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Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY? Z RCA DLO

Dětské kresby zdobí nové kalendáře

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

Palackého nám. 22 • Ivančice

PRODEJ VSTUPENEK FAN SHOP

HC KOMETA BRNOSERVIS LYŽÍ
A SNOWBOARDŮ

 ZIMNÍ BUNDY LOAP A KAPPA SE SLEVOU AŽ 60 %

ZIMNÍ BUNDA
LOAP Cimone

2.990 Kč    1990 Kč

AKCE

ZA
ZAVÁDĚCÍ

CENY

FITNESS STROJE 
SPOKEY

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
ODĚVŮ A OBUVI

V REGIONU

Celkem čtyřicet tisíc kalen-
dářů dostanou obyvatelé 140 
měst a obcí z okolí elektrárny 
Dukovany od společnosti ČEZ. 
Energetici je do okolních obcí 
distribuují každé dva roky. 
Kalendář, jehož součástí jsou i 
informace o tom, jak se chovat 
v případě mimořádné události na 
JE Dukovany, dostane již poje-
denácté na 40 tisíc domácností.

Čtyřicet tisíc kalendářů před-
stavuje přibližně 11,5 tuny papíru. 
Distribuce obcím bude probíhat 
od 20. listopadu a potrvá do 
poloviny prosince. Obce si samy 
volí další způsob předání jednot-
livým občanům - někde spolu s 
dukovanským zpravodajem, jinde 
roznášejí kalendáře skauti nebo 
hasiči či si na obecní úřad chodí 

občané pro kalendáře sami.
„JE Dukovany pracuje spo-

lehlivě již téměř 30 let. Za tuto 
dobu nedošlo k události, která 
by pro obyvatele ve 20km okolí 
znamenala využití instrukcí, jež 
se společně s kalendářem dostá-
vají do rukou všem občanům na 
tomto území. Je to jistě i díky 
investicím, které od spuštění 
elektrárny trvale vkládáme do 
modernizace zařízení, pracov-
ních postupů i rozvoje a vzdě-
lávání zaměstnanců. Elektrárna 
Dukovany patří mezi nejlépe 
provozované elektrárny na svě-
tě. Je pravidelně kontrolována 
odborníky ze zahraničí a prošla 
zátěžovými testy jaderných 
elektráren stanovenými po udá-
lostech v Japonsku Evropskou 

komisí. Zajištění bezpečného
a stabilního provozu je prioritou 
nás všech, kteří v elektrárně 
pracujeme,“ sděluje na první 
stránce kalendáře ředitel JE Du-
kovany Jaroslav Jakub. 

„Přesto si tento kalendář s pří-
ručkou umístěte na vhodné mís-
to a využijte i jeho užitné části. 
Ta obsahuje kromě kalendária 
i řadu poučných, všeobecně 
vzdělávacích informací o naší 
elektrárně, o normálním záře-
ní z přírodního prostředí a o 
zlomcích záření pocházejícího 
z lidské činnosti a ochraně proti 
nim,“ dodává ředitel Jakub.

Kalendář oživily obrázky na-
kreslené žáčky ze Speciální školy 
pro děti se zdravotním postižením 
v Ivančicích (www.specskiva.cz). 

Elektrárna tak navazuje na záměr 
minulého kalendáře 2012 - 2013, 
ve kterém byly využity obrázky 
klientů Denního centra Barevný 
svět v Třebíči.

I letos se dukovanská elek-
trárna rozhodla pro stolní typ 
kalendáře. Platí na roky 2014 
a 2015 a jeho součástí jsou in-
formace, jak se chovat v případě 
mimořádné události. Zopaková-
ny jsou základní pokyny k ukry-
tí, požití jodových tablet nebo 
evakuaci. Nově je v něm uve-
den přehled evakuačních tras
a seznam příjmových míst, kde 
by evakuovaným lidem bylo po-
skytnuto zázemí. Tyto údaje lze 
ale také využít i při povodních, 
velkých požárech nebo jiných 
živelných pohromách.        /TZ/
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Vánoce se kvapem blíží
Blíží se konec listopadu a pomaličku se hlavně přes televizní obra-

zovky a obchodní reklamu vkrádá rušný předvánoční čas. Co se týče 
mě, přihlásil se velmi překvapujícím způsobem. Mám poměrně velký 
akční rádius při své služební kontrolní činnos�. Tentokrát jsem řádil jako 
černá ruka na Vysočině. Když jsme projížděli jedním půvabným městeč-
kem, u něhož jsem samozřejmě nestačil zaregistrovat kvůli jednomu 
pomalému kamionu název, uviděl jsem u říčky umělecky vyřezanou 
svatou Rodinu. „Ajeje, Vánoce jsou tady,“ povzdechl jsem si hlasitě.

Vedoucí zdejšího provozu se usmál pod vousy, podíval se mě jako na 
blázna a odpověděl: „Co se divíš, vždyť jsme v Třeš�.“ Jsem vlastníkem 
poměrně dlouhého vedení (to víte, boha� rodiče), ale tentokrát mi to 
kupodivu zapálilo, a to nejen proto, že moje drahá polovička pochází ze 
Staré Říše, městyse nedaleko odsud. Třeštská tradice dřevěných betlé-
mu je dlouhá a slavná. Jezdí je před Vánoci obdivovat znalci i laici z celé 
republiky. A kde se tento zvyk vzal?

První představení živého vánočního betlému uspořádal v roce 1223 
sám svatý Fran�šek z Assisi. Se svými přáteli přivedli do jeskyně v italské 
Umbrii, kterou přeměnili v kapli, živého osla i vola a zinscenovali bet-
lém, v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši. U nás byl první 
betlém postaven v Praze okolo roku 1560 v dominikánském kostele sv. 
Klimenta. Jeho podoba není z historických pramenů známa, ale byl 
pravděpodobně imitací místa Ježíškova narození - betlémské jeskyně s 
jesličkami. Jesličky se začaly šířit do dalších kostelů a klášterů.

Ke konci 18. stole�, opus�ly kostely a ujaly se rychle na vesnicích i 
ve městech. K Ježíškovi, matce Marii, tesaři Josefovi, volu, pastýřům se 
stády a třem mudrcům z Východu si začali lidé přidávali i další postavy. 
Nejčastěji ze svého okolí. Napodobovali v nich svůj život a mnohé se 
podobaly živým vzorům.

Betlémy byly především vyřezávané ze dřeva, ale materiálem byl 
mnohdy i papír nebo jiné tvárné hmoty. Jsou známé betlémy napří-
klad chlebové. Nejznámějšími betlémářskými lokalitami jsou Králíky, 
Třebechovice pod Orebem nebo Třešť. Stavění betlémů patřilo k nej-
rozšířenějšímu vánočnímu zvyku. Byl to po dlouhá léta symbol Vánoc. 
Jesličky se předávaly z generace na generaci a bylo zvykem, že každá
v nich zanechala svoji stopu.

Ve stole� 19. začaly být postupně vytlačovány novým symbolem, 
který byl do Čech a na Moravu importován z Německa. Vánočním 
stromkem. Betlémářská tradice byla naštěs� dostatečně silná, a tak 
mnoho z těchto uměleckých děl bylo dochováno až do dneška.

Já jsem se s betlémem potkal poprvé jako malý chlapec. Ač byla 
moje výchova přísně materialis�cká, v plném souladu s vědeckým 
poznáním světa, moje maminka mě brávala pravidelně do kostela 
Nanebevze� Panny Marie v Ivančicích na „jesličky“. Je to jedna ze 
vzpomínek na moje rané mládí. Musím uznat, ač jsem neznabohem 
zůstal do dneška, že velice krásná. Ostatně, i já vodím ukazovat tento 
nádherný betlém svým dětem. Nevím s jakým úspěchem. To poznám 
pravděpodobně až u svých vnuků. Rodinné vánoční tradice jsou tradi-
ce a ty je třeba dodržovat.                                                        Petr Sláma

Slovo úvodem

anglič�na, němčina, francouzš�na, 
španělš�na, italš�na, ruš�na

v Ivančicích i Mor. Krumlově

informace: Krejčí Petra 
krejci@jazykypetra.cz, 775 184 336

JAZYKOVÉ KURZY 

Žaluzie Koblížek

REFERENCE TÝDNE:
Rolety a Iso kompakt žaluzie

- MŠ a Dětský domov Ivančice

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688

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.

T E X A P O
R o m a n  V l č e k

Radniční 2, 671 72 Miroslav

ROZVOZ A POKLÁDKA
KOBERCŮ, VINYLŮ A PVC

!!! ZDARMA !!!
- stěrkování betonu
- prodej bytového textilu 

(povlečení, prostěradla, deky, 
polštáře, ubrusy, záclony atd)

PROVOZNÍ DOBA:
Po, St, Pá  8.30 - 12.00,  13.00 - 17.00

Út, Čt  8.30 - 12.00,  13.00 - 16.00
 So  8.00 - 10.00

Tel.: 736 480 698, 777 274 077,
515  333 450

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

BLÍŽÍ SE OBDOBÍ ZABÍJAČEK 

KOTLOVÁ KAMNA
Stále oblíbená při zabijačkách, jak pro 

ohřev vody, tak i na ovary, škvaření 
sádla a pro další využití v domácnosti.

Plášť je vyroben z ocelového plechu tloušťky 
1 mm, opatřený černou vypalovací barvou. 
Vnitřní vibrovaný žárobeton udržuje teplotu 
a snižuje spotřebu dřeva nebo uhlí oproti 
obyčejným podobným topidlům. Pohyblivý 

litinový rošt usnadňuje hoření a čištění.

Rozměry: výška 750 mm, průměr kotle 
580 mm, průměr kouřového hrdla 130 mm, 

hmotnost bez kotle 72 kg.

Akční podzimní cena
3.300,- Kč bez DPH

IKVA výrobní družstvo, U Cihelny 757/6,
664 91 Ivančice, tel: 546 451 426, 

e-mail: ikva@ikva.cz

PROFESIONÁLNÍ

ČIŠTĚNÍ 
EXTRAKČNÍ METODOU

 

»  Koberce
»  Sedačky
»  Čalouněné židle
»  Křesla
»  Taburety
»  Postele
»  Rohové lavice
»  Interiéry vozidel

Pro více informací volejte: 

734 234 734

Systém upozorňující na ne-
bezpečí námrazy s blikačem byl 
začátkem listopadu  instalován na 
dvou místech u Jaderné elektrár-
ny Dukovany.  Bude upozorňovat 
řidiče, kteří přijíždějí k elektrárně 
po komunikaci od obce Slavětice 
a od obce Dukovany, na možný 
výskyt námrazy a nebezpečí do-
pravní nehody. 

Průběžným měřením a vyhodno-
cením teploty komunikace, teploty 
a vlhkosti vzduchu je signalizace 
spuštěna již v momentě, kdy hrozí 
nebezpečí, že by se na této komu-
nikaci mohla námraza vytvořit, 
aniž by přímo na vozovce již vzni-
kal klouzavý povrch. Smyslem 
takto nastaveného zařízení je včas 
upozornit řidiče, že může hrozit 
nebezpečí vyplývající ze zhoršené 
sjízdnosti komunikace.    

V současné době je zařízení 
ve zkušebním provozu, během 
kterého bude nastaven režim jed-
notlivých snímacích čidel s ohle-
dem na změnu počasí (teploty, 
vlhkosti, směru a rychlosti větru).  
Cely systém je chráněn proti zci-
zení a jakýmkoliv neoprávněným 
zásahům elektronickým alarmem. 
Upozornění na nestandardní ma-
nipulaci se zařízením je okamžitě 
hlášeno na operátorská pracoviště 
(JE Dukovany, provozovatele za-
řízení, Policii ČR).

Zařízení instalovala Krajská 
správa a údržba silnic Kraje Vy-
sočina Jihlava, pracoviště Třebíč 
společně s brněnskou firmou Me-
dipo Brno. Výstražnou dopravní 
značkou (trojúhelník se sněhovou 
vločkou) bude signalizace opatře-
na v nejbližších dnech.          /TZ/

Blikač znamená námrazu

   Na bilancování na konci roku 
máme ještě čas, přesto připomí-
náme několik investičních akcí, 
které změnily vzhled ulic města. 
Snad nejvíce se změnila Oslavan-
ská ulice od křižovatky do ulice 
Ostřihom ke Třem kohoutům. Už 
si nevzpomeneme, jak v loňském 
roce byla rozkopaná. Letos byly 
dokončeny chodníky, ulice do-
stala zelené záhony a motoristy 
nejvíce potěší vydlážděná parko-
vací místa po obou stranách sil-
nice. Oslavanská získala moderní 
vzhled a bezpečný provoz pro 
motoristy i pro chodce.

Byl upraven povrch vozovky 
ulice Volvy až k mostku přes 
mlýnský náhon, kde mezi žel. 
přejezdem a mostkem je vydláž-
děných sedm parkovacích míst. 
Pamatovalo se tak na zahrádkáře 
a rybáře, ale hlavně na školáky 
z Alexovic a Letkovic, kteří tu 
dříve šlapali bláto.

Na starém sídlišti byl do-
končen, po vybudování nového 
podloží, asfaltový povrch včetně 
chodníků s obrubníky a dláždě-
ných parkovacích míst v obou 
částech Sportovní ulice. Parko-
vací místa i chodníky jsou mimo  
vozovku, a tak se zvýšila bezpeč-
nost provozu na maximum.

Od 4. listopadu byl umožněn 
hladký průjezd od němčického 
mostu přes Němčice. Po více jak 
čtyřech měsících mohou motoris-
té využívat silnici s novým povr-
chem. V nejbližších dnech bude 
povolen provoz i pro nákladní 
dopravu - odpadne tak objížďka 
do Moravského Krumlova přes 
Dolní Kounice. Kruhový objezd 
v Polánce bude dokončen v příš-
tím roce. V Němčicích byla před-
nostně podél vozovky vydláždě-
na parkovací místa a zastávky
pro autobusy a upraveny vjezdy 
do postranních ulic.         /Široký/

Ivančické ulice v novém

ZPRÁVY Z RADNIC
Přestupky vyřídí rychleji
díky novému programu

/Ivančice/ Veškeré správní agendy se v dnešní době zkvalitňují
a zrychlují, i když to na některých místech není znát. Je třeba neustá-
le modernizovat jak počítače, tak i jejich software. Nejinak je tomu
i v přestupkové agendě. Rada města Ivančic schválila na svém zase-
dání dodávku software pro zpracování přestupkové agendy, která je 
vedena na odboru správních činností MěÚ Ivančice, od firmy MOIS, 
s. r. o. Společnost vznikla v roce roce 1994. Od svého založení působí 
v oblasti IT a především v poradenské činnosti. Software, za který 
zaplatí radnice celkovou finanční částku 96.800 Kč, bude uhrazen
z rozpočtu odboru správních činností.                                       /PeSl/

Dotace pro fotbalisty
/Ivančice/ Ve dnech 27. - 30. prosince pořádá fotbalový klub FC 

Ivančice vánoční turnaj mládeže. Vedení klubu požádalo o finanční 
podporu ivančickou radnici. Rada města na svém zasedání schválila 
ze své rezervy dotaci v celkové výši 30.000 korun.  

Plánovat dopředu je nutné  nejen ve financích, ale i ve sportu. Řez-
novičtí fotbalisté již před letošní zimou přemýšleli o tom, jak udržet 
trávník na svém hřišti i v letních vedrech. Rozhodli, že je nutné po-
řídit nové čerpadlo na jeho zavlažování. O poskytnutí dotace na něj 
požádali radu města. Ta rozhodla na svém zasedání poskytnout TJ So-
kol Řeznovice dotaci v celkové ve výši 38.418,- Kč na jeho pořízení. 
Finanční částka bude uhrazena z rezervy rady.                          /PeSl/

Oprava obřadní haly
/Ivančice/ Na městském hřbitově proběhla generální oprava obřadní 

haly a 13. října byla hala znovu zpřístupněna. Instalací výtahu ze sklep-
ních částí do obřadní haly odpadlo zastaralé převážení rakví na vozíku 
před a po obřadu. Vlastní hala byla vybavena novým nábytkem, opat-
řena novou dlažbou a byly provedeny další úpravy zlepšující vzhled 
místnosti. Opravena byla střecha, upravena fasáda a nad vchodem
do budovy byla instalována průhledná střecha.                         /Široký/

VÚT daruje počítače dětem
/Ivančice/ Co se staršími počítači, které jsou v dnešní době překona-

né, ale méně náročnému uživateli by udělaly ještě radost? Tuto otázku 
vyřešilo VÚT Brno a rozhodlo se darovat tři z nich MŠ v Ivančicích. 
Rada města Ivančic se rozhodla, jako zřizovatel školky, udělit v souladu
s platnou legislativou souhlas k přijetí tohoto daru.                      /PeSl/



Výživa je jednou ze základ-
ních potřeb našeho organismu, 
dodává tělu důležité látky a 
energii. Stejně důležité jako 
množství potravy je však také 
její složení.

Pokud onemocníme, mění 
se obvykle i naše potřeby pro 
příjem potravy. Každé onemoc-
nění představuje pro naše tělo 
obrovskou zátěž, a organismus 
proto šetří veškerou energii
na boj s nemocí. Navíc v době 
nemoci se často snižuje chuť
k jídlu, tělu se nedostává  
energie a živin a začíná čerpat 
potřebnou sílu pro boj s nemocí 
ze svých zásob.

Velmi často tak při nemoci 
dochází k nežádoucímu úbytku 
tukové a hlavně svalové hmoty. 
Nejedná se jen o oslabení sval-
stva rukou či nohou, ale také o 
oslabení srdečního svalu nebo 
svalů dýchacích. I přes moderní 
a kvalitní terapii tak může or-
ganismus slábnout a fakticky 
může docházet až k podvýživě 
a komplikacím léčby.

Podvýživa obecně ohrožuje 
pacienty s déle trvajícím závaž-
ným onemocněním, zejména 
seniory, onkologicky nemocné, 
pacienty před a po operaci, po 
cévní mozkové příhodě, s de-
presemi nebo s onemocněním 
trávicího traktu. 

Dodat organismu dostatečné 
množství energie a živin pro 
boj s nemocí není v běžné stra-
vě vždy možné - ať už z důvodu 
celkové slabosti pacienta nebo 
jeho nechutenství. 

V tuto chvíli pomohou pří-
pravky speciální tekuté výživy 
- Nutridrinky. Nutridrinky ob-
sahují všechny důležité živiny 
v optimálním poměru, výbor-
ně chutnají a jsou k dispozici
v lékárnách v mnoha varian-
tách a příchutích.

Nutridrinky jsou potraviny 

pro zvláštní výživu - potra-
viny pro zvláštní lékařské 
účely - o nejvhodnější variantě
Nutridrinku se proto poraďte 
s ošetřujícím lékařem nebo
lékárníkem ve Vaší lékárně:
Lékárna Na Poliklinice a Lékár-
na Paracelsus na náměstí TGM
v Moravském Krumlově.

Více cenných informací 
získáte na webových strán-
kách www.nutridrink.cz nebo 
www.vyzivavnemoci.cz, kde 
je k dispozici také online po-
radna odborníka.
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§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Morav-

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

Dobrý den, chtěla jsem se Vás zeptat. Asi před dvěma lety jsem si 
vzala na své jméno půjčku pro svého bývalého přítele. Měl totiž dluhy 
a byla na něj uvalena exekuce, a tak jsem mu chtěla pomoci. Bývalý 
přítel mi slíbil, že mi bude půjčku splácet, ale asi už rok jsem od něj 
neviděla ani korunu. Dalo by se to prosím nějak soudně řešit? 

K Vašemu dotazu uvádím, že v případě zahájení soudního řízení je 
dokazování povinností žalobce, který musí například prokázat, že šlo 
v první řadě o půjčku, jaká byla výše půjčky, jaká byla její splatnost. 
Smlouva o půjčce může být uzavřena i ústně, což však komplikuje 
právě toto dokazování u soudu. 

Pokud se rozhodnete tuto půjčku vymáhat, bylo by dobré nejprve 
písemně vyzvat bývalého přítele, aby Vám půjčku splatil a dát mu 
termín této dobrovolné úhrady dluhu. Případně mu navrhnout splacení 
dluhu ve splátkách s tím, že bude uzavřen písemný splátkový kalendář 
s tzv. ztrátou výhody splátek, což by znamenalo, že když nezaplatí 
jednu splátku, stane se splatným celý jeho dluh a tento může být pak 
velmi jednoduše vymáhán. Součástí splátkového kalendáře by měl být 
i odstavec o uznání dluhu dlužníkem. 

Tato písemná výzva ke splacení půjčky je rovněž důležitá v případě, že 
nebyla sjednána splatnost dluhu. V tomto případě platí, že lze o splnění 
dluhu požádat dlužníka kdykoli. Ten je pak povinen splnit ve smyslu § 563 
obč. zákoníku dluh prvního dne poté, kdy byl věřitelem o plnění požádán.

Jestliže po Vaší písemné výzvě dlužník nebude vůbec reagovat nebo 
se nebude chtít s Vámi na ničem dohodnout, poté bych podal žalobu
k soudu. Jak jsem uvedl výše, u soudu bude třeba Vaši půjčku důkazně 
doložit. Důkazem jsou nejčastěji listinné dokumenty, případně lze vy-
užít i svědeckých výpovědí. Ideální by bylo zdokladovat celý průběh 
věci, tzn. jak jste si vzala půjčku Vy, jak jste tyto peníze poskytla býva-
lému příteli (např. výpis z banky o poskytnutí peněz), jak bývalý přítel 
tuto půjčku splácel, případně Vaši komunikaci o této půjčce. 

Pokud bych to měl shrnout, vymáhat tuto půjčku je v zásadě možné, 
ale je třeba ji řádně doložit a každopádně bych doporučoval ještě dlužní-
ka písemně kontaktovat s termínem pro vyřešení věci. Současně je třeba 
před soudním řízením řádně vyřešit a posoudit otázku splatnosti půjčky.

OBK při JE Dukovany informuje:

Studie znečištění Jihlavy
Ve čtvrtek 14. listopadu se na Krajském úřadě Kraje Vysočina konalo 

jednání poradní expertní skupiny, která se zabývá přípravou výstavby 
5. bloku JE Dukovany. Jako člen Občanské bezpečnostní komise, 
zodpovědný za oblast životního prostředí, jsem měl možnost blíže 
se seznámit s vypracovanou studií „Jakostního modelu povodí řeky 
Jihlava nad Vodním dílem Dalešice“. Jednalo se o zajímavé jednání za 
účasti důležitých odborníků. Model znečištění řeky Jihlavy podrobně 
ukazuje, kde a jak velké znečištění do řeky přitéká a hlavně jak toto 
znečištění vzniká a kdo je jeho původcem. I když společnost ČEZ tuto 
studii vlastně nechala zpracovat pro svoji potřebu, výstupy bude moci 
využít Kraj Vysočina a ostatní instituce a orgány státní správy. 

Studie bude poskytnuta zdarma všem, kteří se chtějí problematikou 
zlepšení kvality vody v řece Jihlavě zabývat. Jako člen OBK vnímám 
tuto iniciativu společnosti ČEZ a Kraje Vysočina velmi pozitivně. Po-
kud se ze studie všichni poučí a hlavně navrhovaná opatření začnou po-
stupně realizovat, bude to velký přínos pro zlepšení kvality životního 
prostředí v našem regionu. 

Pochopil jsem, že cílem studie není někoho sankcionovat, ale pomáhat 
a pozitivně motivovat všechny znečišťovatele povodí, a to i ve spolupráci 
s ČIŽP, využít dotační možnosti atd. Věřím, že všechna tato snaha ČEZu 
a Kraje Vysočina nezůstane jen na papíře, ale brzy přinese konkrétní
výsledky.                Jiří Kostelník, člen OBK a starosta městyse Mohelno

Voňavý krámek nejen s kořením
nám TGM 40, Moravský Krumlov

informuje
o

rozšíření sortimentu 
čajů, kávy, koření, čokolád, oříšků, sladkostí……

o
možnosti donášky v Moravském Krumlově

až k Vám domů
o 

nachystání balíčků i dárečků 
narozeninových, mikulášských, vánočních 

nebo jen tak pro radost

mail: nejenkoreni@nejenkoreni.cz         tel.: 774 085 406

VÝŽIVA PRO BOJ S NEMOCÍ

Tipy pro pacienty bojující s nechutenstvím:
•  Jezte pomalu, častěji a po menších porcích 
•  Jezte kdykoli během dne, není třeba dodržovat 
    pevný časový harmonogram
•  Mějte po ruce vždy kousek
    oblíbeného jídla
•  K hlavnímu jídlu přidávejte kousek ovoce,
    které je dobře stravitelné

•  Dodržujte pitný režim
•  Před jídlem se krátce projděte
    nebo v místnosti vyvětrejte
•  Hledejte nové recepty,
   například na www.vyzivavnemoci.cz
•  Přidejte Nutridrink mezi hlavní jídla
   a pomalu ho popíjejte

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

Jaromír Sloboda  •  tel.: 721 533 488  •  Václavská 782, Moravský Krumlov
jaromir.sloboda@seznam.cz  •  www.facebook.com/ledinstal.cz

KOUPÍM POLE
- ORNOU PŮDU

V OKOLÍ IVANČIC

Tel.: 723 98 26 38
Platba hotově až 120 000 Kč

Ve čtvrtek 7. listopadu posvětil 
místní farář v Dolních Dubňa-
nech tři obnovené kamenné kří-
že z druhé poloviny 19. století. 
Všechny tři kříže restauroval 
akademický sochař Petr Rozto-
čil. Ve čtyři odpoledne se místní 
sešli u prvního z nich, takzvané-
ho hlavního kříže, jenž stojí na 
hřbitově. Následně se přesunuli 
k dalším dvěma křížům v blíz-
kosti příjezdových cest do obce. 
Bezprostředně poté proběhla mše 
v místním kostele svatého Václa-
va. Oprava křížů stála 220 tisíc 
korun, z toho částkou 100 tisíc 
přispěla Nadace ČEZ.

Ve špatném stavu byl před re-
staurováním zejména hlavní kříž. 
Měl narušenou statiku, trhliny v 
kameni a poškozený dřík v místě 
přichycení Krista. „Stav hlavního 
kříže byl havarijní. Měl špatné 
základy a hrozilo, že se při sil-

ných mrazech a větru skácí. Tím 
by se kříž znehodnotil a s nej-
větší pravděpodobností poškodil 
i okolní pomníky na hřbitově, 
zásah zkušeného restaurátora byl 
proto nezbytný,“ sdělila starostka 
Dolních Dubňan Jana Mašová. 

Další dva kříže potřebovaly 
také zpevnit základ a vzhledem
k silné korozi bylo nutné restau-
rovat nátěry a písma.

Nadace ČEZ přispěla na ob-
novu dubňanských křížů v rámci 
grantového řízení na podporu re-
gionů, které je zaměřeno na roz-
voj veřejně prospěšných projektů. 
„Záchranu tří kamenných křížů v 
Dolních Dubňanech považujeme 
za velmi důležitou. Jde o odkaz 
našich předků a jsou nedílnou 
součástí místní krajiny i historie 
obce,“ říká Jana Štefánková, 
zástupce Nadace ČEZ pro region 
Vysočina a jižní Morava.      /abé/

Záchrana historických 
křížů v Dolních Dubňanech

Chcete formou tradičních vánočních oznámení a novoročenek oslovit
své zákazníky, zaměstnance či partnery ve vánočním vydání Zrcadla?

Pokud ano, kontaktujte nás na tel.: 602 782 272
nebo mailem: noviny@zrcadlo.info
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Máte doma sedmáka? Chcete mu zajis�t kvalitní vzdělání?
NOVÝ ŠESTILETÝ VŠEOBECNÝ STUDIJNÍ OBOR NA GYMNÁZIU

je skvělá příležitost!
Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168

Partnerská škola Masarykovy univerzity, VUT Brno, ČEZ, a. s., JE Dukovany 
ve spolupráci s partnerskými organizacemi zahajuje

od 1. 9. 2014 nový šes�letý všeobecný studijní program 

PRO ŽÁKY ZŠ PO UKONČENÍ 7. TŘÍDY S NABÍDKOU:
»  kvalitního ukončení povinné školní docházky
»  výborné přípravy ke studiu na vysoké škole
»  možnos� složení mezinárodní jazykové zkoušky FCE z anglič�ny zdarma
»  širokého výběru odborných seminářů pro humanitní i technické směry  
»  výuky odborníků z praxe (např. JE Dukovany)

Další informace: www.mkgym.cz, ředitelka školy, výchovná poradkyně
Informace ve škole, tel.  515 322 234

Den otevřených dveří 14. 1. 2014 nebo po telefonické domluvě kdykoliv
Přihláška ke studiu s doloženou kopií vysvědčení z polole� 7. ročníku

nebo potvrzená základní školou.

VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK
V KUBŠICÍCH

neděle 24.11. od 13.00 do 17.00 hodin v Sokolovně
Výborná příležitost k nákupu adventní výzdoby a vánočních dárků.

Prodávat budou řemeslníci z blízkého i dalekého okolí.
Čeká na Vás krásná vánoční atmosféra a vše, co k ní patří.

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:

25. listopadu v 16.00 hod. - PÍSKOVÉ MANDALY nejen pro děti
Jednoduchá metoda tvoření mandal pro děti i dospělé. Na předřezanou 
mandalu na samolepce se postupně sype jemný dekorativní písek, 
který se „chytí“ jen na části mandaly, se kterou pracujeme. Výsledek 
je nádherný :) Tvořením provází Jitka Martinkovičová. Předpokládaný 

konec v 18.00, cena jedné mandaly 40 Kč.

26. listopadu ve 20.00 hod. - PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ CVIČENÍ
pro uvolněnou mysl a pružné tělo. Vstupné 100 Kč.

28. listopadu v 19.00 hod. - POCITOVÉ BUBNOVÁNÍ
Přijďte si vyčistit mysl při hře na djembe i jiné nástroje. Vlastní nástroje 
s sebou. K zapůjčení cca 10 djembe - možno zamluvit předem. Vede 
Marek Pečer. Předpokládaný konec ve 21.00. Vstupné dobrovolné.

3. prosince ve 20.00 hod. - MEDITACE V NOVOLUNÍ
Meditace určena pro ženy. Budeme se tentokrát ladit na závěr roku, 
rekapitulovat, pouštět a odpouštět v rytmu našich srdcí. Na tuto 
meditaci bude navazovat novoroční meditace v novoluní 1. 1. 2014 

Vstupné 160 Kč. Provází Jana Šaurová.

6. prosince v 17.30 hod. - POVÍDÁNÍ S ŽENAMI O ŽENÁCH
A MENSTRUACI. Otevřené povídání o tom, jak můžeme změnit 
přístup samy k sobě. Jak přijímat ženství, menstruační cyklus. Budeme 
se nořit do oceánu ženské proměnlivosti, jednotlivých fází cyklu
a žen v nás. Budeme zkoumat, jak to vlastně máme. Vstupné 50 Kč. 

Průvodkyní vám bude Petra Adámková. Na akci se hlaste předem.

Úterní cvičení zrušeno, můžete se těšit na lednové novinky.

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

Gymnázium Moravský Krumlov zve srdečně všechny zájemce na kurz

K RODOVÝM KOŘENŮM
ANEB JAK SESTAVIT VLASTNÍ RODOKMEN I A II
Kurz bude rozdělen podle úrovní na začátečníky (I)

a pokročilé - absolventi loňského kurzu (II)
Náplň: úvod do genealogie (rodopisu), úvod do paleografie (stará písma: 
novogotická polokurzíva), základy německé a latinské terminologie, 

elektronické odkazy a pomůcky, genealogické programy atd.
Předpokládaný rozsah kurzu: 10 lekcí (1 lekce = 2 vyučovací hodiny)
Kurz bude probíhat v budově gymnázia v odpoledních hodinách 
(přesný čas bude upraven po domluvě se zájemci). Zahájení: polovina 

ledna 2014 (termín bude zájemcům upřesněn podle zájmu)
Předpokl. cena: začátečníci 100 Kč/lekce a pokročilí 60 Kč/lekce.

Závazné přihlášky podávejte na mail: Petr.Eckl@seznam.cz
nebo telefonicky v kanceláři školy: 515 322 234.

Z rukou osudu aneb 
říjnová literární kavárna
Když počátkem léta roku 1912 J. V. Sládek odešel, rozhostilo se ticho, 

v němž padal prach na zapomínáné dílo: nikdo je nenabízel, nikdo se 
po něm neptal. Ovšem jak se události naplňovaly, básníkova hodina 
dozrávala. Přišla s prvním válečným výstřelem a byla naprosto nečekaná 
a neuvěřitelná. Do konce listopadu roku 1914 bylo dílo Sládkovo roze-
bráno a stalo se hledanou vzácností. Potvrzuje to i vzpomínka literárního 
kritika Arne Nováka: ,,Na podzimu třetího válečného roku ocitl jsem se 
jako rekrut v maďarském Segedíně. Zde jsem se setkal s řeznickým tova-
ryšem, který mi ukázal, co sebou v batohu nosí: dva svazky Sládka. Bože 
můj, to se s tím vláčíte? Pane, to opatruji a nedám! To mne drží!¨

Mohlo by se zdát, že J. V. Sládek je autorem jednoduchým. Je 
to však jednoduchost velice zdánlivá. Ve skutečnosti patří Sládek
k těm, kdo se dovedli vžívat do básnické řeči v pravém a původním 
smyslu sleva. Ti, kdo mu porozuměli, vracejí se k němu bez ustání. 
A vždycky odcházejí obdarováni.  

I návštěvníci pondělní kavárny odcházeli 7. října obdarováni. Paní 
Eva Kopčilová opět excelovala a přiblížila neobyčejným způsobem 
osud tohoto velkolepého básníka. Kouzelné odpoledne bylo umoc-
něno novými prostorami knihovny, ve kterých se kavárna konala. 
Poslední tečkou byla vůně kávy a vynikajících buchtiček, za které 
děkujeme studentům SŠDOS.                  Za MěK Martina Nováková 

Živý betlém v Ivančicích
/Ivančice/ Betlém neodmyslitelně patří k vánočnímn svátkům, 

stejně jako vánoční stromek či ryba. V řadě měst i obcí jsou dokonce
k vidění betlémy živé, které jsou pořádány jako divadelní představení.
Na obnovení této tradice má velkou zásluhu katolická církev a její farnos-
ti. Letos představí svůj živý betlém i ivančická farnost. Dne  26. 12. 2013
v 15.00 hodin ožije na nádvoří zdejší radnice starobylý dramatický
příběh o narození Ježíše Krista v podání ivančických dětí.          /PeSl/

O Smolíčkovi v Infocentru
V pondělí 25. listopaadu se v Infocentru EDU uskuteční divadelní 

představení pro děti i dospělé. V první části odpoledne, od 16.00, pro-
běhne předání cen vítězům výtvarné soutěže, která se konala při Malém 
festivalu loutky. Od 16.30 sehraje Tomáš Machek divadelní představe-
ní „O Smolíčkovi“. Představení potrvá asi 60 minut, vstup je volný. 
Děti i dospělí si mohou prohlédnout Infocentrum, děti navíc dostanou 
malý dárek. Všichni jste na tuto milou akci srdečně zváni.             /IC/

Dětský klub Sovička funguje 
druhým rokem jako nekomerční 
nezisková iniciativa, která nabízí 
láskyplný prostor pro děti již od 2 
let. Ne každé dítě snese nástup do 
mateřské školky. Naše školka je 
takový mezičlánek mezi péčí od 
maminky a klasickou mateřskou 
školkou, tzv. předškolka.

Maximální počet 6 dětí zajišťu-
je citlivý individuální přístup ke 
každé malé osobnosti. Pestrý sled 
výtvarných, pohybových i hu-
debních aktivit a her harmonicky 
rozvíjejí osobnost dítěte. Děťátko 
je možné umístit pouze na dopo-
ledne či jeden den v týdnu.

Náš klub sídlí v samostatném 
domečku v Hrubšicích, nabízí 
útulné vnitřní prostory (vybavená 
herna, tvořivá dílnička / jídelna, 
WC), poskytuje venkovní zázemí 
(bezpečný dvůr cca 400 m2 s pís-
kovištěm, houpačkami, venkov-
ním posezením a s kocourem :-). 

Nepřehlédnutelnou novinkou
v Sovičce je interaktivní nástěnný 
obraz, jehož autorkou je výtvar-
nice, básnířka a ilustrátorka knih 
Zdeňka Řezbová. Její kreativita, 
silný vztah k přírodě a krajiněa 
především hravost se projevily v 
tomto nevšedním uměleckém díle. 

Magický strom se mění podle 
ročních období a děti, jeho malí 
návštěvníci, se mohou ponořit
do jeho kouzelného světa skřítků 
a víl a objevovat lákadla, která 
jsou pro ně připravena. Čekají tu 
na ně zvířecí kamarádi, pohádko-
vé bytosti, přírodniny, kuličko-
dráha, komiksové bubliny… 

Nejen kouzelný strom, ale i 
ručně dlabaný „stolek ročních ob-
dobí“ postupně ožije pod rukama 
dětí, které ho společně dozdobí 
aktuálním přírodním materiálem. 

Sovička se skutečně proměnila 
v doupě skřítků a víl. Přijďte se 
sami podívat a umožněte svým 
dětem zažít pravý pohádkový pří-
běh na vlastní kůži. Anebo si jen 
odpočinout s vědomím, že o vaše 
dítě je dobře a s porozuměním 
postaráno… 

Celý projekt by nevznikl bez 
laskavé finanční podpory firem 
ALPHA Group CZ, spol s r. o., 
ESTA, spol. s r. o, Fosan, s. r. o., 
Ivaplast, s. r. o a Prefa Brno, a. s. 
Velký dík také patří Martině Tu-
rečkové, Jaroslavu Gruntorádovi 
a Luboši Lhotákovi.

Projekt vymyslela a v Sovičce 
se na Vás těší        Soňa Pomezná 
Info na www.klubsovicka.cz

V hrubšické Sovičce vyrostl kouzelný strom

Advent v Nové Vsi
/Nová Ves/ Advet se již kvapem blíží a všichni začínají plánovat, 

jak si čas čekání na narození Páně zpříjemnit a zkrátit. Nejinak je tomu 
i v Nové Vsi u Oslavan. Hned počátkem adventu, 1. prosince v 17.00 
hodin proběhne před obecním úřadem slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu. Obřad doprovodí svým programem děti z místní mateřské 
školy. Na  14. prosincový den  přichystali v  hostinci U Slavíků pro 
své hosty slavné vepřové hody. Ale nejen jídlem je živ člověk, potře-
buje pohladit i po duši. Z tohoto důvodu na druhý den 15. prosince se
v místní  tělocvičně uskuteční adventní koncert.                          /PeSl/

Nevidím a nestydím se
Taky jste mysleli, že slepci vidí jen tmu? Že nevidomí od naroze-

ní mají vyvinutý zvláštní smysl pro vnímání překážek a navíc mají 
mnohem lepší (často i hudební) sluch či hmat, nebo že ten, kdo chodí 
s bílou holí (příp. kdo nosí černé brýle), je slepý? To je jen několik 
mýtů a předsudků o zrakově postižených, které se snažíme objasňovat 
a vysvětlovat veřejnosti. Nejen k tomu jsme využili šestý ročník Dne 
otevřených dveří TyfloCentra v Moravském Krumlově. Studenty, žáky 
i širokou veřejnost jsme pozvali v pátek 8. listopadu do nově zrekon-
struovaných prostor Městské knihovny v Moravském Krumlově, aby-
chom jim přiblížili život a svět lidí se zrakovým postižením.

V průběhu dopoledne jsme pro studenty ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní 
připravili tři besedy. Zaměřili jsme se při nich hlavně na to, jak se žije 
lidem se zrakovým postižením a jak sami mohou takovým lidem pomo-
ci. Součástí besed bylo i objasnění části mýtů a předsudků o postižení 
zraku, studentům jsme na praktických příkladech vysvětlovali jednotli-
vé mýty, a pomáhali jim tak proniknout do světa zrakově postižených.

V prostorách knihovny jsme také připravili ukázku pomůcek pro ne-
vidomé a slabozraké, zajímavé byly hlavně brýle, které simulují různé 
oční vady - úplnou či praktickou slepotu, šedý a zelený zákal i různé 
lokální výpadky vidění. Každý návštěvník si tak mohl vyzkoušet na 
vlastní kůži jednotlivá zraková postižení. Pro zájemce byla tradičně při-
pravena i chůze s klapkami na očích jen s pomocí bílé hole a speciální 
hmatové hry, které návštěvníci zkoušeli hrát poslepu. 

Děkujeme za spolupráci a pomoc při realizaci pracovnicím knihovny 
a příští rok v listopadu se budeme těšit opět na shledanou. 

za TyfloCentrum Eva Pexová

Vážení čtenáři, projekt Moder-
ní laboratoř pro výuku přírodo-
vědných předmětů financovaný 
z fondů EU a státního rozpočtu 
ČR Vám jistě již nemusíme 
dlouze představovat. Projektové 
práce úspěšně pokračují a dovol-
te nám prezentovat po čtvrt roce 
jeho dílčí výsledky.

Po nákupu materiálového vy-
bavení mohou již žáci i odborní 
pracovníci projektu plně využívat 
novou multipředmětovou labo-
ratoř pro výuku přírodovědných 
předmětů ověřováním připravené-
ho materiálu laboratorních prací. 
Během uplynulých tří měsíců 
vznikly další soubory metodik 
a pracovních listů, které je třeba 
postupně ověřit a implementovat 
do výuky. Metodici přírodověd-
ných předmětů zpracovali po 
pravidelných konzultacích v před-
mětových komisích a následně 

v celém projektovém týmu nová 
témata. Ve výuce biologie mohou 
žáci prohlubovat svoje znalosti 
praktickými cvičeními zaměřený-
mi např. na genetiku, buněčnou 
biologii, systematiku a histologii. 
Pro výuku fyziky byly připraveny 
laboratorní práce v tematických 
okruzích termika, elektřina, me-
chanika a radioaktivita. Pro chemii 
vznikl soubor pracovních listů a 
metodik pro praktická cvičení za-
měřená na EVVO (např. simulace 
přirozených kyselých dešťů, čisticí 
prostředky a jejich vliv na životní 
prostředí, termochemie a měření 
koncentrace a pH roztoků).

Nově vzniklé materiály jsou 
po ověření postupně předávány 
asistentovi projektu, který připra-
vuje jejich zpřístupnění odborné 
veřejnosti po ukončení projekto-
vých prací.
Mgr. Petr Eckl, asistent projektu

Moderní laboratoř na GMK 
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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 TGM - č. p. 31 a 32 - Dvojdům
Sedmým a osmým domem na Masarykově náměstí ze strany od 

Zámecké byla čísla popisná 92/I a 93/I. V současnosti je na parcelách 
těchto zbořených domů postaven tzv. „dvojdům“ - částečně obytná a dí-
lem obchodní stavba. Naposledy jsme skončili naše povídání domem p. 
Kopřivy. Na něj navazoval dům s č. p. 93/I. Prozatím vybádaná historie 
domu sahá do poloviny 19. století. Cituji literaturu: „Před r. 1865 nále-
žel Vokounovi. Od r. 1865 Františku Proškovi, v r. 1902 pak přešel do 
majetku Viléma Prokše. Nyní jsou jeho majiteli Marie Jeloušková, Vil. 
Prokš, Marg. Dresslerová. Na místě zahrady při domu stával domek… 
Do tohoto … vedla vozová cesta se strany od nynější záložny. Z uličky 
(mezi domem Thumovým a Svobodovým) pak byl k domu chodníček.“ 

Na rozdíl od současnosti byly kdysi zahrádky na jižních hradbách 
průchozí. Jednopatrový široký dům měl průjezd umístěn pohledově na 
levé straně. Dům sloužil částečně jako činžovní a nebyla v něm umístěna 
žádná živnost. Před válkou zde byla nahlášena řada nájemců. Jednak zde 
žil penzista Wilhelm Proksch (nar. 1852 ve Vídni) se ženou Marií (nar. 
1855 v Brně), oba přišli do M. Krumlova v 80. letech 19. století. Dále 
zde bydlela rodina Andrease Jellouschega (nar. 1883 v Terstu), zaměst-
nance cihelny. Přišel do M. Krumlova v r. 1906. Jeho žena Marie (nar. 
1888) byla krumlovská rodačka. Dcera Else se narodila v M. Krumlově 
v r. 1916. V nájmu zde bydlela také rodina pokrývače Gabriela Růžičky, 
invalidního důchodce Viléma Cihláře a lékař rusínského původu Theo-
dor Klavsuť. Za války měl v domě bydlet také vedoucí lékař Gesundhe-
itsamtu (býv. nemocenské pojišťovny) MUDr. Erich Kozlik.        

Vedlejší dům s č. p. 92/I byl po více než 40 let spojen se jménem 
rodiny Procházkovy, živící se jako řezníci. Dobový článek uvádí, že 
„před rokem 1877 patřil nějakému Linhardtovi. Od tohoto roku stali se 
jeho majiteli Leopold a Ignác Kaufmannovi, pak Filipína Tandlerová a 
od r. 1912 patří Marii Procházkové.“ Výstavní jednopatrový dům měl 
umístěna kulatá vrata průjezdu na pravé straně, v patře byla okna zdo-
bena římsou s kuželkami. Dům byl zhruba stejně vysoký jako předchozí 
dům. Prvorepubliková reklama uvádí, že řeznictví Františka Procházky 
vzniklo již v r. 1882, ale zda bylo po celou dobu umístěno v tomto domě 
v nájmu či jinde, nevíme. Reklama uvádí, že začátkem 20. let 20. století 
šlo o „nejmodernější a nejhygieničtější obchod v Mor. Krumlově“. Jisté 
je, že zhruba ve stejné době byl nájemníkem MUDr. Otto Stern, odborný 
zubní lékař, absolvent státního zubolékařského ústavu v Praze a frekven-
tant zubní kliniky university v Hamburku. V r. 1938 v domě žili řezník a 
uzenář Engelbert Procházka (nar. 1887 v MK) s ženou Marií (nar. 1899 
tamtéž) s dětmi Engelbertem, Bedřiškou a Richardem. 

Na místě obou bombardovaných domů vznikl tzv. dvojdům, na-
vržený podle plánů architekta Auermüllera. Stavba zasahuje rovněž 
částečně i do parcely vedlejšího „Německého domu“. Zadávací plány 
vznikly v květnu 1946 a definitivní pak v červenci 1947. Stavebníkem 
dvouposchoďové novostavby byl MNV, který jej realizoval v rámci 
dvouletky. Již na Auermüllerových plánech jsou zakresleny 3 výlohy 
pro obchody. Podrobný plán dopracoval stejný architekt v srpnu 1947. 
Jelikož byla stavba realizována velmi rychle, na plánech nepracoval
již jiný architekt, a proto projekt zůstal stejný. Cituji z kroniky města: 
„Na této straně náměstí byl jako první v roce 1948 postaven dvoupat-
rový ústředně vytápený dvojdům č. p. 92/I a 93/I s osmi bytovými jed-
notkami a v přízemí se dvěma obchodními místnostmi, ve kterých byla 
přemístěna prodejna dělnického potravinářského spolku Vzájemnost 
Včela (pohledově zcela nalevo - pozn. autorky).“ Provozovna Včely 
byla v průběhu komunistické éry využívána jako galanterie a prodejna 
bytového textilu, finálně jako drogérie. V listopadu 1983 podal tehdejší 
majitel domu, Okresní bytový podnik, žádost o rekonstrukci prodejny 
drogérie, na základě níž byla drogérie sloučena s vedlejší prodejnou 
v jednu velkou drogérii a byl upraven vchod do obytné části domu. V r. 
1985 zde byla drogérie otevřena po svém přesunutí z ulice Zámecká. 
Drogérie je dnes v soukromých rukou a provozuje ji Zdeněk Šedrla. 

V domě s č. p. 31 se nacházely původně 2 obchody, rozdělené vstu-
pem do tohoto domu. Pohledově uprostřed bloku „obsadila obchody 
prodejna textilu n. p. Tep… Byl to tzv. bodový Tep, poněvadž dával 
textilie na body šatenek (oděvních lístků). 1. 12. 1952 byl obchod 
delimitován do LSD Jednota“ a byl přejmenován na Textil. V r. 1965 
byla prodejna Textilu rekonstruována. Až do přestavby vchodů zde pak 
byla Kniha. Dnes je prostor součástí drogérie. Zcela napravo zůstal 
zachován původní vzhled a přístup do krajního prodejního místa. Pů-
vodně zde OV KSČ „zřídil prodejnu knih, zejména sovětských, v zadní 
místnosti poradnu a studovnu marxmismu - leninismu… V roce 1952 
si v těchto místnostech zřídil prodejnu n. p. Kniha, který se udržel i po 
roce 1953, kdy byly zrušeny jiné prodejny státního obchodu.“ Po pře-
sunu podniku Kniha se zde až do revoluce prodávalo prádlo. V r. 1992 
zde vznikla prodejna VOTASHI s různorodým sortimentem (knihy, 
časopisy, tabák, elektrospotřebiče, drobný porcelán). Od r. 1997 je zde 
firma PANTERS, rovněž prodávající textil.               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; 
Stehlík, A.: MK před léty. Zájmy lidu, č. 30, 22. 12. 1923, s. 3 – 4., Stehlík, 
A.: Z dějin domů Mor. Krumlova In: Podyjí. Vlastivědný sborník jihozápad-
ní Moravy, roč. I, 1924, s. 140 – 143.; Výpovědi pamětníků. 

Snad už se dostalo do podvě-
domí obyvatel našeho regionu, 
jak cenná historická památka se 
nachází v Oslavanech. Při záři-
jových oslavanských slavnos-
tech si už řadu let připomínáme 
vysvěcení bývalého ženského 
cisterciáckého kláštera. Od této 
události uplynulo letos v listopa-
du 785 let. ¨

Oslavanský ženský klášter 
založila roku 1225 bohatá šlech-
tična Heilwida, asi vdova po 
moravském šlechtici rakouského 
původu Hartlebovi z Mirosla-
vi. Vše probíhalo samozřejmě 
s posvěcením panovníka, bez 
kterého nebylo myslitelné kláš-
ter budovat. Zakládající listina 
oslavanského kláštera byla se-
psána v Třebíči v červnu 1225 
- pod svědectvím významných 
církevních hodnostářů a dokládá, 
jak významnou stavbou oslavan-
ský klášter byl. Krátce na to 26. 
června 1225 byla vydána v Praze 
listina potvrzující, že papežský 
legát kardinál Konrád bere 
oslavanský klášter pod ochranu 
římského kostela. Král Přemysl 
Otakar I. rozsáhlým privilegiem 
propůjčil oslavanskému klášteru 
podobné svobody, jaké měl vele-
hradský konvent. 

Oslavanský klášter byl prvním 
ženským cisterciáckým klášte-
rem na Moravě. Vysvěcení bylo 
mimořádnou událostí, které se 
zúčastnila celá řada tehdejších 
významných celebrit. Do Osla-
van přijel sám král Přemysl Ota-
kar I. se svojí ženou Konstancií 
Uherskou, synem Přemyslem, 
tehdy již markrabětem morav-
ským. Přímý akt svěcení celeb-
roval olomoucký biskup Robert. 
K této události došlo 7. listopadu 
1228 a krátce na to 27. listopadu 
1228 byl znovu vysvěcen mužský 
cisterciácký klášter na Velehradě. 
Čili z Oslavan se pak vzácní 
hosté přesouvali, jak jinak než na 
koních, na Velehrad. 

Velehradský klášter byl za-
ložen v kraji, kde dosud žádný 
klášter nebyl. Z falza konfirmační 
listiny Přemysla Otakara I. zjišťu-
jeme, že klášter byl založen jeho 
bratrem Vladislavem Jindřichem 
- markrabětem moravským a vše 
probíhalo s plným vědomím krá-
le, poněvadž moravská knížata 
nemohla bez svolení českého 
krále nikomu nic darovat. Jenže 
Vladislav v roce 1222 zemřel
a byl na Velehradě pochován. 
V roce 1665 pak byla na Ve-
lehradě v klášterním chrámu 
vystavěna Královská kaple, kam 
bylo tělo markraběte Vladislava 
Jindřicha uloženo. Velkým pří-
znivcem velehradského kláštera 
byl i olomoucký biskup Robert. 

Zemřel v roce 1240 a byl rovněž 
pochován na Velehradě. 

Po smrti svého bratra se bu-
dování nedokončeného díla ujal 
král Přemysl Otakar I. jako druhý 
fundátor a klášter velehradský 
pak dotoval. Jeho zásluhou moh-
lo dojít k vysvěcení 27. listopadu 
1228. V té době byla dokončená 
zřejmě jen stavba presbytáře, pří-
padně stavba příční lodi.

Slavnost posvěcení chrámu 
byla za tehdejších poměrů udá-
lostí prvního řádu, a to nejen pro 
jihovýchodní Moravu, kde ve-
lehradský kostel s klášterem byl 
první velkou stavbou románského 
slohu. Byl mimořádnou událostí i 
pro ostatní kraje moravské země. 
Chystaná slavnost měla ohlas i 
v sousedních Uhrách, odkud se 
na ni vypravil nitranský biskup 
Jakub. Celá událost se dotýkala 
silně samotné královské rodiny.

Svědkem tohoto významné-
ho okamžiku byl tedy sám král 
Přemysl Otakar I. s manželkou 
Konstancií Uherskou, synem 
markrabím Přemyslem a s vel-
kou družinou české a moravské 
šlechty. Byli přítomni i zástupci 
olomoucké kapituly s proboštem 
Dětřichem, dále opat třebíčský 
Arnold a hradišťský Petr. Vysvě-
cení byl přítomen také otec-opat 
plasský Sigibert z mateřského 
kláštera a opat světelský Jindřich. 
Tehdy byla privilegia velehrad-
ského kláštera králem znovu 
potvrzena a jsou totožná s privi-
legiem uděleným králem v létech 
1209-1213. Král Přemysl Otakar 
I. vydáním velehradského privile-
gia zachoval pro budoucí pokole-
ní i písemný doklad o konání této 
mimořádné události.

Protože vysvěcení velehrad-
ského cisterciáckého kláštera ná-
sledovalo jen 20 dní po vysvěcení 
oslavanského kláštera, je prav-
děpodobné, že celý královský 
doprovod uváděný na svěcení 
velehradském byl předtím účas-
ten na svěcení v Oslavanech. 
Podle cisterciáckého řádu se stal 
velehradský klášter nadřízeným 
oslavanského kláštera, byl mu 
mateřským klášterem. Opat 
z Velehradu měl být navždy du-
chovním správcem oslavanského 
kláštera a také pozdějšího klášte-
ra v Tišnově. Tišnovský ženský 
cisterciácký klášter byl založen o 
něco později, v roce 1234, Kon-
stancií, vdovou po králi Přemyslu 
Otakarovi I. Král Přemysl Otakar 
I. zemřel dva roky po návštěvě 
Oslavan, v roce 1230.

Vysvěcení klášterního kostela 
přineslo oslavanskému klášteru 
královská privilegia. Je v něm 
uvedeno, že král svěřuje klášter 
v Oslavanech do ochrany olo-

mouckého biskupa Roberta a 
klášteru uděluje všechny stejné 
svobody, jaké má klášter na 
Velehradě. Veškerý užitek, který 
plynul králi a jeho krajským 
úředníkům z výkonu soudnictví 
nad klášterními poddanými, dále 
z pokut, procesních důchodů, 
také ze statků zabavených od-
souzeným zločincům, měl nyní 
plynout do pokladny kláštera. 
Komorníci, čili krajské soudy, 
nesměli provádět úřední výkony 
přímo na klášterních statcích a 
ani jeho poddaní nesměli být po-
háněni na krajský soud. Mohlo se 
tak stát jedině prostřednictvím sa-
motné správy klášterních statků.

Klášterní statky byly také 
osvobozeny od povinnosti posky-
tovat panovníkovi a jeho družině 
pohoštění a nocleh na jejich ces-
tách, dále byly osvobozeny od 
povinnosti pomáhat při stavbě a 
opravách hradů a povinnosti po-
máhat při válečných výpravách. 
Je zde také uvedeno, ať se nikdo 
z králových nástupců nebo šlech-
ticů, při zřizování nebo opravě 
vojenského tábora, nebo při pří-
pravě tažení,  neodvažuje klášter 
znepokojovat. Za napadení řehol-
nic měl následovat trest smrti.

Tyto pravomoci a papežská 
klatba ovlivnily budoucnost kláš-
tera i celých Oslavan. Můžeme si 
to ukázat v porovnání s Ivančice-

mi, jež nesmírně trpěly nájezdy a 
drancováním všech vojsk, která 
se krajem přehnala, a Oslavanům 
se toto řádění téměř vyhnulo. 

Klášter Údolí Mariino v Osla-
vanech měl po celý středověk 
obrovský vliv na vývoj širokého 
regionu, a to nejen po stránce 
duchovní a kulturní. Také troj-
lodní klášterní bazilika, tehdy 
plochostropá, byla mimořádnou 
stavbou a ve své době patřila při 
padesátimetrové délce a šíři přes 
20 metrů k největším sakrálním 
stavbám své doby.

Klášteru náležela hned po zalo-
žení řada vesnic, např. Hnánice, 
Martinice, Letkovice, Babice 
u Rosic, Žilošice, Mílikovice, 
Všechovice, také vinice v Louce 
a postupně získával další vesnice, 
jen namátkově například Hrub-
šice, Řevušín, Potěch (zaniklá 
obec, pak znovu vybudovaná 
Nová Ves), Dolní Řeznovice, 
Němčice, Zbýšov a řada dalších. 

Pod jeho řízením se zvedlo 
zemědělské hospodářství, začala 
se také pěstovat vinná réva. Osla-
vanský klášter získal patronátní 
právo nad kostelem v Německé 
Cerekvi na Opavsku, v Rudíko-
vě, Mohelně, ve Sloupě, ale pře-
devším nad kostelem sv. Jakuba 
v Brně. To přinášelo klášteru 
nejen silné materiální zázemí, ale 

zvyšovalo i jeho vliv. Po celé 13. 
a 14. století tak klášter četnými 
dary své statky rozšiřoval.

Brzy však musel čelit častým 
sporům o majetek. Nejen, že do-
cházelo k mnoha sporům právě o 
farnost sv. Jakuba, například těž-
ké spory probíhaly o hranice far-
ních obvodů s kostelem sv. Petra , 
jehož patronem byly cisterciačky 
kláštera Porta coeli v Tišnově, ale 
bohatství kláštera lákalo neustále 
sousední šlechtu, i o tom svědčí 
přečetné spory o uhájení majetku 
a udělených privilegií. 

Finančně oslavanský klášter 
vysílila také přestavba jejich 
patronátního kostela sv. Jakuba 
v Brně, který oslavanské cister-
ciačky přebudovaly z románské-
ho kostela v nádherný gotický 
chrám. Spory o majetek, také 
změna počasí, časté záplavy, ale 
i několik požárů, dále přestavba 
brněnského kostela, to vše mate-
riálně klášter zcela vysílilo. 

Velký vliv na špatnou finanční 
situaci však mělo také to, že opro-
ti dříve do kláštera vstupujícím 
dívkám z šlechtických rodů, které 
přinášely konventu veliké věno, 
pak přicházela převážně děvčata 
z měšťanských rodů bez velkého 
finančního vkladu.

Poslední tečkou byl požár, 
který zachvátil ještě ne zcela 
dokončený chrám sv. Jakuba v 

Brně. Oslavanské cisterciačky už 
neměly sílu ve stavbě pokračo-
vat. Na žádost abatyše Valburgy 
potvrdil roku 1522 král Ludvík 
výsady kláštera naposledy. To 
už však žádný efekt nepřineslo. 
V roce 1523 žili v klášteře v bídě 
již jen abatyše Kunhuta z Bystřice 
se třemi jeptiškami. Dva roky 
na to, v roce 1525, tedy 300 let 
od založení kláštera, opustily 
„tiché Údolí Mariino“ poslední 
čtyři řeholnice a odešly do Brna, 
kde dožily z podpor brněnských 
měšťanů. 

Tak po tři sta letech od svého 
založení zanikl kdysi mocný, 
vlivný a bohatý oslavanský žen-
ský cisterciácký klášter „Vallis 
sanctae Mariae“ - Údolí Mariino. 

Takto významná historická pa-
mátka, která byla už 3. května 1958 
vyhlášená národní památkou, ná-
sledně pak uzavřená pro veřejnost 
a teprve na začátku devadesátých 
let opět zpřístupněna, se v příštím 
roce dočká obrovských změn. 
Vedení města Oslavany zahajuje 
rozsáhlou restauraci a můžeme 
očekávat, že výsledek bude stejně 
zdařilý jak renesanční zámecká 
část na prvním nádvoří, která 
zásluhou vedení města každého 
návštěvníka překvapuje rozsáh-
lostí areálu a především nádherou 
opraveného arkádového nádvoří

Velehrad, Oslavany a listopad 1228

Oslavanský zámecký a klášterní areál z jižní strany

č.p. 92 č.p. 93

č.p. 32 č.p. 31

náměstí TGM orientační nákres „dvojdomu“

Oslavanský zámecký a klášterní areál ze západní strany
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 25. 11. DO 08. 12. 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

• 28.11. v 19.00 hod. - ŠŤOVÍK A PEČENÉ BRAMBORY. Krumlovský 
divadelní spolek Bezgest reprízuje úspěšnou maďarskou komedii z kabiny 
fotbalových rozhodčích. Kinosál, vstupné: 80 Kč. 
• prosinec - výstava „380 LET KNÍŽECTVÍ LICHTENŠTEJN V MORAV-
SKÉM KRUMLOVĚ“ - galerie Knížecí dům. Informace k otvíracím hodinám 
na plakátě, vstupné plné 20 Kč, snížené 10 Kč
• prosinec - VÝSTAVA PRACÍ PETRA NOVOTNÉHO „MIXMÁŽ“- MěÚ, 1. p.
• 1.12. v 15.00 hod. - ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ na náměstí TGM.
Adventní věnec posvětí děkan P. Bublan, vystoupí pěvecký sbor Karla Němečka.
• 2.12. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER ZUŠ. Taneční sál ZUŠ.
• 3. (10. a 17.) 12. od 8.00 do 17.00 hod. - TRHY na nám. TGM 
• 7.12. od 9.30 hod. - POHÁDKOVÉ  VÁNOCE na nám. TGM. Vystoupení škol, 
spolků, N. Urbánkové, Maxim Turbulenc, jarmark, ohňostroj. Pořádá SPOT.
• 9.12. v 17.00 hod. -ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ - kinosál.  Představí se 
žáci ZUŠ s adventním programem. Vstupné dobrovolné.

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
• 2.12. ve 14.00 hod. - SCHŮZKA S JOSEFEM LADOU. Literární kavárna 
umocní tóny koled a dětských hlasů doprovázejících známé, milé obrázky, které 
k tradici českých Vánoc neodmyslitelně patří právě tak jako společné posezení 
u punče a svátečního cukroví. V knihovně, vstupné 40 Kč.
• 9.12. ve 14.30 hod. - SCHŮZKA S JOSEFEM LADOU. Společné posezení 
u punče a cukroví. Sváteční odpoledne zpříjemní vystoupení tanečního souboru 
KRUMLOVÁČEK. Dům s pečovatelskou službou, vstupné 25 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

• 25.11. v 17.30 hod. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU rozsvícením 
vánočního stromu na náměstí v Miroslavi.
• 29.11. v 15.30 hod. - ADVENTNÍ PŘEDSTAVENÍ v MŠ Husova.
• 29.11. v 19.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT PETRA BENDE A JEHO 
HOSTŮ (Roman Dragoun, dětský sbor) v KD Miroslav.
• 1.12. v 8.00 hod. - 1. ADVENTNÍ MŠE - ŘK farní úřad.
• 1.12. v 8.30 hod. - 1. ADVENT. BOHOSLUŽBY s večeří Páně v evang. kostele. 
• 1.12. v 15.00 hod. - SETKÁNÍ DĚTÍ Z MŠ S MIKULÁŠEM v KD.
• 1.12. ve 14.30 hod. - DÁRKOVÁNÍ v evang. kostele (charitativní akce). 
• 5.12. v 9.00 hod. - MIKULÁŠI, PŘIJĎ DNES K NÁM, JÁ TI NĚCO
ZAZPÍVÁM. Návštěva Mikuláše v MŠ Sluníčko.
• 5.12. v 15.00 hod. - MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ se seniory v restauraci Slávie. 
• 6.12. - PŘEDNÁŠKA STOPA ČLOVĚKA V KRAJINĚ. O kladném i nega-
tivním působení člověka na přírodu bude hovořit Mgr. Martin Škorpík. Pořádá 
O. s. Stromy v krajině (sálek bývalého statku na Brněnské ulici). 
• 7.12. v 17.00 hod. - MIROSLAVSKÉ ZPÍVÁNÍ v katolickém kostele (Táňa 
Janošová - mezzosoprán, Martin Jakubíček - varhany).
• 7.12. ve 20.00 hod. - POSLEDNÍ LEČ. Pořádá MS Hubertus v KD. 
• 8.12. v 8.00 hod. - 2. ADVENTNÍ MŠE - ŘK farní úřad.
• 8.12. v 8.30 hod. - 2. ADVENT. BOHOSLUŽBY s večeří Páně v evang. kostele. 
• 9.-10. 12. - TVOŘIVÉ DÍLNIČKY v MŠ Husova.

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 1.12. - CHTÍT VIDĚT NAŠE OKOLÍ. Prodejní výstava obrazů SVATO-
PLUKA DRÁPALA z Biskoupek. Chodba Památníku A. Muchy, vstup zdarma.
• 12.1.2014 - JOSEF LADA - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR. Výstava reprodukcí děl 
Josefa Lady. Ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha - východ v Brandýse n/L. 
Galerie Památníku A. Muchy. Pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích.
• 29.11. od 15.00 hod. - ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Příjezd sv. 
Martina, sv. Mikuláše, sv. Lucie a sv. Barbory, průvod městem, vystoupení dětí 
zúčastněných škol a organizací, stánky s rukodělnými výrobky a občerstvením. 
Palackého náměstí: 15.00 - otevření stánků s horkými nápoji, 15.30 - otevření 
stánků s rukodělnými výrobky, drobnými dárky a sladkým občerstvením, 15.30 
- 17.00 - vystoupení dětí zúčastněných škol a organizací, 17.00 - příjezd sv. 
Martina, sv. Mikuláše, sv. Lucie a sv. Barbory, slavnostní průvod dětí městem 
a následné rozsvícení vánočního stromu, 17.20 - koncert na podiu, sousedská 
veselice. Ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi.
• 1.12. v 18.00 hod. - ŠŤOVÍK, PEČENÉ BRAMBORY. Komedie Zoltána 
Egressyho zavádí diváky do šatny tří fotbalových rozhodčích před zápasem, 
který má mít v postupu jednoho z nich zásadní význam. Kino Réna. Účinkuje 
divadelní spolek BEZGEST z Moravského Krumlova (Bořivoj Švéda, Marek 
Ostrovský, Václav Ostrovský). Vstupné: 60 Kč. Předprodej v KIC.
• 3.12. v 18.00 hod. - ČÍNA - MÝTY A SKUTEČNOST. Beseda s promítáním 
- Ing. PETRA KUČEROVÁ. Seznámíte se s krásami přírody, mystikou chrámů, 
tradiční čínskou medicínou, prastarým cvičením tai chi, ale také s běžným sou-
časným životem v čínských metropolích. Kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč.
• 11.12. v 19.00 hod. - VLASTA REDL A HOSTÉ. Vánoční recitál. Kino Réna Ivan-
čice. Účinkují: Arnošt Frauenberg, MONTY. Vstupné: 220 Kč. Předprodej v KIC.
Připravujeme: • 27. 01. 2014 - MLADÝ FRANKENSTEIN. Zbrusu nová 
muzikálová komedie. Účinkují: M. Němec, K. Škarka, P. Gazdík, J. Musilová... 
Městské divadlo Brno, odjezd v 17.30 hod. od Besedního domu. Cena: 680, 500 
Kč (vstupenka a doprava). Přihlášky do 10. prosince! 
• 28. 01. 2014 - HLAVA V PÍSKU. Divadelní komedie. Účinkují: Ivana Chýl-
ková, Jan Potměšil. Divadlo Bolka Polívky Brno, odjezd v 17.30 hodin od Be-
sedního domu. Cena: 480 Kč (vstupenka a doprava). Přihlášky do 5. prosince!
• 16. 02. 2014 - LUCIE - VĚTŠÍ NEŽ MALÉ MNOŽSTVÍ LÁSKY. Nový čes-
ký muzikál - hity skupiny Lucie. Účinkují: Lucie - B. Poláková/E. Smetana, Daniel 
- V. Noid Bárta/D. Kraus, Jáchym - P. Liška/M. Písařík, Andrea - J. Pidrmanová/K. 
Sedláková, Boris - K. Roden/ L. Vaculík, šéf tiskárny - J. Korn/ V. Vydra. Hudební 
divadlo Karlín Praha. Cena: 1160 Kč (vstupenka a doprava).

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 7.12. - JARMARK. Přijďte navštívit prodejní stánek DDM Oslavany,
na kterém si můžete zakoupit dárečky. 
• 7.12. v 18.00 hod. - MIKULÁŠ NA ZÁMKU. Na zámku v Oslavanech pořá-
dáme ve spolupráci s KIS Oslavany MIKULÁŠSKOU NADÍLKU. Balíčky pro 
své děti můžete přinést do DDM, vybíráme je od 2.12. do 6.12. od 9.00 do 16.00 
hodin. Poplatek za balíček je 20 Kč. Mikuláš se dostaví za každého počasí. 
• 11.12. v 18.00 hod. - DOKONČENÁ. Zahájení plesové sezóny absolventy 
středoškolských tanečních, ve velkém sále Dělnického domu. 

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
• 28.11. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seniorů v Dělnic-
kém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 30.11. - ADVENTNÍ VÍDEŇ. Poznávací zájezd do předvánoční Vídně. Cena: 
dospělí 370 Kč, děti do 15 let 340 Kč (doprava + průvodce). K ceně bude připoč-
teno pojištění. Přihlášky v kanceláři KIS nebo na tel. 546 423 283, 604 108 641.
• 1.12. v 17.00 hod. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. K této příle-
žitosti vystoupí na náměstí děti z MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ Oslavany. 
• 7.12. od 10.00 hod. - ČERTOVSKÝ ZÁMEK S JARMARKEM. Tradiční 
trhy na nádvoří zámku, výstava betlémů v zámecké kapli. Vánoční atmosféra, 
prodej zabijačkových pochoutek, teplé medoviny, keramiky, …. Prezentace 
Městského pivovaru Oslavany, který v tento den bude na nádvoří zámku to-
čit za zaváděcí cenu 18 Kč Čertovský speciál - návštěvníci tak budou moci 
ochutnat první doušek nového originálního oslavanského piva!! Od 14.00 hod. 
- čertovské soutěže pro děti. V 17.00 hod. - losování o vánoční ceny (každý 
návštěvník obdrží slosovatelnou vstupenku), 17.30 hod. - Mikulášská nadílka. 
Řádně označené baličky odevzdávejte ve dnech 2.12 - 6.12. v Domě dětí a mlá-
dež od 9.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00 hodin. Poplatek za balíček 20 Kč. Pořádá 
KIS Oslavany, Divadlo „Na mýtině“, DDM Oslavany.

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 26.11. od 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - MADAGAS-
KAR. Povídání Jirky a Moniky Vackových o dvou nezapomenutelných cestách 
na čtvrtý největší ostrov světa s unikátní faunou i florou a s neméně krásnými 
malgašskými obyvateli. Pořádá městská knihovna. 
• 30.11. - PŘEDVÁNOČNÍ BUDAPEŠŤ. Odjezd z autobusové zastávky Tráv-
níky a Brněnská v 5.00 hodin. Pořádá KIC Rosice. 
• 30.11. od 9.00 do 17.00 hod. - ADVENTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY. Tradiční 
adventní kutírna. Cena 100 Kč, nutné přihlásit se předem. Pořádá SVČ Rosice. 
• 30.11. od 10.00 do 11.30 hod. - SOBOTNÍ CVIČENÍ PRO POTĚŠENÍ. 
Druhý ročník předvánočního cvičení pro důkladné protažení těla. Cvičit se bude 
s velkými míči a overbally. Taneční sál ZKC. Pořádá MC Kašpárkov. 
• 3.12. v 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Předvánoční pohodové 
dopoledne s Jarkou Burešovou. Povídání, čtení, divadlo, pohádky a samozřejmě 
stromeček s prskavkami a vánoční cukroví. Pořádá městská knihovna. 
• 3.12. v 17.00 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ AUTORSKÉ ČTENÍ PRO DĚTI. 
Autorské čtení Jana Opatřila o veselých příhodách Kapříka Metlíka a jeho ka-
marádů. Pořádá městská knihovna. 
• 5.12. od 10.00 hod. - MIKULÁŠ PRO NEJMENŠÍ. Vánoční koledy, dáreč-
ky a dílnička s Mikulášem, Andělem a hodným Čertem. V tanečním sále ZKC. 
Pořádá MC Kašpárkov. 
• 5.12. v 16.30 hod. - MIKULÁŠ. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí, pásmo 
koled v podání dětí a souboru Hlahol. Tradiční mikulášská nadílka. Nebude chybět 
sladké občerstvení a horký svařák. Pořádají OS Klub seniorů a SDH Rosice. 
• 6.12. ve 14.00 hod. - ČERTOVSKO ANDĚLSKÝ BÁL. Boj mezi peklem 
a zemí - hry, soutěže, zpěvy, tanečky, volba nejhezčího čerta a nejškaredějšího 
anděla. Ve společenském sále ZKC. Pořádá SVČ Rosice. 
• 7.12. - ZABIJAČKA.
• 10.12. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - PRAVDA A 
MÝTY SOUČASNÉ ČÍNY. Procházka severní částí Číny - překrásnou příro-
dou, tradiční čínskou medicínou, cvičením tai chi a seznámení s běžným životem 
v čínských metropolích s Ing. Petrou Kučerovou. Pořádá městská knihovna. 

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 4. 12. - SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, čertíci 
s Mikulášem na návsi.
• 11. 12. - SENIORSKÁ STŘEDA V KLUBU.
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
• 1.12. ve 14.00 hod. - VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ A ZDOBENÍ 
PERNÍČKŮ, kulturní dům.
• 1.12. od 15.00 hod. - VÁNOČNÍ TRHY na Masarykově nám.
• 1.12. v 17.00 hod. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A ADVENT-
NÍ ZPÍVÁNÍ. Masarykovo nám. Vystoupí PĚVECKÝ SBOR  ZŠ Dolní Kou-
nice a děti z MŠ. Pořádá Město Dolní Kounice a SDH.
• 8.12. od 14.30 hod. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v kulturním domě. Vstup-
né děti 15 Kč, dospělí 20 Kč.
• VÁNOČNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA ROSA CO-
ELI. Přijďte si vychutnat zimní atmosféru starobylého města Dolní Kounice 
při dvouhodinové prohlídce městem se šálkem svařeného vína. Za doprovodu 
místních průvodců Vás seznámíme s historií kláštera Rosa coeli (projdete si 
křížovou chodbu, rajskou zahradu i kapitulní síň), židovskou synagogu a ži-
dovský hřbitov, kde se nachází stovky náhrobků z období baroka a klasicizmu, 
přičemž nejstarší je z roku 1688. Minimální počet ve skupině: 15 osob. Cena na 
osobu: 70 Kč (včetně vstupného do kláštera, synagogy a  šálku svařeného vína).
Termíny prohlídkových objektů – pouze na objednávku pro skupiny: 
14.12.2013, 21.12.2013, 28.12.2013, 4.1.2014 a 11.1.2014. Prosíme o rezervaci 
prohlídkové trasy nejméně 4 dny před požadovaným termínem. Bližší informace 
na TIC města Dolní Kounice, tel.  546  420 005, e-mail: tic@dolnikounice.cz

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 322 770,

e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, www.domecekmk.cz
• 23.11. od 15.00 hod. - ADVENTNÍ DÍLNA. Cena 80 kč + materiál.
Připravujeme: 20.-21. 12. - VÁNOČNÍ NOC NA DOMEČKU. Těšení se 
na Vánoce a na dárky pod stromečkem si můžete zkrátit na tradiční akci pro 
žáky ZŠ. Hry a soutěže vystřídá dílna s dárkem na poslední chvíli. S sebou pře-
zůvky, spacák, pohodlné oblečení, dobrou náladu. Účastnický poplatek 80 Kč
(v ceně program, materiál, večeře, snídaně, pojištění). Sraz v pátek 20.12. v 16.00
hodin. na Domečku. Ukončení v sobotu 21.12. v 9.00 hodin.

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

mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz
• 28.11. od 19.00 hod. - POCITOVÉ BUBNOVÁNÍ. Přijďte si vyčistit mysl 
při hře na djembe i jiné nástroje. Vlastní nástroje (djembe, perkuse, píšťalky, 
chrastítka, ...) s sebou. K zapůjčení cca 10 kousků djembe - možno zamluvit 
předem. Vede Marek Pečer. Čajovna Ivančice - Pramen života. Předpokládaný 
konec ve 21.00 hodin. Vstupné dobrovolné. Na akci se prosím hlaste předem
na tel.: 777 198 577 nebo na e-mailu jana.saurova@gmail.com .

Středisko volného času Ivančice
Zemědělská 2, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119,

e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 29.11. od 15.00 hod. - SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU. Ivančice, Palackého nám. Od 15.00 hod. - prodej, od 15.30 hod.  
- vystoupení, v 17.00 hod. - rozsvícení stromu.
• 30.11. od 16.00 hod. - O TŘECH PRASÁTKÁCH. Víla Lenka dětem 
přečte pohádku a potom ji společně prožijí při různých hrách a dovednostech. 
Určeno dětem od 2 do 5 let. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 40 Kč/
dítě. Přezůvky a pohodlný oděv s sebou.
• 1.12. od 16.00 do 17.30 hod. - ČERTOVSKÁ MERENDA. Zveme všechny 
nebojácné děti na hry a soutěže s čertíky. Na každé dítě v masce čertíka čeká 
odměna. Hrací koutek. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul. 
Poplatek: 30 Kč./osoba. Občerstvení zajištěno.
• 2.12. od 15.30 hod. a 16.12. od 15.30 hod. - FOTBÁLEK. Baví tě fotbal? 
Vezmi kámoše a přijď si jen tak zahrát. Určeno pro středoškoláky (mohou
i mladší). Ivančice, tělocvična GJB
• 3.12. od 16.00 hod. - MIKULÁŠSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ. Pro děti naro-
zené v roce 1998 a mladší. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, poplatek: 30 Kč/dítě.
• 5.12. od 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA MĚSTĚ. Na děti bude 
čekat Mikuláš, anděl i Lucifer s čerty. Ivančice, Palackého náměstí před úřadem. 
Poplatek: 30 Kč/balíček. Vybírání balíčků:  2.-4.12. - 8-18 hod., 5.12. - 8-15 
hod. v SVČ Ivančice, Zemědělská 2.
• 6.12. od 18.00 do 22.00 hod. - FREEZTÉKA PRO MLÁDEŽ. Přijď si užít 
hudební večer s tanečními hity poslední doby, krutý světla pro cool barvy, a tu 
správnou atmosféru. DJ Blaster, FreeZminace ala Harlem Shake Gameska. SVČ 
Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ klub. Poplatek: 40 Kč/osoba.
• 6.-7.12. od 18.00 hod. - HOLČIČÁRNA. Zveme všechny holky na zajímavý 
večer s tvořením a pečením perníků. Nové Bránice, NBC, Obecní úřad. Popla-
tek: 200 Kč/osoba. S sebou: svačinu, přezůvky, spacák.
• 9.12. od 17.00 do 21.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. K tanci a poslechu 
hraje skupina NAŽIVO. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul. 
Poplatek: 80 Kč/osoba. Občerstvení zajištěno.
• 9.12. od 15.30 hod. - FLORBAL A TY? Baví tě florbal? Vezmi kámoše a přijď 
si jen tak zahrát. Pro kluky a holky II. stupně ZŠ. Ivančice, tělocvična GJB.

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

• 26.11. od 17.00 hod. - DRÁTKOVACÍ DÍLNA. Seznámení se se základními 
druhy opletů, oplet lahve, vázičky či hrnečku, uzavírka, možnost zdobení drá-
tovanými ornamenty, jemným vyplétáním pro zkušenější a korálky. Skutečný 
průběh kurzu bude přizpůsoben časovým možnostem a zkušenostem účastníků. 
S sebou: láhev k opletu - buď hranatou nebo hladkou se sníženinou u hrdla pro 
uchycení drátu, možno přinést i hrneček či vázičku, štípací kleště, případně i 
další druhy kleští (špičaté a podobně). Předběžná cena kurzu: 250 - 300 Kč,
závisí na počtu účastníků, zahrnuje materiál (drátky, korálky), lektorné a pod-
klady s vysvětlovanými postupy. Kurz potrvá zhruba 2-3 hodiny. Maximální
kapacita je 15 účastníků. Pro zajištění místa se prosím nahlaste předem telefo-
nicky 606 288 441 nebo emailem: nekvapilovaeliska@seznam.cz. 

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), 664 91 Ivančice,

www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
Pravidelné akce: • čtvrtky 17.00-18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Vedou: 
Tomáš a Klára Marvánovi (777 955 548). 
• pátky od 15.00 do 17.00 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK PRO ŠKO-
LÁKY. Vede Z. Chotaš.
• pátky od 18.00 hod. - ALFA V IVANČICÍCH. O jádru křesťanské zvěsti
a životě, který stojí za to. Součástí každého setkání (večera) je občerstvení, pro-
mluva a diskuze. Příjemné prostředí a svobodná atmosféra umožňuje účastní-
kům dozvídat se důležité skutečnosti, navazovat nová přátelství. Zájemci hlaste 
se prosím na: 604 916 965, popř. na zahrada@jbivancice.cz. Omezená kapacita 
místnosti. Další info na: www.jbivancice, www.kurzyalfa.cz
• neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bližší informace na www.jbivancice.cz, nebo Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 27.11. - TIŠNOV - ROZHLEDNA KLUCANINA - VEVERSKÁ BITÝŠKA. Vlakem
z Ivančic v 8.16 a z Brna v 9.23 do Tišnova. Trasa cca 12 km. Vede Hana Pokorná.

Spolek Výletníci Moravský Krumlov
Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 702 601 963,

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 1. 12. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ MOSONMAGYARÓVÁR (HU) - 
OBSAZENO. Odjezd v 6.00 hod. Krumlov (Blondýna), 6.05 hod. z náměstí, 
6.15 hod. z Ivančic u Besedního Domu. Zaplatit nutno nejpozději do 22. 
listopadu. Podmínka účasti: Uzavřené cestovní pojištění. 
• 8.12. - ADVENT V RETZU - RAKOUSKO - OBSAZENO! Změna času 
odjezdu: Odjezd: 9.30 Krumlov (Blondýna), 9.35 náměstí, návrat do 20.00 hod. 
Platba nejpozději do 30. 11. Podmínka účasti: Uzavřené cestovní pojištění. 
Připravujeme: • 18. 01. 2014 - CESTA ZA VÍNEM. Jednodenní výlet
za poznáváním vína. Výroba vína ve Vinných sklepech Valtice, a. s., prohlídka 
Křížového sklepa, krátkou procházkou (asi 4 km) ke Kolonádě Reistna, přes 
hranici do rakouského Schrattenbergu, odtud busem do městečka Herrnbaumgarten 
- Vinařství Umschaid. Odjezd: 12.15 Vémyslice - před úřadem městyse, 12.30 
Krumlov (U Blondýny), 12.35 náměstí, 12.40 Rakšice - náměstí. Návrat:  do Mor. 
Krumlova cca v 1.30 hod. po půlnoci. Cena: doprava 190 Kč/os., vstupy: Vinné 
Sklepy (exkurze do provozu, Křížový sklep s ochutnávkou ): 60 Kč, Kolonáda 
Reistna: 30 Kč, Vinařství Umschaid (sklepní labyrint, ochutnávka 9 vzorků, 
občerstvení): 13 euro. Následná konzumace ve vlastní režii. Přihlášky ihned !!! 
Platby nejpozději týden před odjezdem. Nutné cestovní pojištění do zahraničí. 
• 08. 03. 2014 - MATA HARI - muzikál Michala Davida. Divadlo Broadway
v Praze Na příkopě. K dispozici vstupenky v hodnotě:  300, 550 a 700 Kč. 
Platba za autobus 350 Kč. Odjezd: v 11.00 z MK - Blondýna, 11.05 z náměstí, 
ve 11.15 z Ivančic. V Praze bude odpoledne individuální volno k návštěvě 
památek, nebo k nákupům. Představení začíná v 18.00 hod. Předpokládaný 
odjezd z Prahy: kolem 21.00 hod. Návrat do Krumlova: kolem půlnoci. Zároveň 
s přihlášením je nutno složit nevratnou zálohu na vybrané vstupenky, případně 
po dohodě nejpozději do 16. 12. 2013. Přihlášky se přijímají do 16. prosince. 
Platba za autobus nejpozději týden před odjezdem. Tip: Pánové, udělejte radost 
svým ženám a vezměte je v den jejich svátku MDŽ do divadla!
PŘIHLÁŠKY NA AKCE A VÍCE INFORMACÍ: v prodejně Květinka Hladká, 
Jelínková na Klášterním nám. 143 v MK, nebo na tel.: 515 322 208 - Květinka, 
702 601 963 - Světlana Jelínková. další info na www.turistimk.estranky.cz.
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» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• jakékoli auto s platnou tech. kont-
rolou do 5.000 Kč. Tel.: 604 470 816.
•• Škoda Felicia, Favorit, nebo For-
man. Tel.: 722 138 665.
•• zachovalý přívěs za os. auto s 13“ 
koly, ložná plocha min. 150 x 100 cm. 
Tel.: 603 597 786.
•• kola na Škodu 120, typ 155 nebo 
165 R14. Tel.: 607 988 539.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní nové i použ. díly nebo i celý
motocykl ČZ 125 a 150 A, B, C, T. 
Tel.: 602 950 128. 
prodám
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1999, 
najeto pouze 88 090 km, servis.knížka, 
tažné zař., bez koroze, perfektní stav. 
Cena 29.000 Kč. Tel.. 604 470 816.
•• Fiat Punto, r. v. 1996, 56 kW, najeto 
115 tis. km, eko zaplacena, cena 20.000 
Kč, rychlé jednání sleva, bez koroze, 
letni i zimni pneu. Tel.: 774 994 378.
•• Z super bez SPZ, motor Z6901, 
levně. Tel.: 776 595 257.
•• střešní nosič na krátkou Škodu 
Fabie (starší verze, r. v. 2004), zamy-
katelný, cena: 1.900 Kč (2 díly). Tel.: 
724 044 974, MK.
•• 2 střešní držáky na jízdní kola, 
zamykatelné. Cena 1.900 Kč za 2 ks. 
Tel.: 724 044 974, MK.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• RD 2+1 v Dol. Kounicích s předza-
hrádkou, plynové topení. Cena k jed-
nání 750.000 Kč. Tel.: 739 560 131.
•• DB 3+1 v MK na Sídlišti. Cena: 
865.000 Kč. Tel.: 774 919 741.
•• byt 3+1 cihlový po rekonstrukci v 
OV o velikosti 120 m2 v MK na ulici 
Zámecká. Bez RK. Cena: 1.150.000 
Kč. Tel: 732 267 405.
pronajmu

•• Pronajmu hezkou masérnu na 
dva dny v týdnu (ČT, SO) za 350 
Kč/den v centru Ivančic. Bližší info 
na telefonu: 777 198 577.

•• byt 2+1 v MK na sídlišti - dlouho-
době. Tel.: 724 677 220.
•• byt 2+1 v MK na sídlišti. Volný od 
1.12. Tel.: 608 713 632.
•• nový byt v Oslavanech 3-kk, vlast-
ní vodoměr, plynoměr, elektroměr. 
Nízké náklady, volný od 1. 12. 2013. 
Tel.: 774 812 125.
•• garáž v Ivančicích na starém sídliš-
ti. (u Tesca). Tel.: 724 321 906.
» ELEKTRO
prodám
•• funkční tenký LCD TV Hyundai, 
uhlopříčka 81 cm, cena 1.200 Kč. 
Ivančice. Tel.: 606 473 212.
» NÁBYTEK
prodám
•• starší zachovalý gauč, rozkl., 1,5 
lůžka. Cena 200 Kč. Tel.: 731 039 850.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• kolébku pro miminko. Bílá, ne-
používaná. Komplet včetně matrace, 
nebes a povlečení. Možno i jednot-
livě. PC 3.500 Kč, nyní 1.500 Kč. 
Ivančice. Tel.: 732 642 774.
•• dětskou sedačku na kolo, nosnost 
do 22 kg. Málo používaná. Cena 500 
Kč. Tel.: 774 167 504.
» RŮZNÉ
daruji
•• za odvoz velký kmen, asi vrba, od-
větvený, z části v řece pod Templákem. 
Foto pošlu mailem. Tel.:  774 585 936.
koupím
•• pečivo ke krmení. Tel.: 723 048 329.
•• starý psací stroj a nebo kdo opraví? 
Tel.: 737 518 719.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• 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.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• starší vršky od piva, půllitry, láhve a 
jiné věci od pivovar. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• tažený kombajn, plně funkční,
v dobrém stavu. Tel.: 605 378 622.
•• tři propanbut. lahve 5 kg, vysavač 
Daewoo 1400 W, pánské kolo s přeha-
zov. zn. Premier. Tel.: 603 900 890.

» ZAHRADA
prodám
•• větve douglasky na věnce. Douglas-
ka vypadá jako smrk, ve věncích neo-
padává. Ivančice. Tel.: 776 722 947.
» SEZNÁMENÍ
•• Pohodový muž, 57 roků, zajištěný, 
s vlastním domem, hledá ženu od 45 
do 60 let. Může být i baculka. Okolí 
Ivančic. Tel.: 731 817 333.
•• Jseš-li nekuřačka kolem 50 a 
nechceš být na svátky sama, napiš 
nezadanému nekuřákovi 56/180 od 
Ivančic. Budu čekat na sms, třeba to 
vyjde. Tel.: 731 839 886.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)

•• Firma MALÁ s. r. o. přijme
pro šicí dílnu v Čučicích vyučené
a zaučené švadleny. Bližší informa-
ce na tel.: 602 577 139.

•• Přijmeme do hostince Ve Mlejně 
v Ivančicích brigádně servírku. Ná-
stupní plat 60 kč na hodinu. Info: 
na tel.: 774 432 578.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)

•• JETMONEY - půjčky až do domu 
do 24 hodin. Tel.: 725 258 291.

•• Nejvýhodnější půjčka ve vašem re-
gionu. Ještě dnes můžete mít peníze. 
Bližší informace na tel.: 605 720 362.
•• Nebankovní úvěry pro zaměstnan-
ce, OSVČ /i začínající/ důchodce, 
osoby na MD. Půjčíme i na zástavu 
nemovitostí, vyplatíme exekuce i 
dražby. Bez poplatků předem. Kance-
lář: Ivančice, Palackého nám. 8. Tel.: 
731 734 874. Práce pro více věřitelů.

•• 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.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• SAUNA v Moravském Krumlově 
v areálu bývalého Vertexu otevřena 
ve čtvrtek (ženy), v pátek (muži),
v sobotu (společná sauna) od 17.00 
do 21.00 hodin. Srdečně zveme.

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré 
opravy. Okenní sítě i do 24 hodin. 
Výměna gumového těsnění v plasto-
vých oknech za silikonové. Žaluzie 
vertikální, horizontální (řetízkové), 
silikonové těsnění oken a dveří, rolety 
předokenní i látkové do střešních 
oken. Více info: Ivo Pavlík, Dukovany 
221. Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156, 
e-mail: ivokarpavlik@ seznam.cz

» VZPOMÍNÁME
•• V sobotu 23. listopadu vzpomí-
náme druhé výročí, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, 
maminka, babička, sestra, švagrová 
a teta, paní Helena Ševčíková, roze-
ná Koudelová z Budkovic. Kdo jste 
ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel 
Miroslav za celou rodinu.

» OZNÁMENÍ
Dne 28.11.2013 oslaví 60. výročí 
svatby Jarmila a Bořivoj Rebstöc-
kovi. Přejeme Vám hlavně hodně 
zdraví a klidného soužití do dalších 
let. Syn a dcera s rodinou.

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 22/13 vyjde 6. prosince 2013, uzávěrka 3. prosince 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 23.11. v 17.00 THOR - TEMNÝ SVĚT
a ve 20.00 hodin Akční fantasy USA, dabing
ne 24.11. ve 20.00

so 30.11. v 18.00 HUSITI
  Animovaná komedie ČR

so 30.11. ve 20.00 KŘÍDLA VÁNOC
  Drama ČR 

st 4.12. ve 20.00 BELLA MIA
  Drama ČR 

so 7.12 v 17.00 PTAČÍ ÚLET
  Anim. komedie USA, dabing

so 7.12. ve 20.00 KONZULTANT
  Thriller USA/VB

ne 8.12. v 17.00 ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 
  Pásmo krátkých českých pohádek

ne 8.12. v 19.00 PŘÍBĚH KMOTRA 
  Drama - krimi ČR 

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 23.11. v 18.00 JÁ, PADOUCH 2
  Anim. komedie USA, dabing

ne 24.11. v 18.00 NORMAN A DUCHOVÉ
  Anim. horor. komedie USA, dabing

so 30.11. v 18.00 PŘED PŮLNOCÍ
  Drama USA, dabing

ne 1.12 v 18.00 PŘÍBĚH MÉHO SYNA
  Válečné drama ŠPA/IT, dabing

so 7.12. v 18.00 ARTHUR NEWMAN
  Komediální drama USA, dabing

ne 8.12 v 18.00 ZEMĚ NADĚJE
  Drama USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

so 23.11. v 17.00 THOR - TEMNÝ SVĚT (3D)
a ve 20.00 hodin Akční fantasy USA, dabing

čt 28.11. ve 20.00 KLAUNI
pá 29.11. ve 20.00 Hořká komedie ČR

so 30.11. v 17.00 ZATAŽENO, 
ne 1.12. v 17.00 OBČAS TRAKAŘE 2
  Animovaná komedie USA

so 30.11. ve 20.00 KOMORNÍK
  Životopisný film USA

ne 1.12. ve 20.00 KONZULTANT
  Thriller USA

čt 5.12. ve 20.00 INSIDIOUS 2
  Horor USA

pá 6.12. ve 20.00 PŘÍBĚH KMOTRA
  Drama ČR

so 7.12. v 17.00 TURBO (3D)
  Anim. rodinný film USA, dabing

so 7.12. ve 20.00 PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
  Romantický film ČR

ne 8.12. v 17.00 CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
  Pohádka NOR, dabing

ne 8.12. ve 20.00 GRAVITACE (3D)
  Sci-fi USA

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

Obec Lesonice zve všechny občany na

LESONICKOU OCHUTNÁVKU
sobota 30. listopadu v místní sokolovně

15.00 - Švédova trojka - hudební vystoupení
16.30 - ochutnávka vín z vinařství Hanzel

K poslechu zahraje harmonikář Roman Hrdina.
Doprovodný program: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POMAZÁNKU
Pravidla: vlastní výroba - ne kupované, - jedna domácnost max.

3 druhy, nenatírat na pečivo - bude dodáno, přinést do sokolovny
do 13.00 hodin, vyhlášení vítěze v 18.00 hodin.

Přátelé čertových obrázků pořádají
v pohostinství PI. Koudelné na Hlíně 6. ročník

TURNAJE V MARIÁŠI
14. 12. 2013. ve 13.00 hodin

Zájemci se mohou přihlásit na tel. číslech 546 413 403 po 17. hodině 
nebo na 739 407 594. Uzávěrka přihlášek 8. prosince 2013.

Startovné 150 Kč. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi Vás zve
na charitativní odpoledne zvané

DÁRKOVÁNÍ
1. prosince 2013 v 14.30 hodin

v evangelickém kostele v Miroslavi, Husova 44.
Z výtěžku chceme s vaší pomocí podpořit: Marii Namutebi z Ugandy 
(Adopce na dálku), projekt na podporu ugandského školství, Domov 

odpočinku ve stáří v Myslibořicích.
Po krátkém úvodním programu můžete získat rukodělné dárky

a domácí produkty; chcete-li přispět do nabídky, učiňte tak v pátek
29. 11. 2013 na evang. faře v Miroslavi, Husova 44, tel. 515 333 109.

Občanské sdružení Stromy v krajině vás zve na přednášku

STOPA ČLOVĚKA V KRAJINĚ
pátek 6. prosince 2013, začátek bude upřesněn na plakátech

o kladném i negativním působení člověka na přírodu pohovoří 
Mgr. Martin Škorpík. Přednášky se uskuteční v sálku MUDr. Anny 

Klejdusové na Brněnské ulici (bývalý statek) v Miroslavi. Případnou 
změnu místa a hodinu zahájení  včas oznámíme na plakátech i 

místním rozhlasem. Děkujeme za pochopení. Vstupné je dobrovolné.

OMLUVA
Omlouváme se čtenářům za chybu v pozvánce na přednášku

„Vzdor a spolupráce s okupační mocí na Znojemsku v letech 1938 
- 1945“ pořádanou Občanským sdružením Stromy v krajině 22. 11. 
Přednáška se měla konat v Miroslavi, nikoliv ve Znojmě, avšak pro 

onemocnění přednášejících se neuskutečnila. 

BELLY a CHEER Oslavany pořádá 

TANEČNÍ SHOW
Dělnický dům Oslavany, neděle 8.12. 2013 v 16 hodin
Do světe orientu a nejen tam vás zvou všechny tanečnice

Bellynky Bellyteens Cheerteens a Cheerleadynky. Vstupné 50 Kč.

Areál KUKLA  v Oslavanech žije akcí

PERMON CUP 2013
sobota 30. listopadu od 11 hodin 

Navštivte poslední akci sezony v zábavním parku Permonium®
a přivítejte s námi nadcházející předadventní čas.

Zabojujte s Permony v extrémních podmínkách, protože ….
v létě to dokáže skoro každý! Vedle netradičních soutěžních

disciplín o zajímavé ceny Vás čeká vystoupení ZUŠ Alfonse Muchy, 
vypouštění lampionů štěstí s vlastním přáním, nabídka specialit

a další překvapení v příjemné předadventní náladě. Více informací
na 546 492 215, mobil 606 033 061 a na  www.permonium.cz .

Obchůdek „VENKOV A STYL“ Vémyslice (budova radnice) pořádá
v sobotu 30. 11. a v sobotu 7. 12.

VÁNOČNÍ KRÁMKY
Vánoční dekorace, dárečky,

extravagantní i tradiční ozdoby, vánoční věnce od 45 Kč.
Přijďte se podívat na staré kouzlo Vánoc ve venkovském stylu.

Dne 14. prosince 2013
pořádá MO MRS Moravský Krumlov v areálu Vrabčí hájek

TURNAJ V TROJKOVÉM MARIÁŠI 
Prezentace od 08.00 hodin, začátek v 09.00 hodin.

Startovné 200 Kč (zahrnuto občerstvení). Hodnotné ceny.

Zveme Vás na již dvacátý

VÁNOČNÍ KONCERT A JARMARK 
Přijďte mezi nás dne 13. prosince na zámek v Hrubšicích.

V 16.15 hodin zazpívají a zahrají na f létny děti ZŠ a MŠ.  
Následuje jarmark na nádvoří zámku, kde budou prodávat děti zboží, 

které vyráběly. Nakoupit můžete u plátýnkářů, sklářů, hrnčířů  i u 
perníkářů. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás.

Děti a dospělí ze Základní školy a Mateřské školy Ivančice - Řeznovice.

Osvětová beseda Rešice Vás srdečně zve

VÁNOČNÍ JARMARK
v sobotu  30. listopadu od 14 hodin v sále kulturního domu

Připravili jsme pro Vás k prodeji: med, medovinu, medové svíčky,
vánoční svíčky, svícny, ozdoby, medové likéry, zdravou výživu,

výrobky obyvatel Domova u lesa Tavíkovice, výrobky klientů
CHARITY Znojmo, výrobky z papíru, korálky, vánoční dekorace,

vánoční a květinové vazby, korálky, náušnice a jiné šperky, trubičky, 
perníkové stromečky. 

Doprovodný program: ježíškova pošta nejen pro děti, vánoční 
omalovánky, vánoční výstavka, ochutnávku vánočních punčů.

Posedět si můžete v naší vánoční kavárně, při dobré kávě nebo 
medovině a vánočním cukroví.

MIKULÁŠ V REŠICÍCH
Milé děti, v sobotu 7. prosince, v 17.00 hodin

se za Vámi příjdu podívat na rešickou náves
a nebudu sám, vezmu s sebou andílky, ale i čerty.

Těším se na Vás, svatý Mikuláš.
Srdečně zve Osvětová beseda Rešice
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Prosperující německá společnost Quaprotek Manufakturing k. s., dodávající díly 
pro automobilový průmysl, hledá nové pracovníky na pozice: 

OBSLUHA CNC STROJE
Pracovní doba: dvousměnný provoz, pondělí až pátek, 12 - hodinové směny
Požadujeme:  praxe na obdobné pozici velkou výhodou 
   spolehllivost, pečlivost a zručnost
Nabízíme:  zajímavou a perspektivní práci ve stabilní společnosti 
   práci na HPP, možnost profesního růstu 
   finanční ohodnocení na základě praxe, zkušeností a náročnosti práce
Náplň práce:  obsluha CNC stroje 
   měření a správné používání pracovních měřidel
Pracoviště:  Cvrčovice u Pohořelic
Nástup:  nejlépe IHNED 

V případě Vašeho zájmu o nabízené pozice se osobně dostavte do sídla společnosti 
Quaprotek Manufakturing k. s., Cvrčovice 192 nebo volejte na tel. číslo: 539 094 010. 

31. prosince 2013
SILVESTR SE SKUPINOU

SOKOLOVNA DUKOVANY od 20.00 hodin

Vstup 100 Kč, každá vstupenka
slosovatelná o hodnotné ceny.

6. prosince 2013 od 20.00 hodin

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
sokolovna Dukovany

Jubilejní rok atletiky
/Moravský Krumlov/ Atletika v Moravském Krumlově letos osla-

vila dvě výročí. Je to třicet let, kdy současná trenérka Zuzana Marková 
začala trénovat malé sportovce pod TJ Moravský Krumlov a později 
pod oddílem Geotest Brno. V listopadu 1993 vznikl Atletický klub AC 
Moravský Krumlov. Klubem postupně prošla asi stovka atletů, kteří 
získávali ocenění i v prestižních závodech. 

Nejúspěšnější členkou klubu je Kateřina Doubková, která je mimo 
jiné mistryní ČR na 800 metrů a v letošním roce si dovezla zlato
z veteránských her v Turíně a zlatou medaili z mistrovství Eevropy
ve štafetovém běhu do vrchu. Libor Kohoutek - 3x bronzová medaile v 
běhu na 3 km překážek a 5 km, a Radka Marková ve skoku do výšky, 
Roman Široký - sprinty a skok do dálky, a řada dalších.

Klub uspořádal řadu běžeckých závodů: v roce 1998 Mistrovství 
republiky v přespolním běhu pro žactvo a dorost a několikrát Mi-
strovství v přespolním běhu pro všechny kategorie. V současnosti 
organizuje již tradiční Krumlovský běh. AC je jedním z aktérů tzv. 
Zajícovy ligy, které se účastní 6 oddílů - Přísnotice, TJ Oslavany, 
Hustopeče, Bílovice, Deblín a AC. 

„Letos jsme se zúčastnili řady závodů - šesti kol Zajícovy ligy, 
okresního přeboru jednotlivců na dráze ve Znojmě, Zmrzlinové 
olympiády v Brně, Atletického víceboje také v Brně, Běhu Lužán-
kami, Běhu kolem přehrady ve Znojmě, Běhu v Židlochovicích, Mi-
strovství Jihomoravského kraje v přespolním běhu v Brně. Zapojili 
jsme se do testování atletických přípravek ČR a myslím, že s vyni-
kajícím výsledkem: Eliška  Břinková - 32. místo, Ivana Skřivanová 
- 73. místo - účast 398 děvčat, a Michal Novotný na 62. místě z 350 
chlapců,“ uvádí trenérka Zuzana Marková. Mezi nejúspěšnější atlety 
dnes patří Eliška Břinková, Ivana Skřivanová, Michal Novotný, Víťa 
Ďatko a Tomáš Bogner, kteří pravidelně získávají medailové umístění. 

Atletický klub působí v Moravském Krumlově, kde jsou tréninky
v úterý a pátek od 15.30 do 16.30 hodin v Dolním zámeckém parku
a v zimě pak v nové sportnovní hale v areálu výchovného ústavu. Oddíl 
trénuje také v Ivančicích, a to každé pondělí od 15.30  do 16.30 hodin 
na školním hřišti u ZŠ T. G. Masaryka a v zimních měsících ve školní 
tělocvičně. Členové oddílu mají 2x ročně (na jaře a na podzim) mož-
nost zúčastnit se soustředění na Vysočině v Daňkovicích.             /abé/

Prázdninové lezení v Kuřimi
O podzimních prázdninách jsme jeli s dětmi z DDM Oslavany

na lezeckou stěnu do Kuřimi. Hned po příjezdu jsme si nasadili 
úvazky, rozdělili se do dvojic a začali lézt. Byl to fofr, nestačili jsme 
zapisovat dětem jednotlivě vylezené lezecké cesty, kterých bylo 
celkem šestnáct s různou obtížností.

Příjemné chvíle jsme prožili ve Wellnes centru v Kuřimi, kde byla sau-
na, vířivka, divoká voda, tobogán a další atrakce, které si děti vyzkoušely. 

V kategorii mladších zvítězila 
Veronika Rigo a Pavel Králíček,
ve starších se nejlepším lezcem stala 
Zdeňka Chmelařová a Jiří Podrazil a 
za studenty první místo vybojovala 
Petra Skutková a Filip Gross. 

Byla to ta nejlepší parta dětí, 
která skvěle lezla, poslouchala, 
humorem a dobrou náladou ne-
šetřila. Několik fotek k vidění na 
www.ddm-oslavany.cz v sekci ga-
lerie - Lezení v Kuřimi 28.-30.10.         
                      Jarmila Hlavinková

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

a taky vše pro nastávající maminky)
sobota 30. listopadu od 8.00 do 12.00 hodin (příp. dle zájmu)

sál Hotelu Epopej, nám. T.G.M., Moravský Krumlov 
Poplatek: 50 Kč za prodávajícího. Maminky (příp. ostatní), kteří

chtějí prodávat, ať se dostaví od 7.30 do 8.00 hodin, aby si vybrali 
místo (stůl) k prodeji. Prodej potvrďte na tel. 608 952 112 (Jitka),

max. počet prodávajících 45. Každý prodávající si bude svůj
„obchůdek“ řídit sám (prodávat, hlídat atd).

Zveme vás na výstavu obrazů do evangelického kostela v Miroslavi, 
kde vystavuje malíř a výtvarník z Prahy

KRIŠAN PETRESCU
Vystavená díla můžete zhlédnout každou listopadovou neděli

v 9.30 hodin, nebo po domluvě na tel.: 515 333 109.
Výstava je prodejní.

VEPŘOVÉ SPECIALITY
od 22. listopadu do 01. prosince 2013 

 PŘEDKRM: 75 g Carpaccio ze sušené vepřové šunky
se slovenským ovčím sýrem a rukolou - 89 Kč

POLÉVKA: 0,22 l Ovarová polévka s kroupami - 32 Kč 
HLAVNÍ CHOD: 150 g Staročeský vepřový kotlet s jablkem plněným

karamelovým zelím doplněný bramborovým závinem - 149 Kč
150 g Smažené vepřové nožičky

položené na bramborovo-křenové kaši - 109 Kč
150 g Zadělávaná vepřová ouška se žampiony 

a domácím houskovým knedlíkem - 89 Kč
1 ks Moravské pečené vepřové kolínko

s nakládanou zeleninou, hořčice, křen, pečivo - 159 Kč
DEZERT: 2 ks Škvarkové šátečky plněné povidly - 49 Kč

od 4. do 8. prosince - Mikulášské menu
od 13. do 23. prosince - Vánoční menu

od 26. prosince do 5. ledna 2014 - Povánoční, novoroční nabídka
od 1. do 12. ledna 2014 - Menu Magdaleny Dobromily Rettigové

od 17. do 26. ledna 2014 - Bramborové speciality
24. ledna 2014 - DEN VÍNA V HOTELU RYŠAVÝ, 6. ročník

ochutnávky vín snoubených s pokrmy a cimbálovou muzikou

Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73; Hotel, restaurace, vinotéka,
tel.: +420 515 323 428, Sport a wellness, tel.: +420 515 323 400, 

Email: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz

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

VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘE KAMILA POULA

Výstava je zahájena 1. listopadu 2013, otevřeno
ve všední dny 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00, v sobotu 9.00 - 11.00.

Pohostinství Orlovna Rakšice Vás zve na

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU
sobota 7. prosince 2013 od 20.00 hodin
Hraje skupina DREAMS, vstupné 80 Kč.

Pohostinství Orlovna Rakšice Vás 31. prosince zve od 19 hod. na

OSLAVU SILVESTRA A NOVÉHO ROKU
K tanci a poslechu hraje skupina FANTAZIE.
Přijďte posedět a pobavit se s rodinou a přáteli.

Vstupné 190 Kč/osoba (v ceně láhev vína na každém stole
a něco slaného k zakousnutí.) Rezervace přijímáme v Pohostinství

Orlovna nebo na tel.: 732 655 649 do 25. prosince 2013.
Zákaz nošení vlastních alkoholických nápojů s výjimkou sektu na přípitek.

Hostinec U ZVONU v Dolních Dubňanech Vás zve na

SILVESTR 2013
úterý 31. prosince od 19.00 hodin

Hraje skupina DREAMS
a jako každý rok doprovodný program jako překvapení.

Prožijte poslední den letošního roku a první den roku příštího
ve společnosti svých přátel a nejbližších právě u nás.

Na výběr ze dvou variant vstupenek: Vstupenka standard - cena 220 Kč.
 (Na každém stole láhev vína, slané občerstvení, místenka.)

Vstupenka VIP - cena 380 Kč. (Teplý a studený raut po celý večer,
láhev vína na každém stole, slané občerstvení, místenka.)  

Rezervace na tel.: 724 102 162 do 25. prosince 2013.
Zákaz nošení vlastních alkoholických nápojů s výjimkou sektu na přípitek.


