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nově otevřené wellness
Otevírací doba:
po - pá 6.00 - 22.00 hod.
so - 10.00 - 16.00 hod.
• FITNESS � VEDENÍ ZKUŠENÉHO TRENÉRA •
• WELLNESS � MOŽNOST PRIVÁTNÍ REZERVACE •
finská sauna - detoxikace organismu a otužování
infra sauna - klouby, svaly, záněty, cévy, imunita,
akné, kožní choroby, jizvy, celuli�da
parní sauna - astma, dýchací cesty, chronická rýma,
záněty nosohltanu, hlasivek (infra a parní sauna
jsou vhodné pro kardiaky a seniory)
vířivka - pro Vás čerstvě napuštěná bez chemie
• KOLAGENÁRIUM • fotoomlazení, tvorba kolagenu, zdravé
opálení a formování postavy s vibrační deskou, možnos�:
1. kolagenárium 2. kolagenárium + solárium, 3. kolagenárium
+ vibraplate, 4. kolagenárium + solárium + vibraplate

• LUXUSNÍ PŘÍSTROJOVÉ OŠETŘENÍ � KOSMETIKA PAYOT •
• MASÁŽE � BIO OLEJE NOBILIS TILIA •
(diplomovaná fyzioterapeutka, cer�fikovaný masér)
švédská, aromaterapeu�cká, sportovní, lávové kameny,
champi - indická masáž hlavy, reflexní masáž chodidel,
měkké techniky, kineziotaping

Kraj bojuje o Amazon
Tak brněnští zastupitelé odpískali stavbu megaskladu amerického Amazonu. No to snad není
pravda! Jak si to mohli dovolit?
Zveřejněte jejich jména! Odvolejte je, zavřete je! A s nimi i tu
bandu Zelených a ty trapný nány
z toho sdružení Čisté Tuřany,
nebo jak se to jmenuje! Beztak
chtěli do kapes nějaký bakšiš a
Američani nic nedali…
Tolik křiku a nenávisti způsobila média a někteří politici
v posledních dnech. Že nevíte,
o čem je řeč? Amazon je mezinárodní společnost, která léta usiluje
o prvenství mezi e-shopy ve
světě. K tomu, aby více pronikla
na středoevropský trh, potřebuje
sklady. Jeden takový měl stát
v Brně. A vše nasvědčovalo tomu,
že stát bude: nepovolené přípravné práce developera CTP Invest na

pozemcích Brna (ještě ve středu
19. března stále pokračují terénní
úpravy pro stavbu haly), naprostá
ignorace schváleného územního
plánu, narychlo naplánovaný dálniční přivaděč k průmyslové zóně,
horlivé jednání s vládou, politiky,
úřady, inzerce na pracovní pozice
manažerů pro brněnskou pobočku
na stránkách Amazonu, …
Amazon měl být dvoutisícovou
zaměstnaneckou záplatou pro
kraj, kde je aktuálně několik desítek tisíc lidí bez práce. Ale pro
koho? Pro našince ze seznamů
úřadu práce, nebo pro agenturní
pracovníky z východu? Jen spekulace? A informace o otrocké
práci, kterou dokumentuje několik videozáznamů, výpovědi bývalých pracovníků, pochybnosti
zahraničních odborových organizací nebo britský dokument Ama-

zon: The Truth Behind the Click
(volně ke zhlédnutí na You Tube),
který hovoří o diskriminačních
podmínkách v Amazonu? To budou jistě jen fámy a pomluvy.
STOP pro Amazon v Brně je
velkou mediální příležitostí pro
politiky, aby vyjádřili své pocity
z nejednotného postupu brněnské
radnice. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek k jednání
brněnského zastupitelstva uvedl:
„Považuji za neuvěřitelné a nešťastné, když v době hospodářské
krize téměř s jistotou přichází
Brno a jižní Morava o významnou
investici a několik tisíc pracovních
míst i přes garance vlády a připravenost vedení kraje pomoci řešit
městu problematické souvislosti
investice společnosti Amazon.“
Dvě „krabice“ Amazonu tedy
vyrostou jinde. Zatím nejdál jsou

• MASÁŽNÍ VYHŘÍVACÍ POLOHOVACÍ CELOTĚLOVÉ KŘESLO •
Přijímáme SODEXO, SLEVY - student, senior a ZTP.
areál firmy
Proimpex, spol. s r. o.
napro� Penny marketu
Tiskárenská 1275
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 300 226, 602 419 101
www.wellnessbonita.cz

EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKU
Za kompletní autovrak 1.000 až 3.000 Kč. Odtah autovraku ZDARMA. Vystavení dokladu o ekologické likvidaci ZDARMA.
SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN Moravský Krumlov (areál bývalého Lacrumu)
AUTOVRAKOVIŠTĚ Moravský Krumlov, Ivančická 484 (naproti solární elektrárně)
Oba provozy: Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin, So 8.00 - 11.30 hodin

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

plány amerických velkoobchodníků v Dobrovízi u Prahy. Tam totiž
místní zastupitelé i přes protesty
místních občanů těsně schválili
memorandum o spolupráci i
smlouvu s developerem. K memorandu se připojil i Středočeský
kraj. Ten zároveň zamítl dvě odvolání proti stavbě distribučních
hal Amazonu, které podaly spolky
Dobrovíz a občanské sdružení
Občané pro Dobrovíz.
Jihomoravský kraj se ale nevzdává a dal Amazonu novou nabídku, tentokráte pozemky kraje
- v blízkosti letiště Tuřany. Ty jsou
v územním plánu pro výstavbu logistického centra určeny. Nechybí
dálniční přivaděč, ani inženýrské
sítě u pozemku. Nabídku potvrdil
hejtman Michal Hašek na čtvrteční tiskové konferenci. Teď se čeká
na reakci Amazonu.
Krajští radní doufají, že se
jim podaří amerického investora získat zpět. Je ale Amazon
partner, kterého tady potřebujeme? Neměla by se stát prioritou
podpora menších výrobních
průmyslových i zemědělských
a nejlépe českých firem? Je prosazování nadnárodních dravců
součástí programu podpory podnikání a zaměstnanosti kraje a
státu, nebo opět jen lobby a něčí
finanční prospěch?
/mape/
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§ Advokátní poradna

Slovo úvodem

JOSÍFKU, JOSÍFKU...

Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Jaro a jeho příchod má mnoho podob. Kromě těch stránek příjemných, světla, tepla a trochy té nefalšované zeleně, má i stránky s�nné.
Naše milé a hodné ratoles�, které trávily celou letošní zimu menším
dílem u školních knih (není to v žákovské vidět) a �m větším strkáním
se u našeho milovaného počítače, hodlají vyskočit z kůže a tropí různá alotria. Už se dá vegetovat i venku, byť hrozí nebezpečí, že je otec
tyran, ba přímo Herodes, zapojí do polních prací.
Ostatně pro� tomu se umějí nepoměrně účinně bránit. Když
nepomůže pasivní rezistence, zahájí mé drahé a v demokracii vychované dítky okamžitě protestní demonstraci. Vytáhnou transparenty
s nápisy: „Nejsme levná pracovní síla“, vytvoří pe�ce, na které sbírají podpisy (od psa a kočky), a tvoří stávkové výbory. Není jim to nic
platné. Rodičovská policejní síla protestní akci bez milos� rozežene.
Vládne u nás stále sveřepý patriarchát. Pomáhat jsme doma museli
i my a jen díky tomu se alespoň trochu v mechanismu tak složitém
a nevyzpytatelném, jako je vlastní zahrada, trochu vyznám. Ostatně
na hrášek chodí, jahodový kokteil mají také rádi a rajčata trhají skoro
zelená. Ale to je v pořádku. Alespoň si jahody nespletou s gumou,
jablka s řepou a zjis�, že rajčata můžou mít i chuť.
Kromě zahrady se ohlašuje u nás jaro ještě jinak. Každý rok,
19. března, je svátek všech Josefů, Pepíků a Josků. Můj dědeček byl
Josef, můj otec je Josef a já jsem Petr. Rodinnou tradici tentokrát
odnesl můj pan bratr. Ne, že by mi toto jméno nebylo sympa�cké. Je
prastaré. Přímo biblické. Jeho význam je: „Ať (Hospodin) přidá.“ Nejstarší biblická zmínka o Josefovi se týká syna patriarchy Jákoba, jenž
se stal praotcem dvou izraelských kmenů, konkrétně kmene Manases
a kmene Efraim. Nejznámější je ovšem sv. Josef, pěstoun Ježíše Krista
(pravým otcem byl Duch svatý, ale to ať si srovnají naši teologové).
Další jeho nositele probírat na tomto místě nebudu. Nosili ho nejen sva�, ale i někteří masoví vrahové, kteří si na svaté donedávna
hráli. Avšak i to svědčí o tom, že to bylo jméno v minulos� rozšířené.
Ještě i já pamatuji (starý nejsem, ale už mám přece jen něco za sebou), kdy právě svátek Josefa 19. 3. se slavil jak ve všech rodinách,
tak na hodně pracoviš�ch. Možná to byl ekvivalent k 8. březnu. MDŽ.
Ale kde ty loňské sněhy jsou? V dnešní době má popularita tohoto
jména bohužel sestupnou tendenci. Přesto se udržuje mezi třicítkou
nejčastěji používaných jmen u novorozenců. Ovšem pravdou je,
že když se podíváme do kalendáře, uvidíme, že toto jméno ovládá
poslední zimní den. 20. března začíná už oficiálně jaro. A to za oslavu rozhodně stojí. Vše nejlepší, alespoň dodatečně, všem Josefům,
Jose�nám, Jožkům i Pepíkům přeje za celou redakci
Petr Sláma

Uzavřel jsem smlouvu o dílo s řemeslníkem a zaplatil zálohu na provádění díla oproti dokladu. Řemeslník práci nesplnil a termín dokončení díla již vypršel. Ve smlouvě jsem našel, že mohu od ní odstoupit.
Poslal jsem tedy výpověď smlouvy na adresu řemeslníka uvedenou
ve smlouvě a chtěl jsem po něm vrátit zálohu za dílo, které neprovedl.
Na moji výzvu však nereagoval, zjistil jsem na něj i telefon, ale ten mi
také nezvedl. Chtěl bych se tedy zeptat, jak bych měl dále postupovat,
abych dostal zaplacenou zálohu zpátky? Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím, že je třeba nejprve posoudit, jestli byla
smlouva o dílo ukončena. V tomto případě je třeba odlišit výpověď
smlouvy a odstoupení od smlouvy. Při účinném odstoupení od smlouvy
smlouva zaniká od počátku, jako kdyby nebyla uzavřena. Výpovědí
smlouvu naopak ukončíte k určitému datu. Z Vašeho dotazu také není
zřejmé, zdali řemeslník nějakou činnost provedl a zakázku nedokončil, nebo se zakázkou ani nezačal. Pokud zakázku ani nezačal, tak by
Vám měl vrátit celou poskytnutou zálohu na dílo. Pokud nějakou část
zakázky provedl a nedokončil, tak by mohl částečně nějaké prostředky
požadovat, jestliže je část již provedeného díla pro Vás využitelná.
Každopádně v této věci byste měl dlužníkovi zaslat předžalobní
upomínku, ve kterém mu dáte termín na to, aby Vám zálohu vrátil, a současně ho můžete upozornit, že pokud zálohu v uvedeném
termínu nevrátí, tak se obrátíte na soud s vymáháním dlužné částky
a budete po něm požadovat např. úrok z prodlení, na který máte nárok. V případě, že s řemeslníkem nebude možná dohoda nebo nebude
vůbec na Vaši výzvu reagovat, zbývá možnost soudního vymáhání
dluhu. V tom případě bych doporučoval se obrátit na advokáta, který
žalobu u soudu podá a prověří další okolnosti daného případu.

Rekonstrukce infocentra
Průběžné modernizaci Jaderné
elektrárny Dukovany neuniklo
ani její Informační centrum.
Rekonstrukce Informačního
centra JE Dukovany za dvacet
milionů korun od základů mění
způsob prezentace a umožní jeho
vyšší návštěvnost. Největší část
nákladů tvoří nové moderní audiovizuální technologie, umožňující přiblížit výrobní procesy a
funkčnost jednotlivých zařízení
v elektrárně pro posluchače
srozumitelným a poutavým způsobem. Rekonstrukcí projdou
také nejoblíbenější prvky infocentra, kterými jsou 3D modely

Starosta obce Dobřínsko v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky č.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo:

ŘEDITEL/ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÉ ŠKOLY DOBŘÍNSKO
Předpoklady pro výkon pozice ředitele/ky školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
• odborná kvalifikace odpovídající z. č. 563/2004 Sb., o pedagog. pracovnících a změně některých zákonů
• 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné
znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
(§ 5 odst. 1 písm. a) zákona ) • způsobilost k právním úkonům (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona) • občanská
a morální bezúhonnost (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona) • zdravotní způsobilost (§ 3 odst. 1 písm. d) zákona)
• znalost českého jazyka (§ 3 odst. 1 písm. e) zákona).
Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedené na www.dobrinsko.eu
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2014
Jmenování nového ředitele/ky na dobu šesti let v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 22. 4. 2014 do 12.00 hod. na adresu: Obec Dobřínsko,
Dobřínsko 60, 672 01 Moravský Krumlov.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná
a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo. Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ Dobřínsko - neotvírat“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení
na Mateřskou školu Dobřínsko.
Targoš Jozef v. r., starosta obce, tel. 602 870 364

Žaluzie Koblížek
) 602 733 688

REFERENCE TÝDNE:
Vertikální žaluzie

NOVÁ PRODEJNA
V MORAVSKÉM
KRUMLOVĚ

AZ Tower BRNO

- nejvyšší výšková
budova v České
republice

www.zaluziekoblizek.cz

nabízíme:

•
•
•
•

výpočetní techniku s příslušenstvím
elektroniku a domácí spotřebiče
náplně do inkoust. a laser. tiskáren
servis počítačů a notebooků
nám. T. G. Masaryka 28
(v průchodu vedle Jednoty)
Moravský Krumlov
web: www.zonecomp.cz
tel.: 728 881 666, 724 816 607

reaktoru, procesu výroby, cesta
paliva apod.
Informační centrum se poprvé
otevřelo veřejnosti před více než
před 18 lety a během této doby
si ho přišlo prohlédnout přes
524 tis. návštěvníků. „Cílem nebylo jen přiblížit oblast jaderné
energetiky široké veřejnosti, ale
snaha poskytnout jí detailní a aktuální informace z Jaderné elektrárny Dukovany a příležitost pro
vytvoření vlastního názoru na
účelnost a bezpečnost provozu,“
řekl Petr Spilka, tiskový mluvčí
JE Dukovany.
V novém kabátě by mělo
informační centrum přivítat své
návštěvníky již v závěru srpna
letošního roku, kdy se očekává
ukončení všech montážních i
instalačních prací.
Nejpočetnější skupinou návštěvníků jsou studenti středních
a základních škol různého zaměření, kteří tvoří cca 80 % návštěvníků. Zbývajících dvacet procent
jsou zástupci různých společností,
institucí, studenti vysokých škol
a laická veřejnost.
/TZ, abé/
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ZPRÁVY Z RADNIC

Postaví si novou radnici?
/Moravské Bránice/ Stará radnice v Moravských Bránicích
provozu obce již nepostačuje. Zdejší zastupitelé schválili na svém
veřejném zasedání záměr postavit nový objekt za 20 milionů korun.
Ten by měl zároveň sloužit jako hasičská zbrojnice a společensko-kulturní centrum obce. Starosta Moravských Bránic, Ing. Kamil
Ferda, nastínil zastupitelům možný harmonogram prací. V roce
2016 by byla uspořádána architektonická soutěž, u které by byla
hlavním kritériem komplexní kvalita řešení, nikoliv jen cena projektu. Předpokládané náklady soutěže jsou 500 tisíc korun. Na rok 2017
je naplánována demolice stávajícího sídla obecního úřadu. V letech
2018 až 2020 by mělo proběhnout zpracování projektové dokumentace, vyřešení celkového financování stavby a její realizace. /PeSl/

Zvoník si brzy oddechne

/Oslavany/ Zvoník byl vždy po panu starostovi a faráři nejváženější
osobou v obci. Není se co divit. Vystoupat po schodech na vysokou věž
a rozhoupat zvony vyžadovalo nejen skvělou fyzickou kondici, ale i
značnou míru citu pro tohle vážené a staré řemeslo. V dnešní době, díky
pokroku, je to podstatně jednodušší a stačí zmáčknout správný vypínač.
Elektrický pohon zvonu se rozhodla ve věži zámecké kaple instalovat
i oslavanská radnice. Instalaci provede vyškovská firma ELEKON, s. r. o.
a radnice za ni zaplatí přes 63 tisíc korun včetně DPH.
/PeSl/

Tetčice budou uzavřeny
/Tetčice/ Dlouho očekávaná rekonstrukce silničního průtahu Tetčicemi začne již letos na jaře. Podle informací z obecních webových
stránek www.tetcice.cz, kde je zveřejněna i dokumentace k celé
akci, bude stavba zahájena už 7. dubna. Postupovat bude směrem od
železniční trati na Neslovice. Prvním uzavřeným úsekem se stane komunikace mezi železničním přejezdem a obecním úřadem. V průběhu
rekonstrukčních prací bude zcela uzavřen průjezd obcí, s výjimkou
dopravní obsluhy. Ta bude mít také svá omezení. Objízdná trasa povede přes obec Kratochvilka. Díky dohodě s obcí Neslovice, kde v této
chvíli probíhá rekonstrukce kanalizace, bude dostupná v průběhu celé
stavební akce. Předběžný termín dokončení rekonstrukce silnice II/394
v průtahu obce Tetčice je plánován na 30. 11. 2014.
/PeSl/

Budovu školky zateplí

/Oslavany/ O tom, která firma provede zateplení mateřské školky
v Oslavanech, je již rozhodnuto. Rada města Oslavany na svém zasedání rozhodla o nejvýhodnější nabídce v zadávacím řízení této podlimitní veřejné zakázky. Tu nejlepší předložila firma OSP, spol. s r. o., se
sídlem v Moravském Krumlově. Ta se v ní zavázala, že práce provede
za finanční částku v celkové výši 3.203.421 Kč bez DPH.
/PeSl/

V obci zakázali hazardní hry

/Moravské Bránice/ Gamblerství neboli gambling je chorobná
závislost na hraní hazardních her. Gamblerství je považováno za patologickou psychickou závislost na lákavé představě rychlého zisku.
Na tuto nemoc se ráda „nabaluje“ taková činnost, o které si můžeme
přečíst zajímavé zprávy v černých kronikách. Řada měst a obcí tuto záležitost vidí jako velmi závažnou a řeší je rázně zákazem provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her, které jsou vyjmenovány
v zákoně o loteriích. A to i přes finanční ztráty, které utrpí. Jako již někteří kolegové před nimi, tak i zastupitelé z Moravských Bránic vydali
obecní vyhlášku, kterou již výše zmíněné činnosti na území své obce
zakazují. Vyhláška je účinná od 1. dubna 2014.
/PeSl/

ÚPRAVA PSŮ

Andrea Fráňová, M. Krumlov

Telefon: 605 155 801

PILA PACHL
nabízí:

SMRKOVÉ ŘEZIVO: 5x3 cm - 6,70 Kč/bm,
5x4 cm - 9 Kč/bm, 6x4 cm - 10,50 Kč/bm
TRÁMY DO DÉLKY 10 m - 4.900 Kč/m3
HOBLOVANÉ ŘEZIVO - 6.000 Kč/m3
Luboš Pachl • Čermákovice
tel.: 724 843 001 • pila.pachl@seznam.cz

21.03.2014

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 3

Pojďte k nám do Metaldyne a vybudujte si i Finanční poradna
vaše dotazy odpovídá Ing. Viktor Klíma, ředitel pobočky Partners
jisté zaměstnání s perspektivou do budoucna! Na
market v Ivančicích, Palackého náměstí 20, tel.: 602 315 232, e-mail:
Ráda se s Vámi podělím o příběh
Filipa a Jana Klikara, kteří měli
ve firmě Metaldyne takzvanou
„kliku“. To přirovnání a příjmení
bratrů Klikarů je zcela náhodné,
nicméně jejich příběh je z pohledu
personalistiky zajímavý.

Starší z bratrů Jan se vyučil na
Středním odborném učilišti řemesel v Moravském Krumlově v oboru automechanik. Jeho přáním bylo
servisovat rychlá auta. Nicméně se
mu hned po vyučení nezdařilo najít
smysluplnou práci, anebo pracovní
činnost odpovídající jeho vyučení.
Pracoval jako závozník, ostraha a
tak prostě co se dalo.
Mladší Filip se vyučil později

na stejné škole řemesel, ale obor
zámečník. Po vyučení se snažil
uplatnit jako svářeč, nejlépe v zahraničí. Pracovní nabídky se ale
zrovna nehrnuly. Celý rok nesehnal stálou práci.
V loňském roce se oba bratři

přihlásili o práci do firmy Metaldyne v Oslavanech. Neodradila je
ani forma agenturního zaměstnání,
přes niž musí vlastně skoro každý
dělník projít. Byli od května do
konce léta zaměstnáni u agentury
Trenkwalder, se kterou Metaldyne
již dlouhodobě spolupracuje.
V každém případě je jejich
kariérový příběh zajímavý tím, že
ačkoliv převážná většina ostatních

Je to životní úspěch
pro ivančického chovatele
Největší a nejprestižnější výstava pro chovatele králíků ze střední
Evropy se v letošním roce konala 22. února v České republice. Pořádání středoevropské výstavy králíků se zhostilo chovatelské středisko
ZO ČSCH Holice. Jednalo se o výstavu chovatelských klubů, které
se zúčastnilo 90 chovatelů z pěti zemí (Česká republika, Slovensko,
Německo, Rakousko, Polsko). Vystaveno bylo 670 králíků různých
plemen. Návštěvníci si mohli prohlédnout plemena: Novozélandský
bílý, Kalifornský černý, Kalifornský modrý, Kalifornský havranovitý,
Burgundský, Kuní hnědý, Kuní modrý, Siamský žlutý nebo Siamský
modrý. Králíci byli posouzeni odbornou porotou a poté byly uděleny
čestné ceny a tituly šampionů.
Právě na této výstavě dosáhl pan Pavel Buček z Ivančic svých dosavadních největších úspěchů v chovu králíků. Pan Buček se věnuje krásnému chovatelskému koníčku již 40 let a krom králíků chová holuby
a slepice. V Holicích získal následující ocenění:
• tři čestné ceny za kolekce králíků v kategorii Novozélandský bílý
• titul Středoevropský mistr za kolekci - toto ocenění je uděleno nejlepší kolekci králíků výstavy. Pan Buček získal za vítěznou kolekci 383, 5
bodů • titul Mistr klubu, který vyhrál již potřetí v řadě • a jeho králičí
samec byl oceněn jako nejlepší samec výstavy se ziskem 97,5 bodů.
A co všechno je potřeba udělat, aby byl králík na výstavu dobře připraven? „Je potřeba, aby byl králík řádně otetován kvůli identifikaci, musí
mít ostříhané drápky, vyčištěné uši i pohlaví. Dále musí být vyčesaný,
očkovaný, mít čisté bydlení a kvalitní stravu,“ řekl pan Buček, můj děda,
na kterého jsem velmi pyšná. Na výstavu musí králíky přivézt dva dny
předem, aby je posuzovatelé stihli prohlédnout a ohodnotit.
Můj děda Pavel zaznamenal na této prestižní výstavě obrovský
úspěch, poháry z jiných výstav nemá doma už ani kam dávat a nad
slovy naší babičky „Dědku už nic nevoz, kdo to má pořád leštit!“
se musí jen pousmát. Jak sám říká, když něco chceš dělat, musíš
to dělat pořádně a výsledky se dostaví. Přejeme mu mnoho zdaru
na dalších výstavách.
Iveta Bučková, vnučka

Stabilní a perspektivní strojírenská společnost
zabývající se lisováním a kovoobráběním
náhradních dílů pro automotive hledá vhodné
kandidáty na tato pracovní místa:

se znalostí NJ a AJ:
» Junior inženýr kvality
(VŠ absolvent)
» Inženýr kvality (se zkušenostmi)
»
»
»
»

Seřizovač postupových lisů
Údržbář/specialista na hydrauliku
Provozní elektrikář/vyhl. 50, §6
Seřizovač/operátor
CNC soustruhů
» Brigádník ve výrobě
Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,
e-mail: hr@metaldyne.cz

agenturních zaměstnanců pracuje
mnoho měsíců pod agenturou, než
přejdou do kmenového stavu, Jan
i Filip měli kliku a pracovní
smlouvu dostali od Metaldyne už
k 1. září, tzn. po 3 měsících. Čím
se to stalo? Jak se to podařilo?
Především projevili zájem o práci a o výrobní zařízení, zaujali
příkladnou pracovní disciplinou
a schopností se rychle učit a zaučit.
V září je vyslal manažer výroby
do Německa na dlouhodobé školení jak obsluhovat a ovládat výrobní zařízení, která v českých závodech Metaldyne ještě nemáme.
V německém závodě v Zell a. H.
se oba hoši naučili, jak se pracuje
na automatizovaných lisech pod
názvem Magnetkern, určených
pro brzký transfer do českého Metaldyne. Na automatizovaných lisech se sériově vyrábí kovové díly
do automobilového průmyslu.
Firma jim poskytla na dobu zaučení tlumočníka a zajistila veškeré
potřebné zázemí. Na svůj pobyt
ve Schwarzwaldu vzpomínají
velmi rádi. Přineslo jim to i osobně spoustu zkušeností, poznání.
„Byla to prostě nabídka, která se
nedá odmítnout,“ řekl Filip K.
Dnes jsou připraveni na práci se
složitějšími zařízeními, než je většina tradičních pro lisovnu v Oslavanech, a mají výborné výhledy se
profesně a odborně rozvíjet dál.
Na otázku „Jak Vás baví práce v
Metaldyne?“ a „Co byste vyřídili
ostatním uchazečům o práci v Me-

taldyne?“ odpověděli:
Jan: „Na začátku jsem se cítil
nejistě, byl jsem skeptický, zda
se dostanu do kmenového stavu
firmy. Dnes jsem rád, že jsem to
na začátku vydržel. Každý den je
něco nového a zajímavého; mohu
se stále učit a zdokonalovat se
a těším se na to, co mě v Metaldyne ještě čeká.“ Ostatním zájemcům
o práci Jan vyřizuje: „ Jestli chcete
stálou práci, nebuďte průměrní a
ukažte, že umíte máknout!“
Filip: „Na začátku jsem byl
zklamaný z té stereotypní práce
a velkého hluku. Ale to jsem vše
přetrpěl. Dnes jsem rád, že jsem ze
sebe dal tenkrát všechno a tvrdší
začátky vydržel. Dnes využívám
všechny své vlohy a dovednosti.“
Jednatel společnosti a generální
ředitel pan Sebastian Wagner na
toto téma říká: „Bratři Klikarovi
jsou jen jeden z mnoha příkladů
lidí, kteří v naší firmě udělali kariéru. Dokonce náš současný manažer
výroby, který je dnes zodpovědný
za více jak 130 zaměstnanců, před
mnoha lety začínal v naší firmě
jako nástrojař. Je to pro mne srdeční záležitost podporovat dobré
lidi a rozvíjet je v naší společnosti.
Každý může ukázat, co umí.“
Přijďte i Vy do Metaldyne Oslavany. Tato firma se zahraničním
zázemím nabízí neustále další a
jistě i pro mnohé z Vás zajímavé
pracovní příležitosti.
Štěpánka Jenešová, HR Manager,
Metaldyne Oslavany, spol. s r. o.

Od 28. března do 14. dubna v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích

STAROČESKÉ BEZMASÉ POKRMY
PŘEDKRM: 100 g Salát z polníčku s medovým vinagrettem,
ořechy a domácím ovčím sýrem - 89 Kč
POLÉVKA: 0,22 l Herta (krémová zeleninová polévka s rýží,
květákovými růžičkami a houskovými knedlíčky) - 26 Kč
SPECIALITY: 300 g Smažená pučálka (naklíčený celý hrách)
se sázeným vejcem - 69 Kč
300 g Bramborové řízky doplněné salátem z vodnice - 79 Kč
300 g Brambor. roláda plněná cibulovou slámou položená na list. špenátu - 79 Kč
300 g Hubník - 99 Kč • 300 g Zelňáky - 49 Kč
200 g Kopřivový salát se zakysanou smetanou - 49 Kč
DEZERT: 3 ks Domácí lívance na borůvkovém zrcadle - 29 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------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

HODINA ZEMĚ 2014
Celosvětový happening na podporu ochrany životního prostředí.
Spojujeme všechny, kteří jsou připraveni začít měnit svůj svět
a inspirovat k pozitivní změně ostatní.

Akce proběhne 29.3. 2014 od 20:30 do 21:30 hodin.
více na www.veronica.cz/hodinazeme

Lubomír Becha
HYDROIZOLACE
VAEPLAN
• ploché støechy
• balkony, terasy
• bazény
Špičkový materiál,
životnost až 50 let.
Dlouholetá praxe v oboru.
Záruka na práci 10 let.

Vedrovice 288
mobil: 603 885 935
e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

písek
do bazénové
filtrace

145 Kč
za 25 kg

market.ivancice@partners.cz, http://market.partners.cz/ivancice.

Před lety jsem si vzal půjčku. Tři a půl roku jsem splácel zcela
vzorně. Jenže před dvěma měsíci byla v práci restrukturalizace a já
nastoupil na menší úvazek než předtím, novou práci se mi nedaří
sehnat. S menším úvazkem přišlo snížení mzdy a se splácením už to
není tak slavné jako předtím. Rezervy se pomalu tenčí a já se bojím,
že mi za měsíc, dva zaklepe na dveře exekutor.
Vaší výhodou je, že se Vám zatím povedlo, byť s obtížemi, splácet.
Existuje tedy ještě možnost, že se s finanční institucí, u níž máte půjčku, domluvíte třeba na odkladu splátek nebo na snížení splátky a prodloužení doby splatnosti. Jsou různé varianty řešení, ale je třeba jednat
co nejrychleji a nečekat na dobu, kdy už nebudete moci uhradit své
závazky. Pokud se necítíte na jednání s finanční institucí Vy osobně,
doporučuji se obrátit na odborníky, nejlépe nezávislé finanční poradce.
Špatným řešením by bylo si nyní vzít další půjčku na uhrazení současných dluhů, případně hrát tzv. mrtvého brouka a s finanční institucí nekomunikovat a nechat situaci dojít až ke zmiňované exekuci. I ve finančnictví stejně jako v lékařství platí, že prevence je daleko levnější než léčba.
Šest pravidel, než se rozhodnete pro půjčku:
1. Pozor na nebankovní instituce! Neférové podmínky můžete dostat
kdekoliv, ale u nebankovních subjektů je nebezpečí vyšší.
2. Vždy chtějte vědět, kolik celkově na úvěru přeplatíte, jaké jsou úroky, poplatky a především rozhodující sazba RPSN (roční procentní sazba
nákladů). RPSN nad třicet procent je v dnešní době již hodně drahý úvěr.
3. Rozlišujte mezi dobrými a špatnými úvěry - tedy mezi dluhem kvůli
věcem nezbytným či dlouhodobě významným (bydlení, studium) a zbytným (elektronika, dovolená). Na zbytné věci si musíte umět našetřit sami.
4. Zkuste si úvěr nanečisto. Odkládejte si stranou několik měsíců
částku ve výši splátek budoucího úvěru a zjistěte tak, zda pro vás půjčka nebude zátěží a vše zvládnete. Možná potom zjistíte, že místo úvěru
to chce jen více trpělivosti a na vytouženou věc si dokážete našetřit.
5. Vždy chtějte vědět, co se bude dít, pokud se dostanete do problémů se splácením. Jaké jsou sankce a penále? Vyhýbejte se smlouvám
obsahujícím rozhodčí doložku! Je několik variant, jak být připraven na
problémy se splácením: tvorba rezerv, které pokryjí výpadek příjmu,
pojištění, které pokryje různá rizika (neschopnost splácet, invaliditu,
úmrtí atd.), a také znalost možností, jak sankcím předejít.
6. Napřed čtěte, potom podepisujte! Pokud si se zněním smlouvy
nedokážete poradit, obraťte se na nezávislého finančního poradce,
odborníka, který rozumí finančním produktům a nezastupuje žádnou
konkrétní banku ani pojišťovnu.

OBK při JE Dukovany informuje:

Blackout všech bloků EDU
Ve čtvrtek 13. března 2014 se na Jaderné elektrárně Dukovany
uskutečnilo pravidelné cvičení pro případ ztráty napájení elektrickou
energií, tzv. blackout. S námětem, programem a cílem cvičení seznámil
účastníky bezpečnostní inženýr elektrárny, Ing. Fejta. Mezi účastníky
nechyběli samozřejmě zástupci zainteresovaných síťových pracovišť
(energetické dispečinky, rozvodny, vodní elektrárny), inspektoři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a zástupci ČEZ, ČEPS a E.ON.
Cílem cvičení bylo, mimo jiné, ověření komunikace a spolupráce
elektrárny s Českou přenosovou soustavou a společností E.ON při
řešení blackoutu v určitém čase a v neposlední řadě získání zkušeností
a podnětů pro eventuální zkrácení času do obnovy napájení.
Scénář cvičení byl nastaven tak, že vlivem silného větru došlo
k pádu dvojitého vedení 110 kV mezi Jadernou elektrárnou Dukovany
a rozvodnou Slavětice, výpadek rozvodny Sokolnice a další události.
Z důvodu zmíněných příčin směnový inženýr požádal o podání napájení z Vodní elektrárny Dalešice, což se také podařilo.
V době, kdy bylo napětí do elektrárny přivedeno, mohla být spuštěna
čerpadla na odvod tepla z reaktoru a bazénu vyhořelého paliva, což je
nejdůležitější krok k zabránění vzniku radiační havárie. Tím byl cíl
cvičení splněn!
Možnosti být jako člen Občanské bezpečnostní komise přítomen při
takovém cvičení přímo na trenažéru blokové dozorny si velice vážím.
Současně obdivuji profesionalitu, zkušenost, klid a rozvahu, s jakou
byla situace řešena. Znovu jsem se osobně přesvědčil, že elektrárna je
v dobrých rukách. Josef Obršlík, starosta obce Ketkovice a člen OBK
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Lázeň perlivá v Lesonicích Alpská story, díl. V. - déšť a ztráta kamery
20. června 2012
cím se několik kilometrů zpět a
má v dubnu další reprízu
Ráno prší. Všichni ještě spí a nic. Je pravděpodobně nenávratně
Horské městečko Roubion

Vážení diváci a příznivci Lesonické Ochotnické Sešlosti („LOS“), ne
že bychom úplně rozuměli tomu, jak je to možné, ale poslední dobou
se nám lepí na paty Vaše přízeň, za což Vám chceme co nejsrdečněji
poděkovat. Taktéž děkujeme za Váš potlesk, kterým jste po každém
představení ocenili naši snahu a který je pro nás „amatérské herce“ tou
největší odměnou (míněno fakt upřímně).
Vzhledem k tomu, že Váš zájem je i nadále neutuchající a velmi inspirativní (což při kvalitě našeho zpěvu opravdu nechápeme), rozhodli
jsme o zařazení ještě jednoho divadelního představení hry „Lázeň
perlivá“ na naší útulné domovské scéně v Lesonicích, a to v sobotu
5. dubna 2014 v 19 hodin.
Dovolte, abychom touto cestou rovněž poděkovali pořadatelům
letošního BEZGESTFESTU za pozvání na divadelní prkna do Moravského Krumlova. Těšíme se na další společná setkání.
Rezervace míst Naďa Jiráčková - 777 164 616 (po 15. hodině).
Za členy „Lesonické Ochotické sešlosti.“: Josef Kocáb - režisér

(P)otraviny na našem stole - zapomenuté potraviny
Zkusili jste se někdy zamyslet
nad tím, čím se živili naši předkové? A přemýšleli jste někdy o tom,
proč donedávna lidé netrpěli v tak
hojném počtu „moderními“ nemocemi, jako jsou např. cukrovka,
srdeční choroby, obezita, mozková onemocnění - schizofrenie, autismus, nejrůznější typy rakoviny,
revmatická artritida, neplodnost,
deprese či chronická únava, autoimunitní poruchy, Crohnova
choroba, kožní onemocnění?
Pokud jste si někdy položili
tyhle dvě otázky, dost možná jste
došli k závěru, že mezi způsobem
našeho stravování a rozšířením
tzv. civilizačních chorob musí
existovat nějaká souvislost. Zkusme se nad touto problematikou
zamyslet společně.
Asi nejnápadnější změna na
našem talíři za posledních několik
desítek let je, že dnešní strava je
založena na obilovinách, zejména
na vyšlechtěné pšenici s pozměněným genetickým kódem. Ovšem

před rozmachem zemědělství, tedy
zhruba před 10 000 lety vypadala
naše strava zcela jinak: maso ulovených zvířat, pestrý výběr bylin,
kořínků, trav, nešlechtěné ovoce
s nízkým obsahem cukru a ostatní plody stromů. Vlastně plody
stromů, žaludy, bukvice, kaštany,
patřily mezi největší plody, které
tehdy existovaly. Byl to základní
zdroj sacharidů. Pro člověka bylo
snazší udělat si mouku např. ze
žaludů než sbírat zrníčka trav
- předchůdců dnešních obilovin.
Nikde tehdy nerostly lány geneticky upravené pšenice.
Ještě před zhruba 60 lety lidé
používali mouky ze stromů a znali
také mouky z pseudoobilovin jako
pohanka nebo jáhly. Na rozdíl od
pšenice mají mouky z jáhel nebo
pohanky, ale též ze stromů, např.
žaludová, kaštanová, bukvicová
či ze svatojánského chlebíčku
(karob), nízký glykemický index,
tudíž nezvyšují hladinu krevního
cukru a neobsahují žádný lepek.

Pro naše tělo má totiž obrovský
význam zachovávat krevní cukr
pokud možno v co nejvíce vyrovnané hladině a o škodlivosti lepku
pro náš imunitní systém snad ani
není třeba hovořit. Jestliže se nám
podaří díky vyvážené stravě udržovat vyrovnaný krevní cukr, netrpíme pocitem hladu, zbavíme se
neovladatelných chutí a nevznikají
u nás autoimunitní choroby.
Z uvedeného vyplývá, že geneticky člověk není přizpůsoben
trávit tak velké množství obilovin.
Mnohem přirozenější je přijímat
větší množství kvalitních tuků. V
tomto směru však i zde nastalo
mnoho (nepříliš rozumných) změn
v našem jídelníčku. Ještě před pár
desítkami let se běžně používalo
sádlo, máslo, které byly díky cholesterolové hysterii postupně nahrazeny škodlivými rafinovanými
oleji a margaríny, jež obsahují karcinogenní transmastné kyseliny.
A když už jsme zmínili stromy jako zdroj potravy, neměli

bychom zapomenout na chuťově
i nutričně výborný bukvicový
olej, který byl ještě před 100 lety
významným zdrojem omega 3
mastných kyselin v lidské stravě.
Naše tělo může zdravě fungovat
pouze tehdy, když mu dodáme
zdravé potraviny. Stejně tak lze
zařazením správných potravin do
jídelníčku napravit škody způsobené špatným stravováním, které
se již projevily jakoukoliv nemocí.
PLACKY Z ŽALUDOVÉ MOUKY
100 g žaludové mouky, 200 g
pohankové mouky, lžička soli, lžička
kmínu, asi 200 ml vody - dle potřeby
Postup: Sypké suroviny smícháme a přiléváme vodu tak, aby
vzniklo vláčné těsto. Na plech
vyložený pečicím papírem vytvoříme buď jednu velkou placku, kterou po upečení rozkrájíme
na menší díly, nebo několik
malých. Hotové placky mažeme
sádlem, máslem nebo jakoukoliv
pomazánkou.
Dana Šandová,
www.protiplisnovadieta.cz

já zalézám pod stříšku toalet a
dopisuji zážitky předchozího dne.
Díky spáčům Milanovi, Jirkovi
a Ríšovi odjíždíme za prudkého
lijáku, který začal kolem desáté.
Pomalu šplháme do průsmyku
Col de La Bonett ve výšce 2802
metrů. Motorka od výšky 1400
metrů zase stávkuje a pomalu se
mi všichni vzdalují. Setkáváme
se až u vojenské pevnosti asi
250 metrů pod vrcholem, kde se
fotíme. Po cestě míjím chlápka na
Ducatti, který to díky vodě poslal
mimo silnici. Naštěstí si jen odřel
kombinézu. Na vrcholku průsmyku jsou kluci dávno pryč. Silně
prší a fouká silný vítr. Bojuji s náklonem motorky, vynechávajícím
motorem a stísněným pocitem.
Jedu do údolí a kluky vždycky po
chvilce zahlédnu několik desítek
výškových metrů pod sebou. Setkáváme se zase na první pumpě.
Motorka se zase umoudřila
a my projíždíme jeden menší
průsmyk za druhým. Úplně mne
dostává vesnička Roubion postavená přímo nad našimi hlavami
v prudkém svahu. Zastavujeme u
kruhového objezdu jedné z vesniček a dáváme oběd v restauraci.
Kde se vzali, tu se vzali, v opačném směru přijeli naši Němci. Vyměňujeme si pár slov a úsměvů.
Francouzské Alpy jsou malé.
Po celou dobu naší cesty natáčím na malou sportovní kameru
umístěnou na přilbě nebo motorce
zapůjčenou od f. Variant plus z
Třebíče. A netuším, že nejslabším
článkem kamery je její držák. Při
výjezdu na Col de Valberg zjišťuji,
že kameru na přilbě nemám. Vra-

někde v rokli. Jímá mne zoufalství a velké zklamání. Tyto pocity
mne provázejí celý den a nemohu
se dále soustředit na jízdu.V těchto chvílích myslím na ženu a děti.
Nejde o kameru, tu zaplatím, ale
o záznam uvnitř. Celou cestu se
snažím dokumentovat a během
chvilky je všechno pryč.
Projíždíme nádherným přírodním parkem Mercantour. Od hladin řek sevřených v údolích šplháme jednou zatáčkou za druhou
nad 2000 m nad mořem a naopak.
Počasí se umoudřilo už kolem
třinácté hodiny. Tento den zdoláváme 8 průsmyků a projíždíme
stovky zatáček. V jednom místě
pozorujeme orla vznášejícího se
majestátně nad údolím.
Při cestě do kempu u města
Idoly se Milan náhle zastavuje a
myslíme si, že potřebuje vykonat
potřebu. Počkáme na něj u pumpy. Po deseti kilometrech zastavujeme a čekáme. Dlouho nejede
a po nějaké době se objevuje s
tím, že mu pravděpodobně odešlo
hlavní ložisko v zadním kole.
Po příjezdu do kempu mechanik
Tonda zjišťuje, že problém je
v uložení kyvného ramene držícího celé zadní kolo. Skutečný stav
poruchy necháváme na ráno a po
ubytování jdeme do přilehlé restaurace v kempu na pivo. Majitel
je podobný francouzskému herci
Jeanu Reno. Kupujeme víno a musíme zapít ztrátu kamery. Půlnoc
to jistí a my jdeme spát. Jsem
utahaný jako pes.
Dnes 350 km, celkem 2183.
Do svého deníku zaznamenal
Rudolf Fráňa - Joe
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Krumlov před léty
Ulice Dr. Odstrčila č. p. 55 a 56
Palackého 79 a 83

Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Pokračování o domu s č. p. 56 a 83 (22/I). Obec však Sequensovy
plány vrátila s tím, že nebyly zhotoveny podle zákonných předpisů.
Popotahováním a oddalováním rozhodnutí obec v čele s německým
představenstvem bránila rozvoji českých měšťanských škol v M.
Krumlově. Do domu měly být totiž přesunuty 2 třídy české měšťanky.
JUDr. Kopřiva a Alois Stehlík, jakožto představitelé Matice M.-krumlovské, se odvolali s tím, že „slavnému obecnímu výboru záležeti musí
na udržení dobré shody s českým obyvatelstvem, které jest téměř jediným konsumentem Mor. Krumlova a od nějž závisí namnoze existence
obchodníků a živnostníků v Mor. Krumlově […]. Nevyřizováním a
protahováním záležitostí stavebních a nešetřením předpisů zákona
stavebního nebude otázka českých měšťanských škol v Mor. Krumlově
sprovázená ze světa. České měšťanské školy jsou a zůstanou a to v Mor.
Krumlově za všech okolností!“ V roce 1912 byla škola z tohoto domu
přestěhována na Klášterní náměstí a dům se dostal nakrátko do vlastnictví Josefa Seidla. Mezi lety 1912 až 1924 jej vlastnil Wincenz Schwarz
a poté do roku 1929 Jan Raška a po něm cestmistr Emanuel Vojtek.
Za manželů Ottilie a Josefa Seidlových byla č. p. 22/I a 23/I
oddělena příčkami. V roce 1924 byla na domě směrem ke kostelu
odhalena bronzová pamětní deska manželům Odstrčilovým. Za války
byla deska úmyslně poškozena (zřejmě německými) vandaly. Deska
byla později obnovena z druhé strany domu a ulice byla přejmenována na ulici MUDr. Odstrčila. V roce 1926 byl dům přestavován J.
Raškou. Tento dámský krejčí si v domě zřídil výklad se skříní. Před
válkou v domě žila vdova Františka Vojtková (nar. 1892 ve Višňové)
s odrostlými dětmi Jarmilou a Oldřichem. Vojtkovi žili v M. Krumlově
od roku 1919. Část domu byla pronajímána, načas zde měl svou živnost
s textilem Štěpán Procházka, před válkou zde bylo v nájemním vztahu
kamnářství Antonína Jeřábka. Za války byl obchod prázdný. Dům byl
bombardováním velmi těžce poškozen. Po jeho přestavbě si zde otevřel
Oldřich Vojtek obchod se smíšeným zbožím. Jeho obchod byl delimitován v roce 1949 pod n. p. Pramen Brno a od roku 1951 přestěhován na
ulici Růžovou, O. Vojtek byl pouze jeho národním správcem. V domě
dnes není žádná živnost. Rohová část dnes nese samostatné číslo popisné 83 a budeme se jí věnovat z ulice Palackého.
Protější rohový dům je č. p. 55 (18/I). Spis domu pochází z roku
1892, kdy jej vlastnila Marie Schwarzová. V roce 1893 zadala staviteli
Jakobu Reischlovi spojení domů 18/I s 29/I. V té době bylo z čísla 18/I
vyčleněno ještě číslo popisné 29/II, které bylo později zrušeno. Od té
doby má dům současnou podobu. M. Schwarzová však vlastnila i horní
„Pasekovo“ č. p. 149/I. V letech 1900 - 1901 prováděla majitelka další
přestavbu, tentokráte však pouze rohové části. Je možné, že horní 149/I
již vlastnil někdo jiný. V roce 1904 přestavoval domek 18/I J. Reischl
pro majitele domu Vincenze Schwarze, který zde provozoval smíšené
zboží. V roce 1928 je v domě doložen jako majitel neznámý Antonín
Nevorál a vzápětí Gabriela Krylová. Ta za pomoci stavitele Tomáše
Kolofíka prováděla drobné úpravy domu. V roce 1930 byly vypracovány plány Viktorem Wondrakem pro nového majitele domu, dosavadního souseda Viléma Klíma, který dům od G. Krylové odkoupil.
V. Klím dům přizpůsobil svému podnikání a nechal v něm prorazit dveře místo oken. Klímovi zde provozovali obchod se smíšeným zbožím.
V. Klím (nar. 1873 v Křtěnicích) zde žil před válkou se ženou Terezií
a dcerami Anežkou a Ludmilou, starší děti Marie, Anděla a Josef pobývali již jinde. Před záborem města rodina odešla do Židenic. Za války
byla v domě ubytována tyrolská rodina Untenových (fonetický přepis).
Tyrolské obyvatelstvo zde dostávalo uvolněné domy po uprchlých českých rodinách. Většinou šlo o velké rodiny s mnoha dětmi, což mělo
za cíl posílit docházku ve zdejší německé obecné škole. Od roku 1945
bydlela v rožním domě Antonie Smejkalová s dcerou a v domě byla
též filiálka znojemského obchodu s textilem s vedoucím p. Truhlářem.
Po roce 1989 byl dům zcela nově vystavěn a propojen se sousední elektroopravnou Jaromíra Válka. V současnosti je obchodní místo pronajato obchodu s barvami a nátěrovými hmotami Finesa.
Klímovi však původně obývali vedlejší dům na Palackého ulici č.
p. 79 (30/II), patřící již do židovského ghetta. V roce 1893 je v domě
evidován M. Weisz. Nejpozději od roku 1917 vlastnil dům V. Klím.
Ten ostatně bydlel v M. Krumlově již od roku 1910, je možné, že zde.
V roce 1923 dům Klímovi rekonstruovali podle plánů A. Potschky a
rozšířili obchodní místnosti. Před válkou byla v domě umístěna trafika
p. Kavalce, za války zde bylo klempířství p. Janšty. Klímovi se po válce vrátili a dům si opravili. Byla v něm zazděna okna a dveře starého
obchodu. V současnosti zde není žádná živnost.
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.): Moravský
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.
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„Uhelné Rosicko-Oslavansko před dvaceti lety
Už více než dvacet let nepoužívá rosicko-oslavanský region
přívlastek „uhelný“. Poslední
vůz černého uhlí vyjel ze zbýšovského dolu Jindřich II v prosinci
1991 a z dolu Antonín v únoru
1992. Tím skončila těžba definitivně. Od října 1991 prováděly
Rosické uhelné doly intenzivní
likvidaci následků téměř 240leté
těžby uhlí. Ale intenzivně se pracovalo především na výhledové
koncepci podniku.
V roce 1994 dochází k významným změnám. Státní podnik Rosické uhelné doly, Zbýšov u Brna
se rozděluje na dva samostatné
právní subjekty, a to na „zbytkový“
státní podnik Rosické uhelné doly
v likvidaci a akciovou společnost
RUD. Filosofie názvu tehdy nově
vzniklé akciové společnosti RUD
již nemá nic společného s doly,
ale má presentovat - Rozum, Um
a Dovednost.
Zbytkový státní podnik měl
za úkol dořešit likvidaci těžební
činnosti. Jeho ředitelem se stal
ing. Milan Šoupal. Dne 30. června
1998 podnik zanikl a zahlazování
následků důlní činnosti pak prováděly Jihomoravské lignitové doly
Hodonín, pod vedením ředitele
ing. Josefa Kouřila. V roce 2000
se staly odštěpným závodem Rud-

která působila v oblasti bytové
a občanské výstavby.
Na valné hromadě v roce 1995
se nečekaně přihlásil o svá rozhodovací práva nový akcionář, který
získal větší počet akcií společnosti, ihned se na valné hromadě ujal
řízení a v krátké době se ujal
řízení celé a. s. Na podzim 1995
ing. Jan Pelc z podniku odchází
a řízením akciové společnosti byl
pověřen ing. Milan Doleží (říjen
1995 - únor 1996).
Na jaře roku 1996 do čela společnosti nastoupil nový generální
ředitel a RUD, a. s. se transformovala na společnost Kepák
Group, a. s. a o něco později na
společnost s ručením omezeným.
Byla změněna koncepce akciové
společnosti, nově byly utvořeny
pouze dvě divize. Divize ocelových konstrukcí, ředitelem byl
jmenován Josef Michna, a divize staveb a dřevostaveb, kam
spadala také stavební výroba
a elektro. Ředitelem této divize
byl jmenován ing. Milan Doleží.
V roce 1997 se osamostatnily výroby elektro a stavební a utvořily
společně soukromou firmu DUR
plus, s. r .o. Tato firma zdárně působí až do dnešních dní a v současné době má sídlo na Zastávce.
Pod novým řízením se zbý-

Areál dolu Jindřich v současnosti

ných dolů Příbram. Rudné doly se
31. října 2001 sloučily se státním
podnikem DIAMO Stráž pod Ralskem a s likvidací následků těžby
uhlí v rosicko-oslavanském revíru
pokračuje jejich odštěpný závod
GEAM Dolní Rožínka.
Druhý vzniklý subjekt akciová
společnost RUD zahájil svoji činnost v pěti samostatných divizích.
Generálním ředitelem akciové
společnosti se stal ing. Jan Pelc,
ředitelem výrobně technickým
a investičním byl jmenován
ing. Milan Doleží, ředitelem pro
ekonomiku ing. Richard Dvořák.
Ředitelem divize ocelových konstrukcí byl jmenován Aleš Šrámek, dřevovýroby ing. Čestmír
Staněk, kovovýroby František
Palát, stavební výroby Václav
Žák a ředitelem divize elektro byl
jmenován Ladislav Hort.
Činnost akciovky se začala
úspěšně rozvíjet. Jádro zaměstnanců kovovýroby tvořili delimitovaní zaměstnanci bývalého VKD
s velikými zkušenostmi v širokém
sortimentu výroby ocelových
konstrukcí a významných staveb.
Dřevovýroba měla úspěchy jak
v dřevostavbách, tak ve výrobě
protihlukových stěn, impregnaci
a výrobě nosníků Nail-Web ve
francouzské licenci. Elektrodivize
vyráběla příhradové transformátory pro energetické rozvody a dále
prováděla běžné elektrikářské
práce, rovněž tak divize stavební,

šovské společnosti přes obrovské potíže několik let dařilo, na
„Koksovně“ (Na Láně) dokončila
rozestavěnou velkou výrobní
halu. Majitel společnosti se snažil
problematiku výroby ocelových
konstrukcí a montáží řešit kooperací s další svojí firmou. Avšak
celkový nezájem o rozvoj dřevovýroby nakonec vedl v následujících obdobích k pozvolnému snižování činnosti, až nakonec došlo
k úplnému ukončení. Přes velkou
snahu o udržení alespoň výroby
ocelových konstrukcí došlo nakonec i k likvidaci této činnosti. Vše
k velké škodě občanů Zbýšova,
protože ubylo pracovních příležitostí. V dobách nejaktivnější
těžby uhlí zaměstnávaly Rosické
uhelné doly kolem dvou tisíc pracovníků, a dokonce v době aktivní činnosti koksoven, briketárny,
šamotárny, železáren, zaměstnávaly důlní společnosti v revíru až
3 300 pracovníků. V té době bylo
Rosicko-Oslavansko nejprůmyslovější oblastí Brněnska.
Uvolněné a opuštěné výrobní
haly kovových konstrukcí ve
Zbýšově Na Láně nakonec asi
před dvěma roky zakoupili od
firmy Kepák Group, s. r. o. američtí podnikatelé, kteří úspěšně
podnikají v Oslavanech (závod
Metaldyne), a rozjeli ve Zbýšově
svoji výrobní činnost.
Že není jednoduché úspěšně
podnikat, dokazují i prázdné

Zlikvidovaný areál dnes

prostory bývalého nádvoří dolu
Jindřich II, odkud postupně
zmizely všechny technologické
budovy a provozy dřevovýroby.
Na srovnané pusté pláni se prozatím ještě tyčí k nebi těžní věž
dolu Jindřich II. Do tří roků zmizí
i tato poslední připomínka zašlé
slávy hornického Zbýšova-Sičky.
Bude tak zbořena unikátní těžní
věž, jediná této konstrukce a provedení v republice. Navíc patřila
nejhlubšímu dolu na černé uhlí u
nás i ve střední Evropě.
Nezávidím současnému majiteli
jeho starosti - jak s tímto prázdným
prostorem naložit. Snad alespoň
voltaické moře, zaplavující volné
prostory z druhé strany, přináší
majitelům prospěch a kompenzuje
starosti, které jim přineslo vlastnictví bývalého důlního podniku.
Časy se mění, a tak už jen my
starší s nostalgií vzpomínáme na
aktivní období, kdy byl hlad po
uhlí, kdy uhlí bylo krví průmyslu. Desítky autobusů, především
na ranní směnu zaplněných na
prasknutí, přiváželo zaměstnance
na směny ze všech směrů, z okolních obcí, i z Ivančic, Brna a okolí.
Škoda jen, že nedošlo k realizaci
záměru, který měl nahradit pracovní příležitosti po uzavření dolů.
Tehdejší vedení důlní společnosti
vyvinulo maximální úsilí, aby po
skončení těžby nedošlo k sociálním problémům a nezaměstnanosti. V té době řídil Rosické uhelné
doly ing. Emil Okruhlica.
Nosným programem budoucí
společnosti se měly stát stavebně montážní práce na výstavbě
tepelných napáječů. Rozhodující
stavbou měla být výstavba tepelného napáječe Jaderná elektrárna
Dukovany - Brno, která měla
splnit záměr - Teplofikace měs-

ta Brna z JEDu. Ke schválení
záměru ústředními orgány došlo
už v květnu 1985, i finanční
prostředky byly připraveny.
Bylo uvažováno o kapacitě 1950
pracovních míst. Bylo počítáno
s tím, že RUD, a. s. se stane generálním dodavatelem třetí etapy
výstavby severozápadní oblasti
města Brna - obchvat města
tepelným napáječem.
Brno mělo být vytápěno odpadním teplem z Jaderné elektrárny Dukovany. Z tohoto důvodu došlo také k delimitaci s VKD,
závod Zastávka, jehož zkušení
pracovníci měli tvořit jádro nové
odborné činnosti. Počítalo se především s ražbou tunelů, například
měl být vybudován tunel Koblih-Padochov dlouhý 3 230 m, dále
Bobrava tunel 450 m a tunel 4
600 m a další tunely v Brně.
Celé dílo teplofikace mělo být
dokončeno v roce 1996, kdy již
Brno mělo být vytápěno z dukovanské elektrárny. Bohužel se
podařilo dokončit jen brněnské
tunely Holedná-Chochola, a to
v roce 1989. Nové události přinesly i nové přehodnocení záměru
a záměr byl odmítnut. Téměř dva
tisíce občanů z okolí, i z Ivančicka,
ztratilo naději získat zde práci.
Kupodivu před nedávnem byl
proveden nový pokus vrátit se
k tomuto záměru, ale žalostná situace ve státní finanční sféře opět
záměr smetla se stolu.
Tak co si přát na konec? Pro
město Zbýšov, které v příštím
roce oslaví své 50. výročí získání
statutu města, dobré podnikatelské záměry a schopné podnikatele, hodně nových pracovních
příležitostí, občanům slušné výdělky a trochu toho obyčejného
lidského štěstí. Jarmila Plchová

PERMONIUM® Oslavany
připravuje sezonu 2014
Protože krásné jarní počasí zavládlo tento rok skutečně brzy, rozhodli jsme se letošní sezonu zahájit již první sobotu v dubnu, tedy 5.
4. 2014 v 10.00 hodin. Od 5. dubna do 29. června bude zábavný park
PERMONIUM® otevřen každý víkend od 10.00 do 18.00 hodin. Od
30. června do 31. srpna se k nám můžete přijít pobavit a užít si zábavu
každý den od 9.00 do 19.00 hodin.
Mimo jiného se můžete těšit na nové zajímavé atrakce (např.: Permoníkov, živí oslíci), moderní technologické vybavení, kvalitní zázemí a vstřícný personál, kde kromě poznání nabízíme aktivně strávený volný čas, a to
pro všechny věkové kategorie. Za novým zážitkem se vydejte naším parkem po stopách vzniku černého uhlí, zabojujte v netradiční Pavoučí pasti
- dvouúrovňovém lanovém centru, anebo objevte jednoho z šesti oslavanských permonů v zajímavé interaktivní hře Magic Permon. Nezapomeňte
navštívit zrekonstruovanou kulturní památku těžní věže dolu KUKLA.
Stačí si jen vybrat, jaký zážitek si chcete z PERMONIA odnést!
V průběhu sezony připravujeme několik mimořádných akcí, z nichž
první se bude konat 18. dubna pod názvem VELKÝ PÁTEK V PERMONIU - zahájení sezony s velikonočním překvapením a Permoniádou.
O dalších plánovaných akcích vás budeme informovat.
Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že využijete naše široké spektrum nabízených služeb.
Váš Permonium Team
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 24. 03. DO 06. 04. 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.
• 28.3. v 18.00 hod. - AKADEMIE GYMNÁZIA MORAVSKÝ KRUMLOV.
Kinosál MK, vstupné dobrovolné.
• 31.3. v 17.00 hod. - SLAVNOSTNÍ KONCERT KE DNI UČITELŮ.
Taneční sál ZUŠ, vstupné dobrovolné.
• 27.3. v 19.00 hod. - AKUSTICKÝ KONCERT XINDL X, ČECHÁČEK
S KYTAROU NA TURNÉ. Kinosál, vstupné 250 Kč.
• 1.4. v 18.00 hod. - LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ VČERA, DNES
A ZÍTRA. Přednáška Ing. Pavla Juříka v jídelně SŠ DOS, vstupné 40 Kč,
snížené 20 Kč, školní skupiny zdarma
• 3.4. v 19.00 hod. - JOSEF ZÍMA v pořadu Sejdeme se nejen na Vlachovce,
aneb bez písničky se žít nedá… Kinosál, vstupné 150 Kč.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, www.knihovnamk.cz,
tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• do 6.4. - MAGNESIA LITERA. Čtenářská anketa o nejlepší českou knihu vydanou 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
• 4.4. - 11. NOC S ANDERSENEM. Lákavý večerní a noční program, tentokrát
na téma Klapzubova jedenáctka. Čeká vás spolupráce s fotbalovým klubem ukázky tréninku, prohlídka šaten, tribuny a zázemí fotbalistů, fotbalový mač, hry
a soutěže na hřišti. Dále opékání špekáčků, hledání pokladu ve tvaru míče, čtení
z knihy E. Basse a dalších knih nejen o fotbalu, a to vše ve fotbalových dresech.
Vhodné pro kluky i holky od 7 do 14 let. Pokud máte i vy rádi nevšední zážitky
a chcete najít nové kamarády, přihlaste se buď osobně v knihovně, nebo mailem.
Přihlášku si můžete stáhnout z webu knihovny. Vstup zdarma.
• 14.4. ve 14.30 hod. - VELIKONOCE V AUSTRÁLII. Dobrodružné vyprávění ing. Petry Badinové o Austrálii. Přednáška s promítáním na DPS. Přednášející
bude vyprávět o cestě k Sněžné hoře a o svých zážitcích, které prožila na vlastní
kůži mezi klokany a koalami. Velikonoční literární kavárna s tradiční pomlázkou, kávou a buchtičkami. DPS, vstupné 25 Kč.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538,
fax: 515 333 608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 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.
• 4.4. od 18.00 hod. - NOC S ANDERSENEM v Městské knihovně Miroslav.
Na akci je nutno přihlásit se předem, počet míst je omezen.

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. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• do 18.5. - DO HLUBIN ARCHEOLOGIE ANEB SMRT JE JEN ZAČÁTEK.
Výstava o smrti a pohřbívání v předkřesťanských dobách, vycházející z archeologických nálezů v evropských zemích, zaměřuje pozornost na rituály spojené
s koncem lidského života. Galerie Památníku A. Muchy. Pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích - www.muzeumbrnenska.cz
• 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.
• 1.4. v 18.00 hod. - THAJSKO, LAOS, KAMBODŽA. Beseda s promítáním
- MILAN ŠTOURAČ. Kino Réna. Vstupné: 30 Kč.
• 3.-27. 4. - MATKA A DCERA. Výstava DAGMAR KOVERDYNSKÁ - sochy,
HALKA KOČÍ - sochy a obrazy. Chodba a sklepení Památníku A. Muchy.
Vernisáž ve středu 2. 4. 2014. Vstup zdarma.
Připravujeme: • 14.5. v 19.00 hod. - OTYLKA. Původní česká komedie Jaromíra Břehového, se odehrává v luxusním sanatoriu, kde má bohatá panička
Otýlie zhubnout. Pobyt jí věnoval k narozeninám její choť. Otylka ovšem netuší, že to je nejen dárek, ale i past. Zatímco ona izolovaná hubne, což se jí nedaří,
její exotický manžel k nim domů přivádí její kamarádku. Podplacený personál
sanatoria pak dostává pro Otylčinu kůru nové zadání: nezhubnout, naopak
přibrat a držet ji tam co nejdéle. Je to hra nejen o chytré ženě, která se nedá, ale
i o nesmírné moci peněz. Účinkují: P. Trávníček, K. Kornová, V. Upír Krejčí,
P. Jablonský, H. Sršňová, P. Skřípal, H. Tunová, M. Fialková. Kino Réna.
Vstupné: 250 Kč. Předprodej od 31. 3. 2014 v KIC.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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 připravena výtvarná dílnička. Vstupné: 30 Kč, členové: 10 Kč. Pořádá MC Kašpárkov.
• 8.4. v 16.00 hod. - KŘEST KNIHY KULTURNÍ PAMÁTKY ROSICKO-OSLAVANSKÉHO REVÍRU. Křest knihy a přednáška k anglickému vydání
knihy Kulturní památky Rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace. Společenský sál ZKC. Pořádá Národní památkový ústav a KIC.
• 11.4. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Koncert žáků ZUŠ ve Společenském sále ZUŠ. Pořádá ZUŠ Rosice.

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 na zámku v Dolních Kounicích.
Od 17.00 hodin hraje Cimbálová muzika Slovácko mladší. Pořádá Bratrstvo
vinařů a kopáčů 1737 z. s. Projekt s podporou Vinařského fondu.
• 29.3. od 19.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA S DOLŇÁKY. Kulturní dům,
občerstvení a tombola zajištěna. Pořádá TIC Dolní Kounice.
• 12.4. - OTEVŘEN KLÁŠTER ROSA COELI. Otvírací doba so, ne, st. svátky 10-17 hodin. Vstupné plné 30 Kč, senioři 20 Kč, děti, studenti 15 Kč.

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
Připravujeme • 12.-13.4. - VI. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
MINERÁLŮ, DRAHÝCH KAMENŮ A ŠPERKŮ. Po celý víkend v Dělnickém
domě a v Domě dětí a mládeže v Oslavanech. V areálu budovy DDM si budou moci
návštěvníci vyzkoušet rýžování zlata. Otevřeno: so 09.00 - 19.00, ne 09.00 - 17.00
hodin. Vstupné 50 Kč, děti do 15ti let zdarma. Pořádá KIS 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
• 17.-18.4. - VELIKONOCE NA DOMEČKU. Dvoudenní příměstský tábor pro
všechny kluky a holky, kteří se nechtějí o velikonočních prázdninách nudit. Zahrajeme si spoustu her venku i uvnitř, něco velikonočního si uvaříme i vyrobíme.
Večer nocování ve spacáku. Cena: 300 Kč, v ceně je zahrnuto ubytování, strava,
pitný režim, materiál, program, pedagogický dozor. Na akci je nutné nahlásit se
předem v kanceláři DDM. Začátek 17.4. v 9.00, ukončení: 18.4. v 16 hodin.
• 18.4. - VELIKONOČNÍ DÍLNA. Velikonoční tvoření pro veřejnost. Budeme
vytvářet velikonoční dekorace a vyzkoušíte si různé výtvarné techniky. Z důvodu zajištění materiálu účast nahlaste předem v kanceláři DDM. Cena: 150 Kč.

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
• 27.3. v 16.00 hod. - JARNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ. Určeno pro hráče narozené 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.
• 10.4. 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.

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. Odjezd: Vémyslice 4.15, Blondýna 4.30, náměstí TGM 4.35, Ivančice 4.45 hod.
Předpokládaný návrat: cca 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 konce března.
• 10.5. - VÝLET Z TEMPLŠTEJNA NA MOHELENSKOU HADCOVOU
STEP. Jedná se o náročnější turistický výlet z Jamolic do Mohelna s množstvím přírodních překážek, stoupání i prudších klesání. Přihlášky prosím přizpůsobte svým
schopnostem! Pozor !!! Pro velký zájem přidána druhá turistická skupina. Odjezd 1.
skupina: Tulešice 8.40, Vémyslice 8.45, Dobelice 8.50, Rybníky 8.55, MK - Blondýna 9.00, MK - nám. TGM 9.05 hodin. 2. skupina: MK - Blondýna 10.25, MK
- náměstí 10.30 hodin. Komentovaná prohlídka hradu Templštejn: 1. autobus v cca
10.00 hod, po prohlídce se pokračuje dál do Mohelna, 2. autobus a zájemci s vlastní
dopravou v cca 11.00 hod - prohlídka domluvená pro zájemce, kteří si nechtějí
nechat ujít komentovanou prohlídku, ale nebudou dále pokračovat ve vycházce do
Mohelna. Návrat: kolem 17. hodiny (druhá skupina 19- 20 hod.). Cena: doprava +
komentovaná prohlídka hradu Templštejna + lukostřelba: 80 Kč. Platba nejpozději
do konce dubna. Cena samostatné komentované prohlídky: 10 Kč - nahlásit a zaplatit také v Květince! V případě, že druhý autobus nebude obsazený, můžeme zájemcům nabídnout dopravu do Jamolic (ale pouze jedním směrem - zpátky po vlastní
ose) za příplatek 30 Kč. Informujte se v týdnu od 5. do 9. 5. v Květince.
Připravujeme: • 20.- 22. 6. - POZNÁVÁNÍ JIZEREK A KRKONOŠ (momentálně obsazeno, možno se hlásit jako náhradníci).
• 2.8. - ZA TAJEMSTVÍM POHÁDKY MÁJE. Z Ostrovačic k památníku
Pohádky máje, Helenčina a Ríšova studánka, hrad Veveří - Keltský festival
Lughnasad - oslava začátku sklizně (řemeslné krámky, keltské hrátky pro děti i
dospělé, ukázky dravých ptáků), možnost prohlídky hradu a plavby výletní lodí
na hráz přehrady. Cena: doprava 160 Kč.
• 8.11. - KLEOPATRA. Zájezd na muzikál opět do divadla Brodway v Praze.
POZOR - NOVĚ PŘIDÁNO! PŘIHLÁŠKY IHNED! K dispozici vstupenky
v hodnotě: 300, 550, 700 a 750 Kč. Platba za autobus 350 Kč. Odjezd: v 11.00 MK
- Blondýna, 11.05 MK - náměstí, 11.15 - Ivančice. V Praze bude odpoledne individuální volno, představení začíná v 18.00 hod. Návrat do MK: kolem půlnoci.
Zároveň s přihlášením nahlaste vybraná místa v divadle a je nutno složit nevratnou
zálohu na vstupenky. Platba za autobus nejpozději týden před odjezdem.
• 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 - platba 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
• 26.3. - K JAVORU - VĚSTONOVICE 760 m. n. m. Odjezd vlakem ČD v 7.16
hod., přestup Střelice, vlakem na Studenec. Jízdenku kupovat až do Rudíkova.
Odjezd z Třebíče 14.25, 15.23, 16.39 hod. Chůze 20 km. Vede Milan Blaha.
• 29.3. - PŘECHOD PŘES JARNÍ PÁLAVU DO MIKULOVA. Odjezd vlakem
z Ivančic v 7.16 hod. Dále z Brna do Šakvic v 8.36 hod. Chůze asi 17 km. Doporučuji
zakoupit víkendovou jízdenku IDS JMK pro 2 osoby za 190 Kč.Vede Hana Šťastná.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 28.3. v 19.00 hod. - VEČER PRO ŽENY. Cesta zdravotní sestry za sluncem
- Srí Lanka, host: Irena Čarvašová. Zdravotní sestra se specializací na domácí
péči. Náplní večera bude vyprávění o Srí Lance a představení Agentury Home
care. Bude připraveno tématické občerstvení, příspěvek na občerstvení 30 Kč.
Všechny ženy jsou srdečně zvány! Za přípravný tým Dája Chotašová.
• 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 DOROSTU. Vede Tomáš Marván, tel.: 777 955 548.

LETNÍ TÁBOR - TEMPLŠTÝN 2014
TEMPLTOWN

Vypuká zlatá horečka, kterou si nemůžete nechat ujít!
Termíny pobytu osadníků:
3. 8. - 9. 8. za 2.850 Kč, 9. 8. - 16. 8. za 2.850 Kč
3. 8. - 16. 8. za 3.950 Kč
V ceně je zahrnuto: pestrý program s překvapením, strava 5x
denně, pitný režim po celý den, ubytování ve čtyřlůžkových chatách,
pro sportovní vyžití hřiště: kurty, 2 bazény, stolní tenis, další výlohy
spojené s letním táborem, aj.
Termín přihlášek se zálohou do 29. 4. 2014 (záloha na I., nebo II.
termín - 1.500 Kč nebo I. + II. termín (13 dní) 2.000 Kč)
Kontakt: vladimirarozmahelova@seznam.cz, tel.: 605 252 489.
T. S. ŠTĚPÁNEK Vám nabízí

TÁBOR PRO VAŠE DĚTI

od 28. 6. do 11. 7. 2014
Skvělá letní zábava pro děti od 7-16 let. Tábor plný zajímavých her,
soutěží, vycházek do okolí a různých aktivit, co k létu patří.
Letos na téma: „LETNÍ ŠKOLA ČAR A KOUZEL.“
Pro děti od 10 do 15 let možnost cykloturistiky, po domluvě.
Cena: 3.900 Kč. V ceně je zahrnuto: ubytování, strava 5x denně,
pojištění, výlety, doprava. Přihlášky a bližší informace:
Martin Černý, tel.:603 962 727, Komenského 9, 664 12 Oslavany
Na Vaše děti a děti Vašich známých, kterým můžete náš tábor
doporučit, se těší skupina táborníků z T. S. Štěpánek.
Za kolektiv Martin Černý. www.taboroslavany.ic.cz

LETNÍ TÁBORY S KOŇMI IVANČICE
Letní tábory s ubytováním přímo v areálu jezdeckého oddílu Palma
Ivančice. Stravování 5x denně (profesionální kuchyně). Dopolední
a odpolední aktivity ve stáji a na jízdárně. Rozšíření znalostí o koních,
domácích zvířatech, práce v týmu, komunikační hry a mnoho dalších
aktivit. Pro všechny děti a mládež od 7-15 roků.
PROGRAM: jízdy na koních, ošetřování koní, plavení koní,
samostatná jízda na koni, hry, přírodní koupání,
opékání špekáčků a jiné táborové aktivity.
Začátek turnusu vždy v neděli v 17.00 hod, nebo po dohodě
dle vašich požadavků. Pedagogický dozor, strava 5x denně.
CENA: 3.800 Kč/turnus, více Info: www.jopalmaivancice.estranky.cz
TERMÍNY: 30.6.-5.7.; 6.7.-12.7.; 13.7.-19.7.; 20.7.-27.7.;
27.7.-2.8.; 3.8.-9.8.; 10.8.-16.8.; 17.8.-23.8.; 24.8.-30.8.
KONTAKT: Ing. Bc. Eva Havlátová,
tel.: 602 508 885, e-mail: havlatova@seznam.cz
Pořádá JO PALMA Ivančice a Vítr v hřívě, o. p. s.
Tradice, Odbornost, Spolehlivost • Areál Ivančice - Alexovice
TURISTICKÝ SPOLEK GULLIVER pořádá

CHORVATSKO

Makarská riviéra - Živogošče - kemp DOLE
termín: 11. 7. - 20. 7. 2014
STANY
CHATKY
KARAVANY
dospělí
3950,- Kč
4250,- Kč
4150,- Kč
děti 12 - 17 let 3650,- Kč
4050,- Kč
3800,- Kč
děti do 11 let
3150,- Kč
3350,- Kč
3250,- Kč
Cena zahrnuje: ubytování, dopravu tam a zpět autobusem, přistavení
autobusu do D. Dubňan a M. Krumlova, pojištění léčebných výloh,
pobytová taxa, delegát CK v místě pobytu. Bližší informace na tel.:
608 22 14 00, 608 22 05 15, email: gulliver.ts@seznam.cz
DŮM DĚTÍ MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ DRUŽINA OSLAVANY
Tel.: 546 423 520, 739 634 100, WWW. DDM-OSLAVANY.CZ

LETNÍ TÁBORY 2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wellness pobyt v Chorvatsku - ZUMBA U MOŘE - 10 dnů
pá 27. 6. - ne 6. 7., 7.650 Kč dospělý, 6.950 Kč do 12 let
Příměstský tábor I - PUTOVÁNÍ ZA DINOSAURY - 5 dnů
po 30. 6. - pá 4. 7., 750 Kč
Příměstský tábor II - KOUZLENÍ A MALOVÁNÍ - 5 dnů
po 30. 6. - pá 4. 7., 750 Kč
Letní tábor Pozďatín - LETEM SVĚTEM - 14 dnů
so 12. 7. - pá 25. 7., 3.700 Kč
Letní tábor Prudká - Z POHÁDKY DO POHÁDKY - 7 dnů
ne 27. 7. - so 2. 8., 3.150 Kč
Příměstský tábor III - SVĚTEM KŘÍŽEM KRÁŽEM - 5 dnů
po 18. 8. - pá 22. 8., 750 Kč
Letní tábor Maďarsko - BALATON - 7 dnů
po 18. 8. - ne 24. 8., 3.750 Kč
Informace v kanceláři DDM nebo na www.ddm-oslavany.cz

LETNÍ TÁBORY SVČ IVANČICE
– www.svcivancice.cz

POBYTOVÉ TÁBORY
1. Tábor pro sportovce, Biskupice, 29.6.-6.7.2014
2. Sportovní pobyt u moře I., Podaca, Chorvatsko, 27.6.-6.7.2014
3. Sportovní pobyt u moře II., Podaca, Chorvatsko, 4.7.-13.7.2014
4. Sportovní tábor, Otrokovice, 20.7.-27.7.2014
5. Tábor pro náctileté, Otrokovice, 20.7.-27.7.2014
6. Tábor pro matky s dětmi I., Otrokovice, 27.7.-2.8.2014
7. Tábor pro matky s dětmi II., Otrokovice, 2.8.-9.8.2014
8. Tábor s koňmi I., Ivančice, 6.7.-12.7.2014
9. Tábor s koňmi II., Ivančice, 27.7.-2.8.2014
10. Tábor ve Zblovicích, Zblovice, 9.8.-19.8.2014
11. Tábor u moře, Orebič, Chorvatsko, 15.8.-31.8.2014
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
1. Tábor pro nejmenší, Ivančice, 14.7.-18.7.2014
2. Výtvarný tábor I., Ivančice, 7.7.-11.7.2014
3. Výtvarný tábor II., Ivančice, 14.7.-18.7.2014
4. Výtvarný tábor III., Ivančice, 18.8.-22.8.2014
5. Příměstský tábor I., Ivančice, 30.6.-4.7.2014
6. Příměstský tábor II., Ivančice, 21.7.-25.7.2014
7. Příměstský tábor III., Ivančice, 11.8.-15.8.2014
8. Taneční tábor I., Ivančice, 21.7.-25.7.2014
9. Taneční tábor II., Ivančice, 18.8.-22.8.2014
10. Taneční tábor pro náctileté, Ivančice, 4.8.-8.8.2014
11. Tábor v Nových Bránicích I., Nové Bránice, 7.7.-11.7.2014
12. Tábor v Nových Bránicích II., Nové Bránice, 21.7.-25.7.2014
13. Tábor v Nových Bránicích III., Nové Bránice, 4.8.-8.8.2014
14. Tábor v Dolních Kounicích, Dolní Kounice, 28.7.-1.8.2014
15. Příměstský tábor s FreeZ klubem, Ivančice, 28.7.-1.8.2014
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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.

» AUTO - MOTO

koupím
•• 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.
•• Škodu Felicii, nebo Fabii, pouze
za rozumnou cenu. Spěchá. Tel.: 604
470 816.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Felicia 1.3 Mpi, r. v. 1998,
nový model, perfektní stav, velmi pěkné a čisté auto, EKO poplatek zaplacen,
cena 25.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
•• Škoda Favorit, celoročně garážovaný, pěkný lak, červená barva,
tažné zařízení, cena 5.000 Kč. Tel.:
728 319 263.
•• Škoda Fabia Combi, r. v. 2003,
výborný stav, 2. majitel, nutno vidět,
cena 70.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
•• pneu + disk Continental Conti
Premium Contact 2 195/55 R15 85H.
Nová. Tel.: 606 813 814.

» BYTY - NEMOVITOSTI

prodám
•• zahradu se zděnou podsklepenou
chatou (elektrika 220 V i 380 V,
studna, bazén, udírna) v MK. Tel.:
739 311 175.
•• 2 pole v Čučicích, vhodné na sad,
včelaření, zem. účely, 3000 m2 celkem,
cena dohodou. Tel.: 777 769 594.
hledám pronájem
•• rodinného domu nebo bytu 2+1
v MK nebo blízkém okolí. Prosím nabídněte, dlouhodobě. Tel.: 732 118 164.
pronajmu
•• Nabízíme výrobní, skladové prostory, zařízenou kancelář v MK.
Tel.: 603 244 905.
•• Pronajmu na jeden den v týdnu
krásnou masérnu v centru Ivančic.
Cena 350 Kč/den. Více info na tel.:
777 198 577.
•• dva pokoje v RD Dukovany. Tel.:
733 151 311.
•• byt 1+1 Ivančice, staré sídliště,
ihned volný, zn. dlouhodobě. Tel.:
603 802 470.
•• chatu na Vranovské přehradě
- Chmelnice. Voda, elektřina. Zn.
rybaření. Tel.: 603 802 470.
•• garáž v Oslavanech na ulici V Oslavě. Tel.: 736 262 405.
•• zahradu v Ivančicích, 400 m2,
kvalitní černozem, vrtaná studna.
Tel.: 606 934 070.

» ELEKTRO

prodám
•• velkou zachovalou lednici Whirlpool s mrazákem. Cena 1.800 Kč.
Tel.: 739 311 175.

» NÁBYTEK

prodám
•• kuchyňskou linku cca 2,5 metru,
vrchní díly prosklené, spěchá z důvodu stěhování. Cena dohodou. Tel.:
720 388 211.
•• levně rozkládací sedačku a dvě
křesla, zachovalé. SMS nebo tel. večer. Tel.: 607 908 231.

» STAVBA, BYDLENÍ

koupím
•• stavební buňku v horším stavu.
Tel.: 777 070 749.

» RŮZNÉ

•• K dokončení „Knihy reportáží“
hledám ženu, která umí psát na stroji.
Dvě až tři hodiny denně, ubytování
zajištěno. Dohodnutá odměna a podíl
na díle. Bohutice. Tel.: 603 376 475.
koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.
•• starší vršky od piva, půllitry, láhve a jiné věci od pivovarnictví. Tel.:
724 468 171.
•• 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.
•• delší maringotku.Tel.: 777 070 749.
prodám
•• štěpkovač, cirkulárku, malou sedací soupravu, skříň, el. ohradník pro
ovce, levně. Tel.: 724 566 611.
•• dřevo k pokácení na Slatinách,
jedná se o akát. Cena dohodou. Tel.:
733 552 437.
•• prodejní pulty i rohové, pokladny,
stojany, věšáky, figuríny, chromované
pojízdné koše. Cena dohodou, nevyužité. Tel.: 606 813 814.

» SEZNÁMENÍ

•• Muž 51 let hledá ženu do 50 let z
Moravského Krumlova a okolí k trvalému a hezkému vztahu. Samota tíží.
Tel.: 737 344 494.
•• 48letý muž hledá ženu z MK a
okolí pro pěkný a trvalý vztah. Tel.:
722 403 407.
•• rozvedená 45-letá žena hledá přítele pro dny všední i sváteční. Tel.:
702 811 367.

POSLEDNÍ MOŽNOST

Do 31. března můžete navštívit výstavu
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 výprava zdarma.
Galerie Knížecí dům, Moravský Krumlov

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.
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 a 5. 4. v 19.00 hodin.
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.

» ZVÍŘATA
•• Prodejna chovatelských potřeb,
Růžová 154, MK s přicházejícím
jarem nabízí široký výběr antiparazitik s účinností proti blechám
a klíšťatům, krmné směsi pro kuřata,
káčata, brojlery. Tel.: 608 152 300.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

•• Zavedená firma z Ivančic přijme řidiče skup. C+E s profesním
průkazem a kartou řidiče. Praxe
samozřejmostí. Destinace ČR, SK,
A. Práce od po-pá. Informace na
tel.: 608 509 176.
(komerční inzerce)

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

•• Pekárna Ivanka, s r. o., Moravský
Krumlov přijme řidiče sk. C s profesním průkazem na rozvoz pečiva.
MK a okolí. Tel.: 724 529 727.

•• Půjčka bez poplatků s rychlým vyřízením. Půjčujeme zaměstnancům,
OSVČ, matkám na MD i seniorům.
Poplatky nevybíráme a splátky přizpůsobíme vašim možnostem. Proto
neváhejte a zavolejte si o své peníze.
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele. Tel.: 724 468 423.

•• Firma MALÁ, s. r. o. přijme
pro šicí dílnu v Čučicích vyučené
a zaučené švadleny. Bližší informace na tel.: 602 577 139.
•• Hledáme brigádníky (číšník/
servírka, barman/ka) do rakšické
Orlovny a do bufetu na koupališti
v Moravském Krumlově. Možnost
brigády již od začátku dubna. Praxe
v oboru preferována, požadovaný
věk min. 18 let. Bližší info o finančním ohodnocení a jiných pracovních
podmínkách na tel.: 724 102 162.

KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 • www.kinorena.cz
so 22.3. ve 20.00
ne 23.3. ve 20.00

300: VZESTUP ŘÍŠE
Akční film USA

čt 27.3. v 19.00
so 29.3. v 17.00

KRÁSKA A ZVÍŘE
Romantický příběh FR, dabing

so 29.3. ve 20.00

NOE
Fantasy film USA

ne 30.3. v 17.00
ne 6.4. v 15.00

ZVONILKA A PIRÁTI
Anim. fantasy film USA, dabing

čt 3.4. ve 20.00
so 5.4. v 18.00
a ve 20.00 hodin

FAIR PLAY
Sportovní drama ČR

ne 6.4. v 18.00
a ve 20.00 hodin

VAMPÝRSKÁ AKADEMIE
Akční fantasy USA, dabing

» FINANČNÍ SLUŽBY

nabízím
(komerční inzerce)
•• Přijmu brigádníka k výkopovým
a stavebním úpravám kolem domu,
RP sk. B výhodou. Oslavany a okolí.
Tel.: 731 516 617.
•• Hledáme řidiče sk. B, rozvoz
masa, na záskok a na částečný úvazek. Tel.: 777 714 432.

•• Přijmu zedníka a pracovní sílu
na výrobu palivového dřeva. Možno
i brigádně. Info na tel.: 774 830 331.

PROGRAM KIN

•• Soukromá osoba zapůjčí z vlastních prostředků jednotlivcům max.
částku 5.000 Kč na 30 dnů. Podmínkou ručení protihodnotou a seriózní
jednání. Info na tel.: 601 334 019.

•• Zpracujeme insolvenční návrh
spojený s návrhem na oddlužení
/osobní bankrot/, popř. konsolidujeme Vaše závazky nebo vyplatíme
exekuce. Kontakt na tel. 773 878 700
nebo e-mail: oddluziv@seznam.cz

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• Reklamní a krycí plachty z PVC.
UV ochrana, zpevněné okraje a oka,
grafika zdarma. Tisk a distribuce
letáků po celé ČR, nebo dle výběru
obcí. Info: 602 782 272.

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

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
7. 4. v 16.00 hod. - PÍSKOVÁNÍ MANDAL A VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK
Jednoduché tvoření jak pro dospělé, tak pro děti. Pískujeme na
předřezanou samolepku, kde postupně odlupujeme jednotlivé díly
a vysypáváme obrázek barevnými dekorativními písky podle vlastní
fantazie. Cena: vajíčko 20x15 cm - 35 Kč, mandala 20x20 cm - 40 Kč.
8. 4 v 18.00 hodin - V NÁRUČI ANDĚLŮ
Srdečně zvu na posilující setkání s andělskou terapií a kartami.
Autorský, relaxační a léčivý program s osobním přístupem. Těší se
na Vás Markéta. Vstupné 150 Kč
.

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

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 23.3. v 18.00

COLETTE
Roman. válečné drama, dabing

so 29.3. v 18.00

PINOCCHIO 3000
Anim. sci-fi KA, FR, dabing

ne 30.3. v 18.00

TŘI DNY KE SVOBODĚ
Romant. drama USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

so 22.3. ve 20.00
ne 23.3. v 17.00
a ve 20.00 hodin

BABOVŘESKY 2
Komedie ČR

čt 27.3. ve 20.00
pá 28.3. ve 20.00

FAIR PLAY
Sportovní drama ČR

so 29.3. v 17.00
ne 30.3. v 17.00

LEGO PŘÍBĚH
Anim. komedie USA, dabing

so 29.3. ve 20.00

POMPEJE (3D)
Dobrodružný film USA, dabing

ne 30.3. ve 20.00

METALLICA
– THROUGH THE NEVER (3D)
Hudební film USA

čt 3.4. ve 20.00
pá 4.4. ve 20.00

10 PRAVIDEL
JAK SBALIT HOLKU
Komedie ČR

pá 4.4. v 17.00

GRAVITACE (3D)
Sci-fi USA

so 5.4. v 17.00
ne 6.4. v 17.00

ZVONILKA A PIRÁTI (3D)
Anim. fantasy film USA, dabing

so 5.4. ve 20.00
ne 6.4. ve 20.00

NOE (3D)
Fantasy film USA, dabing

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

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
POHOSTINSTVÍ ORLOVNA RAKŠICE
BUDE ZAHÁJENA OD 1. DUBNA 2014
pondělí - ZAVŘENO, úterý až čtvrtek - 15.00 - 22.00
pátek - 15.00 - 01.00, sobota - 15.00 - 00.00, neděle - 15.00 - 22.00
Při nepříznivém počasí se letní otevírací doba posouvá.

Jarní moravskobránický

BLEŠÁK

sobota 5. dubna od 15.00 hodin
Moravské Bránice, prostranství „na Potoku“ (u dětského hřiště)
Přijďte nakoupit za lidové ceny všechno možné i nemožné !!!
Restaurace Marie v Moravském Krumlově
pořádá dne 12. dubna od 16.00 hodin

TRADIČNÍ ŘÍZEČKOVÉ POSEZENÍ
V nabídce 20 druhů řízečků, 5 vegetariánských, různé druhy salátů,
to vše formou rautu. Cena 329 Kč na osobu.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás. Rezervace na: 732 653 778.
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).

LETNÍ TÁBOR S DOMEČKEM

SPK Petrovice uvádí divadelní hru podle scénáře Vojtěcha Štěpánka

HOBIT ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY

VINNETOU

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 1.000 Kč je nutno uhradit nejpozději do 31. 3. 2014.
Více informací o areálu tábora na www.borovina.cz, vaše případné
dotazy rádi zodpovíme v kanceláři DDM nebo na tel.: 515 322 770.

hraje se 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
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Prosperující německá společnost Quaprotek Manufakturing k. s., dodávající díly
pro automobilový průmysl, hledá nové pracovníky na pozice:

OBSLUHA CNC STROJE
Pracovní doba:

dvousměnný provoz, pondělí až pátek, 12 - hodinové směny

Požadujeme:

praxe na obdobné pozici velkou výhodou
spolehlivost, pečlivost a zručnost

Nabízíme:

zajímavou a perspektivní práci ve stabilní společnosti
práci na HPP
možnost profesního růstu
finanční ohodnocení na základě praxe, zkušeností
a náročnosti práce

Náplň práce:

obsluha CNC stroje
měření a správné používání pracovních měřidel

Pracoviště:

Cvrčovice u Pohořelic

Nástup:

nejlépe IHNED

OBSLUHA STROJE - BRIGÁDNÍK
Požadujeme:

spolehlivost a chuť k práci
dlouhodobá spolupráce
žádná zdravotní omezení
výhodou pracovní zkušenost jako operátor ve výrobě

Nabízíme:

možnost dlouhodobé brigády v zajímavém oboru
odpovídající finanční ohodnocení
zázemí prosperující společnosti

Pracoviště:

Cvrčovice u Pohořelic

Nástup:

IHNED

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

21.03.2014

REKLAMNÍ
CEDULE A
PVC PLACHTY
GRAFIKA
ZDARMA
tel.: 602 782 272

