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/Moravský Krumlov/ Za ne-
celý půlrok byla postavena tě-
locvična v areálu výchovného 
ústavu v Krumlově. Stavba byla 
slavnostně předána do provozu 
v úterý 27. srpna.

Na projektu spolupracovali 
Ing. arch. Viktor Drobný a Ing. 
arch. Martin Kabriel z pražské 
firmy Sportovní projekty s. r. o.
a za jeden měsíc - červen 2012 
- předložili projekt. Ten byl zá-
kladem pro budoucí stavbu tělo-
cvičny, která je tvořena ocelovou 
konstrukcí na základových pat-
kách a pláštěm ze sendvičových 
panelů. V prosinci 2012 byla 
vybrána stavební firma, kterou 
se stala společnost PSK Zlín. 

Záměr byl limitován nejen 
časem, ale hlavně cenou. Mi-
nisterstvo školství na tělocvičnu 
uvolnilo jen 14 milionů korun. 

„Vše se podařilo a my máme 
v rekordním čase a za rekordní 
peníze tělocvičnu, která svými 
parametry a technologiemi mů-
že konkurovat mnohem náklad-
nějším stavbám. Za zmínku 
rozhodně stojí sportovní pod-
laha tělocvičny, která je tvořena  
špičkovým povrchem TAR-
KETT. Ten je například oficiál-

ním povrchem mistrovství světa 
ve volejbale,“ hodnotí ředitel 
ústavu Mgr. Jan Košíček.

Čistý vnitřní rozměr tělocvič-
ny je 40 x 22 metrů. Tělocvična 
je vhodná pro všechny míčové 
sporty, i když například pro flor-
bal hrající se oficiálně na ploše 

40 x 20 metrů, asi nebude.  
Na halu navazuje sociální zá-

zemí: 2 šatny s příslušenstvím, 
WC a nářaďovna. Hala bude
v chladném období vytápěna 
stropním plynovým topením. 

Po rekonstrukci sokolovny
v centru města tak Krumlov má 

další kvalitní sportovní stánek.
Tělocvična je primárně urče-

na pro výuku a sportovní akti-
vity výchovného ústavu. Volné 
termíny si již dnes zamlouvají 
sportovní oddíly i veřejnost, 
což by mělo přinést potřebné 
finance na provoz.         /mape/

Vyrostla jako houba po dešti
ředitel Mgr. Jan Košíček a starosta Mgr. Tomáš Třetina



Rada JM vybrala pro realizaci 
projektu monitoringu choroby 
moru včelího plodu Výzkumný 
ústav včelařský z Máslovic.

Za bezmála 300 tisíc korun 
ústav zajistí sběr a vyšetření sed-
mi stovek směsných vzorků na 
přítomnost původce moru včelího 
plodu Paenibacillus larvae.

Samotná studie bude obsa-
hovat zejména: shrnutí stávající 

nákazové situace, popis cest ší-
ření nákazy a možnosti prevence, 
odhad škod způsobených choro-
bou a návrh opatření k tlumení
a prevenci nákazy. Společnost 
bude spolupracovat s jednotli-
vými okresními výbory Českého 
svazu včelařů. Ty určí území, na 
kterých se budou provádět labo-
ratorní vyšetření a která budou 
spolupracovat při sběru vzorků. 

V letech 2008 – 2012 již byla 
na území JM kraje provedena 
vyšetření včelstev na přítomnost 
moru včelího plodu. Na základě 
těchto průzkumů Krajská veteri-
nární správa pro Jihomoravský 
kraj v ohniscích nákazy provedla 
obvyklá opatření pro likvidaci 
nákazy. Na rok 2013 je plánována 
etapa kontroly oblastí s prokáza-
ným výskytem nákazy, aby zde 
bylo možné zjistit aktuální stav 
napadení včelstev.                /abé/
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S reklamou je boj věčný
Člověk si sedí spokojeně u televize zabořen v hlubokém křesle a sle-

duje zajímavý film. Pravda, teď sice píši o velmi nepravděpodobné věci, 
ale dejme tomu. Jak praví klasik: „I mezi koukolem se najde občas pšeni-
ce.“ Najednou je pořad v tom nejlepším přerušen a je zahájen reklamní 
blok. Probudí vás z příjemného polospánku. Začne vám vnucovat různé 
skvělé výrobky. Člověk si řekne: „Čert je vem, je to komerční stanice, tak 
je to živí,“ a začne bojovat bitvu alla Fantoci (pro neznalé: série skvělých 
italských komedií se smolařským panem účetním). Spočívá v tom, že 
přepínáte ďábelským tempem programy a marně hledáte ten, na kte-
rém zrovna nejede reklama. Obyčejně máte smůlu. Čas reklam je to�ž 
dobře zkoordinovaný. Ještě, že se televize dá vypnout...

Reklam a zaručeně výhodných nabídek se v dnešní době ale nezbaví-
te. Nejhorším druhem, ale velice rozšířeným a obchodníky oblíbeným,
je nabídka po telefonu. Telefon vám drnčí všude. V autobuse, kanceláři, 
za volantem i ve chvílích slastného odpočinku. Za�m se mi naštěs� ne-
stalo, aby mi zvonil v noci, ale co není, může být. Je vědecky dokázáno, 
že se rozespalý člověk hůř brání. Telefon vypínat nechcete. Volají pří-
buzní, známí a hlavně vaše milované dě�. Zvedáte raději každý hovor. 
Co kdyby se náhodou něco stalo, a vy se o tom nedozvěděli.

Toho využívají různé agentury a obtěžují vás před jídlem, při odpolední 
siestě či velkém úklidu. Zasahují i do toho nejhlubšího soukromí. Děvčata 
na druhém konci drátu jsou milá, dobře školená a využívají všech dostup-
ných psychologických zbraní. Nedají se odbýt. Dlouho jsem hledal ales-
poň nějaký způsob obrany. Nakonec mě k němu inspirovala jedna povíd-
ka, kterou jsem kdysi četl. Její americký autor měl ten stejný problém. 
Byl neustále obtěžován telefonními reklamami. Zahájil detek�vní pátrání 
a našel majitele jedné agentury, která tento hon na zákazníky pořádala. 
Začal ho také obtěžovat různými telefonáty. Oko za oko, zub za zub. 

Zařídil jsem se částečně po jeho vzoru. Stalo se tak asi po tře�m te-
lefonátu v jednom dni, kdy jsem odmítl výhodný internet, mobilní tarif
a pojištění. Když se počtvrté ozval mobil s neznámým číslem, zvedl jsem 
ho. Ovšem tentokrát se přihlížející rodina, která se sadis�cky těšila, jak 
se milovaný ta�nek začne opět vztekat, dočkala mírně střeleného 
rozhovoru. Zvedl jsem telefon a místo obvyklého „prosím“ jsem suše 
oznámil: „Pohřební služba.“ Na druhém konci sítě se ozval roztomilý 
hlásek „Mluvím prosím s panem Slámou?“ „Lituji, ale byl tak nadšen 
poslední výhodnou nabídkou, že ho klepla pepka a nyní odpočívá klidně 
v naší márnici. Pokud se s ním chcete setkat, straší o půlnoci na hradě 
Templštýně.“ „Měla bych tady nabídku na výhodný tarif jenom pro 
Vás.“ „Přeji upřímnou soustrast, přejete si jeho kremaci nebo pohřeb 
do země?“ Děvče na druhém konci drátu jemně zalapalo po dechu
a raději telefon dobrovolně položilo. Již staří vojenš� stratégové tvrdili, 
že nejlepší obrana je útok. Měli svatou pravdu. Netvrdím, že reklama 
není užitečná. Dokáže občas upozornit na věci nebo místa, o kterých ne-
víte. Ovšem, čeho je moc, toho bývá příliš a každému z nás dojde jedno-
ho krásného dne trpělivost. Nejen s reklamami.                           Petr Sláma

Slovo úvodem

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:
polokazetová markýza

- RD Ivančice

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

ZPRÁVY Z RADNIC
Dotace městské knihovně

/Moravský Krumlov/ Knihovny mají na území Čech a Moravy 
dlouhou tradici. Díky tomu, že byly zakládány i v těch nejmenších 
obcích, došlo k zvýšení vzdělanosti obyvatelstva. Bohužel, v dneš-
ní době se jen těžko hledají finanční prostředky na jejich provoz
a vybavení novými knihami. O tom, že svůj význam knihovny mají
pořád, vědí své v Moravském Krumlově. Zdejší zastupitelé rozhodli 
o uvolnění finančních prostředků v celkové výši 211.259 Kč z měst-
ské pokladny pro svoji městskou knihovnu. Tato částka bude určena 
na dovybavení této významné městské instituce.                      /PeSl/

Opravy chodníků pokračují
/Ivančice/ Po ulici Oslavanské v Ivančicích se opravy chodníků 

dočkají občané na ulici Okružní. Na základě provedeného výběrového 
řízení rozhodla rada města o tom, že opravu provede místní stavební 
firma Betostav Development, spol. s r. o., Ivančice. Oprava chodníků 
přijde městskou pokladnu na téměř 900 tisíc korun. Současně byla
radou města schválena i smlouva o dílo s touto firmou.               /PeSl/

Začnou s opravami zámku
/Miroslav/ V Miroslavi začnou s kompletní rekonstrukcí místní-

ho zámku. Práce začnou rekonstrukcí jihovýchodního křídla, což je 
zhruba 1/3 celkové rozlohy historické památky. Budou zde prove-
deny vnitřní úpravy, včetně oprav vytápění. Do budoucna je s těmito 
prostorami pročítáno pro pořádání výstav. V objektu právě probíhá 
stavebně-historický průzkum. Díky němu se podařilo objevit na fasádě 
zámku i spodní vrstvy - sgrafita. V současné době je známa firma, kte-
rá vypracuje projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele. Vítězem 
výběrového řízení se stala společnost ARCHITECT&ASSOCIATES  
Blansko. Dokumentace  bude vypracována za 890 tisíc korun.  Prvotní 
náklady rekonstrukce zámku bude krýt město ze svých vlastních zdro-
jů. Na předfinancování projektu má připraveno 5,6 miliónu Kč. /PeSl/

Chtěli by zateplit školku
/Oslavany/ Oslavanští radní by rádi zateplili místní školku na ulici 

Sportovní. Rada města se proto rozhodla objednat zpracování příslušné 
grantové žádosti na tento projekt v rámci operačního programu životní-
ho prostředí. Město Oslavany za vypracování žádosti zaplatí 30.000 Kč.
Jako zhotovitel byla vybrána firma Cyrrus AdviIsory, a. s., Brno.    /PeSl/

Provozní doba koupaliště
/Moravský Krumlov/ S příchodem chladného počasí se krumlov-

ské koupaliště vyprázdnilo. Provozovatel tedy s platností od pondělí 
26. srpna vyhlásil změnu provozní doby. Za příznivého počasí bude 
koupaliště otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin. Pro kondiční plavání je 
vyměřen čas od 12.00 do 14.00 a od 16.30 do 18.00 hodin. Vstupné 
bylo stanoveno na 35 korun za dospělou osobu a snížené na 25.   /abé/

Sportovní hala v Ivančicích
/Ivančice/ V neděli 22. září v době od 8.00 do 18.00 hodin se bude 

konat v ivančické městské sportovní hale den otevřených dveří. Měst-
ská sportovní hala, která shodou okolností stojí na ulici Rybářské, stej-
ně jako rodný dům velkého ivančického rodáka Vladimíra Menšíka,
je určena pro všechny halové sporty, zejména fotbal, házenou, volejbal 
i tenis. Do objektu se vejde až 500 diváků. V době konání akce bude 
pro širokou veřejnost otevřena bezplatně.                                     /PeSl/

VÝKUP ORNÉ PŮDY
VÝPLATA V HOTOVOSTI

Pro více informací volejte

775 377 977

Pro náš sklad nábytku
v Ivančicích hledáme:

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

SLEVA 20 %
NA MÍCHANÉ

VNITŘNÍ A FASÁDNÍ 
BARVY MISTRAL

SLEVA 30 %
NA PROBARVENÉ
OMÍTKY MISTRAL

MORAVSKÝ KRUMLOV, ZÁMECKÁ 26
tel.: 530 330 015, 603 258 947

IVANČICE, OSLAVANSKÁ 435/27
tel.: 530 330 425, 603 258 947

BARVY & TÓNY
KORÁLKY - BIŽUTERIE
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/Moravský Krumlov/ Vzhle-
dem k pokračujícím stavebním 
pracím na budově Mateřské školy 
Husova bude v měsíci září v této 
mateřské škole omezený provoz. 

Při prázdninových opravách 
budovy došlo k odhalení závad 
při rekonstrukci střechy. „Vzhle-
dem k tomu, že nevyhověly taho-
vé zkoušky mechanických kotev, 
není možné provést opravu stře-
chy dle projektu. Je tedy potřeba 
zajistit kompletní výměnu střeš-
ního pláště. Z důvodu bezpeč-
nosti bude proto omezen provoz 
mateřské školy v měsíci září tak, 

aby děti nebyly pod rekonstruo-
vanou střechou. Budou v provozu 
dvě ze čtyř tříd. Omlouváme se 
tímto za způsobené komplikace
a děkujeme rodičům za vstřícnost. 
I přes tyto neplánované práce 
je termín celkového dokončení, 
tedy 30. září, nezměněn,“ uvedl 
místostarosta Zdeněk Juránek.

Na ZŠ Klášterní, jsou práce 
uvnitř budovy dokončeny a výu-
ka začne v pondělí 2. září. Nadále 
budou probíhat finální práce na 
vnějších stěnách budovy. I zde 
by měl být termín ukončení prací
30. září dodržen.                   /abé/

Mateřská škola Husova
v září omezí provoz

/Ivančice/ V letošním roce se 
konalo v Ivančicích Mistrovství 
České republiky v házenkářském 
desetiboji mladších žákyň 2012 - 
2013. Tato akce skončila skvělým 
úspěchem místních žaček. Ty v 
tomto turnaji zvítězily. 

Ovšem stalo se to, s čím ani ten 
nejlepší organizátor podobných 
akcí nemůže počítat. Plánované 
náklady turnaje byly překročeny 
o 50.000 korun. O pomoc se po-

řadatel akce, občanské sdružení 
HK Ivančice, obrátilo na město 
Ivančice. Rada města doporučila 
zastupitelstvu poskytnout finanční 
prostředky formou veřejné finanč-
ní podpory v požadované výši
a zároveň doporučila zastupitelům 
schválit i příslušnou smlouvu. 

Zastupitelstvo o poskytnutí ve-
řejné finanční podpory rozhodlo 
všemi hlasy přítomných na svém 
zasedání dne 5. srpna.         /PeSl/

Přispějí na náklady turnaje

Kraj pomůže včelařům, 
včelí mor bude monitorován



/Moravský Krumlov/ V úte-
rý 27. srpna navštívil starostu
Moravského Krumlova Tomáše 
Třetinu zástupce jaderné veřej-
nosti Vítězslav Jonáš.  

V současné době je velké téma 
budoucnost elektrárny Dukovany. 
V roce 2015 totiž končí projekto-
vaná životnost elektrárny. Počítá 
se však s prodloužením provozu 
o deset let. Palčivou otázkou zů-
stává - a co dál?

Sdružení Energetické Třebíč-
sko, jejímž předsedou je Vítězslav 
Jonáš, požádalo odborníky, aby 
připravili osnovu studie o udrže-
ní jaderné energetiky v regionu. 
Tento koncept bude předložen 
ministerstvu průmyslu a obcho-
du, které ústy sekčního ředitele 
pro energetiku Pavla Gebauera 
přislíbilo, že s tímto podkladem 
bude pracovat při přípravě variant 
budoucnosti elektrárny.

„Musíme být připraveni na no-
vou vládu. Proto jsme připravili 

osnovu studie, která má zhodnotit 
ekonomické, energetické a sociál-
ní dopady. Pouze na základě kva-
litních podkladů, které odrážejí 
reálnou situaci, je možné udělat 
správné a zásadní rozhodnutí
o Dukovanech,“ vyjádřil Vítězslav 
Jonáš při jednání v Krumlově. 

Moravský Krumlov bude
spolupracovat na studii

Na podzim 2013 odstartují 
práce na socio-ekonomické stu-
dii s názvem Scénář budoucího 
vývoje mikroregionu Jaderné 
elektrárny Dukovany. Cílem je 
zmapovat sociální a ekonomické 
dopady na region v případě pro-
vozu, případné výstavby 5. bloku 
a odstavení Jaderné elektrárny 
Dukovany. Výzkumníci z Uni-
verzity Karlovy budou v regionu 
sbírat data, která pak budou ve 
studii vyhodnocena. „Určitě se 
rádi zapojíme a budeme při této 
studii nápomocni. Naší snahou 
je zachování energetického regi-

onu. Elektrárna je významný za-
městnavatel a v Krumlově bydlí 
spousta pracovníků, takže se nás 
to bytostně týká,“ shrnul starosta 
Tomáš Třetina. 
Výstavba pátého bloku by výraz-
ně přispěla k rozvoji Krumlova

Pokud se rozhodne o výstavbě 
5. boku, měli bychom být připra-
veni, a mít sepsané požadavky
k nové výstavbě,“ zdůraznil Jonáš.

Při výstavbě elektrárny v osm-
desátých letech se počítalo s budo-
váním infrastruktury, ale některé 
věci se nestihly. Je to například 
obchvat Jamolic a Polánky. Při 
případné stavbě pátého bloku by 
měly obce vznést požadavky na 
rozvoj infrastruktury. Moravský 
Krumlov je významné město po-
blíž elektrárny a při rozvoji regio-
nu sehraje velkou roli.          (fru)

30.08.2013                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 3

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 19. 8. 2013

MATERIÁL DRUH               Kč/kg
Železný šrot      litina, max. 40x40 cm                   5,50
 Fe těžké nad 4 mm, litina neupr., trubky  5,00
 Fe šrot lehký do 4 mm                          4,00
 Fe s nečistotami (komplet. autovraky)     2,00
 elektromotory (bez řemenic)             15,00
Měď Cu drát nový lesklý             130.00
 Cu plech kus. nový lesklý                 125,00
 Cu kabely čisté/mastné          40,00 / 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                                     27,00
 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

§

Veřejné osvětlení v Ivančicích
Bylo a stále ještě je. Bude? Přesto, že se dělá všechno pro to, aby 

nebylo, je nezpochybnitelně nádherným prvkem na náměstích, v 
historickém jádru i přilehlých ulicích města Ivančic. Bylo i chloubou 
města. Tou už není. V roce 1991 prošlo architektonickou soutěží a jeho 
instalace, včetně nádherného secesního mobiliáře (lavičky a odpadko-
vé koše) budila obdiv nejen ivančických občanů. Od té doby se mnohé 
změnilo. Největší změnou je vztah lidí k hodnotám, mezi které jistě 
originální secesní, veřejné osvětlení patří. 

Stačí prohlásit osvětlení za neopravitelné, odpadkové koše za špatně 
vysypávatelné, do jejich údržby nepustit ani korunu (je přece krize a 
nejsou peníze), vydat povolení k umístění „okrašlovacích“ prvků (do-
pravní značení, „kvákadlo“, turistické značení, reklamní panely, tarify 
parkovného, řetězy na jízdní kola, vodítka na psy, toaletní potřeby pro 
psy, odpadkové koše) na sloupové osvětlení a chlouba je pryč. No a co, 
stejně „to“ svítí Pánu Bohu do oken.                                1. 8. 2013 (Ť)

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

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, chtěla bych se Vás zeptat“ Vlastníme s bývalým man-
želem rodinný dům. Manžel nechce v domě bydlet a svoji polovinu 
neužívá, po mně však chce, abych jej z jeho poloviny vyplatila. Já ho 
však nemůžu vyplatit jednorázově a chtěla bych se s ním domluvit na 
splátkách. Chtěla bych tedy vědět, jestli je možné, když manžel nebude 
chtít na splátky přistoupit, abych si splátky prosadila i u soudu? A ještě 
jsem se chtěla zeptat, jakou žalobu bych v tomto případně měla podat?

K Vašemu dotazu uvádím, že je třeba rozlišit dvě možné situace. 
Zjednodušeně řečeno záleží na tom, jako dlouho jste s manželem roz-
vedeni. Pokud máte dům ve společném jmění manželů, toto společné 
jmění manželů můžete dle zákona vypořádat do tří let od rozvodu 
manželství, a to dohodou nebo podáte žalobu k soudu (kterýkoliv
z manželů) na vypořádání společného jmění manželů.

Pokud jste rozvedeni více než tři roky a dosud jste se nedohodli ani 
není podána žaloba na vypořádání k soudu, dle občanského zákoníku 
začíná po třech letech platit domněnka, že nemovitý majetek máte
v podílovém spoluvlastnictví a vaše podíly jsou stejné. Takže po třech 
letech budete mít nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví. 

Zákon na prvním místě dává přednost vždy vaší vzájemné dohodě. 
Jak se s manželem dohodnete, záleží na vás dvou. Samozřejmě je mož-
né se dohodnout libovolně na splátkách, ale pouze se souhlasem obou 
stran. Pokud manžel nebude zásadně souhlasit se splátkami a nedohod-
nete se, pak zbývá možnost řešení věci soudní cestou. 

Do tří let od rozvodu podáváte žalobu na vypořádání společného jmění 
manželů a s nemovitostí v této době nemůžete bez manžela nakládat, 
protože je stále ve společném jmění manželů. Po třech letech od roz-
vodu manželství podáváte žalobu na zrušení a vypořádání podílového 
spoluvlastnictví nebo existuje možnost, že můžete svůj poloviční podíl 
prodat, druhý z manželů má pak jako spoluvlastník předkupní právo. 
Problémem však může být prodej pouze poloviny nemovitostí. 

Pokud bude věc řešit soud a bude-li nemovitost u soudu přikázána do 
Vašeho výlučného vlastnictví, budete muset bývalého manžela vyplatit. 
Soud obvykle rozhoduje, že má být zaplaceno do určitého počtu dnů od 
právní moci rozsudku. Můžete zkusit požadovat úhradu ve splátkách, ve 
většině případů k tomu soud nepřistoupí, pokud s tím druhá strana nebude 
souhlasit. Navíc tomu většinou brání i větší hodnota nemovitého majetku.

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

V pátek 2. srpna podepsali zástupci Kraje Vysočina, Jihomoravské-
ho kraje a ČEZ, a. s., JE Dukovany memorandum o spolupráci, které 
vymezuje budoucnost vztahu mezi Skupinou ČEZ a kraji, na jejichž 
území se Jaderná elektrárna Dukovany nachází nebo zasahuje pásmem 
havarijního plánování. Memorandum podepsali MUDr. Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina, Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje, Ing. Ladislav Štěpánek, ředitel divize Výroba 
ČEZ, a. s. a Ing. Jaroslav Jakub, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany. 
Podpis memoranda byl stvrzen i symbolickým vysazením lípy stříbrné
a usazením pamětního kamene před fotovoltaickou elektrárnou vedle 
Informačního centra JE Dukovany. Další info naleznete na webu OBK.

Ve středu 7. srpna to byl právě rok od posledního úrazu na elektrárně. 
Tím pracovním úrazem před rokem bylo obyčejné zakopnutí na scho-
dech jednoho z 1151 pracovníků ČEZ v lokalitě JE Dukovany. Aby to 
nebylo jen 365 dní bez úrazu, ale podstatně více, rozběhla se na za-
čátku prázdnin v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín kampaň 
„Bezpečné chování, dělat věci správně, i když se nikdo nedívá“. Ta má 
mimo jiné za úkol upozornit na fakt, že bezpečnost není jen požadav-
kem zaměstnavatele, ale především vlastním zájmem každého občana. 

Jedno z plánovaných cvičení Organizace havarijní odezvy se usku-
tečnilo ve středu 14. srpna. Iniciační událostí cvičení byla srážka 
vozidla přepravujícího čerstvé palivo s železniční cisternou plnou 
transformátorového oleje a následný požár. Do cvičení byl zapojen 
personál Havarijního řídícího střediska, jednotka podnikových hasičů, 
bezpečnostní služba a havarijní skupina pro jaderný materiál.

Do konce roku 2014 budou v okolí dukovanské elektrárny vybu-
dovány čtyři měřicí seismické stanice. Spolu se stávající stanicí u M. 
Krumlova přispějí k seismickému zodolnění elektrárny. Ta tímto vy-
chází vstříc požadavkům a doporučením Mezinárodní agentury pro ato-
movou energii se sídlem ve Vídni. Hlavním účelem seismologické sítě 
je možnost přesného určení polohy ohniska případného lokálního ze-
mětřesení. Nová síť rovněž umožní detekci velmi slabých zemětřesení. 
Životnost měřicího vybavení se předpokládá 8-10 let. Více informací 
na www.ipe.muni.cz.      23. 8. 2013, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Projekt Moderní laboratoř 
z fondů EU na GMK se rozjíždí

Vážení čtenáři, po třech měsících se opět vracíme ke druhému 
z projektů financovaných z fondů EU na GMK, který byl nazván 
Moderní laboratoř pro výuku přírodovědných předmětů. Projektové 
práce jsou již v plném proudu a my přicházíme s novými informace-
mi o dění v projektovém týmu.

Během uplynulých tří měsíců byl zrealizován nákup materiálového 
vybavení (11 notebooků, sady senzorů pro fyziku, chemii a biologii
a laboratorní zařízení - váhy, detektory radioaktivního záření ad.), které 
je již plně k dispozici metodikům přírodovědných předmětů. Školení, 
které proběhlo na konci minulého školního roku v měsíci červnu, bylo 
zaměřeno na práci s měřicími sondami Vernier (fyzikální a chemické 
pokusy a práce se softwarem). Nové přístroje museli vyučující nejprve 
vyzkoušet a nastavit, aby mohlo být vše připraveno ke zdárné práci. 

V prázdninovém měsíci červenci byly práce na projektu pozastave-
ny. Ale již během měsíce srpna začali metodici přírodovědných před-
mětů vytvářet další laboratorní práce a metodiky do všech tří předmětů 
(fyzika, chemie, biologie), tentokrát se zaměřením na EVVO. V novém 
školním roce začne ověřování vytvořeného materiálu v praxi. 

Mgr. Petr Eckl, asistent projektu

Rozhodnutí o Dukovanech padne do dvou let

Pro samostatnost a soběstačnost 
občanů našeho města starších 70 
let a občanů, kteří jsou držiteli 
průkazů „ZTP“ a „ZTP/P“, se 
zavádí od 1. 9. 2013 nová služba 
„SENIOR TAXI“.

Tato služba je poskytována v k. 
ú. Moravský Krumlov, Rokytná 
a Polánka. Této služby mohou 
oprávnění občané využít při 
návštěvě lékaře, pošty, přátel, 
obchodů apod. SENIOR TAXI 
bude v provozu v pracovních 
dnech od 7.00 do 15.00 hodin. 
Oprávněný občan si tuto službu 
může objednat u poskytovatele 
jeden den přede dnem, v němž 
má být služba SENIOR TAXI po-
skytnuta. Budou-li to umožňovat 
provozní podmínky poskytovate-
le, je poskytovatel oprávněn po-
skytnout službu SENIOR TAXI v 
den jejího objednání nebo i v den 
pracovního klidu.

O poskytnutí služby žádají 
oprávnění občané na tel. čísle 
720 580 610 nebo 720 580 620 
s přesným určením místa a času 
poskytnutí služby, zároveň dají 
provozovateli souhlas s nakládá-
ním s osobními daty, která pro-
vozovatel potřebuje pro vedení 
provozního deníku.

Za jednu jízdu zaplatí opráv-
něný občan 10 Kč, pokud jednu 
jízdu absolvuje více občanů na-
jednou, platí částku 10 Kč každá 
z těchto osob. Na zaplacenou 
částku obdrží platící doklad o za-
placení. Vozidlo SENIOR TAXI 
je označeno logem města.

Veškeré informace o nové služ-
bě najdete také na internetových 
stránkách www.mkrumlov.cz.

Vážení občané, doufáme, že 
budete s touto novou službou 
spokojení a budete ji hojně vyu-
žívat.        Irena Kočí, členka RM

Od září bude v Krumlově
v provozu SENIOR TAXI

/Miroslav/  Dobu první světové 
války nepřipomínají jen zažloutlé 
fotografie z rodinných alb nebo 
sporadicky vysílané dokumenty 
v televizi. V našich městech a 
obcích stojí na různých místech 
i pomníčky se jmény padlých. 
Pomníky často vznikly hned po 
skončení války (1918) a některé 
z nich pomalu chátrají.  

V Miroslavi na své padlé spo-

luobčany nezapomínají. Roz-
hodli se, že místní památník 
opraví. Rada města vyhlásila 
výběrové řízení na akci s ná-
zvem: „Restaurování Památníku 
padlých v 1. světové válce ve 
městě Miroslavi“. Vybrán byl 
akademický sochař Petr Rozto-
čil z Prahy. Miroslavskou rad-
nici bude oprava památníku stát 
téměř 277 tisíc korun.       /PeSl/

Oprava památníku padlých

Starosta Tomáš Třetina a Vítězslav Jonáš



ČAJOVNA IVANČICE
Příjemné posezení s knihou
nebo přáteli v centru Ivančic

Co si u nás můžete dát?
Výborné čaje, kávy, domácí medovník,
oříšky přímo z pražírny, čokoládové
fondue a další podle sezónní nabídky.

Dále u nás zakoupíte:
Různé dárečky a drobnosti - svíčky Impala,
ručně vyráběné šperky, obrazy, keramika,
balíčky plné dobrot ... 
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PO  Zavřeno
ÚT  Zavřeno
ST  15-21 hodin
ČT  15-21 hodin
PÁ  13-23 hodin
SO  13-23 hodin
NE  Zavřeno

www.cajovnaivancice.cz

naproti hasičům,
ul. Krumlovská 3
Ivančice

Asi jste si již sami v Ivančicích 
všimli chlapíka jedoucího na 
koloběžce. Tedy myslím na elek-
trokoloběžce. Na zádech má vět-
šinou ruksak a jede mu to docela 
svižně. A protože mne to zaujalo, 
tak jsem se za ním vydal. Prostě 
vyzvědět o tomto dopravním pro-
středku více. Tvůrce elektrokolo-
běžky - pana Miloslava Martinů 
- jsem našel v usedlosti pod ivan-

čickým viaduktem. A rozhovor to 
byl velmi zajímavý.

Jak jste se k myšlence elektro-
koloběžky dostal? A proč zrovna 
koloběžka?

Myšlenkou jsem se zabýval ve 
chvíli, kdy bylo potřeba zlepšit 
pohyblivost jednoho člena v rodi-
ně. Jeho věk mu přinesl zhoršení 
pohyblivosti. Napřed jsem uva-
žoval o elektrokole, ale tento pro-
středek je zbytečně těžký a dost 
neohrabaný. A nastupování na 
těžké elektrokolo taky představuje 
pro starší lidi menší gymnastický 
výkon. Naproti tomu koloběžku 
každý zná jako svůj první doprav-
ní prostředek, a je s ním tedy zcela 
obeznámen. Koloběžka je lehká 
a dá se na ni snadno nastoupit. 
A tak vznikla elektrokoloběžka. 
A protože je při jízdě potřeba i 
sedět, přibyla sedačka.

Název elektrokoloběžka je 
moc dlouhý, a proto jsem tento 
výtvor nazval ekolka.

Řeknete nám něco o technic-
kých parametrech ekolky?

Základem je klasická volně do-
stupná koloběžka. Já jsem použil 
výrobek firmy KOSTKA, který 
považuji za stylově podařený. 
Pohon obstarává klasický motor 
z elektrokola s tím rozdílem, že je 
použit větší výkon. Je to z praktic-
kého důvodu, že ekolka je v prvé 
řadě dopravní prostředek méně 
pohyblivých spoluobyvatel. Na 
elektrokolu si lze v případě „ne-
dostatku síly“ pomoci šlápnutím 
do pedálů (v kopci). Na ekolce to 
tak snadné není. Energii motoru 
dodává baterie, a to Li-on nebo 
LiFePo. Ovládání je v v rukoje-

tích, „plyn“ se přidává palcem 
pravé ruky a v brzdových páčkách 
jsou čidla. O vše elektrické se sta-
rá malá řídicí krabička, která dává 
povely motoru.

Motor je typu BLDC, tzn. že 
se jedná o stejnosměrný motor 
bez komutátoru, kde rotor je ne-
točivá část motoru (je to vlastně 
osička zadního kola). Stator je 
opatřen permanentními magnety 

a točí se (přes výplet pohání ráfek 
kola). Je to prostě klasický motor 
naruby. Výhodou je skutečnost, 
že se v tomto motoru nic netře či 
nešoupe, je bezúdržbový. Výkon 
motoru je v našem případě 750 W 
trvale, zvládá však i trojnásobné 
krátkodobé zatížení (rozjezdy, 
kopce apod.). Zde je limitován 
bateriemi, kde ne každá dokáže 
dávat potřebný proud. Nosnost 
ekolky je dána použitou koloběž-
kou. Obyčejně to bývá do 150 kg. 
Musí se ale počítat s vahou moto-
ru a baterií. Ekolka sama o sobě 
váží do 20 kg.

Ekolka má i tempomat a reku-
peraci energie při brzdění. Vše je 
snadno nastavitelné přes tzv. USB 
kabel z libovolného počítače. 

A výkony?
Dojezd ekolky na jedno nabití 

je řádově 30 až 40 km a záleží 
na stylu jízdy, váze jezdce a i 
třeba protivětru. Jedná se přece 
stále o „lehkou váhu“. Rychlost je 
rovněž limitována stejnými ome-
zeními, ale radar při vjezdu do 
Ivančic mi „naměřil“ i 45 km/h.
Doba nabíjení z nuly na plnou 
kapacitu baterie je asi 4 hodiny. 
Cenově vychází 100 km jízdy na 
ekolce na 6 - 8 Kč.

Kde by se mohla uplatnit?
Jak jsem již říkal, v prvé řadě ji 

využijí lidé s omezenou pohybli-
vostí. Již jsem jednal i se zdravot-
ními pojišťovnami. Ale praxe mi 
ukázala, že především mládež je 
nakloněna každé novince. Často 
se mě na ni ptají žáci či studenti. 
Z univerzitního kampusu v Brně 
jsem pro zájem ani nemohl odjet.

S ekolkou jsem byl i v Praze. 

Tedy nejel jsem po D1, ale me-
zinárodním expresem. V každém 
takovém vlaku jsou místa pro 
kola. Na pražském hlavním 
nádraží se ve vestibulu kolem 
ekolky srotilo tolik lidí, že se při-
šla podívat i policie proč. Prostě 
dojíždění do zaměstnání na ekol-
ce představuje dobrou alternativu 
k autu či MHD.

V plánu je využití ekolky i v 
rekreačních zařízeních. Jak pro 
ježdění jen po okolí, tak i pro del-
ší přejezdy. Organizačně se např. 
řeší přejezd Šumavy po cyklos-
tezkách. Start je na Špičáku u 
Železné Rudy a pak se jede přes 
Horskou Kvildu až na Lipno. Na-
bíjení baterií je řešeno dobíjením 
v místech obvyklých zastávek 
pro občerstvení, nebo výměnou 
za nabitou baterii. Ekolka se v 
cíli odevzdá v půjčovně. To samé 
lze realizovat na jižní Moravě po 
vinařských oblastech. ČD provo-
zuje půjčovnu kol, třeba časem 
budou půjčovat i ekolky.

Široké spektrum se otevírá v po-
užití u městské policie, doručova-
telů pošty, pracovníků rozsáhlých 
průmyslových provozů apod.

Kde se dá ekolka koupit?
Koupit se v současné době 

v obchodě nedá. Řada lidí si ji 
podomácku vyrábí sama. Ekolka 
se nedá „patentovat“. Vše na ní 
je obecně známé, jen spojení je 
zatím málo rozšířené. Mám vy-
myšleny různé varianty ekolky,
a to dle použití na silnici, do te-
rénu či pro malé děti. Praxe rov-
něž ukáže vhodnou kombinaci 
síly motoru a kapacity baterií.
Ve stavu zrodu jsou i různé vari-
anty uložení baterií. Rád každé-
mu pomohu s realizací ekolky, 
nebo mu ji prostě postavím.

A co jste zažil s ekolkou?
Jako „veselou příhodu z natáče-

ní“ mohu uvést situaci, kdy jsem 
při cestě na Velkou Klajdovku v 
Brně předjel houf cyklistů. A ten 
první ve skupině si ulevil - no to 
se na to mohu vykašlat, když mne 
předjíždí už i koloběžka. Nebo 
na Skřípském mlýně porazil je-
den cyklista ceduli - pozor ovce. 
Díval se na moji ekolku. Asi tam 
dám ceduli - pozor ekolka :-).

Co na závěr? 
Na závěr lze říci, že ekolka má 

smysl. Je to dopravní prostředek, 
který je šetrný k okolí. A stačí i 
malý solární panel k jejímu dobí-
jení. Ekolka se dá převážet skoro 
v každém autě.                      /abé/

Pozor ekolka! Tahle jede klidně čtyřicítkou!

/Miroslav/ Ve dnech 6. až 8. 
září proběhnou v Miroslavi tra-
diční krojované hody. Slavnost 
společně pořádají krojovaná 
chasa, město Miroslav a Řím-
skokatolický farní úřad Miroslav. 
Rozjezdem akce bude páteční 
taneční zábava, ke které zahraje 
duo Roman & Jarda Band.

Oficiálním zahájením hodů je 
sobotní předání hodového práva 
chase starostou města Augusti-
nem Formanem v obřadní síni 
městského úřadu. Po deváté hodi-
ně následuje vyhrávání po městě 
a zvaní na hody. Od 16.00 hodin 
je připraveno krojované zavádění 
pod májí a od 20 hodin taneční 
zábava v kulturním domě.

Nedělní program začíná průvo-
dem krojované chasy do kostela 
sv. Petra a Pavla. V 9.00 hodin 
zde bude sloužit slavnostní mši 
svatou Mons. Dr. Karel Simandl 
z berlínské nunciatury. Poté ná-
sleduje kladení věnců na hřbitově 
a opět vyhrávání po městě a zvaní 
na hody. V 16.00 hodin následuje 
krojované zavádění před kultur-
ním domem a v 17.00 hodin bude 
patřit taneční parket zavádění 
ženáčů. Po oba dny bude k tanci a 
poslechu hrát kapela VACENOV-
JÁCI (večerní zábava „3 na 3“).

V kostele sv. Petra a Pavla při-
praví z plodů polí a zahrad Klub 
katolických žen výstavu „Podě-
kování za úrodu“.      Roman Volf 

Krojované hody v Miroslavi

Djembe marathon: horké 
letní počasí, hudba a tanec

Rodinný festival DJEMBE MARATHON se uskutečnil první srpno-
vý víkend ve sluncem rozpáleném areálu Vrabčí hájek v Moravském 
Krumlově. Pořadatelem bylo Městské kulturní středisko Moravský 
Krumlov a program připravilo Občanské sdružení ALMA. 

V bohatém programu vystoupily ty nejlepší hudební a taneční forma-
ce, které se ethno muzikou u nás zabývají. Více jak sedm set návštěvní-
ků tak mohlo po dva dny zcela propadnout tradičním africkým, balkán-
ským, indickým i brazilským rytmům. Již tradičně se také uskutečnil 
workshop hry na djembe pod vedením Pala Nowaka z ostravské kapely 
CAMARA. Základy afrického tance předvedla nejen ženám Marcela 
Sovadinová, která stejně jako Palo jezdí za studiem přímo do Afriky. 

„Festival se určitě povedl. Účinkující i návštěvníci vytvořili na-
prosto skvělou atmosféru. Myslím, že si to všichni užili, a jsem rád,
že Moravský Krumlov může hostit takto výjimečný festival,“ uvedl
za pořadatele ředitel MěKS Moravský Krumlov Bořivoj Švéda. 

Sobotní doprovodný program byl zaměřen na děti i celé rodiny. 
Všichni mohli vyzkoušet pohyb po vodní ploše ve velké kouli - tzv. 
aquazorbing, který provozoval Jaromír Sloboda - chodimepovode.cz. 
Kreativní dílna ALMARA připravila rukodělné dílničky a dětský kou-
tek s hračkami. Ostravská společnost Firemky.cz zaplnila velký párty 
stan dřevěnými stolními hrami. Nechybělo ethnotržiště s rukodělnými 
výrobky a výborná ivančická čajovna Pramen života.

„Děkuji za nevšední dva dny s Vámi, byl to pro mě velice příjemný 
zážitek hned po příjezdu do České republiky z dalekých koutů. Moc 
jsem si to užila a těším se na další ročník,“ uvedla na Facebooku festi-
valu Milenka Vargová žijící v Řecku.

Myšlenku přivést do Moravského Krumlova nezvyklou alternativ-
ní hudbu již čtyři roky propaguje Občanské sdružení ALMA. První 
ročník před čtyřmi lety, který byl spojen s utvořením českého rekordu
v nepřetržité hře na djembe po dobu 50 hodin, se stal základem pro let-
ní festival hudby a tance. „Jsem rád, že se organizace zhostilo Městské 
kulturní středisko v Moravském Krumlově a že se podařilo tuto akci 
díky sponzorům uskutečnit. Děkujeme všem, kteří pomohli festival 
zrealizovat, a těšíme se na festival příští, který se uskuteční 1. a 2. 
srpna 2014,“ řekl Marek Pečer za o.s. ALMA. 

Další informace, fotografie a videozáznamy jednotlivých vystoupení  
naleznete na webových stránkách www.djembe.alma.cz               /abé/

Anketa Strom Znojemska 
čeká na vaše návrhy

Byl vyhlášen další ročník regionální ankety o nejsympatičtější strom 
z vašeho okolí. Své návrhy můžete zasílat do 17. listopadu 2013. 

Anketu opět vyhlašuje Klub přátel stromů Znojemska, Správa Ná-
rodního parku Podyjí a Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko. Až do 
neděle 17. listopadu budou organizátoři sbírat návrhy, poté připraví ze 
zaslaných a odevzdaných materiálů expozice. Na výstavách i na webo-
vých stránkách organizátorů budou mít všichni zájemci opět možnost 
hlasovat pro jednoho až tři kandidáty. 

Pokud tedy máte ve svém okolí oblíbený strom, nebo vás nějaký 
tichý velikán zaujal na vašich prázdninových výletech, neváhejte, po-
řiďte fotografie či kresby, doplňte informace a pošlete svůj návrh na 
strom.znojemska@seznam.cz, nebo na adresu Živé pomezí Krumlov-
sko - Jevišovicko, Okružní 394, 672 01  Moravský Krumlov.       /abé/

Persefona je občanské sdružení 
poskytující odborné sociální, právní 
a psychologické poradenství obě-
tem domácího násilí, sexuálního 
násilí a znásilnění. Služby jsou po-
skytovány také těm, kteří se obětem 
uvedeného příkoří snaží pomoci.

Naše služby v Ivančicích posky-
tujeme dva dny v měsíci, a to čtvrté 
pondělí v měsíci v době od 14 do 
18 hodin a druhou středu v měsíci v 
době od 9.00 do 13.00 hodin. Pora-
denství je od září 2013 poskytová-
no v nových prostorách Střediska 
volného času, na adrese Zeměděl-
ská 2 - budova „Horizont“.

Do konce roku 2013 jsou to 
tyto termíny: 11.9. a 23.9., 9.10., 

13.11. a 25.11., 11.12. a 23.12.
První konzultace s klientem 

probíhá s terénní sociální pracov-
nicí, která v případě potřeby zpro-
středkuje další konzultaci klienta 
s právničkou nebo psycholožkou 
Persefony, o. s.

Na konzultaci v uvedených ter-
mínech je možné přijít bez objed-
nání, ale jistější je se telefonicky 
objednat na 737 834 345 nebo na 
pevné lince 545 245 996 v pra-
covní dny v čase 9 - 17 hod.

Přijďte se poradit, jsme tu 
proto, abychom Vám podali po-
mocnou ruku. Nabízíme pomoc, 
podporu a bezpečný prostor pro 
Váš příběh.                 /Persefona/

Persefona v Ivančicích

foto: Tomáš Svoboda
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 01. 09. DO 15. 09. 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

• 29.8. - 1.9. - MALÝ FESTIVAL  LOUTKY. Přes třicet obcí navštíví 19 di-
vadelních 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
• 31.8. v 15.00 hod. -  O ZLÉ KOZE. Představení pro děti v rámci Malého 
festivalu LOUTKY. Rakšice - Orlovna.
• září - VÝSTAVA „5 TŘEBÍČSKÝCH FOTOGRAFŮ“ - MěÚ - 1. poschodí.
• 1.9. v 15.00 hod. -  O JANKOVI A ANDULCE. Představení pro děti v rámci 
Malého festivalu LOUTKY. Polánka - kulturní dům.
• 1.9. v 15.00 hod. - O PLAVÁČKOVI. Představení pro děti v rámci Malého 
festivalu LOUTKY. Rokytná - kulturní dům.   
• 3. a 4. 9. od 17.00 hod. - STŘEDOVĚKÉ  RYTÍŘSKÉ  DIVADLO  NA  KO-
NÍCH se skupinou TRAKEN, zámecké nádvoří. Vstupné: 200 Kč, děti: 100 Kč.
• 15.9. od 15.00 hod. - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - Moravský 
Krumlov jako gotická městská pevnost. Exkurze po městě s odborným výkla-
dem PhDr. J. Kacetla. Sraz u vstupu do dolního zámeckého parku.
• 17.9. od 19.00 hod. - ŠVÉDOVA TROJKA. První koncert držitelů čtyř port
v Moravském Krumlově. Host: OLD BOYS POUTNÍCI. Kinosál. Vstupné 80 Kč.
Předprodej IC, nám. TGM 40, tel.: 515 321 064. 

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
• září - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM ANEB ŠKOLA NARUBY - přihlášení 
místních a okolních základních škol do projektu a předání deníčků žákům 2. a 3. 
tříd. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Moravský Krumlov. Více na: www.celeceskoctedetem.cz
Připravujeme: • 30.9. ve 14.00 hod. - JAK SE PÍŠE KRONIKA. Několik let 
svého života věnuje Jana Puchegger Chadalíková psaní kroniky města Znojma 
a rozhodně s tím nekončí. Rádi ji proto přivítáme u nás v knihovně na besedě 
spojené s autorským čtením. A o čem bude kronikářka vyprávět? - Jak se ke 
kronice a jejímu psaní vůbec dostala. Jak těžko se někdy shání materiály potřeb-
né ke psaní kroniky. Jak vlastně píše kroniku včetně ukázek z ní. Kronikáři 20. 
století na Znojemsku. Zákon o kronikách a proč se kroniky píší. Beseda se koná 
ve spolupráci s TyfloCentrem M.K. Vstupné 15 Kč.

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

• 1.9. v 15.00 hod. - O SMOLÍČKOVI. Hraje Divadlo Tomáše Machka. Před-
stavení loutkového divadla v rámci Malého festivalu 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
• 6.9. od 20.30 hod. - koncert CARMINA BURANA. Účinkuje Brněnský 
filharmonický sbor Beseda brněnská, Domský komorní sbor Brno, Soubor 
bicích nástrojů brněnské konzervatoře, Jiří Hrubý, Jana Hlaváčková, Hana 
Škarková, Marek Olbrzymek, Jiří Miroslav Procházka. Řídí Petr Kolář. 
Klášter Rosa coeli. Prodej vstupenek na místě od 19 hodin. Vstupné: plné 
200 Kč, senioři, děti 150 Kč. Koncert pořádá Město Dolní Kounice a Brněn-
ský filharmonický sbor Beseda brněnská.
• 7.9. od 10.00 hod. - HISTORICKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI ROSA COELI.
Program začíná v 10 hodin na Masarykově nám. historickým jarmarkem.
Od 13 hodin výstava vín s bohatým doprovodným programem: muzikál PO-
PELKA (ZUŠ Ivančice), divadelní a hudební vystoupení, průvod krále měs-
tem na zámek, renesanční dvorské tance, večerní průvod městem a ohňostroj 
nad řekou. Dále po celý den prohlídky kláštera Rosa coeli, výstava obrazů v 
synagoze a kulturním domě, občerstvení, skákací hrad, trampolíny a historická 
střelnice BAŠKIRSKÁ LUKOSTŘELBA. 

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 20.10 - KÁVA aneb VELKÉ KOUZLO MALÉHO ZRNKA. Výstava
o kávě, jejím zpracování a přípravě. Galerie Památníku A. Muchy. Výstavu pořádá 
Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích ve spolupráci s Muzeem v Bruntále.
• 6.9. - 25.9. - PROJEKT RŮŽE. Výstava prací studentů Gymnázia Jana Bla-
hoslava. Památník A. Muchy. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 5. 9. v 16.00 hod.
• 7.- 8. 9. - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Otevření těchto památek v Ivan-
čicích: KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - sobota, neděle 13.00 - 17.00 
• KAPLE SV. JAKUBA - sobota, neděle 13.00 - 17.00 • KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE - sobota, neděle 13.00 - 17.00 • ŽIDOVSKÝ HŘBITOV - sobota, neděle 
9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 • PAMÁTKY JEDNOTY BRATRSKÉ - sobota, neděle 
9.00 - 17.00 (zpřístupněno okolí základu presbytáře kostela a studny, výklad o his-
torii Jednoty bratrské v Ivančicích, okružní procházka objekty, možnost vytisknout 
si linoryt, luštění chronogramu, slavnostní odhalování informační tabule - průběž-
ně, bohoslužba na základech presbytáře s písněmi bratrských biskupů Blahoslava, 
Augusty, Komenského - v neděli v 15.00) • PAMÁTNÍK A. MUCHY - sobota, 
neděle 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 (stálá expozice A. Muchy a Vl. Menšíka - běžné 
vstupné, výstava GJB - Projekt růže - sklepení, vstup zdarma) • KOSTEL SV. PE-
TRA A PAVLA V ŘEZNOVICÍCH  - sobota, neděle 13.00 - 17.00 hodin.
• 13.9. od 20.00 do 24.00 hod. - KLOBOUKOVÁ OLDIES PARTY. Provět-
rejte svůj letní klobouček, než ho zavřete do skříně, nebo si nějaký originální
vyrobte, fantazii se meze nekladou. Nádvoří radnice (při špatném počasí vesti-
bul radnice). K tanci a poslechu hraje DJ Hans. Občerstvení zajištěno. Vstupné: 
50 Kč v klobouku, 70 Kč bez klobouku.
Připravujeme: 27.-28. 9. - SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY. Tradiční trhy, 
zábavný program, prodej burčáku do vyprodání zásob. Palackého náměstí Ivan-
čice, nádvoří radnice. Program: Pátek: • 13.30 UKULELE ORCHESTRA • 
15.30 POPELKA - muzikál ZUŠ Ivančice • 17.00 OZZY OSBOURNE - revival 
• 18.30 ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ - SHŠ Grál Brno • 19.00 STEJŠN - rock-
ová kapela 20.30 ŠERMÍŘSKÉ OHŇOVÉ VYSTOUPENÍ - SHŠ Grál Brno.  
Sobota: • 10.00 VRACOVJÁCI - dechová hudba • 13.00 EVELÍNA - folkrock-
ová kapela • 15.00 ŽELEZNÝ ZEKON • 16.00 BEZ KOFEINU - rocková 
kapela • 18.00 TOMÁŠ LINKA A STARÝ FÓRY - country kapela.
• VÝSTAVA BONSAJÍ - pátek i sobota, nádvoří radnice, prodej bonsají, pora-
denská služba, ukázky tvarování. Pořádá Sdružení bonsajistů Bítešska a Brněnska.
• IVANČICKÝ GRILFEST - III. ročník, sobota od 10.00 hodin za doprovodu 
country kapely GRÝN a KAREL GOTT revival Morava, soutěž v grilování, 
přihlášky soutěžních týmů: tel. 546 419 467, e-mail: smutny@ivancice.cz 

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1.9. od 8.00 hod. - SBĚRATELSKÁ BURZA. Přístup prodejců od 7.00 hodin. 
Pro kupující vstup zdarma. Rezervace: tel.: 606 683 229, 549 412 891, zamek@ro-
sice.cz. Občerstvení zajištěno. Zámecké nádvoří. Pořádá Správa zámku Rosice. 
• 2.9. - 30.9. - VÝSTAVA ZALOŽ SI. Výstava knižních záložek ze sbírky Tere-
zie Ševčíkové. Ke zhlédnutí vždy v otevírací dobu knihovny. 
• 2.9. od 13.00 do 16.00 hod. - DEN PRO DĚTI A DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ. Zábavné odpoledne pro děti a celé rodiny. Zápis do kroužků, vystoupe-
ní gymnastiky, mažoretek a žonglérů, lepicí stěna, tříkolky, brusle, vodní tram-
polína, divadlo. Koná se na nádvoří zámku, v SVČ a v herničce MC Kašpárkov. 
Divadýlko, opičí dráha, dětský koutek a dílnička. Pořádají: Středisko volného 
času Rosice a MC Kašpárkov. 
• 7.9. - DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ. V letošním roce 
zveme na prohlídku kostela sv. Martina a radnice. Kostel bude otevřen od 14.00 
do 17.00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku radnice ve 13.45 před budovou. 
• 14.9. v 15.00 hod. - SKŘÍTKOVSKÉ ODPOLEDNE. S sebou sportovní 
oblečení, pití, baterku, tužku, papír. Sraz na nádvoří zámku. Určeno pro děti 
od 8 let. Pořádá Turisťák Rosice. 
• 17.9. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ. Cestovatelské puto-
vání tentokrát do exotické Havaje. Pořádá městská knihovna. 
• 19.9. od 19.00 hod. - PŘEDNÁŠKA O ETIKOTERAPII. MUDr. Vladimír 
Vogeltanz, který pracoval 15 let jako lékař v nemocnici a poté odešel z oficiální 
medicíny, vás na své přednášce seznámí s možnostmi uzdravení změnou vlastní-
ho postoje a hledáním skutečných příčin nemocí a životních obtíží. Společenský 
sál ZKC, vstupné 150 Kč, předprodej ve Fotoateliéru Dorazilová, Kostelní 7.
• 21.9. v 9.00 hod. - V. ČESNEKOVÉ SLAVNOSTI. Gurmánský festival s 
kulturním aroma. Česnekový jarmark, folklórní soubory, hudební a taneční vy-
stoupení, divadlo, výtvarné dílny, atrakce pro děti, prohlídky zámku, česnekové 
speciality, grilované ryby, pivo, burčák...Začátek v 9:00, vstupné 30 Kč, zámek 
Rosice. Pořádá OS Prádelna ve spolupráci s městem Rosice a KIC.

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
• 1.9. - KONCERT ROMANA HORKÉHO A SKUPINY POZDNÍ SBĚR. 
Koncert na nádvoří oslavanského zámku. Pořádá KIS Oslavany. 
• 14.-15.9. - OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI. Sobota: • 10.00 
slavnostní zahájení • 11.00 setkání oslavanských rodáků na náměstí • 14.00 
historický průvod městem s králem Přemyslem Otakarem I. • 14.00 koncert 
Věry Martinové • 15.00 Rytířský turnaj na koních • 20.00 večerní ohňová 
show • 21.00 večerní historický průvod s loučemi ulicemi města • 21.15 
slavnostní ohňostroj na náměstí. Po celý den zajištěn historický kulturní pro-
gram -  rytířské souboje, kejklíři, fakírské lože, klauni, dobové hry pro děti ... 
Neděle: turistický den, vyjížďka po Hornické cyklostezce • 14.00 koncert - Ivan 
Mládek a BIO TRIO. Program slavností ke stažení: www.oslavany-mesto.cz  
• 21.9. v 10.00 hod. - KLUBOVÁ VÝSTAVA RETRIEVERŮ. Výstava všech 
plemen retrieverů se zahraniční účastí.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• od 2.9. - ZÁPIS DO KROUŽKŮ A ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 
2013/2014. Formuláře na ZŠ v Oslavanech na nástěnce nebo v kanceláři DDM.

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
• VÍTÁME VÁS PO PRÁZDNINÁCH NA DOMEČKU! Můžete se přihlásit 
do sportovních, výtvarných a zábavných kroužků pro předškoláky, žáky i do-
spělé. Přihlášky přijímáme v kanceláři DDM. Podrobnou nabídku kroužků, ceny
a rozvrh najdete na www.domecekmk.cz, jsme také na FACEBOOKu. Přijdte se 
podívat na ukázkové hodiny kroužků, prohlédnout prostory a poznat se s lektory. 
• Zájmové kroužky začínají svou pravidelnou činnost 16.9.
• NABÍDKA CVIČENÍ PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ: začínáme od 9.9.
• PILATES - pondělky od 17 hodin, lektor: Yvona Žáková, 800 Kč/pol.
• STREČINK - pondělky od 18.10 hodin, lektor: Yvona Žáková, 800 Kč/pol.
• FIT MIX - úterky od 17 hodin, lektor: Jitka Švédová, 800 Kč/pol.
• SUPER JUMP- TRAMPOLÍNY - úterky od 18.10 hodin, lektor: Šárka Ivano-
vičová, 800 Kč za pololetí. 
• POWERJÓGA - středy od 18 hodin, lektor: Anna Žáková, 800 Kč/pol.
• 9.-13.9. - TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA DOMEČKU. Přijďte se
za námi podívat a vyzkoušet z naší nabídky kroužků. Vstup pro děti i rodiče 
volný. Program a další informace na webu www.domecekmk.cz
• 13.9. - NOC NA DOMEČKU - LOUTKOVÁ. První nocování na Domečku 
v novém školním roce, tentokrát loutkové. Zahrajeme si divadlo, vyrobíme lout-
ku, zasoutěžíme si a mnoho dalšího. Nuda to určitě nebude. S sebou: karimatku, 
spacák, pití, pohodlné oblečení. Začátek 13.9. v 16. hodin, konec akce 14.9. v 9 
hodin. Poplatek 70 Kč. Na akci je nutné nahlásit se předem v kanceláři DDM.

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
• STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE Vás od 2. září 2013 uvítá
v nových prostorách na adrese Zemědělská 2  v Ivančicích.
• 5.9. od 15.00 hod. - CELOEVROPSKÁ KAMPAŇ ZAMĚŘENÁ NA 
PRÁVO MLADÝCH NA INFORMACE. Chceme poukázat na potřebu 
kvalitních informací pro mládež, jakožto jednoho ze základních lidských práv. 
Ivančice, venkovní areál SVČ Ivančice, Zemědělská 2.
• 9.9. - DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY. Ivančice, Palackého náměstí.
• 15.9. od 14.00 do 18.00 hod. - OTEVÍRÁME HORIZONT. Slavnostní ote-
vření nových prostor SVČ Ivančice. Pro návštěvníky budou připraveny zábavné 
aktivity a dovednosti, hry a soutěže, tvořivá a keramická dílna, aktivity sportov-
ního mobilního hřiště, ukázky z činnosti zájmových kroužků otvíraných v novém 
školním roce, dětský koutek a herna, diskotéka a mnoho dalšího. Občerstvení.
• 16.-20. 9. od 9 do 18 hod. - ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ všech 
účastníků (dětí i dospělých) proběhne centrálně v budově SVČ Ivančice, Země-
dělská 2. Účastník se může přihlásit i během školního roku, ale nemusí být přijat 
z důvodu naplněné kapacity zájmového kroužku. Kompletní nabídku zájmo-
vých kroužků pro školní rok 2013/2014 naleznete na: www.svcivancice.cz

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 2.9. - VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ.
• 4.9. - SENIORSKÁ STŘEDA V KLUBU.
• 7.-8. 9. - TRADIČNÍ ROZMARÝNOVÉ HODY S OCHUTNÁVKOU VÍNA.

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

• 14.9. - PO STOPÁCH RODINY ESTERHÁZY (Eisenstadt AT, Fertöd 
HU). Poutní místo Loretto, pohoří Leithagebirge, unikátní Horský kostel ve tvaru 
umělé hory, hrobka skladatele Josefa Haydna, zámek Fertöd, právem nazývaný 
„maďarské Versailles“. Odjezd: Krumlov 5.00 (Blondýna), náměstí 5.05, návrat 
okolo 21.00. Cena: Doprava 400 Kč (členové odboru + spolupřihlášené děti do 
16 let), 500 Kč (ostatní). Horský kostel 3 €, zámek Fertöd 2500 HUF / 250 Kč. 
Podmínka účasti: Uzavřené cestovní pojištění. Přihlášky: U paní Jelínkové v 
prodejně KVĚTINKA na Klášterním náměstí 143 v M. Krumlově, tel. 515 322 
208 / 702 601 963. Platba za dopravu nejpozději 1 týden před odjezdem.
Připravujeme: • 12.10. - PUSTEVNY, RADHOŠŤ A ROŽNOV POD 
RADHOŠTĚM. Autobusem vyjedeme na Pustevny, známé mj. stavbami 
architekta Dušana Jurkoviče. Kolem sochy Radegasta přejdeme po hřebeni 
Beskyd na Radhošť s kaplí Cyrila a Metoděje. Z Radhoště sejdeme pěšky 
do Rožnova. Navštívíme místní Valašské muzeum v přírodě, zájemci mohou 
vystoupit i na nově postavenou dřevěnou rozhlednu Dušana Jurkoviče. Turistická 
náročnost 3 - horský terén do 20 km, převážně v klesání. Odjezd:  Krumlov 
6.00 (Blondýna), náměstí 6.05, Ivančice 6.15. Návrat okolo 20.00 hodiny. 
Cena: doprava 320 Kč (členové KČT a s nimi přihlášené děti do 16 let), 420 
Kč (ostatní). Vstupné VMP 70 - 200 Kč dle navštívené expozice, Jurkovičova 
rozhledna 30 Kč, rozhledna Radhošť 5 Kč.  Přihlášky: U paní Jelínkové
v prodejně KVĚTINKA na Klášterním náměstí 143 v M. Krumlově, tel. 515 32 
22 08 / 702 601 963. Platba za dopravu nejpozději 1 týden před odjezdem. 
Více informací na www nebo na 721 763 489 (Pavel Roháček, volat jen Pá-Ne).

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 14.9. - HOSTÝNSKÉ VRCHY, ROZHLEDNA HOSTÝN A OKOLÍ. 
Autobusový zájezd. Budou připraveny kratší a delší trasy. Vede Jiří Eibel.

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

• PO PRÁZDNINÁCH U NÁS OPĚT OD 23.9. PLNOU PAROU VPŘED! 
Připravujeme: Jógu pro dospělé, cvičení Body and Mind, tvořivé výtvarné dílny, 
Baby klubík, angličtinu a další. První cvičení jógy s Martinou Turečkovou již 19.9.

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

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

Občanské sdružení ALMA, Dobelice
Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov

mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
• SBÍRKY ŠATSTVA: Organizujeme další sbírku kojeneckého a dětského 
oblečení a potřeb pro brněnský Klokánek, dětský domov v Ivančicích a v 
Moravském Krumlově. Pro sociální šatník zajišťujeme sbírku oblečení pro 
dospělé - trika, košile, svetry, pyžama, spodní prádlo, obuv, domácí obuv, zimní 
bundy a podobně. Čisté a ne příliš obnošené oblečení můžete přinést do naší 
kanceláře v Knížecím domě v Moravském Krumlově každý pracovní den od 9 
do 12 hodin do 30. září. Dárcům velmi děkujeme. Nejedná se o finanční sbírku. 
Připravujeme: • 21.9. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na 
náměstí TGM. Zakoupíte kvalitní výrobky a výpěstky od ověřených farmářů.

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 

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:

3. září od 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“. Vstupné 100 Kč.

8. září od 15 do 17 hod. - KURZ PRAKTICKÉ AROMATERAPIE
Dozvíte se, proč je aromaterapie dnes tak oblíbená a také něco
o její tisícileté tradici. Seznámíte se s esenciálními oleji a naučíte se 
je využívat. Očicháte si základní esenciální oleje. Zjistíte, jak vám 
můžou pomoci při řešení řady zdravotních obtíží a jak se uplatní
ve vaší domácnosti. Lektorka Ing. Radka Křivánkova (www.sarlot.cz)

Vstupné 50 Kč. Registrace účasti na sarlot@siladoteku.cz

10. září od 19.30 hod. - PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ CVIČENÍ
pro uvolněnou mysl a pružné tělo. Vstupné 100 Kč.

15. září v 15.30 hod. - KINEZIOLOGIE - METODA ONE BRAIN
Co nám o nás může říct naše tělo? Jak funguje mozek ve stresu? 
Proč se nám některé věci prostě nedaří? Proč se občas cítíme 
špatně zdánlivě bez důvodu a co s tím můžeme sami udělat? O tom 
a o metodě One Brain si budeme povídat u šálku dobrého čaje. Pro 
zájemce bude k dispozici také bezplatná kratičká ukázka kineziologie 
v praxi - pomocí Vašich svalových reakcí nalezneme vhodný 
způsob, jak Vás posunout dál v záležitosti, která Vás momentálně 

trápí. Provází Bronislava Prosuchová. VSTUP ZDARMA.

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

SOP a Polánská chasa Vás srdečně zve na tradiční

ROZMARÝNOVÉ HODY
Sobota: 7. 9. - zavádění od 17.00 hodin
Neděle: 8. 9. - zavádění od 15.00 hodin

Program: v oba dny pokračuje zábavou od 20.00 hodin.
Vstupné: sobota 80 Kč, neděle 50 Kč.

K poslechu a tanci hrají kapely Polanka a Fantazie.
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Krumlov před léty
Náměstí T. G. Masaryka - č. p. 40 a 41

Předposlední dům na této straně náměstí je č. p. 41 (32/I). Původně to 
měl být podle literatury klášter jeptišek. Od r. 1877 patřil dům Julii Műlle-
rové, Marii Zardové, Aloisii Škodové a Karolině Kusmitschové. Od r. 1883 
jej vlastnil Antonín Wenk a konečně od r. 1910 Marie Kaniaková, manželka 
JUDr. Heinricha Kaniaka, který byl mezi lety 1909 až 1918 krumlovským 
starostou. Literatura uvádí, že „ještě před 60 lety (tj. cca kolem r. 1860 
– pozn. autorky) býval v jeho prostorné chodbě veliký dřevěný kříž se so-
chou Kristovou v lidské velikosti.“ Krumlovské rodačce, penzistce M. Ka-
niakové (nar. 1869 v M. Krumlově), patřil dům až do r. 1945. V r. 1938 zde 
žila s vdovou Elsou Wenkovou (nar. 1879 ve Wrocłavi). Spolu s nimi žil 
v domě ještě právní koncipient Walter Kozlik (nar. 1912 v Hostěradicích). 
Za války zde bydlely pouze obě ženy. Válkou méně poškozený dům připadl 
městu. Po válce zde bylo ve dvoře klempířství p. Jakeše, v 1. patře bydlel 
varhaník Jaroslav Černocký. V kronice města se uvádí, že: „od 1. 3. 1950 
[byly] v přízemí umístěny dětské jesle, které měly 20 míst. V r. 1957 byly 
jesle přemístěny do 1. poschodí, do přízemí se přestěhovala Státní spořitel-
na.“ Poté byl celý dům využíván jeslemi. Ty pak byly v letech 1989 - 1990 
zrušeny a uvolněné místo zabrala Agrobanka, jež byla otevřena v květnu 
1991 a kterou vystřídala GE Money bank. 

Mezi lety 1992 až 2005 fungovala v mezipatře krejčovská dílna a prodejna 
textilu Boženy Holešovské. Ta rovněž zřídila v 1. patře do náměstí kavárnu, 
kterou již v r. 1993 přebudoval Zdeněk Sobotka na hernu a pohostinství. Od r. 
2006 ji provozuje Alena Kadrnožková. Mezipatro bylo po r. 2005 přeměněno 
z prodejny dámského a pánského textilu na internetovou kavárnu Café Silver. 
Ke krejčovství přináležela i metráž v průjezdu. V r. 2005 se osamostatnila 
pod vedením Aleny Břinkové, která zde prodává bytový textil a péřové vý-
robky. V r. 1992 vzniklo ve dvoře Řeznictví Bažant Vítězslava Hrnčáře.

Původně renesanční městský palác nižší šlechty, tzv. Knížecí dům č. p. 
39 - 40 (33/I) vznikl v současné podobě po r. 1614 přestavbou dvou domů. 
Po požáru v r. 1690 byl do r. 1692 opravován. Asi někdy v 60. letech 19. 
století byl adaptován. Původně měl být zastřešen šindelem. Na hlavním 
průčelí z náměstí byla sedlová střecha, zatímco na traktu do ulice Růžová 
byla zachována zkosená střecha s vysokými komíny, zdobená z ulice atikou 
s kamenickými prvky. Jako majetek Lichtenštejnů a Kinských sloužil pro 
byty úředníků velkostatku. V r. 1920 byly adaptovány stavebníkem Filipem 
Svobodou byty v traktu do Růžové ulice. Další úpravy pak probíhaly v říj-
nu 1934, kdy byla upravena Viktorem Wondrakem část bytu nacházejícího 
se po levé straně vstupu do domu a byla v něm zřízena prodejna zeleniny, 
kterou vedl zámecký zahradník Psota. V prosinci 1935 pak Wondrak opra-
vil opadanou fasádu a vyměnil okna.     

V r. 1938 zde byla nahlášena řada podnájemníků. Jednak to byli Kulo-
vi, rodina dělníka Leopolda Gruny, také zde žila vdova po lesníku Temi 
Tilschnerová. Pak zde žili v jedné domácnosti penzista František Bílý, 
Anastazie a Terezie Senftovy. V dalších bytech žily soukromnice Josefa 
Flánerová, vdovec Alois Daneček, Františka Kaufmanová. Z rodin zde byli 
Faberovi, konkrétně penzistka Ottilie a dozorčí prádelny Marie. Bydlela s 
nimi i Eugenie Faberová, která byla v domácnosti. Byly to sestry lesníka 
z hájenky v Ketkovicích. Další byt měly pronajatý soukromnice Antonie a 
švadlena Leopolda Doubková. Poslední rodinou byli Zieglerovi. Zikmund 
Ziegler vyženil se sňatkem s vdovou Boženou Růžičkovou koncesi auto-
dopravy v M. Krumlově. Z dalších zajímavějších podnájemníků jmenujme 
tajemníka velkostatku - Ing. Vincenze Lappata (nar. 1896 v Přebýšově u 
Stříbra) se ženou Berthou (nar. 1905 v Brně) a dcerou Margit (nar. 1930 
v Želetíně). V M. Krumlově působili od r. 1934. 

Při bombardování byla budova poškozena především v traktu z ul. Růžové. 
Na Knížecí dům zde navazoval přístavek se schodištěm, kterým se vcházelo 
do domu, a na to pak byla připojena údajně gotická brána, dnes nahrazena 
vraty, kterou se dala zkrátit cesta z ulice na dvůr. Kronika města uvádí: „ ...bu-
dova byla adaptací Dělnickým stavebním družstvem na jaře 1947 upravena 
na 10 bytových jednotek a 2 svobodárny. V přízemí byla kancelář Spořitelny 
města Jaroměřic. Fasáda poškozená bombami zůstala na domě orvána až do 
r. 1957.“ Budova byla opravována až do přelomu 50. a 60. let. V 1. patře 
byly zrušeny byty, se tam na podzim 1957 přestěhovalo muzeum. V r. 1961 
bylo adaptováno pro muzeum i přízemí domu. V říjnu 1962 byla v pravé části 
přízemí otevřena archeologická expozice, po rekonstrukci budovy byla v r. 
1979 expozice modernizována. V r. 1983 pak byla v přízemí otevřena rovněž 
etnografická expozice. Po r. 1992, kdy se muzeum stalo součástí Městského 
kulturního střediska M. Krumlov, bylo rekonstruováno 1. patro domu pro 
nově vzniklou galerii Knížecí dům. Muzejní expozice byly pak zrušeny ve 
prospěch komerčního využití objektu. V r. 1992 vznikla v levé části přízemí 
prodejna ovoce a zeleniny Pijanovi, v r. 1993 pak byla v pravé části přízemí 
otevřena pekárna. V patře se v původně v prostoru muzea a galerie nachází 
mimo kanceláře muzea také od r. 2008 MěKS a od léta 2012 i Infocentrum. 

V traktu do Růžové ulice byly do r. 1989 bytové jednotky a od pol. 70. 
let i kanceláře státního podniku Agroprojekt Brno, projektující zemědělské 
stavby. Z jeho bývalých zaměstnanců, kteří si zde zařídili později soukromé 
živnosti, zde přečkal pouze projektant Ing. Pavel Horák. Po r. 1989 byly 
bytové jednotky rekonstruovány na obchodní místa. V r. 1992 se zde na-
cházely akvaristika, galanterie, levné oděvy, kosmetické studio, projekční 
kancelář, psychologická poradna. Od té doby se zde vystřídala celá řada 
živnostníků (např. zdravá výživa, maloobchod s oděvy, daňové a úvěrové 
poradenství, elektronika). V 1. patře se nachází již 10 let redakce čtrnáctide-
níku Zrcadlo, realitní agentura B. Kališe (od r. 1995) a pojišťovací kancelář 
Evy Marečkové. V letech 2012 - 2013 zde byla rovněž redakce Moravsko-
krumlovského Nejpressu. V přízemí se na chodbě v místnosti, kde dříve bý-
vala čistírna oděvů, nachází TIP Sport, dále pak Tyflocentrum Brno, o. p. s., 
a kanceláře Odboru dopravy při MěÚ. Ze dvora byla probourána okna bytů 
a byly zde zřízeny rovněž prodejny. V současnosti je zde květinářství (od r. 
2000), Krámek s kořením (od r. 2006), galanterie Gatex s prodejnou potřeb 
pro zvířata (od r. 1992), zlatnictví (od r. 1994) a akvaristika. 

Po západní části dvora byla z bývalých dřevníků a sklepů postavena při 
zdi přístavba pro drobné prodejny. Od té doby se střídaly různé živnosti, 
např. bazar, půjčovna videokazet, prodejna mysliveckých potřeb, second-
-hand, bytové doplňky, pojišťovna Generali, prodejna spodního prádla, 
vajec, drogérie, papírnictví atd. V současnosti je zde opravna bot, trafika 
s tabákovým zbožím (od r. 1997), obchod s elektro zbožím, bižuterie
(od r. 2010) a prodejna dětského oblečení.                        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; Grunová, E.: Místa paměti. In. Fišer, Z. (red.): Moravský Krumlov ve 
svých osudech. Brno 2009, s. 246 – 249.; 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.; Vicena, Fr.: Výstavba zničeného Moravského 
Krumlova. In: Moravskokrumlovský okres v roce 1946, s. 71 – 72.; Výpovědi pamětníků. 

V letošním roce si připomíná-
me 160 let od uvedení cukrovaru 
v Oslavanech do provozu. Cukro-
var v Moravském Krumlově byl 
spuštěn o třicet let později, na 
počátku 80. let 19. století.

V roce 1911 vlastnila oba cuk-
rovary rakouská firma ASPC a 
v lednu 1936 je prodala hodonín-
ské skupině zájemců pod obchod-
ním názvem „Cukrovar v Morav-
ském Krumlově a Oslavanech“ se 
sídlem v Praze. Do M. Krumlova 
se vrátil 24. března 1937. Avšak 
okupací ČR a přičleněním našeho 
pohraničí k Německu se cukro-
var ocitl na okupovaném území. 
V letech 1939-42 byly cukrovary, 
které se nalézaly v odstoupeném 
pohraničí, se všemi nemovitostmi 
prodány firmě Landwirtschaft-
liche zuckeraktiengeseltschaft, 
která pak v říjnu 1942 získala pod 
cenou i cukrovar a rafinerii M. 
Krumlov - Oslavany. 

Historií obou cukrovarů se 
zabývala řada místních badatelů a 
v posledních letech i několik stu-
dentů ve svých diplomových pra-
cích, přesto zbývá ještě spousta 
zajímavých údajů a o některých 
z nich pojednává tento článek. 

Augustin Kratochvil ve Vlasti-
vědě moravské uvádí: „Moderně 
zařízený a v letech 1850-1853 
vystavěný cukrovar náleží baronu 
Stummrovi z Tavarnoka, jenž má 
pronajaty dvory panství oslavan-
ského.“ Identifikovat, kde se Ta-
varnok nachází, pomohl internet. 
Tavarnok jsou vlastně slovenské 
Tovarníky, obec, která se nachází 
v topolčianském okrese. Obec má 
bohatou historii, ale nás zajímají 
až poslední majitelé Mayerové-
-Coloredo, kteří toto panství 
v roce 1868 vyměnili s bratry 
Augustem, Karolem a Alexan-
drem Stummerovými za domy 
ve Vídni. Stummerové byli pod-
nikatelé a bankéři, finančně pro-
pojení s rakouskou rotschildovou 
skupinou. Vídeňskou firmu Carl 
Stummer a Co. převzali kolem 
roku 1850 od svého otce. 

První cukrovar, který postavili, 
byl cukrovar v Oslavanech, kde 
14. listopadu 1851 získal Karol 
Stummer tovární oprávnění 
k výrobě řepného cukru. V okolí 
Topolčian Stummerové postupně 
skupovali velkostatky a stali se 
největšími vlastníky půdy v této 
oblasti. V roce 1870 vybudovali 
cukrovar v Tovarníkách a od 
roku 1876 jim patřil i cukrovar 
v Trnavě. Tím se stali vlastníky 
největších cukrovarů na Sloven-
sku a vlastnili i několik cukrovarů 
českých a moravských. 

V roce 1871 získali titul barona 
s predikátem „von Tavarnok“. 
Druhým cukrovarem, který vybu-
dovali v roce 1865, byl cukrovar 
v Hodoníně, v roce 1873 v Doud-
lebech v Čechách a v roce 1889 
v Uhrách. Pro první hodonínskou 
kampaň byli do Hodonína povo-
láni specialisté z Oslavan.

V  kampani zde pracovalo 400 
lidí. Stálým pracovníkům se zde 
říkalo „cukrobaroni“. Jejich mě-
síční plat v třicátých letech činil 
600 korun, k platu dostávali 70 
kg cukru, 40 q uhlí, dříví na otop 
a 180 korun příplatek na světlo. 
Jejich děti měly přednostní právo 
k přijetí do učení na profese cukro-
varnického oboru - strojník, stolař, 
kovář, instalatér, mědikovec, elek-
trikář. Pro nedostatek cukrovky se 
však cukrovar postupně dostával 
do potíží a firma Stummer a Co. 

v roce 1890 závod prodala.
Oslavanskému cukrovaru se 

více věnoval August Stummer. 
V Oslavanech bydlel a narodily 
se mu zde dvě dcery. Karol se 
začal více zabývat finančnic-
tvím. Časem pronikl do rotschil-
dovské finanční skupiny, stal se 
akcionářem Akciové společnosti 
cukrovaru v Chropyni a členem 
První rakousko-uherské cukro-
varnické společnosti ve Vídni. 
Zde založil i Creditanstalt banku, 
kde působil jako víceprezident,
a když se roku 1857 otevřela fi-
liálka banky v Brně, stal se jejím 
ředitelem. V roce 1874 zemřel.

V Oslavanech byla postupně 
denní kapacita zpracování cuk-
rové řepy navýšena na 6 000 q. 
Od roku 1855 měl cukrovar také 
oprávnění na výrobu lihu a me-
lasy. Difúzní stanice na zpraco-
vání většího množství řepy byla 
postavena až v roce 1895. Zprvu 
se v Oslavanech vyráběl jen cukr 
v homolích a od roku 1888 také 
cukr písek a pilé (nepravidelné 
kousky cukru) a kolem roku 1900 
byla krátce zavedena výroba 
kostek a krystalu. Cukrovary své 
produkty vyvážely zejména do 
Egypta, Indie a Japonska.

Dne 1. října 1911 August Stum-
mer oslavanský cukrovar prodal 
Akciové společnosti rakouských 
cukrovarů ve Vídni. Od tohoto 
roku vlastnila tato společnost také 
cukrovar v M. Krumlově. Před 
rokem 1918 byla Vídeň středis-
kem rakouského cukrovarnictví a 
sídlem téměř všech nerolnických 
moravských cukrovarů. 

V  roce 1919 vyšel nostrifikač-
ní zákon, podle kterého musely 
všechny společnosti zřídit svoje 
sídla na území nové republiky. 
V kampani 1922/23 byl v krum-
lovském cukrovaru vyroben už 
jen surový cukr, rafinován byl 
v Oslavanech. 

Ještě horší situace nastala v roce 
1929, kdy na evropských trzích 
začaly klesat ceny suroviny a ome-
zovala se i osevní plocha cukrovky. 
To vedlo ke zrušení cukrovaru 
v Oslavanech, kde celoročně pra-
covalo 40 dělníků, zřízenců a úřed-
níků a v kampani 600-700 dělníků. 

V roce 1934 bylo zahájeno 
bourání sušárny řízků a skladiště. 
Část budov cukrovaru byla pro-
najata Nákupnímu a prodejnímu 
hospodářskému družstvu v Mor. 
Krumlově. K roku 1935 měl 
Cukrovar M. Krumlov - Oslavany 
akciový kapitál 10 milionů Kč (20 
tis. akcií á 500 Kč). Pracoval však 
již pouze cukrovar v Mor. Krum-
lově, byl ztrátový, ale dobře zaří-
zený. Denně zpracovával 7000 q 
řepy a vyráběl krystalový cukr. 

Po mnichovském diktátu a po 
vytvoření Protektorátu Čechy-
-Morava se krumlovský cukrovar 
ocitl na zabraném okupovaném 

území, ale většina dodavatelů 
cukrovky zůstala v protektorátu. 
V roce 1938/39 proto už cukrovar 
nepracoval a v roce 1939 defini-
tivně ukončil svoji činnost. Budo-
va cukrovaru se strojním zaříze-
ním byla v říjnu 1942 odprodána. 
V roce 1944 byl Cukrovar Mo-
ravský Krumlov - Oslavany vy-
mazán z obchodního rejstříku.

Ještě několik zajímavých úda-
jů. Sladké plody, sladké ovoce 
chutnalo lidem odjakživa, a tak 
se snažili najít více zdrojů, aby si 
mohli život „osladit“. Velice brzy 
se stal prvním sladidlem na světě 
med. Jedním z největších objevů 
pak byla rostlinka - cukrová třti-
na. Za vlády Karla IV. se třtinový 
cukr dostal i k nám, a to z Indie, 
kam byla cukrová třtina přivezena 
za křižáckých válek. Kolumbus ji 
dopravil do Ameriky, na Kanár-
ské ostrovy, nejvíce se pěstování 
rozšířilo na Kubě. Třtinový cukr 
zaplavil celou Evropu. Do našich 
zemí byl přivážen až do konce 18. 
století. Při napoleonských vál-
kách uvalil Napoleon na třtinový 
cukr obrovské embargo. Hledal 
se náhradní zdroj. 

V letech 1811-1814 bylo zříze-
no v Čechách kolem deseti výro-
ben javorového cukru, ale měly 
jen krátké trvání, pro obrovské 
náklady zanikly. Bohatí sladili 
cukrem, chudí si vařili sladké siro-
by. Embargo na dovoz třtinového 
cukru pomohlo k rozvoji pěstová-
ní cukrovky, ale i dalších plodin, 
například čekanky jako náhražky 
kávy. Po porážce Napoleona u 
Lipska v r. 1813 zaplavil Evropu 
opět levný třtinový cukr a rodící 
se cukrovarnictví opět upadalo.

Až nárůst obyvatelstva a prů-
myslu přinesl i rozvoj cukrovar-
nictví. Cukrová řepa se začala 
prvně pěstovat ve Francii. Pokyn 
pro pěstování cukrovky u nás 
vydala Vlastenecká hospodářská 
společnost už v roce 1770. Trvalo 
však desítky let než se původně 
divoce rostoucí rostlina změnila 
v dnešní efektivní cukrovou řepu. 
Půda pro její pěstování musela 
být úrodná, středně těžká, písčito-

-hlinitá, musela být zpracovaná 
hlubokou orbou, dobře prohno-
jená a vyžadovala po celou vege-
tační dobu pečlivé ošetřování. 

Zpočátku nebyla mechanizace 
a rolníkům se dlouho tolik dřiny 
nelíbilo. Bylo mnohem jednoduš-
ší zasít obiloviny. Nedostávalo se 
chlévské mrvy, nastupuje chemie. 
Rozšiřující se plochy cukrovky 
vytlačily původní pastviny a lou-
ky, novým zdrojem krmiva se stal 
řepný chrást, řepné řízky a mela-
sa. Zemědělské oblasti byly roz-
děleny do čtyř výrobních oblastí 
- řepařské, obilnářské, obilnářsko-
-bramborové a pícninářské. 

V cukrovarnické kampani v 
roce 1872-73 bylo u nás v pro-
vozu 214 cukrovarů. Na přelomu 
19. a 20. století produkovaly 
české země 5x více cukru, než 
činila domácí spotřeba. V kam-
pani 1928-29 byl cukr vyráběn 
ve 161 cukrovarech, z toho 101 
v Čechách, 49 na Moravě a 11 na 
Slovensku. V letech první repub-
liky představoval export cukru 
největší zdroj deviz u nás v rámci 
potravinářského průmyslu. 

V roce 2009 pracovaly v Če-
chách už jen dva cukrovary 
- v Českém Meziříčí a v Dobro-
vici, na Moravě a ve Slezsku jich 
bylo v provozu pět - v Hrušova-
nech nad Jev., v Litovli, v Opavě, 
v Prosenicích a ve Vrbkách. To je 
výsledek převzetí zásad společné 
zemědělské politiky EU. 

Ale cukrovka se stala i technic-
kou plodinou - líh, bioethanol pro 
palivo E85 a pitný líh, fermen-
tační plyny aj. Že jsou naši lidé 
opravdu jedineční, dosvědčuje 
i skutečnost, že v Dobrovicích 
v současné době pracuje nejmo-
dernější lihovar ve východní a 
střední Evropě. Od ledna 2009 
dodává Agroetanol TTD Dobro-
vice jako první výrobce ve střed-
ní a východní Evropě na český trh 
biopalivo E85. 

Ale kávu si tím neosladíme. 
Musíme kupovat cukr v evropské 
ceně, ale z platů mnohonásobně 
nižších v porovnání s platy v Ev-
ropě.                   Jarmila Plchová

Cukrovar Oslavany a Moravský Krumlov

Cukrovar Oslavany. Z archivu Miloše Procházky

Cukrovar Moravský Krumlov. Z archivu Miloše Procházky
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» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• jakékoli auto s platnou technickou 
kontrolou do 5.000 Kč. Potřebuji na 
dojíždění do zaměstnání. Tel.: 604 
470 816.
•• Škoda Felicia, popř. Škoda Favorit, 
nebo Škoda Forman. Za nabídky pře-
dem děkuji. Tel.. 722 138 665.
•• 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
•• Škoda 120GL, pěkná, zachovalá. 
R. v. 1988, TP do 7/2014. Cena doho-
dou.  Tel.: 602 947 903.
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1999, 
nová TK do 8/2015, perfektní stav, 
servisni knížka, velmi zachovalá, 
EKO poplatek zaplacen, cena 26.000 
Kč. Tel.: 604 470 816.
•• 4 ks zimních pneu 165/70 R13 De-
bica Frigo, najeto cca 800 km, cena 
dohodou. Tel.: 602 947 903.
•• zimní kola celá 150/80 R13 79T. 
Tel.: 728 664 079.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• garáž v Ivančicích na sídlišti, garáž 
v Němčicích u kurtu a stavební poze-
mek, Ivančice. Tel.: 603 793 890.
prodám
•• dvoupokojový byt na novém síd-
lišti v Ivančicích po celkové revitali-
zaci, volný. Tel.: 722 465 694.
pronajmu
•• byt 1+1 na sídlišti v MK. Volný od 
září. Tel.: 604 899 330.
•• byt 1+1 v Ivančicích, nové sídliště, 
listopad 2013. Tel.: 603 802 470.
•• dlouhodobě byt 2+1 na sídlišti
v M. Krumlově. Tel.: 724 677 220.
•• nezařízený byt 2+1 na novém síd-
lišti v Ivančicích. Tel.: 730 604 936.
•• byt 2+1 v Ivančicich na starém 
sídlišti. Tel.: 602 763 360.
•• 3+1, 100 m2, v MK u Vrabčího háj-
ku, vl. topení... Tel.: 603 244 905.
hledám pronájem
•• garáže v Miroslavi nebo MK. Tel.: 
773 378 771.
» ELEKTRO
prodám
•• mrazničku ARDO, barva bílá. 
Průhledné šuplíky 7. Výška 154 cm. 
Cena 4.000 Kč. Tel.: 732 646 636.

» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• ohřívačku na kojenecké láhve, 
příkrmů zn. Tefal, v originálním obalu 
+ návod, vysoký výkon, láhev ohřátá 
velmi rychle, kvalitní, jako nová, 
málo používaná. PC 800 Kč, nyní 300 
Kč. Tel.: 773 682 434.
•• dětskou sedačku vajíčko, 500 Kč, 
jako nové. Tel.: 603 793 890.
•• přebalovací pult, velký, dřevěný 
(buk), s úložným prostorem + zdarma 
podložka velká na přebalování. Cena 
600 Kč. Stojan na nebesa do dětské 
postýlky. Cena 120 Kč. Žluto-zelenou 
dětskou vaničku. Cena 120 Kč. Plas-
tovou hrazdičku na hraní. PC 450 Kč, 
nyní 150 Kč. Tel.: 773 682 434.
•• dětskou koloběžku 5-7 let, zachova-
lá, cena 500 Kč, dále černou dět. židli k 
PS, cena 399 Kč. Tel.: 605 162 640.
•• pletené těhotenské kalhoty, vel. 44, 
kupované v C&A, bílé barvy, málo 
nošené. Přidám i svetřík a triko. Míry 
a foto zašlu mailem. Cena 250 Kč. 
Tel.: 722 076 093.
» STAVBA
prodám
•• použité levé ocel. venkovní dveře 
90x197, celoplošné kouřové dvojsklo, 
rám 113x220. Cena 800 Kč. Tel.: 777 
561 709, Oslavany.
•• tři umyvadla a záchod kombi, pou-
žívané, ale v dobrém stavu, zn. levně. 
Tel.: 737 043 703.
•• tři stavební výsuvné stojky. Tel.: 
607 713 053.
•• pásovou pilu domácí výroby, 
stavební pilu se srovnávačkou, dvou-
kotoučovou brusku, stavební el. roz-
vaděč a pákové nůžky do 4 mm. Tel.:
606 437 424. 
» RŮZNÉ
koupím
•• tvrdé paliv. dřevo. tel.. 777 070 749.
•• 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
•• váhu decimálku. Tel.: 607 755 227.
•• sbírku hrníčků s podšálky - levně. 
Zn. i jednotlivě. Tel.: 777 998 792.
daruji
•• za odvoz starý sekretář, knihovnu, 
skříň, velmi zachovalé, pozůstalost. 
Tel.: 722 465 694.
» ZAHRADA
koupím
•• hrozny. Tel.: 607 242 538.
•• triticale a ječmen. Tel.: 723 048 329.

prodám
•• český sadbový česnek, odrůda Du-
kát. Doklad mám. Tel.: 721 086 854.
•• český česnek, pěkný, kilo za 150 
Kč. Tel.: 606 821 885.
•• meruňkový kvas po 7 Kč. Tel.: 739 
900 748.

» ZVÍŘATA
koupím
•• tři mladé slepičky araukana nebo 
vlasky koroptve. Tel.: 723 048 329.
prodám
•• jateč. a chov. králíky. Tel.: 732 562 498.
•• prasata, asi 150 kg, cena 35 Kč/kg. 
Miroslav, tel.: 602 119 346.
daruji
•• Ujme se někdo zachráněných koťat po 
bezprizorní kočce? Tel.: 731 515 500.
•• koťátka - černá, delší srst. Tel.: 
731 515 500.
» SEZNÁMENÍ
•• Rozvedený muž 58/182 s vl. bytem 
hledá nezávislou, štíhlou ženu pro 
hezký vztah. Dovolená u moře. Tel.: 
605 925 635.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)

•• Stavební společnost přijme partu 
zedníků pro práci v Brně a okolí. 
Tel.: 603 432 145, 543 251 531.

» 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.

•• Nabízíme zprostředkování bez-
účelových úvěrů živnostníkům, 
zaměstnancům a důchodcům. Ře-
šíme i vyplácení exekucí a dražeb 
formou hypotéky na zástavu ne-
movitosti. Práce pro více věřitelů. 
tel.: 731 933 513, 731734874. Web: 
www.pujckyfer.cz 

•• Nejvýhodnější půjčka ve vašem re-
gionu. Ještě dnes můžete mít peníze. 
Bližší informace na tel.: 605 720 362.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Nabízím hlídání dětí s výukou v 
Ivančicích. Více na www.skolicka-
-sovicka.cz. Tel.: 608 180 093.
•• 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.

•• FERONKA - Miroslav Hypr. 
Prodej hutního materiálu. Pondělí 
- pátek 08.00 - 18.00, sobota 09.00 
- 15.00. Po telefonické domluvě 
kdykoliv. Řeznovice 155, mobil: 604 
680 791, www.hypr.wbs.cz, e-mail: 
hypr.feronka@email.cz

•• 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

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 16/13 vyjde 13. září 2013, uzávěrka 10. září 2013. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info. 

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 

ne 1.9. v 17.00 ŠMOULOVÉ 2 
  Anim. komedie USA, dabing

ne 1.9. ve 20.00 MACHŘI 2
  Komedie USA

čt 5.9. v 18.00 ONE DIRECTION 3D:
a ve 20.00 hodin THIS IS US
pá 6.9. v 18.00 Hudební dokument VB 
a ve 20.00 hodin
+ so 7.9. v 18.00, ne 8.9. v 18.00, so 14.9. v 18.00

so 7.9. ve 20.00 LÍBÁNKY
ne 8.9. ve 20.00 Drama ČR

ne 8.9. v 15.00 LETADLA
so 14.9. v 17.00 Anim. komedie USA, dabing

čt 12.9. ve 20.00 REVIVAL
  Komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 7.9. v 18.00 BABOVŘESKY
  Komedie ČR

ne 8.9. v 18.00 OBCHODNÍCI
  Hudební komedie ČR

so 14.9. v 18.00 MUŽ, KTERÝ SE SMĚJE
  Drama Francie, dabing

ne 15.9. v 18.00 NESPOUTANÝ DJANGO
  Western USA, dabing

Za nepříznivého počasí se nepromítá.

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

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

čt 5.9. ve 20.00 ONE DIRECTION 3D: 
pá 6.9. v 17.30 THIS IS US
pá 6.9. ve 20.00 Hudební dokument VB

so 7.9. v 17.30 LETADLA (3D)
  Anim. komedie USA, dabing

ne 8.9. v 17.30 LETADLA (2D)
  Anim. komedie USA, dabing

so 7.9 ve 20.00 LÍBÁNKY
ne 8.9. ve 20.00 Drama ČR 

čt 12.9. ve 20.00 RED 2
pá 13.9. ve 20.00 Akční komedie USA 

so 14.9. v 17.30 JÁ, PADOUCH 2
ne 15.9. v 17.30 Anim. komedie USA, dabing

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

POZVÁNKA K PROHLÍDCE
ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA V IVANČICÍCH

ve dnech 7. a 8. září, vždy 9 - 12 a 14 - 17 hodin
Odborný výklad zajištěn. Navštivte tuto jedinečnou kulturní památku.

PIVNÍ SPECIALITY HOTELU RYŠAVÝ
MENU OD 06. DO 15. ZÁŘÍ 2013 

STUDENÝ PŘEDKRM
100 g Carpaccio z gothajského salámu marinované v černém pivu 39 Kč

POLÉVKA
0,22 l Pivní cibulačka 32 Kč

HLAVNÍ CHOD
 200 g Kuřecí prso marin. v pivu se šťouchaným bramborem 149 Kč

150 g Pivní guláš z hovězí kližky s houskovým knedlíkem 99 Kč
400 g Pečená vepřová žebra nakládaná v pivu a medu

s česnekovou bramborovou kaší 129 Kč
150 g Plzeňský vepřový f lamendr s pečivem 119 Kč

 200 g  Kapr v pivním těstíčku s bramborovým salátem 119 Kč
DEZERT

Koláč z černého piva s pomerančovou polevou 39 Kč

Od 6. září 2013 NOVĚ nabízíme nefiltrovaná piva z AKCIOVÉHO 
PIVOVARU DALEŠICE - Pivovaru filmových Postřižin:
Dalešická 11° a Dalešické májové světlý speciál 13° 

Od 20. do 29. září 2013 - Menu z jedlých kaštanů
Hotel Ryšavý, Vémyslice 73; rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz

Hotel, restaurace, vinotéka, tel.: 515 323 428, Sport a wellness, tel.: 515 323 400

ROZMARÝNOVÉ HODY
VE VEDROVICÍCH

sobota 7. září a neděle 8. září ve Vedrovicích.
Začátek vždy v 15 hodin. Večerní zábava v sobotu od 20 hodin.

Hraje dechová hudba Dubňanka, se skupinou Star Band.

PO HORNICKÝCH STEZKÁCH
TURISTICKÝ DEN - 9. ročník

neděle 15. září - start a cíl zámek Oslavany. Startovné 20 Kč.
Prezence: pro pěší v 8.30 - 10.00, pro cyklisty 9.00 - 10.00 hodin

Bonus pro letošní účastníky - volný vstup do všech muzeí na zámku.
Pěší trasa „K pramenům těžby uhlí v Oslavanech“ měří 10 km, vede 
krásnou přírodou, je lehce zvládnutelná i pro méně zdatné a děti, což 
potvrzují návštěvníci z různých částí republiky i z daleké ciziny. Trasy 
pro cyklisty -  25, 50, 75 km. Na nejmenší čeká v cíli malé překvapení.

Srdečně zve Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
MORAVSKÝ KRUMLOV JAKO GOTICKÁ MĚSTSKÁ PEVNOST
neděle 15. září 2013 - Exkurze po městě s odborným výkladem

PhDr. Jiřího Kacetla, historika. 
Začátek exkurze v 15 hodin u vstupu do dolního zámeckého parku

Pořádá Město Moravský Krumlov s garantem
 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

KONCERT
ŽIDOVSKÉ BAROKNÍ HUDBY

Evangelický kostel v Miroslavi, pátek 13. září v 17.00 hodin
účinkuje: Collegium Musicum Brno, umělecká vedoucí Elen Machová

vstupné je dobrovolné • http://www.cmbrno.com

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)

ZO ČSCH Suchohrdly u Miroslavi Vás srdečně zve na

OKRESNÍ VÝSTAVU MLÁĎAT
KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE

31.8. - 1.9.2013 v areálu sokolovny „Na place“
So: 9.00 - 24.00 h,(od 15.00 hodin hraje VEDROVANKA)

Ne: 8.00 - 12.00 hodin. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dne 2. 9. 2013 se v Moravském Krumlově znovu otevírá

SPORTCENTRUM OSP
těšit se můžete opět na firemní i amatérskou ligu v kuželkách.

Pořádáme různé turnaje, rauty, oslavy, narozeniny i firemní večírky.
K dispozici je nekuřácký sportbar s dětským koutkem.

Akce na měsíc září a říjen: hodina squashe jen za 180 Kč.

TRADIČNÍ HODY V PETROVICÍCH
sobota 14. 9. 2013 a neděle 15. 9. 2013

Zvaní po vesnici s kapelou Petrovanka, zavádění chasy pod májí,
v sobotu večerní zábava se skupinou Dreams, pouťové atrakce.

DĚTSKÁ BURZA
(oblečení, boty, hračky, knížky, prostě vše pro děti a taky vše pro 

nastávající maminky)
sobota 21. září 2013 od 8.00 hod. do 12.00 hod. (příp. dle zájmu),

sál Hotelu Epopej, nám. TGM, Moravský Krumlov
Poplatek 40 Kč za prodávajícího. Maminky (příp. ostatní), kteří chtějí 

prodávat, ať se dostaví od 7.30 hod. do 8.00 hod., aby si vybrali místo 
(stůl) k prodeji. (Prodej potvrďte na tel. č.: 608 952 112 /Jitka/, ať vím, 
kolik bude prodávajících). Každý prodávající si bude svůj „obchůdek“ 

řídit sám (prodávat, hlídat atd.)
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KRAJSKÝ PŘEBOR V KOPANÉ
neděle 8. září v 16:30 hod.

M. Krumlov - Bosonohy
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov

Mediálním partnerem FC Moravský Krumlov je Občanské sdružení ALMA - vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO

Zdařilé akce klubu
Cycles Perfekta z Ivančic

 Již tradičně byl 3. srpna uspořádán cyklistický závod Letkovský šíp 
2013. Přes vedro (kolem 16. hodiny bylo téměř 35 °C), se ve čtyřech 
mužských kategoriích a tří dívčích - ženských kategoriích, zúčastnilo 
56 závodníků a závodnic. Další závodníky zcela určitě odradilo velké 
vedro. Potěšující bylo, že kategorii Gentlemens (45-59 let) se zúčastnil 
také ivančický rodák Martin Oderský, který v současné době žije v NSR,
a dojel se na 2. místě. Nebudeme uvádět vítěze všech kategorií, jistě by 
si to zasloužili, ale připomeneme Miroslava Krejčího z Brna (kategorie 
Elite - 21 závodníků), který překonal rekord závodů v čase 29,49 min, 
přestože trať byla proti dřívějším trasám asi o 200 m delší. Uznání patří 
ještě Elišce Pavlíkové (ročník 2001) a Klárce Pavlíkové (2004), které 
čestně obstály ve srovnání se staršími závodnicemi.

 Centrem pořadatelů byl prostor u křižovatky v Letkovicích, kde se 
odehrávalo i vyhlašování výsledků. Velice příjemný byl prostor ve stí-
nu bříz před bývalou samoobsluhou. Poděkování patří všem, kteří po-
mohli s přípravou a organizací závodu. Ten byl velice dobře připraven 
a proběhl bez zranění závodníků. Nesmíme zapomenout na celou řadu 
sponzorů, na Televizi Ivančice, která se stará o propagaci závodu, a na 
Sbor dobrovolných hasičů z Němčic, kteří k osvěžení přistavili cisternu 
vodou, což uvítali téměř všichni závodníci. 

 Závod Letkovský šíp se stává známým v širokém okolí. Vždyť v se-
znamu byli závodníci například z Brna a Třebíče. Organizačně zdařilý 
závod slouží nejen k propagaci klubu, ale i města Ivančice.

 Druhou cyklistickou akcí v Letkovicích byl Letkovský šípek 2013 
uspořádaný v sobotu 24. srpna letkovickými občany ve spolupráci s 
cyklistickým klubem Cycles Perfecta. Třetího ročníku závodů se zú-
častnilo 106 dětí, ve věku 2 až 14 let, rozdělených do čtyř věkových 
kategorií, chlapci a děvčata samostatně.

Proti předešlým ročníkům došlo ke změně. Závody se skládaly
z běžecké části, následovala cyklistická část a poslední úsek byl opět 
běžecký. Odpadly tak hromadné starty, které nebyly zvláště u těch 
nejmenších bezpečné, a naopak byla snaha zvýšit všestrannou pohy-
bovou aktivitu dětí. Malí závodníci, kteří se umístili prvníaž třetí, byli 
odměněni diplomem, poháry, dárkovými taškami a vítězové obdrželi 
ještě krásné poháry.

 Pro všechny zúčastněné děti byl během odpoledne připraven ská-
kací hrad, jízda na koních a střelba ze vzduchovky. K dispozici bylo 
také občerstvení. Po vyhlášení vítězů byla losována bohatá tombola 
o atraktivní ceny, které se podařilo zajistit díky štědrosti sponzorů. 
Bezpečnost závodníků na trati zajišťovalo 30 traťových pořadatelů. 
Pro případ většího poranění byly připraveny dvě zdravotní sestry, které 
kromě menších oděrek nemusely jinak zasahovat.

 Závěrem je třeba poděkovat účastníkům závodů, sponzorům a také 
obyvatelům Letkovic za usilovnou práci při organizování této velice 
pěkné sportovní akce pro děti.                  Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Po dvou závodech v USA se 
vrátil seriál MotoGP do Brna, kde 
se jel 11. podnik letošní sezóny 
Bwin Grand Prix České republi-
ky. Již v sobotu se konal závod 
Red Bull Rookies Cupu. Po vítěz-
ství v kvalifikaci se brněnský jez-
dec Karel Hanika dokázal poprat 
se svými soupeři také v závodě
a po 14 kolech se radoval ze svého 
pátého letošního vítězství.

Nedělní závodní program zahá-
jil závod třídy Moto2. Ve dvace-
tikolovém závodě zvítězil Mika 
Kallio, druhý skončil Takaaki 
Nakagami a třetí místo obsadil 
Thomas Lüthi. Gino Rea, který 
startoval v českém týmu Montáže 
Brož, závod nedokončil.

V kategorii MotoGP stál na 
pole position Cal Crutchlow. 
Lukáš Pešek si vyjel 20. místo 
na startu. Karel Abrahám, kte-
rého velmi limitovalo zranění
z předchozího závodu, startoval 
z 23. pozice. Nejlépe odstartoval 
Lorenzo následován Marquezem 
a Pedrosou. Čtvrtý jel Crutchlow 
a pátý Bautista. Hned v úvodu ha-
varoval Pešek a v závodě již ne-
pokračoval. Téměř v polovině zá-
vodu havaroval Crutchlow, který 
se však dokázal vrátit do závodu a 
vydal se na stíhací jízdu. Na čele 

jela trojice Lorenzo, Marquez, 
Pedrosa. V patnáctém kole předjel 
Marquez Lorenza a posunul se do 
vedení. V závěru závodu se před 
Lorenza dostal také Pedrosa. V 
cíli závodu bylo pořadi: Marquez, 
Pedrosa, Lorenzo. Na čtvrtém 
místě skončil Rossi a pátý dojel 
Bautista. Domácí Karel Abrahám 
dojel na 19. místě.

„Dnes bylo cílem dojet, a to 
jak už z pohledu toho, jak se mi 
v Brně obvykle „daří“, tak samo-
zřejmě i kvůli tomu bolavému 

ramenu. Takže z tohoto pohledu 
dnešek nebyl špatný, i když s de-
vatenáctým místem samozřejmě 
nemůžu být spokojený a rozhodně 
to není pozice, na kterou patříme,“ 
uvedl po závodě Karel Abraham.

Kategorie Moto3 uzavírala 
brněnský víkend. Nejlepší pozici 
na startu si v kvalifikaci vyjel 
Alex Rins. Domácí naděje Jakub 
Kornfeil startoval z 12. pozice. 
Při nájezdu do druhého kola vedl 
Salom před Viňalesem a Rinsem, 
Kornfeil projel na 15. místě.

V průběhu závodu se na čele vy-
tvořila osmičlenná skupina, která 
bojovala o stupně vítězů. Kornfeil 
jezdil na špici druhé skupiny. Ve-
lice vyrovnanou bitvu o vítězství 
a pozice na stupních vítězů 
vyhrál Salom před Viňalesem a 
Folgerem. Velmi dobře zabojoval 
Jakub Kornfeil a cílem domácího 
závodu projel na perfektním os-
mém místě.

Masarykův okruh během ví-
kendu navštívilo 222 710 diváků.

/Ctibor Adam/

KORNFEIL BODOVAL, MARQUEZ ZÁŘIL

Krumlovská přípravka na-
stupuje dlouhá léta v okresním 
přeboru na Znojemsku. Poslední 
tři ročníky máme v soutěži hned 
dvě mužstva: „A“ a „B“.

Béčko složené ponejvíc z mlad-
ších hráčů (ročník 2004, 2005) se 
v tabulce umístilo na 12. pozici. 
Celkem kluci odehráli 42 zápasů 
a dokázali nastřílet soupeřům 93 
branek. Hlavní úkolem béčka je 

připravit kluky na další sezóny v 
přípravce a zajistit, aby všichni 
hráči pravidelně nastupovali v mi-
strovských utkáních. Nejlepšími 
střelci béčka byli David Šnepfen-
berg - 43 branek, a Staník Vybíral 
- 30 branek. Pochvalu ale zaslouží 
všichni kluci za výbornou trénin-
kovou docházku a ohromné herní 
zlepšení. Hráče béčka vedli vět-
šinu sezóny trenéři Šnepfenberg 
a Vybíral a za to, jak se o mladé 
hráče starají, jim patří velký dík 
a jen doufám, že v našem klubu 
vydrží i nadále.

Áčko přípravky nastupuje pra-
videlně v této soutěži a i letos, 
po odchodu devíti hráčů (ročník 
2001), ukázalo svoji kvalitu. 
Skončilo na 4. místě, kdy ode-
hrálo 42 utkání a připsalo si do ta-
bulek 78 bodů. Nejlepšími střelci 
byli tahouni mužstva, kteří už pra-
videlně nastupovali v Župní sou-
těži žáků: Jakub Dvořáček - 108 
branek, Milan Stix - 101 branek,

a Jirka Kocanda - 74 branek. 
Chlapci mimo soutěž odehráli 

i spoustu velkých turnajů, jak v 
hale, tak i na travnatém povrchu. 
Letos se nám nedařilo na E.ON 
CUPu v Třebíči, kdy až osmé 
místo bylo pro nás velké zkla-
mání. Celou sezónu se o starší 
přípravku starala dvojice trenérů 
Josef Vlk a Jan Stix. Trenérem 
brankařů je i nadále Franta Kro-
mus, kterému chci poděkovat 
nejen za brankaře přípravky, ale 
hlavně brankaře celého klubu,
o které se už dlouhá léta stará.

Na další sezónu se náš tým za-
čal připravovat koncem prázdnin, 
a to vždy v úterý 15.30 - 17.00
a v pátek 15.00 - 16.30 hodin. 

Krumlovská přípravka letos 
nastoupí v nové soutěži, a to 
v Župním přeboru přípravek. 
Týmy musí nastupovat s mladší 
přípravkou roč. 2005, 2006, 2007 
a se starší přípravkou roč. 2003, 
2004. Zápasy se budou odehrá-

vat turnajovým způsobem, a to 
vždy na dvou hřištích zároveň. 
Starší odehrají na jednom hřišti 
své zápasy a mladší přípravka 
na druhém ty své. V soutěži jsou 
nahlášeny nejlepší týmy z celého 
kraje. Největším lákadlem budou 
jistě zápasy se Zbrojovkou Brno. 

První turnaje Župního přeboru 
přípravek by se měly rozjet 31. 
srpna a potom každých 14 dní. 

Velký dík patří všem sponzo-
rům krumlovské přípravky, kteří 
mladé hráče podporují: A+V au-
tobazar, Pokrývačství Vybíral, 
Pelc Jaroslav, cukrárna Blahetek, 
Bufet Bartoník, Řeznictví Bažant, 
Voda, topení, plyn - Martin Ond-
ruš, Klub FC Moravský Krumlov 
a město Moravský Krumlov.

Nábor nových hráčů roč. 2003 
až 2008 bude od 1. 9. každé úterý a 
pátek v 15.30 na fotbalovém hřišti.

 Kontakty na trenéry: Vlk Josef 
724 821 505, Stix Jan 724 535 234.

Trenér přípravky Josef Vlk

Zhodnocení sezóny krumlovské přípravky

Karel Abrahám na Masarykově okruhu.
Foto: Květoslav Adam

TISKOPISY
LETÁKY

GRAFIKA + SAZBA + TISK
+ DISTRIBUCE V CELÉ ČR

S poptávkou nás kontaktujte 
na e-mailu: info@alma.cz,
nebo na tel.: 602 782 272.

REKLAMNÍ
CEDULE

A PLACHTY


