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Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY? Z RCA DLO

/Polánka/  Již od 15. července 
letošního roku pracuje stavební 
firma MBM Trade na kanaliza-
ci v Polánce. Podle plánu by do 
poloviny září měla kanalizace 
být hotova v části průtahu 
Polánkou a do konce roku na 
ostatních místních komunika-
cích mimo ulici Řeznovická. 

Po té je v současné době 
vedena objízdná trasa na Ivan-
čice. Práce na silničním průtahu 
provádí firma Skanska. Ta již 
pracuje na ulici Nová a v místě 
budoucího kruhového objezdu, 
který vzniká pod nynější kři-
žovatkou Krumlov - Ivančice 
- Dukovany. 

„Od 15. září je v plánu 
dešťová kanalizace na ulici 
Dukovanská. Obě dvě stavby 
mají v letošním harmonogramu 
dokončení koncem listopadu. 
Komunikace pak musí být 
připraveny na provoz a zimní 
údržbu. V příštím roce se obno-
ví práce zejména na průtahu, ale 
bude se pokračovat i na nedo-
končených stokách kanalizace 
a úpravě místních komunikací. 
Chtěl bych poděkovat osadní-
mu výboru v Polánce za úzkou 
spolupráci při těchto stavbách,“ 
uvedl místostarosta Moravské-
ho Krumlova Zdeněk Juránek. 

Dopravní situace v Polánce 

je komplikovaná také proto, že 
současně trvá úplná uzavírka 
krajské silnice II/152 v úseku 
Polánka - Ivančice. Do konce 
října by měl tento úsek v délce 
téměř šesti kilometrů být zpro-

vozněn pro osobní dopravu. Au-
tobusy a vozidla integrovaného 
záchranného systému tímto 
úsekem projíždět mohou.

Do 31. října tak budou trvat 
několikakilometrové objízd-
né trasy. Například objízdná 
trasa pro nákladní dopravu, 
která je vedena z Ivančic do 
Moravských Bránic, Pravlova, 
do obce Jezeřany - Maršovice 
a do Moravského Krumlova 
má 28 kilometrů (případně
do Budkovic v délce 39 km).

Měsíce omezení ale již brzy 
skončí a odměnou za trpělivost 
bude řidičům zbrusu nový po-
vrch významné silnice.      /abé/

Po objížďkách
do konce října

Palackého nám. 22 • Ivančice

  CENY SNIŽUJEME AŽ O 70 %

DOPRODEJ
LETNÍ KOLEKCE

ZIMNÍ BUNDA
KAPPA MANOY

1700 Kč    690 Kč

BUNDA
LOAP ALYSON

2490 Kč   1590 Kč

KOPAČKY NIKE
MERCURIAL MIRACLE 

2990 Kč   1390 Kč

SOFTSHELL BUNDA
LOAP NATALIE

2490 Kč   1590 Kč

a mnoho dalších
velkých slev !!!

AKCE

PRODEJ VSTUPENEK FAN SHOP

HC KOMETA BRNO

BUNDY, KALHOTY, MIKINY ZNAČEK 
LOAP A KAPPA DO VYPRODÁNÍ

ZA VÝJIMEČNÉ CENY 

www.m-msport.cz

RAZÍTKa
VÝROBA - OPRAVY

VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ
OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.

Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající

typ a rozměr razítka.
Grafický návrh štočku ZDARMA.

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

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

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

FARMÁŘSKÉ
TRHY v KRUMLOVĚ

na náměstí TGM
sobota 21. září

od 8.00 do 12.00
Zvou vás poctiví

farmáři a řemeslníci

Za kompletní autovrak 1.000 až 3.000 Kč. Odtah autovraku ZDARMA. Vystavení dokladu o ekologické likvidaci ZDARMA.
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKU

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
Mobil: 731 566 786 • E-mail: ivoboril@centrum.cz • aktuální ceny na www.IB-MET.cz

foto: mape



ZPRÁVY Z RADNIC
Nájemné zaplatí dopředu

/Ivančice/ Rada města na svém zasedání schválila uzavření dodatků 
ke smlouvám o nájmu bytu. Dodatky se upravuje splatnost nájemné-
ho a záloh na služby měsíčně předem. Nájemné a zálohy na služby 
budou tedy splatné nejpozději do posledního pracovního dne každého 
kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, pro nějž se 
platba hradí. Rada zároveň pověřila majetkoprávní odbor městského 
úřadu projednat s nájemci městských bytů individuálně tyto dodatky
a v případech hodných zřetele jednat i o splátkovém kalendáři. /PeSl/

Kontejnery na použitý textil
/Oslavany/ Rada města Oslavan přijala nabídku Diecézní chari-

ty Brno - Oblastní charity Rajhrad. Týkala se umístění kontejnerů
na použitý textil v katastru města. Sebraný textil pracovníci charity 
vytřídí a rozdělí sociálně potřebným. Jeden z kontejnerů bude umís-
těn vedle Katolického domu na Zámecké ulici v Oslavanech. Druhý 
pak v Padochově na návsi.                                                         /PeSl/

Zakázky na osvětlení
/Ivančice/ Rada města na svém zasedání schválila přidělení dvou 

veřejných zakázek. První je na dodávku a montáž stožárů veřejného 
osvětlení ulice Ke Karlovu v Ivančicích. Druhou je zhotovení projektové 
dokumentace nasvětlení přechodu pro chodce v ulici Na Brněnce. Veřejné 
osvětlení nainstaluje Západomoravská elektromontážní společnost, spol. 
s r. o., z Třebíče za cenu téměř 271 tisíc korun. Projektovou dokumentaci 
vyhotoví ČEZ Energetické služby, s. r. o., Ostrava za téměř 40 tisíc korun. 
Rada města schválila i příslušné smlouvy o dílo.                             /PeSl/

Rekonstrukce Palackého 
náměstí bude mít projekt

/Ivančice/ V Ivančicích připravují kompletní rekonstrukci Palac-
kého a Komenského náměstí, Drůbežního trhu a ulice Mlýnské. Rada 
města rozhodla, na základě doporučení komise pro zadávání veřej-
ných zakázek, která vybírala z pěti nabídek projektů, přidělit tuto
zakázku ostravské firmě AU plan, s. r. o. Za projekt zaplatí 408.980 
korun. Současně rada města schválila smlouvu o dílo. Finanční částka 
bude uhrazena ze schváleného rozpočtu technického a investičního 
odboru. Připravovaná rekonstrukce vzbuzuje velké obavy u místních 
podnikatelů, kteří mají v daných lokalitách své provozovny. Obávají 
se úbytku zákazníků a následných velkých ekonomických ztrát v dů-
sledku rozsáhlých stavebních prací. Tyto ztráty by, podle jejich slov, 
mohly být pro řadu z nich likvidační.                                       /PeSl/

Letos ve školkách o 1000 
míst více než vloni

/Jihomoravský kraj/ Zvyšující se počet zájemců o umístění dětí
v mateřských školách přivedl jejich zřizovatele - v drtivé většině pří-
padů obce a města - ke snaze najít přijatelné a rychlé řešení. Proto v 
průběhu školního roku 2012/2013 prováděli další potřebné stavební 
úpravy, aby školy mohly přijmout opět více dětí. Stávající mateřské 
školy byly dále rozšiřovány. Ve srovnání s minulým školním rokem 
došlo v MŠ na území JMK k nárůstu kapacit o cca 1 000 míst.

Počet mateřských škol, které jsou provozovány samostatně, nebo 
pod školami základními, tak stoupl na 628. Školky jsou ve větších 

obcích a městech provozovány na více pracovištích, 
celkem je tedy činnost mateřských škol v Jihomo-
ravském kraji provozována na 699 místech. 

Základních škol v Jihomoravském kraji se eviduje 
477. V uplynulém školním roce (2012/13) bylo na 
ZŠ celkem 87 137 žáků, letos lze předpokládat, že se 
jejich počet bude blížit 88 tisícům, což je o cca 800 
žáků více než ve školním roce 2012/13.

Středních škol je v kraji 132. V uplynulém školním 
roce měly 56 068 žáků (rok před tím 60 280). Letos 
se předpokladá cca 54 tisíc žáků. Na střední školy 
přichází další slabý populační ročník. Počet žáků SŠ
bude klesat až do školního roku 2017/18.          /abé/
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Podzim v barvách Moneta
„Máme krásný den, jako od starého Moneta, nebo byste ho 

vymaloval Vy, mistře?“ Ješitný akademický malíř, který umí, i když 
neumí, se jme poskakovat kolem dámy, která s ním započala rozho-
vor, opřena o svůj velociped. Znalci zajisté uhodli. Pro ty ostatní, tato 
podařená replika patří k známému filmu „Slavnos� sněženek“. Sice 
chápu, že mnozí škarohlídi namítnou, že sněženky rostou jen na jaře, 
ale sad se zralými jablky, kde odpočívá mistr Hrušinský a přemýšlí 
„jak by tady bylo dobře“, mluví za vše. Nevím proč, ale když myslím 
na podzim, vybaví se mi právě toto, alespoň podle mého skromného 
mínění, velmi zdařilé filmové dílko. A to nejen proto, že v něm mají 
vedlejší roli vozidla světoznámé značky Trabant. 

Ten film mám rád. Je hvězdně herecky obsazen. Nenudím se u něj, 
i když se na něj dívám už po stopadesáté. Stále na něm objevuji něco 
nového a zvláštního. Osudy obyvatel v Kersku jsou mi velmi blízké. 
Jsou podobné těm našim. Z tohoto filmu dýchá podzimní pohoda, 
klid a podivuhodná filozofie obyčejného českého člověka. Je jeden
z toho mála, co mě v dnešní době dokáže uklidnit a dostat do pohody. 

Zejména poté, co si brzy po ránu neprozřetelně pus�m jistý televiz-
ní program, kde vysílají známou nekonečnou tragikomedii nazvanou: 
„přímý přenos z parlamentu“. Ne nadarmo toto filmové dílo přísná 
totalitní kri�ka strhala a pohanila. Je jen o životě a o ničem jiném.

Ovšem konec úvodního zamyšlení a rozjímání. Nadchází nám 
pomaličku podzimní čas a s ním přišlo, kupodivu, i několik dobrých 
zpráv. Dě� se konečně vrá�ly do školy. Tak se přihodilo opět to, že 
jsme jejich výchovu částečně hodili na krk jejich ubohým pedago-
gům a nejsme vystaveni všem jejich lumpárnám a legráckám, které 
nám prováděly celé horké léto. Zahrady, hlavně vinohrady, vydávají 
své poslední plody, které uskladňujeme z čás� do sklepů, z čás�
do beček, aby zde patřičně zkvasily a po čase vydaly lahodnou teku-
�nu, která nám zahřeje těla i duše v období dlouhé studené zimy. 
Národ zahrádkářský šturmuje, povzbuzen rozpornými zprávami 
známých slibotechen z meteorologického ústavu. Do prvních mrazů 
musí být poryto, i kdyby čert na koze jezdil.

 Já osobně jsem sice c�tel jara, ale podzim má pro mě také své 
kouzlo. V lesích, hlavně ze začátku tohoto období, rostou houby. Hlav-
ně bedle, které miluji jako řízky nebo jenom tak, na kmíně. Jabloně, 
alespoň to tak letos vypadá, také vydají svoji bohatou úrodu, takže i 
jablečného štrůdlu a moštu bude dost. Podzim jako vymalovaný.

Ale co to všechno vlastně má společného se starým impresionis-
tou Claudem Monetem? Viděli jste někdy jeho obraz nazvaný „Topoly 
podél řeky Epte“ ? Samozřejmě, že ne originál. Ten je v jisté sou-
kromé sbírce a jeho majitel si ho pečlivě střeží. Občas je vidět jeho 
kopie či fotokopie na některých školních chodbách. Když se na něj 
zadíváte, zjis�te, že celá příroda už nehýří sytými barvami jako v létě. 
Přechází do pastelových barev podzimu. Do doby, kdy příroda vydává 
své poslední plody. Nenápadně �m dává najevo, že divoká doba léta 
odešla pryč, život začal plynout daleko poklidněji a nastává čas se při-
pravit na zimní spánek. V tom je kouzlo nejen umění starého mistra 
Moneta, ale i kouzlo samotného podzimu. Tak si ho nezapomeňte
vychutnat plnými doušky.                                                         Petr Sláma

Slovo úvodem

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Žaluzie Koblížek

REFERENCE TÝDNE:
Venkovní rolety s hliníkovou

lamelou vyplněnou polyuretanem
- RD Ivančice

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

Akce probíhá od 15. 4. do 30. 6. 2012,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ
STIHL

prodej a servis
U Hřiště 1517, Ivančice - Alexovice

mobil: 739 170 814

Podzimní slevy
na pily a foukače
Akce trvá od 16. 9. do 29. 11. 2013, nebo do vyprodání.

SATELITY - ANTÉNY
KOMPLETNÍ DODÁVKY, OPRAVY

OPRAVY ELEKTRONIKY
televizory, satelitní přijímače, DVD,
video, audio, autorádia (i montáže),

mikrovlnné trouby, vysavače,
drobné domácí spotřebiče.

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

Rodiče obdarovali školu
/Miroslav/ Na vybavení škol, které je čím dál více finančně nároč-

né, se peníze hledají často velmi těžce. V Miroslavi se snaží pomoci i 
sdružení rodičů při místní základní škole. Rozhodlo se darovat škole 
finanční částku 111.514 korun. Ta poslouží k nákupu dvou licencí 
software SMART Notebook, dvou kusů ozvučení k interaktivní tabuli, 
dvou datových projektorů a stejného počtu stolních PC včetně moni-
torů. Rada města Miroslavi, jako zástupce zřizovatele školy, souhlasila 
na svém zasedání s přijetím daru.                                                  /PeSl/

JE Dukovany dostala stavební 
povolení ke stavbě nízkých ex-
trémně odolných ventilátorových 
věží, učených především ke chla-
zení bezpečnostních systémů elek-
trárny.  Výstavba jednoho z těchto 
objektů velikosti 27x40x17 metrů 
pro 1. a 2. blok elektrárny začne na 
jaře 2014 a dokončena bude v roce 
2015.  Současná osmice chladicích 
věží (dámy 60x56x90 m s hlavou 
v oblacích)  zůstane zachována pro 
chlazení kondenzátorů turbín.

První objekt, blok šesti venti-
látorových věží, bude na západní 
straně elektrárny v blízkosti sou-
časných chladicích věží. Druhý 

identický objekt, blok šesti ven-
tilátorových věží pro chlazení tří 
bezpečnostních systémů 3. a 4. 
bloku JE Dukovan, bude stavěn 
o dva roky později na východním 
konci  elektrárny, opět  v blízkosti 
současných chladicích věží.

Protože výška ventilátorových 
věží je jen cca desetina součas-
ných věží, nebude kolemjdoucí 
vidět prakticky žádnou změnu. 
Změna bude spočívat pouze ve 
zvýšení odolnosti elektrárny 
proti extrémním přírodním si-
tuacím  jako velké zemětřesení, 
mohutné tornádo,  nebo dlouho-
trvající extrémní teploty.    /abé/

Dukovany budou stavět
nové ventilátorové věže

/Neslovice/ Neslovičtí občané i 
projíždějící řidiči se konečně do-
čkají opravy  krajské komunikace, 
která obcí vede. V současné době 
je dokončována projektová doku-
mentace pro stavební povolení. 

Vlastní realizace má ovšem 
háček. Před rekonstrukcí komu-
nikace musí být postavena splaš-
ková kanalizace, jímž investorem 
bude právě obec Neslovice. Tato 
akce by měla probíhat zhruba 
v termínu od 1. 2. 2014 do 3. 
9. 2015. Celkové náklady by se 

měly vyšplhat podle údajů, které 
byly zveřejněny na webových 
stránkách operačního programu 
životního prostředí, na bezmála 
120 milionů korun. Výše podpory 
z operačního programu by měla 
dosáhnout 72, 5 milionů korun.

V Neslovicích bude vybudová-
na splašková kanalizace. Zároveň 
bude provedena i oprava části 
dešťové kanalizace. Součástí 
stavby bude čerpací stanice, včet-
ně výtlaku, opravy komunikací a 
přeložky inženýrských sítí. /PeSl/

Neslovice čekají opravy 
kanalizací a komunikací 

Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů jsou velmi důležitou sou-
částí integrovaného záchranného 
systému. Ne vždy má jejich zři-
zovatel, město či obec, dostatek 
finančních prostředků na provoz 
a údržbu zásahové techniky, 
která je jednotlivým jednotkám 
přidělena. Proto v letošním roce 
opět přispěchal Jihomoravský 
kraj s finanční pomocí. 

V Miroslavi přispěl 150.000  
Kč na opravu požárního vozidla, 
Oslavanům přidal 50.000 na 
výzbroj a výstroj jednotky. Dob-
rovolným hasičům v Nové Vsi 
zase převedl bezúplatně zásahové 
vozidlo LIAZ CAS 25, hasičský 
třídílný žebřík o celkové délce 18 
metrů a motorový člun pro čtyři 
osoby pro zajištění pomoci v ha-
varijních situacích.             /PeSl/

Dotace pro hasiče v JMK

/Ivančice/ V Ivančicích jsou 
přípravy na podzimní předčasné 
parlamentní volby v plném prou-
du. Rada města na svém zasedání 
rozhodla o nákupu nových zástěn 
pro voliče. Za třináct kusů, které 

nakoupí od brněnské firmy EU-
ROstand, s. r. o., Brno, zaplatí 
téměř 133 tisíc korun. Finanční 
obnos bude uhrazen z rozpočtu  
majetkoprávního odboru Měst-
ského úřadu v Ivančicích.   /PeSl/

Už se připravují na volby
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.

například

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

pr. 200 mm
výška 8 metrů

9.900 Kč
včetně DPH

Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.

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

telefon: 724 322 469  •  www.teracowech.cz

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

§ 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, s bývalým přítelem máme syna, na kterého mi platí vý-
živné měsíčně 1.500 Kč. Na výživném jsme spolu dohodnuti a máme o 
tom sepsané potvrzení, že otec bude tuto částku platit. Nyní mi bývalý 
přítel sdělil, že má exekuci a z výdělku mu strhává peníze exekutor. 
Říkal mi, že mu zbývá jen životní minimum a výživné nemá z čeho 
platit. Chtěla bych tedy vědět, jestli můžu předložit exekutorovi naši 
dohodu o výživném, aby mu peníze nestrhával, nebo si nějak jinak 
zajistit, aby mi výživné na syna hradil, protože v současné době mi již 
několik měsíců nic neplatí a nevím, jak to řešit dále.

K Vašemu dotazu uvádím, že povinnost hradit výživné má otec ne-
zletilého dítěte, i když má nařízenu exekuci na svůj plat či mzdu. Navíc 
ve srážkách exekutora by mělo být zohledněno, že Váš bývalý přítel 
má vyživovací povinnost k nezletilému dítěti, takže srážky ze mzdy by 
neměl mít tak vysoké, jako by byl bezdětný. Každopádně vyživovací 
povinnost by měl otec nezletilého nadále hradit. Ve Vašem případě je 
zádrhel v tom, že máte vyživovací povinnost dohodnutou pouze písem-
nou dohodou mezi Vámi, takže předložení písemné dohody exekutoro-
vi nebude mít na probíhající exekuci vliv.

Abyste mohla výživné začít účinně vymáhat, budete muset mít 
rozhodnutí soudu ohledně stanovení výživného na nezletilého syna. 
Nejprve budete muset dát návrh k soudu, aby určil, u koho bude syn ve 
výchově a kolik bude druhý rodič hradit výživné. Jakmile budete mít 
výživné stanovené soudně a otec nezletilého nebude dále hradit výživ-
né, je možné dát návrh na exekuci výživného a výživné se bude srážet 
ze mzdy bývalého přítele. Navíc se jedná o přednostní pohledávku, 
takže nebudete muset čekat v pořadí věřitelů. Bude však záležet na výši 
mzdy, zdali se bude srážet celé výživné, nebo třeba jen část. Potom by 
pokračovala exekuce jinými způsoby, aby výživné bylo hrazeno. 

Je však možné, že se Vám s otcem nezletilého podaří na platbách 
výživného dohodnout, když bude otci nezletilého vysvětleno, že 
výživné musí hradit, i když má exekuci, a navíc bude mít výživné 
stanovené soudně. Navíc je třeba vzít v úvahu, že neplacení výživ-
ného otcem nezletilého po delší dobu (tj. více než čtyři měsíce) je 
trestným činem zanedbání povinné výživy. 

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

První články této rubriky jsem psal s jistými pochybnostmi. Teprve 
po prvních dobrých reakcích čtenářů jsem se uklidnil a pochopil, že in-
formace tohoto druhu v regionu chybí. Zprvu jsem psal toliko o životě 
dukovanské elektrárny, později i o dění v evropské a světové jaderné 
energetice. Díky exkurzím na řadu elektráren a další jaderná zařízení 
jsem získal informace, které jsem rád předával čtenářům. 

Po osmnácti letech existence Občanské bezpečnostní komise, kterou 
jsem spoluzakládal a celou dobu ji vedl, přišlo moje rozhodnutí předat 
štafetu mladším. Tím také článkem č. 139 končí seriál v těchto novinách.

To ovšem neznamená, že se přestanu zajímat o jadernou energetiku. 
Moji přátelé a známí mě znají jako velkého přímluvce a propagátora 
energetického jádra. Proto rád odpovím na všechny Vaše dotazy předa-
né přes Zrcadlo, či jinou cestou.  

Vážení čtenáři dovoluji si Vám popřát pevné zdraví, mnoho radosti 
v osobním životě a mnoho úspěchů ve Vaší práci.

Šéfredaktorovi je třeba poděkovat za to, že hostil seriál celých sedm 
let na stránkách svého čtrnáctideníku, a Zrcadlu je nutno popřát mnoho 
štědrých inzerentů.                              10. září 2013, Ing. Bořivoj Župa

Projekt Senioři sobě II
Rada JM kraje doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskyt-

nutí peněžitého daru ve výši 200 000 korun Krajskému ředitelství poli-
cie JM kraje na realizaci preventivního projektu Senioři sobě II. 

Projekt představuje pokračování velmi úspěšného celokrajského 
projektu uskutečněného v Jihomoravském kraji v roce 2009, v dal-
ších letech byly pro velký zájem ze strany obcí opakovaně dotištěny 
informační brožury pro seniory. Vzhledem k tomu, že v poslední době 
dochází k výraznému nárůstu trestné činnosti páchané na seniorech, 
rozhodlo se Krajské ředitelství policie JMK pro pokračování projektu. 

V rámci projektu budou vyškoleni kurýři prevence z řad seniorů, 
kteří budou následně předávat takto získané rady a doporučení mezi 
své vrstevníky. Kurýři prevence kromě samotné prevence kriminality 
mohou odhalit i rizikové faktory, které u staršího člověka mohou vést 
až k sociálnímu vyloučení. Součástí projektu bude i tisk preventivních 
materiálů, které budou distribuovány mezi seniory.                       /abé/

Při přípravě farmářských trhů 
v Moravském Krumlově, které 
se uskuteční 21. září na náměstí 
TGM, jsme oslovili majitele rodin-
né farmy v Netíně pana Františka 
Němce a položili mu pár otázek. 

Jak máte velkou farmu?
V současné době máme 154 

ha a 150 kusů hovězího dobytka 
(70 dojnic, 1 býka, 6 volů a 73 
jalovic). Na pozemcích pěstuje-
me krmivovou základnu pro naše 
zvířata - jetel, kukuřici, pšenici, 
ječmen a seno. Ze 154 ha připa-

dá 54 ha na trvalé travní porosty 
a zbytek je orná půda. Tím, že 
máme celkem vysoké zatížení 
dobytčí jednotkou na ha půdy, 
máme dostatek kvalitního hnoje 
ke hnojení, a nejsme tak závislí 
na průmyslových hnojivech.

Které výrobky z Vaší nabídky 
vyrábíte sami? 

V roce 2007 jsme začali s jo-
gurtem. Začínali jsme na cca 200 
zpracovaných litrech denně. Dnes 
zpracováváme přibližně 1000 litrů 
denně na jogurty, tvaroh, sýry, ná-
poje, a šetrně pasterované mléko. 
V roce 2012 jsme začali zpraco-
vávat i maso. V masně vyrábíme 

především výrobky bez rychlosoli 
- uzené maso a špek nakládáme na 
5 neděl do 2% solného roztoku.
V nabídce máme také klobásku 
bez rychlosoli, netínský vostřák 
zase obsahuje 50 % vepřového
a  50 % hovězího masa. 

Všechny potraviny, které vy-
rábíme, mají svúj příběh a jsou 
něčím zajímavé. Třeba jogurt 
cappuccino - na jeho recepturu 
jsme přišli náhodou, když jsme 
se snažili dělat ledovou kávu, ale 
nakonec místo ledové kávy vznikl 

velice dobrý a výjimečný jogurt.
Minulý týden jste dostali oce-

nění Regionální potravina. Jak 
to hodnotíte?

Jsme velice rádi, že se naše 
výrobky pravidelně umísťují 
v různých soutěžích, je to pro 
nás povzbuzující a je to pro nás 
ujištění, že se ubíráme správným 
směrem. Máme také ocenění re-
gionální produkt. Víme, že se na 
trhu vyskytuje hodně značek, jenž 
jsou pro zákazníky těžko čitelné 
či matoucí. Nicméně věřím, že se 
zákazníci začnou více orientovat 
na regionální potraviny a začnou 
je více kupovat, čímž podpoří i 

region, kde se potraviny vyrábí. 
My jsme třeba během posled-
ních dvou let přibrali 17 nových 
zaměstnanců, mezi nimiž jsou 4 
ženy po mateřské i pracovníci se 
změněnou pracovní schopností. 

Uvědomujeme si, že máme 
menší produktivitu práce a že 
naše výrobky jsou o něco dražší, 
ale pokud srovnáte podíl mléka v 
mléčných výrobcích a podíl masa 
v masných výrobcích s konkuren-
cí, zjistíte, že na podíl jsou naše 
výrobky levnější.

Jakým způsobem provádíte 
rozvozy vašich výrobků?

Dnes prodáme již cca 60 %
produkce sami a cca 40 % pro-
dukce přes obchodníky. Na pro-
dej používáme pojízdné prodejny, 
které jsou vhodné pro prodej 
chlazených výrobků. Zajíždíme 
do vesnic a měst, kde stojíme s 
pojízdnou prodejnou a zákazníci 
si nás najdou. Jezdíme také na 
farmářské trhy, které jsou posled-
ní dobou velice oblíbené. 

Do Moravského Krumlova 
jsme poprvé přijeli na trh na jaře 
a od té doby jezdíme pravidelně 
každou středu na náměstí. Začali 
jsme také jezdit v úterý do Ivan-
čic a lidé jsou s našimi výrobky 
spokojeni. Rozvoz máme posta-
vený na pravidelnosti, každý den 
v týdnu jezdíme na stejná místa a 
snažíme se vypěstovat u našich 
zákazníků závislost na našich 
produktech :-). Věříme, že se nám 
to daří díky nezaměnitelné chuti a 
kvalitě našich výrobků.

Každý z našich zákazníků se 
může kdykoliv podívat na farmu 
v Netíně a všem to i doporuču-
jeme, protože jsme přesvědčeni, 
že návštěva naší farmy na Vyso-
čině prohlubuje důvěru v naše 
výrobky.

Které Vaše výrobky byste do-

poručil a proč?
Z mléčných výrobků já osobně 

mám nejraději jahodový jogurt s 
opravdovými kousky jahod. Probi-
otický nápoj borůvkový mně vždy 
připomene čerstvě natrhané lesní 
borůvky. Ze sýrů mám nejraději 
pařené válečky s bazalkou, pro 
jejich jedinečnou lehce pikantní 
chuť. Tvaroh vyrábíme tradiční 
metodou bez odstřeďování, a tím 
je lahodný a plný chuti. Z mas-
né výroby nejčastěji jím Jurovu 
klobásku bez rychlosoli, a když 
vyndáme z naší udírny netínské 
uzené a netínský špek, taky neo-
dolám. Když si na chleba namažu 
králičí paštiku, která neobsahuje 
žádné škroby, jsem v sedmém 
nebi. Veškeré naše uzeniny jsou 
pouze v přírodních střevech, třeba 
na jedno kilo králičí debrecínky 
jenom střívko stojí 40 korun. 

Co máte v plánu do budoucna?
Během dvou let jsme se tak 

rychle rozrostli, že se musíme 
zaměřit především na stabilizaci 
a více dopilovat rozvozy našich 
prodejen, protože největší nákla-
dy máme na distribuci. Některé 
rozvozové trasy, jež nevycházejí 
finančně, budeme muset zrušit a 
zase některé nové více podpořit 
reklamou, aby o nás vědělo co 
nejvíce nových potenciálních 
zákazníků. Je pro nás dobré, 
když naše výrobky chválí sami 
naši zákazníci, a proto bychom 
se chtěli tímto způsobem více 
prezentovat v jednotlivých regi-
onech. Na příští rok máme jako 
novinku připravené zmrzliny, 
jejichž recepturu jsme letos dola-
dili, a můžeme už nyní prozradit, 
že Vás dostanou osvěžující chutí 
plnou ovoce. 

Děkuji Vám za rozhovor a 
těším se naviděnou v Krumlově, 
nebo v Ivančicích.            /mape/

Výrobky z farmy Němcovi v Krumlově i v Ivančicích

Zahradnictví Vedrovice - Jan Kopetka
Vás srdečně zve na 5. ročník podzimní

prodejní výstavy
ve dnech 18. - 22. 9. 2013 od 8.00 do 18.00 hodin

místo konání: Vedrovice 315
Nabízíme: • macešky • chryzantémy • vřesy • thuja smaragd • podzimní 
cibuloviny • růže • ovoce a zeleninu z vlastní produkce • skalničky • trvalky 
• čarověníky • substráty gramoflor • drobné ovoce a ovocné stromky • 
rhododendrony • 50% SLEVU na vybrané druhy skalniček a trvalek.
Dle zájmu zákazníků každý den od 14.00 hodin přednáška o trvalkách

a méně známých bylinkách. 
Stánek s občerstvením. Každý zákazník si odnese malý dárek.

Kontakt: Ing. Mgr. Iveta Kudláčková, Mob.: 731 103 985, Mail: info@zahradnictvivedrovice.cz
www.zahradnictvivedrovice.cz 

Dva speciální panely, které 
simulují veškerou elektroniku 
ve vozidle, a deset výukových 
miniučebnic mají studenti Střední 
školy dopravy, obchodu a služeb 
díky projektu Autodiagnostika 
nově k dispozici. 

„Výukové panely jsou umístě-
ny v dílnách v Polánce a studenti 
se na nich už rok učí. Součástí 
projektu byla také příprava výu-
kových publikací, které vytvořili 
mistři odborného výcviku. Přes 
prázdniny jsme je knižně vydali 
a nyní je budou učitelé a studenti 
používat,“ popisuje zástupce 
ředitele pro praktické vyučování 
Jindřich Pelaj. 

Mezi publikacemi najdeme 
témata, jako je autodiagnostika, 
měření multimetrem, řízení vol-
noběhu nebo třeba řízení emisí. 
V každé brožurce je všeobecný 
úvod, popis práce na výukových 
panelech a také testové otázky 
sloužící k ověření znalostí.

Na webových stránkách školy 
bude zřízen e-learningový portál, 
kde budou všechny vydané publi-
kace dostupné i elektronicky. „Naší 
snahou je přizpůsobit výuku tak, aby 
odpovídala realitě. Díky speciálním 
výukovým panelům, které stály 
milion korun, budeme moci ještě 
lépe připravit studenty do praxe,“
shrnuje ředitel školy Jiří Psota. 

Speciální panely pomáhají pří výuce autodiagnostiky

Speciální panely škola získala v rámci projektu Autodiagnostika 
(označení projektu CZ 1.07/1.1.16/01.0061)
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II. Krumlovské burčákobraní
Rok se s rokem sešel a máme znovu tu čest vás pozvat na druhý 

ročník Krumlovského burčákobraní, konaného 21. září od 10 hodin na 
nádvoří moravskokrumlovského zámku. Před rokem jsme poprvé vy-
zkoušeli uspořádat tuto akci a byli jsme více než překvapeni, jaká byla 
návštěvnost. Proto jsme pro vás na druhý ročník připravili mnohem 
rozmanitější celodenní program, bohatší výběr burčáku, vína i piva.

Akce se opět koná ve spolupráci s městem Moravský Krumlov,
s Městským kulturním střediskem v M. Krumlově a společností Incheba.

Z hudebního programu si přijdou na své jak příznivci cimbálové mu-
ziky, tak coutry i rocku. Především bych chtěl jmenovat The Beatles re-
vival, kteří mají za sebou koncerty po celé Evropě, dále pak Paroháče, 
nebo třeba pro všechny dobře známého Jardu Hnilicu a další.

Mimo hudební představení vám může zpříjemnit den historické 
vystoupení skupiny Taranis, kde dojde k mnoha rytířským soubojům 
a příběhu z dob dávno minulých. A večer pak akční taneční show
s ohněm a meči. Burčákobraní bude celý den doprovázet bohatý lidový 
jarmark, kde budou i různé dílničky pro děti s možností vlastní výroby 
šperků, svíček a podobně. Dále bude pro děti připravena spousta her
a zábavy ve spolupráci s Domečkem. Těšíme se na vás.

Za pořadatele Lukáš Valla, Tomáš Kudera a Libor Košíček 

Babický Gulášfest
Máme tu opět září. Září je u nás v Babicích ve znamení guláše

a piva. Mnozí z vás už ví, že je tady třetí ročník babického Gulášfestu
a pivního festivalu. Letos se uskuteční v sobotu 28. září od 10 hodin. 

Návštěvníky čeká již tradiční program. To je soutěž o nejlepší 
guláš a ochutnávky pivních speciálů z malých a středních pivovarů. 
Abychom mohli ochutnávat a hodnotit guláše, musí je někdo uvařit. 
Proto teď apeluji na vás všechny, co vaříte doma váš oblíbený, a jistě
výborný guláš a máte alespoň malou chuť soutěžit „PŘIJEĎTE
K NÁM SE SVÝM GULÁŠEM“. Ano, nebojte se a přihlaste se. Přihlásit 
se do soutěže lze do 24. září na telefon: 732 379 540 nebo 606 147 751.
Soutěžící neplatí žádné startovné, jedinou podmínkou je přinést sou-
těžní guláš o minimálním množství 5 litrů. Soutěžit se bude opět ve 
dvou kategoriích: 1.- masový guláš, 2.- speciální guláš (segedínský, 
houbový, zeleninový, fazolový atd.). Bližší informace dostanete na 
uvedených telefonních číslech. 

K pivnímu festivalu mohu říct pár základních informací. Na návštěv-
níky festivalu bude opět čekat minimálně 12 druhů pivních speciálů. 
Točit budeme opět do sklenic, ale bohužel po loňské zkušenosti je bu-
deme muset zálohovat. Cena piva se od loňského roku měnit nebude. 25 
Kč bude jednotná cena pro všechna piva, tj. od 10° až po 14° či 15°. 

Pro děti bude připraven skákací hrad, kterého si budou moci užít zce-
la zadarmo. Pro všechny, kdo jsou zvyklí se bavit trochu déle, bude od 
17 hodin připravena taneční zábava v místním kulturním domě. Pěkné 
počasí máme objednané, a tak neváhejte a hlaste se do soutěže či nás 
přijďte navštívit do Babic 28. září.

Srdečně Vás všechny zve jménem všech pořadatelů Jan Zelinka. 

ZRCADLO
mediální partner akce

VII. ročník „Malého festivalu 
LOUTKY“ proběhl o posledním 
prázdninovém víkendu. Třicet 
sedm představení odehrálo 19 di-
vadelních souborů pro „děti“ bez 
omezení věku v obcích Vysočiny 
a jižní Moravy. Festival navštívi-
lo na 1 500 diváků.

Festival byl slavnostně zahájen 
ve čtvrtek 28. srpna na náměstí T. 
G. Masaryka v Krumlově. Kro-
mě úvodních slov organizátorů 
nechyběly soutěže pro děti, elek-
trojízda po náměstí, skákací hrad 
a samozřejmě ani úvodní divadlo 
s českou klasikou a představením 
Divadla Lokvar „Český Honza“
v Galerii Knížecí dům. 

Festival přivítali děti, ale také 
dospělí, a to jak rodiče a prarodi-
če, tak také představitelé jednotli-
vých obcí, které festival „hostí“. 

„V Miroslavi sehrálo Divadlo 
Tomáše Machka pohádku „O 

Smolíčkovi“. Pan Machek před-
vedl mimořádný herecký výkon, 
který publikum ocenilo velkým 
potleskem. Představení navštívilo 
šedesát spokojených diváků a bylo 
velmi milým zakončením letních 
prázdnin. Všem organizátorům 
patří srdečný dík,“ říká místosta-
rosta Miroslavi Roman Volf.

Součástí Malého festivalu 
loutky je opět výtvarná soutěž. 
Děti mohou nakreslit obrázek 
podle zhlédnutého divadelního 
představení a odevzdat na obecní 
úřad nebo pořadateli (MěKS M. 
Krumlov) do 30. září. Autoři tří 
vítězných obrázků budou odmě-
něni při slavnostním vyhodnoce-
ní v Infocentru JE Dukovany a ze 
všech vytvořených obrázků bude 
připravena výstava k dalšímu 
ročníku festivalu.

„Skupina ČEZ podporuje mno-
ho letních hudebních festivalů 
jak v regionu, tak v celé České 
republice. Jsou to festivaly pře-
vážně pro dospělé a jezdí se na ně 
do velkých měst. Tento loutkový 
festival je jedinečný tím, že jde 
přímo za malým divákem do ma-
lebných vesniček našeho regionu. 
Proto si tento festival hýčkáme,“ 
říká tiskový mluvčí Jaderné elek-
trárny Dukovany Petr Spilka.

V sobotu 7. září si krumlovští fotbalisté připomněli smutné výročí. Prá-
vě před pěti lety je nečekaně opustil dlouholetý hráč a později trenér 
pan Alois VOREL. Dlouhá léta byl Lojza oporou zadních řad tehdejší 
TJ Moravský Krumlov, později převzal roli trenéra a ve své trenérské 
roli vystřídal všechny věkové kategorie v našem klubu. Jako trenér do-
rostu byl u největšího úspěchu tohoto celku, postupu do moravskoslez-
ské divize a dvouletého účinkování našeho týmu v této soutěži. Odešel 
doslova od rozdělané práce. Čest jeho světlé památce!           /FC MK/ 

Prázdniny skončily a školáci po 
dvou měsících volna opět zasedli 
do lavic. V Hostěradicích si ale 
děti z obce i širokého okolí moh-
ly užít konec prázdnin ve velkém 
stylu - na akci Pohádkový úsměv, 
která se konala v neděli 1. září. 

Pro malé i velké byly připra-
veny soutěže, tombola i spousta 
atrakcí a vystoupení a tím vším 
provedl na dvě stě návštěvníků 
skvělý moderátor Josef Melen. 
Kromě toho, kdo měl zájem, 
mohl si prohlédnout výzbroj a vý-
stroj nebo si zastřílet z airsoftové 
zbraně, které připravili pánové ze 
sdružení S.P.O.Z.I., nechat si na-
malovat masku technikou facepa-
intingu slečnou Danou Krulovou, 
zaskákat si ve skákacím hradu, 
který nám zapůjčila ČSSD, projet 
se v bryčce s dvojspřežím pod 
vedením pana Hobzy z Olekso-
vic nebo se projet na čtyřkolce
s p. Hynkem Sobotkou…

A kdo si chtěl odpočinout, mohl 
si dopřát občerstvení a shlédnout 
vystoupení. Psovodi z Miroslavi 
a především jejich čtyřnozí 
cvičenci vzbudili u návštěvníků 
nadšení. Mnozí až žasli nad tím, 
co pes všechno dokáže… Také 
Jan Kloubec, mistr jojování, před-
vedl kousky, nad kterými zůstával 
rozum stát. Pro dámy byla připra-
vena módní přehlídka modelů z 
butiku paní Plattkové, mezi který-
mi si mohly vybrat všechny roč-

níky. Z akčnějšího soudku bylo 
vystoupení airsoftového oddílu 
BOS z Miroslavi, který předvedl 
zadržení pachatele. A do jiné doby 
nás přenesli šermíři ze skupiny 
Asmodeus se svým vystoupením 
plným humoru, ale i šermířských 
soubojů. Na závěr odpoledne pak 
zahrála skupina Paroháči.

Kromě toho, že si děti užily 
poslední prázdninový den, byl 
výtěžek z celé akce věnován ve 
prospěch sdružení rodičů ONKA, 
které pomáhá dětským onkolo-
gickým pacientům v FDN Brno. 
Z akce Pohádkový úsměv tak toto 
sdružení získalo 40.000 korun. 
Všem návštěvníkům, kteří svou 
účastí na této akci přispěli, patří 
velké poděkování.

Díky patří také všem organi-
zátorům a dobrovolníkům, kteří 
akci připravovali, v čele s paní 
Blankou Bielíkovou, Romanou 
Hladíkovou, Janou Dvořákovou 
a Pavlínou Hrubou. 

Jejich jménem bych ráda podě-
kovala sponzorům, kteří přispěli 
na akci Pohádkový úsměv, ať již 
finančně nebo věcným darem. 
Generálními sponzory akce byli 
TJ Družstevník Hostěradice, SBS 
Services, OSP Moravský Krum-
lov, Kooperativa, společnost DD 
PC a Hrdlička Josef. 

Velké poděkování patří i dal-
ším sponzorům - Jatky Moravský 
Krumlov, P.S.P. Group, Hospůd-

ka „V Zatáčce“, Vinné sklepy 
Lechovice, Česká pojišťovna, 
McDonald´s, Nejedlý, Pedikůra 
Barbora Maříková, Elpigas, Vi-
nařství Lahofer, Zdravý krámek, 
COOP Jednota Mor. Krumlov, 
Míšovická hospůdka, Čerpací 
stanice Krchňavý, Obec Hostě-
radice, www.prolovce.cz, Čtyř-
kolky Hynek Sobotka, Integra 
A Hendrix Genetics Company, 
TRYPO, Café Port Znojmo, Stu-
dio K, Shop Jewellery, Můj nový 
život, Restaurace Slávie Miro-
slav, Českomoravský cement, 
Drogerie TETA, Benami Plus, 
TRYBOX Hostěradice, Lékárna 
U Bílého anděla, Bistro 23 Mi-
roslav, Jan Kohoutek CZ, MUDr. 
Dana Kohoutková, Potraviny Ve-
čerka Miroslav, Roman Polanský, 
Účetnictví Radomíra Slavíčková, 
Potraviny Pod Kostelem Mi-
roslav, Semotam - klempířství, 
Vinařství Hanzel, Krábek - tru-
bičky, Keramika Macků, Hospo-
da Lovečci, Petra Dabrowková, 
Veronika Horáková, Dana a Pavla 
Saparová, Veronika Machotková, 
Jiří Kocanda, Daniela Vitásková, 
Ladislav Mikeš, Autoprodejna 
Suchý Znojmo, Zemědělské 
a technické služby Tesař, ZŠ 
Hostěradice, Naďa Havelková
a Vojtěch Herman. 

Všem tímto moc děkujeme a 
těšíme se na shledanou na příštím 
ročníku Pohádkového úsměvu!

Hostěradice rozzářil Pohádkový úsměv

Loutky se rozloučily
s dětmi i prázdninami 

Foto: Jan Sucharda                                 Divadlo na cestě: O Plaváčkovi

Počasí o prázdninách
 Školákům skončily prázdniny, zemědělci úspěšně sklidili obiloviny 

a čas dovolených je u většiny lidí minulostí. Průběh počasí v červenci 
a srpnu v našem okolí byl střídavý. Tropická vedra, pak pokles, srážky 
bez dramatických výkyvů. Uvádíme několik údajů: 

V červenci byla minimální ranní teplota hned prvního, a to 7,2 °C, ma-
ximální třináctého - 21,1 °C (je to rekordní teplota za několik posledních 
let). Odpolední teploty byly také nevyrovnané. Nejnižší teplota byla 12. 
července - 25,3 °C, maximální pak ve dnech 28. - 35,5 °C, a 29. - 35,1 °C. 
Výrazněji napršelo 13. července - 12,5 mm. Vzhledem k tomu byl červe-
nec suchý, byly nízké také průtoky řek. V Ivančicích se průtok pohyboval 
kolem 3,5 m3/sec, což bylo asi jedna třetina průměrného průtoku.

V srpnu bylo počasí obdobné. Nejnižší ranní teplota byla změřena 
16.  7,2 °C, a nejvyšší ranní 9. - 20,4 °C. Odpolední teplota byla nejniž-
ší 27. srpna - 18,5 °C, a nejvyšší ve dnech 3. a 8. srpna - 35,5 °C. Proti 
červenci napršelo v srpnu více a častěji: například 19. - 33,6 mm. Cel-
kem za srpen 70 mm. V průtocích řek se projevilo asi o 1,0 m3/sec více 
v průměru za celý měsíc proti červenci, tj. na průtok 4,2 - 4,5 m3/sec.

Zajímavé bylo porovnání průtoků v Třebíči a Mohelnu. Po několik dnů 
vypouštěla přehrada více vody, než do ní přitékalo. Pokud porovnáme úda-
je v Ivančicích, pak 1. srpna byl průtok 3,93 m3/sec, zatímco 1. září 4,14 
m3/sec. Nejnižší průtok na Oslavě v Oslavanech byl 19. srpna - pouhých 
0,79 m3/sec, a v Rokytné v M. Krumlově ve stejný den - 0,21 m3/sec.

Byly použity informace p. Josefa Procházky z Ivančic, který počasí 
dlouhodobě sleduje a kterému děkuji.      Jiří Široký, tel.: 776 654 494
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 16. 09. DO 29. 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

• 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 8.00 do 17.00 hod. - TRHY na náměstí T. G. Masaryka.
• 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. 
• 21.9. od  8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na nám. TGM.
• 21.9. od 10.00 hod. - II. KRUMLOVSKÉ BURČÁKOBRANÍ. Burčák,
degustace vín, pivo, gastronomické speciality, bohatý program pro děti i dospě-
lé. Zámecké nádvoří, vstupné: 40 Kč, děti zdarma.
• FESTIVAL „POCTA ALFONSI MUCHOVI“  - bližší upřesnění na plaká-
tech. Sobota 28. 9. - Barokní koncert - Rytířský sál. Neděle 29. 9. - Jak se dělá 
píšťalka - zámek: nádvoří, kaple. Sobota 5.10. - Anthems - kaple  sv. Floriána.
• 28.-29.9. - VÁCLAVSKÉ HODY v RAKŠICÍCH. Sobota 28.9. od 15.00 
hodin - zavádění s kapelou Polanka. Neděle 29.9. od 15.00 hodin - zavádění,
ve 20.00 hodin - zábava se skupinou Fantazie. Pořádá Spolek mládeže.

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
• Upozorňujeme čtenáře, že od 1. do 29. září probíhá v knihovně REKON-
STRUKCE. Knihovna je uzavřena. Provoz bude zahájen od 1. října. 
• 30.9. ve 14.00 hod. - JAK SE PÍŠE KRONIKA. Několik let svého života vě-
nuje 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 shánějí materiály potřebné 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 Tyflo-
Centrem 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

• 28.9. ve 20.00 hod. - KÁCENÍ MÁJE v kulturním domě.
Připravujeme: • 4.10. - KONCERT ALEŠE BRYCHTY v kulturním domě.
• 12.10. ve 20.00 hod. - KONCERT SKUPINY ARGEMA v kulturním domě.
• 19.10. ve 20.00 hod. - COUNTRY-BÁL v KD. Hraje skupina RANČEŘI.

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
• so, ne, st. svátky od 10 do 17 hod. - OTEVŘEN KLÁŠTER ROSA COELI.
Vstupné plné 30 Kč, senioři 20 Kč, děti 15 Kč.
• 21.9. od 14.00 hod. - DRAKIÁDA na kopci Šibeničná. Občerstvení zajištěno.
• 21.9. od 13.00 hod. - NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN Znojemské podoblasti 
2013, v kulturním domě. 

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 29.9. - PROJEKT RŮŽE. Výstava prací studentů Gymnázia Jana Bla-
hoslava. Památník A. Muchy. Vstup zdarma.
• 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.
• 27.-28. 9. - SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY. Tradiční trhy, zábavný program, 
prodej burčáku do vyprodání zásob. Palackého náměstí Ivančice, nádvoří rad-
nice. Program: Pátek: • 13.30 UKULELE ORCHESTRA • 15.30 POPELKA 
- muzikál ZUŠ Ivančice • 17.00 OZZY OSBOURNE - revival • 18.30 ŠER-
MÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ - SHŠ Grál Brno • 19.00 STEJŠN - rocková kapela 
20.30 ŠERMÍŘSKÉ OHŇOVÉ VYSTOUPENÍ - SHŠ Grál Brno. Sobota: • 
10.00 VRACOVJÁCI - dechová hudba • 13.00 EVELÍNA - folkrocková 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 
• 10.10. v 19.00 hod. - Zábavný pořad „TROŠKA HUMORU NIKOHO 
NEZABIJE“. Účinkuje ZDENĚK TROŠKA. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 
220 Kč. Předprodej v KIC Ivančice.

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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.
• 24.9. - TVOŘENÍ S DRÁTY A KORÁLKY. Výtvarná dílna pro dospělé. 
Účastníci si vyrobí originální ucho k misce. Cena 180 Kč, závazné přihlášky 
do 18. září. Dílnu pořádá MC Kašpárkov. 
• 28.9. od 9.00 hod. - HORNICKÝ DEN MIKROREGIONU KAHAN.
Program: • 9.00 Prohlídky zámku s kostýmovaným průvodcem, protiatomový 
kryt, zámecká zahrada, pořádá Správa zámku Rosice. • 10.00 Slavnostní ote-
vření hřiště za kuželnou. Vystoupí mažoretky Anife, uvidíte vojenská auta VVC 
Březník, ochutnáte dobroty z polní kuchyně, možná přijedou koně a přiletí mo-
dely letadel. • 13.00 Ultimate Juggling Battle 3. Soutěž v žonglování. Unikátní 
styly, triky a techniky v podání nejlepších žonglérů z ČR. Exhibiční vystoupení 
taneční školy Mighty Shake. KD Cristal. Pořádá UJS. • Od 10.00 do 15.00 bude 
jezdit mezi Zastávkou, Zbýšovem a Rosicemi kyvadlová autobusová doprava. 
• 29.9. 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@rosice.cz. Občerstvení zajištěno. Zámecké nádvoří. Správa zámku Rosice. 

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

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 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.
• 26.9. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 28.9. od 9.30 do 10.30 hod. - ZAMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLO-
STEZKY. Prezence na zámeckém nádvoří. Společný start v 10.30 hodin. Trasa 
je vhodná pro horská a krosová kola, délka asi 40 km. Na zámku budou otevřena 
muzea a na nádvoří probíhá celodenní kulturní program.

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.
• 22.9. od 9.00 do 12.00 hod. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST. 
Program na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany. Jízda zručnosti, dopravní soutě-
že. S sebou dopravní prostředek, helmu, pití. Poplatek 20 Kč. 
• 29.09. - LEZENÍ NA KLAJDĚ. Celodenní výlet na venkovní umělou le-
zeckou stěnu v Brně. Sraz účastníků je u DDM v 10.00 hodin. Předpokládaný 
návrat autem je v 18.00 hodin. Cena výletu: 200 Kč děti 1. - 9. třída, 250 Kč 
studenti. V ceně je zahrnuto jízdné, celodenní vstup na stěnu, půjčení lezec-
kého vybavení a odborný instruktor. S sebou: vhodné sportovní oblečení, ko-
lečkové brusle, kapesné, jídlo a  pití, které je  možno koupit v supermarketu. 
V případě deště se výlet nekoná. Přihlášky k vyzvednutí v DDM Oslavany
u paní J. Hlavinkové, tel.: 607 580 563. Pořádá DDM Oslavany. 

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
• 16.9. začínají svou pravidelnou činnost ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO 
DĚTI I DOSPĚLÉ. Přihlaste se v kanceláři DDM, z nabídky si jistě vyberete. 
• KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI: Cvičeníčko pro rodiče s dětmi od 
1,5 roku, Stonožka, Hopsálek v MŠ Husova, Jóga pro děti 3-6 let. VÝTVARNÉ 
KROUŽKY: Keramika, Šperkovnička, Tvořílek. SPORTOVNÍ KROUŽKY: 
aerobic mladší, airsoft, cvičení na trampolínách, sebeobrana, sportovní kroužek, 
kin ball, stolní tenis, florbal. ZÁBAVNÉ KROUŽKY: receptík, vaření, žong-
lování, literárně-dramatický, klub Poškolák. PRO DOSPĚLÉ: Pilates, Fit mix, 
Powerjóga, Strečink, Trampolíny, kurz keramiky. Domeček má také zájmové 
kroužky na ZŠ Ivančická, ZŠ Rybníky a Kin-ball na ZŠ Klášterní.
• 21.9. - ZÁBAVNÁ SPORTOVNÍ STANOVIŠTĚ. Zveme všechny na akci 
Krumlovské burčákobraní na zámeckém nádvoří, kde bude mít Domeček
zábavná sportovní stanoviště pro děti a výtvarnou dílničku. Přijďte se s dětmi
za námi pobavit či si něco vyrobit.    Veškeré informace na www.domecekmk.cz

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
• 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

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

• 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 pěšky do Rožnova. Navštívíme místní 
Valašské muzeum v přírodě, příp. dřevěná rozhledna 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. 
• 26. 10. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ DUNAJSKÁ STREDA. Celodenní koupání
v menších a útulných, ale moderních termálních lázních, s teplotou vody až 40 °C.
K dispozici 5 bazénů venkovních i vnitřních, bazény sedací, masážní, plavecký 
bazén vnější i vnitřní. Bezbariérový přístup pro starší a tělesně postižené, více 
informací na www.thermalpark.sk. Odjezd: 6.00 Krumlov (Blondýna), 6.05 náměstí, 
6.15 Ivančice, návrat kolem 20.00 hodin. Cena: Doprava 300 Kč (členové KČT a s 
nimi přihlášené děti do 16 let), 380 Kč (ostatní). Celodenní vstupné do lázní 5,20 €, 5 
€ vratná záloha na klíček od skříňky. Podmínka účasti: Uzavřené cestovní pojištění. 
Přihlášky: p. Jelínková, prodejna KVĚTINKA na Klášterním nám. 143 v M. Krumlově,
tel. 515 322 208 / 702 601 963. Platba za dopravu nejpozději 1 týden před odjezdem. 

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 na Hostýnské vrchy s návštěvou baziliky, rozhledny
a dalších zajímavostí. Odjezd busem v 7.00 hodin od Besedního domu, jídlo
s sebou. Připraveny 2 trasy - kratší 9 km, delší cca 16 km. Návrat kolem 19 hodin. 
Vstup na rozhlednu: dospělí 10 Kč, děti do 15 let 5 Kč, otevřeno 9,00 - 16,00. 
Poplatek za zájezd: členové KČT 100 Kč, mládež do 18 let 60 Kč, nečlenové 
KČT 150 Kč. Zájemci se hlaste Jiřímu Eibelovi, Široká 40, Ivančice nebo
na tel.: 539 083 044 po 18. hod. do 14. září. Poplatek uhradit při přihlášení.
Různé: • 24. 9. oslaví životní jubileum pan Zd. Roháček. Gratulujeme
a přejeme mu pevné zdraví do dalších let. • Pan Josef Flíček děkuje všem, 
kteří mu poslali pozdravy ze základen a z dovolené. • Výbor se sejde 20. 9. 
v 19 hodin ve vinárně Komarov.

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

•• od 23.9. OPĚT OTEVÍRÁME HERNU. Otevřeno: Po - Čt od 9.30 do 11.30 
hodin. Přijďte si k nám pohrát, odpočinout, posedět u čaje či u kafíčka, přebalit, 
nakojit či nakrmit dítě.
• PONDĚLÍ: • 9.30-11.30 - HERNA. • 16.30 - 17.15 - STREETDANCE - zá-
klady moderního tance pro děti od 4 let pod vedením instruktorů z řad taneční 
skupiny Mighty Shake, poplatek: 600 Kč/pololetí. • 17.30 - 19.00 - JÓGA
PRO DOSPĚLÉ - poplatek: jednorázově: 80 Kč, permanentka na 10 vstupů: 
700 Kč, vede Mgr. Martina Turečková, mob. 603 576 988. • 19.15 - 21.00 - 
LINE DANCE - waltz, polka, funky, irsko, country, chacha. Poplatek 70 Kč, 
vede: Romana Kopuletá, informace o volných místech na tel: 776 818 101.
• ÚTERÝ: • 9.30-11.30 - HERNA. • 10.00 - 11.00 - MUZIKOHRÁTKY - 
vede Mgr. Hana Křivánková, poplatek 30 Kč člen / 35 Kč ostatní děti.
• STŘEDA: • 9.30-11.30 - HERNA. • 9.30 - 10.20 - POHYBOVÉ HRY PRO 
DĚTI S RODIČI - pro rodiče a prarodiče s malými dětmi (1,5 - 5 let). Vede: Bc. 
Soňa Pomezná, poplatek 50 Kč člen / 55 Kč ostatní děti.
• ČTVRTEK:  • 9.30-11.30 - HERNA. • 17.30 - 19.00 - TANEC PRO RA-
DOST. Lekce tvořené prvky dance jógy, baletu, orientálního tance, flamenca, 
výrazového tance apod. Značnou část lekce se budeme věnovat strečinku. Délka 
lekce 90 minut, cena 80 Kč, omezená kapacita 9 osob.  Vede: Lenka Heřmanová 
- Brabcová. Informace na tel.: 721 582 211. Více na www.mesicnihoupacka.cz.

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
•  do 30. září - 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. 9. Dárcům velmi děkujeme. Nejedná se o finanční sbírku.
• 21.9. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na náměstí TGM. 
Zakoupíte kvalitní výrobky a výpěstky od ověřených farmářů.

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:

17. září od 13.00 hod. - KONTAKTNÍ RODIČOVSTVÍ,
KAŽDODENNÍ RADOST S DĚTMI

Taky Vám někdy přijde, že se v tom množství informací od babiček, 
tetiček, lékařů, internetových diskuzí, ale i knížek ztrácíte? Jste 
ostražití při větách typu: „...aby pak nebyl rozmazlený.“ „Nechovej 
ho pořád, zvykne si na to.“ „Nech ho vybrečet.“ apod.? Mám pro Vás 
vlastní zkušenosti a výzkumy, podložené rady jak praktikovat kontaktní 
rodičovství pro spokojenost dětí i rodičů a radost z rodičovství. 
Besedou provází Lucie Pecinová, která je máma malého Samuelka, 
přemýšlející nad tím, jaký mít přístup k dětem, ne podle zaběhnutých 
kolejí, ale podle srdce a vlastního rozumu. Díky spoustě načerpaných 
informací používá jen to, co souzní s ní a její rodinou. Jedna z věcí, co 
ji mateřství naučilo, je, že ve sdílení s ostatními rodinami je velká síla 

a podpora. Vstupné 65 Kč.

17. 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.

23. září od 16.30 hod. - DESATERO DOMÁCÍ EKOLOGIE
Debata s praktickými ukázkami. Hledáte vyzkoušená doporučení 
a náměty, jak se chovat ekologicky v běžném životě? Jak nejlépe 
zacházet s vodou, energií, odpady či spotřebním zbožím? Jaké 
možnosti ekologických vylepšení mají rodiny s malými dětmi? 
Účastníci a účastnice obdrží výtisk úspěšné publikace Desatero 
domácí ekologie. Beseduje Kateřina Plesková z Ekologického 

institutu Veronica (www.veronica.cz). Vstup zdarma.

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

28. září od 18.00 hod. - DOTKNĚTE SE ORIENTU
Vystoupení bříšní tanečnice a povídání o tom, s jakou tradicí je 
břišní tanec spojený. Uvidíte tanec se svíčkami, Drum solo a raqs 

sharki. Vstupné dobrovolné.

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

NABÍDKA HOTELU RYŠAVÝ
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

Memoriál Jana Maštalíře
V sobotu 24. srpna se konaly na místním hřišti v Horních Dubňanech 

hasičské závody - 1. ročník Memoriálu Jana Maštalíře o krásný putovní 
pohár. Závody jsme začali minutou ticha a vzpomínkou na našeho čestné-
ho hasiče, milého spoluobčana i přítele, který stále žije v našich srdcích. 

Přes některé neočekávané komplikace se odpoledne odvíjelo
v příjemném duchu. I když naše mužstvo pohár neobhájilo, mužstvo
z Příložan si je plně zasloužilo. Děkujeme dcerám pana Maštalíře
i jejich rodinám, že s námi strávily významné odpoledne a doprovodily 
nás na hřbitov k položení kytky na hrob. Stejně tak děkujeme zúčastně-
ným družstvům a všem, co se podíleli na organizaci. 
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Krumlov před léty
Náměstí T. G. Masaryka - č. p. 36, 37 a 38

Rohový dům s č. p. 37 (140/I) patřil podle literatury „od r. 1874 Max. 
a Regině Glücksmannovým, kolem r. 1850 patříval prý Růžičkovi…“ 
Mezi lety 1920 až 1922 1922 pak byl dům společným vlastnictvím 
Elsy Eherlichové a Olgy Zwickové. Kupní smlouvou přešel v r. 1922 
na Elsu Eherlichovou, manželku mor. - ostravského advokáta JUDr. Is-
idora Eherlicha. Eherlichovi jej vlastnili prokazatelně ještě v r. 1928.

Od podzimu 1931 nový majitel domu - Jan Vaďura - realizoval nad-
stavbu 1. a 2. patra pod vedením firmy Viktora Wondraka. Současně byl 
vyřešen i funkcionalistický vzhled s cihlovou aplikací na boční straně 
domu z Komenského ulice. Z náměstí vznikly v přízemí 2 výlohy a za 
nimi cukrářská dílna. Drobnější úpravy domu prováděl Wondrak ještě 
v r. 1935, kdy mezi oběma výlohami bylo probouráno okno. 

Rodina cukráře Jana Vaďury (nar. 1896 v Nedakonicích na Uhersko-
-hradištsku) přišla do M. Krumlova v r. 1922. Před válkou se rodina sklá-
dala z manželky Růženy a syna Jiřího, později se narodil syn Milan. S ro-
dinou žili v domě cukrářští učni. V r. 1938 Vaďurovi pronajímali v domě 
byty rodině komisaře JUDr. Josefa Mikuláška a veterinárnímu komisaři 
MUDr. Josefu Kohoutovi, dříve také dentistovi Oskaru Andresovi. 

Cukrárnu po dobu nepřítomnosti rodiny za války provozoval tyrolský 
cukrář Franz Holtzhammer. Po bombardování byl dům sice poškozen, 
ale byl obyvatelný. Po opravě zde byla obnovena cukrářská živnost 
Vaďurových, která byla soukromou do r. 1953, kdy byl obchod začle-
něn do LSD Jednota. Byla zde zároveň výrobna cukrovinek. Rohová 
cukrárna zde fungovala až do počátku 90. let 20. století. Po restituci 
domu zde Jednota byla v nájemním vztahu a provozovala tu potraviny 
a následně květinářství. Eva Hladká a Světlana Jelínková, zaměstnané 
v květinářství, provozovaly do r. 2012 soukromě provoz květinářství. 
Po nich si zde založila květinářství Alexandra Červinková. 

Vedlejší výloha ukrývala postupně několik obchodů. Cituji z kroniky 
města: „V sousední místnosti měl obchod s látkami Stanislav Severin 
(ve 30. letech - pozn. autorky). V roce 1949 byl začleněn do obchodu 
s drobným zbožím n. p., pak delimitován do Zdaru, n. p. s prodejnou 
hraček a sportovních potřeb. Později se název změnil na Obchod 
s drobným spotřebním zbožím a konečně v roce 1953 byl začleněn do 
Jednoty. Do uvolněných místností po zrušení tohoto obchodu přesídlila 
z ulice Dr. Odstrčila č. 149/I prodejna Chronor, n. p. Praha, která byla 
přejmenována na Hodiny, n. p. (Obchod s klenoty, hodinami a starožit-
nostmi, obl. podnik Brno - pozn. autorky).“ Od 60. let (přesné datum 
se nepodařilo zjistit) byl v přízemí zřízen pultový prodej potravin LSD 
Jednota, do kterého se vcházelo přes cukrárnu. Jednota zde po revoluci 

provozovala Tipsport. Mezi lety 2004 a 2006 zde fungovala prodejna 
sportovního zboží MARC´O sport, s. r. o. Poté zde vznikla prodejna 
počítačů s příslušenstvím MARO Computers, s. r. o., jež zde byla 
umístěna do r. 2011. Na tomto místě je od r. 2012 prodejna oken a ža-
luzií Jana Červinky. V r. 2001 byl na fasádu instalován peněžní banko-
mat. V r. 2011 byla na domě vyměněna střešní krytina. Celý komplex je 
opět v soukromém vlastnictví Vaďurových a příbuzných. 

Z ulice Komenského je přistavěn dvoupatrový úzký dům s č. p. 38 
(139/I). Na původním plánu Vaďurova domu z r. 1931 zde stál pouze 
přízemní vjezd do dvora domu. Objekt byl vystavěn do současné po-
doby až na základě žádosti Růženy Vaďurové z června 1947. Plány 
nadstavby, garáže a skladiště vypracoval stavitel František Ščudla
a stavba byla dokončena v únoru 1950. Přístavba byla řešena tak, aby 
urbanisticky navazovala na městský trojdům. V r. 2000 zde vznikla 
zubní ordinace MUDr. Jiřího Širokého. 

Úzký jednopatrový dům uprostřed východní strany náměstí s č. 
p. 36 (85/I) býval zdoben štukovou fasádou a atikou. Podle literatury 
patřil „v r. 1876 Janu Naskemu, od r. 1879 Albertu, Vilémovi a Aloisi 
Naskemu, od r. 1879 Josefu a Kateřině Deutschovým a konečně od 
r. 1900 Martě Dostálové“. Od r. 1905 jej vlastnila rodina Františky 
Gundlové (nar. 1862 na Mohelnicku). Šlo o soukromou osobu, která 
v M. Krumlově pobývala od r. 1886. Její rodina v tomto domě pro-
vozovala pekárnu. V r. 1938 v domě žili Heinrich Gundl (nar. 1889 
v M. Krumlově), jeho žena Marie (nar. 1894 v Salaši na Uherskohra-
dišťsku), jejich děti a pomocní pekaři. Rodina zde pobývala i za války
a byla později odsunuta. Dům jako takový byl do základů zničen po-
žárem v důsledku bombardování. S odklizením jeho trosek se začalo 
bezprostředně po válce, ale dlouhá léta zde bývala proluka. Stavební 
spis starého domu se bohužel nedochoval. Kronika města uvádí: 
„Teprve na podzim 1957 dostavil zde Okresní stavební podnik pro 
své zaměstnance jednopatrový dům se třemi bytovými jednotkami
a jednou svobodárnou. Benzínová čerpací stanice před tímto domem 
šířila nepříjemný zápach mnohem dříve.“ Dům je využíván jako
bytový a je ve vlastnictví města.                              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; Steh-
lík, 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 jiho-
západní Moravy, roč. I, 1924, s. 140 - 143.; Výpovědi pamětníků. 

Vzpomínám si, že během 
mého dětství byly velice žádané 
známky USA, zvláště nalepené 
na obálce s leteckou poštou. Pak 
nastala doba, kdy nebylo dobré 
připomínat někoho známého 
nebo příbuzného v cizině ...

Už nezjistíme, kolik lidí se 
za 100 let z Ivančicka vystěho-
valo. Uvádíme alespoň krátkou 
informaci o rodácích z Němčic, 
kteří rozhodli začít nový život ve 
Spojených státech. Ojediněle se 
přihlašují jejich potomci, někteří 
dokonce navštěvují místa, odkud 
jejich předkové odešli.

S vysvětlením musíme začít 
v roce 1848, kdy dne 7. září vydal 
císař František Josef I. patent o 
zrušení poddanství. Z roboty se 
mohli poddaní za finanční ná-
hradu vykoupit. Pro mnohé to ale 
neznamenalo zlepšení životních 
podmínek, spíše naopak. Jejich ži-
votní možnosti se pro zadlužování 
zhoršovaly. Jednou z mála mož-
ností bylo vystěhování za moře, 
hlavně do Spojených států, které 
přijaly miliony přistěhovalců.

Podle statistik se v letech 1850 
- 1900 vystěhovalo do Spojených 
států z Čech a Moravy přes 210 ti-
síc osob. Kolik jich odešlo ilegál-
ně, to již nikdo nespočítá. Zákon o 
vystěhování, vydaný v roce 1867, 
stanovil podmínky pro každého, 
ale jak ukazují čísla statistiky, 
dařilo se tisícům obyvatel vystě-
hovat mimo zákon. Byla to velká 
odvaha, prodat, co měli, a vydat 
se do neznámého prostředí. Nebo 
nutnost, protože tehdejší životní 
podmínky v Rakousku-Uhersku 
neumožňovaly obstojné živobytí, 
hlavně u vícečlenných rodin.

V letech 1880-1890 se několik 
rodin z Němčic rozhodlo zkusit 
štěstí ve Spojených Státech. V Pa-
mětní knize obce Němčice jsou 
uvedeni majitelé domů a u někte-
rých je poznámka o vystěhování. 
Ve Státním okresním archivu 
v Rajhradě je několik listů zá-
znamů o vydání cestovních pasů 
a zde je zaznamenáno asi 15 jmen 
z Ivančicka, včetně konkrétních 
údajů o narození, bydlišti atd.

Je štěstím, že se zachoval list, 
na kterém jsou uvedeny mimo 
jiné osoby: Anton Vavřík *1850 
- stolař, a František Rumreich 
*1847 - zámečník. Oba obdrže-
li pasy dne 12. srpna 1876 do 
Ameriky s platností na jeden rok. 
Byli kamarádi z Němčic a měli 
největší podíl na vystěhování 
rodin z Němčic a založení města, 
které dostalo později název Pisek. 
Nejvíce informací o rodácích 
z Ivančicka je uvedeno v knize 

„Pisek, The First Century“ vyda-
né v Severní Dakotě v roce 2007 
u příležitosti 125. výročí založení 
města Pisek. 

Cestování do Ameriky bylo 
náročné po finanční, tělesné i 
duševní stránce. Mnozí prodali 
veškerý majetek, aby si zajistili 
finance na cestu do Spojených 
států. Jiní se nechali najmout na 
lodní práce. Když to vše nestači-
lo, musela se rodina rozdělit. Nej-
prve vycestoval otec a později, 
když vydělal na cestu ostatních, 
přijel zbytek rodiny.

Cesta lodí přes oceán před-
stavovala traumatický zážitek. 
Lodním společnostem bylo naří-
zeno zajistit pro cestující stravu 
a pití, ale kvalita a hygiena byly 
na nízké úrovni. Také povolený 
počet pasažérů na lodi byl překra-
čován. Z dřívějšího bydliště znali 
rodáci z Němčic řeku Jihlavu 
a Rokytnou, Ivančice a kopec 
Rénu a najednou cestovali přes 
část Evropy do Hamburku nebo 
do města Bremy a potom lodí 2-3 
týdny přes oceán. 

A jak se cestovalo? Máme 
k dispozici údaje z desek kate-
chismu Františky Schillerové, 
kam si zapsala několik údajů. 
Z Ivančic odcestovali 18. května 
1881, cesta lodí trvala 19 dní a 
do Pisku přicestovali 18. června 
1881. Rovněž máme části sezna-
mu lodních pasažérů lodi Ohio, na 
které jsou naštěstí uvedeny rodi-
ny Schillerů (6 osob), Schnédarů 
(3) a Jelínků (5). Škoda, že tento 
seznam není celý. Možná, že na 
něm byli ještě další krajané. 

Když se přistěhovalci vylo-
dili v New Yorku, museli projít 
přísnou kontrolou. Úředníci byli 
nekompromisní a vraceli zpět 
do Evropy lidi s tělesnou vadou, 
slepce, nepříčetné apod. Ti, kteří 
prošli kontrolou, měli možnost se 
rozhodnout, jak dál postupovat. 
Pak ještě imigrační úředníci zjiš-
ťovali u každého základní údaje, 
majetkové možnosti atd.

Ze zápisků Karla Jelínka lze 
vystopovat další přesuny. Z New 
Yorku jela skupina „Němčáků“ 
železnicí do Grand Forksu, kde 
železnice končila. Zde si najali 
za 15 dolarů na tři dny průvodce, 
aby je odvezl do vesnice Minto. 
Potíže byly při přechodu řek, 
ženy musely být přenášeny, pro-
tože vozy bylo třeba všemožně 
odlehčit. V Mintu se jim nelíbilo, 
a proto pokračovali na západ do 
okresu Rushford, kde již bylo 
území příštího města Pisek. Přije-
li právě ve chvíli, kdy inspektoři 
rozměřovali pozemky. Jelínkovi 

obsadili čtvrtinu pozemku (16 
hektarů), na který dostali po dvou 
letech dekret. 

Další z němčických rodáků 
již v Severní Dakotě byli Anton 
Vavřík (nevím od kdy) a Fran-
tišek Rumreich. Z původního 
bydliště zamířili vlakem do 
městečka Mitchel, ale tam bylo 
příliš sucho a raději pokračovali 
do Pisku. Zde se setkali s dal-
šími krajany a při rozměřování 
pozemků zabrali každý pole. 

Rozměry pozemků musely být 
pro přistěhovalce ohromující. 
Jestliže v Němčicích se pozem-
ky počítaly na ary (100 m2) 
nebo míry (19,5 arů), zde se celá 
plocha 4,8 x 4,8 km rozměřila na 
36 polí, přičemž každé pole mělo 
64 hektarů. Zájemci mohli obsa-
dit část nebo celé pole a na mapě 
z roku 1893 jsou již napsána 
jména osadníků - rodáků z Něm-
čic. Ještě před zimou si Jelínkovi 
postavili dům a v tomto domě 
žili 12 let. Jiní takové možnosti 
neměli a první domy „drňáky“, 
vzhledem vůbec nepřipomína-
ly, na co byli zvyklí v Evropě. 
Z vyrytých drnů se postavilo 
jakési obydlí, někdy částečně za-
puštěné do terénu, a v těch žili i 
několik let, než si mohli postavit 
chatu nebo dům. 

Začátky první generace při-
stěhovalců do pusté krajiny byly 
kruté. První starostí bylo zajištění 
obživy a druhou zajištění bydlení. 
Výhodu měli ti, kteří přijeli z jara 
a mohli očekávat pomoc krajanů, 
kteří zde již bydleli. Pro osadníky 
v oblasti Pisku jediná možnost, 
kde si zajistit práci, bylo město 
Grand Forks, vzdálené asi 80 km, 
které se tehdy prudce rozvíjelo a 
kde již byla železnice, dřevařské 
závody a doly. Tam byli v zimě 
zaměstnáni i naši krajané (muži). 
K rodinám se vraceli jednou 
za měsíc s nezbytnou zásobou 
potravin. Ze zimních výdělků 
museli uživit rodinu, obstarávali 
první kusy dobytka a potřebné 
nářadí. Skutečně tvrdé začátky 
nové existence.

Město Pisek bylo oficiálně 
založeno v roce 1882. Bylo to 
v době, kdy v místě byla již vět-
ší skupina emigrantů z jižních 
Čech, převážně z okolí Písku 
v Čechách. Proto byl zvolen ná-
zev města Pisek a snad i proto, 
že město bylo budováno v místě 
blízko písečného hřebenu (sand 
ridge) a sand znamená česky 
písek. Před tím to bylo území 
indiánského kmene Siouxů. 

Po postupném vytlačení 
indiánů na území dnešní Mon-
tany (sousední stát západním 
směrem) se na uvolněné území 
stěhovalo mnoho osadníků. Dne 
2. listopadu 1889 byla Severní 

Dakota ustanovena 39. státem 
USA. Na severu má společnou 
hranici s Kanadou, na západě leží 
Montana, na jihu Jižní Dakota a 
na východě Minnesota. Severní 
Dakota je státem velkých farem 
a polí. Průměrná výše 580 m nad 
mořem, podnebí je zde drsnější 
s většími teplotními rozdíly než 
u nás. Pro ekonomiku státu je 
klíčové zemědělství, průmysl je 
zastoupen zpracováním zeměděl-
ských produktů a těžbou nerost-
ných surovin. Hlavní město státu 
je Bismarck (o název se postarali 
přistěhovalci z Německa, kteří 
v Dakotě převládali). 

Město Pisek se rychle rozvíjelo 
přistěhováním dalších rodin. Pro 
informaci připomeneme alespoň 
některé důležité letopočty výstav-
by města:
- 1882 postavena škola, která do-
časně sloužila i jako kostel
- 1885 zřízena zastávka na želez-
nici Grand Forks - Pork River.  
Byla tím umožněna přeprava 
dobytka z pisecké oblasti
- 1886 postaven kostel a po šesti 
letech nový, který je doposud
- 1886 - 1887 zřízena ohrada pro 
dobytek, ve které se shromažďo-
vala stáda dobytka před odvozem 
po železnici
- 1887 zřízena pošta - poštmis-
trem až do své smrti byl Anton 
Schnedar, pak jeho syn
- 1887 zprovozněn první hotel
a nájemná stáj
- 1889 zakládá Fr. Rumreich žele-
zářství a zahajuje těžbu dřeva
- 1894 zprovozněn mlýn a silo
- 1898 zřízena samospráva města, 
1. starostou se stává Fr. Rumreich
- 1900 otevřena místní banka
- 1904 velký požár zničil podstat-
nou část města. 

Požár zpomalil rozvoj města, 
ale původní obyvatelé už byli 
v Pisku zabydleni a následky 
požáru během 2-3 let odstranili. 
Navíc již zde vyrůstala další 
generace osadníků a nastoupila 
i technika, např. auta a traktory, 
které usnadnily obdělávaní znač-
ných ploch polností.

Osudy vystěhovalců z doby 
před 130 lety jsou již zapomenuty 
a obtížně lze zajistit informace. 
Jistě i z dalších vesnic z okolí 
by si někdo vzpomněl, že jeho 
příbuzný se také kdysi vystěho-
val. V druhém pokračování si 
připomeneme osudy jednotlivých 
rodin, které pocházely z Ivančic, 
Němčic a Budkovic.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494 
Použité prameny: • Kniha „The 

First Century“ vydaná k 125. 
výročí založení města Pisek v Se-
verní Dakotě  v USA, nakladatel-
stvím J&M Pisek, USA • Pamětní 
kniha obce Němčice - SOkA Raj-
hrad, fond c 39, čís. 13 A.

Za rodáky z Němčic do Severní Dakoty

Klasický drňák, velice časté obydlí nových osadníků

V kajutě č. 221 lodi OHIO bylo ubytováno 6 příslušníků rodiny Schillerů, 
v sousední kajutě byla rodina Jelínků

Hlavička seznamu pasažérů lodi OHIO
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» AUTO - MOTO
koupím
•• Škoda Felicia, Škoda Felicia 
Combi, popř. Škoda Forman. Tel.: 
722 138 665.
•• Škoda Fabia do 30.000 Kč. Tel.: 
604 470 816.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní nové i použ. díly nebo i celý
motocykl ČZ 125 a 150 A, B, C, T. 
Tel.: 602 950 128. 
prodám
•• Fiat Panda, r. v. 2010. Málo jetý, 
bohatá výbava. Cena dohodou. Tel.: 
778 001 936.
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1999, 
perfektní stav, velmi zachovalá, EKO 
poplatek zaplacen, cena 26.000 Kč. 
Tel.: 604 470 816.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• byt v M. Krumlově, platba v hoto-
vosti, RK nevolat. Tel.: 607 855 829.
•• byt 2+1 v Ivančicích, nejlépe cihlo-
vý. Tel.: 773 798 222.
prodám
•• RD 3+1 v Čejkovicích u Znojma, 
velký dvůr, sklep, zahrada. Cena do-
hodou. Tel.: 721 340 974.
•• RD 4+1 pod odhadní cenou tomu, 
kdo mě v něm samotného nechá dožít. 
Je mi 77 roků. Tel.: 778 001 936. 
•• garáž v Moravském Krumlově
za sídlištěm, cena 100.000 Kč. Tel.: 
732 776 913.
pronajmu

•• Pronajmu masérnu v Ivančicích 
na dva dny v týdnu (čtvrtek, sobota), 
cena 350 Kč/den. Tel.: 777 198 577.

•• Pronájem prostor v centru města 
Ivančic. Až 179 m2 kanceláří a 335 m2

dalších prostor. Vhodné pro obchodní, 
skladovací, sportovní prostory či leh-
kou výrobu. Možnost uzpůsobení dle 
potřeb. Velmi dobře dostupné, par-
kování u budovy. Tel.: 777 955 548.

•• Dlouhodobě pronajmu zavede-
nou diskotéku v Miroslavi - 240 m2. 
Parkovací místa k dispozici. Tel.:
608 633 609.

•• 1+1 na Sídlišti v MK, od října. Tel.: 
728 898 204.
•• 1+1 v Ivančicích, nové sídliště, 
dlouhodobě. Tel.: 603 802 470.
•• byt 1+kk v RD v Ivančicích. Ihned 
k nastěhování, možné se domluvit na 
vybavení. Parkovaní zajištěno. Cena 
8 tis. Kč/měs. Tel.. 603 842 578.

» ELEKTRO
prodám
•• starší barevnou TV Thomson, uhl.
52 cm, cena 500 Kč. Tel.: 605 405 959.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětský kočárek - dvojkombinace 
pro dvojčata. První vlastník. Barva 
černo-červená. Velmi zachovalý a 
přebalovací pult pro dítě. Cena doho-
dou. Tel.: 777 808 921.
•• kočárek Dorjan Danny Sport Pres-
tige - bílo-černý. Hluboká, sportovní 
korba, autosedačka + adapter. Kočá-
rek po jednom dítěti, velmi dobry stav. 
cena 5.500 Kč. Tel.: 728 965 503.
» STAVBA
prodám
•• dveře 60 cm, dýhované, 2 třetiny 
sklo, levé i pravé. Tel.: 721 864 767.
» RŮZNÉ
koupím
•• 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
•• okružní pilu VOP-35 s přídav. hob-
lovkou 380 V. Vhodné pro domácí ku-
tily. Cena 3.000 Kč. Tel.: 603 914 392.
•• sporák zn. Mora 2430, hořáky 
plyn, trouba elektrika. Použitý jen mě-
síc. Cena 2.500 Kč. Tel.: 728 345 544.
•• kombinovaný sporak MORA na 
zemní plyn v dobrém stavu za 500 
Kč. Tel.: 724 950 726.
•• dig. set top box a staré dámské 
kolo, obojí levně. Tel.: 732 153 409.
•• 10 kusů 50 L demiźónů, cena 500 
Kč za kus. Tel.: 737 481 826.
» ZAHRADA
prodám
•• krmné brambory. Tel.: 737 117 666.
•• konzumní brambory žlutomasé, ruč-
ně sklízené na uskladnění. Cena 700 Kč 
za metrák. Lesonice, tel.: 736 207 548.
•• silné sazenice velkoplod. jahod Kar-
men, 7 Kč/ks, nad 100 ks 6,50 Kč. Ivan-
čice, tel.: 605 455 152, 546 451 132.
•• meruňkovici 52%, cena 250 Kč/l. 
Tel.: 778 001 936.
» ZVÍŘATA
•• Prodejna chovatelských potřeb, 
Růžová 154, MK nabízí široký sor-
timent krmiv pro psy, kočky, hos-
podář. zvířata a venkovní ptactvo. 
Skladem krmné směsi pro kuřata, 
káčata, brojlery. Široký výběr anti-
parazitik s účinností proti blechám 
a klíšťatům. Tel.: 608 152 300.

» SEZNÁMENÍ
•• žena 37 let hledá věrného, spolehli-
vého muže, který už nechce být sám. 
Muži z okolí MK. SMS prosím na 
tel.: 728 470 243.
•• 57letý pohledný muž, zajištěný, 
hledá ženu přiměřeného věku. Tel.: 
731 817 333.
•• 58letá žena menší postavy, spíše 
domácí typ hledá přítele klidné pova-
hy, nekuřáka s autem pro vzájemnou 
pomoc a trávení volného času. Tel.: 
776 712 673.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)

•• Hledám hospodyni do domácnosti 
(úklid, zahrada), 3x týdně. Moravský 
Krumlov. Tel.: 724 788 611.

•• Přijmeme do hostince Ve Mlejně 
v Ivančicích servírku. Info na tel.:  
774 432 578. 
•• Máte šikovné ruce a hledáte zají-
mavou práci? Hledáme:  TECHNI-
KA VÝROBY. Práce s plechy, zna-
lost technické dokumentace. Možno 
i na ŽL. Svůj profesní životopis 
zašlete na schmidovar@tcmach.cz 
nebo tcmach@tcmach.cz. Kontakt: 
Schmidová Radka, tel.: 737 260 797. 
TC MACH, s. r. o., U Mostu 590, 
672 01 Moravský Krumlov. 

» 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 
/i začínajícím/, zaměstnancům a 
důchodcům. Řešíme vyplácení exe-
kucí a dražeb. Kancelář: Ivančice, 
Palackého nám. 8, 1. patro. Web: 
www.pujckyfer.cz • Tel.: 731 933 513, 
731 734 874. Práce pro více věřitelů.
•• Nejvýhodnější půjčka ve vašem re-
gionu. Ještě dnes můžete mít peníze. 
Bližší informace na tel.: 605 720 362.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Angličtina: kurzy pro středně
a mírně pokročilé i začátečníky.  
Cena 1.700 Kč za půl roku. Gym-
názium  Jana Blahoslava Ivančice. 
Tel.:  546 451 109. 
•• 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.

•• 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.
•• 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 17/13 vyjde 27. září 2013, uzávěrka 24. 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 

so 21.9. v 17.00 ŠMOULOVÉ 2 
ne 22.9. v 17.00 Anim. komedie USA, dabing

čt 26.9. ve 20.00 COLETTE
  Drama ČR

pá 27.9. ve 20.00 RIDDICK
  Sci-fi thriller USA 

so 28.9. v 18.00 DONŠAJNI
a ve 20.00 hodin Komedie ČR
ne 29.9. ve 20.00

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

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

ne 15.9. v 18.00 NESPOUTANÝ DJANGO
  Western USA, dabing

so 21.9. v 18.00 EDITH PIAF
  Životopis. film ČR, FRA, dabing

ne 22.9. v 18.00 SAFE
  Akční thriller USA, dabing

so 28.9. v 18.00 MARTIN A VENUŠE
  Romant. komedie ČR

ne 29.9. v 18.00 ČTYŘLÍSTEK
  VE SLUŽBÁCH KRÁLE
  Anim. film ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

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

ne 15.9. ve 20.00 PERCY JACKSON:
  MOŘE NESTVŮR (3D)
  Dobrodružný film USA, dabing

čt 19.9. ve 20.00 LOVELACE: PRAVDIVÁ
  ZPOVĚĎ KRÁLOVNY PORNA
  Životopisný film USA

pá 20.9. ve 20.00 MILLEROVI NA TRIPU
  Komedie USA

so 21.9. v 17.30 OGGY A ŠKODÍCI
ne 22.9. v 17.30 Anim. komedie FRA, dabing

so 21.9. ve 20.00 KICK-ASS 2
  Akční komedie USA

ne 22.9. ve 20.00 COLETTE
  Drama ČR

čt 26.9. ve 20.00 REVIVAL
  Hudební komedie ČR

pá 27.9. ve 20.00 V ZAJETÍ DÉMONŮ
  Horor USA

so 28.9. v 17.30 ŠMOULOVÉ 2
ne 29.9. v 17.30 Anim. komedie USA, dabing

so 28.9. ve 20.00 DONŠAJNI
ne 29.9. ve 20.00 Komedie ČR

ne 29.9. v 10.00 ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE
  Filmové pásmo z večerníčků

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

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.

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 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.

ORLOVNA RAKŠICE
NOVĚ OTEVŘENA OD 20. ZÁŘÍ 2013.

nekuřácká restaurace, nový interiér, tankové pivo,
dětské hřiště a nafukovací trampolína, venkovní posezení.

Pořádáme oslavy, svatby, soukromé i firemní večírky, rauty.
Pronájem kurtů a víceúčelového hřiště
Rezervace: 724 102 162, 732 655 649 

Přijmeme na dohodu servírku. Tel.: 724 102 162.

Městys Višňové pořádá

VII. VIŠŇOVSKÉ TRHY
21. září 2013 od 7.30 do 11.00 “VE DVOŘE”

Naleznete zde pestrou škálu zemědělských sezonních produktů
z regionu a výrobky řemesel. Na trzích: uzenářství, pekařství, 

zemědělské produkty, dřevěné hračky, proutěné výrobky, pletené 
výrobky, výkup exotického ptactva, drogistické zboží a další sortiment.
Občerstvení včetně douzené cigáry s příjemným posezením zajištěno.

Rámování, sklenářství, galerie Zdeněk Plachý
Soukromá galerie v M. Krumlově, Tiskárenská 436 Vás zve na

VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘKY TAMARY VALEŠOVÉ

výstava potrvá od 16. 9. do 31. 10. 2013,
ve všední dny 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00, v sobotu 9.00 - 11.00.

Dolnodubňanská chasa Vás srdečně zve na tradiční

VÁCLAVSKÉ HODY
V DOLNÍCH DUBŇANECH

které se uskuteční ve dnech 28., 29. a 30. 9., na návsi za hospodou.
Začátek zavádění v 16.00 hodin, poté každý den následuje zábava

od 20.00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát dechová kapela 
DUBŇANKA a Fragment.

Restaurace Marie, Pod Hradbami 170, Moravský Krumlov pořádá

SÝROVÉ SVATOVÁCLAVSKÉ POSEZENÍ
formou švédských stolů - více než dvacet druhů sýrů

studené i teplé sýrové pokrmy - sýrové, zeleninové a ovocné saláty
pivní speciál: svatováclavské 21stupňové pivo

překvapení večera: alkoholické tiramisu
pátek 27. září od 17.00 hodin

cena: 290 Kč za osobu, rezervace na tel.: 732 653 778

KRUMLOVSKÉ BURČÁKOBRANÍ
sobota 21. září od 10.00 hodin

na nádvoří zámku v Moravském Krumlově
10.00 - 13.00 MAJERÁN (cimbálová muzika)
13.00 - 14.30 EVELÍNA (folkrock)
14.30 - 15.00 SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU TARANIS  
  (historické vystoupení)
15.00 - 17.00 PAROHÁČI (country)
17.45 - 19.30 THE BEATLES REVIVAL BROUCI BAND
  (vítězové evropského festivalu revivalových kapel)
19.45 - 20.15 AKÁDA & MEČE BLESKY (ohnivá a světel. show)
20.30 - 22.30 JARDA HNILICA a SILLAGE (rock)

Dobelická chasa zve na

TRADIČNÍ HODY
sobota 21. 9. od 20.00 hodin - DREAMS

neděle 22. 9. od 15.00 hodin zavádění pod májou,
hraje dechová hudba VENKOVANKA 

Občerstvení zajištěno. Srdečně všechny zveme.

Občanské sdružení ALMA nabízí
všem neziskovým, příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

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

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

na tel.: 602 782 272, nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info 
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KRAJSKÝ PŘEBOR V KOPANÉ
neděle 22. září v 16:00 hod.
M. Krumlov - Ivančice

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

PROPOZICE 23. ROČNÍKU
KRUMLOVSKÉHO BĚHU

2. kolo Znojemského běžeckého poháru 2013 - 2014
ORELSKÁ BĚŽECKÁ LIGA

Pořadatel: AC Moravský Krumlov, Orel Jednota Rakšice
sobota 19. 10. 2013, M. Krumlov, Rakšice, areál Orlovny

Startovné bez trička: přípravky a žactvo zdarma.
běh pro zdraví - 50 Kč (z toho 30 Kč pro školní družinu ZŠ Ivančická)

Startovné s tričkem: registrace do 4. října 2013:
přípravky 100 Kč, žactvo 110 Kč, dospělí 250 Kč, běh pro zdraví 250 Kč,
po 4. říjnu 2013 nebo na místě: přípravky 120 Kč, žactvo 130 Kč,

dospělí 300 Kč, běh pro zdraví 300 Kč (z toho 30 Kč pro školní
družinu ZŠ Ivančická).

Prezentace: od 9.00 hodin v areálu Orlovny Rakšice
Registrace: Mgr. Zuzana Marková, markzu@centrum.cz

Termín registrace: do 4. 10. 2013 - zvýhodněná prezentace
do 19. 10. 2013 a na místě závodů
Časový pořad, kategorie, tratě:

10.00 Zahájení
10.10 Nejmenší  2008 a mladší    100 m
10.25 Přípravka I. (dívky, chlapci) 2006 - 2007   400 m
10.40 Přípravka II. (dívky, chlapci) 2004 - 2005   500 m
10.55 Nejmladší žákyně  2002 - 2003   750 m
11.10 Nejmladší žáci  2002 - 2003          1.150 m
11.25 Mladší žákyně  2000 - 2001          1.150 m
11.40 Mladší žáci  2000 - 2001          1.500 m
11.55 Starší žákyně  1998 - 1999          1.500 m
12.10 Starší žáci  1998 - 1999          1.950 m
13.00 Vyhlášení žákovských kategorií  + DĚTSKÁ TOMBOLA
 (ceny pro ml. žactvo věnuje Mgr. T. Třetina, Mgr. Z. Juránek) 
14.00 BĚH PRO ZDRAVÍ - všechny kategorie                     800 m
 (ceny pro vítěze věnuje Ing. Vlastimil Kocanda)
14.30 Hlavní závod -  2. kolo Znoj. běžeckého poháru       8.500 m

Doprovodný program:
SETKÁNÍ S OLYMPIONIKY: Filip OSPALÝ (triatlon), Svatoslav TON (výška), 

Květoslav SVOBODA (plavání) a Jakub VADLEJCH (oštěp). Ochutnávka
a prodej vína - Vinařství Jaroslav Tichý  •  Výstava a prodej sportovních oděvů 
zn. NEW LINE  •  Prodej thermo ponožek  •  Slosování všech startovních čísel
•  Občerstvení zajištěno  •  Dětské hřiště a vzduchová trampolína  •  Závody 

moderuje pan František Němec a Václav Ostrovský ml.

muži A do 39 let 1974 a mladší
muži B 40 - 49 let 1973 - 1964
muži C 50 - 59 let 1963 - 1954

muži D od 60 let 1953 a starší
ženy F do 34 let 1979 a mladší
ženy G od 35 let 1978 a starší

Oddíl stolního tenisu MK Řeznovice ve spolupráci
se Sokolem Moravský Krumlov pořádá

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Chlapci i děvčata od šesti let se zájmem o tento dynamický sport se 

mohou od 13. září hlásit každý pátek od 17 hodin v sokolovně
na Palackého ulici č. p. 70 v Moravském Krumlově, popř. na emailu 

michal.makovicky@mkreznovice.cz či na tel. čísle 603 258 947.
Bližší informace o činnosti klubu získáte

na webových stránkách www.mkreznovice.cz

ATLETICKÉ ODPOLEDNE
NA MALOVANSKU V IVANČICÍCH

Atletický klub o. s. Ivančice pořádá ve čtvrtek 19. 9. na městském 
stadionu „Na Malovansku“ atletické odpoledne pro žactvo.

Prezentace od 14.30 hodin, zahájení závodu v 15.00 hodin.
Startuje nejmladší žactvo do 10 let, roč. nar. 2003 a mladší,

mladší žactvo 11-13 let, roč. nar. 2002-2000,
starší žactvo 14-15 let, roč. nar. 1999-1998.

Disciplíny: 60 m, skok daleký, hod míčkem, 400 m.
Prvních pět závodníků v každé kategorii obdrží diplom a první tři 

dostanou medaile. Závod je započítáván do „Ivančického běžeckého 
poháru žactva“. Občerstvení pro startující zajištěno. Závodníci startují

na vlastní nebezpečí a musí být v dobré fyzické kondici.
Bližší informace Richard Pokorný, ředitel atletického odpoledne,

mobil: 776 268 701, email richard pokorný1@seznam.cz

BĚH NA BOŽÍ HORU
Atletický klub o. s. Ivančice pořádá v sobotu 21. září v 9 hodin

běh na BOŽÍ HORU aneb 109 kocperských schodů.
Prezentace v 9.30 hodin u garáží pod Kocperkami /tj. pod starým 

sídlištěm směr Letkovice/. Zahájení v 10.00 hodin.
Startuje se v intervalu 1 minuty. Startují tři kat. žactva /ročníky nar. 
1998 a mladší/ jako u atletického odpoledne, kategorie dorostu /roč. 

nar. 1995-1997/ a dospělých /roč. nar. 1994 a starší/.
Nejlepších 5 závodníků v každé kategorii obdrží diplom a první 

tři v mužské a ženské kategorii dostanou věcnou cenu. Závod je 
započítáván v kategoriích žactva do ivančického běžeckého poháru. 

Občerstvení po závodě zajištěno. Závodníci startují na vlastní 
nebezpečí. Tento závod je určitá forma zábavy a Vám poslouží jako 

ukazatel Vaší fyzické kondice. Zkuste si ověřit, jak na tom jste!
Bližší informace Richard Pokorný, ředitel atletického odpoledne,

mobil: 776 268 701, email richard pokorný1@seznam.cz
Antonín Hutárek, ředitel Stodevíti kocperských schodů.

TJ Sokol Moravský Krumlov oddíl sportovní gymnastiky

GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVKA
PRO DĚVČATA (I ŠIKOVNÉ CHLAPCE) VE VĚKU 4-6 LET

Máte doma šikovné neposedné dítě? Chcete, aby svoji energii
využilo smysluplně? Přiveďte je do gymnastiky!

Gymnastika je základem většiny sportů a jedním z mála sportů, při 
kterých se zapojují všechny svalové skupiny. Děti se naučí obratnosti, 
získají sílu a rychlost. Gymnastický trénink je i velice zajímavý a pestrý.
Kdy? Každý čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin (začínáme ve čtvrtek
26. září 2013). Kde? Ve specializované tělocvičně na ZŠ Ivančická  
(vchod z parkoviště přes školní dvůr). Cena? 500 Kč za pololetí.

DALŠÍ
ZRCADLO
VYCHÁZÍ
27. ZÁŘÍ


