 let) • Kluci a holky v akci (pro mládež od 12 let) • 
Střelecký kroužek (pro děti a mládež od 7 do 15 let) • Klub vévodů z Edinbur-
gu (vedení mládežníků od 14 do 25 let k získání mezinárodní ceny Vévody 
z Edinburgu) • Keltové (pro děti a mládež od 10 do 15 let) • Instruktoři pro 
práci s dětmi (pro mládež od 12 let) • Mládežnický parlament (zapojování  
dětí a mládeže od 12 let do činnosti ve městě).
• MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KLUBÍČKO: Zájmové kružky 
nejen pro rodiče s dětmi: • Pohybové hry I. (pro děti od 1 do 2 let a jejich ro-
diče) • Pohybové hry II. (pro děti od 2 do 4 let a jejich rodiče) • Pohybové hry 
III. (pro děti od 4 do 6 let a jejich rodiče) • Klub Batole (spontánní setkávání 
rodičů a jejich dětí) • Tvořivá dílna (jednoduché tvoření) • Keramika (spolu-
práce rodičů s dětmi) • Dětské centrum (zábavná školička pro děti od 2 let) • 
Dětská družina (zábavné aktivity pro děti po škole).
Podrobnou nabídku zájmových kroužků naleznete na www.svcivancice.cz

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

• 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).
Připravujeme: • 14.9. - jednodenní turisticko-poznávací zájezd PO STOPÁCH 
RODINY ESTERHÁZY (Eisenstadt AT, Fertöd, HU). Více info na www.

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• do 31.8. - VÝSTAVA OCHOTNICKÁ DIVADLA Z OKOLÍ - MINULOST 
NEBO BUDOUCNOST? Přijďte se podívat, čím se pyšní naše ochotnická 
kultura. Na výstavě se podílejí: SPK Petrovice, Bezgest MK, TJ Sokol Lesonice 
- ochotnický divadelní soubor a EĎAS. V době otevření muzea v přednáškové 
místnosti. Vstupné dobrovolné.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 3.-10.8. - TURISTICKÁ ZÁKLADNA PRACHATICE - VOLARY, CHKO 
Šumava. Vede H. Valová a H. Šťastná.
• 31.8. - TRENKOVA ROKLE - Tišnovsko. Odjezd z Ivančic v 7.16 hod,
z Brna do Věžné v 8.53 hod., příjezd 10.09 hod. Konec trasy Skryje. Návrat
v 16.47 hod. do Tišnova a příjezd vlakem do Brna v 17.41 hod. Trasa cca 20 km, 
středně těžká. Vedoucí akce Milan Blaha.
• 30.8.-1.9. - PRAHA SLAVÍ 125 LET VÝROČÍ KČT. Z důvodů povodňové 
situace byla akce přesunuta na konec srpna. Program a více informací na: 
www.kct.cz/cms/praha-slavi-125-let-kct
RŮZNÉ: • Výbor děkuje všem organizátorům Turistického závodu ze dne 1. 6.
• Výbor se sejde 23. 8. v 19.00 hod. ve vinárně Komarov. • Na konec září 
připravujeme autobusový zájezd na Hostýnské vrchy a okolí.

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

250  g  Hovězí „TOP BLADE“ marinovaný v barbecue omáčce     226 Kč
300 g Vepřová krkovice na česneku a majoránce                  166 Kč
200 g Vepřová kotleta na čerstvém tymiánu                           139 Kč
200 g Kuřecí prso se šalvějí a slaninou                                  139 Kč
1 ks  Mořský vlk v celku plněný bylinkami                               199 Kč
1 ks  Grilovaný hermelín        89 Kč
K výše uvedeným jídlům v ceně servírujeme salát z čerstvé kapusty.
1 ks  Marin. vepř. koleno přední, nakl. zel., hořčice, křen, chléb 139 Kč
1 ks  Marin. vepř. koleno zadní, nakl. zel., hořčice, křen, chléb 189 Kč
Jako přílohu doporučujeme: 200 g  Grilovaná zelenina - 49 Kč, 150 g 
Grilovaný šalotkový špíz - 29 Kč, 200 g  Pečené brambory v alobalu 
s česnek. dresinkem - 29 Kč, 250 g  Salát z čerstvé kapusty - 39 Kč.

Hotel, restaurace, vinotéka, tel: 515 323 428 • Sport a wellness, tel: 
515 323 400 • email: rezervace@hotelrysavy.cz • www.hotelrysavy.cz 

Srdečně Vás zveme na benefiční akci

POHÁDKOVÝ ÚSMĚV
1. 9. na fotbalovém hřišti v Hostěradicích.

Odpolednem bude provázet moderátor a hudebník Josef Melen. 
Program: 10.00 - 12.00  soutěže pro děti • 12.00 - 12.30  ukázka
práce psovodů • 13.00 - 13.30  módní přehlídka • 14.00 - 14.30

šermíři Asmodeus • 15.00 - 17.00 k poslechu country skupina Paroháči.
Dále bude v programu také ukázka bojového umění valetudo,
Honzík Kloubec a jeho Jo-Jo, airsoft, malování na obličej, jízda

na čtyřkolkách, projížďka v bryčce atd. Občerstvení zajištěno, těšit 
se můžete i na bohatou tombolu. Vstupné 50 Kč dospělí, 20 Kč děti. 
Výtěžek z celé akce půjde na ONKA sdružení (www.onka-sdruzeni.cz)

SDH Ivančice - Němčice pořádá

KROJOVANÉ ROZMARÝNOVÉ HODY
sobota 24. 8. a neděle 25. 8., vždy od 15.00 hodin

Němčice - zahrádka hostince U Kolářů. K tanci a poslechu hraje 
dechová hudba DUBŇANKA. Vstupné 80 Kč.

SPK Petrovice u Moravského Krumlova pořádá 1. ročník

MEMORIÁL BRATRŮ VESELÝCH
TURNAJ NOHEJBALOVÝCH TROJIC

sobota 10. srpna, hřiště v Petrovicích, začátek v 9.00 hodin,
startovné 300 Kč za tým (omezená kapacita), přihlášky a startovné

do 4. 8. 2013 (tel.: 774 343 202 a 605 140 048). Občerstvení po celý 
den zajištěno (uzená cigára, maso na kotlíku, makrely na roštu).

SPK Petrovice u  Moravského Krumlova pořádá 18. ročník

MUCHA CUP
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

sobota 10. srpna, fotbalové hřiště v Petrovicích, začátek v 9.00 hod.
• družstva 5 + 1 „starých pánů“ od 33 let • startovné: 500 Kč/tým

• přihlášky a startovné do 4. 8. 2013 na tel.: 603 888 474
• občerstvení zajištěno (cigára, kotlík, makrely)

SPK Petrovice u  Moravského Krumlova zve širokou veřejnost na

TANEČNÍ ZÁBAVU
s kapelou CODEX (bývalá skupina Synchron)

sobota 10. srpna 2013 od 20.00 hodin, hřiště v Petrovicích.
Možnost posezení pod pergolou, občerstvení zajištěno

(uzená cigára, maso na kotlíku, makrely na roštu). Vstupné 70 Kč.
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Krumlov před léty
Náměstí T. G. Masaryka - č. p. 42 - 43

Úzká dvoupatrová stavba s č. p. 43 (30/I) je lékárna. Cituji z novin 
z r. 1923: „Před r. 1879 patřil dům Aloisi Komersovi, pak Josefu Milit-
kému, od r. 1884 Františku Rochovi, od r. 1887 Františku Paarovi. Od r. 
1895 Rudolfu a Gabriele Kretzigovým, od r. 1920 Gertrudě Berkové.“ 
Bohužel zde není uvedeno, zdali tento secesní dům fungoval i tehdy 
jako lékárna. Ve 30. letech 20. století patřil Ph. Mr. Františku Němco-
vi (nar. 1876 v Libkovicích u Roudnice). Tento lékárník přišel do M. 
Krumlova v roce 1927 a v tomto domě žil sám. Při bombardování dům 
vyhořel. Stavba nového domu na stejné parcele započala v srpnu 1947 
a dům byl obýván od července 1949. V roce 1947 převzala lékárnu 
Ph.Mr. Alžběta Vokurková a po ní manželé Adamovi. Stavbu prová-
dělo stavitelství Františka Ščudly z Moravského Krumlova. Byly zde 
zřízeny dvě výlohy, v 1. patře se nacházely pokoje a inspekční pokoj 
lékárny, kuchyň a sociální zařízení. Ve 2. patře se nacházel pokoj lé-
kárníka a další místnosti. Kronika města uvádí, že „od 1. 1. 1950 byl 
zřízen n. p. Medika řízený přímo ministerstvem zdravotnictví, jemuž 
podléhaly všechny lékárny v republice. Od 1. 1. 1957 řízení Medik 
v kraji převzal KÚNZ (Krajský úřad národního zdraví).“ Po roce 1989 
přešla lékárna do soukromých rukou. V současnosti je dům města a je 
pronajímán lékárně Paracelsus, spol. s r. o., která je zde od roku 1997. 
Od roku 2007 je ve dvoře Čalounictví Stix.   

Velký dvoupatrový dům s č. p. 42 (31/I) byl podle tisku „postaven asi 
v roce 1830 stolařem J. Pruklem. Po něm jej zdědila Karolina Niessne-
rová, roz. Pruklová. Od roku 1884 koupí přešel na Leopolda a Ignáce 
Kaufmannovy, od roku 1913 Vilemína Kaufmannová“. Za první repub-
liky zde sídlilo Družstvo Domovina. Bylo založeno v roce 1921 jako 
Okresní hospodářské družstvo pro okres MK a okolí. Obstarávalo svým 
členů potřeby a vykupovalo od nich výpěstky. Původně sídlilo na Palac-
kého ul., ale v r. 1922 koupilo tento dům od V. Kaufmannové za 140 000 
Kčs. Zadní cihlová budova mu sloužila jako sklad. V domě je k r. 1923 
doložena živnost hodináře Jana Havlíka, který zároveň vykupoval drahé 
kovy, později měl v domě pronajatou místnost trafikant s tabákovým 
zbožím Ludvík Lorenc. V letech 1922, 1924 a 1931 byla stavba adap-
tována podle plánů stavitele Tomáše Kolofíka. Byly upraveny obchodní 
místnosti, kancelářské prostory a zadní skladiště. Vlevo se nacházel ob-
chod, napravo pak družstevní místnosti a v zadní části kanceláře. 

Začátkem roku 1938 zde bydlelo poměrně hodně nájemců. Jednak 
zde bydlel úředník Družstva Václav Konečný s rodinou. Působil v M. 
Krumlově od roku 1926. Dále zde bydlela vdova Marie Kovaříková. 
Další podnájemník Tomáš Rubeša (nar. 1892 v Kelči u Hranic n. M.) 
byl velitelem místní četnické stanice a v Moravském Krumlově bydlel 
od května 1938 i s rodinou. Dalšími nájemci byla rodina Ďáskova. 
Karel Ďásek (nar. 1895 v Jihlavě) byl štábním strážmistrem. Od května 
1938 byl rovněž velitelem Stráže obrany státu v Hrádku u Znojma. 
V M. Krumlově žil od roku 1926 s rodinou. Posledními nájemci byla 
rodina inspektora pojišťovny Augustina Stratilova. 

Za války zde byla stolárna Ing. Huga Haidy. Z čelní strany do ná-
městí byla výloha s nábytkem, v budově na dvoře pak byla stolařská 
dílna. Po válce zde byl jako národní správce Arnošt Komárek. Po bom-
bardování byl dům opraven a byla obnovena činnost Družstva. To mělo 
dokonce své filiálky v Rakšicích a Miroslavi a sklady ve Vémyslicích, 
Morašicích, Višňovém, Dol. Dubňanech, Jamolicích, Trstěnicích, Ved-
rovicích a Olbramovicích. Kronika města uvádí, že „od r. 1948 (spíše 
až od let 1952 či 1953 – pozn. autorky) zde byl umístěn Výkupní závod 
a úřadovna okresního plnomocníka, která měla podrobnou evidenci o 
dodávkových povinnostech všech zemědělců v okrese a o plnění jim 
stanovených úkolů. Do převážného socializování vesnice, resp. venko-
va v roce 1957 byla práce plnomocníka rozsáhlá a pro mnohé neplniče 
i velmi obávaná. Zde se rozhodovalo o možnosti provedení domácích 
porážek a jiných požadavků zemědělců.“ 

V roce 1955 Krajský výkupní podnik přistavěl kulturní místnost při 
administrativní budově. Předtím, než dům připadl Vertexu, byl využí-
ván jako internát ZTŠ (odb. učiliště). V prosinci 1965 byl dům gene-
rálně opravován pro Vertex. Dokument uvádí, že „bilanční situace i 
v tuzemsku je tak příznivá, že bylo nutno přistoupit k rozšíření závodu 
(Vertex - pozn. autorky)… V souvislosti s takto rozšířenými kapacita-
mi zvýšily se též značně nároky na počet zaměstnanců. Tím došlo ke 
zhoršení uspokojování nutných žádostí o byty ve zdejším městě.“ Dům 
získal břízolitovou fasádu, byl zrušen průjezd a byl rozčleněn na by-
tové jednotky. V současnosti jej vlastní jednotliví majitelé bytů a není 
v něm umístěna žádná živnost.     

Zadní trakt je tvořen nižší přístavbou, kde je od r. 2006 kadeřnictví 
Romana a konfekce Mladá móda a XXLady Hrnčářových. Cihlová 
hospodářská budova je prázdná a ve špatném stavu. Na průchozím 
dvoře směrem do Palackého ulice, kde je dnes parkoviště, se léta
plánovalo autobusové nádraží.                                    Hana Prymusová

Prameny: MZA, D9, MOR140118250; SOkA Znojmo, MK/I. – M1, i. 
č. 331; Tamtéž, MK/I.-F1; Tamtéž, MK/II., i. č. 803 a 804; MMMK, p. č. 
439; archiv Odboru výstavby a územního plánování MěÚ MK; Stehlík, A.: 
MK před léty. Zájmy lidu, č. 30, 22. 12. 1923, s. 3 – 4., Stehlík, A.: Z dějin 
domů Mor. Krumlova In: Podyjí. Vlastivědný sborník jihozápadní Moravy, 
roč. I, 1924, s. 140 – 143.; Výpovědi pamětníků. 

Při několika mých návštěvách 
Miroslavi mě zaujal zámek vý-
chodně od náměstí, stojící na ne-
vysokém skalním útesu na místě 
původní tvrze. Právě tvar skály 
umožnil nejprve stavbu tvrze, 
která byla postupně nahrazena 
kamennou obytnou věží, ke které 
byly v průběhu století přistavěny 
další budovy. Od plošiny na vý-
chodní straně jej odděluje oblouk 
příkopu širokého 8,5 až 14 m, jenž 
byl vylámán ve skále a později 
obezděn. Přes nejužší místo vede 
jednoobloukový kamenný most.

První známí majitelé panství 
Miroslav byli v roce 1225 Misli-
bor a Hartleb z Miroslavi. Jejich 
předkové přišli zřejmě na přelomu 
12. a 13. století z Rakouska. Hrad 
nebo tvrz se výslovně připomíná 
až v roce 1387, kdy bylo panství 
prodáno bratry Zikmundem a 
Hartlebem z Myslibořic hraběti 
Hanuši staršímu z Hardeggu.

V dalším období se vystřídalo 
několik majitelů, až v roce 1497 
přešel majetek na Ludmilu z Mi-
roslavi, s níž se na Miroslav do-
stal rod jejího manžela Markvarta 
Valeckého z Mírova. Rod pánů Va-
leckých z Mírova vlastnil tvrz více 
než sedmdesát let a výrazně přispěl 
ke stavebním úpravám hradu.

Doposud nelze o podobě tvrze 
ve 13. a 14. století uvést nic bliž-
šího, než že jejím středem byla 
velká obytná, dnes pětipodlažní 
věž v půdorysu mírně kosoúhlého 
obdélníka (15 x 20 m), postavená 
na vrcholu skalního útesu. Návaz-
ně na věž narůstala později další 
zástavba. Někdy po roce 1497, 
kdy Markvart Valecký z Mirova 
začal s přestavbou hradu, byla 
v přízemí menší věže postavena 
brána s padacím mostem. Pod 
kamenným zábradlím je dodnes 
vidět vystouplá plocha sloužící k 
uložení padacího mostu.

Postupná přestavba hradu byla 
nutná vzhledem ke společenské-
mu postavení Markvarta Valec-
kého. Na hradu probíhala jednání 
s význačnými osobami tehdejší 
Moravy, Markvart byl několikrát 
uveden na důležitých smlouvách 
jako svědek. V přestavbách hradu 
pokračoval i syn Markvarta Zik-
mund Valecký. Zřejmě přistavěl 
západní a jihovýchodní křídlo 
zámku. I za něj pokračovala na 
hradě setkání s důležitými oso-
bami Moravy, případně se zde 
podepisovaly důležité smlouvy o 
přesunech majetků na Moravě.

Další vlastník Jiří Valecký z 
Mírova prodal panství v roce 
1569 Václavu Hodickému z Ho-
dic. V kupní smlouvě je poprvé 
označen objekt jako zámek. Ani 
za nového majitele a jeho po-
tomky neustala stavební činnost. 
Majitelé zvýšili paláce jižní 
části, doklenuli většinu místností 
a postavili (snad jen dostavěli) 
severní palác. Vnitřní úpravy se 
týkaly také hlavní budovy, hlavně 
ve druhém a třetím patře.

 Další příslušník rodu - Hynek 
z Hodic, se zúčastnil stavovského 
povstání, a tak v roce 1619 Miro-
slav vyplenili císařští žoldnéři ve-
deni generálem Dampierrem. Ten 
byl nechvalně známý po celé jižní 
Moravě. Po Bílé hoře byl majetek 
nekatolického Hynka Hodického 
zkonfiskován. Císař Ferdinand 
II. rozhodl dne 6. června 1626 
o prodeji hradu Miroslav s měs-
tečkem Miroslav a přilehlými ob-
cemi v okolí nejvyššímu sudímu 
markrabství moravského hraběti 

Jiřímu z Náchoda a Lichtenburka 
za 30 000 zlatých. Jiří z Náchoda 
byl temnou postavou stavovského 
odboje na Moravě. Byl vychován 
v bratrském duchu v bratrském 
sboru v Ivančicích, později byl 
oblíbeným zetěm Karla st. ze Že-
rotína a plukovníkem stavovské 
hotovosti. Po Bílé hoře rychle 
přestoupil na katolickou víru. 
Dokázal se vetřít do přízně císa-
ře, brzy byl jmenován říšským 
hrabětem a zasedl jako zemský 
sudí mezi hlavní představitele cí-
sařské moci na Moravě. Výrazně 
se podílel na získávání konfisko-
vaných nekatolických majetků
a brzy patři mezi nejbohatší oso-
by na Moravě. Zemřel koncem 
října 1634 na zámku v Miroslavi 
na rakovinu jícnu.

Přesto, že měl Jiří z Náchoda 
dostatek financí, nejsou informa-
ce o stavebních úpravách zámku
z jeho doby. Několik úprav zám-
ku, poničeného událostmi třice-
tileté války, provedl až v druhé 
polovině 17. století syn Jiřího 
z Náchoda Ferdinand Leopold. 
Byla provedena úprava střechy 
a interiéru obytné věže. V mládí 
se mu do Miroslavi moc nechtělo. 
Nakonec byl povolán na Moravu 
moravským královským tribuná-
lem a majetku se Leopold ujal 
až v červenci 1649, tj. 15 let po 
smrti svého otce. Asi moc dobře 
nehospodařil, protože postupně 
rozprodával majetek a v roce 
1661 prodal miroslavské panství 
Rudolfu Kounicovi. 

 Ani v Kounicově majetku pan-
ství moc dlouho nebylo. V únoru 
1665 Rudolf Kounic zemřel. Z 
doby jeho působení v Miroslavi 
se zachoval popis některých míst-
ností na zámku: pokoj zemřelého 
hraběte, velký sál u horních po-
kojů, ložnice, stará kancelář, horní
kuchyň, klenutá místnost u scho-
diště, pracovna purkrabího a kle-
nutá místnost u zadního dvora. 
Vybavení interiérů bylo skromné, 
většinou se omezovalo na několik 
stolů a židlí. U posledních tří míst-
ností bylo uvedeno velké množ-
ství pracovních nástrojů, nářadí
a interiérových doplňků.

Po Rudolfu Kounicovi byli 
dalšími majiteli členové rodu 
Schaumburgů. Panství bylo v té 
době zatíženo mnohými závazky. 
Přesto určitá stavební činnost za 
Rudolfa Schaumburgera pokra-
čovala. Po jeho smrti převzal ma-
jetek jeho syn Hanibal František.
V červnu 1689 se poprvé připo-
míná zámecká knihovna. 

Už po čtyřech letech mění 
zámek majitele. Za 35 000 
zlatých koupil panství hrabě 
Ferdinand Matyáš z Morzinu, 
ale již po dvou letech se stává 
majitelem miroslavského panství 
premostratský loucký klášter u 
Znojma. Ke kupní smlouvě byla 
vystavena ještě smlouva dodat-
ková, která řešila finanční vztahy 
nového i dřívějších majitelů. 
Císař Leopold I. schválil tento 
prodej 12. června 1694, ale na 
vyplacení konečné částky musel 
počkat hrabě Schaumburger až do 
roku 1719. Z roku 1727 je známé 
vyobrazení zámku na mapě Ma-
thiase Godefrieda Schmidta.

Po převzetí zámku premon-
stráty byl zřízen nový most přes 
příkop a nad vjezd byla vsazena 
deska, snad přenesená z Louky,
s letopočtem 1665. Noví majitelé 
se ihned pustili do rozsáhlých sta-
vebních úprav. Když po sto letech 

zrušil císař Josef II. klášter, pře-
šlo panství v roce 1784 v hodnotě 
téměř 160 000 do Náboženského 
fondu. Z fondu koupil v červnu 
1824 majetek šlechtic Josef Hop-
fen za 130 000 zlatých. Nejsou 
informace, že by na zámku pro-
váděl nějaké stavební úpravy. 

Na základě závěti bylo panství 
(velkostatek) předáno v lednu
1850 Františku Xaverovi Hopfe-
novi. Zřejmě hospodařil dobře, 
protože v roce 1892 získal titul 
svobodného pána. O dva roky poz-
ději došlo opět ke změně majitele. 
Velkostatek přešel do vlastnictví 
firmy Karla Stummera z Vídně 
a jeho společníka barona Alberta 
Hardt-Stummera. Jméno Stummer 
bylo na jižní Moravě známé. Stum-
merové podnikali v cukrovarnictví 
a mimo jiné jim patřily také cuk-
rovary v Moravském Krumlově a 
Oslavanech. Podrobnější informace 
o jejich činnosti uvedeme v „Expe-
dici“ paní Plchové v příštím čísle
Zrcadla. V roce 1912 byla provede-
na kontrola a oprava všech dřevě-
ných částí pátého podlaží zámku.

Informace o dalších deseti 
letech bohužel nejsou. Až v roce 
1924 rozhodl Státní pozemkový 
fond v Praze, že zámek s parkem 
se ponechají dosavadní majitelce 
a propouštějí se ze záboru. V lednu 
1930 potvrdil Státní památkový 
úřad pro Moravu a Slezsko v Brně 
z důvodu slev na daních pro ma-

jitelku, že „zámek je budovou sta-
rožitnou, dějinně památnou a umě-
lecky cennou“, a že je „po stránce 
památkové řádně udržován“.

Bombardování těsně před 
osvobozením v květnu 1945 zá-
mek přečkal (na rozdíl od jiných 
částí města) celkem dobře. Byla 
zničena skla u poloviny oken 
a poškozeno asi 50 m2 krytiny. 
Ihned byla provedena provizorní 
oprava. Další historii zámku čte-
náři (zvláště z Miroslavi) pamatu-
jí, takže ji nebudeme opakovat.

Přece jen ještě na konec jedna 
zajímavost. Na jihovýchodní zdi 
zámku je do fasády vražena dě-
lová koule. Odborníci by mohli 
posoudit, ze kterého je období. 
Odhadujeme, že může být z 
období pruských válek (1742) 
a připomínáme, že ze stejného 
období je ve fasádách domů v 
Olomouci asi 125 zazděných dě-
lových koulí. 

Pokusili jsme se velice zkrá-
ceně popsat historii zámku v 
Miroslavi. Dnes je zámek v ma-
jetku města. Pokusy o jeho prodej 
nebyly úspěšné, a tak se město 
rozhodlo pomocí dotačních peněz 
zámek opravovat. 

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Plaček M.: 

Ilustrovaná encyklopedie morav-
ských hradů, hrádků a tvrzí • 
Hodeček D.: Nástin dějin zámku v 
Miroslavi - Sb. SOkA Znojmo 2008

Z historie zámku v Miroslavi

Původní brána miroslavského zámku

Dělová koule ve zdi miroslavského zámku
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VÝSTAVA „HLEDÁNÍ
„

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

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

» AUTO - MOTO
koupím
•• Škoda Felicia, popř. Škoda Favorit, 
nebo Škoda Forman. Za nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 722 138 665.
•• jakékoli auto s platnou TK do 
5.000 Kč. Potřebuji na dojíždění do 
zaměstnání. Tel.: 604 470 816.
•• babetu v nepojízdném stavu, levně. 
Tel.: 722 212 261, pište sms.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní nové i použ. díly nebo i celý
motocykl ČZ 125 a 150 A, B, C, T. 
Tel.: 602 950 128. 
prodám
•• Jawa 350 v perfektním stavu po 
STK, nové pneu, bezkontaktní zapa-
lování, motor po GO, cena dohodou. 
Tel.: 722 534 411.
•• motocykl YAMAHA YZF 1000 
Thunderace, r. v. 1999. Drobná opra-
va nutná. Cena 25.000 Kč. Při rych-
lém jednáni sleva. Tel.: 732 225 507.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• garáž v Ivančicích na sídlišti, garáž 
v Němčicích u kurtu. Tel.: 603 793 890.
•• stavebni pozemek - Ivančice. Tel.: 
603 793 890.
•• zahrádku v Moravském Krumlově 
a okolí. Tel.: 777 582 899.
prodám
•• byt 3+1  OV v Olbramovicích. Info 
na tel.: 773 556 500, volat po 14 hod.
•• DB 3+1 v MK. Cena dohodou. Tel.: 
774 919 741.
•• řadový domek v Mohelně. Tel.: 
604 394 442.
•• nebo pronajmu cihlový byt 2+1 
na starém sídlišti v Ivančicích. Tel.: 
605 516 131.
pronajmu
•• garsonku na sídlišti v MK. Tel.: 
732 950 129.
•• byt 3+1 v Oslavanech, volný od 
srpna. Tel.: 724 347 243.
hledám pronájem
•• 2+1 pro 1+2 děti od kdykoliv dle 
dohody, nastěhovaní za dva měsíce
od nabídky (nespěchá), pouze MK.
•• garáž Miroslav nebo MK, dlouho-
době. Tel.: 773 378 771. 

» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• oblečení na holčičku, vel. 0-3 měsí-
ce, foto zašlu mailem, cena za vše 250 
Kč nebo jednotlivě, cca 10-30 Kč/kus 
podle druhu. Tel.: 722 076 093.
•• dětskou sedačku vajíčko, 500 Kč, 
jako nová. Tel.: 603 793 890.
•• dětské kolo Olpran 24, pro děti 6-10 
let, 100% stav, cena dohodou. Ivanči-
ce, tel.: 603 596 213, 605 920 191.
» STAVBA
prodám
•• 250 ks cihel Keratherm 44B na ce-
loplošné lepidlo. Cena za 1 ks - 35 Kč. 
Lepidlo v ceně. Mobil: 723 352 267.
» RŮZNÉ
koupím
•• funkční trakař na odvoz sena. Tel.: 
606 405 218.
•• funkční malý průtokový ohřívač 
vody připojitelný na zahradní hadici. 
Tel.: 602 782 272.
•• samochodnou rotační sekačku a 
motor na Teru. tel.: 723 048 329.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• 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
•• funkční litinový radiátor, bílý, 24 
článků, cena 1.000 Kč. Tel.: 777 769 
594. Ivančice.
•• kuchyňská kamna na tuhá pali-
va. Jako nové. Cena dohodou. Tel.:
724 168 655.
•• vzduchovou pistoli (terčovka) na 
co2. Super stav, typ Tau-7. Made in 
Czechoslovakia. Cena dohodou. Tel.: 
728 319 263.

» ZVÍŘATA
•• Nejen pro pejska i kočičku nakou-
píte u Hrdličků. Chovatelské potře-
by, Růžová 154, Moravský Krumlov,
tel. 608 152 300.

koupím
•• fenku německého ovčáka ve stáří 
kolem dvou let. Tel.: 721 757 628
prodám
•• jateč. a chov. králíky. Tel.: 732 562 498.
daruji
•• pes, stáří 7 měsíců, kříženec vyšší-
ho vzrůstu, krátkosrstý. Další info na 
sms 604 458 282.
» SEZNÁMENÍ
•• Nekuřák 59 let hledá přítelkyni. 
Ivančice a okolí. Tel.: 731 035 349.
•• muž 50 let, hledá ženu od 45 do 50 
let, která už nechce být sama, vše záleží 
na vzájemném porozumění, ve dvou 
se žije lépe. Samota tíží. Chtěl bych 
se setkat osobně. Tel.: 737 344 494.
•• Muž 42 let, 165/55 hledá hodnou 
ženu k vážnému seznámení. Děti ne-
jsou překážkou. Tel.: 607 821 013.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)
•• Potravinářská firma - masná výro-
ba s provozovnou v Tetčicích, přijme 
do masné výroby ženy a muže na 
hlavní pracovní poměr. Podmínkou 
u mužů ŘP skupina C. Kontakt:
724 128 241, 724 290 000.

» 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.
•• Nabízíme široké spektrum půjček 
pro zaměstnance, OSVČ /i začínající,
důchodce, ženy na MD. Bez poplatků 
předem. Vyplatíme Vaši nemovitost 
před exekucí nebo dražbou, refinan-
cujeme vaše úvěry. Kancelář: Ivanči-
ce, Palackého nám. 8. Práce pro více 
věřitelů. Tel.: 731 933 513, 731 734 874,
 www.pujckyfer.cz 

» 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.

•• 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

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

» VÝZVA
•• V úterý 2. 7. uletěl papoušek žako 
v Ivančicích na Réně. Informace na 
tel.: 728 401 792. Zn.: Odměna. 

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 15/13 vyjde 30. srpna 2013, uzávěrka 27. 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 

DOVOLENÁ V KINĚ OD 1.8.- 17.8. 2013
ne 18.8. v 15.00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 
  Anim. film USA, dabing

ne 18.8. v 17.00 PERCY JACKSON:
a ve 20.00 hodin MOŘE NESTVŮR 
ne 25.8. v 17.00 Dobrodružný film USA, dabing

čt 22.8. v 17.00 ŠMOULOVÉ 2
pá 23.8. v 17.00 Animovaná rodinná
so 24.8. v 15.00 komedie USA, dabing
ne 25.8. v 10.30
so 31.8. v 17.00
ne 1.9. v 17.00

pá 23.8. ve 20.00 OSAMĚLÝ JEZDEC
  Western-komedie USA, dabing 

ne 25.8. ve 20.00 RED 2 
  Akční komedie USA 

čt 29.8. v 18.00 KICK - ASS 2 
a ve 20.00 hodin Akční komedie USA/VB

pá 30.8. ve 20.00 REVIVAL
  Komedie ČR 

so 31.8. ve 20.00 MILLEROVI NA TRIPU
  Komedie USA

LETNÍ KINO 
ZÁMEK OSLAVANY

( 546 423 018

pá 2.8. ve 21.30 REBELKA
  Anim. fantasy USA, dabing

pá 9.8. ve 21.30 PROBUDÍM SE VČERA
  Komedie ČR

pá 16.8. ve 21.30 PŘÍBĚH MÉHO SYNA
  Drama ŠP/IT, deabing

pá 23.8. ve 21.30 KONEČNÁ
  Akční thriller USA, dabing

pá 30.8. ve 21.30 ČERTOVA NEVĚSTA
  Pohádka ČR

Za nepříznivého počasí se nepromítá.

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

pá 2.8. ve 20.00 R.I.P.D. – URNA : ÚTVAR 
so 3.8. ve 20.00 ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ
  Akční komedie USA, dabing

so 3.8. v 17.30 JÁ, PADOUCH 2 (3D)
ne 4.8. v 17.30 Anim. komedie USA, dabing

ne 4.8. ve 20.00 SVĚTOVÁ VÁLKA Z (3D)
  Akční film USA

pá 9.8. ve 20.00 KREV A POT
  Černá komedie USA

ne 11.8. ve 20.00 PACIFIC RIM - ÚTOK NA ZEMI  
  Akční film USA, dabing (3D)

pá 16.8. ve 20.00 WOLVERINE (3D)
so 17.8. ve 20.00 Akční film USA

ne 18.8. v 17.30 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
  Anim. komedie USA, dabing

ne 18.8. ve 20.00 STÁŽISTI
  Komedie USA, dabing

pá 23.8. ve 20.00 REVIVAL
so 24.8. ve 20.00 Komedie ČR

ne 25.8. ve 20.00 PŘED PŮLNOCÍ
  Romantický film USA

pá 30.8. ve 20.00 MACHŘI 2
so 31.8. ve 20.00 Komedie USA

so 31.8. v 17.30 ŠMOULOVÉ 2  (3D)
ne 1.9. v 17.30 Anim. komedie USA, dabing

ne 1.9. ve 20.00 DRSŇAČKY
  Komedie USA

3D brýle se prodávají za 30 Kč, nebo si můžete 
přinést vlastní pasivní brýle na bázi polarizace

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

pá 2.8. ve 20.30 CROODSOVI
  Anim. komedie USA, dabing

so 10.8. ve 20.30 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
  STRÁŽCŮ
  Anim. komedie USA, dabing

pá 16.8. ve 20.30 LET
  Akční film USA

so 17.8. ve 20.30 JENÍČEK A MAŘENKA:
  LOVCI ČARODĚJNIC
  Fantasy komedie USA, Německo

st 21.8. ve 20.30 ČTYŘLÍSTEK:
  VE SLUŽBÁCH KRÁLE
  Animovaná komedie ČR

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

Městys Olbramovice Vás 27. července zve na

OSLAVY 950 LET
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY

Program oslav:
8.00 - 12.00 hod.  Zvaní s dechovou kapelou Túfaranka
14.00 hod. Slavnostní zahájení
14.30 hod. Taneční vystoupení žáků ZŠ + MŠ
  a olbramovických žen
15.30 hod. Ukázka mladých hasičů při požárním zásahu
16.00 hod. Ukázky historického šermu
17.00 hod. Vystoupení dechové kapely Túfaranka
  s lidovým vypravěčem
18.00 hod. Volná zábava
21.00 hod. Rocková kapela Kristovy léta na fotbalovém hřišti
22.00 hod. Slavnostní ohňostroj

Doprovodné akce:
10.00-13.00 hod.  Prohlídka vojenského minimuzea Leskoun
10.00 hod. Vyhlídkové lety nad Olbramovicemi
10.00 hod. Otevření vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba
14.00 hod. Řemeslný jarmark s ukázkou řemesel a výrobků
14.00 hod. Ochutnávka vín od místních vinařů

Bohaté občerstvení během konání oslav zajištěno.
Po celý den hudební doprovod kapely TÚFARANKY.

Na počátku byla výzva ... Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dubňany 
pořádá IV. ročník sportovního turnaje

DUBŇANSKÉ CHLAPÁK
v sobotu 10. 8. 2013 od 15.00 hodin na hřišti.

Disciplíny: pivní trať, hod bečkou, dubňanská lávka a další soutěže.
Zveme zdatné muže, aby přijali tuto výzvu a přijeli se ucházet o titul, 
poháry a hodnotné ceny. Zveme soutěžící i diváky na tuto netradiční 

podívanou. Večer taneční zábava se skupinou TeamRock,
 která pobaví kvalitní rokovou hudbou.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
NOVÝCH PROSTOR STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE

NA ZEMĚDĚLSKÉ ULICI 2 V IVANČICÍCH 
neděle 15. 9. 2013 od 14.00 do 18.00 hodin

Program: otevřené dveře v nových prostorách • hry a soutěže
• tvořivá a keramická dílna • aktivity sportovního mobilního hřiště

• praktické ukázky zájmových kroužků • zábavné aktivity
a dovednosti • dětský koutek a herna • a mnoho dalšího ...

Občerstvení zajištěno • vstup volný.

SDH Rakšice pořádá

DEN S HASIČI
oslavy 115. výročí založení sboru plné ukázek složek IZS.

17. 8. 2013 od 13.00 hodin na návsi v Rakšicích.
Taneční zábava se skupinou DREAMS od 20.00 hodin.

EXPEDICE ZA SOUSEDY 
1. ročník - Kubšice - 24. srpna 2013

Společný cyklovýlet obcí Kubšice, Olbramovice, Vedrovice, 
Jezeřany-Maršovice, Loděnice, Šumice. Rodinná akce - na kole 

poznáváme své sousedy - dva stupně obtížnosti trasy.
Průběh jízdy volný, v jednotlivých obcích stanoviště na zajímavých 
místech, hospůdkách a vinných sklepech. Mapka trasy k dispozici

při registraci. Start a cíl: Kubšice - sportovní areál u Sokolovny.
Rregistrace od 8.30 do 10.30 hodin (registrace je možná také

předem na obecních úřadech obcí), v 11.00 hodin - start,
od 16.00 do 18.00 hodin - zábavné odpoledne, hrají Paroháči, 
občerstvení, tombola. Ve 20.00 hodin - zábava hrají Paroháči

Více informací a registrace na obecních úřadech a na 777 276 888.



Ve dnech 23. - 25. srpna se 
na Masarykově okruhu v Brně 
představí kompletní světová 
elita seriálu MotoGP. Na startu 
budou také tři domácí zástupci: 
Karel Abrahám a Lukáš Pešek 
ve třídě MotoGP a Jakub Korn-
feil ve třídě Moto3. 

Významný motocyklový pod-
nik s sebou přináší nemalé výdaje 
a bez podpory z veřejných zdrojů 
se neobejde. Celkem 40 milionů 
korun získá Automotodrom Brno 
na zajištění závodu Grand Prix 
České republiky 2013 na Masa-
rykově okruhu právě z veřejných 
zdrojů. Ve srovnání s rokem 2012 
dojde k poklesu o 6,5 milionu.

Ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy zajistí úhradu 
zalistovacího poplatku ve výši 
25 milionů korun, které budou 
poukázány prostřednictvím Au-
toklubu ČR přímo promotérovi 

šampionátu Dorna SPORTS. 
Jihomoravský kraj uzavřel s 

pořadateli smlouvu o propagaci 
za 10 milionů korun. JM kraj jako 
jediný z podporujících subjektů 
zachoval v roce 2013 výši plnění 
vůči Automotodromu Brno na 
úrovni roku 2012. „Jihomoravský 
kraj i přes dopady hospodářské 
krize a přes velké výpadky daňo-
vých příjmů udržel letos výši pod-
pory motocyklové GP v Brně. Na 
základě  smlouvy s Automotodro-
mem Brno bude organizátorům 
uhrazena částka 10 milionů korun 
za služby spojené s propagací Ji-
homoravského kraje v rámci této 
významné sportovní události, 
která již dávno překročila hranice 
města a regionu,“ konstatoval 
hejtman Michal Hašek.

Také Statutární město Brno při-
spěje na Grand Prix. Smlouva o 
propagaci zní na 5 milionů korun. 

Náklady na zajištění závodního 
víkendu Grand Prix ČR se v le-
tošním roce zvýší ze 137 na 138,5 
milionu korun. Polovinu nákladů 
tvoří zalistovací poplatek, který 

se oproti loňsku zvedl o několik 
milionů. Po třech letech tak orga-
nizátoři zvedli cenu vstupenek. 
Řádově desetikoruny navíc ale 
pouze kompenzuji nárůst DPH.  
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Na zdařilou loňskou sezónu 
v nejvyšší krajské soutěži chtějí 
navázat krumlovští fotbalisté.

Kádr trenéra Rudolfa Holátka 
se přiliš nezměnil. Bude opět slo-
žen téměř výhradně z vlastních 
odchovanců. Na hostování do 
Bystrce odešel brankář Bogner. 
Z Rakouska se vrací fotbalista 
s ligovými zkušenostmi Petr 
Schwarz a v jednání je příchod 
brankáře. Krumlovští se budou 
také spoléhat na podporu svých 
již tradičně výborných fanoušků.

Foto: Květoslav Adam                        Karel Abrahám na MotoGP v Brně

Velký úspěch přípravky 
AC Moravský Krumlov 
V průběhu měsíců dubna a května se mohly atletické přípravky

z celé republiky zúčastnit soutěže ve třech disciplínách: běh na 20 (star-
ší 30) metrů, hod medicimbalem a skok z místa. Výsledky postupně 
oddíly zasílaly do Prahy, do sídla Českého atletického svazu. Celkem 
se do této soutěže zapojilo 4507 malých atletů. 

Své výkony porovnávaly děti v šestasedmdesáti oddílech po celé 
republice, mezi nimi také malí atleti z AC Moravský Krumlov. Eliška 
Břinková v kategorii dívek - roč. 2004 získala součtem všech tří dis-
ciplín krásné 32. místo. V téže kategorii se umístila Ivana Skřivanová 
na 73. místě. V této kategorii starovalo 389 dívek. Velkým úspěchem 
bylo 62. místo Michala Novotného v kategorii chlapců - roč. 2005. 
Zde startovalo 339 atletů. Všechny děti z AC Moravský Krumlov se
v této soutěži umístily od 250. do 290. místa, což v porovnání s celko-
vým počtem startujících je velkým úspěchem.                                /abé/

Za rybáři do Vedrovic
Devátého ročníku rybářských závodů ve Vedrovicích, které se kona-

ly 29. června, se zúčastnilo 104 závodníků (86 jich závodilo v kategorii 
SENIOR a 18 bylo JUNIORŮ). Bylo uloveno 572 ks ryb o celkové dél-
ce 14 195 cm. Alespoň jednu rybu ulovilo 62 závodníků. Vítěz závodů 
potřeboval chytit k prvnímu místu 58 ryb.

V kategorii SENIOR zvítězil Jaroslav Čížek z Mohelnice (1277), 
před Jakubem Šabatou z MK (1061) a Josefem Mikeskou (Mohelnice). 
Největší rybu v kategorii SENIOR ulovil pan Petr Fuchs z Němčiček, 
byl to amur o délce 61 cm.

V kategorii JUNIOR se nejlépe dařil Adamovi Divišovi z Újezdu 
u Brna (446), Markovi Tuzovi z Polánky (298) a Lukáši Doškovi z 
Vedrovic. Největší rybu v kategorii JUNIOR ulovil Marek Tuza, a to  
kapra, který měřil 54 cm.

KRAJSKÝ PŘEBOR V KOPANÉ
neděle 11. srpna v 16:30 hod.
M. Krumlov - Ráječko

neděle 25. srpna v 16:30 hod.
 M. Krumlov - Rajhrad

Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
Mediálním partnerem FC Moravský Krumlov je Občanské sdružení ALMA - vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO

V sobotu 29. června se pět 
členů ivančického klubu Cycles 
Perfecta zúčastnilo 14. ročníku 
závodu na jídních kolech AU-
THOR Znovín Cup - Vinařská 
50. Trasa: Šatov - Nový Šaldorf 
- Popice - Konice - Havraníky 
- Hnanice - státní hranice - Retz 
- Oberretzbach - Unterretzbach - 
státní hranice - Šatov (50 km).

Téměř celá trasa vedla vi-
nařským krajem s rozličným 
povrchem od úseků na veřejných 
komunikacích, přes cyklistické 
stezky až po neupravené polní 
cesty včetně kamenitých úseků. 
Trasa vyžadovala připravenost 
každého závodníka. Vždyť start 

byl v nadmořské. výšce cca 230 
metrů, ale na několik místech 
museli závodníci zdolávat kopce 
nad 320 metrů. Naproti tomu se 
vydařilo počasí, teplota kolem 
25 stupňů byla ideální a suchý 
povrch celé trasy vyhovoval.

Přihlášených závodníků bylo 
1500 a byli rozdělení do 5 ka-
tegorií žen a 5 kategorií mužů 
podle věku, ale start byl hro-
madný. Snad zázrakem nedošlo 
k hromadné kolizi při takovém 
množství závodníků v „balíku“. 
Závodu se mohli zúčastnit jednot-
livci nebo také družstva. Ve star-
tovní listině lze najít závodníky i 
z okolí, např. z Dolních Kounic, 

Moravského Krumlova, i z men-
ších míst, např. z Lesonic, apod. 
Umístění ivančických závodníků 
ukazuje tabulka.

Olša František - 7. místo v 
kategorii 1952 a starší (zúčastnilo 
se   58 závodníků) • Šipl Milan 
- 47 místo v kategorii 1963-1972 
(370 závodníků) • Feith Marek - 
88. místo v kategorii 1963-1972 
(370 závodníků) • Feith Marek - 
12. místo v kategorii 1995- 1998 
(72 závodníků), a Hečková Jitka 
- 34. místo v kategorii 1963-1972 
(startovalo 64 závodnic).

V kategorii „Rodinný tým“ 
(3-4 muži + 1 dívka nebo žena) 
dojelo mužstvo Cycles Perfec-

ta na 7. místě. Škoda, že další 
členové klubu závodům jen při-
hlíželi. Velkou smůlu měla Jitka 
Hečková. Na osmém kilometru ji 
předjížděl neopatrně další závod-
ník tak, že Jitka skončila na zemi 
s bolestivým poraněním.

Odměnou za namáhavý závod 
obdržel každý závodník po dojez-
du láhev kvalitního vína, vynika-
jící štrůdl, poukázku na jídlo, na 
tašku s tričkem a dvojí povzbuzení 
od Nutrendu. Zakončení závodu 
na fotbalovém hřišti bylo velkou 
přehlídkou kol i překrásných dre-
sů. Ivančický s vyobrazením pla-
kátu od Alfonse Muchy byl velice 
obdivován.                    Jiří Široký

Cycles Perfecta na Znovín Cupu - Vinařská 50

FC Moravský Krumlov před startem krajského přeboru

Grand Prix České republiky v Brně se blíží

Předprodej:        MěKS MK


