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Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO
první reality

s garancí

www.pomocproreality.cz

tel. 724 680 736

Krumlovský zámek žije!

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

PRODEJ A DOVOZ PALIVOVÉHO DŘEVA
telefon: 604 603 978

ANNAPURNA s.r.o. Ivančice nabízí

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE V REKLAMĚ
+ manipulace s tiskovinami, dovoz v dodávce, provoz na skladě

 požadavky: znalost PC, grafika řidičský průkaz sk. B
   fyzická zdatnost příjemné vystupování
   chuť pracovat

 životopis na info@annapurna.cz

������� ��������� Nám. 13. prosince è. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529

e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI

VYØÍDÍM
E ZA VÁS!

Nám. 13. prosince č. 8

OSLAVANY
tel.: 546 425 181
mobil: 608 505 528
nks-okna@seznam.cz 
www.nks-okna.cz

KVALITNÍ ČESKÁ OKNA

NKS okna s.r.o.
AUTORIZOVANÝ

PRODEJCE

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

REKLAMNÍ
PVC PLACHTY

A CEDULE
tel.: 602 782 272

Je to tady! Krumlovský zámek 
opravdu zase žije! Po dlouhých 
měsících se ve středu 16. dubna 
veřejnost mohla zúčastnit verni-
sáže hned několika výstavních 
expozic. Své velkoformátové ob-
razy zapůjčil Vladimír Franz a fo-
tografie Ida Saudková a otec a syn 
Slámovi. Život a dílo Gundakera 
z Lichtenštejna mapuje výstava, 
kterou připravila společnost Po 
stopách Lichtenštejnů a zajímavé 
exponáty z depozitáře uvolnilo 
Muzeum v Moravském Krumlově. 
Další expozicí, na kterou se přišly 
podívat stovky lidí, byly samotné 
nově opravené prostory zámku.

Zámek byl po odvozu posled-
ních obrazů Epopeje pro veřej-
nost uzavřen a město tak ztratilo 
významný cíl pro turisty, ale i 
chloubu a punc určité originality. 
Když zchladly emoce vyvolané 
násilným odvozem Muchových 
pláten, začalo kolečko jednání 
města s vlastníkem zámku Inche-
bou, s krajským úřadem, minis-
terstvy, památkáři i investory. Cíl 
byl jasný - znovu otevřít zámek 
veřejnosti a nabídnout ji adekvání 
náhradu za Epopej.  

Po opravě Rytířského sálu a vý-
stavbě nového sociálního zázemí 
následovala rekonstrukce místnos-
tí v prvním patře východního kří-

dla za osm milionů korun. Došlo 
k opravě podlah, vnitřních dveří, 
elektroinstalace a oken. Místnosti 
dostaly novou sněhobílou výmal-
bu a byly připraveny nejen pro 
nové výstavní expozice. 

„Naplňuje se tak záměr města 
k dalšímu využití zámku, v jehož 
prostorách se nyní otevírá nová 
kapitola kulturní historie. Naší 
snahou je nejen oživení této po-
stupně opravující se památky, ale 
zejména zpestření společenského 
a kulturního života místních 
obyvatel a turistů,“ uvedl starosta 
Tomáš Třetina.

Vysoké prostory Rytířského 
sálu jsou jakoby předurčené pro 
velkoformátová díla. Staly mís-
tem pro instalaci obrazů Vladi-
míra Franze. „Jsem velmi rád, že 
můžu své obrazy vystavovat zde 
v Moravském Krumlově. Jelikož 
některé věci vznikaly v jízdárně 
valtického zámku, jiné venku na 
zahradě - vždy bylo u nich po-
čítáno s velkým odstupem - tak 
se mně takové prostory velice 
líbí,“ zhodnotil Vladimír Franz. 
Jeho výstava má název START 
a mapuje umělcovu tvorbu od 
roku 2000 do současnosti. Tuto 
expozici doprovází černobílé por-
tréty od Idy Saudkové, partnerky 
Vladimíra Franze. 

V dalších dvou místnostech se 
představují fotografové Jiří a Jiří 
Slámovi se svým obsáhlým pro-
jektem Otec a syn. I tato expozice 
stojí za pozornost návštěvníků.
Z vystavených fotek obou autorů 
je poznat letitá zkušenost i cit pro 
ten správný okamžik zmáčknout 
spoušť fotoaparátu.

Ředitel Městského kulturního 
střediska Bořivoj Švéda k výsta-
vě dodává: „Jsem nesmírně rád, 
že zámek opět ožil. Výstavy jsou 
opravdu nádherné a citlivě připra-
vené. Mám radost, že návštěvníci 
mohou vidět i obrovský kus prá-
ce, který byl ve zdevastovaných 

prostorách vykonán. Je to velký 
příslib nejen pro tuto sezónu, ale 
pro budoucnost zámku celkově.“

Výstavy budou veřejnosti pří-
stupny v dubnu a květnu pouze
v sobotu a neděli a od června 
do konce září každý den mimo 
pondělí. Vždy v časech 10-12.30 
a 13-17 hodin. Základní vstupné 
činí 80 korun, snížené 60 korun. 
(velikonoční pondělí otevřeno).

Výstavy brzy doplní další pro-
jekt pro veřejnost. Město upra-
vilo zámecký park pro takzvaný 
discgolf, který bude představen 
společně s novým tobogánem
na koupališti 1. června.     /mape/



LETNÍ INTENZIVNÍ KURZ NĚMČINY
Ivančice • 18. - 22. srpna, 15.00 - 18.15 hodin

pro mírně pokročilé studenty a dospělé
20 hodin výuky týdně, 4 vyučovací hodiny denně,

max. 8 studentů ve skupině, výuka + materiály 1500 Kč
sleva 200 Kč pro naše současné studenty

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZ ANGLIČTINY
Ivančice • 4. - 8. srpna, 9.00 - 14.00 hodin

pro děti od 8 let, studenty a dospělé
30 hodin výuky týdně, 6 vyučovacích hodin denně,

max. 8 studentů ve skupině, výuka + materiály:
dospělí 2100 Kč, děti (8-10 let) 1600 Kč

sleva 200 Kč pro naše současné studenty

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZ ANGLIČTINY
 rekreační středisko Biskupice u Hrotovic • 10. - 16. srpna

LETOS POUZE 1 TURNUS! pro děti od 5 let, studenty
a dospělé, 30 hodin výuky týdně proběhne v 6 dnech

výuka + materiály: dospělí 2100 Kč, děti (3-9 let) 1600 Kč
ubytování + strava: dospělí 2000 Kč, děti (3-9 let) 1800 Kč

sleva 200 Kč pro naše současné studenty

informace: Jazykové kurzy Petra Krejčí,
J. Schwarze 4, Ivančice, tel. 725 534 785
nebo e-mail iveta.leichmanova@alrete.cz
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§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Morav-
ském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Narodila se mi dcera. Bývalý přítel po narození na dceru neplatil 
výživné, tak jsem dala k soudu návrh, aby mu určil výživné. Soud vý-
živné stanovil, ale bývalý přítel ho začal platit až od rozhodnutí soudu. 
U soudu totiž nepravdivě uváděl, že mi dával peníze na dceru, a také 
mi sliboval, že mi zbylé peníze do soudu doplatí. Po soudu mi však 
začal platit jen soudem určené výživné a zpětně mi už nic nezaplatil. 
Chtěla jsem se tedy zeptat, jestli mohu po něm výživné zpětně požado-
vat, když mi slíbil, že mi ho uhradí, ale toto nesplnil. Pokud ano, tak 
bych chtěla vědět, co mám soudu napsat. Děkuji za odpověď.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že Vám již soud stanovil výživné na ne-
zletilé dítě. Předně se tedy musíte podívat do tohoto rozsudku soudu, 
kde by mělo být vše podstatné uvedeno. V rozsudku je napsáno, kdo 
bude mít nezletilé dítě v péči a jaké výživné bude hradit druhý rodič.
U výživného je současně stanoveno, odkdy ho povinný rodič musí 
hradit a případně je v rozsudku stanoveno dlužné výživné. Jestliže jste 
otci nezletilého dítěte uvěřila ústně, že Vám dlužné výživné doplatí
a v rozsudku to není uvedeno nebo je v něm napsáno, že jste za tuto 
minulou dobu vypořádáni, již těžko budete zpětně něco po otci nezletilé 
vymáhat. Ve Vašem případě je tedy třeba znát obsah rozhodnutí soudu
a případně nahlédnout i do protokolu o jednání, co bylo u soudu řečeno
o úhradě dlužného výživného. Vykonatelné (závazné) je však pouze to, co
je uvedeno v samotném rozhodnutí soudu (nikoliv v jeho odůvodnění). 

Obecně platí, že výživné se přiznává od zahájení soudního řízení, 
přičemž u výživného pro děti lze dle § 922 občanského zákoníku 
žádat i výživné za dobu tří let před zahájením soudního řízení. 
Toto lze rovněž požadovat při změně (např. zvyšování) výživného,
kdy je možné žádat zvýšení výživného zpětně od doby, kdy došlo 
k podstatné změně poměrů na straně rodičů či dítěte. 

Peníze pro zázemí zámku
/Oslavany/ Množství společenských akcí, které se konají v osla-

vanském zámku, a s tím spojena zvýšená návštěvnost v tomto 
historickém objektu si vynutily zřízení nového sociálního zařízení. 
Jeho vybudování schválilo poslední oslavanské zastupitelstvo. Pro-
jektovou dokumentaci zpracuje firma S-PLAN, s. r. o., Zastávka za  
11.300 Kč bez DPH.  Místní firma RK-mont, spol. s r. o. Padochov 
postaví za  132.253 korun spodní stavbu pro modulový objekt a zřídí 
k němu elektrickou, vodovodní a kanalizační přípojku. Samotné soci-
ální zařízení vybuduje společnost TOUAX s.r.o.  Praha. Radnice jí za 
tuto práci podle smlouvy o dílo zaplatí  465.215 korun. Další změnou 
bude úplné dokončení cestní sítě v zámeckém parku podle projektové 
dokumentace  „Oslavany - obnova cest v zámeckém parku“. Pro tuto 
práci vybrala výběrová komise firmu Kavyl, spol. s r.o. a Oslavany
za ni zaplatí cca 800 tisíc korun včetně DPH.                            /PeSl/

Nové kontejnery na textil
/Moravský Krumlov/ Třídění odpadu není žádná novinka. Všichni 

víme, že je to jeden z faktorů, který pomáhá obcím snižovat náklady na 
svoz a likvidaci komunálních odpadů. V Moravském Krumlově byly 
umístěny další nové kontejnery, které jsou určeny na jeho třídění. Ob-
čané do nich mohou házet nepotřebný textil, hračky a obuv. Kontejnery 
jsou dislokovány na následujících sběrných místech: ulicích Palacké-
ho, Břízová, Nádražní, v obci Rakšice a také ve sběrném dvoře města 
Moravský Krumlov. Do kontejneru je možno vhazovat shora jmenova-
né nepotřebné věci  pouze v uzavřených plastových pytlech.      /PeSl/

Doporučili schválit dotace
/Oslavany/ Rada města Oslavan doporučila zastupitelům schválit 

dotace z rozpočtu města. TJ Oslavany by měla dostat finanční částku 
230.000 Kč, z toho 220.000 Kč bude použito na podporu činnosti mlá-
dežnických sportovních družstev. Zbývajících 10.000 Kč by mělo být 
investováno do údržby místního stadionu. Tělocvičná jednota Sokol 
Padochov, o. s. by měla obdržet celkem 110.000 Kč, z toho by mělo 
být vyčleněno 100.000 Kč na organizaci tělocvičné, kulturní a spole-
čenské činnosti, 5.000 Kč na údržbu a provoz areálu TJ v Padochově
a konečně 5.000 Kč na akci „Běh naděje 2014“. Rada města také na-
vrhla předat jednotce SDH Oslavany dotaci 65.000 Kč, 40.000 Kč na 
opravu střechy hasičské zbrojnice v Padochově. Zbývajících 25.000 
Kč pokryje nákup vycházkových oděvů pro členy JSDH. Návrh rady 
musí ještě schválit zastupitelé města Oslavan.                              /PeSl/

HURÁ NA POKLADY!
Rok se sešel s rokem a máme tady opět Velikonoce. Že jsou svátkem mlá-

ďátek, obětování beránka a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, jsou fakta v dnešní 
moderní době dobře známá. Ovšem tyto svátky mají i jiné aspekty, mnohem 
tajemnější a pro nás, notoricky chudý národ, i zajímavější.

Právě o Velikonocích se otvírají skály a vydávají ze svého nitra skryté poklady. 
Zlato, stříbro, drahé kamení a jiné cennos�, které se nám v životě lidském ná-
ramně hodí. Ovšem jak na to? Návodů je několik. Na Velký pátek, což je letos 
18. dubna, se vypravíte do lesa, kde se nalézají skály. Pro Ivančice a Moravský 
Krumlov - údolí Rokytné. Tam pozor na Čertovu skálu. Čer� bývají po zimě nevrlí
a rozmrzelí. V Oslavanech určitě do údolí Oslavy. Co poradit Miroslavským sku-
tečně nevím, ale předpokládám, že si také nějaký ten flíček na hledání pokladů 
v okolí svého půvabného města najdou. Putujeme tedy přírodou a ostražitě se 
rozhlížíme kolem sebe. Při svém dobrodružném hledání musíme nalézt zářící 
kapradí (pozor kvete jen od tří do deví� hodin), případně otvor ve skále, odkud 
vychází záře. Pokud se vám tohle podaří, můžete si nabrat pokladů, kolik unese-
te. Ovšem pozor, nepropadejte hamounství, jinak vás skála uvězní.

Jak tak nad �m přemýšlím, asi se vypravím do údolí Jihlavy na hrad Tem-
plštejn. Kapradí je tam dost a tajemný templářský poklad láká. Znáte přece 
tu pověst o dvou mniších a jejich vozkovi, kteří se cestou do Brna na tomto 
hradě zastavili. Když nenajdu skvosty, tak si s dětmi udělám alespoň krásný 
jarní výlet, protože tato lokalita stojí skutečně za to. 

Druhá událost, které na nás číhá po Velikonocích, je Filipojakubská noc. 
Tajemná a hrůzyplná noc z 30. dubna na 1. května, kdy ze svých brlohů vylé-
zají potměšilé čarodějnice a kují na lid obecný své pikle. Slétají se na sabat, 
kde se radí, jak dobytek uhranout, úrodě uškodit a kam seslat krupobi� či 
jinak lidem škodit. Tolik výklad naší milé svaté inkvizice, které na tyto nebohé 
ženy měla spadeno. Tak jako tak, tato noc byla pokládána za magickou už
za dob starých Slovanů, ba i Keltů. Nadcházelo jaro, život byl už v plném 
proudu a tuto událost bylo nutno důkladně připomenout.

Slavilo se původně o úplňku, jenž byl nejblíže dnu nacházejícímu se přesně 
mezi jarní rovnodennos� a letním slunovratem. Naši předkové tak oslavovali 
plodnost Země, zvířat a hlavně tu svoji. Ohně se zapalovaly na vyvýšených mís-
tech na ochranu před čarodějnicemi a zlými duchy. Postupem času se z tohoto 
zvyku stávalo známé „pálení čarodějnic“. Zapalovala se dokonce i smolná košťata 
a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení 
úrody (dobrý dřevěný popel je skutečně dobré hnojivo, mohu potvrdit). Někdy 
se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění dostatečného počtu mláďat. 
Dalším zvykem bylo, že přes oheň skákali lidé kvůli udržení svého mládí a své 
plodnos�. Ovšem toto moc nedoporučuji. Naší předkové byli přece jen tělesně 
výkonnější a nenosili oblečení z umělých materiálů, které velice dobře hoří. 
Ostatně, kdo z nás by chtěl strávit následující den, 1. máj, svátek lásky, místo pod 
rozkvetlou třešní na popáleninovém centru některé z našich nemocnic?

Veselé velikonoce a úspěšnou obranu před čarodějnicemi přeje za celou 
redakci Zrcadla Petr Sláma.

Slovo úvodem

ÚPRAVA PSŮ
Andrea Fráňová, M. Krumlov

Telefon: 605 155 801

www.autocentrumcerny.cz

AUTO-JF s.r.o.
Medlice 20
671 40 Tavíkovice
prodej: 736 624 953
servis: 736 624 955, 515 339 345

AUTOSERVIS • PNEUSERVIS • GEOMETRIE • DIAGNOSTIKA • KLIMATIZACE

NEPLAŤTE ZA PHM
VÍC, NEŽ MUSÍTE!

Tankujte za polovinu!
Přestavba vozu na LPG od 19.490 Kč. 

platnost do 14.5.2014 

DACIA - RENAULT

SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENÍ

JAZYKOVÉ KURZY

Pro naše reklamační oddělení
v Ivančicích hledáme:
NOVÉ PRACOVNÍKY

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

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.

Pořád mi někdo volá a nabízí finanční služby. Jak ale poznám,
že daný člověk je skutečně odborník a vyplatí se mu důvěřovat?

Bohužel nemám jednoznačný návod, jak poznat, zda ten, kdo vám 
volá, je profesionální finanční poradce. Mám pro vás však několik rad, 
na základě kterých se vám snadněji podaří najít skutečného odborníka.

Zaprvé, nejdůležitější je získat věrohodnou informaci, kde na 
vás volající získal kontakt. Měl by ho mít od osoby, kterou důvěrně 
znáte. V takovém případě o telefonátu pravděpodobně víte předem. 
Pokud telefonující není schopen vysvětlit, kde k telefonnímu číslu 
přišel, nemá cenu ztrácet čas.

Jako druhý indikátor je místo první schůzky. Určitě by měla zaznít 
možnost setkat se v kancelářích nebo na obchodní pobočce společnosti, 
kterou poradce zastupuje. Jedině tak zjistíte, jaké má poradce zázemí
a zda se touto prací skutečně živí. Trvá-li poradce na schůzce třeba v ka-
várně, v lepším případě to znamená, že není zcela místní a důležité servis-
ní schůzky budou pro něho časově náročné. Obchodní místo, ve kterém 
se setkáte, by na vás mělo příjemně zapůsobit. Je dobré, když si máte kam 
přijít pro radu. Možnost navštívit pobočku ve stanovených otevíracích 
hodinách, kde obsluha odborně pomůže např. se zablokovanou platební 
kartou, vyplněním hlášení pojistné události nebo se zadáním trvalého pla-
tebního příkazu, svědčí o nadstandardním přístupu ke klientům. 

Každopádně využívat služby finančního odborníka se vyplácí. Ušet-
ří vám spoustu peněz, ale ještě daleko více času a starostí. Je často pří-
jemnější najít si svého finančního poradce dříve, než si on najde vás.

/Region/ Jako za stavu obleže-
ní si musí připadat řidiči motoro-
vých vozidel jedoucí z Ivančic do 
Brna po silnici II. třídy č. 394. Od 
14. dubna je zcela uzavřena obec 
Neslovice a Tetčice.

V Neslovicích je budována 
kanalizace. Po jejím dokončení, 
bude nově upraven i povrch vo-
zovky. Průjezd obcí by měl být 
otevřen do 31. října 2014.

O uzavírce Tetčic jsme vás 
informovali již v minulém čísle 
našich novin. Zde byl termín po-
sunut o jeden týden. Z původně 7. 
4. na 14. 4. Uzávěra by měla být 
ukončena, podle oficiální infor-
mace zjištěné z www.susjmk.cz, 
dne 21. 05. 2014. Objízdná trasa 
na Brno vede přes Oslavany, 
Padochov, Zbýšov, Babice a 
Zastávku u Brna. Zde dochází 
zejména v odpoledních hodinách 
na křižovatce se státní silnicí 

Rosice - Náměšť nad Oslavou 
- Třebíč k velmi silné kumulaci 
dopravy. Vzhledem ke zmíněným 
uzávěrám, byly upraveny i trasy 
autobusů č. 423 a 406, které sice 
Neslovicemi projíždějí, ale Tet-
čice objíždějí po trase přes obec 
Kratochvilku a Zastávku u Brna.

V Ivančicích je uzavřena ulice 
Na Brněnce, mezi křižovatkami s 
ulicí Oslavanská a Na Úvoze ve 
směru od ulice Na Úvoze k ulici 
Oslavanské v délce cca 150 m. 
Otevření je plánováno v termínu 
od 14.4.2014 do 25.5.2014. Ob-
jízdná trasa je vedena po silnici 
III/39411 do Padochova, dále 
po silnici III/39410 do Oslavan 
a dále po silnici II/393 do Ivan-
čic. V této chvíli je ve směru na 
Brno zcela volná trasa Ivančice 
- Moravské Bránice - Ořechov 
- Želešice - Modřice - Brno. Trasa 
je zatím zcela bez uzávěr.   /PeSl/

Uzávěry komplikují dopravu
v Tetčicích a Neslovicích

Od loňského podzimu se 
provádí likvidace nepotřeného 
parovodu, který dříve zásoboval 
Ivančice parou z Oslavan. První 
část od přejezdu v Pancířích až 
po Zátočinu na řece Oslavě byla 
již odstraněna včetně menších be-
tonových patek, ale zůstaly dosud 
patky větších rozměrů. Předpo-
kládejme, že i tyto budou odstra-
něny. Další část, tj. od mostu do 
Letkovic směrem k řece Jihlavě 
za dřívější AVIÍ, je také pryč, ale 
v terénu zůstaly betonové patky, 
ze kterých trčí zbytky odříznutých 
stojek, jež mohou být nebezpečné. 
Zde byl parovod ve výši asi dva 
metry nad terénem. 

Historie parovodu sahá do se-
dmdesátých let minulého století. 
V zápisu pléna MNV ze dne 16. 
července 1965, strana 3 je uveden 
bod: „provádí se stavba parovodu 
Oslavany - Ivančice – dokončení 
v roce 1966“. Jiná informace je 
uvedena v Pamětní knize města 
Ivančice v roce 1966 - str. 430: 

„Další velkou akcí je výstavba 
parovodu, na níž se podílí několik 
investorů. V tomto roce byla do-
končena první etapa tím, že byl 
dán do provozu úsek z Oslavan 
do Sídliště. Na tuto dokončenou 
část je napojeno 55 nových druž-
stevních bytů. Dále se pokračuje 
na výstavbě přípojky do závodu 
Retex, na niž bude připojena 
odbočka pro stávající kotelnu 
na sídlišti. Přípojka do závodu 

AZL je z větší části již hotová, 
zbývá provést zaisolování po-
trubí. S připojením obou závodů 
se uvažuje pro topnou sezonu 
1967-68. V dalším výhledu je pak 
prodloužení parovodu z AZL do 
závodu Mosilana. Parovod bude 
zajišťovat technologickou páru 
pro n. p. Retex. AZL, Mosilanu, 
dále topnou páru pro sídliště, ne-
mocnice, školy a další.“ 

 Parovod byl v provozu i po 
ukončení provozu oslavanské 
elektrárny dne 13. května 1993. 
V roce 1991 byla zahájena ply-
nofikace Ivančic a do konce roku 
1993 bylo připojeno asi 700 ro-
dinných domků, budov i závodů. 
Protože již vedení města nemělo 
zájem o využívání tepla z Oslavan, 
parovod se stal nadbytečným.

Pro informaci uvádíme, že 
např. pro sídliště v Lánech byla 
v bývalé kotelně instalována 
kogenerační jednotka, ve které 
plynová turbina zajišťuje pohon 
dalšího zařízení vyrábějící elek-
trický proud a vzniklé teplo se 
využívá k vytápění sídliště. 

Využití odpadové páry z osla-
vanské elektrárny bylo pro Ivan-
čice velkým přínosem. Ze závo-
dů zmizely kotelny a potřebné 
skládky uhlí, případě skládky 
popelu. Už asi nikdo nespočítá, 
kolik tun uhlí závody a organiza-
ce spotřebovaly a následně jaké 
množství kouře a popílku vyletě-
lo do ovzduší.             Jiří Široký

Historický parovod z Oslavan
do Ivančic byl zlikvidován
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SEZONA 2014 NA AUTODROMU 

Ý Histo CUP Austria zahájí letošní závodní sezónu
na Masarykově okruhu ve dnech 26.- 27. dubna.

Ý Po úspěšném prvním ročníku se do Brna vrátí v ter-
mínu 20.- 22. června šampionát šesti a osmiválcových 
cestovních vozů pod novým názvem EuroV8 Series.

Û Vítěz loňského Redbull Rokies Cup Karel Hanika 
pojede letos Moto3 v továrním týmu KTM.

Ý BrnoGP Revival - Na začátku letních prázdnin budou
v Brně k vidění stovky historických závodních vozů i motorek.

Ý  Karel „ABÁJA“ Abraham pojede tento rok třídu 
MotoGP na Hondě.

Ý V těchto závodech nebývá nouze o tvrdé souboje.

Ý Vrchol letošního roku Grand Prix České republiky se 
uskuteční 15.-17. srpna.

Ý Půvabné hostesky na autodromu v Brně.

Þ FUNWAY Masaryk Racing Days - Mezinárodní 
mistrovství ČR automobilů se koná 11. až 14. září.

Þ Vytrvalostní šestihodinový FUNWAY Epilog zakončí 
sezónu na Masarykově okruhu 3. - 4. října.

Þ Závody ETCC bohužel letos v Brně neuvidíme.

Þ Nejmladší mistr světa MotoGP v historii - Marc Marquez 
ze Španělska.

Motoristickou sezonu 2013 si připomeneme několika 
loňskými fotografiemi, které pro vás objektivem za-
chytil Květoslav Adam a okomentoval Ctibor Adam.

26.-27. 4.

4.-6. 7.

Ý Jakub Kornfeil pokračuje v kategorii Moto3.

11.-14. 9.
20.-22. 6.

15.-17. 8.

3.-4. 10.
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OBK při JE Dukovany informuje:

Představujeme GMF
V roce 1993 obecní samosprávy (municipality) v okolí evropských 

jaderných zařízení začaly koordinovat svůj pohled na jaderná zařízení 
ve svých regionech, a začaly tak více vstupovat do vztahů s provozo-
vateli jaderných zařízení. Tím začaly také více ovlivňovat procesy EU 
mající vliv na území a jejich obyvatelstvo. Vzniklo tak sdružení evrop-
ských obcí, na jejichž území se nacházejí jaderná zařízení, respektive 
zařízení ve velké míře nakládající s radioaktivními látkami - Group
of European Municipalities with nuclear Facilities (GMF).

GMF se zaměřuje zejména na informování obyvatelstva a zvyšování 
povědomí obyvatel o provozu a dopadech provozu jaderného zařízení 
na životní prostředí a obyvatelstvo. Velmi důležitá je diskuse o budouc-
nosti regionu po ukončení provozu jaderného zařízení s cílem vytvořit 
dostatečné ekonomické kompenzace regionu pro jeho udržitelný 
rozvoj v období ukončení provozu jaderného zařízení. Zanedbatelný 
není ani dohled na nakládání s radioaktivními odpady, jejich bezpečné 
skladování a konečné uložení.

Je žádoucí, aby se samosprávy účastnily na rozhodovacích proce-
sech spojených s jaderným zařízením a úložišti radioaktivních odpadů. 
Tím budou také garantovány principy lokální demokracie.

GMF se zúčastňuje evropského dialogu a přenáší informace z ev-
ropské na teritoriální a lokální úroveň, a tím podporuje účast místních 
samospráv na konkrétních projektech výstavby v lokalitách.

Členové GMF, kterých je na několik desítek a patří k nim i obec 
Rouchovany a Dukovany, se pravidelně setkávají a vyměňují si zku-
šenosti a informace. Poslední setkání proběhlo 7. a 8. dubna v Bruselu. 
Tématem bylo ukládání radioaktivních odpadů. Tato otázka je zajímavá 
i pro region JE Dukovany, protože mimo čtyř bloků elektrárny je v je-
jím areálu vybudováno i trvalé úložiště radioaktivních odpadů (URAO) 
produkovaných oběma českými jadernými elektrárnami. Toto úložiště 
je provozováno státní firmou SURAO (Správa úložišť radioaktivních 
odpadů). Poslední zasedání GMF připomenulo, že OBK bude muset ko-
munikovat nejen s ČEZ, ale i se SURAO, tak, abychom mohli nezaujatě 
informovat obyvatelstvo o plánech a koncepcích v ukládání radioaktiv-
ních odpadů v našem regionu.               Aleš John, předseda OBK EDU 

Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168
otevírá v týdnu od 28. 4. 2014 

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO NOVÉHO ŠESTILETÉHO OBORU. 
Podrobné informace na www.mkgym.cz

nebo tel. čísle 515 322 234, 607 00 4482.
Sedmáci, pokud jste dosud nepodali přihlášku a máte zájem

studovat na naší škole, máte možnost nyní. 
Rádi Vás uvítáme v naší škole, kde se každou chvíli něco děje!!!

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům

22.4 v 18.00 hodin - POSILUJÍCÍ SETKÁNÍ
S ANDĚLSKOU TERAPIÍ A KARTAMI.

Autorský, relaxační a léčivý program s osobním přístupem. Těší se na 
Vás Markéta. Vstupné 150 Kč. Téma inspirace, tvoření a důvěra.

26.4  - POVÍDÁNÍ O METODĚ ONE BRAIN
- s čím vám může pomoci a na jakých principech funguje?

29.4. od 18.00 do 20.30 hod. - SOPKY BALI A VÝCHODNÍ JÁVY
O své zážitky z šestitýdenního cestování po Bali se s vámi podělí Pavel 
Veselý. Při svém poznávání Bali najel téměř 3000 km  na motorce. Díky 
tomu se dostal i mimo běžné turistické trasy, projížděl horské vesnice, 
kde byl bílý turista často raritou. Jeho cílem byly sopky, které tento ostrov 

vytvořily a z nichž některé jsou dosud aktivní. Vstupné 100 Kč.

1.5. - CELODENNÍ RODINNÉ KONSTELACE
Seminář je určen pro každého, kdo hledá změnu ve svém životě
a zajímají ho konkrétní kroky, které může uskutečnit. Počet účastníků 
omezený a každý účastník má prostor pro řešení vlastního tématu.
Témata mohou být z oblasti vztahů, pracovní, finanční, zdravotní,... 
Pracujeme s „metodou“ systemických konstelací, která bude
představena, předchozí zkušenost není nutná. Mgr. Pavel Veselý

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

Stephen Clarke ve Višňovém 
Již několik roků přijíždí do Višňového herecký představitel doktora 

Jáchyma Kaliny ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, aby představo-
val vybrané knižní tituly formou scénického čtení. Tento projekt listo-
vání v podpoře čtenářské gramotnosti započala a každoročně pořádá 
základní škola. Letošní patronací zaštítil městys Višňové. 

Nedělní podvečer 6. dubna měli možnost příznivci listování Lukáše Hej-
líka shlédnout jeho scénické čtení knihy Stephene Clarkeho Faktor Merde. 
Spolu s ním na pomyslných prknech višňovského kinosálu vystoupila 
Věra Hollá. Touto formou představená kniha z pařížského prostředí diváky 
velmi zaujala. Po skončení vystoupení Lukáš Hejlík představil samotného 
autora série knih Merde Stephene Clarkeho. Diváci měli možnost prostřed-
nictvím překladu vyslechnout myšlenky jeho samotného. Spisovatel pak 
odpovídal i na dotazy, které mu byly z publika položeny. Ti, co si zakoupili 
nabízené knihy, měli možnost získat i věnování samotného autora.

„K lidskému štěstí a k úsměvné 
pohodě patří prostřený stůl, víno 
a přátelé.“ (Homér) Pod tímto 
mottem se v půli března uskuteč-
nil  7. ročník „ Josefského koštu“ 
v MK - Rakšicích.   

Košt pořádal Dobrovolný 
spolek Moravskokrumlovských 
a rakšických vinařů pod záštitou 
jednoty Orel Rakšice a za pod-
pory města Moravský Krumlov 
a sponzorů. Vystavovaná vína 
byla zhodnocena degustační ko-
misí  dne 8. března pod vedením 
p. Václava Hanse z Ivančic. 
Celkem 56 hodnotitelů ve 12 
komisích zhodnotilo 551 vzorků 
vín, z toho 356 vzorků bílých, 49 
vzorků růžových vín, 2 clarety a 
144 vzorků vín červených,  všech 
známých i méně známých odrůd 
od drobných vinařů i od velkový-
robců vína z našeho regionu i ze 
vzdálenějších vinařských oblastí.

Jako šampión - bílé víno byl 

subkomisí vyhodnocen Ryzlink 
rýnský ročník 2013/PS Hany 
Havelkové z Hrušovan n/Jev., 
šampión výstavy - červené víno, 
Cabernet Moravia 2011 od Vác-
lava Horáčka z Rakšic. Nejlepší 
vzorek domácího vinaře - bílé 
víno, Müller Thurgau 2013 od Ja-
roslava Macha, MK - 19,1 bodu,  
nejlepší vzorek domácího vinaře 
- červené víno, Svatovavřinecké 
2013 od Františka Stixe - 18,9 
bodu. Nejlepší kolekce vína: Zno-
vín Znojmo a.s. Šatov průměrné 
bodování z pěti vzorků 18,75.

Samotný košt proběhl v poho-
dové a veselé atmosféře. K dobré 
náladě přispěla cimbálová muzika 
„Majerán“ z Blanska, občerstvení 
zajistilo pohostinství Orlovna pod 
vedením p. Fráni. Ochutnávalo 
se, povídalo se o víně a zpívalo  
při cimbálu. Všichni, kdo přišli 
ochutnat dobrého, z široké pale-
ty odrůdového i přívlastkového 
vína, určitě nelitovali.

Organizační výbor děkuje všem 
pěstitelům a výrobcům vína za 
jejich účast na letošním ročníku, 
za dodané vzorky a všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem přičinili
o zdárný průběh celého koštu.

Za DSMKR vinařů  Josef Janda

Josefský košt v Rakšicích

/Miroslav/  Občanské sdružení 
Diakonie Broumov, vyhlásilo na 
dny 28. až 29. dubna 2014 v Kul-
turním domě Miroslav sbírku 
použitého ošacení a jiných potřeb 
pro naše spoluobčany, kteří se 
ocitli na pokraji společnosti.

Vybíráno bude letní i zimní oša-
cení, lůžkoviny, ručníky, domácí 
potřeby, obuv i hračky pro děti.

Diakonie Broumov vznikla v ro-
ce 1993 jako občanské sdružení ote-
vřené ke spolupráci se všemi lidmi 

dobré vůle, jinými humanitárními 
organizacemi, církvemi a dalšími 
institucemi, jejichž součinnost je 
pro pomoc potřebným nutná.

Co se stane s vámi odevzdaným 
použitým ošacením? Všechno je 
odesláno do Broumova, tam je 
uskladněno a postupně předáváno 
ke zpracování. Na zpracování sbí-
rek se podílí cca 50 osob z okraje 
společnosti. Tito lidé díky vám 
mají možnost pracovat v částečně 
chráněném prostředí.                  /PeSl/

Sbírka šatstva v Miroslavi

Většina lidí má slovo lepek 
spojeno s celiakií, tou extrémně 
vzácnou chorobou, která se jich 
určitě netýká. Bohužel, není to 
tak jednoduché. Kromě celiakie 
existuje také alergie na lepek. 

A aby toho nebylo málo, mimo 
těchto dvou nemocí diagnosti-
kovatelných pomocí protilátek 
v krvi se vyskytuje ještě tzv. 
imunitně zprostředkovaná reakce 
na lepek, na kterou zatím žádné 
krevní testy neexistují. Podle 
nejnovějších výzkumů se před-
pokládá, že imunitně zprostřed-
kovanou reakcí na lepek v různě 
silné formě trpí většina lidí.

Lepek, tedy bílkovina ob-
sažená v semenech některých 
obilovin (pšenice, ječmen, žito), 
může být skrytou příčinou mnoha 
autoimunitních onemocnění, jako 
jsou atopický ekzém, cukrovka 
prvního typu, revmatoidní artri-
tida, roztroušená skleóza atd. A 
když jsme u možných způsobů, 
jakými lepek dokáže poškozovat 
naše zdraví, nesmíme opomenout 
jeho negativní vliv na naši psy-
chiku. Při trávení lepku vzniká 
metabolit gliadinomorfin, který 

je velmi častou příčinou depresí 
a úzkostí. Proto bývá bezlepková 
strava tak často úspěšná při léčbě 
těchto psychických poruch.

Všeobecně nejznámějším zdro-
jem lepku je asi pečivo a těstovi-
ny z pšeničné mouky. Ale pokud 
budeme řádně studovat obaly 
potravin, zjistíme, že je obsažen 
i v potravinách, kde bychom ho 
nečekali - čokoláda, pomazánky, 
uzeniny, kečup, ochucovadla, či 
zmrzlina… Konzumujeme tedy 
lepek prakticky v každém jídle. 

Byl lepek vždycky tak špatný? 
Hlavní problém je v tom, že za 
posledních 50 let byla pšenice 
mnohokrát šlechtěna a upravena 
tak, aby byla maximálně výnosná 
a aby nově vzniklé vlastnosti lep-
ku vyhovovaly potravinářskému 
průmyslu. Těsto z vyšlechtěné 
pšenice je dostatečně lepivé, 
vláčné, dobře kyne, déle vydrží. 
Přesně tak, jak to požaduje potra-
vinářský průmysl. Na zdraví lid-
stva se v honbě za ekonomickým 
ziskem bohužel úplně zapomnělo. 
Naše tělo však není uzpůsobeno 
tomu, abychom trávili tak velké 
množství této uměle vzniklé 

bílkoviny. Když se pak objeví 
nemoc, málokoho napadne, že by 
mohla mít souvislost s pšenicí.

Pokud chcete udělat maximum 
pro své zdraví, vyhněte se zcela 
konzumaci lepku. Klasické peči-
vo můžete nahradit pohankovým 
kváskovým chlebem. Pohanka je 
hypoalergenní obilovina a těžko 
budeme hledat člověka, kterému by 
tahle pseudoobilovina škodila. Va-
řenou ji můžete využít jako přílohu 
k masu nebo do salátů. Dalšími 
bezlepkovými moukami, které lze 
využívat k nejrůznějším kulinář-
ským experimentům, jsou jáhlová, 
kukuřičná, rýžová, žaludová, kašta-
nová, kokosová či mandlová. 

Tomu, kdo se nechce smířit 
s bezlepkovou dietou, doporučuji 
alespoň snížit spotřebu pečiva a vý-
robků z pšeničné či žitné mouky. 
Vzniklý deficit v příjmu energie
z obilných sacharidů lze nahradit 
zeleninou a kvalitními tuky, zejmé-
na máslem a olivovým olejem. 

Nezapomeňte, že své zdraví mů-
žete jednoduše ovlivnit tím, co sníte. 
Jde jenom o to, porozumět svému 
tělu a naslouchat mu.

/www.protiplisnovadieta.cz/

(P)otraviny na našem stole - lepek
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STAVBA - DŮM 
ZAHRADA

Pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví - realizace staveb, stavební 
řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební 
konstrukce - a technického zařízení budov. Letos s důrazem na témata: 
energetická náročnost budov, dřevostavby, rekonstrukce, vše o stavebnictví, 

technickém zařízení budov a vybavení interiéru.

SATELITY - ANTÉNY
KOMPLETNÍ DODÁVKY, OPRAVY

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

mikrovlnné trouby, vysavače,
drobné domácí spotřebiče.

MILAN CHRÁST
Olbramovice 88, tel.: 731 483 333

Akce probíhá od 15. 4. do 28. 6. 2014,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ
STIHL

prodej a servis
U Hřiště 1517, Ivančice - Alexovice

mobil: 739 170 814

Žaluzie Koblížek

REFERENCE TÝDNE:
zcela zatemňující rolety

- RD Nové Bránice

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688

Firma GODY s.r.o.
vodoinstalatérství

topenářství
Nabízí poradenskou a montážní

činnost v těchto oborech:
•   topení a vodoinstalace
•   klimatizace
•   tepelná čerpadla
•   fotovoltaické elektrárny
    pro rodinné domy
•   domácí úpravny vody
•   projektové dokumentace
•   revize a provozní zkoušky

Pod Zámkem 207
672 01  Moravský Krumlov  

mobil: 774 442 423 • www.gothard.cz
e-mail : gothardz@seznam.cz

PETR HUSÁR

ZEDNICKÉ
PRÁCE

• veškeré stavební práce
• zateplování fasád
• obklady a dlažby
• sádrokartony

Ivančice - Řeznovice 89
Tel.:  777 167 826

e-mail: husarp@volny.cz
www.petrhusar.cz

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

100%
zatemnění

Tulešice 4
tel.: 515 338 381 • 603 249 594

e-mail: valdalub@volny.cz
www.valdastav.cz

výstavba RD na klíč
bytová jádra, půdní vestavby

kompletní rekonstrukce RD a bytů
základové desky pod dřevostavby RD 
vodovodní a kanalizační přípojky k RD

zateplování budov kvalitními systémy 
WEBER a PROFI

zhotovujeme a opravujeme
veškeré komunikace, parkoviště

a chodníky v jakémkoliv provedení

Zahradnictví v Polánce

otevřeno PO-SO od 8.00 do 19.00
tel.: 515 336 413, 606 406 060

Suchohrdly u Miroslavi
Po-Pá: 7.00-17.00, So: 8.00- 12.00

tel.: 515 333 121, 515 334 276

zdicí materiály • krytiny • betonové výrobky 
plastové potrubí • nopové folie   

maltové směsi • pastovité omítky
písky, štěrky • rozvoz materiálu autem s HR 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY UHLÍ

sadba drobného ovoce a zeleniny
RAJČATA A PAPRIKA ZA 10 Kč

balkonové kvě�ny a skalničky
velký výběr bylinek

každý nákup nad 500 Kč
MALÝ KVĚTINOVÝ DÁREK

v době rekonstrukce vozovky
je k nám VJEZD POVOLEN

STAVBA - DŮM 
ZAHRADA

Zcela ve smyslu zakladatele 
firmy je dnes značka Hörmann 
opravdovým příslibem kvality. 
Rodinný podnik se díky více než 
75 letům zkušeností ve výrobě 
vrat a pohonů a více než 20 milio-
nům prodaných vrat a pohonů stal 
firmou č. 1 na evropském trhu. 

Sekční vrata Hörmann jsou 
pro všechny garáže. Sekční vrata 
se otvírají svisle a jsou úsporně 
uložena pod stropem. Díky to-
muto konstrukčnímu principu 
nabízejí maximum místa v garáži 
i před garáží. Navíc lze sekční 
garážová vrata vestavět do libo-
volného garážového otvoru.

Širší průjezd. U starších vý-
klopných vrat je vjezd a výjezd 
často milimetrovou záležitostí. 

Díky šířce průjezdu zvětšené až o 
14 cm můžete parkovat i s širšími 
osobními a sportovními užitkový-
mi auty mnohem pohodlněji.

Těsnění po celém obvodu vrat. 
Trvale elastická těsnění odolná 
proti povětrnosti na všech čtyřech 
stranách zadrží vítr, déšť a sníh 

venku. Kvalitní střední těsnění 
mezi články vrat u dvoustěnných 
vrat zajišťují lepší těsnost. Podla-
hové těsnění vyrovnává díky vel-
koryse dimenzované profilované 
hadici podlahového těsnění i men-
ší nerovnosti. Volitelná podlahová 
těsnění s větracími štěrbinami 
nebo větrací mříží v lamele vrat 
zajišťují dostatečné větrání.

Bezpečná ochrana se zajiš-
těním proti vypáčení. Nezvaní 

hosté mají u sekčních vrat Hör-
mann na pohon sotva nějakou 
šanci. Jsou-li garážová vrata 
zavřena, zapadne zajištění proti 
zvednutí automaticky do dorazu 
vodicí kolejnice, vrata jsou ihned 
uzamknuta a chráněna proti vypá-
čení. Toto uzamknutí vrat funguje 
čistě mechanicky, a proto zůstává 
na rozdíl od konkurenčních poho-
nů účinné i při výpadku elektřiny.

Moderní dálkové ovládní pro 
pohony garážových vrat. Dvou-
směrné a mimořádně bezpečně 
zašifrované dálkové ovládání Bi-
Secur představuje nejmodernější 
techniku kódování ke komfortní 
a bezpečné obsluze garážových 
vrat, nebo vjezdových bran.

Garážová vrata pro několik 
generací. Dlouhodobé zkoušky 
za reálných podmínek zajišťují 
vyzrálé sériové výrobky v kvalitě 
Hörmann. Díky nim a také díky 
vynikajícím technickým řešením 
a nekompromisnímu zajišťování 
kvality dostane zákazník společ-
nosti Hörmann 10 roků záruky 
na všechna sekční vrata a 5 roků 
záruky na pohony Hörmann.

Další informace získáte v naší 
provozovně na náměstí TGM 37
v Moravském Krumlově ve všední 
dny v čase 8-12 a 12.45 -17.00 hodin.
----------------------------------------

JAN ČERVINKA
Garážová vrata & stínicí technika

Tel.: 777 084 266
mail: vratazaluzie68@gmail.com

www.vrata-zaluzie.cz

Sekční garážová vrata Hörmann 

Letos v únoru uzavřelo hypoté-
ky v objemu 9,5 miliardy korun 
bezmála 6000 klientů, to je nejví-
ce za poslední roky. Zvýšený zá-
jem o nemovitosti ovšem nahrává 
nekalým praktikám prodejců. 
Analytička finančně poradenské 
společnosti DataLife Sylva He-
richová proto připravila přehled 
nejčastějších rizik, která se pojí
s koupí nemovitosti.

Komu co patří. Při koupi je 
potřeba ověřit na katastru nemo-
vitostí nejen to, komu dům či byt 
patří, ale také komu patří poze-
mek, na němž stojí. Je to klíčové 
kvůli zástavě pro banku. Může se 
stát, že nový majitel domu nezíská 
hypotéku, protože pozemek pod 
ním vlastní někdo jiný, a ten zásta-
vu odmítá. Pokud byste přeci jen 
k takové koupi přistoupili, musíte 
si následně ohlídat také případný 
prodej pozemku. Majitel ho musí 
nabídnout nejdříve vám.

Ověření majitele je důležité i 
proto, aby člověk věděl, s kým 
má jednat o koupi. Pokud maji-
tele zastupuje někdo jiný, napří-
klad realitní kancelář, je potřeba 
vyžádat si její zplnomocnění

k prodeji. Podpis majitele musí 
být úředně ověřen, jinak je plná 
moc neplatná. Větší pozornost je 
třeba také v případě, že nemovi-
tost vlastní více majitelů. Všich-
ni musí s prodejem souhlasit
a vyjádřit to písemně.     

Bez závazků a břemen. Další 
překážkou v získání hypotéky 
bývá nemovitost zatížená exeku-
cí. Takový dům, pozemek či byt 
si banka do zástavy nevezme. 
Stejný problém je i s věcným 
břemenem užívání pro fyzickou 
osobu. Některé banky ale začaly 
dělat výjimky a nemovitost zasta-
ví, pokud je dotyčná osoba starší 
osmdesáti let. Trvalé břemeno 
může prodávající zrušit vkladem 
na katastrálním úřadě. Kupující 
by si měl také zjistit, zda na ne-
movitosti není břemeno distri-
bučních sítí nebo například chůze 
cizí osoby po pozemku.

Cena odpovídající stavu. Dů-
ležitou roli v získání hypotéky 
hraje odhadní cena nemovitosti. 
Odhadce by nikdy neměl určit 
tržní cenu nižší, než je kupní cena. 
Zájemce o koupi by měl problém 
hypotéku získat. Je dobré myslet 

také na to, že čím menší část
z ceny nemovitosti si půjčuji, tím 
nižší úrok získám. Je  vhodné 
prohlédnout si nemovitost se 
stavebním odborníkem. Může 
odhalit takzvané skryté vady, kte-
ré majitele následně mohou vyjít 
velmi draho. Při koupi nemovi-
tosti k rekonstrukci je vhodné 
znát i cenu následných prací.

Zajištění hypotéky předem. 
Zajištění financí je vhodné už před 
podpisem rezervační smlouvy, ne-
jen před smlouvou o budoucí kup-
ní smlouvě. Klient se tak vyhne 
sankcím, které zaplatí v případě, 
že od smlouvy odstoupí. Nemovi-
tost získá nový majitel v den, kdy 
na katastrální úřad doručí ově-
řenou kupní smlouvu a návrh na 
vklad vlastnického práva. Ve sku-
tečnosti se tak ale stává až poté, co 
úřad změnu schválí. Obvykle do 
měsíce od doručení návrhu. Proto 
se obvykle peníze za koupi složí 
například u notáře a prodávající 
je získá po zápisu nového majitele
na katastru nemovitostí. 

Sylva Herichová, hypoteční 
specialistka finančně poradenské 
společnosti DataLife, s. r. o.

Při koupi nemovitosti pozor na dluhy!

STAVEBNÍ VELETRH
BRNO • 23. - 26. DUBNA
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písek
do bazénové 

filtrace
145 Kč
za 25 kg  

VIP KOUPELNOVÉ STUDIO
exkluzivní vzorky

RAKO, K-KERAMIKA
nejširší výběr

obkladů a dlažeb

MÍCHACÍ CENTRUM
OMÍTEK A BAREV

ISO 9001, 14001

NEJLEVNĚJŠÍ STAVEBNINY
GARANCE SLUŽEB A KVALITY

tel. 737 285 094

MK1 0,8 mm
110,- Kč/pt

BETONÁRNA - NOVÁ TECHNOLOGIE
KVALITNÍ BETON ZA NEJLEPŠÍ CENU NA TRHU
ROZVOZ V SOBOTU I V NEDĚLI  tel. 737 285 095

KVALITNÍ
PLASTOVÁ
OKNA
tel. 733 199 833

ČESKÝ

VÝROBEK

NEJNIŽŠÍ
cena na trhu

tel. 515 324 609

INTERIÉROVÉ STUDIO

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ:
CLIMAX, HUSKY, TRIDO

GARÁŽOVÁ VRATA od 17.990 Kč
CENTRÁLNÍ VYSAVAČE od 24.990 Kč
PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - sleva až 20%

DVEŘE INTERIÉROVÉ 
exklusiv design od 990 Kč

VCHODOVÉ od 4.990 Kč

tel. 733 199 833

STŘECHY NA KLÍČ

tel. 733 666 463

VLASTNÍ VÝROBA LISOVANÝCH VAZNÍKŮ - NOVÁ TECHNOLOGIE
KOMPLETNÍ TESAŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
EXKLUZIVNÍ CENY - KM BETA, TONDACH, SATJAM

LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ
OD NÁS JE STŘECHA NESMRTELNÁ

AKČNÍ CENY
NA SAMOOMYVATELNÉ OMÍTKY

WEBER AQUABALANCE
PROFI ANTI-AGING PUTZ

SPOLEHLIVÁ STAVEBNÍ FIRMA
STOVKY SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ - NEJLEPŠÍ CENY NA TRHU

www.osp-mk.cz, Okružní 394, Moravský Krumlov

CEMENT MOKRÁ
60,- Kč/pt
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
od 135,- Kč/m2
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dlažba 5 cm - 129 Kč s DPH/m2

dlažba 6 cm - 139 Kč s DPH/m2

dlažba 8 cm - 159 Kč s DPH/m2

PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
PŘÍPOJKY IS

Výběr z více jak 1000
typizovaných projektů RD

PROJEKT NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
VČETNĚ ADMINISTRACE ŽÁDOSTI

Kontakt: Ing. Michal Hlaváč, tel.: 733 373 784
Okružní 394, Moravský Krumlov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

OPLASTOVANÉ PLOTOVÉ PLETIVO
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA proti prorezivění

DOVOZ ZDARMA do 14 dnů od objednání
MNOŽSTEVNÍ SLEVY při odběru 5 a více rolí

MALÝ DÁREK ke každé objednávce

telefon: 774 100 430
mail: info@plastplot.cz
web: www.plastplot.cz
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Na Kačence 1253, 672 01 Moravský Krumlov
prodejna: 734 678 116, servis: 734 678 117 

V současné době si stále méně 
lidí dokáže představit den bez 
připojení se k síti internet. Obliba 
komunikace po sociálních sítích, 
vytváření osobních blogů nebo na-
kupování po internetu vede uživa-
tele k zamyšlení, zda si nepořídit 
internet také do své domácnosti. 

V Moravském Krumlově a jeho 
okolí si je možné vybrat z nabídek 
hned několika poskytovatelů in-
ternetového připojení. Dnes jsme 
využili příležitosti a čtenářům 
přinášíme interview s jednatelem 
společnosti provozující sítě em-
krumlov.net Jiřím Chalabalou.

Co přináší obyvatelům Krum-
lova a okolí síť emkrumlov.net?

Síť emkrumlov.net se zaměřuje 
na připojování domácností a firem 
do sítě internet. Koncepce sítě je 
navrhována tak, aby splňovala 
nejpřísnější požadavky klientů 
ohledně rychlosti připojení, kvality 
přenášených dat, servisu a v nepo-
slední řadě také ceny služeb. Naší 
prioritou číslo jedna ovšem zůstává 
individuální přístup ke každému 
klientovi. Protože pozorně naslou-
cháme přáním jak stávajících, tak 
potencionálních klientů, můžeme 
efektivně reagovat na jejich poža-
davky, a zajistit tak maximální kom-

fort při využívání našich služeb.
Jak Vašim zákazníkům garan-

tujete kvalitní a rychlé připojení 
k internetu?

V první řadě bych rád upozornil 
na to, že se celá síť budovala od za-
čátku. Již při plánování sítě na kon-
ci loňského roku jsme se rozhodli 
využít nejmodernější technologie 
v oblasti přenosu dat zaručující pr-
votřídní kvalitu. Síť ovšem není jen 
o technice. Kvalitní síť dělá přede-
vším tým lidí, kteří o ni každý den 
pečují „jako o své dítě“. 

Kde všude mohou lidé využít 
připojení k síti emkrumlov.net?

Primárně se zaměřujeme na 
pokrytí Moravského Krumlova
a jeho blízkého okolí. V poslední 
době se díky poptávce síť rozrůs-
tá i do vzdálenějších lokalit, jako 
jsou například obce Džbánice, 
Hostěradice nebo Skalice. Vřele 
doporučuji navštívit naše webové 
stránky www.emkrumlov.net, kde 
lze najít kompletní výčet pokry-
tých obcí a mnoho dalších infor-
mací o síti emkrumlov.net.

Pokud mám zájem o připojení
k internetu prostřednictvím sítě em-
krumlov.net, co pro to mám udělat?

Existuje několik možností. 
Nejjednodušší je navštívit naši 

kancelář v Moravském Krumlově 
na adrese náměstí T. G. Masaryka
35 v budově DDM od pondělí do 
pátku 11.00-13.00 a 15.00-17.00,
nebo si sjednat schůzku na tele-
fonním čísle 605 228 060. Využít 
lze také kontaktního formuláře 
na výše uvedených webových 
stránkách. V každém případě se 
Vám následně bude individuálně 
věnovat technik, který bude při-

praven poskytnout veškeré po-
třebné informace kolem připojení 
k naší síti.

Jaké máte plány se sítí em-
krumlov.net do budoucna?

Rádi bychom pokračovali v za-
počaté práci. Síť je ještě mladá, 
ale rádi bychom v budoucnu 
nabízeli naše služby i ve vzdále-
nějších místech od Moravského 
Krumlova. Při plánování rozvoje 
sítě bereme v úvahu požadavky 
obyvatel přilehlých obcí, kteří se 
chtějí připojit do naší sítě. Naším 
cílem není pouze zlepšování 
pokrytí sítě v okolí Moravského 
Krumlova, ale především zvy-
šování nastavené kvality služeb. 
Proto jsme se rozhodli poskytovat 
na naší síti také internetovou tele-
vizi IPTV, kterou mohou zdarma 
využívat uživatelé s dostatečnou 
rychlostí připojení.

Na závěr bych Vám popřál 
hodně štěstí a mnoho spokoje-
ných klientů.

Děkuji mnohokrát. Jsem pře-
svědčen, že sítí emkrumlov.net 
dokážeme uspokojit poptávku po 
spolehlivém vysokorychlostním 
připojení k internetu v Morav-
ském Krumlově a okolí.

Za rozhovor děkuje M. Pečer

Špičkový internet pro Moravský Krumlov a okolí

Letos potřetí se v Miroslavi 
uskuteční „obecní čarodějnice“. 
Akce začíná ve středu 30. dubna 
v 18.00 hodin v areálu bývalého 
minigolfu v zámeckém parku. 
Vítány jsou čarodějnice všech vě-
kových kategorii. Nejlepší masky 
budou oceněny. Na ohni bude 
možnost opékat špekáčky, připra-
veno je také občerstvení - nápoje, 
maso na grilu atd. Po setmění je 
připravena ohňová show.

Oslavy 1. máje a vstupu České 
republiky do EU začínají rybář-
skými závody mládeže na požární 
nádrži v Ramoši v 9 hodin. V 9.30 
hodin promluví starosta města. Pro 
děti bude k dispozici skákací hrad, 
v kulturním domě vinné vzorky 
miroslavských vinařů.

V sobotu 3. května začíná v šest
 hodin na rybníku Suchánek již 6. 
ročník společných závodů vido-
mých a nevidomých rybářů. Jde 
o jedinou akci svého druhu v celé 

České republice. Pro všechny 
účastníky i hosty chystají pořa-
datelé bohaté občerstvení (uzená 
cigára, smažená ryba, vepř na 
rožni). V neděli 4. května od rána 
bude Suchánek patřit mladým 
adeptům Petrova cechu.

Ve středu 7. května proběhne 
před sochou „Letkyně“ od 18.00 
hodin pietní shromáždění u příle-
žitosti ukončení II. světové války a 
vítězství nad fašismem. V kultur-
ním programu vystoupí žáci ZŠ, 
ZUŠ a Bohumil Bubeník. Na slav-
nost jsou pozváni generální konzul 
Ruské federace v Brně Andrej 
Jevgenjevič Šaraškin, pracovníci 
konzulátu a váleční veteráni.

Na pátek 23. května připravují 
oba farní sbory společnou „Noc 
kostelů“, kde se mohou návštěv-
níci například dozvědět nové in-
formace ze života církví ve městě 
i o historii kostelů.

Roman Volf, místostarosta

Májové oslavy v Miroslavi

Vážení přátelé dobrého vína, 
dovolte nám Vás pozvat na již 7. 
roční Svatogothardských vinař-
ských slavností, které se uskuteční 
v sobotu 3. května 2014. Celé Ma-
sarykovo náměstí bude v tento den 
od 13 hodin zaslíbeno vínu. 

Vinaři z Dolních Kounic, Mo-
ravských a Nových Bránic, Pravlo-
va a Mělčan poskytnou k degustaci 
přes 300 vzorků kvalitních vín od 
více než 100 vinařů. Součástí so-
botního odpoledne bude možno se 
bavit i celou řadou doprovodných 
aktivit, které jsme pro Vás připra-
vili (řemeslný jarmark, programy 
pro děti, vystoupení dětského 
krúžku Rozmarýnek, Pěveckého 
sboru Mužáci z Pohořelic, vystou-
pení střelecké skupiny Střelci sv. 
Gotharda a mnoho dalších).

Příjemnou atmosféru dokreslí 
po celý den Cimbálová muzika 
Aleše Smutného. Zajímavým 
bodem programu bude i aukce 
vzácných a archivních vín, která 
proběhne v odpoledních hodi-
nách. Celou akci bude moderovat 
pan Karel Hegner.

 V prostorách židovské synago-
gy a kulturního domu budou pro 
ty, co si kromě dobrého vína potr-

pí i na kulturní zážitky, instalová-
ny dvě výstavy. První z nich bude 
výstava obrazů jižní Moravy a o-
kolí od paní Jitky Mazánkové, 
druhá se týká pěstování a prodeje 
kaktusů, ve spolupráci s Klubem 
kaktusářů Astrophytum Brno.

Nezapomínáme ani na naši nej-
zajímavější a nejstarší historickou 
památku, kterou je klášter Rosa 
coeli. Zpřístupněna veřejnosti 
bude od 10 do 18 hodin. 

Tradiční vinařská akce bude le-
tos doplněná o Cyklovýlet s Čes-
kým rozhlasem Brno na trasách 
45 km a 30 km. Na obou trasách 
bude připraven program, který 
obsahuje návštěvu místních pa-
mátek, zajímavostí a lokálních 
vinařství. Registrace Cyklovýletu 
bude probíhat 3. května od 9.30 
do 11. 00 hod. na Masarykově 
náměstí v Dolních Kounicích. 
Slavnostní uvítání a otevření tra-
sy bude v 10.00 hod. 

Pro všechny bude k dispozici
i několik míst s občerstvením. 

Věříme, že pěkné počasí, dobrá 
nálada a programová nabídka
splní vaše očekávání a společně 
prožitá sobota ve Vás zanechá 
dobrý pocit i vzpomínky.     /TIC/

Svatogothardské vinařské 
slavnosti v Dolních Kounicích

Ulice Růžová č. p. 151 - 153, 155
Dnešní ulice Růžová (Rosengasse) byla v minulosti několikrát pře-

jmenována. Dříve nesla název Tyršova a mezi lety 1946 až 1948 se 
jmenovala po gen. Ludvíku Svobodovi. Zajímavostí je, že ulice čás-
tečně spadala na území bývalé židovské obce. Z toho důvodu tedy část 
domů nesla označení I a zbylé domy II. Podoba ulice se diametrálně 
liší od předválečného stavu, jelikož tato část města byla jednou z nej-
poškozenějších květnovým bombardováním. Kronika města uvádí, že
na východní části ulice zůstaly z původních čtrnácti domů pouze čtyři. 

První novostavbou za spořitelnou a optikou je číslo popisné 151. 
Jednopatrová bytovka zabírá parcelu domu č. p. 128/I a částečně i 
domu 39/I. Současná novostavba vznikla do konce roku 1949.    

Č. p. 128/I byl malý domek s hranatými vraty. Mezi lety 1877 až 
1899 jej vlastnil František Trojan, dále do roku 1927 Marie Zavřelová 
a od tohoto roku Václav Zavřel (nar. 1902 v M. Krumlově). Ten byl 
malorolníkem, se ženou Terezií vychovával syna Václava. Dále s nimi 
žila výměnkářka Terezie Smetáková. Rodina Zavřelova zde žila až
do bombardování. Po válce byla parcela odprodána.  

Část parcely domu č. p. 39/I dnes rovněž zabírá novostavba. Původ-
ní dům patřil mezi lety 1855 až 1881 Emilii Schillerweinové, dále do 
roku 1883 Josefu Medlovi, následně do roku 1891 Karlu Rodítkovi, po 
něm do roku 1901 Josefu Konvalinkovi. Do roku 1932 byl majitelem 
domu Heinrich Christl se ženou Terezií (nar. 1871 ve Vojkovicích na 
Hustopečsku). Ta žila ve městě od roku 1913. Od roku 1932 byl při-
psán dům na dceru Marii, učitelku. V domě žil také Jindřich Christl, 
náměstek notáře. Christlovi odešli z domu pravděpodobně ještě před 
bombardováním. Po válce byla parcela prohlášena za konfiskát.  

Následuje jednopatrový dům o osmi bytových jednotkách s č. p. 152 
- 153. Plán jeho výstavby navrhlo Stavební bytové družstvo občanů
M. Krumlova v červenci 1970 na místě zbořených domů č. p. 147/I, 
38/I a 127/I.  Nájemci novostavby byli původně zaměstnáni u  Vertexu, 
OSP, Hutních montáží a odborného učiliště. 

Dům č. p. 147/I patřil mezi lety 1863 až 1886 Magdaléně Čurdové, 
dále do roku 1887 Karlu Gundlovi, následně do roku 1907 Františce 
Gundlové. Mezi lety 1907 až 1908 jej vlastnila Olga Potschková,
do roku 1913 pak Karl Gundl a do roku 1923 Wenzel Beck. Od tohoto 
roku až do roku 1936 patřil Rudolfu Timmelovi a poté vdově Leopol-
dine Timmelové (nar. 1870 ve Znojmě). 

Dům s  č. p. 38/I čněl jako jednopatrový z řady domů. Mezi lety 
1858 až 1906 patřil Jindřichu Vepři, dále do roku 1925 Eduardu Tál-
skému, do roku 1932 pekaři Bedřichu Tálskému, který se zároveň živil 
jako pojišťovací agent. V průběhu 30. let si postavil vilu vedle dnešní 
prodejny Jednoty na Kavalírce. Mezitím zde bydlel v letech 1932
až 1933 Jan Bohrer. Po něm zde žil Jakub Šimeček (nar. 1889 ve Vrbici 
u Hustopečí). Bydlel zde se ženou Marií a dětmi Jaromírem a Zdenkou. 
V M. Krumlově působili od roku 1933 a následně si v tomto domě zřídili 
obchod se smíšeným zbožím. Rodina odešla podle pamětníků s němec-
kou okupací z města. Za války si zde pamatují jako vedoucího obchodu 
p. Wagnera, údajně příbuzného pekaře Frice ze Zámecké ulice. Další 
rodinou, která zde žila před válkou, byli Severinovi. Obchodník Stani-
slav Severin (nar. 1903 v Rouchovanech) provozoval galanterii v nájmu 
v domě č. p. 37 na náměstí u Vaďurů. Se ženou Boženou vychovávali 
dcery Stanislavu, Janu a Boženu. Bydleli v M. Krumlově od roku 1934. 
Podle pamětníků v době okupace odešli rovněž z M. Krumlova. 

Následující č. p. 127/I patřilo mezi lety 1873 až 1897 Apolónii Od-
slonové, dále do roku 1929 Františku Lebedovi, následně do roku 1930 
Franzi Trägnerovi a poté Absatzovým. Matěj Absatz (nar. 1900 v Se-
noradech) byl pokrývačem, se ženou Marií měl děti Libuši, Jarmilu
a Josefa. Rodina žila v Krumlově od roku 1925 až do bombardování. 

Nynější č. p. 155 (154/I) je jedním ze čtyř dochovaných domů
na této straně ulice. Původně šlo o přízemní dům. Jeho obyvatelka,
Marie Mellerová, je připomínána prameny jako jeho majitelka nej-
později v roce 1908. Živila se jako účetní. V roce 1909 pomocí stavi-
tele Johanna Herforta nechávala postavit příčku v kuchyni. Dům byl
generálně přestavován v roce 1937 do současné podoby právě M. Mel-
lerovou, tehdy již provdanou Maderovou do Místku (Frýdku-Místku). 
V jednání s úřady ji zastupoval její bratr František Meller z Komenské-
ho ulice. Jednopatrový dům navrhnul Ing. Antonín Kolofík. 

V roce 1938 zde žila Anna Cydrichová, odborná učitelka živnosten-
ské školy, dále penzistka Anna Neumannová a rodina hodináře Karla 
Corfu (nar. 1873). Oba s manželkou Karolínou pocházeli z Šumic, 
ve městě bydlel K. Corfu od roku 1897. Jejich syn Otto byl rovněž 
hodinářem. K. Corfu měl pronajatou obchodní místnost v č. p. 97/I na 
náměstí. V prosinci 2008 zažádali majitelé domu o změnu užívání části 
rodinného domu na prodejnu hudebnin, smíšeného zboží, parfumérie 
a prodejnu vína. V současnosti je zde prodejna hudebnin, distribuční 
centrum kosmetické firmy Avon a vinotéka.              Hana Prymusová

Prameny: MZA, D9, MOR140118250; SOkA Znojmo, MK/I. – M1, 
inv. č. 331; Tamtéž, MK/I.-F1; Tamtéž, MK/II., inv. č. 803 a 804; 
MMMK, přír. č. 439 – Rukopisy E. Sloscheka; Výpovědi pamětníků.

Krumlov před léty
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 21. 04. DO 04. 05. 2014
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 321 064, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz

• Výstava - MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V ROCE 2013. Městský 
úřad Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• 19.4. ve 20.00 hod. - VELIKONOČNÍ POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA se skupi-
nou ARCUS ROCK a ROCK FACE, L. Havel. Hotelu EPOPEJ, vstupné 70 Kč.
• 22.4. od 8.00 do 17.00 hod. - PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ TRHY, nám. TGM.
• 25.4. - 26. 4. - III. BEZGESTFEST. Festival regionálních divadel. Vystoupí 
EĎAS Moravský Krumlov, Divadelní spolek Lesonice, ADS Špalek Moravský 
Krumlov, Dobšické národní divadlo, DS BEZGEST Moravský Krumlov. Kino-
sál MK, vstupné 80 Kč /den. Občerstvení zajištěno
• 28.4. v 17.00 hod. - VERNISÁŽ MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH
VÝTVARNÍKŮ. Galerie Knížecí dům. Výstava do konce května: vstupné
20 Kč, snížené 10 Kč, školní skupiny zdarma.
• duben - září - ZÁMEK ŽIJE! Expozice: START - Vladimír Franz - obra-
zy, Ida Saudková - fotografie, OTEC A SYN  - Jiří a Jiří Sláma - fotografie,
NAPŘÍČ ČASEM A KRAJINOU - Městské muzeum MK, ŽIVOT A DÍLO 
GUNDAKERA Z LICHTENŠTEJNA. Otevřeno: duben - květen: so - ne 10.00 
- 12.30 a 13.00 - 17.00. Vstupné: 80 Kč, snížené (děti, studenti, senioři) 60 Kč.
• květen - VÝSTAVA ANTONÍNA VESELÉHO, Městský úřad Moravský 
Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• 4. 5. - FLOLRIÁNSKÁ POUŤ. Bohoslužba s celebrantem Mgr. J. Novotným 
v 10.30 hodin v kapli sv. Floriána.

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 30.4. - NEJKRÁSNĚJŠÍ OBÁLKA KNIHY. Výstava výtvarných prací 
dětí místních i okolních MŠ a žáků I. stupně ZŠ  v rámci Mezinárodního dne 
dětské knihy a Světového dne knihy. V dětském oddělení.
• do 15.5. - VÝPRODEJ ČASOPISŮ ZA 1 KČ. K prodeji jsou tyto časopisy: 
Vlasta, Květy, Instinkt, ABC, Automobil, Bravo Girl, 100+1, Pošli recept, Bydlení,
D test, Cinema, Computer, Domov, Dům a zahrada, Elle, Epocha, Magazíny, 
Marianne, Moje země, Můj dům, Naše krásná zahrada, National Geographic, 
Reflex, Rybářství, Sandra, Story, Zahrádkář, Zdraví, Žena a život. 

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

• 19.4. - 24. ročník turistického pochodu „MIROSLAVSKÁ ŠLÁPOTA“ 
(připraveny jsou pěší trasy různé délky, cyklistické putování, bohatý program
v cíli včetně táboráku a občerstvení). Start i cíl je v Letním kině Miroslav od 8.00 
do 10.00 hodin. Pořádá - SVČ Miroslav a ZŠ Miroslav. Partner Skupina ČEZ.
• 28.-29.4. - SBĚR POUŽITÉHO ŠATSTVA PRO DIAKONII v KD.
• 30.4. od 18.00 hod. - PÁLENÍ ČARODĚJNIC v zámeckém parku a letním 
kině - 3. ročník. Pořádají: SVČ Miroslav, město Miroslav, SDH Miroslav, MKIC 
a SMM. Ve 21.00 hodin OHŇOVÁ SHOW. Připraveno bohaté občerstvení. 
• 1.5. - OSLAVA SVÁTKU PRÁCE A VSTUPU ČR DO EU. (Rybářské
závody mládeže - zahájení v 9.00 hod, slovo starosty v 9.30 hod. - v Ramoši).
V kulturním domě bude nově ochutnávka vzorků vín miroslavských vinařů
a maso na kotlíku. Pořádají: město Miroslav, miroslavští rybáři, Spolek miro-
slavských vinařů, MKIC a MO ČSSD. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 3.5. od 8.00 hod. - FINÁLE FLORBALOVÉ LIGY NADĚJÍ. Ve sportovní 
hale v Břežanech, pořádá SVČ Miroslav.
• 3.5. v 8.00 hod. - JARNÍ ZOOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE.
Exkurze do přírodních zákoutí miroslavského okolí. Sraz účastníků bude na 
hrázi Miroslavského rybníka (Rény).
• 3.5. od 6.00 hod. - SPOLEČNÉ ZÁVODY VIDOMÝCH A NEVIDO-
MÝCH RYBÁŘŮ NA RYBNÍKU SUCHÁNEK. Pořádají MS MRS Miroslav 
a město Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 4.5. od 7.00 hod. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ NA RYBNÍKU SUCHÁNEK.
• 4.5. ve 14.00 hod. - KONCERT SLÁVKA KLECANDRA v evangel. kostele.

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 27.4. - MATKA A DCERA. Výstava: Dagmar KOVERDYNSKÁ - sochy, 
Halka KOČÍ - sochy a obrazy. Chodba a sklep 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 arche-
ologických nálezů v evropských zemích, zaměřuje pozornost na rituály spojené
s koncem lidského života. Galerie Památníku A. Muchy. Pořádá Muzeum Br-
něnska - Muzeum v Ivančicích - www.muzeumbrnenska.cz 
Připravujeme: • 12.5. v 9.00 hod. - MATYLDA ZASAHUJE. Divadelní
pohádka pro MŠ, 1. - 2. třídu ZŠ a maminky s dětmi. Účinkuje Divadelní
soubor DAP z Prahy. Kino Réna Ivančice, vstupné 50 Kč.
• 14.5. v 19.00 hod. - OTYLKA. Původní česká komedie Jaromíra Břeho-
vého se odehrává v luxusním sanatoriu, kde má bohatá panička Otýlie zhub-
nout. 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.
• sobota, divadelní sezóna 2014/2015 - SOUDCE V NESNÁZÍCH. Viktori-
ánská fraška v titulní roli VIKTOR PREISS. Praha - Divadlo na Vinohradech. 
Účinkují: K. Brožová, O. Vlach, J. Satoranský, V Svoboda, P. Rychlý, M. Holý 
a další. Cena: 900 Kč (vstupenka a doprava). Předběžné přihlášky v KIC.
• 1.3. 2015 (neděle) - MAMMA MIA! Muzikál s hity skupiny ABBA. Praha 
- Kongresové centrum, odjezd v 9.00 hodin od Besedního domu. Cena: 1130 Kč 
(vstupenka a doprava). Přihlášky do 25. 5. 2014!

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 24.4. v 19.00 hod. - JEDEN JE MÁLO. Etikoterapeut MUDr. Vladimír Vogeltanz 
a písničkář Jiří Smrž. Nová forma spojení přednášky a koncertu. Společ. sál ZKC.
• 27.4. od 9.00 hod. - SBĚRATELSKÁ BURZA. Burza sběratelských předmě-
tů na prvním nádvoří zámku. Pořádá Správa zámku Rosice.
• 29.4. v 17.00 hod. - VERNISÁŽ VÝSTAVY SVĚTLA MĚSTA A HUDBA, 
TANEC... Vernisáž výstavy výtvarného oddělení ZUŠ k 60. výročí jejího zalo-
žení. Výstava pak bude otevřena 30.4. dále 5.-7. 5. a 12.-16. 5. v časech 8.00 
- 11.00 a 13.00 - 17.00 hodin. 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
• 26.4. - ZÁJEZD NA VÝSTAVU KVĚTIN FLORA OLOMOUC. Přihlášky
v TIC. Cena 200 Kč. Odjezd od MÚ v 7.30, návrat ve 14.00 hodin z Olomouce. 
• 3.5. od 13.00 hod. - SVATOGOTHARDSKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI. 
Přehlídka a degustace 300 vzorků vín od více než 100 vinařů. Cyklovýlet za vínem 
s Českým rozhlasem Brno. Cimbálová muzika Aleše Smutného a Pěvecký sbor 
Mužáci z Pohořelic. Moderuje Karel Hegner. Řemeslný jarmark, program pro děti, 
výstava obrazů, prodejní výstava kaktusů, vystoupení střelecké skupiny Střelci sv. 
Gotharda. Dolní Kounice, Masarykovo náměstí.
• 5.5. v 18.15 hod. - MŠE K POCTĚ SV. GOTHARDA - poutní kostel sv. Antonína.

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
• 24.4. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 26.4. -  OSLAVANSKÁ PADESÁTKA. Tradiční turistický dálkový pochod 
na 25, 35 a 50 km a cyklistická vyjížďka po stejných trasách údolím řeky Oslavy 
a Chvojince. Start od 7.00 do 9.00 hodin u DDM. Pořádá Junák Oslavany.
• 26.4. - OSLAVANSKÝ VOŘÍŠEK. 1. ročník výstavy voříšků a psů bez PP. 
Program: 8.00 - 9.00 přejímka psů, 9.30 začátek výstavy, posuzování, 12.30 
- 13.00 soutěže Dítě a pes + Pejsek šikula. Během výstavy bude probíhat sou-
těž o nejsympatičtějšího psa, o kterém rozhodnou diváci! Bližší informace: 
www.zokkoslavany.cz nebo tel. 739 445 163. Pořádá ZO KK Oslavany.
• 1.5. - ODEMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY. Tradiční 
cyklistická akce v Oslavanech na zahájení sezóny. Společná vyjížďka
po okruhové Templářské cyklostezce. Prezentace na nádvoří zámku od 9.30 
do 10.30 hodin.  V 10.30 společný výjezd na trasu z nádvoří zámku, návrat 
individuální. Na zámku budou otevřena muzea a po celý den bude zajištěn 
kulturní program. Pořádá město Oslavany

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• do 24.4. - VÝSTAVA VELIKONOČNÍCH KRASLIC. Zveme na bohatou 
výstavu velikonočních kraslic, která je umístěna v přednáškové místnosti 
muzea vždy během otevírací doby muzea a informačního centra.
• 11.4. - VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA. Dílna spojená s oslavou
Velikonoc. Přijďte si vyrobit velikonoční ozdoby a mnoho dalšího.
• 25.4. v 17.00 hod. - BESEDA NAD KRONIKOU. Zveme všechny
zájemce o historii Vedrovic na cyklus Pátrání po minulosti. Beseda se koná
v přednáškové místnosti muzea a informačního centra.
• 30.4. - SLET ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC na dvoře Muzea.

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
• 22.-25.4. - KRUMLOVSKÉ KOLEČKO. Oblastní kolo dopravní cyklistické 
soutěže pořádaná pro ZŠ ve spolupráci s organizasí BESIP. Finále + doplňkový 
program pro širokou veřejnost 25. dubna na náměstí TGM. 
• 5.-9.5. - KRUMLOVSKÉ MINIKOLEČKO. Dopravní soutěž pro děti z MŠ.

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
• 19.4. od 16.00 hod. - O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH. Víla Lenka dě-
tem přečte pohádku a potom ji společně prožijí při různých hrách a dovednostech. 
Určeno dětem od 2 do 5 let. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 40 Kč/dítě.
• 20.4. od 15.00 hod. - PUTOVÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA. Přijďte 
pomoct zajíčkovi posbírat rozsypaná čokoládová vajíčka a zahrát si hry a soutě-
že. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 50 Kč/osoba.
• 26.4. od 15.00 hod. - SLET ČARODĚJNIC. Co vás čeká? Volba MISS 
čarodějnice a MISSÁKA čaroděje, kosmetický salon baby Jagy, opékání špe-
káčků, dětský koutek, tvořivá dílna a navíc můžete získat výuční list čarodějů
a čarodějnic. K tanci a poslechu hraje FOLK DUO Kocman-Doubek, občerstve-
ní. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 50 Kč/osoba.
• 10.5. v 15.00 hod. - FIMO. Výroba šperků, přívěšků, dekorování příborů…
Tvořivá dílna SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: děti 30 Kč + materiál, 
dospělí 50 Kč + materiál. Hlaste se do 6. května.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 30.4. od 8.00 do cca 13.00 hod. - OBLASTNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚ-
ŽE MLADÝCH CYKLISTŮ. Pro základní školy z regionu Ivančicka. Budou 
soutěžit čtyřčlenné smíšené družstva v I. a II. kategorii.
• 4.5. od 9.00 do 12.00 hod. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST.
Program na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany. Jízda zručnosti, dopravní soutěže.
S sebou dopravní prostředek, helmu, pití. Poplatek 20 Kč. 
• 9.5. v době ředitelského volna - WIKYLAND BRNO. Děti prožijí dopoledne 
plné zábavy - nafukovací matrace, trampolíny, rodeový býk, skluzavky, horolezec-
ká stěna a mnoho dalších. Odjezd v 8.15 od MěÚ Oslavany, návrat kolem 12.00 
hodiny. Cena 170 Kč (v ceně je doprava, vstupné, malé pití, pedagogický dozor).

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
• 10.5. - VÝLET Z TEMPLŠTEJNA NA MOHELENSKOU HADCOVOU 
STEP. 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. 9.05 hodin. Odjezd 2. skupina: MK - Blondýna 
10.25, MK - nám. 10.30 hodin. Návrat: kolem 17. hodiny (druhá skupina 19- 20 
hod.) Cena:  doprava + komentovaná prohlídka hradu Templštejna + lukostřel-
ba: 80 Kč. Platba nejpozději do konce dubna. Jedná se o náročnější turistický 
výlet z Jamolic do Mohelna s množstvím přírodních překážek, stoupání  i prud-
ších klesání. Přihlášky prosím přizpůsobte svým schopnostem!
• 20.- 22. 6. - POZNÁVÁNÍ JIZEREK A KRKONOŠ. (momentálně obsaze-
no, 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.
• 23.8. - ČESKÝ RÁJ - DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY. Odjezd: Vémyslice: 5.20, 
MK - Blondýna - 5.30, MK - nám. - 5.35, Ivančice: 5.45 hodin. Předpokládaný 
návrat: 22.00 hodin. Z vesnice Příhrazy půjdeme po turistické značce kolem 
panoramatických vyhlídek, budeme slézat žebříky, proplétat se úzkými soutěs-
kami, až ke skalnímu útvaru Drábské světničky, které jsou pozůstatkem skalní-
ho hradu. Po prohlídce hradu se vydáme ke zřícenině skalního hradu Valečov.
Po této krátké procházce se necháme dovézt na exkurzi do pivovaru Svijany. 
Turistika asi 7 km - možno vynechat. Vstupné: zřícenina hradu Valečov: plné 
vstupné 35 Kč; dětí, studenti, senioři: 20 Kč, prohlídka pivovaru Svijany:
dospělí: 70 Kč; děti a důchodci: 50 Kč. Doprava: 530 Kč.
• 8.11. - ZÁJEZD NA MUZIKÁL KLEOPATRA. Opět do divadla Brodway
v Praze. Přihlásit nutno ihned! Odjezd kolem 11.00 hod., cca 3 hod. individuální 
volno v Praze, v 18.00 večer divadelní představení, návrat kolem půlnoci. Cena 
za dopravu 350 Kč. Vstupenky je nutné zaplatit do poloviny června, doprava
do konce října. Vybírat můžete ze vstupenek za 550, 700 a 750 Kč. 
PRŮBĚŽNĚ VYBÍRÁME PLATBY ZA TYTO ZÁJEZDY: • Chorvatsko
s CK - nutno doplatit zbytek platby v Květince do 25. 4.! • Templštejn a mohe-
lenská step • Krkonoše - doplatek za dopravu • vstupenky na muzikál Kleopatra.
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.vyletnicimk.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
• 19.4. - 2. ročník VÝSTUP NA SVŮJ VRCHOL - SV. JAKUB. Jde o celo-
klubovou akci na území ČR organizovanou KČT od roku 2013, ukončení bude v 
roce 2015. Tato akce má pomoci vybrat finanční prostředky na Bezručovu chatu 
na Lysé hoře. Start v 9.00 hodin u Červené stodoly. Vezměte s sebou  „Záznamník 
- Výstup na  svůj vrchol“ z loňského roku. U Sv. Jakuba obdržíte další razítko. 
Poplatek: 20 Kč. Vede Antonín Moravec.
• 26.4. - OD PRAMENE DANÍŽE K HNANICKÝM SKLÍPKŮM. Odjezd 
autobusem z Ivančic v 5.38 hod., trasy 9 a 18 km, odjezd ze Znojma v 16.58 hod., 
Návrat do Ivančic v 18.13 hodin. Vede Antonín Moravec.
• 1.5. - POCHOD ŽALOTINSKOU VRCHOVINOU - RADĚJOV - SKALICA
- OBLAST BÍLÉ KARPATY. Akce KČT Sport Brno. Sraz v 6.15 hod. v hale 
vlakového nádraží Brno, odjezd v 6.36 hod. do Hodonína, potom autobusem 
do Radějova. Z Ivančic se jede vlakem v 4.46 hod. Odjezd ze Skalice v 15.22 
hod. nebo 16.36 hod., příjezd Brno 17.24 hod. nebo 19.24 hod. Doporučujeme 
zakoupit jízdenku IDS za 190 Kč. Jízdenka platí pro 2 osoby. Vezměte si 
průkaz totožnosti. Vede St. Svoboda.
• 3.5. - PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC - VRŠATEC - BÍLÉ KARPATY. 
Autobusový zájezd JMOKČT. Odjezd autobusem z Brna v 7.15 hod. z parkoviště 
za vlakovým  nádražím. Z Ivančic vlakem  v 6.16 hod. v Brně 7.01 hod. Místo 
setkání hotel Vršatec - Vršatské podhradie. Délka trasy cca 10 km, převýšení 500 
m, cena zájezdu 200 Kč. Zpět z obce Červený Kameň asi v 16 hod., příjezd do Brna
do 18.30 hod. Vzít s sebou občanské průkazy. Zájezd je pouze pro členy KČT.

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

www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 25.4. od 19.00 hod. - VEČER PRO ŽENY V ZAHRADĚ. Albánské Prokle-
tie - Klára Marvánová sdílí své zážitky z albánských hor. Součástí večera bude 
seznámení s výrobou z papírového proutí. Občerstvení /příspěvek 20 Kč.
• 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.

od 2. do 11. května v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích

GULÁŠOBRANÍ
 POLÉVKA:      0,20 l Polévka z hlívy ústřičné - 32 Kč
 SPECIALITY:  150 g Guláš z hroznýše královského - 399 Kč
 150 g Guláš ze pštrosa s koňakovou redukcí - 219 Kč
 200 g Tichomořský guláš s kousky kuřecího masa - 99 Kč
 150 g Guláš a´la „Chilli con carne“ - 129 Kč
 150 g Zvěřinový guláš - 119 Kč
 150 g Pikantní hovězí guláš - 79 Kč
 PŘÍLOHY: 200 g Bramborovo - houskový knedlík - 30 Kč
 200 g Bramborový knedlík - 30 Kč
 160 g Karlovarský knedlík - 24 Kč
 160 g Houskový knedlík - 24 Kč
 150 g Jasmínová rýže - 24 Kč
DEZERT: Čokoládový guláš s kousky čerstvých jahod - 39 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------

od 09. do 11. května 2014 - Oslavujeme Svátek matek, pozvěte mámu na oběd
od 16. do 22. května 2014 - Menu z ryb a darů moře

od 23. do 01. června 2014 - CHŘESTOVÉ DNY
od 23. do 25. května 2014 - 20. slavnosti chřestu v Ivančicích.

Přímo na náměstí nabídneme delikátní pokrmy z chřestu.
V pátek 23. května bude šéfkuchař František Sigmund vařit přímo před diváky.

Kompletní nabídku 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

Klub českých turistů, odbor KČT Mapa Brno vás zve v sobotu
24. května 2014 na jednodenní turisticko-poznávací zájezd

DOLNÍM RAKOUSKEM
NA ŠLAPACÍCH DREZÍNÁCH  

Pojeďte s námi aktivně strávit příjemný den v okolí rakouského 
Národního parku Leiserberge: výstup ke zřícenině hradu Staatz

s nádherným výhledem do okolí. Po železniční trati z Ernstbrunnu
do Asparnu an der Thaya budeme na 4místných drezínách šlapat 

trasu dlouhou 12,5 km. Fyzická zdatnost jako pro rekreační jízdu na 
kole. 2 lidé šlapou a 2 pohodlně sedí. Podíváme se k rodnému domku 
Josefa Hardtmutha, vynálezce tužky a stavitele lednického minaretu.
Na závěr asi 8 km nenáročná hřebenová vycházka přírodním parkem 

kolem dvou radarů, přičemž navštívíme i nejníže položenou chatu
ÖTK a rozhlednu a kostel na poutním místě Oberleis.

Odjezd: Z Brna v 6:30 od restaurace Bohéma. Možnost přistoupení
v Ivančicích, M. Krumlově a Znojmě. Cena: Doprava 330 Kč, drezína 

12 €/os, rozhledna 2 €. Doporučujeme sjednat zdravotní pojištění.
Přihlášky: Zd. Cabalka, tel. 602 546 111, cabalka@mapycabalka.cz.  

Zájezd vede: Pavel Roháček, tel. 721 763 489 (jen Pá-Ne).
Více na www.zajezdysmapou.estranky.cz

Zájezdu se mohou zúčastnit členové KČT z libovolného odboru.



ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            18.04.201410

Valeč 1817 Miroslavské Knínice 1820 Oslavany 1839

expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Kamenné kříže neodmyslitel-
ně patří k naší krajině. Vznikaly 
postupně od 18. století až do sou-
časnosti. Jsou odrazem zbožnosti 
našich předků, ale také jejich 
hmotného vzestupu během 19. 
století. Mnohé kříže jsou ale také 
cenným dokladem řemeslného 
mistrovství místních kameníků. 

Fundátoři křížů obětovali na 
tu dobu nemalé peníze „ke cti 
a chvále Boží“, aby připomněli 
kolemjdoucím Kristovu oběť na 
kříži. Dnes žijeme v jiné době. 
Spěcháme za prací i zábavou a 
kříže většinou míjíme bez po-
všimnutí. Rozhodli jsme se zařa-
dit tuto expedici nyní jako námět 
k velikonočnímu zastavení.

Uprostřed sídel stejně jako ve 
volné krajině našeho regionu mů-
žeme potkat stovky kamenných 
křížů nejrůznějšího stylu. Starší 
z nich jsou celé z kamene, od dru-
hé poloviny 19. století se objevují 
v hojné míře také kombinované 
kříže z kamene a železa. 

My se dnes zastavíme u vy-
braných křížů z první poloviny 
19. století, které považujeme 
za dílo Jakuba Mayera z Nové 
Vsi u Oslavan. Jedná se vždy o 
celokamenné kříže zhotovené 
v klasicistním stylu.

V minulých staletích působily 
místní kamenické dílny vždy tam, 
kde byla vhodná surovina. Také 
odbyt výrobků byl vesměs lokální, 
takže kamenné kříže v každém 
regionu mají typický ráz. U nás 
na Krumlovsku a Ivančicku nachá-
zíme ponejvíce kříže zhotovené 
z permských pískovců, těžených 
v okolí Oslavan, Ivančic a Krum-
lova. V regionech na sever a západ 
od nás (Náměšťsko, Třebíčsko, 
Moravskobudějovicko) nachází-
me kamenné památky zhotovené 
většinou z žuly. Na jih od nás v 
Dolním Rakousku a v přilehlé části 
jižní Moravy je převládající suro-
vinou mušlový vápenec. Typický 
místní ráz kamenných památek 
ale neurčuje jen surovina. Místní 
kamenické dílny svojí nabídkou 
vzorů utvářely vkus místních od-
běratelů. Současně se ale přizpůso-
bovaly požadavkům zákazníků.

Nová Ves u Oslavan byla cent-
rem kamenické výroby po mnoho 
staletí. Na břehu řeky Jihlavy 
naproti Hrubšicím je kamenolom, 
kde se těžil velmi kvalitní pískovec 

od raného středověku. Zde brali 
kámen již stavitelé románského 
kostela v nedalekých Řeznovicích.

Kolem roku 1700 se v Nové 
Vsi usadil Jan Mayer a založil 
tak vyhlášenou kamenickou dílnu 
rodu Mayerů z Nové Vsi. Posled-
ním zdejším kameníkem z tohoto 
rodu byl Jakub Mayer (1782-
1849). Jeho dochované kříže jsou 
cílem této expedice.

Není zde prostor zabývat se 
podrobněji historií kamenických 
dílen v regionu. Toto téma již 
zpracoval v našich novinách Jiří 
Široký (Práce kamenických mi-
strů, Zrcadlo 25. 3. 2011; Kostel 
svatého Mikuláše v Oslavanech, 
Zrcadlo 9. 9. 2011). Cenné infor-
mace najdete také v oslavanském 
periodiku Okno v článcích Jana 
Kyseláka. Důležité informace 
o rodu Mayerů připojil Ing. Karel 
Figer (Okno 1995, č. 7, s. 13-14).

Celokamenné klasicistní kříže 
místní provenience pochází větši-
nou z období 1780 - 1860. U vět-
šiny z nich nemáme dochovány 
přímé zprávy o výrobci. Žijící pa-
mětníci již toto období nemohou 
pamatovat. Farní kroniky často 
zaznamenaly slavnostní svěcení 
kříže, ale autora díla zpravidla 
nezmiňují. Také nápisy tesané 
do kamene připomínají obvykle 
fundátora kříže, ale jméno tvůrce 
jen výjimečně. Jsme tedy odkázá-
ni na prameny nepřímé, zejména 
řemeslný rukopis tvůrce a detailní 
určení provenience suroviny.

Dílo Jakuba Majera vyniká ze-
jména autorským rukopisem. Zatím
se nám podařilo najít devět křížů 
z rozmezí let 1816 - 1844, rozší-
řených v poměrně velkém prostoru 
od Želešic u Brna po Valeč u Hro-
tovic. Jistotu v určení nám dávají 
dva kříže, kde se přímo podepsal.

Jakubu Mayerovi je často mylně 
přisuzováno autorství mnoha křížů 
jednotného stylu z období 1802 
- 1811, rozšířených zejména na 
Ivančicku (Nová Ves, Letkovice, 
Alexovice, Němčice aj.). Autorem 
těchto památek je pravděpodobně 
jeho otec František Mayer.

Kříže Jakuba Mayera jsou 
z hlediska celkové kompozice 
velmi různorodé. Nenašli jsme 
dva podobné, natož shodné kříže, 
což ostře kontrastuje s uniform-
ním dílem jeho otce. Možná to 
bylo způsobeno malou frekvencí 

Jakubovy produkce přibližně  
jeden kříž za 3 roky. Doba po 
skončení napoleonských válek a 
státním bankrotu rozhodně ne-
byla příznivá pro odbyt tohoto 
nikoliv nezbytného zboží. Mohl 
tedy přistupovat ke každému 
zákazníkovi a objednanému kříži 
individuálně a s invencí. Také je 
pravděpodobné, že se živil hlavně 
výrobou užitkových předmětů.

Podobnost Jakubových křížů 
lze po celá tři desetiletí sledovat 
ve vyobrazení Krista a zejména 
jeho obličeje. Typickými znaky 

jsou malá ústa a vousy jen po 
obvodu obličeje. Zejména u 
pozdějších křížů také vyhublé po-
stavy s vystouplými kostmi. Při 
posuzování Jakubova autorství 
také pomohly některé opakující 
se výzdobné detaily.

Domníváme se, že k tesání křížů 
přistupoval jinak než k produkci 
užitkových kamenických výrob-
ků. I když měl asi tovaryše, kříže 
téměř jistě vyráběl sám a vkládal 
do nich hodně ze své osobnosti. 
Zdá se, že obličej Krista je odra-
zem jeho vlastní tváře. Na křížích 
v rozmezí tří desetiletí můžeme 
sledovat, jak kamenná tvář Krista 
stárne společně se svým tvůrcem.

Do křížů vkládal své vlastní 
utrpení. Z rodinných pamětí
Ing. Karla Figera víme, že Jakub 
Mayer při práci v kamenolomu 

utrpěl úraz a přišel o ruku. Kaž-
dá z jeho pěti dcer pak dostala 
věnem dřevěný kříž, vyřezáva-
ný jednou rukou. Ježíš na kříži 
v podání Jakuba Mayera není 
šarmantní vousatý elegán s do-
konalými tělesnými proporcemi. 
Spíš symbol bolesti a utrpení.

PŘEHLED KŘÍŽŮ
JAKUBA MAYERA

Rybníky. Torzo kříže z roku 
1816 najdete na okraji obce u 
silnice do Krumlova. Fundátorem 
kříže byl Karel Škoda, mlynář 
v Rybníkách. Horní část kříže 

s plastikou Krista se rozpadla již 
na konci 19. století. Byla nahra-
zena v té době obvyklým křížem 
s litinovým Kristem. V posled-
ním desetiletí se i tato mladší 
náhrada rozpadla. V současnosti 
probíhá oprava kříže do podoby 
kolem roku 1900. Kříž je státem 
chráněnou památkou.

Text je dobře čitelný, ale opis 
vypadá na první pohled zmateně:
„O CLoWěCe patř na obraz težke 
praCe WIkaVpenI oD WeCneho 
zahInVtI tWeho. Ten neChaL pan 
CareL ŠkoDa ppstaWItI. P. minář 
zdeischi“. Kromě archaických 
forem psaní (V = U, W = V) nám 
srozumitelnost komplikuje zdánli-
vě nelogické použití velkých pís-
men. Jedná se o tzv. chronogram, 
kdy v textu je skryt letopočet. 
Zvýrazněná písma D,C,L,V,I jako 

římské číslice dávají v součtu leto-
počet vzniku kříže (2 x D = 1000, 
6 x C = 600, 3 x L = 150, 12 x V = 
60, 6 x I = 6, celkem 1816).

Na obvodu římsy je ještě pa-
mětní nápis pro změnu v němčině, 
který připomíná mimo jiné také 
mlynářovu ženu Rozálii, syna Jin-
dřicha a dcery Annu a Antonii.

Valeč. Kříž z roku 1817 stojí u 
zdi kostela. Dobře čitelný nápis 
nás informuje, že kříž byl posta-
ven nákladem mlynáře Štěpána 
Závišky a jeho manželky Ludmi-
ly. Zvláště cenný je pro nás boč-
ní nápis „Jakob Meyer kamenik
z Nowé wsy“. 

Miroslavské Knínice. Kříž 
z roku 1820 se nachází u bývalé 
školy jedné z ulic v severový-
chodní části obce. Nápis nás 
informuje, že kříž založily dvě 
sestry Eva a Klára Kejblovy. Ne-
nápadný nápis na boku připomíná 
nedávnou důkladnou renovaci, 

provedenou v roce 2008 socha-
řem Alexandrem Kozlovem. Při 
opravě byly sokl a vlastní kříž 
nahrazeny replikami z božanov-
ského pískovce. Střední část s ná-
pisem zůstala původní. Replika 
Krista je dokonalým napodobe-
ním práce Jakuba Mayera.

Brno-Bosobohy. Kříž z roku 
1823 se v současnosti nachází na 
soukromém oploceném pozemku 
na ulici Pražská, v zahrádce před 
domem čp. 22. Kříž není na první 
pohled vidět, protože je skryt mezi 
vzrostlými jehličnany. Původně 
stál blíže do centra Bosonoh, ale 
kvůli stavebnímu ruchu na okraji 
městské aglomerace se musel dva-
krát stěhovat, až našel azyl a péči 
u současných dobrodinců. U kříže 
se dochovalo i kamenné klekátko. 
Dle nápisu byl kříž vystavěn ná-

kladem bosonožské obce.
Vémyslice. Kříž z roku 1827 sto-

jí na starém hřbitově naproti škole. 
Dobře čitelný nápis nám sděluje, 
že byl kříž vystavěn z nákladu vé-
myslických obyvatel a s nápomocí 
cechovních pokladních. 

Želešice I. Kříž z roku 1827 na-
jdete u kostela. Dle nápisu v něm-
čině je zakladatelem kříže Matyáš 
Konečný ze Želešic, čp. 26.

Želešice II. Kříž z roku 1831 
stojí na ulici 24. dubna na levé stra-
ně silnice do Modřic. Nápis v něm-
čině nám sděluje, že kříž nechal 
postavit Karel Uhl z Želešic. Kříž 
je státem chráněnou památkou.

Oslavany. Kříž z roku 1839 
stojí u zdi kostela. Je to druhý kříž 
s podpisem autora („Jakob Mayer 
Steinmetzmeister von Neudorf“). 
Fundátorem kříže byl Vavřinec 
Hanák, kovář v Nové Vsi. Podle 
Ing. Karla Figera byli zhotovitel 
i investor kříže příbuzní, protože 

žena Jakuba Mayera byla za svo-
bodna Hanáková. Složitá kom-
pozice i precizní provedení kříže 
jsou dokladem zručnosti kame-
nického mistra. Kříž postavený u 
kostela ve vlastní farnosti byl pro 
něj jistě prestižní zakázkou.

Mohelno. Kříž pravděpodobně 
z roku 1844 stojí u školy v cen-
tru městečka. Poslední číslice 
letopočtu již chybí vlivem eroze 
materiálu. Držíme se proto dato-
vání, které uvádí Bohumil Samek 
v publikaci „Umělecké památky 
Moravy a Slezska“. Nápis je již 
jen zčásti čitelný. Dozvídáme se, 
že kříž byl postaven z nákladu 
Václava Jurky a jeho ženy Jose-
fy. Zajímavý je výzdobný motiv 
koniklece, rostliny typické pro 
suché pastviny v okolí Mohelna.
Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice

Devět kamenných křížů Jakuba Mayera

detail tváře Valeč 1817 detail tváře Mohelno 1844 detail kříže Želešice II

Želešice I. 1827
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» 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 Favorit, Felicii nebo Fabii. 
Tel.: 604 470 816.
•• Jawu 21, nebo 23 mustang. Tel.: 
725 549 811.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Fabia, r. v. 2003, výborný 
stav, po 2. majiteli, servisní knížka, 
nutno videt. Cena 50.000 Kč. Tel.: 
722 138 665.
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1999, 
nový model, perfekt. stav, bez koroze, 
po 2. majiteli, velmi pěkné a čisté auto, 
cena 30.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
•• veterána Jawa 555 k renovaci, díly 
Jawa 250, pneu - motokros, Š 120, 16 
- GAZ, Jeep.  Tel.: 720 444 245.
» BYTY - NEMOVITOSTI
vyměním
•• DB 3+1 v 1 poschodí na novém 
sídlišti v Ivančicích za 1+1 nebo 2+1 
a doplatek v IVA. Tel.: 724 950 726.
pronajmu
•• v Ivančicích 1+1, staré sídlště, zn. 
dlohodobě. Tel.: 603 802 470.
•• dvoupokojový byt na starém sídliš-
ti v Ivančicích. Nejlépe dlouhodobě. 
Tel.: 607 906 380.
•• garáž na starém sídlišti v Ivanči-
cích. Tel.: 724 321 906.

» ELEKTRO
prodám
•• levně plně funkční 200 L truhlicový 
mrazák. Tel.: 777 608 818.
» HOBBY, VOLNÝ ČAS
prodám
•• stůl na stolní tenis, venkovní, skláda-
cí. Cena 1.500 Kč. Tel.: 606 341 555.
» STAVBA, BYDLENÍ
prodám
•• stavební vrátek. Tel.: 607 713 053.
» RŮZNÉ
•• Chorvatsko. Nabízím ubytování
v apartmánech na ostrově Vir, který
je spojen s pevninou mostem. Bližší 
informace na www. vir-chorvatsko.cz, 
na e-mailu josipjanda@seznam.cz, 
nebo na tel 608 021 293.
koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.
•• 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.
prodám
•• šicí stroj Minerva na kůži - 1.000 Kč, 
kovářské kleště, štípač - hydraulický 
píst, čerp. kostku. Tel.: 720 444 245.
•• starožitnou funkční elektr. odstře-
divku prádla Bela, rok výroby 1967. 
Cena dohodou. Tel.: 721 261 515.
•• starožitný kolovrátek, staří cca 65 
let, výšky 90 cm. Cena dohodou. Tel.: 
721 261 515.

» SEZNÁMENÍ
•• 45letý muž hledá ženu pro pěkné 
chvíle. Tel.: 605 563 387.

» ZVÍŘATA
prodám
•• labradora, stáří 10 měsíců, cena 
500 Kč. Tel.: 773 202 731.
•• z důvodu težké nemoci své paničky 
hledám nový domov u starších hod-
ných lidí, jinak budu utracen. Jsem 
menší střapatý psík, hodný a přítulný. 
Najdu vás? Míša. tel.: 608 384 743.
•• selata 25-30 kg - 1.500 Kč/ks a pra-
sata na dokrmení 80-110 kg - 43 Kč/kg,
vše masný typ. Tel.: 776 593 725.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)

•• Soukromá osoba zapůjčí z vlast-
ních prostředků jednotlivcům max. 
částku 5.000 Kč na 30 dnů. Podmín-
kou seriózní jednání. Bližší infor-
mace na tel.: 601 334 019.
•• Nejste schopni splácet své dluhy? 
Hrozí vám, nebo máte exekuce? Do-
kážeme snížit Vaše dluhy až o 70 %!   
Analyzujeme možnosti oddlužení, 
následně Vám odborně zpracujeme  
návrh na povolení oddlužení se záru-
kou, že soud oddlužení povolí. Máme 
kancelář v Ivančicích, stačí prozvonit 
na tel. 773 878 700 a my  se ozveme. 
Při první schůzce Vám bezplatně 
vysvětlíme, jak funguje „oddlužení“ 
a jakým způsobem se v   budoucnosti 
Vaše finanční situace může zlepšit.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• PRONAJMU V IVANČICÍCH 
kadeřnické, kosmetické, pedikérské,
masérské křeslo v pěkně vybave-
ném salonu. Cena dle dohody. Tel.: 
602 757 732.

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

•• Zpracujeme Vám účetnictví, 
daňovou, mzdovou a personální evi-
denci. Zastoupíme Vás na úřadech 
pro firmy i fyzické osoby. Spolehlivě, 
levně a kvalitně. Tel.: 602 577 139.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)
•• Příjmeme servírku z okolí Ivančic 
na brigádu do Pivovarského kiosku 
v Neslovicích. Pracovní doba vždy 
4 dny, pak 4 dny volno. Pracovní 
doba denně od 15 do 24 hod. Pondělí 
zavřeno (mimo letních prázdnin). 
Provoz kiosku končí 30. 9. Nutná 
praxe v oboru min. 1 rok. V případě 
zájmu volejte: 602 790 115.
•• Do ordinace praktického lékaře 
přijmeme zdr. sestru s dlouholetou 
praxí, nejlépe důchodkyni. Nástup 
5/2014. Tel.: 608 880 089.

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 09/14 vyjde 2. května 2014, uzávěrka 29. dubna 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 • www.kinorena.cz

ne 20.4. v 18.00 NĚŽNÉ VLNY
  Komedie ČR

ne 20.4. ve 20.00 BABOVŘESKY 2
  Komedie ČR

čt 24.4. ve 20.00 10 PRAVIDEL
  JAK SBALIT HOLKU 
  Komedie ČR

pá 25.4. ve 20.00 CAPTAIN AMERICA:
so 26.4. v 17.00 NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA
a ve 20.00 hodin Fantasy thriller USA, dabing

ne 27.4. v 17.00 POJEDEME K MOŘI 
a ve 20.00 hodin Rodinná komedie ČR
čt 1.5. v 18.00

so 3.5. ve 20.00 TRANSCENDENCE
ne 4.5. ve 20.00 Thriller USA 

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 20.4. v 18.00 HUSITI
  Anim. historická komedie ČR

so 26.4. v 18.00 U KONCE SVĚTA
  Sci-fi komedie VB, dabing

ne 27.4. v 18.00 NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
  Romant. drama IT, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

so 19.4. ve 20.00 CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT
ne 20.4. ve 20.00 PRVNÍHO AVENGERA (3D)
  Akční film USA, dabing

ne 20.4. v 15.00 ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VII
  Pásmo večerníčkových pohádek

ne 20.4. v 17.00 KRÁSKA A ZVÍŘE
  Romant. pohádka FRA, dabing

čt 24.4. ve 20.00 BABOVŘESKY 2
  Komedie ČR

pá 25.4. ve 20.00 2001: VESMÍRNÁ ODYSEA
  Sci-fi VB/USA (Projekt 100)

so 26.4. v 17.00 POJEDEME K MOŘI
a ve 20.00 hodin Rodinná komedie ČR

ne 27.4. v 17.00 LEGO PŘÍBĚH (3D)
  Anim. komedie USA, dabing

ne 27.4. ve 20.00 ONA
  Romantický film USA

čt 1.5. ve 20.00 NOE
  Drama USA, dabing

pá 2.5. ve 20.00 TRABANTEM
  AŽ NA KONEC SVĚTA
  Dokumentární film ČR

so 3.5. v 17.00 RIO 2
ne 4.5. v 17.00 Anim. komedie USA, dabing

so 3.5. ve 20.00 TRANSCENDENCE
  Sci-fi thriller USA

ne 4.5. ve 20.00 FAIR PLAY
  Drama ČR

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

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

VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘE PETRA PAVIŠE

Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00,
v sobotu 9.00 - 11.00 hodin. Výstava potrvá do 30. dubna.

EXPEDICE ROKYTNÁ
Pojďte s námi poznat řeku Rokytnou, a to od pramene v osadě 

Veverka (Rokytnice nad Rokytnou) až tam, kde se vlévá do řeky 
Jihlavy v Ivančicích. Délka toku a zároveň expedice  88,2 km.

Expedice se koná ve dnech 23.5. až 25. 5.2014.
22. května navečer příjezd k prameni, další dny trasa podél řeky,

na každý den přibližně 30 km pěšky. Expedice se můžete zúčastnit 
celé 3 dny anebo projít jen určité úseky, které Vás zajímají,

na základě tel. domluvy. Na expedici s sebou vybavení na nocování 
v přírodě, pohodlnou obuv, ale hlavně touhu poznat část naší krásné 

krajiny. Informace: pořadatel Jaroslav Sláma, tel.: 607 910 335.

DEN OBCE VEDROVICE
sobota 3. května 2014

9.00 - 14.00 hodin na návsi - Jarmark řemesel a místních produktů
v 10.00 hodin - vystoupení Pěveckého sboru Karla Němečka

z Moravského Krumlova v kostele sv. Kunhuty 
ve 13.00 hodin - odhalení Pomníku padlým v 1. světové válce

od 13.30 hodin - Přehlídka dechových hudeb
Záhorienka (SK), Božejáci, Kameníkovi muzikanti, Zlaťanka.

Přehlídku uvádí paní Ivana Slabáková.
od 15.00 hodin - divadelní představení pro děti bude na OÚ 

od 20.00 hodin - rocková zábava v KD. Hraje skupina Rockface.
Doprovodný program: ZŠ Vedrovice - Den otevřených dveří,

Muzeum a IC - Výstava „Světové války a Vedrovice“
v přednáškové místnosti od 2. do 14. 5. 2014

Ochutnávka vín místních vinařů ve dvoře muzea.
Náves a ostatní veřejná prostranství: Pivní festival u KD,

atrakce pro děti - trampolíny, skákací hrad,
Výstava květin a výrobků v Zahradnictví Kopetka (1. - 8. 5. 2014).

sobota 26. dubna 2014 od 15.00 hodin

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
V POŽÁRNÍM SPORTU

areál fotbalového hřiště v Petrovicích
občerstvení zajištěno, pořádá SDH Petrovice

Krajské kolo soutěžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ JM kraje

OČI DOKOŘÁN
s podtématem „VELKÉ MALIČKOSTI“

Koná pod záštitou starosty města Ivančic MUDr. Vojtěcha Adama.
Pořadatelé: ZUŠ A. Muchy Ivančice,

výtvarná sekce krajské umělecké rady ZUŠ JMK
ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA - IVANČICE, UL. J. VÁVRY

výstava je přístupná veřejnosti ve dnech 6. a 7. května
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

hromadné návštěvy hlaste předem na tel.: 732 476 689
vstupné dobrovolné  

Klub přátel stromů Znojemska, Správa Národního parku Podyjí,
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko a Jihomoravské muzeum

ve Znojmě vás zvou na slavnostní vyhlášení ankety

STROM ZNOJEMSKA 2013
úterý 22. dubna 2014 v 17.00 hodin

ve vestibulu v přízemí Domu umění na náměstí TGM ve Znojmě
Program: pár slov na úvod, hudební mezihra - Pavel Frind,

poetické zastavení - Jiří Svoboda, slovo o anketě,
promítnutí dokumentárního filmu - snímek z Ekofilmu 2013,

hudební mezihra - Pavel Frind, vyhlášení výsledků ankety Strom 
Znojemska 2013, předání cen navrhovatelům vítězných stromů.

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

a taky vše pro nastávající maminky)
10. května 2014 od 8.00 do 12.00 hodin 

sál Hotelu Epopej, nám. TGM, Moravský Krumlov 
Maminky (příp. ostatní), kteří chtějí prodávat, ať se dostaví
od 7.30 do 8.00 hodin, aby si vybrali místo (stůl) k prodeji.
(Prodej nahlaste na tel. 608 952 112 (Jitka), max. počet

prodávajících 45). Každý prodávající si bude svůj „obchůdek“
řídit sám (prodávat, hlídat atd). Cena: 50 Kč za prodávajícího.

Vodácký klub GOLD RIVER Moravský Krumlov Vás srdečně zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU VÍTÁNÍ JARA
sobota 26. dubna 2014 • začátek ve 20.00 hodin

areál kulturního domu v Dobřínsku
K tanci a poslechu hrají PAROHÁČI. Bohatý zábavný program,

pivní štafeta, občerstvení zajištěno. Vstupné 80 Kč.

Srdečně zveme na 1. ročník výstavy voříšků a psů bez PP

OSLAVANSKÝ VOŘÍŠEK
sobota 26. dubna 2014 - ZO KK Oslavany (zámecká zahrada)

Program: 8.00 - 9.00 přejímka psů, 9.30 začátek výstavy, posuzování
12.30 - 13.00 soutěže: Dítě a pes + Pejsek šikula. Během výstavy bude 
probíhat soutěž o nejsympatičtějšího psa, o kterém rozhodnou diváci!

Bližší informace, včetně příhlášky a propozicí vystavování,
najdete na: www.zokkoslavany.cz nebo na tel. 739 445 163

Na všechny pejsky i páníčky se těší ZO KK Oslavany.

Okrašlovací spolek Ivančice zve na

5. NAROZENINY
STROMOKRUHU EVROPY

sobota  26. dubna od 10.00 hodin (za každého počasí)
Čeká nás jarní úklid Stromokruhu, řezbaření ve Stromokruhu

pod taktovkou Vlasty Trnky ze sociálního atelieru Tilia z Nové Vsi
nad Popelkou (www.atelier-tilia.cz) a příjemná zábava.

S sebou nápoje, pekáč buchet či talířek s nějakou laskominou, nůž
a něco k němu (na opíkání), pracovní rukavice, hrábě, motyku,

kýbl na vodu a dle počasí holínky. 

Středisko volného času Ivančice pořádá

SLET ČARODĚJNIC
sobota 26.4. od 15.00 hodin 

Co vás čeká? Volba MISS čarodějnice a MISSÁKA čaroděje, 
kosmetický salon baby Jagy, opékání špekáčků, dětský koutek,

tvořivá dílna a navíc můžete získat výuční list čarodějů a čarodějnic. 
K tanci a poslechu hraje FOLK DUO Kocman-Doubek, občerstvení.

SVČ Ivančice, Zemědělská 2, poplatek: 50 Kč/osoba

ZO ČZS Višňové a Městys Višňové pořádá

36. VÝSTAVU VÍN SPOJENOU
S OCHUTNÁVKOU

velikonoční neděle 20. dubna 2014 od 10.00 hodin
Ve sportovní hale ve Višňovém. K poslechu i k tanci hraje Cimbálová 

muzika Antonína Stehlíka. Připraveno téměř 400 vzorků vín.
Občerstvení zajišťeno. Srdečně zvou pořadatelé.

Srdečně zveme na

DRUHÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
pořádané dne 3. května 2014 od 13.00 hodin

v LESONICÍCH U MORAVSKÉHO KRUMLOVA.
Bohatý kulturní program pro děti i dospělé, kvalitní občerstvení, možnost

nákupu různých řemeslných výrobků. V nabídce 62 druhů piv.
Příjemně strávený den přeje M. Loibl a OÚ Lesonice.

e-mail: m.loibl@seznam.cz, tel.: 731 931 348
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Alpská story - poslední pizza a domů
22. června 2012
Ráno přicházejí v šest zedníci

a budí mě. Za spacáku se mi ne-
chce. Romana společně s Ríšou a 
Karlosem krmí koně. Začíná být 
horko. Dopoledne vezmeme Roma-
nu na projížďku kolem jezera Lago 

di Garda a pak zamíříme domů. 
Odjíždíme na lehko asi v 10 

hodin, najedeme asi 80 km. Přímo 
na břehu nádherného jezera dává-
me kávu a zmrzlinu a odvážíme 
Romanu domů a pak vyrážíme i 
my. Odjíždíme kolem jezera Lago 

di Igro do kempu u Campitell di 
Fasa, ve kterém Tonda a Milan 
již spali. Po příjezdu odjel Milan 
a Ríša před zavřením obchodů na 
nákup a dovezou včetně jídla i 18 
piv. Asi ve 23.30 usínám. Kluci 
asi hodinu po mně.

Dnes tranzitní přesun 333 km, 
celkem najeto 3030 km.

23. června 2012
Ráno je pošmourno a při společ-

né snídani začíná pršet. Při našem 
odjezdu směrem domů leje jako 
z konve. Na Passo Pardoi (2239 

m n. m.) vyjíždíme v nemocích. 
Naštěstí na průsmyku Falzarego 
(2105 m n. m.) déšť postupně 
ustává. Průjezdem Cortinou už o 
něm nevíme a je fajn. Vysvlékáme 
se a pokračujeme směr Pieve di 
Cadore, Passo Máuria, Tolmezzo 
a Pontebu s jednou zastávkou na 
poslední italskou vynikající pizzu. 
Směřujeme na poslední průsmyk 
výletu Pramollo (1530 m n. m.)
a pak do Rakouska a domů.

V Mikulově se již v hluboké 
noci loučíme a Tonda prohazuje 
větu z filmu Titanic: „Bylo mi ctí 
s Vámi hrát na této lodi.“ Okolo 
půlnoci dorážím domů. Najeto 780 
km a celkem asi 3810 úžasných ki-
lometrů se skvělými kamarády.

Děkuji sponzorům mé cesty: 
Janě Sobotkové - mé veselé se-
stře, Hostinci U Zvonu v Dolních 
Dubňanech pod vedením mého 
skvělého bratra Romana a jeho 
ženy Dany, rodičům Janě a Jaro-
míru Sieglovi, výborným kama-
rádům - Karlu Doležalovi a jeho 
ženě Hance, Jirkovi Pelikánovi a 
jeho ženě Majce … a samozřejmě 
milované ženě Ilonce a dcerkám 
Evičce a Majdě.  Do svého deníku 
zaznamenal Rudolf Fráňa-Joe


