
Automotodrom Brno v sobotu 
3. května 2014 oznámil promoté-
rovi šampionátu FIM Mistrovství 
světa silničních motocyklů (Mo-
toGP), že v tuto chvíli nemá za-
jištěno financování závodu Grand 
Prix České republiky v roce 2014 
ani v letech následujících a že 
pokud nedojde ke změně, bude 
nucen požádat promotéra, aby
v roce 2015 vyjmul závod v ČR
z kalendáře šampionátu. 

Vedení Automotodromu Brno 
se k tomuto kroku rozhodlo proto, 
že Národní rada pro sport odmítla 
zařadit závod Grand Prix České 
republiky do dotačního programu 
pro významné sportovní akce,
a tím vyloučila, aby byly na za-
jištění závodu Grand Prix České 
republiky poskytnuty z tohoto 
programu prostředky. 

„Tím byl zcela popřen systém 
financování sportovních akcí 
a opět se zopakovala situace, 
na kterou Automotodrom Brno 
jako hostitel závodu MotoGP 
opakovaně upozorňuje - pro akce 
podobného významu neexistuje 
v České republice systém pod-
pory. Automotodrom Brno nemá 
žádnou záruku, že jakoukoliv 
podporu v následujícím období 
obdrží, a za těchto okolností
nemůže s plnou zodpovědností

za hospodaření společnosti do-
pustit její ohrožení,“ uvedla v tis-
kovém prohlášení Mgr. Ivana
Ulmanová, předsedkyně předsta-
venstva Automotodrom Brno, a. s. 

Dle vyjádření ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy Marcela 
Chládka má být mimo dotační 
program poskytnuto na zajištění 
zalistovacího poplatku Grand 
Prix ČR 20 milionů korun z re-
zervy ministerstva. Příjemcem 
této dotace musí být Autoklub ČR 
jako zástupce České republiky v 
mezinárodní organizaci. Dle vyjá-
dření ministra Chládka však nelze 
tuto dotaci poskytnout, protože 
existují pochybnosti o hospoda-
ření Autoklubu ČR a o tom, že by 
s touto dotací naložil ve prospěch 
Grand Prix České republiky.

Za uvolnění těchto mimořád-
ných prostředků, které představují 
přibližně třetinu výše zalistovacího 
poplatku, je nutné ministru Mar-
celu Chládkovi poděkovat, avšak 
v současné situaci tato podpora 
neřeší problém financování Grand 
Prix České republiky na letošní 
rok, ani na roky budoucí. Pro zajiš-
tění životaschopnosti Grand Prix 
České republiky je třeba zajistit 
zalistovací poplatek v plné výši, 
což v letošním roce představuje 
přibližně 72 milionů Kč.

Z tohoto důvodu Automoto-
drom Brno bude v následujících 
dnech oslovovat vládu České 
republiky a předsedu vlády Mgr. 
Bohuslava Sobotku s žádostí o 
zajištění mimořádného financo-
vání Grand Prix ČR na rok 2014
a garanci zajištění Grand Prix 
České republiky i v roce 2015.

„Automotodrom Brno je při-
praven vést jednání o možnosti 
financování Grand Prix České 
republiky z jiného ministerstva, 
i o změně systému převodu 
prostředků na promotérskou 

společnost Dorna SPORTS. 
Jednu z možných variant nastí-
nil ve vysílání ČT24 primátor 
Statutárního města Brna Roman 
Onderka, který by byl ochoten 
přijmout dotaci místo Autoklubu 
ČR a v souladu s dohodou ji pře-
vést promotérské společnosti,“ 
dodává Ivana Ulmanová.

Výkonný ředitel promotérské 
organizace Dorna SPORTS ve-
dení Automotodromu Brno sdělil, 
že informaci o konání Grand Prix 
České republiky 2015 očekává
do 30. června 2014.    /z TZ, abé/
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Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO
první reality

s garancí

www.pomocproreality.cz

tel. 724 680 736

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

������� ��������� 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

Konec MotoGP v Brně?

REKLAMNÍ CEDULE A PLACHTY
GRAFIKA ZDARMA

tel.: 602 782 272  mail: info@alma.cz

RAZÍTKa
VÝROBA - OPRAVY

VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ
OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.

Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající

typ a rozměr razítka.
Grafický návrh štočku ZDARMA.

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

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

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

Mgr. Ivana Ulmanová                                                        foto: Kv. Adam

Občanské sdružení ALMA

www.facebook.com/sdruzeniALMA
informace - odkazy - naše akce
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Žaluzie Koblížek

REFERENCE TÝDNE:
Sítové dveře s kartáčkem

na zateplené fasádě - RD M. Krumlov

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688

§ 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.

Chtěl jsem se zeptat, jestli může otec dítěte kontrolovat, jak matka 
nakládá s výživným na dítě, které otec pravidelně posílá, když to na 
dítěti není vidět. K tomu jsem se chtěl ještě zeptat, kdy si může matka 
dítěte zažádat o zvýšení výživného, jestli je to nějak časově omezeno? 

K Vašemu dotazu uvádím, že výživné na dítě má sloužit ke krytí 
potřeb dítěte a životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s život-
ní úrovní rodičů. Matka dítěte však nemá povinnost prokazovat otci 
dítěte, jak s výživným od otce dítěte nakládá, nemusí tedy předkládat 
žádné vyúčtování výživného. Otec dítěte nemá tedy prakticky mož-
nost kontrolovat, k čemu konkrétně hrazené výživné slouží. Při určení 
rozsahu vyživovací povinnosti se přihlíží také k tomu, který z rodičů
a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Pro samotné určení výše výživného 
jsou rozhodující majetkové poměry rodičů dítěte a potřeby dítěte. 

V současné době byla vydána ministerstvem spravedlnosti tabulka, 
která má sloužit pro výpočet orientační výše výživného na dítě. Tato 
tabulka bere v úvahu věk dítěte a příjem povinného rodiče, k tomu se 
ještě vždy zohledňují další okolnosti konkrétního případu (např. jestli 
rodič přispívá dítěti nad rámec výživného, zdali má dítě nákladnější 
zájmy či koníčky nebo zdali má dítě nějaké zdravotní omezení). 

Návrh na zvýšení výživného by se měl podávat v době, kdy došlo na 
straně rodiče či dítěte k podstatné změně poměrů. K této podstatné změ-
ně nastává samozřejmě s věkem dítěte (např. nástup na základní či střed-
ní školu). Ke změně poměrů může dojít i na straně rodiče (např. další 
vyživovací povinnost). Stejně jako je možné žádat zvýšení výživného, je 
možné žádat i jeho snížení (např. z důvodu ztráty zaměstnání). Ke změ-
ně výživného soud přikročí v době, kdy od poslední úpravy výživného 
došlo k podstatné změně poměrů na straně účastníků, což bývá jednou
za několik let, časové určení této doby však není zákonem dáno. 

HOLA, VŠICHNI NA KOLA!
Po ledových mužích má už konečně přijít teplo. Alespoň to všichni

odborníci slibují ve svých dlouhodobých výhledech. Nastane doba vhodná 
pro různé rekreační sporty jako jsou například běhání, plavání či jiné pohy-
bové ak�vity, jež tak blahodárně působí na naše tělo i ducha. Jednou z nich, 
pěstovaných v této době, je cykloturis�ka. Fenomén, který se v našich země-
pisných šířkách objevil právě v posledních letech. 

Je pravdou, že doprava na jízdním kole není u nás nic nového. Řada
z nás, v dobách, kdy byla práce dostupná i v našem okolí, používala k dopravě
do zaměstnání právě jízdní kola. Bylo to rychlé, účelné a hlavně, nemuseli 
jsme se spoléhat na hromadnou dopravu. Jezdili jsme na strojích všech mož-
ných i nemožných značek (některé muzeální kusy pamatovaly i chvalně známé 
doby první republiky). Dovolte mi, abych vzpomenul zejména jednu z nich.

Kolo Ukrajina. Bylo kupodivu k dostání ve vybraných železářstvích za závrat-
ných 500 Kčs. Šťastný zákazník, který si ho zakoupil, nemusel chodit ani do po-
silovny. Takový to byl dokonalý cyklostroj. Dobové přísloví pravilo: „Kdo chceš 
poznat větší dřinu, kup si kolo Ukrajinu!“ Na druhou stranu musím říci, že tento 
nepoměrně robustní stroj made in USSR, vydržel i velmi drsné zacházení. Po vý-
měně některých mohutných součástek sovětské výroby za naše tuzemské, kte-
ré byly běžně dostupné, se z ní stalo dokonce poměrně slušné cestovní kolo. 

Já byl z těch šťastnějších. Vlastnil jsem postarší kolo značky Eska, která 
byla zakoupena mými drahými rodiči z druhé ruky. Měl jsem docela štěs�. Na 
ni nebo nového Favorita stávaly nekonečné fronty. Tolik trocha nostalgie.

Doba se změnila. Místo plánovaného hospodářství máme tržní, a �m pádem 
je kol na trhu dostatek. Objevila se tady kola horská, o kterých jsme toho za to-
tality zase tak moc nevěděli. Internet neexistoval a v Rudém právu o této impe-
rialis�cké zvlčilos� nikdo neinformoval. Byla najednou tu a stala se obrovským 
hitem. Z čista jasna se zjevily skupiny cyklistů i tam, kde by je v minulos� nikdo 
nečekal. Na ces�čkách u řek, v lesích a na horských hřebenovkách. Souběžně, 
jako houby po deš�, začaly vznikat různé cyklostezky. Z původně jednoduché-
ho dopravního prostředku se pozvolna stal důmyslný stroj, který je lépe svěřit 
odbornému mechanikovi, než se o opravy, jako v minulos�, pokoušet sám. 

Mohu říci, že se díky rozvoji cykloturis�ky rozvinul nový druh služeb. Kro-
mě již zmíněných prodejen a opraven jsou �sknuty ve velkém cyklomapy. 
Na kola jsou dodávány speciální oděvy a boty. Na místech frekventovaných 
cyklostezek jsou otevírány nové kantýny. Dopravci vypravují celé speciální 
cyklovlaky a cyklobusy. Tento fenomén je na neustálém postupu. 

Jako každý rozvoj má svoji pozi�vní i nega�vní stránku. Pozi�vní je ta, že 
kolo je dopravní prostředek naprosto ekologický. Dokážete na něm projet
i neprostupným terénem. Tato móda konečně vytáhla národ od počítačů
a začíná opět poznávat to, co zde vždy bylo. Nádherné kouty naší země, kte-
ré by jinak v době rozvoje automobilismu zůstaly naprosto utajeny. Na kole 
nikam nespěcháte a jste v těsném sepě� s přírodou. Na druhou stranu, jsem 
nadšením bez sebe, když se na živé krajské silnici objeví skupina cyklistů, 
která dává velmi okatě najevo, že je to tady jejich hřiště. Přitom poměrně 
slušná cyklostestezka, přes les, vede nedaleko. Oni někteří cyklisté jsou
s respektováním dopravních či jiných předpisů vůbec na š�ru a nemají je rádi. 
Není lepšího požitku, když vám takový dobrodruh střihne metr před předkem 
auta celý jízdní pruh. Kdo by se namáhal s nějakým ukazováním změny směru 
jízdy, přibližováním se středu jízdního pruhu a následným odbočením. Každé 
auto má přece brzdy! K čemu dodržovat předpisy na okresní silnici? Ve dvou 
až třech vedle sebe se to přece lépe táhne a je nutno pomluvit při jízdě des-
po�ckého šéfa. To je pár případů z mnoha. 

Naštěs� většina lidí, kteří jezdí na kolech, trpí pudem sebezáchovy a znají 
dopravní situaci i ze strany řidiče. Nejsem sice fana�ckým cykloturistou, ale 
na kole jezdím rád. Je rychlé, opera�vní a velmi skladné. Zkracuje vzdálenos� 
bez toho, abych do něj musel lít benzín a přemýšlet, kde se dá zaparkovat. 
Dokážu se na něm odreagovat. Co se týče nega�v, která jsem zde trošičku 
rozvedl, je to jen o selském rozumu, toleranci, ohleduplnos�, respektování 
dopravních předpisů a obyčejné lidské slušnos�. Ostatně, stejně jako řada 
věcí v našem životě.

Úspěšnou cykloturis�ckou sezónu, hlavně bez úrazů, přeje za celou
redakci Zrcadla Petr Sláma

Slovo úvodem

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

ZPRÁVY Z RADNIC
Peníze ČEZu rozděleny

/Ivančice/ Rada města rozdělila finanční částku v celkové výši 
400.000 korun, kterou poskytla městu společnost ČEZ, a to následov-
ně: Slavnosti chřestu 40.000 Kč, výměna sedaček v kině Réna 140.000 
Kč, akce Menšíkův úsměv - připomenutí výročí nedožitých 85 let 
slavného ivančického rodáka 25.000 Kč, Ivančický GRILFEST 70.000 
Kč, propagace města 10.000 Kč, HK Ivančice 15.000 Kč, pokračování 
rekonstrukce obřadní síně židovského hřbitova v Ivančicích 15.000 Kč, 
Majálesová veselice ivančických škol 15.000 Kč, Bambiriáda 15.000 
Kč, oslavy Dne dětí 20.000 Kč, 65. výročí existence Základní umě-
lecké školy A. Muchy 5.000 Kč, Chovatelská výstava drobného zví-
řectva 5.000 Kč, Atletický klub Ivančice 5.000 Kč, cyklistický závod
„Letkovský šíp“ 5.000 Kč, TJ Slovan 5.000 Kč a výstava chryzantém 
v partnerském městě Sládkovičovo 5.000 Kč.                              /PeSl/

Oslavany „Cykloměstem
„

/Oslavany/ Zastupitelé města Oslavan se rozhodli podat žádost ke 
vstupu do Asociace cykloměst. Tato organizace je celostátní, dobrovol-
nou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických 
osob. Členy Asociace jsou obce, města a svazky. Asociace měst pro cyk-
listy se podílí na tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření 
týkajících se oblasti městské mobility, zejména cyklistické dopravy. Čin-
nost Asociace je založena především na aktivitě starostů a členů zastupi-
telstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným 
problémům spojených s cyklistickou dopravou. Členský příspěvek činí 
10.000 Kč/rok. Město Oslavany je významnou cyklistickou destinací.
Je zde východiště čtyř cyklostezek: Templářské, Hornické, Pivovarnické 
a Energetické. Do města zajíždí cyklobus (autobus č. 423 do Mohelna), 
má zde také konečnou stanici cyklovlak.                                         /PeSl/

Parkování zase bez poplatků
/Ivančice/ Výběr poplatků za parkování v Ivančicích končí k 31. 

květnu 2014. Rada města na svém zasedání schválila Nařízení města č. 
1/2014. To ruší Nařízení města č. 3/2005, kterým se vymezovaly oblas-
ti města, v nichž šlo místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 
ke stání vozidla jen za sjednanou cenu. Parkovací poplatky tedy končí 
od 1. června na Palackého a Tesařově náměstí. Rada města při svém 
rozhodování přihlédla k neefektivnosti výběru parkovného.        /PeSl/

Založení MO ANO 2011
v Moravském Krumlově
Dne 2. května 2014 byla na základě usnesení

Předsednictva ANO 2011 zřízena Místní organizace
Hnutí ANO 2011 v Moravském Krumlově.

Veškeré dotazy budou zodpovězeny a další informace
týkající se činnosti Hnutí ANO v rámci Moravského Krumlova 

získáte na telefonním čísle 602 136 041 nebo e-mailové
adrese ziegbo@centrum.cz

Nabízím:
klasická masáž, lymfatická masáž,

medová detoxikační, Breussova masáž,
Dornova metoda,

manuální lifting obličeje 

MASÁŽE
IVANA PETERKOVÁ

Provozovna Znojemská 231, Moravský Krumlov
tel.: 731 472 776 • www.ivanapeterkova.svet-stranek.cz

se znalostí AJ nebo i NJ:
» Junior inženýr kvality (VŠ absolvent)
» Inženýr kvality (se zkušenostmi)
» Projektový inženýr
» Technik 3D měření

» Seřizovač a obsluha lisů
» Nástrojař - příprava a oprava nástrojů
» Údržbář/specialista na hydrauliku
» Seřizovač/operátor CNC soustruhů
» Manipulační dělník VZV
» Brigádník ve výrobě

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,

e-mail: hr@metaldyne.cz

Stabilní a perspektivní strojírenská společnost 
zabývající se lisováním a kovoobráběním

náhradních dílů pro automotive hledá vhodné 
kandidáty na tato pracovní místa:

PRO PREZENTACI NEZISKOVÝCH 
AKTIVIT V PERIODIKU ZRCADLO
NABÍZÍME POŘADATELŮM AKCÍ

ZVÝHODNĚNÉ INZERTNÍ 
PODMÍNKY

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

noviny@zrcadlo.info 

V Rešicích bylo v sobotu 10. 
května slavnostně otevřeno nové 
dětské hřiště. Za rekordních 26 
dnů se ze starého nefunkčního 
hřiště vyklubalo nové dětské 
hřiště s mnoha herními prvky jako 
prolézačka, houpačka, skluzavka, 
lezecká stěna a dalšími atrakcemi.

Podél hřiště je kvůli bezpeč-
nosti dřevěné oplocení a bylo 
myšleno i na maminky, které 
mohou posedět na lavičkách. 

Slavnostního otevření se zúčast-
nily všechny zaangažované strany 
- tedy starostka obce Petra Jílková, 
místostarosta sdružení Ekoregion 
5 Vladimír Černý, za zhotovitele 

hřiště firmu Valdastav to byl Lu-
bomír Valda a za Dřevoartikl Zno-
jmo Blanka Plačková. Sadovnické 
a parkové úpravy měl na starosti 
Petr Březina ze společnosti Park, 
za donátora ČEZ přijela Jana Šte-
fánková z JE Dukovany.

„Jsem velice ráda, že se podařilo 
toto krásné dílo dokončit v tak 
krátkém čase a všem moc děkuji 
za podporu a pomoc. Dětem přeji, 
aby na tomto hřišti prožily pěkné 
chvíle a zachovaly ho i pro své 
kamarády a třeba i pro své bu-
doucí rodiny,“ sdělovala ve svém 
proslovu při slavnostním otevření 
starostka Rešic Petra Jílková. /abé/

Nové hřiště za 26 dnů!

Je to již několik let, co divadel-
ní spolek NÁVRAT ve Višňovém 
obnovil svou činnost. Pro letošní 
rok si připravil veselohru o čty-
řech jednáních od autora Aloise 
Dostála „Od starého k mladému 
posvícení“.

Sobotní premiéru s nadšením 
sledoval plný sál višňovského 
kinosálu. Amatérští místní herci 
předvedli výkony, o nichž by 
nikdo nepochyboval. Závěrečný 

aplaus byl skutečným poděko-
váním celému spolku za spoustu 
času, obětavosti a píle při nacvi-
čování divadla.

V obdobném duchu se neslo 
druhé vystoupení, které se usku-
tečnilo v neděli 11. května. Třetí 
vystoupení této veselohry zahraje 
soubor v kinosále ve Višňovém 
25. května v 15.00 hodin. Vstu-
penky budou k zakoupení 1,5 
hodiny před představením. 

Divadelní spolek Návrat
diváky láká na veselohru

Oslavy Svátku práce a vstupu 
ČR do Evropské unie byly tradič-
ně zahájeny v 9 hodin rybářskými 
závody mládeže na požární nádr-
ži v Ramoši. V budově bývalého 
Statku byla opět otevřena největší 
výstava puzzle v České republice. 
Po mnoha letech byla v kulturním 
domě místními vinaři obnovena 
ochutnávka vín s občerstvením. 
V 9.30 hodin promluvil starosta 
města Ing. Augustin Forman. 

V 13.00 hodin byla soutěž 
mladých adeptů Petrova cechu 
ukončena a hlavní rozhodčí Ra-
dim Jelínek a Jiří Preisinger ml. 
spočítali výsledky. Hlavní cenu, 
rybářský prut s navijákem, kte-
rou věnovala ČSSD, získal vítěz 
závodu Libor Volf.  Celkem se
v Ramoši ulovilo 284 ks ryb 
(nejvíce - 247 ks, pstruh duhový)
a závodů se zúčastnilo 47 dětí.  

Společné závody vidomých a ne-
vidomých rybářů byly odstartová-
ny za krajně nepříznivého počasí 
(velký chlad, déšť a prudký vítr) 

v sobotu 3. května v 6.00 hodin 
na rybníku Suchánek. Lovilo 132 
vidomých a 6 nevidomých rybářů
s asistenty. Ve 12 hodin byly závo-
dy ukončeny. Celkem bylo ulove-
no 148 ks ryb, z toho 31 ks kapra 
obecného. Cenu nejvyšší, zlatou 
medaili a rybářské vybavení, zís-
kal Marcel Kratochvíl 159 bodů. 
Nejúspěšnějšími nevidomými 
rybáři se stali Václav Kouřim - 52 
body a Jiří  Kobylka - 32 body, 
kteří obdrželi věcné ceny, potlesk
i uznání ostatních závodníků. 
Cenu útěchy, láhev whisky, pro 
rybáře s nejmenším úlovkem, zís-
kal za 5,5 cm dlouhou střevličku 
východní rybář Michal Taufer. 

V neděli 5. května dopoledne 
patřil Suchánek opět mladým 
rybářům. Zlato získal Libor Volf - 
564 body, 2. místo Daniel Hlávka 
- 425 bodů, a bronz Petr Preisinger 
- 270 bodů. Celkem bylo uloveno 
137 ks ryb a závodilo 42 dětí.

Hlavním partnerem rybářských 
závodů byla Skupina ČEZ.   /abé/

Májové oslavy v Miroslavi  

/Ivančice/ Nádoba na bioodpad 
neboli bionádoba. Je navržena 
primárně pro skladování biolo-
gicky rozložitelného odpadu a 
jeho přepravu pro kompostování. 
Umožňuje optimální cirkulaci 
vzduchu uvnitř nádoby. Její kon-
strukce dovoluje redukci odpadu 

až o 30 %, významné omezení 
tvorby zápachu a zlepšení hygie-
-nických podmínek skladování. 

V Ivančicích jsou již od roku 
2010. Na svém posledním zase-
dání rozhodla Rada města Ivančic 
o jejich rozšíření a jejich svážení
i v místní části  Budkovice.  /PeSl/

Bionádoby v Budkovicích
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(P)otraviny na našem stole - antinutrienty

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.

Je mi 43 let a nedávno jsem zdědil 800.000 Kč z rodinného majetku 
a přemýšlím, kde výhodně investovat. Rád bych část peněz použil na 
důchod a část na studia mých dvou dospívajících dětí (12 a 15 let). Ne-
vím ale, jaké produkty by byly nejvhodnější, abych o peníze nepřišel.

O vhodnosti a výhodnosti různých finančních produktů rozhoduje 
především investiční horizont. To znamená, kdy plánujete peníze 
čerpat, či na jak dlouho jste ochoten je oželet. Obecně platí: čím delší 
doba, tím vyšší riziko můžete podstoupit. Při investici na jeden rok 
vadí i malý pokles, při dvacetiletém horizontu vás krátkodobé výkyvy 
finančních trhů nemusí tolik pálit a můžete si dovolit investovat riziko-
věji. Odměnou za to by mělo být vyšší zhodnocení. 

Pro konkrétní radu je ale kromě investičního horizontu nutné znát i váš 
postoj k riziku, zkušenosti s investováním a celkovou finanční situaci. 
Všechny tyto informace určují váš výsledný rizikový profil, tedy jak 
opatrný či odvážný investor jste. Abyste se správně rozhodl, je dobré se 
na tvorbě finančního plánu poradit s odborníkem, nejlépe nezávislým 
poradcem s certifikací pro poskytování investičního poradenství.

První potomek začne studovat již za 4 roky, další o tři roky později. 
Na čtyřletý horizont je vhodné umístit peníze především do konzer-
vativnějších nástrojů, jako jsou spořicí účty, termínované vklady
a podobně. Bankovní vklady i státní dluhopisy však nabízejí v sou-
časné době nízké zhodnocení. Vyšší potenciální výnosy mají například 
fondy zaměřené na firemní dluhopisy, ty už jsou ovšem spojeny s vyš-
ším rizikem. Na sedmiletém horizontu mohou být v portfoliu zastou-
peny i akciové fondy. V každém případě ale podíl těchto rizikovějších 
nástrojů závisí na výše zmíněném rizikovém profilu.

Spoření na penzi vyžaduje, aby vaše portfolio překonávalo inflaci, 
nebo s ní alespoň drželo krok. Tady s běžnými bankovními účty oprav-
du nevystačíte. Chcete-li vyšší zhodnocení, bude v portfoliu muset být 
podstatná část akciových fondů. Těch je na českém trhu široká nabíd-
ka, s výběrem a sestavením portfolia vám opět pomůže kvalifikovaný 
poradce. Mimochodem - částka 800 tisíc vám skutečně v penzi postačí 
maximálně na přilepšení. Pro udržení životního standardu ji doporuču-
jeme doplnit i pravidelným investováním části příjmu.

OBK při JE Dukovany informuje:

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany se sešla 30. dubna 
na svém pravidelném zasedání v elektrárně. Vedení EDU seznámilo ko-
misi s výsledky provozu, průběhem odstávky na 2. bloku, bezpečnostní 
situací a dalšími provozními záležitostmi. Jaderná elektrárna Dukovany 
získala již po 6. (poprvé v roce 1999) titul „Bezpečný podnik“ po nároč-
né prověrce Českého úřadu bezpečnosti práce.  Byly zahájeny realizace 
dalších bezpečnostních opatření po stress testech. Na JE Dukovany 
pracuje dnes 711 kmenových zaměstnanců a celkem 1155 zaměstnanců 
ČEZ, včetně pracovníků společných a korporátních útvarů. 

Členové OBK se ptali na situaci a další postup ČEZ po zrušení ten-
dru na ETE 3,4 a vyslovili znepokojení z budoucího udržení znalostí 
a získávání nových mladých pracovníků nejen v ČEZ, ale i v českém 
jaderném průmyslu. 

Dotaz byl položen na situaci s opravami a náhradními díly velkých 
technologických komponent (cirkulační čerpadla) a dále na dodávky 
paliva, inženýrských činností a náhradních dílů ze SNS s ohledem
na ukrajinskou krizi.

Letošní atypický průběh zimy a jara inicioval otázku, jak je elek-
trárna připravena na extrémní sucha a dlouhodobý nedostatek vody. 
Vedení elektrárny přislíbilo připravit odpovědi na tyto otázky a OBK
o nich bude jednat na svém příštím zasedání. Členové OBK si prohléd-
li další nové materiální zabezpečení pro případ mimořádných situací. 
Byl dohodnut rychlejší a operativnější způsob informování členů OBK
v případě mimořádných situací na EDU. Závěrem jednání byli členové 
OBK seznámení s přístupem ČEZ, jak je personál EDU připravován
na komunikaci v případě mimořádné situace.

Závěrem OBK konstatovala, že provoz EDU byl bezpečný a spoleh-
livý.     Aleš John, předseda OBK

JE Dukovany pošesté 
bezpečným podnikem

Základním pravidlem pro 
zdravé stravování je konzumovat 
potraviny, které jsou, pokud je to 
možné, co nejméně zpracovány. 
Tím je myšleno především zpra-
cování potravinářským průmys-
lem, který odstraňuje z potravin 
živiny (minerály a vitamíny). Vý-
sledkem je, že jíme pouze prázdné 
kalorie a tělo začne strádat, což se 
projeví celou řadou nejrůznějších 
onemocnění a také obezitou.

Na druhou stranu je třeba si 
uvědomit, že existují potraviny, 
které naopak zpracování vyžadu-
jí, abychom zvýšili využitelnost 
živin a stravitelnost. Tyto potravi-
ny obsahují tzv. antinutrienty, což 
jsou toxické látky, které mohou 
způsobit poškození organismu 

nebo onemocnění tím, že ovliv-
ňují činnost některých trávících 
enzymů, omezují účinky vitamí-
nů, narušují metabolismus látek, 
zhoršují stravitelnost či snižují 
využitelnost živin, a tím také vý-
živovou hodnotu potravin. 

Mezi nejznámější potraviny za-
tížené antinutrienty (antiezymy, 
oligosacharidy, třísloviny) patří 
luštěniny, proto je potřeba zamě-
řit se na jejich správnou přípravu. 
Z hlediska výživy jsou nejvhod-
nějšími luštěninami fazole mungo 
nebo zelená čočka, jelikož jejich 
obsah antinutrientů je nejnižší. 
Pro správnou přípravu a snížení 
obsahu antinutrientů je namočí-
me na 24 hodin do vody, kterou 
během této doby alespoň dvakrát 

vyměníme. Po 24 hodinách se 
voda slije a luštěniny se přikryjí 
mikrotenem pro udržení vlhkosti. 
Pokud chceme luštěniny vařit, 
postačí nechat je klíčit dalších 12 
hodin. Chceme-li však luštěniny 
použít pro přímou konzumaci za-
syrova, je potřeba je nechat klíčit 
alespoň 72 hodin a několikrát je 
během této doby propláchnout. 
Klíčky pro přímou konzumaci by 
měly mít délku alespoň 2 cm.

Druhou skupinou potravin 
obsahující zásadnější množství 
antinutrientů  (antienzymy, ky-
selina fytová, resorcinoly) jsou 
obilniny. Nejvíce jsou obsaženy ve 
slupce zrna, proto právě celozrnné 
výrobky mohou být příčinou jejich 
zhoršeného trávení (nadýmání, 

přemnožení kandidózy atd.). Je 
tedy vhodné zajímat se vždy o to, 
jakým způsobem bylo celozrnné 
pečivo připraveno. Použití pe-
kařských kvasnic nedokáže tyto 
nebezpečné látky odstranit, avšak 
kvalitní kváskový chléb je zárukou 
zdravého pečiva, jelikož kvašení, 
tedy fermentace, je proces schopný 
antinutrienty deaktivovat.

V menším množství jsou anti-
nutrienty obsaženy i v některých
druzích zeleniny, například v raj-
čatech, bramborách, rebarboře, 
červené řepě, zelí, kapustě atd. 
Dobrou zprávou je, že v těchto 
potravinách je obsah antinutrien-
tů pro zdravého člověka zanedba-
telný a není ho třeba řešit. 
Více na www.protiplisnovadieta.cz

písek
do bazénové 

filtrace
145 Kč
za 25 kg  

Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete prosím na:
Lucie Kašparová, e-mail: kasparova@spedos.cz, tel.: 571 759 243.

KONSTRUKTÉR
Požadavky: VŠ strojní • samostatnost a spolehlivost, 
tvůrčí myšlení • týmová práce, technické myšlení
• odolnost vůči stresu a zátěži • praxe min. 5 let

Náplň práce: práce s 3D CAD softwary • konstrukce 
zámečnických výrobků • podílení se na vývoji, zkouš-
kách certifikaci • optimalizace výrobních procesů, 
normování výroby • správa dokumentace k produk-
tům • činnost produkt manažera

SVÁŘEČ
 

Požadavky: sváření CO2 + platný certifikát • praxe 
min. 3 roky • znalost čtení výkresové dokumentace 
• řidičský průkaz sk. B

POMOCNÝ DĚLNÍK
 

Požadavky: praxe v oboru kovovýroby • fyzická
a manuální zručnost • samostatnost

Přední český výrobce automatické 
dveřní techniky SPEDOS Vrata a.s.

Valašské Meziříčí pro pobočku
v Jezeřanech hledá

vhodné kandidáty na pozice:

Nabízíme: práci pro stabilní českou společnost působící na českém trhu již 23 let
• odpovídající mzdové ohodnocení  •  zaměstnanecké benefity  •  podporu firmy
v oblasti osobního rozvoje  •  formální i neformální zaměstnanecké akce

od 23. května do 1. června v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích

CHŘESTOVÉ MENU
POLÉVKA - 0,22 l Hovězí vývar s kousky chřestu restovanými na másle
s parmezánovou čepičkou - 39 Kč / doporučené víno: Sylvánské zelené, 2011, 
pozdní sběr, suché - 44 Kč
TEPLÝ PŘEDKRM - 75 g Smažený chřest doplněný salátem z polníčku přelitý 
maltézskou omáčkou - 59 Kč / doporučené víno: Muškát moravský, 2013, pozdní
sběr, suché - 43 Kč
SPECIALITY - 170 g Pečený vepřový vrabec s chřestovým zelím a domácím 
bramborovo – houskovým knedlíkem - 149 Kč / doporučené víno: Chardonnay, 
2011, pozdní sběr, polosuché - 44 Kč
1 ks - Pečené jarní kuřátko se slaninovou nádivkou a chřestovo - houb. ragú 
- 189 Kč • 150 g - Vepřová roláda plněna bílým chřestem a sušenými rajčaty
s domácí bramborovou kaší - 149 Kč • 350 g Chřestovo - špenátové noky - 109 Kč.
DEZERT - 1 ks Vanilkový krém s chřestem a čerstvými jahodami - 39 Kč / dopo-
ručené víno: Pálava, 2012, výběr z hroznů, polosladké - 52 Kč.

20. SLAVNOSTI CHŘESTU
od 23. do 25. května 2014 v Ivančicích - menu hotelu Ryšavý

Přímo na náměstí nabídneme delikátní pokrmy z chřestu. V sobotu 24. května 
bude šéfkuchař František Sigmund vařit přímo před diváky.

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

Přípravy ivančické Bambiriády 
jsou v plném proudu. Tato přehlíd-
ka volnočasových aktivit pro děti 
a mládež bude probíhat ve dnech 
23. a 24. května v areálu Střediska 
volného času Ivančice na Země-
dělské ulici. Hlavním pořadatelem 
v rámci republiky je Česká rada 
dětí a mládeže, organizátorem 
akce v Ivančicích je místní Středis-
ko volného času. Záštitu nad touto 
celorepublikovou akcí převzalo 
ministerstvo obrany, náměstek 
hejtmana JMK Stanislav Juránek 
a místní záštitu převzal starosta 
města Ivančice Vojtěch Adam.

Letošní motto této celorepub-
likové akce je „Jsme tady už 
pětadvacet let“, které odkazuje 
na výročí sametové revoluce, kdy 
za totalitních vlád komunismu i 
druhé světové války byla spousta 
volnočasových organizací zaká-
zána a pronásledována. 

Na letošní přehlídce se bude 
v Ivančicích prezentovat více 
jak 40 organizací - zájmových, 
sportovních, vzdělávacích. Pro 
návštěvníky budou připraveny 

různé aktivity, těšit se můžeme 
na šermířskou arénu, malou ener-
getickou akademii, maxidomino, 
hlavolamy, ukázky juda, na jízdy 
na motorkách, skákací boty, tram-
políny, rukodělné práce a tvoření, 
malování na obličej, ukázky výcvi-
ku psů, ukázky práce hasičů, poli-
cie a záchranářů a mnoho dalšího. 

Na pódiu se představí soubory 
aerobiku, mažoretek, street dance, 
společenských tanců, roztleská-
vačky, folklórní soubor, gymnasti-
ka, vystoupení školní akademie, 
hudební seskupení. V rámci pro-
gramu mohou malí i velcí návštěv-
níci navštívit airsoftovou střelnici, 
vyzkoušet si lanové překážky,
na stanovištích armády se seznámí 
s výstrojí a výzbrojí vojáků, spojo-
vací a automobilovou technikou. 

Slavnostní zahájení akce pro-
běhne v pátek 23. května 2014
v 10.00 hodin v areálu Střediska 
volného času v Ivančicích. Vstup 
pro návštěvníky je zdarma.

Podrobné informace o nalezne-
te na webu: www.bambiriada.cz
a www.svcivancice.cz

Bambiriáda 2014 v Ivančicích Memoriál Jaroslava Růžičky
V letošním roce by se dlouholetý sportovec a předseda atletického oddí-

lu Slovan Ivančice Jaromír Růžička dožil sta let. Tento velice aktivní spor-
tovec a především atletický nadšenec, ať jako závodník, trenér, rozhodčí
či funkcionář se významnou měrou podílel na rozvoji ivančické atletiky.

Také v letošním roce pořádá ATLETICKÝ KLUB IVANČICE na 
jeho počest atletický trojboj pro žactvo. Závod se koná ve čtvrtek 22. 
května na městském stadionu v Ivančicích a začíná v 14.30 hodin. 
Discipliny sprint na 60 m, skok daleký a hod kriketovým míčkem jsou 
vypsány pro následující věkové kategorie chlapců a dívek: nejmladší 
žactvo /2003 a ml./, mladší žactvo /2001-2002/, starší žactvo /1999-
2000/. Každý závodník absolvuje všechny 3 discipliny, na  60 metrů 
má jeden start, ve skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem vždy 
tři pokusy. Nejlepší výkony se obodují podle celostátních tabulek
a výsledný součet určí pořadí v jednotlivých kategoriích. 

Závod na 60 metrů se započítává do „BĚŽECKÉHO POHÁRU“  
žactva ATLETICKÉHO KLUBU IVANČICE. 

Nejlepší závodníci obdrží diplom a medaili.  Pro všechny závodníky 
je připraveno malé občerstvení.

Rádi uvítáme na těchto závodech i žactvo z jiných sportů, kteří si 
chtějí ověřit svou výkonost v základních sportovních disciplinách.

Višňovská patnáctka
Vážení přátelé, příznivci turistiky a cyklistiky, i letos Vás zveme 

na Višňovskou patnáctku - původně turistický pochod, v současnosti 
také cyklistická vyjížďka. Letošní devátý ročník se uskuteční v neděli
18. května 2014 od 14 hodin. Startuje se v areálu základní školy, akci 
zahájí domácí mažoretky. Připraveny máme tři turistické trasy a dvě 
trasy cyklistické. Lákavou novinkou bude trasa vedoucí přes zámecký 
park, kolem větrného kola na vyhlídku Stará hora. 

Druhou bude návštěva opomíjeného, ale velmi působivého místa 
Hradisko. Vše se dozvíte v letáku, který obdržíte na startu, nebo si ho 
můžete stáhnout na adrese www.zsvisnove.eu. Akcí chceme oslavit 
Mezinárodní den rodiny (15. 5.). Pro účastníky je připraveno občerst-
vení, drobné dárky a doprovodné aktivity v cíli. Těšíme se na Vás.

Výstava puzzlí v Miroslavi
láká na rekordní kousky

je otevřena každou neděli od 14.00 do 17.00 hodin. Na této výstavě 
je kromě jiného k vidění největší puzzle o počtu dílků 52244 a rozmě-
rech 1,5 x 16 metrů, složené týmem 32 lidí za 63 hodin, největší seriově 
vyráběné puzzle 32256 dílků složené ve světovém rekordu a mnoho 
dalších i historických exponátů (z roku 1850, 1880, 1909, 1920). Na-
příklad korkové, dřevěné, kamenné, porcelánové, plechové a mnoho 
dalších. Součástí výstavy je i soutěž ve skládání  mapy Evropy - puzzle 
o 111 dílcích na čas pro kategorie rodiny, jednotlivci a kolektivy. 

Výstava je nainstalována v budově bývalého statku na ulici Nádražní 1
v Miroslavi. Více informací na www.puzzlerekord.cz .
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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



Ulice Růžová č. p. 154, 158 - 160
Protější západní strana ulice Růžové začíná Knížecím domem, kte-

rému jsme se věnovali, a za ním se dnes nachází č. p. 154 (170/I). Pů-
vodní dům byl postaven ve 30. letech pro Johanna Schwarze, vyslouži-
lého ředitele panských statků. Byla to moderní stavba, vynikající mezi 
ostatními domky v ulici, do které se chodilo schodištěm, jelikož dům 
měl jinou úroveň podlah. J. Schwarz (nar. 1870 v Haklových Dvorech
na Českobudějovicku) zde žil s ženou Karolinou a synem Johannem, 
který byl výpomocnou silou na tehdejší brněnské německé technice. 
Rodina bydlela v M. Krumlově od roku 1912. Schwarzovi zde žili až 
do bombardování. Před válkou zde žila také rodina zámeckého za-
hradníka Aloise Hladkého. Dům byl bombardováním velmi poškozen. 
Novou patrovou stavbu zde postavil v roce 1949 stavitel František Bu-
reš pro autodopravce Jana Rozmahela. V roce 1994 zažádali současní 
majitelé o změnu užívání bývalé garáže na prodejnu instalačního ma-
teriálu. Následně zde byla prodejna second handu, mobilních telefonů
a od roku 2011 je zde prodejna potřeb pro zvířata.  

Další domy již spadaly do židovského ghetta. Šlo o malé přízemní 
domky s úzkým průčelím z ulice. Bezprostředně za Schwarzovým do-
mem se nacházelo č. p. 22/II, které v roce 1932 patřilo Arnoštu Smut-
nému. Byl to malý udržovaný domek. P. Smutný pracoval podle pa-
mětníků jako poštovní úředník a po válce jako pokladník v bance. Jeho 
žena se živila jako porodní asistentka. Smutní podle pamětníků odešli 
s okupací města. Dále navazovalo č. p. 23/II. V roce 1932 zde žila 
Kateřina Zedníčková, kuchařka v Ochranovně. Blíže se o této osobě 
nepodařilo nic zjistit. V nízkém domě č. p. 51/II žil v roce 1932 vdovec 
Johann Netschas. Ten vykonával původně dělnickou profesi. Za války 
se stal podle pamětníků městským strážníkem. Ve vedlejším č. p. 24/II 
bydlel v roce 1932 dělník František Tkaný s manželkou Evou. Rodina 
s okupací odešla podle pamětníků z M. Krumlova. V následujícím 
malém přízemním domku s č. p. 25/II žila v roce 1932 starší paní ži-
dovského původu Irene Hechtová (nar. 1883). Přivydělávala si na pen-
zi jako modistka výrobou klobouků. Podrobnosti jejího skonu nejsou 
známy. Předposledním domem v ulici bylo č. p. 26/II. Byl to patrový 
dům s kulatými vraty a v minulosti šlo podle pamětí Josefa Kaufmana 
kdysi o židovskou pekárnu. V roce 1932 zde bydlel Bedřich Kříž, který 
provozoval obchod s textilem a konfekcí. V roce 1938 přesídlil do své 
novostavby na náměstí. Dům rovněž nepřečkal bombardování. Posled-
ním soukromým domem v ulici bylo č. p. 113/I. Šlo rovněž o přízemní 
domek, který v roce 1932 patřil dělníkovi Teodoru Horákovi. V roce 
1938 vlastnil dům již Robert Kačenka (nar. 1879 v Jemnici na Morav-
skobudějovicku) se ženou Emilií. Robert Kačenka se živil jako krejčí
a v M. Krumlově žil od roku 1914. Byl rovněž činným v Sokole.   

Dnes se zde nacházejí novostavby s č. p. 158 - 160, postavené jako 
byty a provozovny Hospodářského družstva. Jejich plány vypracoval 
v roce 1947 v rámci dvouleté obnovy Ing. Jan Tymich, přičemž sta-
vební čára byla stanovena J. Auermüllerem. Soubor budov měl tvořit 
uzavřený dvůr a z Palackého ulice měl navazovat na hospodářskou 
budovu za domem Družstva z náměstí. Původní plán byl minimalizo-
ván na budovy na ulici Růžové. Cituji z kroniky města: „Poslední dům 
měl v přízemí obchodní místnosti a sklady a byla tu otevřena prodejna 
zemědělských strojů a potřeb. Po zřízení státní traktorové stanice byl 
tento obchod zlikvidován a v roce 1951 sem přesídlil Oldřich Vojtek, 
jako národní správce obchodu se smíšeným zbožím. V té době byl jeho 
obchod začleněn do státního podniku Pramen. Po zrušení státního ob-
chodu v roce 1953 byl delimitován do Jednoty. Vedle zůstala prodejna 
zemědělských potřeb pro JZD.“ Budova byla stále v majetku Země-
dělského nákupního a zásobovacího podniku n. p. Brno. V roce 1961 
přešly budovy pod výrobnu Jihomoravských mlýnů a pekáren, které je 
zrekonstruovaly na cukrárnu. Vedoucím projektantem byl Ing. Novot-
ný. Přestavba byla dokončena v roce 1963. V roce 1992 zde vznikla 
dosud fungující cukrárna Josefa Blahetky.                 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 - Rukopis Ericha Sloscheka; Výpovědi pamětníků.
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Krumlov před léty
ORIENTAČNÍ NÁKRES

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům

úterý 27.5 v 18.00 - V NÁRUČI ANDĚLŮ
TÉMA: Krystaly, knihy a práce s tělem. Srdečně zvu na posilující 
setkání s Andělskou terapii a kartami, autorský, relaxační a léčivý pro-
gram s osobním přístupem. Těší se na Vás Markéta. Vstupné 150 Kč.

ZVEME VÁS NA ZÁJMOVÝ KURZ ZEN SHIATSU MASÁŽE.
Kurz se skládá ze dvou víkendových bloků vždy (sobota a neděle). 

Termín pro Brno: 31. 5. - 1. 6. 2014 a 14. 6. - 15. 6. 2014 
Termín pro Ivančice: 26.7. - 27. 7. a 9. 8. - 10. 8. 2014

Naučíte se základy práce s tělem a jak pomoci tělu bez chemie.
Přineste zdraví do svých domovů. Cena za oba víkendy je 4.550 Kč. 

Podrobnější info o kurzu naleznete na www.pramenzivota.com

Na akce se hlaste předem, počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, nebo na meilu jana.saurova@gmail.com

 více info: WWW.CAJOVNAIVANCICE.CZ

V minulých letech proběhla
v Ivančicích, Oslavanech a Pado-
chově akce „Zlepšení kvality 
vod v řekách Jihlavy a Svratka 
nad nádrží Nové mlýny“. Místní 
občané i projíždějící si nemohli 
nevšimnout rozkopaných ulic, 
kde se podkládaly nové vodovod-
ní a kanalizační řády. Poněkud 
stranou pozornosti byla část této 
akce, a sice rekonstrukce čistírny 
odpadních vod na východním 
okraji Ivančic v místě, které je
v Ivančicích nejníže položeno. 
Zde již přes dvacet let byla v pro-
vozu čistička odpadních vod.

Základní kámen dřívější čistič-
ky byl slavnostně poklepán stříbr-
ným kladívkem 26. října 1989 za 
účasti představitelů města a cca 
10 zástupců organizací. Předpo-
kládané investiční náklady byly 
tehdy vypočítány na 55,7 milionů 
Kčs. Se stavbou se okamžitě za-
čalo a ještě ve stejném roce bylo 
proinvestováno přes 2 miliony. 
Do zkušebního provozu byla čis-
tička předána v roce 1992.

Projekt se několikrát měnil
a také náklady se zvyšovaly nad 
konečných 120 milionů, přičemž 
do projektu byly zahrnuty přečer-
pávající stanice a kanalizační sbě-

rače. Čistící stanice byla mecha-
nicko-biologická a kapacita byla 
určena pro 13 950 ekvivalentních 
obyvatel (EO), reálná kapacita 
byla 8 900. Pro vysvětlení čte-
nářům: EO je zavedená jednotka 
- měrné číslo pro stupeň znečistění 
odpadních vod. Projekt byl zpraco-
ván tak, aby odpovídal tehdejším 
požadavkům na čištění odpadních 
vod, ale možnosti a výsledky již 
současným neodpovídaly.

Ve středu 27. dubna 2011 ve 
13 hodin proběhlo v areálu čis-
tičky odpadních vod v Ivančicích 
oficiální zahájení modernizace. 
Zahájení se kromě zástupců 
obcí, kterých se bude akce týkat, 
zúčastnili i přední zástupci firem, 
které budou práce provádět. K 
poklepání kamene tentokrát po-
stačila obyčejná zednická kladív-
ka. V předstihu, od 1. dubna, již 
začaly přípravné práce na stave-
ništi. Přeskočíme téměř tři roky a 
připomínáme, že 27. března 2014 
byl slavnostním přestřižením pás-
ky ukončen po ročním zkušebním 
provozu celý projekt dokončen.

Čistírna odpadních vod je v pro-
vozu, ale málokdo z veřejnosti si 
dokáže představit, jaký je postup 
od vstupu odpadové vody až po 
vypouštění čisté do řeky. Jistě by 
prospěl „Den otevřených dveří“, 
ale pro začátek alespoň v krátkosti 
popíšeme celý proces čištění.

Po přítoku odpadní vody do 

čistírny postupuje odpadová voda 
přes lapák štěrku a mechanicky 
čištěné hrubé česle, u kterých se 
odstraní z odpadní vody hrubé 
nečistoty. Zachycený štěrk a 
shrabky jsou ukládány do kontej-
neru a odvezeny na skládku.

Dále odtéká voda pomocí šne-
kové čerpací stanice k jemným, 
strojně čištěným česlím, u kte-
rých se zachytí jemné nečistoty 
a dále do lapáku písku. Zde se 

také provádí automatický odběr 
vzorků přiváděné odpadní vody. 
Odstraněné nečistoty jsou liso-
vány, promývány a ukládány do 
kontejneru pro odvoz na skládku.

Dále postupuje nevyčištěná 
voda ke dvěma vírovým lapákům 
písku, ze kterých je usazený písek 
odstraněn čerpadly a veden do 
pračky písku. Pro odvodněný pí-
sek je přistaven kontejner. 

Druhá mechanická část čistírny 
zajišťuje čištění dešťových vod. 
Až do přítoku 700 l/sec. je dešťo-
vá voda vedena pomocí šnekové 
stanice přes hrubé česle do deš-
ťové zdrže. Po ukončení přítoku 

dešťové vody je voda vedena
k biologickému stupni čištění.

Od lapáku písku a dešťové zdr-
že je odpadní voda vedena potru-
bím k čerpací stanici, která zajistí 
čerpání do hydraulické úrovně 
aktivačních nádrží. Od čerpací 
stanice je voda vedena potrubím 
do rozdělovacího objektu před 
vlastními aktivačními nádržemi. 

Denitrifikace a nitrifikace se 
provádí ve třech samostatných 

aktivačních nádržích. Proces bi-
ologického čistění vyžaduje znač-
né množství vzduchu, který je ze 
dmýchárny dodáván propojova-
cím potrubím do aktivačních ná-
drží. Podivné názvy jako nitrifika-
ce představuje biologický proces, 
kterým se urychlí provzdušnění 
obsahu nádrže. Naopak denitrifi-
kace probíhá za klidu. K zneškod-
nění fosforových sloučením je do 
nádrží cca 2 x do roka přidávám 
síran železitý a z dosazovacích 
nádrží se přes rozdělovací nádrž 
sedlý kal, jehož bakterie likvidují 
ostatní nečistoty.

Z rozdělovacího objektu je 

aktivační směs čerpána do kru-
hových dosazovacích nádrží. Kal 
usazený v dosazovacích nádržích 
je vratný a je odčerpáván do roz-
dělovacího objektu před aktivační 
nádrže. Plovoucí kal je z hladiny 
stírán do přítokové stoky.

Vyčištěná odpadní voda je vede-
na do vodního žlabu, který ji odvádí 
od dosazovacích nádrží k měrnému 
zařízení, odkud odtéká do odtoko-
vého potrubí a do řeky. Vedle toho-
to zařízení je automatické odebírání 
vzorků vyčištěné vody. 

Součástí čistírny odpadních vod 
je také kalové hospodářství. Pře-
bytečný kal je čerpán samostatně 
přímo z dosazovacích nádrží
na mechanické zahuštění. Po za-
huštění je kal čerpán do uskladňo-
vacích nádrží, vyhnívací a usklad-
ňovací. Uskladněný je čerpán vře-
tenovým čerpadlem k odvodnění. 
Odvodněný kal je ukládán do kon-
tejneru, nebo může být uskladněn 
na skládkové ploše. 

Čistírna odpadních vod zpra-
covává v současné době odpadní 
vody z Ivančic, Němčic, Alexo-
vic, Letkovic, Oslavan, Padocho-
va, Moravských a Nových Bránic. 
Je zde ještě rezerva pro připojení 
Hrubšic, Řeznovic a Budkovic. 
Denní objem zpracovávaných 
odpadních vod je kolem 3650 m3. 
Skutečné náklady na intenzifikaci 
ČOV dosáhly výše 178.27 milio-
nů korun bez DPH. 

Realizace projektu inten-
zifikace ČOV zajistil splnění 
platných požadavků a norem na 
čištění odpadních vod. Čistírna 
a její výsledky jsou porovnatelné
s evropskými standardy.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Zlepšení 

kvality vod v řekách Jihlava a 
Svratka nad nádrží Nové Mlýny 
- video. Rekonstrukce a intenzi-
fikace čistírny odpadních vod - 
Oficiální stránky města Ivančice.

Čistírna odpadních vod v Ivančicích
Letecký pohled na současnou ČOV v Ivančicích

Schéma biologického čištění odpadních vod

Mechanický stupeň čištění, vpravo čištění dešťové vody
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 19. 05. DO 01. 06. 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

• květen - MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V ROCE 2013. Výstava 
fotografií - Městský úřad MK, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• květen - PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ MORAVSKÝ KRUMLOV. Výstava - Měst-
ský úřad MK, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• květen - VÝSTAVA MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ. 
Galerie Knížecí dům, vstupné 20/10 Kč, školní skupiny zdarma. Otevírací doba: 
po - pá 9.00 - 11.00 a 12.00 - 15.30, so 9.00 - 12.00, ne 14.00 - 16.00 hodin. 
• do 30. září - ZÁMEK ŽIJE! Expozice: START - Vladimír Franz - obrazy, Ida 
Saudková - fotografie, OTEC A SYN  - Jiří a Jiří Sláma - fotografie, NAPŘÍČ 
ČASEM A KRAJINOU - Městské muzeum MK, ŽIVOT A DÍLO GUNDA-
KERA 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.
• 17.5. od 13.00 hod. - V. ROCKOVÝ FESTIVAL VRABČÁK. Hudební 
festival ve Vrabčím hájku. Vstupné 150 Kč / 200 Kč.
• 19.5. v 17.00 hod. - VEČER KOMORNÍ HUDBY, kinosál, vstupné dobrovolné.
• 20.5. od 8.00 do 17.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY na náměstí TGM.
• 21. 5. v 19.00 hod. - KALEIDOSKOP JANA REJŽKA. Klubový pořad hu-
debního kritika navazujícího na svou předchozí tvorbu. Kinosál, vstupné 70 Kč.
• 21. 5. od 9.00 hod. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZUŠ.
• 25.5. v 15.00 hod. - 21. SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ na zámku Mo-
ravský Krumlov, vstupné 70 Kč.
• 26.5. v 17.00 hod. - ČTYŘRUČNÍ KLAVÍRNÍ VEČER v tanečním sále ZUŠ.
• 31. 5. - KRUMLOVSKÁ „36“. Tradiční turistický pochod po okolí Krumlova.

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
• UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE: Městská knihovna Moravský Krumlov 
oznamuje svým čtenářům, že od 16. do 31. května bude uzavřena z důvodu 
dokončení rekonstrukce oddělení beletrie pro dospělé čtenáře. Knihovna bude 
otevřena od úterý 3. června. Děkujeme za pochopení.

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

• 17.5. od 14.00 hod. - FUNNY DANCE SHOW v KD. Taneční nesoutěžní 
přehlídka. Pořádá SVČ Miroslav, MKIC Miroslav a OS MAREK.
• 23.5. - NOC KOSTELŮ v evangelickém a katolickém kostele.
• 30.5. od 8.00 do 18.00 hod. - BTF (Běh Tuží Fyzičku - charitativní akce místo 
bývalého Běhu Terryho Foxe). Trasa okolo katolického hřbitova. Pořádá SVČ 
Miroslav, OS Marek, MKIC a město Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 30.5. - od 10.00 hod. - DEN DĚTÍ. Připraveny jsou různé soutěže. Pořádají: SVČ 
Miroslav, MKIC, město Miroslav a Os Marek. Partnerem akce je Skupina ČEZ. 
• 30.5. v 17.00 hod. - HODNOCENÍ VZORKŮ MERUŇKOVICE na radnici.
• 31.5. ve 13.00 hod. - Turnaj v národní házené - GARDY. Na víceúčelovém 
hřišti u kostela. Občerstvení zajištěno. Info na: www.hazena-miroslav.cz .
• 1.6. ve 14.00 hod. - DĚTSKÝ DEN na hřišti FC Miroslav.
• 2.6. v 16.30 hod. - PŘEHLÍDKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ SVČ 
MIROSLAV v kulturním domě. Pořádá SVČ Miroslav a OS MAREK.

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
• 16.-17. 5. - TRAMPSKÁ NOTA. Pořádá Sdružení pooslavských osad a TJ 
Sokol Padochov v areálu hřiště TJ Sokol Padochov. 
• 24.5. - SPOROTOVNÍ ODPOLEDNE NA OSTRŮVKÁCH. Pro děti
budou připraveny různé soutěže a úkoly. Prezence ve 13.00 hodin. Pořádá
jednota Orel ve spolupráci s KDU-ČSL. 
• 25.5. v 17.00 hod. - KONCERT HRADIŠŤANU. Při příležitosti konání
Hudebních slavností 2014 se uskuteční koncert Hradišťanu v kostele sv. Miku-
láše v Oslavanech. Doprovází ZUŠ Oslavany. Předprodej vstupenek v kanceláři 
KIS v Dělnickém domě - tel. 546 423 283 nebo 604 108 641. Vstupné s místen-
kou 220 Kč, stání 180 Kč. Pořádá KIS Oslavany.
• 29.5. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční setkání seniorů v Dělnic-
kém domě. Pořádá Klub důchodců. 
• 31.5. - DEN DĚTÍ. Den dětí se složkami Záchranného integrovaného systému 
ČR. Prezentace Armády ČR, Policie ČR, Hasičských sborů, Kynologického 
klubu Oslavany, ... LETECKÁ UKÁZKA BOJOVÉHO VRTULNÍKU !!! 
Akce bude probíhat na fotbalovém hřišti TJ Oslavany. Pořádá KIS Oslavany. 
Připravujeme: • 21.6. - POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZOO PRAHA. Cena
za dopravu: dospělí 250 Kč, děti do 15 let 200 Kč. Rezervace míst v kanceláři 
KIS nebo na tel. 546 423 283, 604 108 641. Pořádá KIS Oslavany   
• 8.11. - ZÁJEZD NA SHOW NA LEDĚ - JEN POČKEJ, ZAJÍCI! Show 
uvádí Michal Nesvadba, účinkuje Tomáš Verner. Cena: dospělí 860 Kč, děti
do 12ti let 710 Kč. V ceně je zahrnutá doprava a vstupné. Rezervace míst již nyní
v kanceláři KIS nebo na tel. 546 423 283, 604 108 641. Pořádá KIS Oslavany. 

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
• od 3.5. - PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ JITKY MAZÁNKOVÉ- Jižní 
Morava a okolí. Synagoga. Otevřeno: so, ne, státní svátky 10-17 hodin. Vstup-
né plné 15 Kč, senioři, děti 10 Kč. 
• 17.5. - GRAFFITI JAM FEST. Street dance vystoupení, společné graffiti, do-
provodné programy, hudební festival 4 kapel: Epic Fail, Rock vztahy, Brain metal, 
Irnis. Vstupné 90 Kč, potvrzená účast = 20 Kč sleva. Občerstvení. Pro více infor-
mací a odkaz na potvrzení účasti naleznete na www.konusklub.wix.com/konus
Podpořeno z grantu MAS BRÁNA BRNĚNSKA.
• 23.5. - NOČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA ROSA COELI. U příležitosti 
Noci kostelů bude otevřen i klášter Rosa coeli. První prohlídka ve 20.00 hod. 
Vstupné plné 30 Kč, senioři 20 Kč, studenti, děti 15 Kč. Doprovodný program: 
ochutnávka vín, promítání filmu o Dolních Kounicích. 
• 31.5. - DĚTSKÝ DEN. Od 14.00 hodin - klášter Rosa coeli, taneční vystoupe-
ní, atrakce pro děti, trampolíny, malování na obličej, soutěže, sladké odměny, ...
Od 15.30 hodin - sportovní odpoledne s diskotékou na Malém hřišti za klášterem. 
Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční 1. června. 

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 24.-31.5. - ZÁKLADNA VYSOČINA - NOVÉ MĚSTO - pro přihlášené.
• Různé: ZÁKLADNA JESENÍKY 2.8. - 9.8. 2014 - Ludvíkov „U Sovy“ 
- možnost stravování - snídaně nebo snídaně a večeře. Informace na telefonu
725 712 057 - Hana Valová nebo na schůzce, která bude v červnu.

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 23.-25. 5. - SLAVNOSTI CHŘESTU 2014. Palackého náměstí, nádvoří rad-
nice. PÁTEK: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ: 13.00 ZUŠ A. MUCHY IVANČICE 
- vystoupení, 15.00 POLANKA - dechová kapela, 16.30 KOPRETINA - mažo-
retky SVČ Ivančice, 17.00 ŠVÉDOVA TROJKA - folková kapela, 19.00 GRÝN 
- country kapela. PARK RÉNA: Tradiční zábava s kapelou REFLEXY a JAKSI 
TAKSI. SOBOTA: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ: 9.30 JUNIORBAND - bigband 
z Pohořelic, 12.00 SOUTĚŽ JEDLÍKŮ - kdo porazí maxijedlíka Jardu Němce? 
12.30 ILONA CSÁKOVÁ - recitál, 13.30 SLAVNOSTI CHŘESTU SLAVÍ 
20. narozeniny! - krájení dvaceti chřestových koláčů, 14.00 V. WALDA NE-
RUŠIL -  Waldemar Matuška revival, 15.50 LOSOVÁNÍ ANKETY - tombola
o hodnotné ceny, 16.00 KAMELOT - brněnská folk-rocková hudební skupina, 
18.00 BŘECLAVAN - cimbálová muzika. KUCHAŘSKÉ PÓDIUM: 11.30 
KUCHAŘSKÁ SHOW restaurace Bohéma (Brno), 13.00 SNOUBENÍ VÍNA
A CHŘESTU s Liborem Nazarčukem, 14.30 KUCHAŘSKÁ SHOW hotelu 
Ryšavý (Vémyslice), 15.30 KUCHAŘSKÁ SHOW restaurace Bohéma (Brno). 
NÁDVOŘÍ RADNICE: DĚTSKÝ KOUTEK, SKÁKACÍ HRAD po celý den 
zdarma, 11.00 a 14.30 „KRÁLIČÍ HOP“ -  sportovní exhibice cvičených králíků.
NEDĚLE: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ: 10.00 MELODY GENTLEMEN - prvo-
republiková hudba, 10.30 SLAVNOSTNÍ PŘÍJEZD PREZIDENTA TOMÁŠE 
GARRIGUE MASARYKA, 11.00 DOBOVÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA, 11.30 
MELODY GENTLEMEN - prvorepubliková hudba, 13.00 Slavnosti chřestu 
slaví 20. narozeniny! - sabráž dvaceti šampaňských, 13.30 MELODY GEN-
TLEMEN - prvorepubliková hudba, 14.30 PŘÍJEZD VELOCIPEDISTŮ, 15.00 
MELODY GENTLEMEN - prvorepubliková hudba, 15.30 DOBOVÁ MÓDNÍ 
PŘEHLÍDKA, 16.00 LOSOVÁNÍ ANKETY - tombola o hodnotné ceny. KU-
CHAŘSKÉ PÓDIUM: 11.00 KUCHAŘSKÁ SHOW restaurace Bohéma, 12.00 
KUCHAŘSKÁ SHOW ROMANA PAULUSE - držitele michelinské hvězdič-
ky. 13.30 SNOUBENÍ VÍNA A CHŘESTU. 15.00 IVANČICE OPEN - soutěž 
v loupání chřestu. NÁDVOŘÍ RADNICE: DĚTSKÝ KOUTEK, SKÁKACÍ 
HRAD po celý den zdarma, PRVOREPUBLIKOVÉ ATRAKCE PRO DĚTI.
DOPROVODNÝ PROGRAM: Prodej čerstvého chřestu do vyprodání zásob, 
výstavka o chřestu, dětský stan rádia Petrov, pátrací soutěž „Najdi chřestíky“, 
Památník Alfonse Muchy (sleva na vstupném), řemeslný jarmark, vinařská 
zóna, zábavné atrakce a kolotoče, chřest ve vybraných restauracích ve městě.
• 31.5. v 17.30 hod. - NÁRODNÍ FESTIVAL NEPROFESIONÁLNÍCH KOMOR-
NÍCH TĚLES. Koncert v galerii Památníku A. Muchy. Vstupné dobrovolné.
Připravujeme: • 6.6. v 19.30 hod. - MARTA TÖPFEROVÁ & TROVA. Kon-
cert v rámci festivalu Concentus Moraviae. Mezinárodně uznávaná zpěvačka
a skladatelka Marta Töpferová kombinuje se svým instrumentálním souborem
v tomto programu autorské písně s latinskoamerickou lidovou hudbou. Marta 
Töpferová - zpěv, cuatro, maracas; Alejandro Soto Lacoste - kytara, akordeon, 
zpěv; Cristian Carvacho - perkuse, bubny, charango, zpěv; Tomáš Liška - kontra-
bas. Nádvoří radnice Ivančice, vstupné: 200, 100 Kč. Předprodej v KIC Ivančice
• 7.-20. 6. - DETAIL. Výstava výtvarného oboru ZUŠ A. Muchy. Galerie a sklepe-
ní Památníku A. Muchy. Vstupné dobrovolné. Vernisáž 6. června v 17.00 hodin.
• 19.6. v 19.30 hod. - OK PERCUSSION DUO. Koncert v rámci festivalu 
Concentus Moraviae. Martin Opršál, Martin Kleibl - bicí nástroje. Besední dům 
Ivančice, Vstupné: 200, 100 Kč. Předprodej v KIC Ivančice.

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 18.5. v 17.00 hod. - HUDEBNÍ SLAVNOSTI - KONCERT SKUPINY 
KAMELOT. Koncert populární folkové skupiny s žáky ZUŠ. Rosice. Kino 
Panorama. Vstupné: 150 Kč předprodej, 180 Kč na místě, 140 Kč přístavky.
• 23.5. od 18.00 hod. - NOC KOSTELŮ. Otevření rosického kostela široké 
veřejnosti. Od 19.00 hod. komentovaná prohlídka kostela. Ve 20.00 hod. 
malý koncert. Pořádá rosická farnost.
• 24.5. v 19.00 hod. - KONCERT MARTINA A KRISTINY KASÍKOVÝCH 
ve Společenském sále ZKC. Vstupné 150 Kč v předprodeji, 180 Kč na místě, 
snížené vstupné pro ZTP a seniory 80 Kč. Pořádá KIC Rosice.
• 25.5. v 8.00 hod. - SBĚRATELSKÁ BURZA na nádvoří zámku. Pořádá 
Správa zámku Rosice.
• 31.5. ve 14.00 hod. - DEN DĚTÍ JUMANJI. Lanové aktivity, skluzavka, 
skákací hrad, trampolínkový běh, malování na obličej, divadélko, chůdaři, 
občerstvení. Na nádvoří zámku. Pořádá SVČ.

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
• 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: • 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!

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 30.5. - BESEDA NAD KRONIKOU.

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
• 18.5. od 14.00 hod. - NA KOLE KOLEM KRUMLOVA. Chcete prožít ak-
tivní odpoledne se svými dětmi? Vydejte se s námi na výlet na kolech pro rodiny 
s dětmi kolem Moravského Krumlova, cestou si zahrajeme hry a zasoutěžíme 
si. Pro každé dítě malý dárek. Dobrou náladu a svačinu a pití s sebou. Sraz před 
Domečkem, akce je zdarma. Těší se na vás Pavla a Eva
• 1.6. od 13.00 hod. - ZAPARKUJTE S DĚTMI V PARKU - OSLAVA DNE 
DĚTÍ. Srdečně vás zveme na akci pro rodiny s dětmi, kterou pořádá Město Mo-
ravský Krumlov, Domeček zajištuje zábavná stanoviště pro děti v zámeckém par-
ku. Oslava Dne dětí je spojená se slavnostním otevřením DiscGolfového hřiště v 
zámeckém parku a nového tobogánu na koupališti. Součástí akce bude i možnost 
navštívit výstavy na zámku a svést se vyhlídkovým turistickým vláčkem. 
POZOR !!! MÁME JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍ TÁBOR HOBIT
v krásném prostředí REKREAČNÍHO STŘEDISKA BOROVINA v Podhradí 
nad Dyjí od 5. do 12.7. Neváhej a vydej se s námi za dobrodružstvím, nudit se 
určitě nebudeš! Bližší info na www.domecekmk.cz nebo v kanceláři DDM.

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
• 22.5. - MEMORIÁL J. RŮŽIČKY. Soutěž v atletickém trojboji: běh na 60 m,
dálka, hod kriketovým míčkem. Prezentace ve 14.30 hodin, start v 15.00 hodin.
Městský stadion na Malovansku a jeho okolí. Určeno pro roč. 1999 a mladší. 
• 23.-24. 5. od 9.00 do 18.00 hod. - BAMBIRIÁDA. „Už nás znáte? Jsme zde 
(znovu) 25 let.“ 16. ročník celorepublikové přehlídky volnočasových aktivit. 
Prezentovat se budou dětská a mládežnická sdružení, domy dětí a mládeže, ško-
ly, střediska volného času a mnoho dalších. Vstup zdarma. Slavnostní zahájení 
v pátek 23.5. v 10.00 hodin. SVČ Ivančice, Zemědělská 2.
• 24.5. od 10.00 do 13.00 hod. - TURNAJ V NOHEJBALU. Určeno pro žáky
2. stupně základních a studenty středních škol. Venkovní hřiště SVČ Ivančice, 
Zemědělská 2, bez poplatku. Přihlásit se můžete do 20. května 2014 v SVČ 
Ivančice nebo na podolsky@svcivancice.cz
• 25.5. od 14.00 hod. - Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Pohádkové odpoledne 
pro děti, hry, soutěže, malování na obličej, tvořivá dílna, diskohrátky, vystoupe-
ní šermířské skupiny Exulis. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, poplatek: 50 Kč/os.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 22.5. - od 13.15 hod. - OLYMPIÁDA ŠD. Na ZŠ Oslavany v prostorách 
sportovního hřiště. Účastní se družiny ze ZŠ z blízkého okolí.
• 31.5. od 9.00 do 12.00 hod. - DEN DĚTÍ ve spolupráci s KIS Oslavany.
Můžete se těšit na zábavná stanoviště na stadionu Oslavany. 
• LETNÍ TÁBORY 2014 - Informace v kanceláři DDM nebo na webu.

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

www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• úterý 19.30 - 20.30 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY.  Vede Klára Marvánová, 
tel.: 775 109 228. • středa 15-16 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE. Cena 
50 Kč/hod., vede Zdeněk Chotaš. • čtvrtek 15-16.30 hod. - DRAMATICKÝ 
KROUŽEK. Vede Zdeněk Chotaš. • čtvrtek 17-18.30 hod. - SETKÁNÍ DO-
ROSTU. Vede Tomáš Marván, tel.: 777 955 548.

Společná noc kostelů 
v Hostěradicích a v Miroslavi

V pátek 23. května se od 17.00 hodin v Hostěradicích a v Miroslavi usku-
teční společná akce s názvem „Noc kostelů“. Slavnost proběhne na těchto 
místech: kostel sv. Kunhuty v Hostěradicích, evangelický kostel Miroslav
a chrám sv. Petra a Pavla Miroslav. Program byl připraven v ekumenické 
spolupráci Římskokatolické farnosti Hostěradice, Farního sboru českobratr-
ské církve evangelické Miroslav a Římskokatolické farnosti Miroslav.

Zahájení programu v kostele sv. Kunhuty v Hostěradicích
17.00 - 17.05 Vyzvánění zvonů
17.05 - 17.15 Zahájení Noci kostelů a pozdrav faráře
17.30 - 18.00 Vystoupení žáků základní školy
18.00 - 18.45 Přednáška o pouti do Svaté země - 1. část
19.00 - 19.30 Přednáška o pouti do Svaté země - 2. část
19.45 - 20.00 Přesun do evang. kostela - ulice Husova, Miroslav
20.00 - 20.15 Zpěv pěveckého sboru
20.15 - 20.30 O výstavě a vysluhování podobojí (výročí 1414)
20.30 - 20.40 Duo příčných fléten
20.40 - 21.00 Přestávka (prohlídka výstavy, občerstvení)
21.00 - 21.05 Zpěv za doprovodu varhan, kytary a klarinetu
21.05 - 21.15 O životě v evangelickém sboru
21.15 - 21.30 Živý obraz Mt 13, 3 - 9
21.45 - 22.00 Přesun do kostela sv. Petra a Pavla, ulice Kostelní
22.00 - 22.05 Přivítání
22.05 - 22.30 Česká vlaková pouť do Lurd 2014
22.30 - 22.45 Vystoupení chrámového sboru
22.50 - 23.00 Kompletář, závěrečná modlitba církve
Na slavnost Noc kostelů srdečně zvou pořadatelé.

pátek 23. května od 19.00 hod. v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích

GALAVEČER CHŘESTU
Menu o čtyřech chodech snoubené s víny a následná řízená degustace vinař-
ství Gotberg. První setkání milovníků chřestu a vín v restauraci Hotelu Ryšavý.
Degustaci 5 vzorků povede sklepmistr vinařství Gotberg pan Stanislav Málek.

PŘÍPITEK NA UVÍTANOU - Merlot rosé, 2013, pozdní sběr, suché
POLÉVKA - Hovězí vývar s kousky chřestu restovanými na másle

s parmezánovou čepičkou / Sylvánské zelené, 2011, pozdní sběr, suché  
TEPLÝ PŘEDKRM - Smažený chřest doplněný salátem z polníčku přelitý

maltézskou omáčkou / Muškát moravský, 2013, pozdní sběr, suché
HLAVNÍ CHOD - Pečený vepřový vrabec s chřestovým zelím a domácím bram-

borovo - houskovým knedlíkem / Chardonnay, 2011, pozdní sběr, polosuché   
DEZERT - Vanilkový krém s chřestem a čerstvými jahodami 
Pálava, 2012, výběr z hroznů, polosladké, Vinařství Gotberg    

Cena 679 Kč 1 osoba. V ceně je zahrnuto - přípitek, čtyřchodové menu s víny a de-
gustaci 5 vzorků vína s p. Málkem. Nutná rezervace. Omezená kapacita - 52 míst.
------------------------------------------------------------------------------------------

Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73; tel.: +420 515 323 428
Email: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz



» AUTO - MOTO
koupím
•• Škoda 1000 MB, 110, 120, Favorit 
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto. 
Může být odhlášené, ale v původním 
stavu. Volejte nebo pište na telefon: 
602 950 128. 
•• Škodu Felicii, Fabii, popř. i jiné 
auto za rozumnou cenu. Spěchá. Tel.: 
604 470 816.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Felicia 1.3 Mpi, r. v. 1999, 
nový model, pěkná, bez koroze, cena 
27.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
•• AUDI 80, čtyřbod, bez koroze. Cena 
8.000 Kč. Dobrý stav. Tel.: 602 778 460.
•• Ford Fiesta 1.3 i, r. v. 1996, nová 
TK, tažné zařízení, pěkná, bez koroze, 
cena 17.000 Kč. Tel.: 722 138 665.

•• Kia Sephia 1.5, 2001, eko daň 
uhrazena, komplet sada letních a 
zimních kol, jeté jednu sezónu, velmi 
spolehlivé a udržované auto, servisní 
knížka. Tel.: 778 403 376.

•• Mitsubishi L200 plně funkční, 
nová TK, dobrý stav, cena 60.000 Kč. 
Tel.. 602 778 460.
•• Renault Megane 1,9 diesel, r. v. 96,
šedozelená met., centrál, elektr. okna, 
posilovač, výměna oleje, filtry, nová 
spojková sada a čepy, ekopoplatek 
zaplatím, propadlá TK. Spěchá. Sleva 
13.000 Kč. Tel.: 733 116 299.
•• Mercedes-Benz 300D na náhradní 
díly v dobrém stavu za 20.000 Kč. 
Tel.: 723 110 317.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• RD v Ivančicích nebo okoli do 20 
km. I k opravám. Tel.: 720 358 721.

•• byt v Ivančicích. Nabídněte pro-
sím. Tel.: 722 709 772.

pronajmu
•• byt 1+1 v Ivančicích na novém 
sídlišti. Tel.: 774 513 650.
•• RD 2+1 v Oslavanech po celkové 
rekonstrukci, nízké provozní náklady, 
volný od 1. 6. 2014. Tel.: 774 812 125.
•• byt 3+1 v M. Krumlově na sídlišti. 
Tel.: 774 991 421.
•• garáž v Ivančicích na starém sídliš-
ti včetně elektřiny. Dlouhodobě. Tel.: 
603 793 890.
vyměním
•• byt 3+1 v Ivančicích za 1+1 nebo 
2+1 v Ivančicích  a doplatek. Tel.: 
724 950 726.
» NÁBYTEK
prodám
•• pěknou vyvýšenou rozkl. rohovou 
sedací soupravu s úložným prostorem, 
křeslem a taburetem. PC 35.000 Kč. 
Nyní 10.000 Kč. Tel.: 723 465 614.
daruji
•• za odvoz starší obývací stěnu a se-
dací soupravu. Tel.: 607 926 735.

» VŠE PRO DĚTI
koupím
•• dětskou skluzavku na zahradu. 
Samostatnou nebo se schůdky. Tel.: 
776 213 975.
» SPORT, VOLNÝ ČAS
prodám
•• kolo Favorit po GO, vše nové. Zn. 
dohoda jistá. Tel.: 731 543 141.
» STAVBA, BYDLENÍ
prodám
•• cihly a tašky z bouračky. Cena 1 Kč
 za ks. Oslavany. Tel.: 777 998 793.
» RŮZNÉ
•• Hledám hráče, kteří hrají na basu, 
housle a zpěvačku do zakládající
skupiny - country, folk, pop. Ivančice 
a okolí. Ovládání více nástrojů vítáno. 
Tel.: 603 535 623.
koupím
•• staré pánské jízdní kolo s nosičem ze 
40.-50. let (např. Zbrojovka, Stadion, 
apod.). Ideálně původní a kompletní, 
klidně bez plastů. Tel.: 606 344 016.
•• 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
•• tažený kombajn v dobrém stavu. 
Cena dohodou. Tel.: 605 378 622.
•• starý motor s  řemenovým poho-
nem. Volat po 18. hodině nebo sms. 
Tel.: 723 301 967.
•• nový uzamyk. nosič na 4 kola na 
krátkou Škoda Octavia II, cena 1.500 
Kč, Ivančice. Tel.: 777 769 594.
•• modřínové dveře prosklené, možno 
i jako jednokřídlové. Nutno vidět. Pán-
ské jízdní kolo, zánovní, cena 500 Kč
a čerpadlo darling, demižony 50 a 25 
litrů, plastový uzávěr, středně velký lis 
na víno a ovoce. Tel.: 605 503 076.

» SEZNÁMENÍ
•• Muž 46 hledá ženu pro trvalý 
vztah, která si dá ráda nějaké pivko 
u rockové hudby a má ráda psa. Tel.: 
608 780 444.
•• Svobodný, prý hodný i pohledný 
muž středních let hledá hodnou, 
sympatickou dívenku či maminku 
pro upřímnou lásku a pohodovou ro-
dinku se zájmy o děti, umění, kuchyň,
zahrádku. Tel.: 608 371 769.
•• 45letá rozved. optimistka hledá pří-
tele pro trvalý vztah. Tel.: 702 995 277.
•• Najde se pohodový muž okolo 65 
let vyšší postavy? Zn.: třeba to vyjde. 
Tel.: 605 383 889.
•• 59letá rozvedená, menší postavy, 
spíše domací typ hledá přítele klidné 
povahy, nekuřáka, pro vzájemnou 
pomoc a trávení volného času. Tel.: 
737 867 992.
•• Hledám přítele do 72 let z MK
a okolí pro společné výlety a zájmy. 
Případná pomoc na domku vítána. 
Tel.: 728 470 162.

» ZVÍŘATA
prodám
•• klisnu Ct 8 let tm. hnědka bez od-
znaku. Jen k rekreaci. Cena 15.000 Kč 
i s vybavenim. Foto na www.tercind-
vur.cz - Korveta. Tel.:  723 671 389, 
Znojmo-Micmanice.
•• prase asi 170 kg. Tel.: 731 275 855.
•• prasata 150 kg, cena 34 Kč/kg. 
Tel.: 605 378 622.
» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)
•• 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. Stačí 
prozvonit na tel. číslo 776 565 654 
nebo 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.

•• WUSTENROT stavební spoři-
telna, a. s. - kancelář JUDr. Toman 
Jiří, Hlavní 54, 664 12 Oslavany, 
Tel.: 723 530 725, po-pá 09.00 až 
16.00 hodin, nutno volat. Stavební 
spoření - úrok 2%. Děti do 18 let 
bez úhrady. Úvěry + refinancování 
úvěrů - úrok od 2,19 %. Životní 
pojištění, pojištění nemovitostí. 
Povinné ručení - 60 % sleva, flotila, 
1 bonus = 4 auta.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Hledám brigádníka/ci na výpo-
moc - čištění osobních automobilů, 
cca 10-15 hod. týdně, ŘP sk. B pod-
mínkou. MK, tel.: 604 470 816.

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

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)

•• Společnost BYLINKY s. r. o., pro-
ducent čerstvých bylinek, hledá pro 
svůj nově vybudovaný skleník v Su-
chohrdlech u Mir. vhodné uchazeče 
pro balení a přípravu produktů
k expedici. Práce vhodná především 
pro muže. Průběžně také hledáme 
pracovníky na brigádu pro vykrý-
vání špiček během roku. Zájemci 
mohou zaslat životopis e-mailem
na info@bylinky.cz, případně se do-
stavit osobně do sídla společnosti.

•• EKOTEX, spol. s r. o. IVANČICE 
přijme provozního elektrikáře. Ná-
stup možný ihned. Tel.: 603 842 674.

•• Přijmu pracovníka na pozici 
servisního technika automatických 
vrat a bran. Kontakt: 606 933 472, 
urban@ab-portafer.cz

» PODĚKOVÁNÍ
•• Ředitelka Mateřské školy v Dobřín-
sku by ráda poděkovala současnému 
vedení obce Dobřínsko, panu staros-
tovi Jozefu Targošovi, spolupracovnici 
Hance Balogové, paní Denise Chárové 
a všem „svým“ dětem, které v průběhu 
uplynulých 40ti let vychovávala v ma-
teřské škole. Děkuji za překrásné veřej-
né rozloučení při příležitosti mého od-
chodu do starobního důchodu. Ludmila 
Došková - ředitelka mateřské školy.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky 

(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je 
včetně 21 % DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, 
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů 
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční 
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 21 % DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

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 11/14 vyjde 30. května 2014, uzávěrka 27. kvěna 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info. 

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

VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘKY JANY KOVÁŘOVÉ
Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00,

v sobotu 9.00 - 11.00 hodin. Výstava potrvá do 31. května.

AC Moravský Krumlov pořádá jako 2. KOLO LIGY ATLETICKÝCH
PŘÍPRAVEK (ročník 2000 - 2007) již III. ročník závodů

ZAJÍCOVA LIGA
31. května od 10.00 hodin • IVANČICE • školní hřiště u ZŠ TGM

Za účasti: AC Moravský Krumlov, ZŠ Deblín, Atletika Přísnotice,
Atletika Hustopeče, TJ Oslavany a Atletika Bílovice.

Také pro jednotlivce z řad veřejnosti. Disciplíny: 60 m, 400 m,
50 m překážek, skok do dálky, vrhačský dvojboj, štafety.

Za finanční podpory města Ivančice a Mgr. Jiřího Miholy, Ph.D.

Sbor Českobratrské církve evangelické v Silůvkách a Spolek 
evangelických církevních hudebníků pod vedením celocírkevního 

kantora Ladislava Moravetze vás srdečně zvou
do evangelického kostela v Silůvkách v neděli 25. května 2014 na

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ NOVÝCH 
DIGITÁLNÍCH VARHAN

8.30 bohoslužba s kázáním faráře Jiřího Grubera z Brna
14.00 slavnostní uvedení nových varhan do služby,

30členný pěvecký sbor zazpívá Missa brevis a další skladby.
Za kantorku sboru bude slavnostně povolána Martina Matušková.

Občerstvení duše i těla zajištěno.

Obec Dolní Dubňany a Dechová hudba DUBŇANKA
vás srdečně zvou na 28. ročník 

FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
1. června 2014  •  areál fotbalového hřiště v D. Dubňanech

začátek ve 13.00 hodin  •  vstupné 100 Kč
PROGRAM: PÁLAVANKA, BOJNICKÁ KAPELA (SK),

DUBŇANKA, ŠOHAJKA, MORAVANKA.
Programem Vás bude provázet IVANA SLABÁKOVÁ.

Partner festivalu Skupina ČEZ a mikroregion Moravskokrumlovsko.

SVČ Ivančice zve všechny na tradiční pohádkové odpoledne pro děti

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
hry, soutěže, malování na obličej, tvořivá dílna, diskohrátky, 

vystoupení šermířské skupiny Exulis 
neděle 25. května 2014 od 14.00 hod.

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

SDH Nová Ves u Oslavan pořádá 31. května 2. ročník

ZÁVODŮ MALOTRAKTORŮ
začátek v 11.00 hodin, od 13.00 hodin možnost

vyhlídkových letů vrtulníkem. Bližší info na: sdhnovaves.wbs.cz 
SDH Dolní Dubňany zve všechny přátele ochotnického divadla na

PŘEDSTAVENÍ POHÁDKY MRAZÍK
v neděli 25.5. 2014 v 18.00 hodin v sále.

S adaptací známé pohádky se představí soubor z Miroslavských 
Knínic. Vstupné 30 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

Občanské sdružení Hrubšice srdečně zve rodiče s dětmi na

DEN DĚTÍ V HRUBŠICÍCH 
24. 5. 2014 od 15.00 hodin

Tradičně na děti čeká bohatý program,
malování na obličej, soutěže, skákací hrad.

STŘELNICE ČSS-SSK MIROSLAV zve na tyto akce:
v neděli 18. 5. 2014 se uskuteční 32. ročník

střelecké soutěže ve střelbě z malorážky 60 ran / 50 m

CENA OSVOBOZENÍ MIROSLAVI
 v sobotu 14. 6. 2014 se uskuteční 6. ročník 

SOUTĚŽ VE STŘELBĚ
ZE SAMONABÍJECÍCH ZBRANÍ

3 x 20 ran na 100 metrů, začátek v 9.00 hodin - zápis účastníků. 

MO MRS Moravský Krumlov pořádá

TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
sobota 24. května 2014 od 06.00 do 12.00 hodin

Moravský Krumlov, Vrabčí hájek 
Pro rybáře od 15 roků. Startovné 200 Kč s možností ponechání

1 ks kapra 45 až 60 cm. Hodnocení: 1 cm ryby - 1 bod.
Občerstvení zajištěno. Předprodej lístků:

23. května 2014 od 18.00 hod. do 20.00 hodin.
Prodej v den konání závodů od 05.00 hodin.

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736 601 631 • www.kinorena.cz

so 17.5. ve 20.00 GODZILLA 
ne 18.5. v 18.00 Akční sci-fi USA

pátek 23.5.  SLAVNOSTI CHŘESTU
v 15.00 hodin MRŇOUSKOVÉ - ÚDOLÍ
  ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
  Anim. film FRA, dabing
v 17.00 hodin ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2
  Anim. film USA, dabing
v 19.00 hodin CIZÍ OBĚD 
  Romant. komedie INDIE/FRA

sobota 24.5.  SLAVNOSTI CHŘESTU
v 10.00 hodin LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
  Anim. film USA, dabing
ve 14.00 hodin CIZÍ OBĚD
  Romant. komedie INDIE/FRA
v 16.00 hodin BOHUMIL HRABAL:
  ,,TAKŽE SE STALO, ŽE…“ 
  Dokumentární film ČR

ne 25.5. v 17.00 X- MEN:  
a ve 20.00 hodin BUDOUCÍ MINULOST
čt 29.5. ve 20.00 Fantasy film USA

pá 30.5. v 17.00 KHUMBA 
  Anim. komedie JAR, dabing

so 31.5. v 18.00 10 PRAVIDEL
  JAK SBALIT HOLKU 
  Komedie ČR

so 31.5. ve 20.00 SOUSEDI
  Komedie USA 

ne 1.6. v 10.30 KHUMBA 
  Anim. komedie JAR, dabing

ne 1.6. v 17.00 DIVERGENCE
a ve 20.00 hodin Thriller USA 

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 18.5. v 18.00 47 RÓNINŮ
  Akční drama USA, dabing

so 24.5. v 18.00 ZLOMENÉ MĚSTO
  Krimi thriller USA, dabing

ne 25.5. v 18.00 NA DIVOKÉ VLNĚ
  Sportovní drama USA, dabing

so 31.5. v 18.00 KRÁSNO
  Krimi komedie ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

pá 16.5. ve 20.00 GODZILLA (3D)
so 17.5. ve 20.00 Akční sci-fi USA

so 17.5. v 17.00 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
  Anim. komedie Kanada, dabing

čt 22.5. ve 20.00 DLOUHÁ CESTA DOLŮ
  Komedie VB

pá 23.5. ve 20.00 PULP FICTION:
  HISTORKY Z PODSVĚTÍ
  Krimi thriller USA

so 24.5. v 17.00 KHUMBA (3D)
ne 25.5. v 17.00 Anim. komedie JAR, dabing

so 24.5. ve 20.00 DIVERGENCE
  Dobrodružný film USA

ne 25.5. ve 20.00 LÁSKA, SOUDRUHU
  Komedie Finsko/ČR, titulky  

čt 29.5. ve 20.00 BONY A KLID 2
pá 30.5. ve 20.00 Drama ČR

so 31.5. v 17.00 HURÁ DO PRAVĚKU!
ne 1.6. v 17.00 Anim. komedie USA, dabing

so 31.5. ve 20.00 X-MEN:
ne 1.6. ve 20.00 BUDOUCÍ MINULOST (3D)
  Akční sci-fi USA, dabing

3D brýle se prodávají za 30 Kč, nebo si můžete 
přinést vlastní pasivní brýle na bázi polarizace
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Mgr. Petr Hladík,
kandidát za KDU-ČSL, číslo 10

Petru Hladíkovi je 29 let, je 
ženatý a má dvě děti. Absolvo-
val Fakultu informatiky Masa-
rykovy univerzity, pracuje jako 
certifikovaný projektový ma-
nažer v menší brněnské firmě.
Je předsedou Mladých lidovců 
a zastupitelem MČ Brno-sever. 

Vaše strana se před nedáv-
nem znovu dostala do posla-
necké sněmovny a do vlády, 
ale je zde tou menší stranou, 
která spíš vyvažuje síly. Není to 
tak i v EP? Nebude váš euro-
poslanec pouze tzv. poslancem 
do počtu?

KDU-ČSL je už 18 let součás-
tí Evropské lidové strany, která 
je největší frakcí Evropského 
parlamentu. Zuzana Roithová 
i další europoslanci lidovecké 
frakce patří dlouhodobě k těm 
nejaktivnějším a dokázali, že 
jejich hlas je na půdě Evropské-
ho parlamentu slyšet. 

Proč kandidujete do EP a co 
můžete z Evropského parlamen-
tu v České republice ovlivnit?

Evropská unie není nic 
vzdáleného. Často se setkávám 
s dělením „my“, tedy Česká 
republika, a „oni“, tj. Evropská 
unie, ale tak tomu není. My 
jsme součástí EU. Neexistuje 
nic jako „zlá Evropa“ a „hodné 
Česko“. Problémy při čerpání 
evropských dotací a korupce ve 
výběru dodavatelů jsou způso-
beny nekompetentností českých 
úředníků, ne Evropskou unií. 

Evropský parlament určuje 
legislativu, která ovlivňuje naše 
zákonodárství, život jednotliv-
ců, celých společenství i firem. 
Zhruba 70 % legislativy je v sou-
časné době přejímáno z EU. 

KDU-ČSL zveřejnila pro-
gram, se kterým jde do voleb. 
Na co konkrétního byste se 
chtěl zaměřit Vy? 

Jako pracující otec rodiny 
vím, že děti jsou to nejdůle-
žitější, co máme. Chtěl bych 
se zasadit o zvýhodnění čás-
tečných pracovních úvazků, 
aby rodiče mohli s dětmi trávit 
více času. Jsem si také vědom 
toho, že v současnosti jsou 
naše děti do značné míry ma-
nipulovány reklamou, a budu 
tedy usilovat, aby byla rekla-
ma zaměřená na děti účinněji 
regulována. Také se soustře-
dím na to, aby byla prosaze-
na povinná roční praxe pro 
všechny absolventy učilišť, 
středních i vysokých škol.

Tři otázky pro Petra Hladíka

Petr Hladík se svou rodinou


