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Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO

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

první reality
s garancí

www.pomocproreality.cz

tel. 724 680 736

Šmejdů je stále dost!

www.plastplot.cz

OBJEDNÁVKY:
tel.: 603 840 121

PALIVOVÉ DŘEVO
Nabízíme palivové štípané dříví

délky 30, popřípadě 50 cm.

Měkké jehličnaté SM, BO - 1 prms 850 Kč
Tvrdé listnaté DB, BK, AK - 1 prms 1100 Kč

RAZÍTKa
VÝROBA - OPRAVY

VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ
OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.

Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající

typ a rozměr razítka.
Grafický návrh štočku ZDARMA.

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

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

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

REALIZACE
STAVEB  

FARMÁŘSKÉ
TRHY v KRUMLOVĚ

na náměstí TGM
sobota 15. března
od 8.00 do 12.00

Zvou vás poctiví
farmáři a řemeslníci

Z vyhodnocení celoroční kon-
trolní činnosti České obchodní 
inspekce zaměřené na smlouvy 
uzavírané na tzv. předváděcích 
akcích je patrné, že tato forma 
prodeje je stále problematická.

Rizikový způsob prodeje ori-
entovaný na spotřebitele senior-
ského věku a lidi s nízkou mírou 
finanční gramotnosti se dostal do 
popředí zájmu až díky dokumen-
tárnímu filmu Šmejdi.

Za rok 2013 provedla ČOI v 
rámci předváděcích prodejních 
akcí celkem 365 kontrol (což je 
v průměru jedna denně). Porušení 
obecně závazných právních před-
pisů bylo zjištěno při 262 kontro-
lách, tj. v 71,8 %, byť ne všechna 
porušení se týkala používání ne-
kalých obchodních praktik. 

Nejčastěji bylo při provede-
ných kontrolách zjišťováno poru-
šení povinností, stanovených pro-
dávajícímu zákonem č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele:

Převážnou část zjištěných 
porušení tohoto zákona (71,9 %) 
představovalo prokázané použí-
vání některé z forem nekalých 
obchodních praktik, a to včetně 
těch agresivních. Nejčastějším 
protiprávním jednáním byly v prů-
běhu celého roku prodávajícími 
užívané klamavé obchodní prak-

tiky (53,8 % případů), především 
uvádění nepřesných, či dokonce 
nepravdivých údajů o nabízených 
výrobcích nebo zájezdech, jejich 
ceně a podmínkách, za kterých 
je lze zakoupit, a neposkytování 
řádných informací o právu spo-
třebitele písemně odstoupit od 
smlouvy uzavřené mimo prostory 
obvyklé k podnikání v zákonem 
stanovené lhůtě bez udání důvodu 
a bez jakékoliv sankce.

Prokázané agresivní obchodní 
praktiky (10,9 % zjištění) spo-
čívaly ve vytváření klamavého 
dojmu, že spotřebitel vyhrál 
nebo vyhraje, pokud bude jednat 
určitým způsobem, ačkoli ve 
skutečnosti žádná taková výhra 
nebo výhoda neexistovala nebo 
pro jejich získání musel spotře-
bitel vynaložit nemalé finanční 
prostředky nebo jiné výdaje. 

Další, méně početné nedostat-
ky byly zjištěny v poskytování 
informací o reklamaci, tj. o pod-
mínkách uplatnění práva z odpo-
vědnosti za vady prodané věci, 
včetně podmínek pro uplatnění 
rozporu s kupní smlouvou, při se-
znamování spotřebitelů s prodej-
ními cenami nabízených výrobků 
a služeb a při přijímání a vyřizo-
vání uplatněných reklamací.

Za prokázaná porušení bylo 

loni uloženo 172 pokut v celkové 
výši 21 milionů korun. 

Nejvyšší pokuty uložené v roce 
2013 v rámci kontrol ČOI za tzv. 
předváděcí akce si odnesly firmy:

1. Česká reklamní společnost, 
s. r. o., Beck Czech, s. r. o., Alfa 

Orange, s. r. o., NO STRESS,
s. r. o., Czech reisen, s. r. o., VEK-
TORS TOUR, s. r. o., Agentura 
Zákoutí, s. r. o., ATASCADERO, 
s. r. o., Reklamní společnost SE-
NIOR, s. r. o. a další. 

Jen pro zajímavost firma Beck 
Czech, s. r. o. 9. ledna 2013 změ-
nila název na Czech Europe, s. r. o.
a od 14. srpna 2013 podniká pod 
názvem HOME TECH, s. r. o.

Opakovaně ČOI v průběhu roku
pokutovala 30 pořadatelů před-

váděcích akcí, nejčastěji za užívá-
ní nekalých obchodních praktik. 

Česká obchodní inspekce oče-
kává zlepšení v oblasti prodejních 
akcí od novely zákona o ochraně 
spotřebitele, která stanovila po-
řadatelům organizovaných akcí 

oznamovací povinnost.
Ani změny zákonů však v pří-

padě předváděcích akcí nepředsta-
vují univerzální opatření, které by 
mohlo účinně ochránit účastníky 
těchto akcí před vlastními neuvá-
ženými rozhodnutími a uzavřením 
nevýhodných kupních smluv. Nej-
účinnějším opatřením proti nechtě-
ným nákupům je: na předváděcí 
akce nechodit a nejezdit a na lá-
kavé nabídky náhodných prodejců 
nereagovat.              /TZ ČOI, abé/

ilustrační foto



2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            07.03.2014

Žaluzie Koblížek

REFERENCE TÝDNE:
Vertikální žaluzie

Pekárna Ivanka M. Krumlov

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688

PRO PREZENTACI NEZISKOVÝCH 
AKTIVIT V PERIODIKU ZRCADLO
NABÍZÍME POŘADATELŮM AKCÍ

ZVÝHODNĚNÉ INZERTNÍ 
PODMÍNKY

Kontaktujte nás pro více informací 
na tel.: 602 782 272, nebo e-mailem: 

noviny@zrcadlo.info 

KDYŽ OSEL ZAHÝKÁ...
Tak jsem se pohodlně usadil do křesla ve své oblíbené oficíně, zadíval 

jsem se na mistra a započal náš stříhací rozhovor. „Tak mistře, je to tady. 
Evropa vymře hlady!“ Je pravda, že mistr holičský je od mé maličkos� na 
ledacos zvyklý, ale myslím, že se v té chvíli pomaličku a jistě začínal ohlížet 
po vynálezu pana Bella (telefonu) přemýšleje o tom, zda zavolat pouze 
záchranku nebo přímo bílé bratry z Černovic. Vzhledem k tomu, že jsem v 
dané chvíli nevypadal nebezpečně, dal mi ještě chvíli času. 

„Brusel nám zakáže, jak pěstovat brambory, jahody, jablka a ba i špenát 
a pórek!“ „Jak jste na to přišel?“ „Když zemí původu není naše drahá Evro-
pa, tak to musí přijít podle Bruselu k likvidaci. Akátem to začne!“ 

Podle nařízení Evropské unie by měly z evropské pevniny zmizet akáty. 
Úředníci to odůvodňují tak, že darebný trnovník akát zde není doma a byl 
sem dovezen už někdy v 18. stole�. Tento populární strom je v podstatě 
plevel, velmi rychle se šíří a má toxické účinky na své okolí. Na druhou stra-
nu dává skvělé dřevo na uzení i na topení, rádi v něm hnízdí ptáci a med
z něho je pravou pochoutkou. Mimochodem nádherně kvete a skvěle voní. 
Ovšem, je pravdou, že ona komise to zas tak špatně nemyslela. Takto od-
pověděla novinářům její �sková mluvčí: „Evropská komise pouze navrhla 
členským státům, aby v případě takzvaných invazních druhů postupovaly 
společně a navrhly předpis o tom, jak členské státy budou postupovat.“ 
Komise hodlala navrhnout zákaz výsadby těchto stromů. Nic ve zlém, ale 
je poznat, že o tomto rostlinném druhu možná něco slyšeli a viděli ho na 
obrázku. Já s těmito potvorami žiji celý život. Ohněm ho nevypálíš, chemií 
nezničíš. Stačí cen�metr kořene a do roka vám roste malý, zelený a hlavně 
trnitý stromek. Jediné, co ho dokáže udržet v uc�vé vzdálenos� od zahrady, 
je křovinořez a pravidelné sečení. 

Z Akátu strach nemám. Děsí mě jiná věc. Bruselský oslík si opět slabě 
hýkl směrem k členským zemím, že by rád něco řešil. Já osobně bych se 
raději přírodě do řemesla nepletl, nemá to cenu, ale dejme tomu. Tomu 
snad rozumí celá západní Evropa. Ovšem ozvěna slabého bruselského hýk-
nu� bývá v české kotlině hromová. Rozproudí horečnou mozkovou činnost
ve všech ušatých hlavách od Aše až po Lanžhot, kopýtka radostně zadupou 
a začne okamžitě, jako o závod, hýkat celá naše rodná hrouda. Kdo hlasitěji 
a podrobněji evropské hýkání zopakuje, �m větších poct se mu dostane
a důležitější bude. Když se tak stalo naposledy, oseli jsme kvalitní černo-
zem místo obilím podivným solárním plevelem, jehož jedinou výhodou je,
že ČR je konečně rozpoznatelná i z vesmíru. 

Byly doby, kdy jsme tady, po vzoru velkého bratra, likvidovali drobné 
podnikání. V Maďarsku, Polsku, a dokonce dokonale sešněrované NDR byly 
živnos� provozovány ke spokojenos� všech, včetně vládnoucích státostran. 
Jen v ČSSR byl socialis�cký obchod s gumovými rohlíky (malé výjimky, které 
zlikvidoval až kapitalismus, sice existovaly, ale nebylo jich bohužel mnoho). 
To všechno proto, že osel z východu zahýkal, � místní si jeho vzkaz okamži-
tě vyložili po svém a začali ak�vně konat. To je právě ten důvod, proč mám 
strach nejen o stromy, ale i o některé polní plodiny, které na našem kon�-
mentě již zdomácněly. Protože, jak již pravil pan Mikuláš Dačický z Heslova 
blahé pamě�: „Vůl zůstane volem, pařez pařezem!“ Historická pravda.
K tomu se dá dodat pouze jediné - ak�vní osel zůstane zase jenom oslem. 
Jinak samozřejmě nic pro� oslům. Jsou to zvířata mimořádně milá a inteli-
gentní. Jen trochu tvrdohlavá. Horší je to s těmi dvounohými.   Petr Sláma

Slovo úvodem

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

písek
do bazénové 

filtrace
145 Kč
za 25 kg  

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice

VÁS ZVE
K JARNÍM NÁKUPŮM

Otevřeno
pondělí - sobota

od 8.00 do 11.30 a 13.00 do 18.00
neděle od 8.00 do 11.30 hodn

Kontakt:
Ing. Iveta Kudláčková, 731 103 985

Jan Kopetka, 731 103 981
www.zahradnictvivedrovice.cz

/Ivančice/ Veřejné Zastupitel-
stvo města Ivančic schválilo na 
svém posledním veřejném zase-
dání rozpočet města na rok 2014. 
Návrh rozpočtu pro tento rok 
vychází z již dříve schváleného 
rozpočtového provizoria. 

Vedoucí Plánovacího a finanč-
ního odboru MěÚ Ivančice, Ing. 
Ladislav Peška, odůvodnil sklad-
bu rozpočtu: „Proti rozpočtovému 
provizoriu byl rozpočet doplněn
o přebytek hospodaření z minu-
lých let a byly aktuálně upraveny 
některé položky. Celkové příjmy 
jsou stanoveny na téměř 199,3 
milionů korun. Nezapojené fi-
nanční prostředky (14,11 milionů) 

byly ponechány na účtu města do 
dalšího roku, kdy se plánuje jejich 
zapojení k dotačnímu titulu na re-
konstrukci Besedního domu.“ 

Celkové výdaje byly naroz-
počtovány také ve výši bezmála  
199,3 milionů korun. Z toho 
běžné výdaje činí 136 milionů
a kapitálové výdaje 18,36 milio-
nů. Celkově je tedy navrhovaný 
rozpočet vyrovnaný.

Rozpočet obsahuje i jednotlivá 
členství města v různých organi-
zacích, např. Svazek, Mikrore-
gion, atd. Nově přibyl investiční 
příspěvek Mikroregionu na Cyk-
lostezku Oslavany - Ivančice ve 
výši dva miliony korun.      /PeSl/

ZPRÁVY Z RADNIC
Nové atrakce na koupališti

/Moravský Krumlov/ V roce 2013 bylo otevřeno nové koupaliště. 
O tom, že si ho místní vodomilové oblíbili, svědčí i to, že ho za dva mě-
síce provozu navštívilo téměř 11.000 návštěvníků. Ovšem, aby si zaří-
zení udrželo atraktivitu a společně s tím i vysokou návštěvnost, je třeba 
neustále něco zlepšovat. Již při jeho výstavbě byl upraven projekt tak, 
aby zahrnoval i vodní atrakce. „V první polovině března bude zahájena 
i stavba tobogánu a skluzavky na letním koupališti tak, aby vše bylo 
připraveno na druhou sezónu, která dle povětrnostních podmínek začne 
na přelomu května a června,“ uvedl místostarosta Zdeněk Juránek. 

Uzavřou komunikace 
/Ivančice/ Silniční uzávěrka. Dvě slova, která řidiči příliš nemilují. 

Objížďky stojí obyčejně čas a peníze. Ivančičtí občané si jich užili 
v uplynulých letech poměrně dost. Ani letošní rok nebude výjimkou. 
V regionu probíhá stavební akce s názvem „SV Ivančice - Rosice, 
zajištění kvality pitné vody“, o které jsme vás informovali již v před-
chozích číslech Zrcadla. V jejím průběhu dojde v Ivančicích k něko-
lika uzavírkám místních komunikací. První z nich, částečná uzavírka 
provozu v délce asi 20 m, je už v této chvíli na v křižovatce ulic Pod 
Rénou a Kounická. Komunikace bude částečně uzavřena od 3. do 10. 
března. Úplně zůstane uzavřena ulice Kounická - do 15. června 2014. 
Uzavřena od 24. 3. do 15. 6. 2014 také bude ulice Jana Vrby. Po celou 
dobu trvání uzavírek bude provoz řízen dopravním značením.    /PeSl/

Stavby po zimě ožívají
/Moravský Krumlov/ Průběh letošní zimy a klimatické podmínky 

umožňují pokračovat na některých stavebních investičních pracích. 
Od 10. března se bude dokončovat průtah Polánkou, kde se staveb-

ní činnost nejdříve přesune na ulici Dukovanskou a po jejím úplném 
dokončení dostane konečný povrch i část u kruhového objezdu. Práce 
na chodnících však budou probíhat na obou částech. „Ve stejný termín 
bude pokračovat budování kanalizace v Polánce na ulici Sportovní
a nově se stavební stoje objeví i v Rokytné. Vše bude znamenat růz-
ná omezení a ostatní komplikace spojené s výstavbou, zejména pro 
bydlící obyvatele a podnikatele, ale věřím, že po brzkém dokončení 
bude vše zapomenuto,“ uvedl místostarosta Zdeněk Juránek.        /abé/

Firma pro opravy zámku
/Miroslav/ Plány na opravu zámku v Miroslavi začínají nabývat 

stále jasnějších obrysů. Rada města, na základě doporučení hodnoticí 
komise, vybrala firmu, která započne s jeho rekonstrukcí. Pro město 
nejvýhodnější nabídku  podalo Sdružení „Zámek Miroslav“, repre-
zentované východočeskou firmou První litomyšlská stavební a.s.. 
Hodnoticím kritériem nebyla pouze finanční nabídka, sedmnáct a půl 
milionu Kč bez DPH, ale i kvalita případné záruky.                  /PeSl/

V Ivančicích mají rozpočet

§ 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, měla bych dotaz. Mám v bytě nájemníka, se kterým mám 
uzavřenou písemnou nájemní smlouvu. Ve smlouvě je uvedena třímě-
síční výpovědní lhůta. Dosud jsem s ním neměla větší problém, když 
jsem si však před pár dny byla pro pravidelné nájemné, tak jsem zjistila, 
že nájemník je vystěhovaný a je pryč. Na můj dotaz poté sdělil, že nájem 
byl příliš vysoký a že si našel jiný pronájem, nedal mi však o tom žádnou 
zprávu. Chtěla bych vědět, jestli se mohu proti takovému jednání nějak 
bránit, protože mi tímto vzniká škoda, než byt zase pronajmu dalšímu 
nájemníkovi? Nebo je jeho postup možný? Děkuji za odpověď.  

K Vašemu dotazu uvádím, že je zřejmé, že nájemce nájemní smlou-
vu s Vámi nijak neukončil, a nájemní vztah tak nadále trvá. Nájemce 
je tím pádem povinen Vám nadále hradit nájemné. Samozřejmě nejjed-
nodušší pro nájemce by bylo uzavřít s Vámi dohodu o ukončení nájmu 
k jakémukoliv datu, ale s touto dohodou musí obě strany souhlasit. 
Pokud dohoda o ukončení nájmu nebude mezi stranami uzavřena, tak 
nájemci zbývá pouze výpověď z nájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
jak uvádíte. Výpověď se počítá od prvního dne měsíce následujícího
po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Po tuto výpovědní dobu 
Vám musí nájemce nadále hradit nájemné a platby za služby.

Není rozhodující, že nájemce byt v současné době neužívá a od-
stěhoval se. Je to jeho volba a byt užívat nemusí. Pokud však nebyla 
nájemní smlouva řádně ukončena (dohodou či výpovědí), nadále platí
a nájemce je povinen dále hradit nájemné a platby za služby do doby, 
než smlouvu řádně ukončí. Doporučoval bych tedy tyto informace ná-
jemci sdělit a buď se s ním dohodnout na termínu skončení nájmu, nebo 
po něm požadovat řádnou výpověď. Dlužné nájemné, které nájemce 
dobrovolně nezaplatí, můžete po něm případně vymáhat soudní cestou. 
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GYMNÁZIUM MORAVSKÝ KRUMLOV
! správná volba pro sedmáka i deváťáka !

vysoká úspěšnost absolventů

podpora studia cizích jazyků - možnost složení zkoušky FCE s úsporou až 9.550 Kč

příjemné přátelské prostředí

kvalitní výuka

finance z evropských prostředků na netradiční programy

příprava nového studijního oboru ve spolupráci s ČEZ a jeho odborníky

spolupráce s MUNI a VUT Brno

výborná startovní pozice k dalším úspěchům

PŘIHLÁŠKY DO 15. 3. 2014
informace o šestiletém i čtyřletém oboru
na www.mkgym.cz nebo tel.515 322 234

Mateřská škola, Základní škola
a Dětský domov, Ivančice
Široká 42, 664 91 Ivančice
www.specskiva.cz, e-mail: spec.sk.iva.cz
tel.: 725 961 069, 546 451 931

VOLNÁ MÍSTA
v logopedické třídě mateřské školy

na školní rok 2014/2015

Nabízíme:
program zaměřený na celkovou podporu komunikace

denní individuální logopedickou péči
interaktivní tabuli ve třídě

využití tabletu
velkou zahradu a klidné přátelské prostředí

OBK při JE Dukovany informuje:

S výhledem do roku 2035
OBK zasedala v tomto roce podruhé, v pátek 21. února, hostem 

zasedání byl ředitel elektrárny Ing. Jaroslav Jakub a europoslanec Dr. 
Ivo Strejček. OBK si vyslechla informaci o provozu elektrárny za dva 
první dva měsíce roku 2014. 

Součástí zasedání byla beseda s europoslancem Ivo Strejčkem na 
téma „Aktuální pohled evropské komise na jadernou energetiku“ 
(Více informací z této besedy se můžete dočíst na webových strán-
kách www.obkjedu.cz).

OBK konstatuje, že provoz EDU byl v lednu a únoru 2014 spolehlivý a 
bezpečný. Bylo vyrobeno na 2500 GWh  (k 23. 2. 2014) elektrické ener-
gie. Bloky JE Dukovany byly na plném výkonu bez výpadků. Blok č. 3 
je od 23. února v plánované odstávce pro výměnu jedné pětiny jaderného 
paliva a provedení předepsaných kontrol zařízení. Odstávka je plánována 
na 27 dní. Mimo kontrolní práce budou při odstávce pokračovat realizač-
ní práce na investičních akcích, rekonstrukce systému měření a regulace, 
pohavarijní monitorovací systém, instalace snímačů zemětřesení a dal-
ších. Pro velkou investiční akci „Koncový jímač tepla“ známou spíše jako 
„dodatečné malé ventilátorové chladicí věže“ budou na požadavek SUJB 
zpracovány další analýzy místa umístění těchto malých věží.

Ředitel elektrárny Jaroslav Jakub informoval OBK, že jedním z klí-
čových dlouhodobých úkolů EDU a Divize výroba ČEZ je provozovat 
všechny bloky JE Dukovany minimálně do roku 2035. O prodlužování 
licence tak bude ČEZ žádat SUJB v desetiletých krocích 2015 - 2025
a následně 2025 - 2035. Další aktuální informace o provozu elektrárny 
z pohledu OBK najdete na www.obkjedu.cz .

Společně se sdružením Energetické Třebíčsko připravuje OBK
na 12. června konferenci „Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany“. 
Společně s Hospodářským výborem Senátu PČR konferenci „Ekono-
micko sociální dopady ukončení provozu JE Dukovany“, ta je plánova-
ná na 23. května.                     Aleš John, předseda OBK JE Dukovany

i Finanční poradna
Na vaše dotazy odpovídá Ing. Viktor Klíma, ředitel pobočky Partners 
market v Ivančicích, Palackého náměstí 20, tel.: 602 315 232, e-mail: 
market.ivancice@partners.cz, http://market.partners.cz/ivancice.

Dobrý den, chci se zeptat, jestli je pro mne opravdu výhodné nechat 
si spravovat všechny finanční produkty na jednom místě?

Na tuto otázku mohu odpovědět znovu otázkou: Proč nakupujete potra-
viny v supermarketu? Je to díky úspoře času nebo přehledné nabídce více 
výrobků stejného typu na jednom místě? Máte možnost snadno porovnat 
ceny a vybrat si to, co vám nejvíce vyhovuje z hlediska kvality a hodnoty 
pro vás? Věříte v nižší ceny v síti obchodů velkého řetězce? Pokud vás 
některý z výše uvedených důvodů přivádí na nákupy do velkého obcho-
du, proč by vám to nemohlo podobně prospět i v případě vašich financí?

S penězi je to ale ještě o něco složitější. Ke sjednání toho nejlep-
šího, co finanční trh nabízí, musíte získat velké množství informací
a praktických zkušeností, nebo spolupracovat s odborníkem, který 
vás danou problematikou provede. Navíc tak jako např. kvalitní čer-
stvá zelenina nemůže nikomu ublížit, některé finanční produkty ano, 
pokud je použijete k nesprávnému účelu.

Zažil jste někdy, že vám někdo nabízel finanční produkt a vůbec 
jej nezajímalo, co si přejete vy? Každý máme přece nějak omezené 
finanční možnosti a své potřeby a přání, které si chceme splnit. 
Dobrý poradce se nejdříve zajímá o vás a teprve potom hledá řešení
z nabídky finančních institucí. 

V čem ještě může být výhodné řešit svoje finance na jednom místě? 
Je to o nezávislosti doporučení konkrétního finančního produktu, po-
kud je pro vás vůbec vhodný. Je bohužel nemožné očekávat nezávis-
lost od zástupce jedné finanční instituce - přece vás paní za přepážkou 
jedné banky nemůže poslat ke konkurenci, protože tam mají dnes lepší 
podmínky. Nestojí za to zajít tam, kde vám porovnají nabízené mož-
nosti a vyberou pro vás to nejvhodnější? Je příjemné, pokud vám profe-
sionální poradce pomůže vybrat banku, která nabízí účet vhodný právě 
pro vás, povinné ručení, které je výhodné právě pro vaše auto, instituci, 
která nejlépe zhodnotí vaše peníze, pojišťovnu, která nejvhodněji zajis-
tí výpadek vašeho příjmu, penzijní společnost, která ochrání a zhodnotí 
vaše úspory do důchodového věku, nebo stavební spořitelnu, díky níž 
provedete výhodně rekonstrukci vašeho bytu.  A navíc vám v budoucnu 
připomene, že se na trhu změnily podmínky a je dobré na to reagovat.

Poděkování
Jménem všech nájemníků DPS Moravský Krumlov chci poděkovat 

vedení města M. Krumlov za zavedení nové služby pro seniory „Se-
niortaxi“. Tato služba nám seniorům, kteří máme už vyšší věk a také 
zdravotní problémy, usnadňuje život, a to zejména při nákupech, ná-
vštěvách přátel, úřadů a hlavně při návštěvách lékaře. Poděkování patří 
též provozovateli „Senortaxi“ za jeho vstřícné a vlídné jednání.

Takže ještě jednou moc děkujeme.        Evženie Kováčová, DPS MK

Březen zahájen literární kavárnou
V současné době jsme zaplavováni různými informacemi z tisku, 

rozhlasu, televize. Někdy je ani pořádně nevnímáme. Oč účinnější
a bohatší je takové osobní, procítěné vyprávění podané paní učitel-
kou Evou Kopčilovou v poslední literární kavárně. Vyprávěla nám
o Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic. Zaujala nás velmi. Mož-
ná, že se někdo z nás cítil hrdý na to, že patří k národu, který uchová-
vá v paměti takové osobnosti dávné historie, jako byl právě Kryštof 
Harant. Bylo to pohlazení po duši, jak se říká, a všichni jsme za ně 
byli vděčni. Díky knihovně a Evě Kopčilové.                              J.D.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Výměnný pobyt dětí z Oslavan 
(ČR) a Viru (HR) v termínu od 4. 
- 11. 1. v Ostružné v Jeseníkách 

Pobytu se zúčastnilo 32 dětí
a  5 dospělých z Chorvatska a 29 
dětí se 7 pracovníky DDM a ŠD 
Oslavany z České republiky. 

Po roční pauze, téměř na den 
přesně, a prázdninovém setkání 
na Viru znovu v Oslavanech. 

Jeli jsme již počtvrté s našimi 
kamarády z Viru na zimní vý-
měnný pobyt. Více jak dvě třetiny 
dětí už se znaly z loňska, tak vše 
probíhalo v příjemné atmosféře s 
podobnou organizací jako loni. 

Ráno příjezd z Viru do Osla-
van, potom vybavení lyžařskou 
výzbrojí z DDM, oběd v místní 
restauraci, navíc návštěva zámku, 
a pak už vzhůru do hor, do zná-
mého hotelu Skiland v Ostružné. 

Jeseníky nás přivítaly bez sně-
hu.Naštěstí byl v nedaleké Branné 
v provozu lyžařský areál s umě-
lým sněhem, takže jsme mohli i 
přes nepřízeň počasí na lyže. 

A najednou tady byl pátek ve-
čer a loučení, výměny kontaktů. 
Přišly i slzičky při loučení, ale 
ty překrýval usměv z těšení se na 
setkání v létě na Viru. 

Dovolte, abych poděkoval všem 
zúčastněným pedagogům DDM 
za práci s dětmi z obou republik, 
tlumočnici a tajemníkovi města za 
jejich překladatelskou práci, městu 
Oslavany a jeho vedení a Jihomo-
ravskému kraji, že podporuje tuto 
mezinárodní spolupráci. 

Mgr. Martin Flekal, ředitel 
DDM a ŠD, vedoucí pobytu Pří-
městský tábor ,,Trávíme prázdni-
ny aktivně“

Loni Vir, letos Jeseníky

Nastal masopustní čas a my 
jsme ve středu 26. února v našem 
zařízení uspořádali maškarní ples.

Samotnému plesu předcházela 
nezbytná výzdoba celého zaříze-
ní, nákup zboží a následná výroba 
balíčků do tomboly. Taktéž zho-
tovení koblih, chlebíčků a přede-
vším výběr vhodných kostýmů
a masek. Dopoledne přijela i paní 
kadeřnice, aby zkrášlila všechny 
zájemce. Zaměstnanci domova 
doladili výzdobu sálu hlavní jí-
delny a připravili kostýmy.

Po obědě už byli všichni, kteří 
se chtěli plesu zúčastnit, připra-
veni a natěšeni. Na 50 uživatelů 
si nenechalo ujít řádění maškar. 
K tanci a poslechu hrála skalická 
skupina SONEX.

V průvodu byla spousta masek 
například krásná MISS našeho 
Domova, veselí klauni, spanilá 
princezna, vznešené dámy v do-

bových šatech, zdravotní sestřička 
s obřím teploměrem, urození páno-
vé s klobouky, usměvavé sluníčko, 
paní uklízečka, Červená karkulka, 
dáma z ciziny, kuchařka a další.

Přítomní si prohlíželi se zataje-
ným dechem pochodující maškary 
a mnozí neskrývali dojetí. Hudba 
a krásné písničky lahodily uším
a lákaly k tanci. Kdo tančit nemo-
hl, alespoň si slova známých písní 
pobrukoval s hudebníky. 

Nezapomněli jsme ani na 
imobilní uživatele. V doprovodu 
pana harmonikáře obešla sku-
pinka maškar celé zařízení, aby 
rozveselila i ty uživatele, kteří se 
plesu nemohli zúčastnit. 

Bohatá tombola jistě potěšila 
každého. Pak už jen následovala 
dlouhá noc plná zážitků.

Petra Šabatová,
aktivizační pracovnice Domov 

pro seniory Skalice, p. o.

Maškarní ples v Domově 
pro seniory SKALICE

Seriál „Vinaři“ bude vysílat te-
levize Prima od září do prosince 
letošního roku v neděli ve 20.15 
hod., tedy v hlavním vysílacím 
čase. Dílů bude 16, stopáž jed-
noho je 55 minut. Komediální 
seriál Vinaři má podtitulek: seriál 
o víně a lidech kolem něj. K jeho 
tvůrcům patří mj. producent filmu 
„Bobule“ Tomáš Vican a scéná-
rista seriálu „Okresní přebor“ 
Petr Kolečko a další.

Vysílání seriálu v hlavní vinař-
ské sezóně sleduje cíl mapovat 
různá vinařská období a akce
a také různé odrůdy vína. Na 
seriál jsou navázány soutěže, 
mediální kampaň nebo reportáže 
z vybraných míst na Moravě.

Soutěže a promo akce začnou 
již před vysíláním, navíc soutěže 

budou o hodnotné ceny (např. 
domácí vinotéka plná příslušné 
odrůdy či víkendový pobyt „Po 
stopách seriálu“. 

Vzhledem k tématu vína a vi-
nařství a zaměření na místní vý-
robky je předjednána spolupráce 
tvůrců seriálu s Ministerstvem 
zemědělství ČR (včetně propoje-
ní s produkty Klasa a Regionální 
potravinou), Vinařským fondem 
ČR, agenturou Czechtourism aj.

V seriálu bude propagováno ne-
jen moravské víno, vinařské akce, 
vinařská turistika a místní pro-
dukty, ale také v rámci ostatních 
výstupů (tiskové zprávy, PR člán-
ky, titulky, apod.), bude uveden 
kraj jako partner. Náklady na pro-
pagaci JM kraje jsou odhadovány 
ve výši 2 milionů korun. /abé/

Region v seriálu „Vinaři
„

Projekt Senior Point 
pokračuje i v letošním roce

Rada JM kraje na svém jednání 6. března doporučila krajskému za-
stupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ve výši jednoho 
milionu korun pro Společně, o. p. s. na realizaci projektu Senior Point.

„Finanční prostředky z dotace budou použity zejména na zajištění 
provozu dosavadních deseti kontaktních míst sítě Senior Pointů na 
jižní Moravě, vybudování nových, realizaci přednášek a společen-
ských setkání seniorů, zajištění provozu webových stránek a data-
bází, mediální propagaci projektu a technické zabezpečení projektu. 
Chceme tak zapojit seniory do aktivního způsobu života kolem nich, 
pomoci jim orientovat se v každodenní záplavě informací a usnadnit 
například i komunikaci s úřady a institucemi. Součástí aktivit je také 
Klub aktivních seniorů, tedy pravidelná setkávání seniorů na dané 
téma,“ řekl náměstek hejtmana Roman Celý.

Projekt Senior Point navazuje a úzce souvisí s projektem Senior Pas, 
který v Jihomoravském kraji probíhá již od podzimu 2010 (v kraji bylo 
k 31. 12. 2013 celkem 95 510 jeho držitelů). Je zaměřen na podporu 
života seniorů formou realizace kontaktních míst a vyškolených pra-
covníků, kteří jsou schopni zájemcům poskytnout informace z oblasti 
bezpečnosti, sociální a bytové problematiky, prevence, volnočasových 
aktivit. Součástí nabídky služeb je také bezplatná právní a finanční 
poradna, možnost použití počítače s přístupem na internet, časopisy 
věnované seniorům. Senior Point nabízí svým klientům také kompletní 
služby projektu Senior Pas (registrace, katalog slev atd.). 

Koordinátorem projektu je obecně prospěšná společnost Společně, 
k jejímž hlavním prioritám činnosti patří právě podpora rodin s dětmi, 
seniorů a vzdělávání občanů. V rámci spolupráce s místními organiza-
cemi se Společně, o. p. s. podílí na společenských akcích pro cílovou 
skupinu 55+ (Den zdraví, Svátek seniorů a jiné) a prorodinných aktivi-
tách (Mezinárodní den s rodinou, vánoční trhy apod.).

Do projektu se zapojila řada partnerů, kteří garantují správnost a úpl-
nost poskytovaných informací. Více info na www.seniorpointy.cz

Chceme zahradu bez chemie
/Lesonice/ Základní škola v Lesonicích buduje školní zahradu, ale 

ne tak ledajakou. Cílem je založení takové zahrady, jak ji pamatovaly 
místní prababičky za časů pana řídícího. Měla by být přírodní, bez 
chemie. Svou práci zahájili Lesoničtí již v loňském roce, kdy vysadili 
ovocné stromy. Na podzim provedli demolici starých nepotřebných ob-
jektů (kůlen). V tom letošním plánují založení kompostu, vybudování 
kamenné zídky i rybníčku. Na zrytých plochách, kde před tím rostla 
tráva, budou květinové a zeleninové záhony. Do budoucna plánují míst-
ní zahradníci založení dýňoviště a vysazení keřů malin i rybízu. Prostor 
dostane místní polní květena a v neposlední řadě skalka. Do prostoru, 
který nakonec oddělí zahradu a multifunkční hřiště, chtějí vysázet
z místních křovin živý plot. Rostliny v zahradě mají pocházet z vlast-
ních zdrojů a okolní volné přírody. Záměr je přihlášen do projektu Zele-
né školy, kde se mimo jiné uchází o finanční výpomoc pro realizaci. Po-
kud chcete tento projekt podpořit, dejte mu hlas do 9. března na webu 
http://zeleneskoly.cz/portfolio/cz/                                                  /PeSl/



19. června 2012
Vstávám pozdě, je asi 7 hodin. 

Počasí začíná slibovat hezký den. 
Asi po půl desáté vyrážíme smě-
rem na městečko Cesana a pak dál 
na Briancon. Opět mám problémy 
se strojem. Po pár kilometrech se 
vše zlepšuje. Přičítám to vlhkosti 
v elektroinstalaci.

Prvním průsmykem dnešního 
dne, kterým projíždíme, se stává 
Col de Montgenevre. Po průjezdu 
natankujeme a kupujeme si snída-
ni (včera jsme si ji snědli). Ihned 
stoupáme jednou zatáčkou za 
druhou na Col de Isoard ve výšce 
2361 metrů a na vrcholku nakupu-
jeme dárky. Začíná se zhoršovat 
počasí a předpověď je jasná, déšť. 

Dalším cílem je průsmyk Col 
de Parpailon a jeho tunel pod 
vrcholem hory vedoucí na druhou 
stranu. Začínáme šplhat nahoru, 
ale jakmile se dostávám nad 1200 
metrů nad mořem, motorka opět 
ztrácí výkon, až v jedné z vraceček 
zhasne úplně. Daří se nastartovat, 
ale nedrží volnoběh. Motorku na-
konec dotáhnu přes spojku na jed-

no z parkovišť a rozhodujeme co 
dál. Společně s Tondou zkoušíme 
vyměnit svíčky. Nastartuji a vše se 
zdá být v pořádku. Pokračujeme. 

Stoupáme po nádherné šotoli-
nové a místy rozbité cestě. Nad 
hranicí lesa pozorujeme opět 
sviště. Sněhu pomalu přibývá. 
Míjíme dvojici jedoucí na jedné 
motorce. Jedná se o německý pár. 
Jedu v naší skupině první a míjím 
odstavený landrover. Další vidím 
o několik desítek metrů nad sebou 
jedoucí vzhůru. Cestu mi kříží 
bystřina vytékající ze sněhu někde 
nahoře. V korytě je hodně kame-
nů. Projíždím vodu a zastavuji. 
Jdu dolů k potoku čekat na kluky 
a případně pomoci s průjezdem. 
Tonda zůstává ve vodě zašprajco-
vaný o kámen. Tlačím a vyjíždí. 
V botách mám studenou vodu. 
Lehkou pomoc poskytuji i Ríšovi 
a Jirkovi. Milan a Karlos projedou 
bez problémů. Jdu pomalu nahoru 
za klukama, kteří fotí a klábosí. 
Pozorujeme německou dvojici 
přijíždějící k říčce. Zastavují a 
mají stejný problém jako my. Jdu 

dolů a pomáhám řidiči s projez-
dem motorky. Spolujezdkyni se 
nechce do vody. Podávám ji ruku 
a převádím po kamenech. 

Šplháme na motorkách pořád 
výš a cesta je díky sněhu užší a 
užší, až dosahuje šířky asi 20 cm. 
V jedné ze zatáček stojí zmiňova-
ný rover a u něj stojí řidič s vysí-
lačkou v ruce. Sdělí nám, že cesta 
dál je neprůjezdná přes záplavu 
sněhu. Prší čím dál víc. Pomáháme 
si otočit motorky na úzkém prosto-
ru a jedem už bez problémů dolů. 

O něco později projíždíme nád-
herným údolím kolem řeky Gull 
vlévajícím se do jezera Lac de Ser-
re-Poncon. Toto místo je vodác-
kým rájem. Vidíme desítky kaja-
kářů a raftařů. Oblékáme nemoky. 
Je rozhodnuto, že u mojí motorky 
se pokusíme odstranit problémy 
výměnou Hallova snímače, který 
vezu s sebou. Bohužel nemáme 
šestnáctku ořech. Zastavujeme
u jednoho servisu s pumpou a s ma-
jitelem se snažíme domluvit na 
tom, co potřebujeme, a případnou 
cenu. Chvíli hledá správný ořech

a i s ráčnou nám ho daruje. Klobouk 
dolů. Díky a my pokračujeme. 

Zvenku jsme mokří a uvnitř 
zpocení. Je dusno a všímám si, 
že Jirka začíná usínat i díky cestě, 
kterou absolvoval v předchozích 
dnech, aby nás dohnal. Je rozhod-
nuto, dneska končíme a bivakujeme
v kempu u městečka Les Thuiles. 

Tonda po rozbalení tábora 
vymění součástku na mém stroji. 
Zapůjčujeme si tenisové rakety a 
jdeme hrát čtyřhru. Tonda s Ríšou a 
já s Milanem. Vzhledem k tomu, že 
jsem trošku soutěživý typ, hrajeme 
zápas o život. Jirka v roli rozhodčí-
ho se společně s Karlosem náležitě 
baví. Na našich tělech přibývá 
oděrek, jak se vrháme na předem 
ztracené míče. Těsně vyhráváme. 
Jdeme do místní nálevny kde sle-
dujeme fotbalový  zápas Švédsko- 
Francie jako součást Eura 2012. 
Francie prohrává 2-0. Jdeme spát. 
Doufám, že technické problémy mé 
motorky dneska skončily.

Dnes 209 km, celkem 1833 km.
Do svého deníku zaznamenal 

Rudolf Fráňa - Joe
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•  kosmetické poradenství
•  líčení a vizážistika
•  fotografování žen, dětí,   
   rodin doma, venku, u mne 

mobil: 777 725 155
email: h-ellen@seznam.cz
web: www.foto-h-ellen.cz

Po několika letech jsem potkal 
známou s foťákem v ruce hleda-
jící to správné světlo pro svou 
fotku. Byla to Helena (H-Ellen) 
Konečná, které fotografování 
rozhodně není cizí. Dali jsme 
se do řeči. U kávy v redakci pak 
vznikl tento rozhovor.

Čemu se právě věnuješ?
Focení. Chci si otevřít foto-

ateliér. Fotím přes 10 let a po-
sledních několik let se víc věnuji 
focení portrétů - dětí, rodin, ale 
nejvíc žen. Mám pocit, že skoro 
každá žena v dnešní době má na 
starosti všechno možné kolem 
rodiny, výchovy dětí či vnoučat, 
pomáhá všem ve všem, ale sebe 
staví na téměř poslední místo. A 
právě pro tyto ženy tu chci být já 
a ukazovat jim, jak jsou krásné. 

Před téměř třemi lety jsem si 
udělala vizážistický rekvalifikační 
kurz a od té doby jsem nalíčila i 
nafotila spoustu žen. Skoro každá 
mi řekla „já na všech fotkách vypa-
dám blbě“ nebo „neumím se tvářit“ 
a ve mně uzrálo přesvědčení, že jim 
prostě musím ukázat jejich skuteč-
nou krásu. Obvykle líčím velmi 
decentně (přitlačit se dá vždycky, 
ovšem ubrat se dá jen s obtížemi). 
Až na výjimky byly všechny ženy 
s novou vizáží moc spokojené
a fotografie se jim moc líbily.

A kde chceš fotit? Chceš si 
pronajmout ateliér?

Nene, zatím ne. K dispozici 
mám několik míst k focení. Doma, 
v „saudkovských“ prostorách 
našeho sklepa, krásné fotografie 
vznikají také venku a tady v 
Krumlově máme spoustu krásných 
scén. Mám hromadu foto doplňků 

- klobouky, péřová boa, vějíře, 
korále, spoustu neprůhledných i 
poloprůsvitných látek, které jdou 
použít jak na pozadí, tak naaranžo-
vat i na glamour fotografie. Také 
mám veškerá ateliérová světla, 
stálá i záblesková, dvě zrcadlovky, 
portrétní objektivy.  

Máš nějaké vzdělání v oblasti 
fotografie?

V průběhu posledních čtyř let 
jsem absolvovala několik foto-
workshopů, z toho úplně nejvíc 
si vážím přístupu Roberta Vana
a jeho umění. Je to velmi skromný 
člověk s bohatými zkušenostmi, 
který hlásá, že nejlíp svítí Pánbu 
(tj. přirozené denní světlo, sluníč-
ko). Už jen poslouchat ho, jak s 
námi sdílí své zkušenosti, je zá-
žitek. On mi dal jednu důležitou 
radu - nikoho nekopírovat, fotit si 
po svém a dělat to co nejzodpo-
vědněji. A toho se držím....

Jak vlastně probíhá líčení?
Úplně nejdřív jim uvařím kafe 

nebo čaj a proberu s nimi stav 
jejich pleti, jak se o sebe starají, 
co používají, co by chtěly na své 
pleti zlepšit. V dnešní době se kla-
de mnohem větší důraz na kvalitu 
pleti než na „malovátka“, kterým 
se nedostatky zakryjí, a tak začí-
náme kvalitní hydratací obličeje. 
To všechno si klientky pečlivě 
kontrolují, probíráme jejich pocity 
na pleti, a pokud jsou spokojené, 
pokračujeme částí líčení. Vždy se 
snažím vcítit do jejich představ, 
které společně upravujeme k je-
jich spokojenosti. Všechno prů-
běžně dokumentuji a fotím si je 
na úplném začátku a pak po líčení, 
už tam se zpravidla samy sobě líbí. 

Focení samotné je pak mnohem 
příjemnější, veselejší, zkrátka 
radostnější. Často se setkávám s ta-
kovým - jak to říct - nevěřícným 
úsměvem, když je líčím a zálibně 
na ně koukám. Během líčení se 
totiž většinou na sebe nedívají 
do zrcadla, ukážu jim až konečný 
výsledek, tedy když se líbí mně :-) 
A pak už jenom společně dolaďu-
jeme detaily.

A co samotné focení?
Už během líčení si ujasňujeme 

představu o fotografování (ostat-
ně rámcově jsme už dopředu do-
mluvené). Kolik výsledných foto-
grafií budeme vybírat, podle toho 
nafotíme asi tak desetkrát více 
fotek v různých pozicích, úhlech, 
svícení... Řekněme, že klientka si 
chce odnést 5 fotografií - nafotí-
me spolu nejméně 50 snímků, ze 
kterých si pak vybere ty, které se 
jí líbí nejvíce. Všechny vybrané 
pak decentně vyretušuji a upra-
vím a obdrží je v barvě i černobílé 
verzi v plné velikosti. Často jim 
chci udělat malou radost navíc, 
ale to tady nechci prozrazovat, 
aby pak nebyly ochuzeny o pře-
kvapení ;-) Podle domluvy jim 
buď pošlu fotky emailem, nebo 
vypálím na CD, při větším počtu 
finálních snímků tyto vypálím na 
CD automaticky. 

Vím, že teď budu trochu vrtat, 
ale v dnešní době je fotografů 
docela dost. V čem jsi odlišná, 
výjimečná?

Budeš se divit, ale nad tím jsem 
hodně přemýšlela. Loni jsem ab-
solvovala akademii pro podnika-
telky a toto bylo pro nás všechny 
hodně důležité téma. Jednak jsem 

Ferda Mravenec - práce všeho 
druhu - do češtiny přeloženo kos-
metická poradkyně, vizážistka
a fotografka, tzv. tři v jednom.
A další věc je, že se celkem běžně 
pohybuji po vlastech českých a 
fotím i u zákazníků doma v jejich 
přirozeném domácím prostředí. 
Velkou výhodou pro ně je mož-
nost sladění oblečení, u malých 
dětí známé prostředí. Fotila jsem 
i slečnu, která postupně přišla se 
všemi svými domácími mazlíčky 
- kocourem, fretkou a se dvěma 
fenkami různé rasy. To byla 
hurá akce a s fotografiemi byla 
jejich majitelka velmi spokojená 
a nadšená. Fotila jsem v Dolní 

Rožínce, u Kutné Hory, u Pelhři-
mova, v Kolíně, v Praze, v Brně, 
v Ostravě, Třinci a všude si vozím 
minimálně stálá světla a nějaké 
rekvizity. A taky improvizuji.

Máš i nějaké webové stránky? 
Jsou tam ukázky Tvé práce?

Mám. Prošly vývojem už od 
roku 2004. Ty první ostatně už ani 
nefungují :-) Nejnovější mám teď 
www.foto-h-ellen.cz . Vytvořila 
jsem je v říjnu loňského roku a 
stále na nich pracuji. Nicméně už 
jsem s jejich podobou spokojená.

Máš nějakou zaváděcí fotoak-
ci pro nové zákazníky?

No jistě. Připravila jsem akční 
focení - 3 výsledné retušované 

fotografie včetně líčení za 555 Kč
(takováto částka je běžná i jen za 
vizážistické služby bez focení). 
Původně jsem chtěla tuto akci jen 
pro studentky, ale následně jsem 
ji rozšířila i pro jejich maminky, 
babičky, sestřičky... a potažmo 
celé rodiny. Každé další líčení
v rámci jedné rodiny bude za 190 
korun. Takže skoro za pusu :-)

Jak dlouho bude trvat tato akce?
Až se mi z hlavy kouřilo, 

když jsem vymýšlela podmínky 
akčního focení. Dejme tomu, že 
nalíčení a nafocení za akční cenu 
dostane prvních 30 dívek a dam.

Díky za rozhovor a přeji spous-
tu vydařených fotek.          /mape/

Mým takovým vyšším cílem je dělat ženy krásnější a sebevědomější

Čí só hode?
Vloni v létě přišel náš kamarád Honza Saloň s nápadem obnovit

v Dolních Kounicích tradici hodů, která v 60. letech zanikla. Sesbíral 
od pamětníků spoustu informací a podělil se o ně i s námi.

Myšlenka se nám zalíbila natolik, že jsme se rozhodli pro ni na-
dchnout i další lidi. A tak vznikla skupina sestávající převážně ze 
studentů ivančického gymnázia, která vytvořila projekt, se kterým se 
rozhodla zkusit štěstí v dotačním programu Thing Big. Příprava nebyla 
lehká, obnášela nejen zpracování již získaných informací o historii 
hodů, ale i samotné napsání projektu, přípravu písní, tanců a dalších 
věcí, týkajících se této tradice. Velkou pomocí nám byli kamarádi
z Ivančic, Moravských Bránic, Pravlova a Oslavan, kteří už měli se 
stárkováním vlastní zkušenosti.

Dotační soutěže se účastnilo 450 týmů z celé republiky a my byli mezi 
141 nejlepšími, kteří byli podpořeni z programu Think Big, který realizuje 
Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Pokud se rádi bavíte a staré tradice zajímají i vás, jste zváni
k účasti na víkendovém tanečním a výtvarném workshopu v Dolních 
Kounicích (hotel Vinum Coeli) konaném ve dnech 14. - 16. 3. 2014. 
Chcete-li se účastnit celého workshopu, přihlaste se prosím na tel. čís-
le: 731 321 631. Akce je pro účastníky bezplatná, jedinou podmínkou 
je věk do 26 let. Ani starší však nemusí přijít zkrátka, neboť po celou 
dobu bude umožněn přístup veřejnosti zdarma. Budeme se těšit na 
všechny, kteří mají chuť se s námi naučit lidové tance a písně nebo 
vyrábět hodové ozdoby. Pro zájemce o historii a zvyky je připravena 
krátká přednáška. Přesný harmonogram naleznete na naší internetové 
stránce: www.o2thinkbig.cz/projekty/detail/4990.

Barbara Maria Schweizerová (za realizační tým projektu)

Šprtcem proti nudě
V neděli 16. března se od 15.00 hodin uskuteční v budově Střediska 

volného času v Ivančicích akce „Šprtcem proti nudě“. V místním Fre-
eZ klubu pro mládež si všichni, kdo mají zájem, mohou tento druh stol-
ního hokeje vyzkoušet a změřit své síly s ostatními. Vstup je zdarma. 
Akce je podpořena programem Think Big, který realizuje Nadace Te-
lefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. Všichni 
kluci a holky jste srdečně zváni.      Bohuslav Pokorný, realizátor akce

Lázeň perlivá v Lesonicích
 

LOS, neboli Lesonická ochotnická sešlost. Pod tímto názvem najdete 
lesonický ochotnický soubor, který každý rok na jaře uvádí svá předsta-
vení. Po loňském úspěšném Hexenschussu se rozhodli opět pro komedii 
s názvem Lázeň perlivá. Svoji zdařenou premiéru, která se konala 2. břez-
na, mají ochotníci za sebou. Představení je však jedinečné, a to kvůli tomu, 
že děj je proložený několika písněmi, kterých se herci udatně zhostí. 

A na co se můžete těšit? Tentokráte se hra odehrává na začátku 20. 
století ve francouzských lázních. Idylické zahájení lázeňské sezóny se 
změní v hrůznou cestu za hledáním ztraceného pramene, který znena-
dání vyschl. Ale první žízniví hosté jsou za dveřmi! Co teď? Jak si ředi-
tel lázní a jeho personál poradí v této svízelné situaci? Přijdou hosté na 
to, že je v lázních něco špatně? To vše se můžete dozvědět v komedii 
plné nečekaných situací, zvratů, zpěvů, vtipu a tance. Proto se přijďte 
odreagovat od všedních starostí do lesonické sokolovny, kde se ve 
dnech 7., 8., 23. a 29. března budou konat reprízy.  Kateřina Králová

Z Guineje do Krumlova
V úterý 11. března bude Moravský Krumlov hostit bubenického 

mistra a učitele Mohameda Bangoura. Jeho koncert s brněnskou 
kapelou TUBABU se uskuteční v 19.00 hodin v rakšické orlovně.

Mohamed Bangoura je obecně považován za jednoho z nejlepších 
bubenických mistrů světa. Všechen čas věnuje tradiční africké hudbě
a tanci. Diváky i své žáky na workshopech fascinuje především rych-
lostí, přesností a neskutečnou virtuozitou a energií, která z něj vyzařuje.  

Mohamed pochází z Guineje, v západní Africe, v obci Bourramya - 
Koubya. Tato obec se nachází jen pár hodin na sever od hlavního města 
Conakry. Narodil se do rodiny griotů, kteří jsou odpovědni za předává-
ní afrických tradic a kultury skrze hudbu a tanec. Mohamed začal hrát 
v pěti letech a vždy byl obklopen hudebníky. Byl členem uznávaného 
mezinárodního uskupení „Percussion de Guinee“ a dalších národních 
baletních souborů se sídlem v Conakře. V současné době žije v Sydney, 
kde založil školu bubnování, se kterou působí také na Novém Zélandě, 
v Japonsku i v Evropě. Do České republiky zavítá vždy jednou za rok. 

Mohameda při jeho koncertě v Moravském Krumlově doprovodí 
skupina TUBABU. Tato formace vznikla v Brně v lednu 2000 a pod 
vedením Broni Pavlíčka se věnuje interpretaci tradičních  rytmů a písní 
ze západní Afriky. Většina repertoáru pochází z dnešní Guineje a Mali. 
Slovo „tubabu“ znamená v řeči Malinků „běloši“. Rytmy, které hrají, 
slouží jako hudební doprovod tance na místních slavnostech.

V únoru připravil Dům dětí a 
mládeže Moravský Krumlov pro 
žáky základních škol v Krumlově 
a okolních obcích výukový pre-
ventivní program s názvem: 112 - 
V OHROŽENÍ ŽIVOTA zaměře-
ný na zvládání rizikových situací 
a poskytnutí první pomoci. 

Žáci byly rozděleni do týmů a v 
rámci třídy si zahráli vědomostní 
hru typu Česko a odpovídali na 
otázky ze 4 okruhů - Co uděláš, 
když... , Tísňové linky, Test první 
pomoci a Předveď ošetření zranění. 
Žáci si vedli velice dobře a doufá-
me, že si z programu odnášejí další 
cenné vědomosti do života. 

Programu se zúčastnilo 6 zá-
kladních škol a celkem 448 žáků, 
kterým tímto děkujeme za účast.  
Přejeme všem, aby si při zvládá-
ní různých situací vždy věděli 
rady a vyhnuli se zraněním či 

zbytečným úrazům. 
A nakonec malá zajímavost: 

11. února se slavil Evropský den 
tísňové linky 112, která pomáhá 
každý rok stále většímu počtu 
volajících. V Česku se o její pro-
voz již 11 let starají hasiči. Linku 
112 je podle hasičů dobré volat, 
když lidé neví, jakou konkrétní 
pomoc je třeba. Příkladem může 
být třeba dopravní nehoda, kde 
jsou zranění a je třeba někoho vy-
prošťovat. Pokud však potřebuje 
pomoc někdo, komu se udělalo 
zle na ulici, je lepší volat přímo 
záchranáře na linku 155, kde člo-
věk bude okamžitě komunikovat 
se zdravotníkem. Pokud zavolá 
na linku 112, přepojí ho do třiceti 
sekund, ve kterých operátor zjistí 
základní informaci. Podobné je to 
i pro policii na lince 158 a hasiče  
s linkou 150.        /Domeček MK/

112 - V ohrožení života
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Krumlov před léty

Významné objevy na dně Mohelenské údolní nádrže
Příspěvek si klade za cíl přiblížit 

a shrnout nejnovější poznatky o ar-
cheologických aktivitách, které se 
v současnosti odehrávají nedaleko 
městyse Mohelno v údolí řeky Jih-
lavy v místě zvaném Plevovce. 

Samotné místo velmi dlouho 
unikalo pozornosti, přestože 
Mohelno a jeho okolí patří k dlou-
ho archeologicky známým a vy-
hledávaným lokalitám. Ostatně 
archeologický původ dokládá i 
název městečka. 

První archeologické nálezy na 
lokalitě Mohelno-Plevovce učinil 
a poté i publikoval dr. Jiří Lysák na 
přelomu 20. a 21. století. Ten byl 
kontaktován mj. i autorem tohoto 
příspěvku společně s J. a P. Knot-
kovými z Mohelna a S. Koláčným 
z Kuroslep a byly s ním prokon-
zultovány potřebné informace
o lokalitě. Vzhledem k tomu, že 
je místo soustavně likvidováno 

erozí od kolísající hladiny nádrže, 
bylo přikročeno k záchranným 
archeologickým pracím. Jejich ve-
dení se ujal Ing. Petr Škrdla, Ph.D.
z Archeologického ústavu AV ČR, 
v.v.i., který je zároveň iniciátorem 
celého záměru. 

Od roku 2011 je lokalita sledo-
vána a při nízkém stavu vodní hla-
diny jsou zde prováděny povrcho-
vé sběry. Stopy lidských aktivit lze 
doložit nálezy především ze starší 
doby kamenné - paleolitu, méně 
z mladší doby kamenné - neolitu 
(kultura s moravskou malovanou 
keramikou; přibližně před 6 000 
lety). Jisté události se zde prav-
děpodobně odehrávaly na sklonku 

pozdní doby kamenné - eneolitu
v kultuře se zvoncovitými poháry 
(tj. asi před 4 000 lety). Řada chro-
nologicky mladších komponent 
osídlení (neolit a eneolit) byla 
zřejmě již nenávratně zničena. 

Při povrchových sběrech 
jsou nalézány hlavně kamenné 
artefakty, méně se objevují hůře 
odolné materiály (keramika, kos-
ti). Na podzim roku 2013 byl při 
příznivé terénní situaci realizován 
záchranný výzkum za podpory 
elektrárny Dalešice. Pracovalo se 
poměrně v těžkých podmínkách. 

Při výzkumu byly přesně spe-
cifikovány tři kumulace kamenů 
a jedna z nich podrobně prozkou-
mána. Na základě terénní situace 
se zřejmě jedná o pozůstatky ob-
jektu se zbytky dláždění. Kamenná 
struktura, množství a charakter 
artefaktů získaných výzkumem ne-
nechávají na pochybách, že se jed-

ná o pozůstatek lidského obydlí. 
Při terénním výzkumu bylo 

dále získáno několik set kusů 
štípané kamenné industrie, kde v 
surovinovém spektru převažoval 
severský pazourek. Významná je 
rovněž přítomnost křišťálu, která 
je v tomto období neobvyklá. 
Nepočetné zvířecí kosti (zejména 
fragmenty zubů) náleží chladno-
milné fauně, která ukazuje na step-
ní až tundrovitou krajinu (kůň, sob 
polární, liška polární a hryzec).

Podle vedoucího výzkumu Ing. 
Petra Škrdly, Ph.D. lze analogie 
obecně hledat ve třech rovinách 
(analogické objekty, podobně 
datované lokality, technologicko-

-typologické analogie k získané-
mu souboru kamenné industrie). 
V první rovině lze konstatovat, 
že kamenné struktury („dlažby“) 
jsou v mladém paleolitu poměrně 
běžnou záležitostí (Čechy, Ra-
kousko, Německo, Morava - Brno 
- Stránská skála), ale všechny se 
liší od situace zjištěné v Mohelně. 
Na základě etnografických analo-
gií lze vyslovit také domněnku, 
že se jedná o struktury podobné 
strukturám známým ze západního 
Grónska, které slouží k přespání.

U dalších kategorií lze hledat 
tu a tam analogie. Podobně dato-
vaných lokalit není mnoho, což 
nasvědčuje výraznější mobilitě 
lovecko - sběračských skupin. 
Hledání analogií ke kamenné 
štípané industrii rovněž není 
mnoho. U větších artefaktů lze 
určité podobnosti shledat v Ně-
mecku, ale u drobných mikroli-
tických nástrojů sahají analogie 
až k Černému moři, konkrétně 
do lokalit v Moldávii, Ukrajině 
a v Rusku (vzdálenost asi 950 - 
1700 km vzdušnou čarou !). 

Osídlení lokality spadá do 
samého závěru posledního glaci-
álního maxima. Glaciální výkyvy, 
tzn. střídání dob ledových s mezi-
ledovými, byly v minulosti obecně 
zapříčiněny proměnlivostí v přísu-
nu a distribuci sluneční energie na 
Zemi. Doba, ve které se pohybu-
jeme, následuje po všeobecně zná-
mé éře lovců mamutů, v odbor-
ném literatuře zv. jako gravettien 
či pavlovien.  Jednoznačný názor 
na vývoj v tomto období zatím 
nemáme. Na lokalitě Plevovce, 

kde jsou nyní doloženy dvě fáze 
osídlení, lze tuto problematiku 
řešit. Upřesnění událostí ve střední 
Evropě mezi 20-15 tisíci lety, kdy 
se kontinentální ledovec dal na 
definitivní ústup, může napomoci 
právě výzkum Archeologického 
ústavu Brno, v.v.i., který by zde 
měl v letošním roce pokračovat. 

Pro zájemce jsou aktuality o lo-
kalitě zde: http://www.iabrno.cz/
~skrdla/plevovce/ 

Mgr. Martin Kuča
Literatura: Lysák, J. 2005: Pooslaví

a Pojihlaví. Vlastivědné vycházky. 3. vydání.
Březník - Třebíč. Škrdla, P. - Knotek,
P. - Kuča, M. - Eigner, J. - Bartík, J. - Ni-
kolajev, P. - Rychtaříková, T. - Vokáčová, J.  
- Vokáč, M. 2012: Neobvykle situovaná po-
lykulturní lokalita Mohelno-Plevovce - pří-
klad pronikání lidí do nitra Českomoravské 
vrchoviny. Acta Musei Moraviae, Sci. soc. 
97/2, 209 - 223. Škrdla, P. - Rychtaříková, 
T. - Eigner, J. - Bartík, J. - Nikolajev, P.  
- Vokáč, M. - Nývltová Fišáková, M. - Če-
revková, A. - Knotková, J., v tisku: Mohel-
no-Plevovce: Lokalita osídlená v průběhu 
posledního glaciálního maxima a pozdního 
glaciálu. Archeologické rozhledy. Praha. 

Pohled na lokalitu Plevovce u městyse Mohelno

Ulice Dr. Odstrčila č. p. 52, 54, 56 a 83
Ulice, spojující náměstí T. G. Masaryka s farním kostelem Všech 

svatých, se v minulosti jmenovala Farní či Kostelní ulice, za mezivá-
lečné éry pak ul. Šafaříkova. Její současné pojmenování je spojeno se 
jménem krumlovského národního buditele M. Odstrčila. Na její zá-
padní straně začíná ulice číslem popisným 25/I, které je dnes součástí 
budovy železářství na náměstí T. G. Masaryka č. p. 47. Malý přízemní 
domek vlastnil mezi lety 1857 až 1912 Anton Slawik, do roku 1924 
Johann Leitner a od té doby náležel Marii Kořelské (nar. 1884 v Olší 
na Velkomeziříčsku). Ta ve městě bydlela od roku 1902 a ve 30. letech 
byla již válečnou vdovou. V domě žila s dcerou Marií, syn za války 
narukoval. Obě ženy byly po válce odsunuty. Dům neměl průjezd
a chodilo se do něj po několika schodech nahoru. V roce 1945 byl po-
škozen bombardováním a pozemek byl přičleněn k železářství.

Úzký přízemní dům vprostřed ulice s č. p. 52 (24/I) vlastnil mezi lety 
1863 - 1914 Karel Červený, který jej nechával v roce 1907 přestavovat 
A. Potschkou. Ten navrhnul domu krásnou secesní fasádu. V domě se 
tehdy nacházely 4 obytné pokoje, kuchyně a spižírna. Dalším vlastní-
kem byl do roku 1919 jeho příbuzný Karel Červený. Do roku 1929 zde 
pak bydlel Augustin Stepanek a poté Navrátilovi. Ti přišli do Krumlova 
v roce 1925. Metoděj Navrátil (nar. 1899 v Dolních Kounicích) se živil 
jako poštovní zřízenec. Se ženou Antonií vychovával dcery Drahomí-
ru, Elišku a Marii. Po záboru města Navrátilovi odešli a v domě bydleli 
neznámí nájemci. V domě se dnes nenachází žádná živnost. 

Sousední přízemní dům č. p. 54 (23/I) od roku 1828 byl součástí 
vedlejšího domu s č. p. 56 (22/I). Mezi lety 1884 - 1912 patřil dům Mo-
řici Odstrčilovi, dále v r. 1912 nakrátko Josefu Seidlovi a poté do roku 
1924 Vincenzi Schwarzovi. Mezi lety 1924 - 1926 zde bydlel Jan Raš-
ka a poté Gabriel Holý. Ten jej v srpnu 1926 znovu oddělil od rohové 
části a nechal přestavět. Dům byl adaptován na obytné stavení s dílnou. 
Stavitelem byl Tomáš Kolofík. G. Holý (nar. 1886 v Jamolicích) zde 
provozoval stolárnu a se ženou Štěpánkou vychovával syny Františka
a Vratislava. V Krumlově rodina žila od roku 1919. Před záborem 
Krumlova odešli pryč a v domě bydleli neznámí nájemci. Po válce se ro-
dina Holých vrátila a dům opravila, živnost však již nebyla zachována. 

Přízemní dům s č. p. 56 (22/I) má 300-letou školskou tradici. Roho-
vá část dnes nese č. p. 83 a je oddělena, ale mezi lety 1653 - 1873 se 
zde byla městská a později triviální škola. Původní škola se nacházela 
pouze v rohové části a ve 22/I. V roce 1828 byla přikoupena sousední 
parcela s č. p. 23/I a škola byla rozšířena. Adaptace obou budov byla 
hotova v roce 1832. Na základě tehdejších legislativních změn ve škol-
ství byla škola přeměněna na německou obecnou školu a byla přemís-
těna v roce 1873 na náměstí. 

Sledovaný dům je v paměti současníků spjat spíše se jménem MUDr. 
Mořice Odstrčila, který dům vlastnil mezi lety 1878 - 1889. Rodák 
z Bezdězí (nar. 1843) vykonával své povolání lékaře v Krumlově od 
roku 1872. Byl funkcionářem v několika českých spolcích a podporo-
val vznik českého školství. V 80. dekádě 19. století se stupňoval vztah 
mezi Čechy a Němci. V roce 1881 v M. Krumlově založili Němci místní 
pobočku Školského spolku (Schulverein). Tento spolek si otevřel v M. 
Krumlově soukromou německou mateřskou školu, což čeští vlastenci 
oprávněně viděli jako jeden z nástrojů upozaďování češtiny. Češi na to 
reagovali založením odboru Ústřední Matice školské (ÚMŠ) v Praze
a Národní jednoty pro jihovýchodní Moravu. Tyto spolky pak v r. 1887 
založily první českou obecnou školu, umístěnou provizorně v klášteře. 

Do rohového domku na ulici Dr. Odstrčila se škola přestěhovala 
v prosinci 1888. Dům pro tento účel odkoupil M. Odstrčil ve veřejné 
dražbě a umožnil v něm existenci této instituce. V roce 1892 se škola 
rozšířila na dvoutřídní a ve dvoře domu byla založena i opatrovna, tj. 
mateřská škola. Přestavbě domu se obec tehdy bránila a situace byla 
řešena právní cestou. V roce 1907 zažádal MUDr. Odstrčil prostřed-
nictvím Dr. Floryše Štolla o určení stavební čáry pro přestavbu školy. 
V květnu 1910 pak spolek Matice M.-krumlovská odkoupila Odstrči-
lův dům i s domem 23/I. V domě se pak nacházela soukromá škola 
ÚMŠ s opatrovnou a s bytem správce Jana Nečáska. 

Bezprostředně poté Matice nechala vypracovat plány královopol-
ským zednickým mistrem Františkem Sequensem. Sequensův plán 
vyzdobil do té doby strohou přízemní budovu ve stylu secese, mezi 
okny byly umístěny girlandy a další ozdoby. V té době se zde nachá-
zely celkem 4 třídy školy, vstupní síň byla umístěna vprostřed domu, 
školka pak v přístavbě na dvoře. Zbytek historie domu si přiblížíme 
v dalším čísle.                                                         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; MMMK, p. č. 439 - Deník E. Sloscheka; Fišer, Z. (red.): Mo-
ravský Krumlov ve svých osudech. Brno 2009.; Gruna, B. - Grunová, E.: 
Ke stému jubileu české měšťanky v Moravském Krumlově. M. Krumlov 
2009.; Prymusová, H.: Spolky v M. Krumlově. České nacionální spolky 
do roku 1938 - 1. část. Zrcadlo, 5. 11. 2010, s. 10.; Výpovědi pamětníků.

Samotný archeologický výzkum – pracovalo se v těžkých podmínkách

Paleolitická kamenná industrie
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V lednu letošního roku byla 
v denním tisku uvedena informa-
ce o chystané likvidací věže dolu 
Jindřich II. ve Zbýšově.

Důl Jindřich II. byl nejmladším 
dolem revíru. Jeho hloubení bylo 
zahájeno v roce 1964 a o pět let 
později byla výstavba dokončena. 
Důl byl nehlubším dolem na čer-
né uhlí ve střední Evropě, dosa-
hoval hloubky 1 550 metrů.

Původně měla být jáma zasypá-
na, ale zasypání bylo nahrazeno 
zatopením. Po demontáži těžního  
zařízení byla jáma uzavřena 23. 
prosince 1992 železobetonovou 
deskou a v letošním roce začnou 
přípravné práce s odstraněním těž-
ní věže. Kdo by očekával odstřel, 
bude zklamán. Konstrukce věže 
odstřel neumožňuje, bude rozebí-
rána postupně během tří let. 

Připomeňme si ještě ukončení 
dalších dolů a těžních věží.

Důl Julius v Zastávce u Brna 
byl likvidován v letech 1992-3. 
V hloubce 260 metrů byla vybe-

tonována železobetonová deska 
a od 2. září 1992 bylo zahájeno 
zasypávání hlušinou z dolu Fer-
dinand v objemu 4 555 m3. Zá-
syp byl dokončen 14. září 1992 
a jáma byla uzavřena 7. prosince 
1992 krycí deskou. 

Pro nás nejznámější byl důl 

Kukla (Václav Nosek) v Oslava-
nech. Jeho těžní věž a sousedící 
vodárenskou nelze přehlédnout. 
Těžba zde skončila již 31. srpna 
1973 a důl sloužil jako vztažná 
jáma a k odčerpávání důlních vod. 
V roce 1986 byl důl uzavřen že-
lezobetonovou deskou. Těžní věž
a věž vodárenská zůstaly zachová-
ny, i když slouží k jiným účelům.

V sousedním Padochově byl 
důl Františka.  Dne 16. prosince 
1991 se začal důl zasypávat. 
Celkem bylo do jámy nasypáno 
10 800 m3 hlušiny. Zásyp byl 
ukončen 11. února 1992 a o ně-
kolik měsíců později byla jáma 
uzavřena železobetonovou des-
kou. Těžní věž byla zlikvidována 
odstřelem 31. 12. 1997.

Jáma dolu Simson ve Zbýšově 
byla zasypána v roce 1987 a v září 
1992 byla uzavřena železobetono-
vou deskou. Památkově chráněná 
těžní věž zůstala zachována.

Důl Antonín ve Zbýšově byl od 
19. srpna 1992 zasypáván hluši-

nou v objemu 1998 m3 z odvalu 
dolu Jindřich. Krycí deska byla 
dokončena 7. září 1992. Těžní 
věž byla zlikvidována.

Důl Ferdinand v Babicích u 
Rosic. Těžba z tohoto dolu byla 
v roce 1955 svedena na důl Julius 
a šachta sloužila jako výdušná až 
do konečné likvidace revíru. Zá-
syp šachty hlušinou z blízké haldy 
v množství 11 637 m3  byl prove-
den od 29. července  do 10. října 
1992 a dne 12. listopadu 1992 byl 
jáma uzavřena krycí deskou.

Likvidace těžní věže dolu 
Jindřich II. je nutná především 
z finančních důvodů. Z celého 
dřívějšího Rosicko-oslavanského 
revíru tak zůstanou pouze věže 
u dolu Kukla a Simson. Pokud se 
zlikvidují haldy hlušiny u dřívěj-
ších dolů, za čas nikdo nepozná, 
že se zde těžilo.           Jiří Široký

Použité prameny: iDnes 11. 1. 
2014, Brno a Jižní Morava, PL-
CHOVÁ J.: Rosicko-oslavanský 
uhelný revír 1760-1999

Věž nejhlubšího dolu ve střední Evropě brzy zmizí
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 10. 03. DO 23. 03. 2014
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

• do 31.3. - Výstava 380 let KNÍŽECTVÍ LICHTENŠTEJNŮ V MORAVSKÉM 
KRUMLOVĚ. Otevřeno: po - pá 8.00 - 11.00 a 12.00 - 15.30, so 9.00 - 12.00,
ne 14.00 - 16.00, vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, školní výpravy zdarma.
• Výstava - MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V ROCE 2013. Městský 
úřad Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• 11.3. od 19.00 hod. - MOHAMED BANGOURA A TUBABU. Koncert špič-
kového bubeníka a tanečníka z Guiney a brněnské kapely TUBABU. Orlovna 
Rakšice, vstupné 140 Kč. Předprodej vstupenek v MěKS.
• 13.3. v 18.00 hod. - LICHTENŠTEJNOVÉ A MORAVSKÝ KRUMLOV. 
Přednáška PhDr. M. Vařeky, Ph.D. V jídelně SŠ DOS. Vstupné 40 Kč, snížené 
20 Kč, školní skupiny zdarma.
• 15.3. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY NA NÁMĚSTÍ TGM.
• 15.3. v 10.00 hod. - JOSEFSKÝ KOŠT VÍNA. Orlovna Rakšice.
• 17.3. v 17.00 hod. - SLAVNOSTNÍ KONCERT KE DNI UČITELŮ.
V tanečním sále ZUŠ, vstupné dobrovolné.
• 18.3. od 8.00 do 17.00 hod. - PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ TRHY, nám. TGM.
• 21.3. od 19.00 hod. - DUBŇANKA. kinosál, vstupné 100 Kč.

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

tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• do 31.3. - ŘEKNI MI, CO ČTEŠ. Tradiční soutěž v poznávání knih ve vysí-
lání Českého rozhlasu Brno. Každý všední den mohou posluchači podle ukázky
z knihy poznávat dílo a autora, a to ve vysílání a na webu www.brno.rozhlas.cz .
I vy sami můžete vybrat své oblíbené dílo, z něj (pokud možno) charakteristickou 
ukázku a tu nabídnout přímo do vysílání. Ukázku lze poslat v mp3 na mail mailto: 
souteze@bo.rozhlas.cz nebo načíst na rozhlasový záznamník 542 523 278. Pro 
výherce jsou připraveny hodnotné knižní ceny, CD, DVD a speciální ceny navíc. 
Více o soutěži na letáku v naší knihovně či na www.brno.rozhlas.cz
• do 6.4. - MAGNESIA LITERA. Čtenářská anketa o nejlepší českou knihu vy-
danou v roce 2013. Určeno pro všechny věkové kategorie čtenářů. Seznam knih a 
hlasovací lístky k dispozici u výpůjčního pultu. Více na: www.magnesia-litera.cz
• 19. 3. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KNIHOVNĚ. Prominutí registrač-
ních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka kroniky knihovny.
• 20.3. v 17.00 hod. - VEČER S OMBUDSMANEM ANEB PRÁVA OBČANŮ.
Nekalé obchodní praktiky na prodejních zájezdech a ochrana spotřebitele. 
Téma vychází ze známých praktik prodejních zájezdů, kde jsou lidé často pod 
nátlakem a manipulací dovedeni k podpisům nevýhodných smluv a rozhodčích 
doložek. Při splácení předražených a nekvalitních produktů se často dostávají 
do platební neschopnosti, a jsou tak cílem exekutorů. Prezentace o porušování 
občanských práv, debata s právníky z kanceláře ombudsmana, zodpovídání do-
tazů. Hotel Epopej, občerstvení a vstup zdarma.

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

• 21.3. ve 20.00 hod. - KONCERT SKUPINY HARLEJ v kulturním domě.
• 24.-30. 3. - 15. ročník filmového festivalu „SVĚTLO A STÍNY SVĚTA“. 
Promítání filmů s ekologickou tématikou a zabývajících se lidskými právy
+ přehlídka autorských snímků. Pořádá SVČ Miroslav pro ZŠ Miroslav.

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 30.3. - ISLAND. Výstava fotografií krajiny - JAN SUCHARDA. Chod-
ba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 10.3. v 19.30 hod. - LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM - DOBRÝ 
PROTI SEVERÁKU. E-mailový román Daniela Glattauera se stal oblíbeným 
u čtenářů i tisku. Emmi Rothnerová chtěla přes internet zrušit předplatné časo-
pisu Like. Kvůli překlepu ale její e-mail dostane Leo Leike. Začne tak nezvyklá 
korespondence, jakou lze vést jen s osobou naprosto neznámou. Účinkují:
Lukáš Hejlík, Věra Hollá, Pavel Oubram. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 100 Kč.
Předprodej v KIC Ivančice. Více info: www.listovani.cz .
• 20.3. - 18.5. - DO HLUBIN ARCHEOLOGIE ANEB SMRT JE JEN ZA-
ČÁTEK. Výstava o smrti a pohřbívání v předkřesťanských dobách, vycházející 
z archeologických nálezů v evropských zemích, zaměřuje pozornost na rituály 
spojené s koncem lidského života. Pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivan-
čicích v galerii Památníku A. Muchy.
Připravujeme: 23.4. v 19.30 hod. - JARNÍ KONCERT. Muzikálové melodie 
zpívají studenti JAMU pod vedením prof. Jarmily Krátké. Kino Réna, vstupné: 
90 Kč. Předprodej od 10. 3. v KIC Ivančice.

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 9.3. od 9.00 do 12.00 hod. - DĚTSKÝ BAZAR. Bazar dětského oblečení
a hraček v sále Zámeckého kulturního centra. Pořádá KIC
• 13.3. v 17.00 hod. - TVOŘIVÁ DÍLNA. Výtvarná dílna tvoření z korálků pro 
dospělé i pro děti. Malá klubovna ZKC. Cena 140 Kč. Pořádá MC Kašpárek.
• 14.-15.3. - FESTIVAL KOMIKS A FILM. Promítání komiksových filmů
v kině Panorama. Dále výstava komiksů Dana Růžičky, zrození komiksového hrdi-
ny za aktivní účasti diváků a využití kreslířského umu Dalibora Maxe Krcha.
• 18.3. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ. Australské postřehy - cesta
ke Sněžné řece s Petrou Badinovou zemí přírodních krás, udivujících kontrastů, 
podivuhodných zvířat a úžasných, pohodových lidí.
• 28.3. od 19.00 hod. - NOC S ANDERSENEM. Pohádkové nocování
v knihovně známé jako Noc s Andersenem. Letos s kresleným detektivem
Vrťapkou a deseti dětmi. Pořádá Městská knihovna.
• 29.3. ve 20.00 hod. - OLDIES PARTY. Taneční večer s hity, jejichž kvalitu 
prověřil čas. V sále ZKC na zámku, hraje DJ Janny. Po půlnoci písně na přání. 
Předprodej vstupenek: Kancelář KIC 70 Kč / na místě 80 Kč.
• 30.3. v 10.00 hod. - DIVADÉLKO PŘED OBĚDEM - SŮL NAD ZLATO. 
Koná se v tanečním sále ZKC, přezůvky s sebou. Po představení bude připrave-
na výtvarná dílnička. Vstupné: 30 Kč, členové: 10 Kč. Pořádá MC Kašpárkov.

Turistické informační centrum Dolní Kounice
Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 513 030 427,

tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• 22.3. od 14.00 hod. - VÝSTAVA VÍN. Zámek Dolní Kounice. Bodování se 
bude konat v neděli 16. března v 9.00 hodin na Zámku v Dolních Kounicích. 
Pořádá Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737 o.s.
• 29.3. od 19.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA S DOLŇÁKY. Kulturní dům, 
občerstvení a tombola zajištěna. Pořádá TIC Dolní Kounice.

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

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 14.3. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES. Hraje skupina Gong. Vstupné
80 Kč. Soutěže o ceny! Pořádá KIS Oslavany.
• 20.3. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seni-
orů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.

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

e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, www.domecekmk.cz
• POZOR! ZAHÁJILI JSME PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA LETNÍ TÁBOR 
S DOMEČKEM: HOBIT ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY. Tábor se 
bude konat v překrásném prostředí rekreačního střediska Borovina v Podhradí 
nad Dyjí v termínu 5.-12. 7. 2014. Cena 3.200 Kč, v ceně je zahrnuto: ubytování 
v chatkách, 5x denně strava, pitný režim, doprava autobusem, výlet, pojištění, 
pedagogický dozor, materiál. Závazné přihlášky můžete podat v kanceláři 
DDM. Zálohu 1000 Kč je nutno uhradit nejpozději do 31. 3. 2014. Více infor-
mací o areálu tábora najdete na www.borovina.cz, vaše případné dotazy rádi 
zodpovíme v kanceláři DDM nebo telefonicky na č. 515 322 770.

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
• 13.3. od 17.00 do 21.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. K tanci a poslechu 
hraje skupina NAŽIVO. Občerstvení zajištěno. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, 
vstup z Padochovské ul. Poplatek: 80 Kč/osoba.
• 15.3. od 15.00 hod. - FIMO. Výroba šperků, přívěšků, dekorování příborů. 
SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 30 Kč/děti + materiál, 50 Kč/dospělí + 
materiál. Nutné se předem přihlásit do 11.3. v SVČ.
• 22.3. od 20.00 hod. - SPOLEČENSKÝ VEČER STŘEDISKA VOLNÉHO 
ČASU se skupinou GEJZÍR. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochov-
ské ul. Poplatek: 100 Kč/osoba. Předprodej vstupenek v SVČ Ivančice.
• 27.3. v 16.00 hod. - JARNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ. Určeno pro hráče naroze-
né 1998 a mladší. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 30 Kč/osoba.
• 29.3. od 15.00 hod. - FILCOVÁNÍ MÝDEL. Přijďte si vyrobit originální 
mýdlo. SVČ Ivančice, Zemědělská 2., Poplatek: 30 Kč/děti + materiál, 50 Kč 
/dospělí + materiál. Nutné se předem přihlásit do 25.3. v SVČ.
• 29.3. od 16.00 hod. - HRNEČKU VAŘ. Víla Lenka dětem přečte pohádku
a potom ji společně prožijí při různých hrách a dovednostech. Pro děti 2 - 5 let. SVČ 
Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 40 Kč/dítě. Přezůvky a pohodlný oděv s sebou.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 13.3. od 14.30 do 16.30 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL. Pro děti a jejich 
rodiče. Připraveno taneční odpoledne plné her a soutěží. Kostýmy si můžete 
zapůjčit přímo v DDM. Vstupné 20 Kč a masky mají vstup zadarmo.
• PŮJČOVNA KOSTÝMŮ: Cena 50 Kč / kostým na týden. Po: 8.00 - 11.30
a 13.00 - 15.30. Pouze po domluvě na tel.: 737 636 819, nebo 733 451 073. 

Občanské sdružení Výletníci Moravský Krumlov
Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 607 052 644

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.vyletnicimk.estranky.cz
• 12.4. - OSVĚTIM, BŘEZINKA, SOLNÉ DOLY VE VIELIČCE. Pozor: 
nově možnost odjezdu už z Vémyslic! Odjezd: Vémyslice 4.15, Blondýna 
4.30, náměstí TGM 4.35, Ivančice 4.45 hod. Předpokládaný návrat: 22.30 hod. 
Vstupné: Muzeum v Osvětimi (zahrnuje Osvětim i nedalekou Březinku): 25 
PLN (zlotých) / asi 220 Kč. Solné doly Vělička: základní: 68 PLN / cca 500 Kč 
včetně českého průvodce, zlevněné: 54 PLN / 415 Kč (od 4 do 26 let, senioři po 
předložení průkazu), rodinné: 190 PLN / 1.330 Kč (2 dospělí a 2 děti 4 -17 let). 
Polské zloté na vstupy se dají vyměnit až přímo na hranicích! Doprava: 640 Kč, 
platby nejpozději do pátku 4. dubna 2014.
• 10.5. - Z TEMPLŠTEJNA NA MOHELENSKOU HADCOVOU STEP.              
Náročnější turistický výlet z Jamolic do Mohelna s množstvím přírodních překá-
žek, stoupání i prudších klesání. Účast prosím přizpůsobte svým schopnostem! 
Odjezd: Tulešice 8.40, Vémyslice 8.45, Dobelice 8.50, Rybníky 8.55, MK- Blon-
dýna 9.00, MK - nám. TGM 9.05 hod. Autobusem dojedeme do Jamolic, odtud 
dojdeme pohodlnou vycházkou k zřícenině hradu Templštejn. Po komentované 
prohlídce hradu sejdeme k řece Jihlavce, přejdeme most a zamíříme k Letnímu tá-
boru Templštýn, kde bude nachystáno občerstvení a vyhlášené uzené cigáry a také 
ukázka lukostřelby. Po přestávce budeme dále  pokračovat po strmé stráni s nád-
hernými výhledy do údolí, po úzkých cestičkách přes povalené stromy a sesypané 
kameny až k Mohelenskému mlýnu. Odtud na Mohelenskou hadcovou step. Trasa 
měří asi 15 km. Obtížnost: Trasa je určena pro zdatnější jedince - obsahuje prud-
ké stoupání, i velmi prudké klesání ( ve druhé časti trasy- možnost obejít). Není 
vhodná pro jedince s omezenou pohyblivostí nebo osoby trpící závratěmi. Návrat: 
kolem 17. hodiny. Cena: doprava + komentovaná prohlídka hradu Templštejna
+ lukostřelba: 80 Kč. Platba do konce dubna.
• 30.5. - 5.6. - NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA A JADRAN. Cena 4.390 
Kč za dopravu a ubytování v apartmánech nebo studiíích pro 2 - 5 osob. V pro-
gramu zájezdu je mimo jiné návštěva Plitvických jezer, Dubrovníku, Splitu,
pohoří Biokovo, výlet lodí, národní park Krka a další zajímavosti. Zájezd ces-
tovní kanceláře ze Znojma, odjezd z Moravského Krumlova. PŘIHLÁŠKY 
IHNED. Zároveň s přihlášením je nutné zaplatit polovinu ceny zájezdu - tzn. 
2.195 Kč. Druhá polovina ceny nejpozději měsíc před odjezdem, zároveň s dal-
šími volitelnými příplatky (pokud o ně budete mít zájem - za stravu - snídaně, 
večeře, nebo polopenze + případně pojištění). Přihlášky, platby a více informací 
k Chorvatsku u paní Jelínkové v Květince nebo na tel. 607 052 644. 
Připravujeme: • 20.-22.6. - POZNÁVÁNÍ JIZEREK A KRKONOŠ  (momen-
tálně obsazeno). Nenáročný prodloužený víkend v horách (3 dny).
• 2.8. - ZA TAJEMSTVÍM POHÁDKY MÁJE. Z Ostrovačic po tur. značce k hradu 
Veveří, keltský festival Lughnasad, plavba lodí po Brněnské přehradě, turistika do 15 km.
• 23.8. - ČESKÝ RÁJ - DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY. Vycházka ke skalnímu útvaru 
Drábské světničky, exkurze v pivovaru Svijany, turistika asi 10 km.
• 20.9. - Z RAMZOVÉ NA ČERVENOHORSKÉ SEDLO. Pěšky nebo lanovkou 
na Šerák (1325 m), nenáročná cesta na Červenohorské sedlo, turistika do 15 km.
• 26.10. - SVÁTEČNÍ DEN VE VÍDNI. Feiertag in Wien (Rakousko). Procházka 
sváteční Vídní, návštěva památek se zlevněným vstupným
• 15.11. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ GYÖR V MAĎARSKU - koupání.
• UPOZORŇUJEME účastníky našich výletů, že se blíží termíny na zaplacení 
těch to výletů: záloha na ubytování a stravu do Krkonoš - 680 Kč - nutno zaplatit
do 15. března, platba za dopravu do Osvětim - 640 Kč - paltba do konce března.
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE  ke všem zájezdům u paní Jelínkové v prodejně
KVĚTINKA na Klášterním náměstí 143 v Moravském Krumlově, tel. 515 322 208 
a 607 052 644, nebo na www.vyletnícimk.estranky.cz . Pro účast na zahraničních 
zájezdech je nutné mít individuálně sjednané cestovní pojištění do zahraničí!

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

e-mail: turisti@seznam.cz
PŘIPRAVUJEME 3 ZÁKLADNY: • 24.5. - 31.5. - Vysočina - Nové Město, 
vedoucí Hana Šťastná • 29.6. - 6.7. - Kralický Sněžník, vedoucí Antonín Moravec 
• 2.8. - 9.8. - Ludvíkov, chata „U Sovy“, vedoucí  Hana Valová.
SLEVY ČD: Opět je platná sleva na zakoupení In-karty IN 50 na jeden rok pro 
členy KČT - seniory za cenu 390 Kč a IN 50 pro ostatní členy KČT v ceně 2.699 Kč, 
(běžná cena 2.990 Kč) a In-karty IN Senior za cenu 990 Kč(běžná cena 1.490 Kč).

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

www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• úterý 19.30 - 20.30 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY.  Vede Klára Marvánová, 
tel.: 775 109 228. • středa 15-16 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE. Cena 
50 Kč/hod., vede Zdeněk Chotaš. • čtvrtek 15-16.30 hod. - DRAMATICKÝ 
KROUŽEK. Vede Zdeněk Chotaš. • čtvrtek 17-18.30 hod. - SETKÁNÍ DO-
ROSTU. Vede Tomáš Marván, tel.: 777 955 548.
• 8.3. od 16.00 hod. - JSEM MUŽ V. - VIZE. S Evaldem Ruckým (biskup JB) a Pet-
rem Pospíšilem na velmi mužské téma. Promluva, společný rozhovor, občerstvení.

Od 14. do 23. března 2014 v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích

ZVĚŘINOVÉ MENU
PŘEDKRM: 75 g Lesnická paštika balená v anglické slanině

přelitá brusinkovým dippem - 99 Kč
POLÉVKA: 0,22 l Zvěřinový vývar s masem a žampion. knedlíčky - 39 Kč
HLAVNÍ CHOD: 200 g Steak z jelení kýty protknutý domácí slaninou
přelitý omáčkou z lišek s komínkem zeleninových brambor - 199 Kč

200 g  Jelení medailonky s ragú z lesního ovoce, pečené bram. v alobalu - 182 Kč
400 g  Zvěřinový špíz (jelení kýta, kančí kýta, slanina, brambory, cibule) -189 Kč
150 g  Znojemské zvěřinové nudličky s domácími mandlovými kroketami - 189 Kč
150 g  Pečená kančí plec, červené zelí s vídeňským knedlíkem s jablky - 179 Kč

150 g  Srnčí guláš - 119 Kč, 150 g  Smažená kančí kýta - 169 Kč
DEZERT: 1 ks Tvarohovo - ovocná koule obalená ve strouhané čokoládě - 66 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------

28. března - 13. dubna - STAROČESKÉ BEZMASÉ POKRMY
17. dubna - MENU ZELENÝ ČTVRTEK
18. - 27. dubna - VELIKONOČNÍ MENU

02. - 11. května - GULÁŠOBRANÍ, DNY GULÁŠOVÝCH SPECIALIT
09. - 11. května - OSLAVUJEME SVÁTEK MATEK,

pozvěte mámu na oběd
Kompletní nabídku sezónních menu naleznete na www.hotelrysavy.cz
------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům

UPOZORNĚNÍ
Čajovna pro veřejnost otevřena jen v pátek!

Ostatní dny jsou určeny pro semináře, kurzy a přednášky.

BŘEZEN - MANDALY ŽIVOTA
prodejní výstava malířky Lucie Kopecké

18. 3 v 17.00 hod. - přednáška
PROČ SE NÁM NEPLNÍ NAŠE PŘÁNÍ 

Přijďte poznat neomezené možnosti automatické kresby. 
Je to výborná terapie, jejímž prostřednictvím dochází k sebepoznání 
a sebeobjevování. S její pomocí nahlédneme do svého podvědomí
a můžeme pracovat na tom, co se nám nelíbí v naší realitě. S pomocí
channelingu, který při své práci využívám, Vám na závěr našeho 
setkání ukáži praktickou ukázku. Renata Marie Kwoková - lektorka

a terapeutka Angel´s Studia v Praze. Vstupné dobrovolné.

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

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi srdečně 
zve na seminář pro pracovníky s dětmi 

JAK UDĚLAT HODINU ZAJÍMAVOU?
Přednáší Eliška Krmelová, lektorka Tim 2,2 o.s.

Jak předat dětem biblické poselství? Jak zaujmout děti 21. století?
Kázeň v hodině - je vůbec možná? Ukázková hodina a informace

o pracovních pomůckách
sobota 29. března 2014 od 14 do 19 hodin

Sál u evangelického kostela, Husova 44, Miroslav
Účastnický poplatek: 100 Kč. Přihlášky do 25. 3. 2014 u Daniely 
Bednaříkové (daniela.bednarikova@seznam.cz), tel.: 608 128 347.
Seminář je vhodný pro začínající pracovníky s dětmi v církevním 
prostředí, ale i pro povzbuzení a inspiraci zkušeným učitelům.
Na seminář jsou zváni i pracovníci s dětmi v necírkevním prostředí.
Více informací: www.timdvadva.cz nebo http://miroslav.evangnet.cz/

2014/seminar-pro-pracovniky-s-detmi

Rodinné centrum Medvídek zve na devátý

DĚTSKÝ BAZAR
19. - 20. března 2014

Miroslav, Husova 44, sál u evangelického kostela
Přijímáme jarní a letní dětské oblečení, vybavení, sportovní potřeby 

a hračky. Vše pouze čisté, funkční a v dobrém stavu.
VÝBĚR ZBOŽÍ středa 19. března 15 - 18 hodin
NÁKUP ZBOŽÍ čtvrtek 20. března 8 - 17 hodin
VRÁCENÍ ZBOŽÍ čtvrtek 20. března v 19.30 hodin

Podrobnosti k prodeji: Můžete nabídnout k prodeji a sami navrhnout 
cenu, vyzvednout si peníze za prodané zboží, neprodané zboží si 
vzít zpět. Za každý vystavený kus vybíráme předem 1 Kč. Provize
z prodaného zboží je 10 %. nebo můžete darovat, co vám přebývá. 
Zboží bude prodáno za symbolickou cenu nebo nabízeno zdarma.

Výtěžek je určen na potřeby RC Medvídek.
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE PRODAT I NAKOUPIT!!!



» 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
•• Škodu Felicii, nebo Fabii. Jen za ro-
zumnou cenu. Spěchá. Tel.: 604 470 816.
•• pojízdnou Škodu 120-105, může 
být i odhlášená. Tel.: 720 615 917.
•• Škoda 1000 MB, 110, 120, Favorit 
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto. 
Může být odhlášené, ale v původním 
stavu. Volejte nebo pište na telefon: 
602 950 128. 
•• menší příivěsný vozík za auto, levně. 
tel.: 607 908 231, sms nebo volat večer. 
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Felicia 1.3 Mpi, r. v. 1998, 
nový model, perfektní stav, velmi pěk-
né a čisté auto, EKO poplatek zaplacen, 
cena 30.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
•• Škoda Fabia 1.0 Mpi, r. v. 2002, 
výborný stav, servisní knížka, nová 
TK, nízká spotřeba a pojistka, cena 
45.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
» BYTY - NEMOVITOSTI
•• Přenecháme zavedenou vinotéku 
(možno upravit i na prodej jiného 
sortimentu) v hypermarketu Tesco 
v Ivančicích. Bližší informace na 
tel.: 774 810 136 nebo na e-mailu 
vesela@vinotika.cz

koupím
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 731 039 850.
•• pole - ornou půdu v okolí MK.
Platba hotově. Tel.: 776 221 450.
prodám
•• zahradu za rodinným domem
č. 259 ve Vémyslicích u Moravského 
Krumlova jako stavební místo. Roz-
loha 1004 m2. Nedaleko od pozemku 
se nachází krásné koupaliště. Mobil:  
605 350 585, 605 701 069.
hledám pronájem
•• nebo koupím zahradu v Morav-
ském Krumlově. Tel.: 723 611 678.
•• jakýkoliv byt nebo RD v Miroslavi 
nebo M. Krumlově, dlouhodobě. Tel.: 
775 772 306.
pronajmu
•• byt 1+1, Ivančice - staré sídliště, 
po rekonstrukci, ihned volný. Tel.: 
603 802 470.

» NÁBYTEK
prodám
•• čalouněné starožitné křeslo po cel-
kove opravě (dědictví). Cena 3.000 
Kč. Tel.: 607 241 321.
•• gauč - chromová konstrukce, pa-
desátá léta, původní matrace. Tel.: 
733 151 311.
» STAVBA, BYDLENÍ
prodám
•• 4 balíky izolace 12 m2 a 3 balíky 
střešních šindelů 10 m2, vše za 1.200 
Kč. Tel.: 737 134 190.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustr, 
hodiny, šavle, zbraně, mince, pivní 
lahve, smalt. cedule, sošky, šperky, 
autíčka, vláčky, panenky, auto-moto 
díly. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• kytaru, nová i s obalem za 3.000 Kč.
Tel.: 777 083 308.
•• tlaková myčka TKR Z 110. Kovo-
vá ložiska. Nová, nepoužitá. Původní 
cena 6.800 Kč. prodejní cena doho-
dou. Tel.: 776 071 995.
•• kultivátor s 3 bránami, střední 
brány záběr 10 m, hydr. ovládání. 
Polokultivační kola na ZETOR UR I. 
Tel.: 604 990 863.
•• vysokozdvižný vozík značky Des-
ta, r. v. 1980, nosnost 1.2 tuny. Dobrý 
stav, vše funkční, cena dohodou. Tel.: 
722 534 411.

» SEZNÁMENÍ
•• 40letá svobodná žena bez závazků 
hledá perspektivního muže 35-45 let.
Volat po 18 hod. Tel.: 776 534 609.
•• 45letý muž hledá ženu pro trvalý
a pěkný vztah. Tel.: 605 563 387.
•• hledám k seznámení muže od 
58 do 60 let na úrovni. Jsem bez 
závazků, pohledná, nekuřačka. Auto 
vítáno. Tel.: 773 137 833.
» ZVÍŘATA
•• Prodejna chovatelských potřeb, 
Růžová 154, MK s přicházejícím 
jarem nabízí široký výběr antipa-
razitik s účinností proti blechám
a klíšťatům, krmné směsi pro kuřata, 
káčata, brojlery. Tel.: 608 152 300.
•• ustájím 1-2 koně v Ivančicích. 
Tel.: 737 117 666.

prodám
•• králíky chovné - samce i samice, 
nebo jateční. Tel.: 776 593 725.
•• kuřice, stáří 19 týdnů – červené, 
černé a kropenaté. Tel.: 737 117 666.
•• berana, ovci, jehňata. Možno i 
samostatně. Tel.: 724 760 550/1. 
•• 2letého valacha plemene Fjord. 
Tel.: 723 048 329.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)
•• Přijmeme vedoucího stavební 
čety pro zahajovací práce na stavbě
v Ostrovačicích. Požadujeme odbor-
né znalosti, organizační schopnosti. 
Možno i na ŽL. Tel.: 602 741 949, 
608 980 409. Mail: info@jerex.cz

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

•• Potravinářská firma - masná 
výroba s provozovnou v Tetčicích, 
přijme do masné výroby ženy a 
muže na hlavní pracovní poměr, 
nejlépe s praxí v masné výrobě. 
Kontakt: 724 128 241, 724 290 000.
•• Přijmeme brigádně do hostince 
Ve Mlejně v Ivančicích číšnici nebo 
číšníka. Praxe není podmínkou. 
Jedná se o pivnici bez kuchyně. Jen 
vážní zájemci. Info: 774 432 578.    
» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)

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

•• Zpracujeme insolvenční návrh 
spojený s návrhem na oddlužení 
/osobní bankrot/, popř. konsolidu-
jeme Vaše závazky nebo vyplatíme 
exekuce. Kontakt na tel. 773 878 700.
Web: www.pujckyfer.cz

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• Reklamní a krycí plachty z PVC.
UV ochrana, zpevněné okraje a oka, 
ocelová oka. Info: 602 782 272.

•• Zahradnictví v Polánce nabízí: 
primule 20 Kč, hyacinty, sedmi-
krásky a vřesy. Sadbu zeleniny 
a jahod. Stromkový a keřový an-
grešt, rybíz a další drobné ovoce.

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.  
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy: 
Zahradní 292, Moravský Krumlov.

•• Autoškola Petr Procházka nabízí: 
Výcvik skupin A1, A2, A, B. Školení 
řidičů, kondiční jízdy. V březnu 
akční cena pro sk. „B“ - 7.777 Kč. 
Mail: autoskola@autoprochazka.eu, 
tel.: 605 331 478. 
•• 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

07.03.2014                                           nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 7

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 06/14 vyjde 21. března 2014, uzávěrka 18. března 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info. 

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 

čt 13.3. ve 20.00 KANDIDÁT 
  Thriller SR / ČR

so 15.3. v 18.00 BABOVŘESKY 2
a ve 20.00 hodin Komedie ČR
ne 16.3. v 18.00
a ve 20.00 hodin

čt 20.3. v 19.00 VLK Z WALL STREET
  Životopisná komedie USA

pá 21.3. ve 20.00 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
ne 30.3. ve 20.00 Komediální drama USA

so 22.3. v 17.00 DOBRODRUŽSTVÍ PANA
ne 23.3. v 17.00 PEABODYHO A SHERMANA
  Dobrodružný film UISA, dabing

so 22.3. ve 20.00 300: VZESTUP ŘÍŠE
ne 23.3. ve 20.00 Akční film USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 9.3. v 18.00 TOM SAWYER
  Dobrodr. film Německo, dabing

so 15.3. v 18.00 AUTOPOHÁDKY
  Povídkový anim. film ČR

ne 16.3. v 18.00 PLÁN ÚTĚKU
  Mysteriózní thriller USA, dabing

so 22.3. v 18.00 IMPYHO ZÁZRAČNÝ OSTROV
  Anim. film Německo, dabing

ne 23.3. v 18.00 COLETTE
  Roman. válečné drama, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 9.3. v 17.00 DĚDICTVÍ 
a ve 20.00 hodin ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
  Komedie ČR

čt 13.3. ve 20.00 BLÍZKO OD SEBE
  Drama USA

pá 14.3.  KOMIKSFEST
v 19.00 hodin Alois Nebel
ve 21.00 hodin Čtyři vraždy stačí, drahoušku

so 15.3.  KOMIKSFEST
ve 13.00 hodin Sin City - město hříchu
ve 15.30 hodin Avengers
ve 20.00 hodin 300: Vzestup říše

ne 16.3. v 17.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
  Anim. komedie USA, dabing, (3D) 

ne 16.3. ve 20.00 PAMÁTKÁŘI
  Dobrodružná komedie USA

čt 20.3. ve 20.00 ANGELIKA
  Romantický film FRA, dabing

pá 21.3. v 17.00 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 
so 22.3. v 17.00 Anim. komedie CAN, dabing, (3D)

pá 21.3. ve 20.00 NEED FOR SPEED
  Akční film USA, (3D)

so 22.3. ve 20.00 BABOVŘESKY 2
ne 23.3. v 17.00 Komedie ČR
a ve 20.00 hodin

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

Orel jednota Rakšice Vás srdečně zve na:

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
9. 3. od 14.00 hodin

Tradiční dětský maškarní ples, připravena je bohatá tombola pro děti
i cena pro nejlepší masku a samozřejmě diskotéka pro nejmenší…

To vše v režii Václava Ostrovského. Děti, těšíme se na VÁS !!!
Koná se v Orlovně v Rakšicích.

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

a taky vše pro nastávající maminky)
15. března 2014 od 8 do 12 hodin 

sál Hotelu Epopej, nám. TGM, Moravský Krumlov 

VÚDDŠ Moravský Krumlov, Nádražní 698 nabízí

PŮJČOVÁNÍ LYŽÍ A SNOWBORDŮ
Kontakt: 731 654 209, 731 491 208.

SRKLA, o. p. s. pořádá 29. 3. 2014

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA LACKENHOF
Odjezdy vždy ve 4.30 hodin od autoškoly.

Cena (bus, permice, pojištění): dospělý - 1.500 Kč, 16-19 let - 1.380 Kč,
 7-15 let - 1.150 Kč, do 7 let, nelyžaři, běžkaři - 500 Kč

Závazné přihlášky se zálohou 500 Kč co nejdříve na tel.: 602 528 003,
objekt Autoexpres s.r.o., P. Bezruče 2, Ivančice (bývalá autoškola).

Dobrovolný spolek vinařů Vás zve na

7. JOSEFSKÝ KOŠT 
který bude otevřen dne 15. 03. od 10.00 do 19.00 hodin

v Orlovně Rakšice. Hraje cimbálová muzika  Majerán. 
Občerstvení zajištěno.

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

VÝSTAVU OBRAZŮ
DARII ŠVAJKOVÉ

Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00,
v sobotu 9.00 - 11.00 hodin. Výstava potrvá do 31. března.

Lesonická ochotnická sešlost uvádí divadelní komedii s náznaky zpěvu

LÁZEŇ PERLIVÁ
autor Patrick Haudecoeur

Představení se koná v sokolovně v Lesonicích.
Rezervace je možná PO 15. HODINĚ na tel. čísle 777 164 616.

Reprízy: 23. 3. v 18:00, 29. 3. v 17:00.

Základní škola Lesonice a Obec Lesonice pořádají

PRVNÍ ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES
sobota 15. 3. 2014 od 8.00 hod • SOKOLOVNA LESONICE

Bohatý program: taneční vystoupení žáků ZŠ Lesonice, 
vystoupení pěveckého souboru Petrovice, taneční vystoupení 

zástupců ZŠ, obce Lesonice a rodičů žáků ZŠ, taneční vystoupení
žen Petrovice, bohatá tombola, zvěřinový guláš.

Hraje: FANTAZIE, vstupné: 80 Kč. Těšíme se na vás!.

MASOPUSTNÍ  ZÁBAVA
sobota 8. 3. od 20 hodin. Kulturní dům PETROVICE

Hraje skupina HURIKÁN. Během večera taneční vystoupení
místních žen a mužů. Občerstvení zajištěno. Tombola.

Vstupné 80 Kč. Srdečně zve SPK Petrovice.

TJ Sokol Padochov pořádá
v sobotu 15. března od 15.00 hodin

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Na programu budou různé hry, tanec a soutěže. Pro děti bude 

připravena bohatá tombola.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti zdarma. Zveme všechny!

Výbor TJ Sokol Padochov svolává na sobotu 8. března 2014

VALNOU HROMADU
Začátek v 16.30 hodin v přísálí.

Program: Zahájení, volba komisí, hlavní zpráva o činnosti,
zpráva o hospodaření a revizi, zprávy z oddílů,

rozpočet na rok 2014, různé, diskuze, usnesení.
Je povinností každého člena TJ se této VH zúčastnit !!!

Mažoretky mini Laxssi a Laxssi,
Městys Višňové a ZŠ a MŠ Višňové pořádají

LAXSSI SHOW
pátek 14. března 2014 v 17.00 hodin - kinosál Višňové
Účinkují: mažoretky mini Laxssi a Laxssi, kroužek lidových

tanců ZŠ Višňové, taneční country skupina Zuzana Znojmo.
Vstupné: dobrovolné.

SPK Petrovice uvádí divadelní hru podle scénáře Vojtěcha Štěpánka

VINNETOU
hraje se v pátek 14. 3., v sobotu 22. 3. v pátek 4. 4. a v sobotu 12. 4.

Kulturní dům Petrovice, začátek vždy v 19 hodin
Vstup do salůnu za 50 Kč pro dospělé, děti 25 Kč. V den premiéry 
ohnivá voda a prvních 30 návštěvníků dostane indiánku zdarma

Obsazení: Vinnetou - Pavel Hladík, Old Shatterhand - Jiří Nejedlý,
Ribanna - Jan Schovanec, Šaman - Jiří Záviška,

Otto - Vlastislav Solař. Režie - Jiří Nejedlý.
videopozvánku najdete na www.petrovice.com

Bronislav a Eva Grunovi zvou veřejnost na besedu

KŘÍŽE PETROVICKÉ FARNOSTI
(Petrovice, Lesonice, Dobelice)

pondělí 10. 3. od 17 hodin v kulturním domě v Petrovicích

SPOLEČENSKÝ VEČER
STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
se skupinou GEJZÍR - sobota 22.3. od 20.00 hodin
SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul.

Poplatek: 100 Kč/osoba. Předprodej vstupenek v SVČ Ivančice.
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(P)otraviny na našem stole - OBILOVINY
Podle tzv. zdravého talíře by 

měly tvořit asi čtvrtinu příjmu po-
travin. Pro naše těla jsou velkým 
přínosem. Chrání srdce, působí 
jako prevence diabetu, snižují cho-
lesterol, posilují nervovou sousta-
vu, mohou být prevencí některých 
druhů rakoviny. Zásobují nás slo-
žitými cukry - polysacharidy - kte-

ré uvolňují energii pozvolna, a tím 
šetří slinivku břišní, dodávají nám 
mnoho živin: sacharidy, bílkoviny, 
tuky - zdravé nenasycené mastné 
kyseliny, vitamíny (B, E), mine-
rály (hořčík, železo, zinek, draslík, 
vápník) a vlákninu, díky níž a 
minimu tuku pomáhají předcházet 
obezitě. Vláknina taktéž podporuje 
trávení, střevní peristaltiku, váže 
na sebe škodlivé látky a je skvělou 
prevencí proti kandidě a zácpě.

Mnoho let nám bylo doporučo-
váno řídit se dnes již zastaralou 
výživovou pyramidou, kteréžto 
kopie, bohužel, stále ještě smutně 
blednou v mnohých čekárnách 
zdravotnických zařízení. Dle to-
hoto propagačního letáku bychom 
měli konzumovat hodně pečiva, 
což, dle nejnovějších poznatků, 
také může být jednou z příčin 
rozličných nemocí. Vzhledem k 
masové a dlouhodobé konzumaci 
bílého pečiva (již druhé století) se 
vytvořilo chronické poškození me-
tabolismu, jež se dědí z generace 
na generaci a stav střeva se stále 
zhoršuje. Je to jeden z důvodů při-
bývání alergií, ekzémů, únavových 
syndromů, pacientů s celiakií aj.

Přitom chutných obilovin je 
mnoho druhů. Zaměřením se pou-
ze na pečivo, možná trochu rýže, 
se ochuzujeme o nové chutě. Žito, 
oves, ječmen, pšenice, špalda, 
kamut, z bezlepkových pak rýže, 
jáhly, pohanka, kukuřice, ama-
rant, quinoa - jsou k dostání buď 
nejlépe a nejzdravěji jako zrno, 

nebo můžete v regálech zdravo-
výživových obchůdků objevit 
vločky, kroupy a krupky, krupici, 
mouky, bulgur (předvařená a na-
lámaná forma celozrnné pšenice) 
aj. Nejpřínosnější je konzumace 
celého zrna, předem namočeného 
příp. naklíčeného (a podávané-
ho např. jako posypka salátů či 
příloh) nebo uvařeného. Použití 
je různorodé - přílohy, noky, 
knedlíky, kaše na sladko či na sla-
no, zeleninová rizota, zapékané s 
čímkoli, moučníky, dezerty.

KROUPOVÉ KNEDLÍKY
Ingredience: (cca 4 porce): 3 

hrnky uvařených krup jakékoli 
velikosti, 1 hrnek vroucí vodou 
spařených ovesných vloček, sůl, 
pohanková mouka na zahuštění 
cca 5-10 lžic (jako pojivo).

Postup: do misky vsypeme 
ovesné vločky. Spaříme je vroucí 
vodou jen tolik, aby nasákly, ale 
voda nebyla v krajích vidět. Uva-
řené kroupy trochu rozmixujeme 
tyčovým mixérem, jen je potřeba 
přidat trošku horké vody, aby to 
utáhl. Mezitím se už voda prosák-
la do všech vrstev vloček a ty při-
dáme k pomletým kroupám. Vše 
promícháme, přidáme sůl a mouky 
tolik, abychom vypracovali tužší 
těsto. Každá mouka jinak saje, 
takže uvedené množství je jen ori-
entační, těsto by nemělo být řídké, 
ani tuhé na kámen, ale tak akorát a 
mělo by jít tvarovat namočenýma 
rukama. Přeženete-li to s vodou, 
budete muset přidat více mouky, 

aby knedlíky držely pohromadě. 
Jinak mouky není moc potřeba. 
Tvarujeme buď koule, nebo vá-
lečky, které vhazujeme do osolené 
vroucí vody a vytahujeme, když 
plavou cca 5 - 10 minut na povr-
chu. Doba varu záleží na velikosti 
knedlíků a síle vašeho sporáku. 
Můžete jeden zkusmo vytáhnout, 
rozkrojit a podívat se, zda je pro-
středek ještě syrový či nikoli.

Druhá varianta trvá trochu 
déle, ale knedlíky jsou chutnější. 
Těsto pomocí namočených rukou 
zpracujeme do klasických knedlí-
kových šišek, které napařujeme na 
pařáčku asi 40 minut. Důležité je 
dát na pařáček pečící papír, aby nám 
knedlíky neprotekly skrz. Po uvaře-
ní je krájíme nožem, nebo nití. 

Knedlíky jsou výborné ke všem 
omáčkám. Můžete skladovat i den 
dva v lednici a před podáváním je 
nahřát na pařáčku nebo osmahnout 
s cibulkou a kysaným zelím příp. 
tempehem. Pokud mají mít trochu 
výraznější chuť, můžete do těsta 
přidat koření, bylinky, např. s ba-
zalkou jsou dobré. Velice vhodné 
jsou pro děti (cca od roku a půl) jen 
tak do ručky místo rohlíku. Vedle 
krup je možné použít jakoukoliv 
jinou obilovinu, např. jáhly či rýži 
pro odlehčení lepku. Nečekejte ale 
klasické knedlíky z bílé mouky.

Použité prameny a doporučené 
zdroje: www.margit.cz/zdrave-
peceni-a-vareni/ • Radost ze 
zdravích dětí, MUDr. Vladimíra 
Strnadelová • www.jimejinak.cz

11. 3. - koncert Moravský Krumlov
12.-13. 3. - workshop Plzeň
14.-16. 3. - workshop Brno
21.- 23. 3. - workshop Praha

mohamed

bangoura

www.africkydum.cz

facebook.com/mohamedbangoura.cz

MORAVSKÝ KRUMLOV
ORLOVNA RAKŠICE

11. března 2014 od 19.00 hod.

MOHAMED BANGOURA (Guinea)
A TUBABU (Brno)
Pořádá MěKS Moravský Krumlov a o. s. ALMA • vstupné 140,- Kč.

Do dalších kol žákovské ligy 
postupují holky i kluci

První březnový den proběhlo 3. kolo mistrovství ČR v Žákovské 
lize starších žaček a žáků. Holky pořádaly turnaj v Moravském 
Krumlově, kde se uskutečnila první velká házenkářská akce (turnaj) 
a je hodnocena na jedničku s hvězdičkou. Podmínky v Krumlově 
jsou velice dobré, a to včetně výborného zázemí (možné stravy i 
ubytování). V moravskokrumlovské hale se domácí tým nechoval 
moc hostitelsky a soupeřům vzal všechny body a postupuje do další 
části soutěže z prvního místa. 

Kluci zajížděli na horkou půdu do Karviné. I tam si naše barvy 
vedly nad míru dobře. Do dalšího kola postupují z pěkné druhé pozi-
ce. Rádi uvádíme, že HK IVANČICE jsou spolu s HC Zlín jedinými 
dvěma kluby v republice, které i pro další kolo mají svoje zástupce 
jak v dívčí, tak i v chlapecké kategorii této soutěže. Sázka ivančic-
kého házenkářského klubu na mládežnické kategorie se ukazuje jako 
dobrý základ jednak pro výkonnostní růst jednotlivce i kolektivu, 
jednak pro práci s širokou základnou mládeže, jako zdravý společen-
ský základ komunity. Držíme palce holkám i klukům v další cestě 
sedmikolovým mistrovstvím ČR.

FC Moravský Krumlov 
pořádá nábor fotbalistů

Chceš se stát členem FC Moravský Krumlov? Přijď na trénink a staň 
se našim hráčem! Nabízíme 2x týdně trénink a víkendové zápasy, spe-
ciální tréninky brankařů -  vše za dohledu zkušených trenérů. Otevře-
me ti cestu do velkého fotbalu, kdy budeš moc reprezentovat náš klub
a město Moravský Krumlov.

Starší přípravka: roč. 2003 a 2004 (trenéři Vlk, Stix)
Mladší přípravka: roč. 2005 a 2006 (trenéři Vybíral, Šnepfenberg)
Mini přípravka: roč. 2007, 2008, 2009 (trenéři Smékal, Vlk)
Tréninky brankářů: Kromus 
Starší a mladší přípravka: každé  úterý a pátek od 15.30 do 17.00 

hodin v tělocvičně SOUZ ve městě. Od 10. dubna budeme ve stejný čas 
trénovat na hřišti - stadion na střelnici v Moravském Krumlově.

Mini přípravka (hráči předškolního věku): každou středu od 16:30 
do 18.00 v sokolovně nad kinem. Od 10. dubna  pak 2x týdně na hřišti, 
a to každé úterý a pátek od 15.30 do 17.00 hodin - stadion na střelnici.

Za FC Moravský Krumlov Vlk Josef  (tel.: 724 821 505)

informace a přihlášky na www.trhy.alma.cz a tel.: 602 782 272

FARMÁŘSKÉ TRHY
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

sobota 15. března
na náměs� TGM od 8.00 do 12.00

BOURÁNÍ PAŠÍKA
S ODBORNÝM KOMENTÁŘEM

Jen v případě chladného počasí
v 10.00 hodin.

MALÁ VESNICKÁ ZABÍJAČKA   8.00 � 12.00 hodin

Přijďte ochutnat a zakoupit teplé zabíjačkové pochoutky přímo 

z kotle (ovárek, vnitřnos�, prdelačku) a dobroty z udírny (uzená 

masa, farmářské žebírko speciál, farmářský šmak, klobásky, aj.) 

K zakousnu� a prodeji budou jitrničky, jelítka, tlačenka, škvarky

od Vašeho oblíbeného dodavatele řeznictví a uzenářství

Maspro, s.r.o. Hodonín

Veselá mysl, dobré jídlo a pi� prodlužuje živoby�...

Koření bez glutamátů,

DOKTOR čaj,

bylinkové kúry

Davídkovo koření

česká BIO kosme�ka
přírodní kosme�ka
Dohnalová Andrea, Třebíč

jogurt, mléko, tvaroh,sýry, uzené maso, kuřata,klobásky bez rychlosoli
Farma rodiny Němcovi

slovenské sýry, parenica,
oš�epky, bryndza, žinčica, 

ovčí sýry a jogurty
Fester real, Brno

klobásy, točený salám,

zabijačkové speciality,

konzervy ve skle

Maspro, s.r.o. Hodonín

bohatý sor�ment
ovocných stromků a keřů,
borůvky, maliny, jahody 

převislé, stáleplodící,
stolní víno, rybíz, růže

Petr Miško, Petrov

sušené ovoce, oříšky,med, hlíva ústřičná, ...
Fa Rubecký, Kyjov

jarní cibuloviny,
primule, růže, ...

Zahradnictví Kopetka Vedrovice

patchwork, drátkování,dekorace z papíru, ...
Gabriela Přibilová, Plenkovice

A DALŠÍ PRODEJCI ...

PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍVEŘEJNÉ WC OTEVŘENO


