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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

������� ��������� 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

Hudební festival plný hvězd 

REKLAMNÍ CEDULE A PLACHTY
GRAFIKA ZDARMA

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

AKCE ČERVEN
Chcete se připravit na nápor

slunečních paprsků na dovolené,
mít bronzové opálení a zároveň krásnou pleť?

Využijte neomezený měsíční vstup
do kolagenária (zakoupený v červnu)

a vyzkoušejte li�ingové kosme�cké ošetření 
moderním přístrojem zdarma.

Tiskárenská 1275, Moravský Krumlov, 
tel. 515 300 226, mobil: 602 419 101

www.wellnessbonita.cz

Komplexní ošetření ple� kosme�ckým 
kombajnem v kombinaci s li�ingem 
zaručuje bezprostřední výsledky.
Patentované účinné látky se proka-
zatelně znovu vážou do ple�, a �m 
působí vyhlazení vrásek. Při tomto 
ošetření odstraníme i nerovnos�
ple� a její odumřelou rohovou vrstvu. 
Ošetření pleť dokonale zpevní a s�-
muluje tvorbu kolagenu v kůži.

Mezinárodní hudební festival 
13 měst Concentus Moraviae v 
červnu vstoupí do svého deva-
tenáctého ročníku. Od 3. do 28. 
června se uskuteční 33 koncertů. 
Na koncertních pódiích zámků, 
kostelů či kulturních domů jižní 
Moravy a Vysočiny se představí 
elita domácí hudební scény, po-
zvání přijali také špičkoví muzi-
kanti z Norska a Španělska. 

Například Ivančice budou v pá-
tek 6. června hostit mezinárodně 
uznávanou zpěvačku a skladatelku 
Martu Töpferovou, která vystoupí 
se svým instrumentálním soubo-
rem s autorskými písněmi a la-
tinskoamerickou lidovou hudbou. 
Zpívala osm let klasickou a lido-
vou hudbu ve sborech v Čechách a 
ve Spojených státech. Po emigraci 
do USA v roce 1987 se naučila 
plynně španělsky a prosadila se 
jako osobitá umělkyně a skladatel-
ka latinskoamerické hudby. 

Dalším hudebním ivančickým 
zážitkem jistě bude vystoupení 
formace OK Percussion Duo. Ve 
čtvrtek 19. června Martin Opršál 
a Martin Kleibl zavítají do Besed-
ního domu. Soubor bicích nástrojů 
OK Percussion Duo působí na 
hudební scéně od roku 2007. 
Výrazným znakem souboru je 
jeho mnohostranný žánrový záběr. 

Martin Opršál účinkoval sólově či 
v ansámblech na řadě koncertů 
či hudebních festivalů v zemích 
střední a západní Evropy, v Ja-
ponsku a Koreji. Natočil a vydal 
CD „Reverberations“ se sólovou 
a komorní hudbou pro marimbu. 
Martin Kleibl svoje schopnosti 
prokázal již na konzervatoři a při 
studiu na Janáčkově akademii 
múzických umění postupně prošel 
vzděláním v klasické, jazzové i 
populární hudbě. V současné době 
je členem bicí skupiny Filharmo-
nie Brno. Jako sólista či v ansám-
blech se představil ve většině zemí 
Evropy, v Japonsku a USA.

Do festivalového maratonu 
je tradičně zapojen i Moravský 
Krumlov. Zde se na zámku v ne-
děli 8. června představí houslista 
Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensem-
ble s programem Gipsy Way. Za-
zní virtuózní cikánské, rumunské 
a maďarské lidové skladby, ale 
i populární klasické kompozice 
jako Brahmsovy Uherské tance 
nebo Williamsův Šumař na stře-
še. Nejúspěšnější a nejžádanější 
projekt Pavla Šporcla s cikánskou 
cimbálovou kapelou navazuje 
na stejnojmenné nahrávky, které 
Pavel Šporcl natočil s kapelou 
Romano Stilo. Po úspěšném turné 
v roce 2009 uvedl program o rok 

později na Mezinárodním hudeb-
ním festivalu Český Krumlov a na 
Smetanově Litomyšli - záznam
z koncertu na ČT2 sledovalo čtvrt 
milionu diváků.

O druhý krumlovský koncert 
se postará norská folklorní sku-
pina Majorstuen. Ta vystoupí na 
zámku v úterý 17. června s pro-
gramem nazvaným „Cvrlikání“, 
ve kterém se nechala ispirovat 
zpěvem i křivkami ptáků. Za 14 
let společného vystupování pro-
cestovali svět. Soubor vzniknul 
v roce 2000, kdy několik z jeho 

členů navštěvovalo Státní hudeb-
ní akademii v Oslu. Tradiční hra 
na housle společně s folklorními 
stylistickými prvky a estetikou 
jsou základním vyjadřovacím  
prostředkem souboru, tvorba Ma-
jorstuen je ale zároveň ovlivněna 
jinými žánry. Základními nástroji 
jsou housle, ale zvukovou paletu 
rozšiřují další smyčcové nástroje, 
jako jsou oktávové housle, viola 
a violoncello. Úpravy veškerého 
repertoáru vznikají jako společné 
dílo souboru. Výsledkem je jedi-
nečný styl hudby.        /mape, TZ/
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Žaluzie Koblížek

REFERENCE TÝDNE:
Uzamykatelné venkovní rolety
s hliníkovou polyuretanovou

lamelou - Autobazar Brno 

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688

HURÁ ZPÁTKY DO EVROPY
Nechci se tady pouštět do zuřivých poli�ckých a sociologických rozborů, 

proč volby do Evropského parlamentu dopadly tak, jak dopadly. To nechám 
renomovaným politologům a sociologům. Je to jejich chleba. Kromě toho, 
vím, že se z nich stejně nic nedozvíme. Přečetl jsem jich po volbách poměrně 
dost. Jsou pro�chůdné jako pohled na svět každého z nás.

Poli�ci na všech úrovních si stěžují na nezájem, jak oni s oblibou říkají, 
řadových občanů (jako by oni byli něco výjimečného). Je pravda, že volební 
účast byla velmi nízká, zhruba 18 %. Nejvíce voličů volilo v Praze. Tak alespoň 
Pražáci mají vcelku jasno, jak u nich dopadnou na podzim komunální volby.

Názory poli�ků, renomovaných politologů, psychologů, ba i umělců se to
v novinách i na internetu jenom hemží. Co ale názor těch, kterých se to pře-
devším týká? Lidí, kteří každý den brzy ráno vstávají do práce, honí se celý den
a tento ansábl ze svých daní živí? Těch se nikdo neptá. Je to jako scéna vy-
střižená z filmu „Slas� Otce vlas�“. Spráskaný ry�ř se vyplíží ze křoví a ptá se 
sedláka na cestu. Prostému muži to nedá a zeptá se: „Proč se válčí milos�?“ 
Ry�ř mu namyšleně odpoví: „Pro svatou věc! Ale to bys stejně nepochopil!“

V internetových diskuzích hlasy těchto lidí nehledejme. Tam zanikají
v záplavě exhibicionistů a fana�ků všech možných názorových skupin. Zkusím 
na to, po rozhovorech s několika svými přáteli a známými, odpovědět sám. 
Představte si, že žijete na malém městě, jak Pražáci s velkou oblibou říkají,
na venkově. Nejen, že váš příjem je podprůměrný, ale na ten slavný průměr 
jen horko těžko dosáhnete i s manželkou. Celý den poc�vě pracujete a vrací-
te se domů utahaní. Po večeři zasednete k televizi a nestačíte se divit. Lidé, 
kteří jsou z vašich daní viditelně lépe placeni než vy, tam rozhazují rukama
a vykládají, kolik si máte spořit na důchod a jak si máte opatřit vlastní byd-
lení. Přitom váš příjem sotva vystačí na jakž takž slušné živoby� a zaplacení 
složenek. Co je vám platné, že se z peněz EU opravila čis�čka odpadních vod 
a kanalizace, když vám náklady na vodné a stočné vzrůstají, protože je to 
podmínka dotace. Žárovku si v obchodě nekoupíte. Nějaký nudící se eko-
terorista rozhodl, že se nebudou vyrábět a prodávat. Co je mu po tom, že 
ekologická úsporka neustále rozsvěcování a zhasínání nesnese.

Když jdete s dětmi na vycházku, bolí vás oči od  žluté řepky, pokud zrovna 
nenarazíte na nějakou tu solární elektrárnu, postavenou na kvalitní půdě. 
Kdysi tam rostly brambory. Místo strojírenského průmyslu, který tuto zem 
proslavil, stavíme nesmyslná překladiště, která nevyžadují kvalifikovanou 
pracovní sílu. Podle toho se tam také pla�. Je sice krásné, že projedeme ce-
lou Evropu bez toho, abychom někde viděli celníka, ale jaksi hmotných statků 
se nám na takové cestování nedostává. Brusel je pro nás vzdálený stejně jako 
New York. V našich představách je baštou sveřepých tyranů, kteří diktují
euronesmysly. Tak proč chodit k nějakým volbám?

Je pravdou, že jakmile se v této zemi má prosadit nějaké nepopulární
nesmyslné opatření, zdůvodní se to obyčejně nařízením z EU, ale obyčejně za 
�m stojí naši úředníci. Unie slouží jako dobrý hromosvod. Využívání toho, že 
spolkneme spokojeně jakoukoli hloupost, kterou uslyšíme z medií, je v této 
zemi na poměrně vysoké úrovni. Já sám jsem se divil, když jsem se dostal
k informacím, jak volné pole působnos� k plnění svých opatření Brusel ná-
rodním vládám nechává. Typický příklad balené koblihy, ale to je na delší řeč.

Letošní volby překvapily nejen nízkou volební účas� v ČR a SR, ale i velmi 
dobrým umístěním dvou euroskep�ckých stran. Francouského Sdružení pro 
republiku a britské strany UKIP. Co se týče hrdých Galů, � už od časů velkého 
Caesara nebyli rádi, aby jim někdo cizí foukal do bujabézy. Britové si zase 
myslí, že kanál La Manche je ta správná vzdálenost, na kterou si mají držet 
ostatní Evropu od těla. Několikrát v historii se jim tato filozofie již vypla�la. 
A my? Od časů C. a K. monarchie jsme umění pasivní rezistence, kdy naši 
poslanci ignorovali jednání v tehdejším parlamentu, dovedli až k naprosté 
dokonalos�. Zda je to dobře, nechám vaší zralé úvaze.                    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

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
» 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:

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Nabízíme:
» plazma terapie TrayLIFE - vlastní krví
» mezoterapie, fotorejuvenace pleti IPL
» aplikace botulotoxinu, výplně vrásek
» laserové odstranění výrůstků na kůži
» trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
» lékařský chemický peeling 

Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991 Kompletní dodávky a montáže

domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice

AKTUÁLNĚ NABÍZÍ
» velký výběr trvalek v ceně od 39 Kč
» široký sor�ment bylinek od 10 Kč
» kontejnerované ovocné stromky
» kontejnerované drobné ovoce
» stromkový rybíz a angrešt
» jehličnany a listnaté keře
» doprodej balkón. kvě�n a letniček

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Kontakt:

Ing. Iveta Kudláčková, 731 103 985
Jan Kopetka, 731 103 981

www.zahradnictvivedrovice.cz

Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV hledá

MÍSTNÍHO REALIZÁTORA PROJEKTU „PRACOVNÍ NÁVYKY“
Cílem je přispět k vytváření pracovních míst

a pomoci dlouhodobě nezaměstnaným se nově uplatnit.
Požadavky: min. středoškolské vzdělání + praxe v prostředí města/obce

v oblasti sociálních věcí, regionálního rozvoje, komunitního plánování apod.,
výborná znalost Moravskokrumlovska, proaktivní jednání, f lexibilita.

Výhodou: zkušenost s prací s dlouhodobě nezaměstnanými, aktivní zájem o rozvoj 
dané lokality (dobrovolnictví, činnost v místních spolcích atd.)

Nabízíme: práce na poloviční úvazek na 14 měsíců, nástup červen 2014, 5 týdnů dovolené

Více info na lenka.niznanska@fdv.mpsv.cz

ZPRÁVY Z RADNIC
Ivančice zrušily členství

/Ivančice/  Ivančice ukončily svoje členství ve sdružení měst a obcí 
jižní Moravy. Na základě rozhodnutí rady města předložil starosta 
MUDr. Vojtěch Adam tento návrh na ukončení členství ivančickým za-
stupitelům. Město Ivančice bylo členem sdružení od roku 1994. Člen-
ství bylo nutné v době, kdy sdružení vlastnilo inženýrské sítě.  Dnes již 
těmito sítěmi nedisponuje. Zastupitelé návrh schválili.                /PeSl/

Zastupitelů zůstává patnáct
 

/Ivančice/ Komunální volby se kvapem blíží a zastupitelstva jed-
notlivých obcí na svých zasedáních začínají určovat počty zastupitelů 
měst a obcí pro volební období 2014 - 2018. Nejinak je tomu i v Ivan-
čicích. Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva města předložil 
starosta Ivančic, MUDr. Vojtěch Adam, návrh, aby počet volených zá-
stupců občanů zůstal tak, jak tomu bylo doposud, patnáct.  Zastupitel 
za ČSSD, Petr Sláma, v souladu s komunálním volebním programem 
své strany, podal návrh na zvýšení počtu zastupitelů na sedmnáct. 
Město velkosti Ivančic může mít až dvacet pět zvolených zástupců 
občanů. Zastupitelé nakonec přijali návrh MUDr. Adama. Ivančice 
budou tedy mít ve volebním období 2014 až 2018 opět patnáctičlenné 
zastupitelstvo a pětičlennou radu města.                                      /Kap./

/Moravský Krumlov/ Za-
stupitelstvo města na svém 33. 
zasedání 26. května odsouhlasilo 
smlouvu o smlouvě budoucí na 
odkup zámku za cenu 11 milionů 
korun. Současný majitel - spo-
lečnost Incheba - požadovala 26 
milionů. (V dražbě zámek za 14 
milionů koupila a do oprav vloži-
la cca 12 milionů korun).

„Tato smlouva bude součástí 
žádosti o dotace z Norských fon-
dů. Pokud budeme úspěšní, vy-

hlásíme místní referendum, které 
bude mít doporučující charakter 
pro rozhodování zastupitelstva. 
Žádáme o 29 milionů, vlastní 
spolupodíl je 6 milionů. Opraví-
me celé druhé nadzemní podlaží, 
věž a fasádu na jižní straně zám-
ku. Vzniknou tak reprezentační 
prostory pro potřeby města a Ji-
homoravského kraje, restaurace 
se sociálním zázemím a další vý-
stavní prostory,“ vysvětlil záměr 
starosta Tomáš Třetina.        /abé/ 

Zámek chce koupit město

/Ivančice/ Rada města schvá-
lila na svém zasedání poskytnutí 
veřejné finanční podpory z roz-
počtu města ve výši 14.000  ko-
run občanskému sdružení Dětský 
klub Sovička, o. s. 

Toto sdružení  je nekomerční 
neziskovou iniciativou, která na-
bízí bezpečný a láskyplný pro-

stor pro děti již od dvou let. 
Peníze budou určeny na projekty 
„Pomoc rodičům při slaďování 
profesního a rodinného života“ 
a „Příměstský tábor s výukou 
angličtiny pro děti předškolního 
věku“. Finanční částka bude 
uhrazena z rezervy rady města
na sport a ostatní sdružení. /PeSl/

Dotace klubu Sovička

Po čtyřiceti pěti letech bude
v Ivančicích znovu založena chřes-
tovna. Na pozemcích u Stříbského 
mlýna by mohly první chřestové 
výhonky rašit už za pět let. Po-
slední velká chřestovna zavřela 
v 70. letech. Tentokrát nepůjde
o velkopěstírnu, ale o ukázkovou 
zahradu, která bude slávu vanecké-
ho chřestu připomínat. Pěstování se 
ujme hlavní organizátor slavností
a ředitel Kulturního a informačního 
centra Aleš Tureček.

„Zaměřovat se budeme v pod-
statě pouze na zelený chřest, 
kterého je nedostatek a jeho pěs-
tování není tak náročné na tech-
niku. Bílý budeme pěstovat jen 
okrajově postaru pod hliněnými 
poklopy. Půjde hlavně o ukázku, 
jak zde pěstování kdysi vypadalo. 
Naším snem je vzbudit zájem 

dalších zemědělců a za pár let 
vařit z vaneckého chřestu alespoň
v jedné z festivalových restaurací,“ 
řekl o chřestovně Aleš Tureček. 

Na projekt přislíbilo už v mi-
nulém roce 25 tisíc korun sdru-
žení ECEAT. „Ivančický chřest 
byl slavnější než plzeňské pivo. 
Vyvážel se do celého Rakouska 
- Uherska. Velkou fanynkou byla 
třeba císařovna Sissi. V ECEATu
se zaměřujeme zejména na pro-
pagaci regionálních surovin a tra-
dičních receptů v rámci projektu 
Stezky dědictví. Za novou ivan-
čickou chřestovnu jsme tak velmi 
vděční,“ řekl ředitel sdružení Mi-
chal Burian.

Nová ukázková chřestovna 
vznikne na pozemcích u Stříb-
ského mlýna. Na pozemcích o 
výměře cca 7000 m2  bude letos 

potřeba udělat přípravné práce 
pro další rok. „Pěstování chřestu 
je poměrně složité a nejedná se o 
stoprocentní jistotu výdělku, takže 
mezi zemědělci není špargl příliš 
populární. Letos například musí-
me pozemek celý zorat a pořádně 
pohnojit, abychom v příštím roce 
mohli fyzicky chřest sázet. Bude-
me s největší pravděpodobností 
využívat kultivar Guelph Millen-
nium, který nám dodají z Anglie, 
kde je zelený chřest populárnější 
než bílý. Také pokud využijeme 
jejich sazenice kategorie “A”, 
budeme moci provést opatrnou 
sklizeň už v dalším roce,“ popsal 
pěstování Aleš Tureček.

V nejlepších letech pak chřestov-
na dá asi 3,5 tuny chřestu za rok, 
což je průměrně na 70 kg denně. 

Velký zájem o chřest v Ivanči-

cích zaznamenali minulý víkend, 
kdy se zde konaly již dvacáté Slav-
nosti chřestu. Bilance? Devět tisíc 
lidí, osm chřestových restaurací, 
dvanáctka vinařů, slavní gratulanti, 
přes 40 chřestových pokrmů a více 
jak čtyři tuny snědeného chřestu.

Hvězdami slavností byly sku-
pina Kamelot a Ilona Csáková. 
Na počest dvacátých narozenin 
pak zpěvačka rozkrájela 20 chřes-
tových koláčů. Chřestové pokrmy 
byly opět snoubeny s víny z jižní 
Moravy. Ta vybíral moravský 
sommelier Pavel Chrást. Hlavní 
hvězdou gastronomického pro-
gramu byl michelinský kuchař 
Roman Paulus. 

Návštěvníkům tentokrát restau-
race nabídly špičkovou gastrono-
mii za festivalové ceny. Plno měli
u stánků také vinaři.      /z TZ - abé/

Ivančice obnovují po 45 letech pěstování chřestu
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(P)otraviny na našem stole - zelenina 

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.

Máme chalupu v chatové osadě a chtěla bych ji pojistit. Manžel 
tvrdí, že se mi to nepovede, protože není trvale obývaná, já tvrdím, že 
nějaká možnost musí existovat. Poradíte mi, jak postupovat?

Myslím, že vás moje odpověď potěší. Máte totiž pravdu oba, ro-
dinná hádka je tak zažehnána. Některé pojišťovny trvale neobývanou 
chalupu (obývanou méně než například 180 dní v roce) skutečně ne-
pojistí, většina však nemá s takovým pojištěním sebemenší problém. 
A jak postupovat? Nejlépe uděláte, pokud se obrátíte na finančního 
poradce, který vám s výběrem vhodného pojištění pomůže. Je totiž 
potřeba dát si pozor na některé záludnosti. 

V první řadě si ujasněte, jaká rizika chcete mít pojištěna. V základ-
ním pojištění bývají jen některá živelní rizika. Pokud chcete pojištění 
odcizení i vandalismu, obvykle je nutné sjednat připojištění. Rozdíly 
mezi pojišťovnami spočívají například v tom, zda jsou pojištěny pe-
níze, ceniny a věci zvláštní hodnoty, případně do jakého limitu. Stejně 
tak, pokud máte na chalupě dražší sportovní vybavení nebo zahradní 
techniku, je potřeba si dát pozor na limity pojišťovny. U některých pro-
duktů pojištění chat a chalup jsou uplatňovány limity nejen na vybrané 
věci, ale také na některá pojistná nebezpečí, například riziko povodně 
nebo odcizení. Některé pojišťovny tvrdí, že pojišťují vandalismus, pře-
sto vás odškodní jen v případě, kdy je pachatel zjištěn. Jiné pojišťovny 
plní i při nezjištění pachatele. V neposlední řadě si nezapomeňte zjistit, 
zda jde o pojištění na novou cenu (pojišťovna vyplatí částku za novou 
věc) či časovou cenu (pojišťovna sníží plnění o opotřebení). Prioritou 
by mělo být pojištění na novou cenu. Rovněž se seznamte s požadavky 
pojišťovny na zabezpečení chalupy, jinak můžete být z plnění pojiš-
ťovny nemile překvapeni. Stejně tak si uchovejte veškeré doklady od 
vybavení chalupy, pokud je nemáte, pořiďte si fotodokumentaci. Bude 
se vám to hodit v případě uplatnění nároku na uhrazení škody. 

A kolik vás toto pojištění bude stát? Záleží, co vše budete chtít po-
jistit a jakou hodnotu chalupa a její vybavení mají. Cena pojištění prů-
měrné chaty či chalupy se pohybuje zhruba ve výši tisíc korun ročně. 

200 metrů norných stěn
/Dalešice/ Nejen vydatný přívalový déšť a vítr přispěl v úterý

27. května k plné vytíženosti hasičů, ale také hlášení o úniku ole-
je do vývaru Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice zaměstnalo 
dalších 20 hasičů při záchytu více jak 500m2 velké olejové skvrny
na hladině spodní nádrže dalešické elektrárny. Tak proběhlo více jak 
tříhodinové cvičení ekologické havárie. 

Krátce před 17 hodinou byl zjištěn únik oleje z prasklé vysokotlaké 
hadice u třetího turbosoustrojí, z něhož se velká část dostala do tzv. 
vývaru elektrárny. Ihned po zjištění byla svolána pohotovost a událost 
byla nahlášena hasičům.  Dvacet hasičů z jednotek HZS PS Náměšť 
nad Oslavou, HZS Letecké základny Náměšť nad Oslavou, JSDH 
Kramolín a následně také HZS PS Hrotovice zahájilo přípravu norných 
stěn a záchyt olejové skvrny. Instalaci norných stěn a samotnou likvi-
daci oleje komplikoval vítr a vydatný déšť.

Cílem cvičení nebylo pouze ověřit činnost a připravenost zaintereso-
vaných hasičů, ale také připravenost obsluhy PVE Dalešice při vzniku 
obdobné mimořádné události a především prověřit jejich spolupráci
se zasahujícími jednotkami hasičů.                                        /z TZ abé/

Zelenina by měla tvořit alespoň 
čtvrtinu denního příjmu potravy. 
Místo toho se občas objeví jako 
dekorace talíře, což je velká ško-
da. Právě zelenina nám přináší ši-
roké spektrum vůní, barev a chutí 
- od sladké, kyselé až po pikantní.

Ze zeleniny získáváme spoustu 
důležitých vitaminů, enzymů, mi-
nerálů a tolik potřebné vlákniny. 
Dalším jejím velkým přínosem 
pro lidské zdraví je to, že je zása-
dotvorná, a tudíž velice významná 
pro udržení pH našeho vnitřního 
prostředí. (Pokud trvale a dlouho-
době ohrožujeme své vnitřní pro-
středí neustálým přísunem kyseli-
notvorných potravin, mezi které 
patří cukry, tuky, velké množství 
bílkovin, bílá mouka aj., důsledky 
mohou být neblahé pro celý orga-

nismus a imunitní systém.)
V jakém stavu je zelenina ne-

zdravější? Vitarián (člověk upřed-
nostňující syrovou stravu, tzv. 
raw food) bude tvrdit, že jedině 
čerstvá a syrová, makrobiotik bude 
oponovat s vařenou či dušenou 
variantou. Nejvhodnější by bylo 
nevyhýbat se ani jednomu a do 
jídelníčku zařadit zeleninu upra-
vovanou rozličnými způsoby. Ob-
zvláště u některých druhů zeleniny 
není tepelná úprava na škodu.

Veškerá zelenina (i ovoce) jsou 
chráněny pevnými celulosovými 
obaly, ty se při trávení musí nej-
prve narušit a rozpustit, aby tělo 
mohlo živiny zpracovat. Když 
svému tělu usnadníme práci tím, 
že zeleninu lehce orestujeme, 
v konečném součtu naše tělo získá 

víc energie. Orestovaná mrkev si 
možná neuchová 100 % vitaminů, 
ale asi jen 80 %. Ale tím, že svému 
tělu usnadníme její zpracování, 
může získat těchto 80 %. Oslabe-
né trávicí orgány nemají dostatek 
energie a stejně nedokáží syrovou 
mrkev dokonale zpracovat, takže 
využijí třeba jen 50 % vitaminů.

Poslední dobou jsou stále 
oblíbenější zeleninové a ovocné 
šťávy. Není to ovšem žádná no-
vinka. Velikým badatelem a pro-
pagátorem této oblasti výživy 
byl americký lékař Norman W. 
Walker, jenž nejen svým výzku-
mem, ale i životem demonstroval 
blahodárný účinek zeleninových 
šťáv. Zemřel ve svých 116 le-
tech, ve 113 napsal svou poslední 
knihu. Dr. Norman např. tvrdí, 

že šťáva ze zeleniny je pro tělo 
vhodnější než celý plod, protože 
nezatěžuje organismus dlouhými 
trávicími procesy, ale umožní její 
rychlé, většinou několikaminuto-
vé strávení a vstřebání. Účinek 
tak na sebe nenechá dlouho čekat, 
např. (nejen) ochlazující účinek 
čerstvé celerové šťávy při ved-
rech. Dnes se sice šťávy pijí ve 
většině domácností, bohužel jsou 
to převážně ovocné přislazované 
džusy, navíc průmyslově vyrobe-
né a pasterizované.

Významným výživovým příno-
sem je zelenina kvašená. Ky-
sané zelí má v našem kraji jistě 
dlouholetou a snad i pevně za-
kořeněnou tradici Je to nejen 
způsob, jak dlouhodobě zeleninu 
uchovat, ale navíc se fermentací 

stává stravitelnější a přínosnější. 
Kvašená zelenina se hodí skoro 
ke každému jídlu i samostatně,
je živou stravou, obzvláště v zim-
ních měsících, napomáhá trávení 
těžkých jídel a snižuje jejich 
negativní dopad, dodává do střev 
příznivé bakterie a napomáhá 
tím detoxikaci. Je velmi vhodná 
pro diabetiky, protože cukry 
jsou z velké části odbourány a 
nezatěžují slinivku. Kvašená 
zelenina může pozitivně ovlivnit 
některé druhy rakoviny. Pomáhá 
od únavy a nemocí. Je vhodné 
konzumovat 1 - 2 lžíce k jídlu. 

Kvasit se dá téměř každá zele-
nina. Oblíbené je rychlé (krátko-
dobé) kvašení - ideálně od jara 
do podzimu - např. ředkvičky, 
bílá ředkev, květák, cibule, mrkev 

aj. zelenina se navrství do skle-
nice a zalije převařenou, mírně 
zchladlou vodou se lžící soli (na 1 
litr/ 1 lžíce nerafinované mořské 
soli). Uzavře se víčkem a nechá 
se při pokojové teplotě 2 - 3 dny 
fermentovat. Když se ve sklenici 
objeví mléčné zbarvení, je hoto-
vo. Poté se uchovává v lednici. 

Veškeré potraviny, zeleninu 
nevyjímaje, je lepší obstarávat 
v lokalitě, kde žijeme, a tím pro-
spět nejen svému zdraví, ale také 
místním farmářům a drobným za-
hrádkářům. Když ovšem není jiné 
volby, i zelenina ze supermarketu 
je lepší než žádná.             /ALPe/

Prameny: Čerstvé ovocné a ze-
leninové šťávy, Dr. N.W. Walker,
Kvašená zelenina pro zdraví a vi-
talitu, Karel Machala

OBK při JE Dukovany informuje:

Chceme nový blok v EDU
Region „Dukovansko“ je připraven na další provoz a výstavbu nové-

ho bloku JE Dukovany. Odpovědné orgány jsou opětovně vyzývány, aby 
urychleně přijaly závazné rozhodnutí o nové výstavbě v EDU. S tímto 
závěrem se v pátek 23. 5. odpoledne rozcházela asi stovka účastníků se-
mináře pořádaného Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu 
spolu se svým Podvýborem pro energetiku v Senátu Parlamentu České 
republiky s názvem EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DŮSKEDKY 
ZPŮSOBENÉ UZAVŘENÍM VELKÉHO ZDROJE ENERGIE. 

Seminář, který řídil předseda Hospodářského podvýboru, senátor 
Jiří Bis, zahájil předseda Senátu  PČR Milan Štěch. Zdůraznil, že cesta 
k energetické bezpečnosti a soběstačnosti ČR je jediné řešení pro dlou-
hodobou průmyslovou orientaci Česka a z toho vyplývající nutnosti 
udržet silnou elektroenergetiku, tak jako dosud. Je to totiž naše konku-
renční výhoda. Spotřeba i přes snahy o zavedení úsporných spotřebičů 
stále roste, a proto udržet stávající jaderné bloky v co nejdelším provo-
zu a výstavba nových jaderných bloků je řešení, o kterém nelze příliš 
diskutovat. Závěrem vyzval předseda Senátu Milan Štěch odpovědnou 
vládu, aby v této věci rozhodla bez průtahů do konce roku. 

Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko zdůraznil, 
že Jaderná elektrárna Dukovany nyní zaměstnává na 4000 pracovní-
ků z více než 60 firem a na ně je ve službách navázáno dalších více 
než 2000 živnostníků v okolí elektrárny. Odstavením bloků EDU bez 
náhrady novou výstavbou vznikne sociální problém několikanásobně 
větší, než jsme viděli u dolu Paskov.  

Výzva obyvatelstva z okolí EDU, a je jich na 150 000, jak zdůraznil 
předseda Energoregionu 2020 Vladimír Měrka i starosta Rouchovan 
Vladimír Černý a Víitězslav Jonáš, je jasná: „UČIŇTE ROZHOD-
NUTÍ A STAVTE.“ Pavel Cyrany, ředitel pro strategii ČEZ, seznámil 
přítomné se záměry společnosti - prodloužit dobu provozu JE Dukova-
ny do roku 2035 a připravovat novou výstavbu. Nicméně rozhodnutí 
o nové výstavbě zatím nepadlo a jeho termín je zamlžen nejistotou
a deformovanými cenami elektrické energie na trhu. Jednoznačnou
a dlouhodobě deklarovanou podporu nové výstavbě a udržení jaderné 
lokality Dukovany vyslovil i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Senátor Miloš Vystrčil zdůraznil, že dlouhodobé udržování oby-
vatelstva regionu v nejistotě vede k negativním náladám a dokonce
i odchodu obyvatel z regionu. Tuto skutečnost potvrdil i starosta Třebí-
če Pavel Heřman. Po diskusi, ve které vystoupili Fratnišek Hezoučký,
J. Štastný, Miroslav Křišťál, Aleš John a další, formuloval senátor Jiří 
Bis usnesení, které je uvedeno v úvodu a lze jej shrnou do jedné věty:

Vyzýváme odpovědné, vládu a průmysl: učiňte rozhodnutí a zahaj-
te výstavbu nového jaderného bloku v EDU, obyvatelstvo je k tomu
připraveno.                        Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Morav-
ském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, měl bych na Vás dotaz. V našem rodinném domě, který 
mám s manželkou, má sídlo jedna společnost s ručením omezeným. 
Před lety ji založil náš syn, ale nyní je již převedena na nového majite-
le, se kterým nejsme v kontaktu. Chtěli bychom toto sídlo společnosti 
v našem domě zrušit, ale nevíme, co pro to máme udělat a kam se 
máme obrátit. Musíme nového jednatele nějak vyzvat nebo máme 
podat nějaký návrh na výmaz sídla?

K Vašemu dotazu uvádím, že pokud je jednatel společnosti dosažitelný, 
měli byste jej písemně vyzvat, aby zjednal nápravu současného stavu, kdy 
mu výslovně uveďte, že si nepřejete, aby měla společnost sídlo ve Vašem 
rodinném domě. Toto je totiž většinou nejrychlejší řešení dané věci.

Pokud zástupce společnosti zůstane nečinný, bude třeba postupovat 
dále a podat podnět na rejstříkový soud (příslušný krajský soud podle síd-
la společnosti, tj. vašeho bydliště). Tento soud bude poté zjišťovat, jestli 
zanikl právní důvod k užívání prostor společností. Soud za tímto účelem 
vyzve společnost, aby současný stav napravila, a dá jí termín k pro-
vedení nápravy. Pokud v soudem stanovené lhůtě společnost nedoloží 
soudu listiny, které osvědčí právní důvod k užívání sídla společnosti, 
nebo neprovede ve lhůtě změnu na jiné sídlo společnosti, soud rozhodne o 
zrušení společnosti a nařídí její likvidaci. Zde většinou záleží na tom, jestli 
společnost vykonává nějakou činnost či nikoliv. V případě podání podnětu 
na rejstříkový soud však počítejte s tím, že vyřízení této záležitosti trvá 
většinou velmi dlouhou dobu, než soud začne věc řešit, proto bych jako 
první možnost vždy zvolil výzvu společnosti, aby změnu provedla sama. 

Projekt Moderní laboratoř na GMK 
Vážení čtenáři, projekt Moderní laboratoř pro výuku přírodověd-

ných předmětů na GMK, financovaný z fondů EU a státního rozpočtu 
ČR, vstoupil do své druhé poloviny. 

Zařízená laboratoř umožňuje inovativní přístup k výuce při prak-
tických laboratorních cvičeních, ve kterých mohou žáci v praxi ověřit 
své teoretické znalosti v přírodovědných předmětech (fyzika, che-
mie, biologie). K tomu jim slouží soubory pracovních listů a metodik 
připravených v rámci projektu odbornými pracovníky. Během labo-
ratorních cvičení jsou materiály ověřovány a případně odstraňovány 
drobné chyby a nedostatky. Pracovníci projektu pokračují ve vytvá-
ření nových souborů pracovních listů a metodik, které budou postup-
ně ověřeny ve výuce. Projekt se pomalu blíží k cíli a připravuje se 
publikování výsledků pro širší odbornou veřejnost. Červenec přinese 
měsíční přestávku na projektových pracích, které budou pokračovat 
opět od srpna závěrečnou fází.         Mgr. Petr Eckl, asistent projektu

Zpráva z otevření „Přírodní 
zahrady“ ZŠ Lesonice.

Dne 24. dubna jsme slavnostně 
otevřeli naši přírodní zahradu. Po 
úvodních projevech pan starosta 
přestřihl pásku a popřál dětem, 
pedagogickému sboru i veřejnosti 
spoustu krásných chvil stráve-
ných na zahradě. 

Žáci odpovídali na dvě otáz-
ky: Co se jim nejvíce líbilo na 
přípravě zahrady? Co si přejí na 
zahradě mít? Ze všech odpovědí 
nejčastěji zaznělo, že se jim nej-
víc líbilo vytváření hmyzího ho-
telu a bylinkové spirály. Nejvíce 

touží po rybníčku s rybkami. 
V poslední části programu roz-

nášeli žáci vlastnoručně vyrobený 
ovocný salát a jednohubky. Podle 
usměvavých tváří bylo vidět, 
že lidem se akce líbila, dospělí 
se pobavili se známými a děti 
zkoumaly taje zahrady, hlavně 
objevovaly ještěrky.

Budeme rádi, když se opět
u nějaké vhodné příležitosti 
všichni sejdeme, vždyť naše pří-
rodní zahrada je nejen pro výuku, 
hry, ale i místem k setkávání.

Simona Houdková, učitelka
a vychovatelka ZŠ Lesonice

Chceme zahradu jako za 
časů pana řídícího! 

Ve dnech 22. až 25. května se 
sešla parta nadšenců v čele s pa-
nem Jaroslavem Slámou a vydala 
se pěšky poznávat krásy přírody 
podél celé řeky Rokytné. Chtěla 
jsem tuto expedici alespoň trochu 
podpořit, a proto jsem se v sobotu 
připojila na „Ranči u řeky“ kou-
sek od obce Tavíkovice.

Nedaleko obce Rešice se k nám 
přidali další podporovatelé se zá-
sobami pití, výbornými koláčky a 
hlavně novou energií pro cestou 
již lehce unavenou výpravu. 
Krásný slunečný sobotní den byl 
zakončen v „Kempu Vémyslice“ 

táborákem, špekáčky a lahodný-
mi moky všeho druhu.

Chtěla bych moc poděkovat 
za zajímavou myšlenku a hlavně 
chuť tuto expedici zorganizovat. 
Doufám, že splnila účel a všichni 
ti, kteří absolvovali celých 90 km 
a v neděli došli až do Ivančic, 
jsou spokojeni. Myslím, že v 
dnešní hektické moderní době 
plné techniky je občas velmi pří-
jemné strávit den v přírodě a ještě 
ve společnosti prima lidí. 

Závěrem mi nezbývá než 
zkonstatovat, že se těším na další 
expedici!                            Žabka

Expedice Rokytná

/Moravský Krumlov/ V neděli 
1. června se v areálu zámeckého 
parku poprvé veřejnosti představí  
diskgolfové hřiště. Diskgolf je 
ne příliš známá společenská hra 
podobná klasickému golfu. Pod-
statný rozdíl je ale v tom, že není 
náročný na výbavu, dá se snadno 
naučit a může ho hrát každý, bez 
rozdílu věku. Cílem hry je projít 
hrací území od začátku do konce 
a nejmenším počtem hodů dopra-
vit disk do diskgolfových košů. 
Skóre je určeno součtem počtu 

hodů na jednotlivé koše.
Dalším lákadlem především 

pro děti je zahájení provozu letní-
ho koupaliště s novou skluzavkou 
a tobogánem. Slavnostní zahájení 
provozu je plánováno také na ne-
děli 1. června - od 14 hodin.

V rámci oslav Dne dětí připra-
vil DDM zábavné odpoledne Za-
parkujte s dětmi v parku. Na děti 
čekají atrakce, soutěžní a zábavná 
stanoviště. Dopravu mezi zámec-
kým parkem a koupalištěm bude 
zajišťovat turistický vláček.

Krumlov láká veřejnost
na tobogán a diskgolf

/Miroslav/ Od pátku 6. do 
neděle 8. června bude amfiteátr 
letního kina v Miroslavi patřit 
muzice všech žánrů. Páteční večer 
je vyčleněn pro FOCOBFEST. Po-
sluchačům zahrají kapely: EARLY 
TIMES (bluegraass Brno), KRIS-
TÝNA KLEJDUSOVÁ (písničkář-
ka Miroslav), Pepa Barnet a Sešup 
(country-folk Znojmo) a trampská 
kapela ŠERO (Tavíkovice). 

V sobotu zaduní rock, protože se 
koná již 16. ročník ROCKFESTU. 
Hrát budou tyto kapely: NO PRO-
BLEM, NÁŘEZ, MIX EYES, 
PÁR TEČEK …, BONEBROKE, 
PAR KINK. Hlavním hostem fes-
tivalu bude punkrocková kapela 
ATD z Benešova. Obě akce pořá-
dají Středisko volného času Miro-

slav, MKIC, Motoklub Draci Brno, 
OS Marek a město Miroslav. 

V neděli 8. června začíná 
v 14.00 hodin již 10. ročník 
přehlídky dechových souborů 
MIROSLAVSKÝ KLÍČ. V pro-
gramu se představí: POLANKA, 
HORANKA, VENKOVANKA a 
přehlídka bude zakončena vystou-
pením známé kapely ŠOHAJKA. 
Programem provede moderátor 
Pavel Jech. Všechny vstupenky 
budou slosovány. Pro výherce jsou 
připraveny hudební CD, dárková 
balení vín a hlavní cena - uzené 
sele, kterou tradičně věnuje AG-
RODRUŽSTVO Miroslav. V pří-
padě nepříznivého počasí se slav-
nost uskuteční v kulturním domě. 
Partnerem akce je Skupina ČEZ.

Hudební víkend v Miroslavi
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ORANŽOVÝ ROK 2014
25. - 26. dubna 2014
BEZGESTFEST 2014 � MORAVSKÝ KRUMLOV

3. května 2014
PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB � VEDROVICE

25. května 2014
21. MORAVKOKRUMLOVSKÉ SETKÁNÍ
PĚVECKÝCH SBORŮ � MORAVSKÝ KRUMLOV

1. června 2014
28. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB V DOLNÍCH DUBŇANECH

21. - 22. června 2014 
NOHEJBAL - JAMOLICE

2. - 5. července 2014
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ - MORAVSKÝ KRUMLOV

19. července 2014
KONCERT PETROVANKY - PETROVICE

23. srpna 2014
CYKLOAKCE „EXPEDICE ZA SOUSEDY“ - KUBŠICE

30. srpna 2014
OSLAVA 100 LET SDH - DOBŘÍNSKO

10., 23., 30., 31. října 2014
VÉMYSLICKÁ LYRA

27. září - 5. října 2014
POCTA ALFONSI MUCHOVI

Partnerem DSO Moravskokrumlovsko při pořádaných akcích je skupina ČEZ.

písek
do bazénové 

filtrace
145 Kč
za 25 kg  
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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
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Mnozí čtenáři si ještě ze škol-
ních let pamatují řeckou pověst o 
prvních letcích v historii lidstva. 
Daidalos postavil králi na Krétě 
obrovské bludiště, které poslou-
žilo jako vězení pro Minotaura. 
Když se po ukončení stavby chtěl 
se synem vrátit domů, král Minos 
je nechtěl propustit, a dokonce 
je zavřel do bludiště. Daidalos 
pozoroval ptáky a našel v nich in-
spiraci pro útěk. Sestrojil dva páry 
křídel slepených voskem a sváza-
ných motouzem. Jednoho rána 
vzlétli. Syn Ikarus přes varování 
svého otce vyletěl příliš vysoko, 
slunce rozpustilo vosk a on se zří-
til do moře. Moře vyplavilo jeho 
mrtvolu a ostrov, kde byl pohřben, 
se dodnes jmenuje Ikaria.

Ještě před sto léty bylo událostí,
když lidé zahledli na obloze letět 
balon nebo první letadla. Noviny 
„Zájmy lidu“ z května 1899 popi-
sují, jak byl 15. května v 11 hodin 
viděn v Ivančicích letící balon. 
Byl pečlivě sledován a v krátké 
době se roznesla informace, že 
balon přistál v polích za kaplí sv. 
Jakuba. Balon byl určen k vojen-
ským výzkumným účelům a v ko-
ši balonu byli čtyři důstojníci. 

V 7.30 hod odletěl balon z Víd-
ně a v nepříznivém větru byl hnán 
ke Znojmu a k Ivančicím. Lidé 
na polích pomohli balon zachytit 
tak, že mohl přistát. Obal balonu 

s příslušenstvím byl odvezen 
na nádraží Kounice-Ivančice a 
dopraven do Vídně. Samozřejmě 
taková událost nemohla ujít stov-
kám zvědavců.

V roce 1928 letěl Umberto No-
bile vzducholodí Italia na severní
pól. Tradovalo se, že vzducholoď 
letěla přes Ivančice. Nevím, zda 
mohla být v Ivančicích viděna, le-
těla západně od Rajhradu. Při zpá-
teční cestě vzducholoď havarovala.

Během 1. sv. války nastal prud-
ký rozvoj letectví. Nedokonalost 
letadel i malá zkušenost letců často 
způsobovala havárie, při kterých 
osádky letadel zahynuly. Nebude-
me popisovat vývoj letectví, ale 
připomeneme si několik pomníčků 
v okolí, v místech, kde se před
2. sv. válkou letadla zřítila. 

Dne 21. srpna 1933 v 9.15 
hod. se jihozápadně od Nových 
(tehdy Německých) Bránic zřítil 
vojenský letoun A-11-139 od 5. 
letky 2. leteckého pluku v Olo-
mouci. Letadlo pilotoval svo-
bodník Karel Košťál a pozoro-
vatel desátník aspirant Jan Polák 
(*8. října 1910 v Ketkovicích). 

Posádka letounu nacvičovala 
spolupráci s dělostřelectvem. 

Jako příčina havárie byla 
v úřední zprávě označena náhlá 
nevolnost pilota. Vycházelo se 
z výpovědi svědků, podle kterých 
letoun kroužil ve výšce asi 300 
metrů, náhle se letadlo několikrát 
převrátilo a padalo kolmo k zemi. 
Hned po dopadu nastal výbuch. 
Oba letci se nemohli zachránit,
a pokud nebyli již mrtví, pak uho-
řeli. Hasiči z  Německých Bránic 
se snažili požár omezit házením 
hlíny. Z letadla zbyla jen poláma-
ná kovová kostra. Po dvou letech 
- 28. října 1935 - byl těmto letcům 
v místě dopadu odhalen pomník.

Dne 4. února 1937 v 18.30 hod. 
došlo nedaleko vojenského letiště 
v Brně-Slatině k havárii těžkého 
třímotorového bombardovacího 
letadla AVIA F-IX leteckého plu-
ku č. 5. Let z Bratislavy do Brna 
byl rutinní, ale tentokrát probíhal 
za za velice nepříznivého počasí 
s nízkou viditelností. V místě 
předpokládaného přistání narazi-
lo letadlo v mlze na mírný svah
a došlo ke zřícení letadla. Oba pi-
loti byli na místě mrtví. V nákla-
dovém prostoru letadla byly ještě 
další tři osoby. Dva střelci přežili 
s lehkým zraněním, ale četař Josef 
Plechatý z Miroslavi zahynul. 

Josef Plechatý se narodil 2. 
října 1909 jako třetí dítě man-

želů Plechatých. Po vypuknutí 
války byl jejich otec odveden 
na ruskou frontu a již v prvních 
dnech zmizel beze stopy. Josef se 
po nástupu vojenské služby při-
hlásil do vojenské pilotní školy 
v Prostějově, tam se také přihlásil 
jeho mladší bratr František. Josef 
byl zařazen do výcviku na pilota 
bombardovacích letadel, Franti-
šek ke stíhačům. Po tragické udá-
losti odešel František na nátlak 
rodiny z armády k četnictvu.

Pohřbu Josefa Plechatého na 
evangelickém hřbitovu se dne 
7. února 1937 zúčastnili členové 
Sokola v Miroslavi, delegace 
leteckého pluku č. 5 v Brně, 
členové spolku vojenských vy-
sloužilců, nad hrobem promluvil 
nadporučík Mareš za příslušníky 
leteckého pluku, odborný učitel 
Ševčík za místní jednotu Sokol a 
místní farář Josef Válka. Pohřbu 
se zúčastnilo asi 4000 osob z Mi-
roslavi a okolí. Zřícené letadlo je 
v seznamu havarovaných letou-
nů, ale nebylo zjištěno postavení 
pomníku na místě havárie.

Dne 30. srpna 1938 hava-

roval jihovýchodně od obce 
Zakřany letoun Letov Š-328.220 
pilotovaný čet. asp. Václavem 
Zachem (*1917) a des. asp. 
Josefem Erbanem (*1916). Oba 
byli absolventy reálného gym-
názia s maturitou. Letoun náležel
2. leteckému pluku Dr. Edvarda 
Beneše, 8. letce ve Vyškově. 

Osádka plnila stanovený úkol, 
a sice spolupráci s dělostřeleckým 
oddílem v Třebíči. Z Vyškova od-
letěl v 7.30 hod., k havárii došlo 
v 7.45 hodin. Jako příčina havárie 
byla uvedena ztráta orientace 
v silné mlze a nalétnutí do lesa. 
Jak byl náraz silný je uvedeno ve 
vyšetřovací zprávě: byl přeražen 
dub o průměru 30-40 cm, další 
dva duby slabší, dvě silné boro-
vice a sedm dalších stromů. Vrak 
letounu i motor byly úplně zniče-
ny a vše shořelo včetně posádky. 

Pomníček se špatně hledá, ne-
vede k němu žádná cesta.

Uvedené případy jsou před-
válečné a jsou pouze zlomek 
seznamu havarovaných letadel. I 
v dnešní době dochází k haváriím 
vlivem technických závad, chyb 
pilotů nebo dalších vlivů.

Dne 9. září 2004 ve 12.54 hod. 
došlo nedaleko obce Kuroslepy 
k havárii vojenského vrtulníku, 
při které zahynulo 6 britských vo-
jáků. Vrtulník odletěl z Náměště 
nad Oslavou a během cvičení na-
razil při nízkém letu údolím Osla-

vy do drátů elektrického vedení 
a zřítil se. Stroj dopadl na břeh 
řeky, po dopadu se vznítil a všech 
šest členů posádky zahynulo.

Příčina havárie byla jasná. Let 
vrtulníku v přízemním letu je ná-
ročná činnost a posádka ve sluneč-
ném dni přehlédla dráty elektrické-
ho vedení ve výšce 25 metrů nad 
údolím Oslavy a vrazila do nich.

Ve stejném místě dne 5. října 
2002 narazil do těchto drátů vrtul-
ník Mi-24 českého letectva. Jeho 
posádka měla štěstí a s poškoze-
ným strojem se jí podařilo vrátit 
základnu. Dráty vysokého napětí 
jsou sice v tomto prostoru ozna-
čené koulemi, ale když je slunce 
pod určitým úhlem, pak jsou téměř 
neviditelné. Britský pilot v tomto 
místě vedení určitě nečekal.

Samostatnou kapitolou jsou 
havárie ultralehkých letadel sou-
kromých osob. Zde je nebudeme 
rozebírat, jen připomeneme, že 
od 9. května 1999 do 23. května 
2001 se zřítilo 21 letadel a piloti, 
případně další osoby většinou 
zahynuli. Co říkají statistiky 
v současné době, nevíme.

Chtěli jsme připomenout tuto 
smutnou stránku vývoje letecké 
činnosti. Pokud narazíte v teré-
nu na pomníček havarovaných 
letadel, pak alespoň krátkým za-
stavením si připomeňte zmařené 
životy převážně mladých lidí.

Jiří Široký, tel.: 776 654 494

Letecké havárie v okolí

Náhrobek rodiny Plechatých na evangelickém hřbitově v Miroslavi

Pomník letcům, kteří havarovali u Zakřan 30. srpna 1938

Pietní akt u pomníku příslušníků RAF v údolí řeky Oslavy
/foto z archivu Letecké základny Náměšť nad Oslavou/

Ulice Komenského č. p. 146 - 150
Naše povídání pokračuje ulicí Komenského (dřívější název je Kláš-

terní). Věnovali jsme se již domu s č. p. 38, který přináleží k Vaďurově 
domu na náměstí. Jižní straně ulice dominuje činžovní trojdům s č. p. 
146 - 148, který zde byl vystavěn mezi lety 1947 - 1949 na parcelách 
bombardovaných domů. Původně mělo jít dokonce o čtyřdům. V břez-
nu 1947 vypracoval architekt Jiří Auermüller plány na dvoupatrový 
trojdům v té podobě, jaký jej známe dodnes. Stavebníkem byl MNV, 
stavbu prováděla firma Františka Ščudly. Trojdům byl postaven na 
místě zbořených domů 84/I, 138/I, 83/I a 82/I. 

Vedle domu č. p. 38 se nacházel dům č. p. 84/I. V letech 1869 až 
1882 byl dům obýván Franzem Princem, poté do roku 1889 Marií 
Princovou, následně do roku 1892 Franzem Jonaschem a od roku 1892 
patřil strážníkovi Františku Kocourkovi (nar. 1861 v M. Krumlově). 
Ten zde žil v roce 1938 pouze se synem Leem (nar. 1904 tamtéž), jenž 
se živil jako mechanik. Mezi domem 84/I a 138/I pak byla průjezd do 
pekařství Heinricha Gundla.

V domě č. p. 138/I bydlela v letech 1869 až 1888 Anna Kořelská, 
dále do roku 1902 Karel Čurda a po něm František Meller (nar. 1889 
v M. Krumlově). Ten byl stolařským mistrem, žil zde se ženou Hedvi-
kou a dětmi Ottou, Elfi a Marií. Syn Otto se rovněž učil stolařskému 
řemeslu. Stolárna Mellerových prováděla zakázky z oboru. Dům v dů-
sledku bombardování vyhořel. 

Následující dům měl č. p. 83/I. Patřil mezi lety 1867 až 1892 Karlu 
Křivkovi, dále do roku 1903 Marii Slavíkové, do roku 1916 Martinu 
Ruibarovi, do roku 1920 Vincenzi Machotkovi, do roku 1925 Cyrillu 
Ognarovi, do roku 1928 Karlu Frantlovi z Dolních Kounic. Od roku 
1928 zde žila rodina obchodníka Bernarda Dvořáka. Dům byl pro-
storný, v levé části blíže ústřednímu náměstí se nacházela prodejna 
pohřebních potřeb, blíže klášteru se prodávalo papírenské zboží
a klobouky. Bernard Dvořák (nar. 1890 v Dolních Kounicích) působil 
v Moravském Krumlově od roku 1922, měl ženu Adolfu a děti Milana 
a Růženu. Podle pamětníků odešli před válkou z města. 

Rohovým domem v ulici byl přízemní dům s č. p. 82/I. V letech 
1838 až 1917 patřil Josefu Medlovi, do roku 1926 Václavovi Corfu 
a poté Anně Corfutové. Václav Corfu (nar. 1854 v Šumicích) bydlel 
v Moravském Krumlově od roku 1920 a těsně před válkou byl již 
penzistou. Domácnost tvořila modistka Anna a příležitostní nájemci. 
Vedle modistství si Anna přivydělávala prodejem mléka. Dnes je na 
části zbořeného domu zástavba a částečně zeleň. 

Severní strana Komenského ulice začíná křižovatkou s ulicí Růžová. 
Rohový přízemní dům s dnešním č. p. 150 (40/I) patřil v letech 1868 až 
1880 Františku Trojanovi, poté do roku 1916 T. Kontlíkovi, následně 
do roku 1931 Františku Lokajovi, do roku 1934 Heřmíně Tálské a od 
roku 1934 zde bydlel právě přistěhovalý Jaroslav Růžička (nar. 1906 
v Moravských Budějovicích). Tento obchodník zde provozoval obchod 
s galanterií, bydlel zde se ženou Františkou, syny Janem a Jaroslavem
a s vdovou Bertou Šrámkovou. Podle pamětníků odešla rodina ještě 
před okupací z města a v jejich obchodě provozovala za války papír-
nictví rodina Blahetkova. V roce 1945 byl dům zbořen v důsledku 
bombardování a byl nově vystavěn jako dvoupatrový Dělnickým 
stavebním družstvem pro účely Raiffeisenovy záložny. V přízemí se 
nacházela úřadovna a v poschodích pak prostorné byty. Mezi lety 1949 
až 1952 byla Záložna reorganizována na Okresní spořitelnu a záložnu, 
poté pak na Státní banku a Státní spořitelnu. Mezi lety 1957 a 1960 byla 
spořitelna umístěna v domě č. p. 41 a v roce 1960 byla opět přestěhována 
do tohoto domu. Banka byla po roce 1960 po zrušení okresu přesunuta 
do Znojma, Česká spořitelna zde působí dodnes. U domu byla postavena 
z ulice Růžové garáž, ve které byla později otevřena oční optika. 

Jediným domem na Komenského ulici, jenž byl po bombardování 
opraven, je č. p. 149 (41/I). Jedná se o stavbu z roku 1937. V původním 
domě zde předtím bydlel Vincenz Medla (1876 až 1915), po něm Julius 
Florián (1915 až 1936). Od října 1936 jej pak vlastnili manželé Thierovi. 
Okresní lékař MUDr. Josef Thier (nar. 1891 v Kyjově) bydlel v Morav-
ském Krumlově od roku 1925 a žil v domácnosti s manželkou Olgou. 
Moderní dvoupatrový dům pro ně navrhnul stavitel Viktor Wondrak. 
Zcela vlevo se nacházel hranatý průjezd, vchod do domu byl ozdoben 
kamenným portálem. Ve zvýšeném přízemí se nacházela lékařova ordi-
nace s čekárnou. Prostorný dům byl pronajímán dalším nájemcům. Před 
válkou zde bydlela rodina dělníka Jana Nahodila. Dalším předváleč-
ným nájemcem byl zubní technik Oskar Andres (nar. 1901 v Kameničce
u Jihlavy) se ženou Františkou. Do města se přistěhovali v roce 1930. 
Thierovi a Nahodilovi odešli ještě před záborem města. Po válce MUDr. 
Thier, který působil poté v Brně, dům nadále pronajímal. Andresovi se 
po válce přestěhovali na Zámeckou do domu s č. p. 25. Mezi lety 1945 
- 1949 zde provozoval svou ordinaci okresní lékař MUDr. Jindřich Hro-
mádka. Místo něho se nastěhoval i se soukromou ordinací MUDr. Alois 
Vaněk. Cituji kroniku města: „Po r. 1951 sídlil zde Okresní sekretariát 
Národní fronty vedený Jakubem Ruibarem. Tento sekretariát se přestě-
hoval ze zámku, kde byl umístěn na 1. nádvoří nad stájemi. V domě měl 
též kancelář a byt advokát JUDr. Jaromír Dostál, který se po osvobození 
v r. 1945 vrátil z Ivančic.“ V roce 1959 pak MUDr. Thier dům odprodal. 
V roce 2012 prošel dům celkovou rekonstrukcí.         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 Ericha Sloscheka; Výpovědi pamětníků. 

ulice Komenského
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 02. 06. DO 15. 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

• červen - PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ MORAVSKÝ KRUMLOV. Výstava - Měst-
ský úřad MK, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• 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 GUNDAKE-
RA Z LICHTENŠTEJNA. Otevřeno: otevřeno út-ne, 10-17 hodin, v neděli 8. 6.  
ZAVŘENO! Vstupné: 80 Kč, snížené (děti, studenti, senioři) 60 Kč.
• 31. 5. - KRUMLOVSKÁ „36“. Tradiční turistický pochod po okolí Krumlova.
• 2.6. v 17.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ Základní
umělecké školy v tanečním sále, vstupné dobrovolné.
• 5.6. - 5. ročník veřejné cyklotour NA KOLE DĚTEM. Sportovní projekt
na podporu onkologicky nemocným dětem. V 11. 30 je očekáván peloton v čele 
s Josefem Zimovčákem na náměstí TGM M. Krumlov, přidat se může každý.
• 8.6. v 19.30 hod. - PAVEL ŠPORCL. Concentus Moraviae, XIX. Mezinárod-
ní hudební festival 13 měst. Na zámku M. Krumlov. 
• 14.6. - DĚTSKÝ DEN V POLÁNCE. Pořádá Sdružení Občanů Polánka, 
organizuje M. Procházka. 
• 16.6. v 17.00 hod. - ZÁVĚREČNÝ TANEČNÍ VEČER ŽÁKŮ Základní 
umělecké školy v kinosále, vstupné dobrovolné. Pořádá ZUŠ.
• 17.6. v 19.30 hod. - MAJORSTUEN - norský folklor. Concentus Moraviae, 
XIX. Mezinárodní hudební festival 13 měst. Na zámku. Vstupné 100 / 200 Kč.

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, www.knihovnamk.cz,

tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 16. a 18.6. - UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA. Slavnostní 
pasování 112 čtenářů a předání knihy Abeceda autorky Magdaleny Wágnerové 
a ilustrátora Pavla Sivka žákům 1. tříd z okolních a místních ZŠ.
• 16. a 23.6. - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM ANEB ŠKOLA NARUBY.
Vyhodnocení projektu a vyhlášení nejlepších čtenářů z okolních a místních zá-
kladních škol. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s MěK. 
• v průběhu června - ČTENÁŘSKÉ PASY ANEB CESTY ZA KNIHOU. 
Vyhodnocení projektu a 55 deníčků a vyhlášení nejlepších čtenářů 3. tříd z míst-
ních ZŠ. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s MěK MK. 
• PŮJČOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH: pondělí: ZAVŘENO, úterý - pátek:
10.30 - 16.30 hodin. Polední pauza 11.30 - 12.30 hodin.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 6.6. v 19.30 hod. - MARTA TÖPFEROVÁ & TROVA. Koncert v rámci 
festivalu Concentus Moraviae. Mezinárodně uznávaná zpěvačka a skladatelka 
Marta Töpferová kombinuje se svým instrumentálním souborem v tomto progra-
mu autorské písně s latinskoamerickou lidovou hudbou. Marta Töpferová - zpěv, 
cuatro, maracas; Alejandro Soto Lacoste - kytara, akordeon, zpěv; Cristian Carva-
cho - perkuse, bubny, charango, zpěv; Tomáš Liška - kontrabas. 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.
• 20.6. od 20.00 do 24.00 hod. - VEČER U CIMBÁLU. K tanci i poslechu 
zahraje cimbálovka DONAVA. Vinárna Romana Komarova. Rezervace stolu 
ve vinárně 50 Kč - konzumné.

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

• 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.
• 4.6. - NA KOLE DĚTEM. Charitativní cyklistická akce (p. Josef Zimovčák).
• 5.6. v 10.00 hod. - OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ ZŠ na radnici.
• 6.6. v 19.00 hod. - FOCOBFEST v letním kině. Hrát budou skupiny: EARLY 
TIMES z Brna, SEŠUP ze Znojma, Kristýna Klejdusová z Miroslavi a její host. 
Pořádají: SVČ Miroslav, OS MAREK, MKIC a město MIROSLAV. 
• 7.6. v 18.00 hod. - ROCKFEST v letním kině. Vystoupí kapely: MIX EYES, 
PÁR TEČEK.., NÁŘEZ z Miroslavi, BONEBROKE z Prahy, ATD Band z Be-
nešova, PAR KINK z Brna a NO PROBLEM. Pořádají: SVČ Miroslav, MKIC, 
Motoklub Draci Brno, OS Marek a město Miroslav. Partnerem je Skupina ČEZ.
• 8.6. ve 14.00 hod. - MIROSLAVSKÝ KLÍČ. - přehlídka dechových hudeb) 
v letním kině. Přehlídku moderuje Pavel Jech. Představí se dechové hudby: 
Polanka, Horanka a Venkovanka. Slavnost bude zakončena vystoupením známé 
kapely ŠOHAJKA. V případě nepříznivého počasí se festival uskuteční v kultur-
ním domě. Pořádají: ZUŠ, MKIC a Město Miroslav. Partnerem je Skupina ČEZ.
• 7.6. od 9.00 hod. - MIROSLAVSKÁ ŘEŽ. Aeroklub Miroslav pořádá na svém 
letišti modelářské závody kategorie AIRCOMBAT - mistrovství ČR (letecké 
souboje modelů letadel z II. světové války), ukázky UL letadel a při příznivém 
počasí seznamovací lety nad Miroslaví. Ukázka seskoku parašutistů z letadla
AN 2. Pro případné zájemce možnost seskoku v tandemu. Občerstvení zajištěno.
• 11.-13.6. - ZÁVĚREČNÉ KONCERTY ZUŠ MIROSLAV v kulturním domě
 pro ZŠ Miroslav. Představení pro veřejnost bude 12. června v 17.00 hodin!
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
• 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. 
• 14.6. od 19.00 hod. - MLADÍ BRNĚNŠTÍ SYMFONIKOVÉ, ORCHESTR
ZUŠ MĚSTA BRNA. Klášter Rosa Coeli. Vstupné 100 Kč. Program koncertu: 
Bedřich Smetana - Hubička, předehra k opeře. Francis Poulenc - Sonata pro flétnu 
a orchestr, 2. věta a Cantilena 1.věta - Allegro malinconico, sólo - Anna Sáčková. 
Felix Mendelssohn Bartholdy - Koncertní dueto pro dva klarinety a orchestr, sólo 
- Jana Krejčí, Jakub Vajda. Antonín Dvořák - Vodník, symfonická báseň
• 14.-15.6. - POUŤ SV. ANTONÍNA.
• 27.-29.6. - KEFASFEST. Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu. Přehlídka 
křesťanských schol a skupin, Účinkují: Petr Bende, Pavel Helan, DEEP INSIDE, 
CAFE INDUSTRIAL, NAAM, DARCE, ŽAMBOŠI, HOŘÍ… Klášter Rosa Co-
eli, synagoga. Festival se koná pod záštitou otce biskupa Vojtěcha Cikrleho.

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
• 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. 
• 7.6. ve 13.00 hod. - NECKYÁDA. Start plavidel na konci ulice v Oslavě.
Ve 14.00 hod. zahájení soutěžě TFA Železný hasič - náměstí před budovou MěÚ. 
V 18.00 hod. vyhlášení výsledků. Doprovodný program: taneční vystoupení 
břišních tanečnic, zumba, skákací hrad, jízda na koni, malování na obličej… 
Soutěž o nejvtipnější plavidlo, soutěž o sud piva. Večerní hudební produkce. 
Plavidla je možné registrovat v kanceláři KIS 546 423 283, 604 108 641 nebo
na email kis.oslavany@post.cz . Přihláška musí obsahovat název plavidla, jmé-
no a věk jednoho z posádky, počet členů posádky. Případná registrace na místě 
je možná. Občerstvení zajištěno. Pořádá SDH Oslavany a KIS Oslavany
• 14.6. ve 13.30 hod. - BĚH NADĚJE. Humanitární akce na podporu výzkumu 
léku. Bohatý kulturní program. Pořádá TJ Sokol Padochov.
Připravujeme: • 21.6. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Prezence 5.00 - 6.00 hodin. 
Losování sektorů pro 1. kolo a 2. kolo při zakoupení místenky. Přihlášky do-
předu emailem vit.aldorf@post.cz nebo tel. 603 89 20 68 v předprodeji nebo 
případně na místě v době prezence před zahájením závodu. Počet míst omezen! 
Předprodej místenek: 20. 6. 2014 od 17.00 do 20.00 hodin u Domu dětí a mláde-
že. Startovné: 200 Kč. Bohatá rybářská tombola. Pořádá MRS, MO Oslavany.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 7.6. - BRTNICE - HRAD ROKŠTEJN. Odjezd vlakem v 7.16 hod. s pře-
stupem ve Střelicích v 7.58 hod. Jízdenku kupujeme do stanice Přímělkov tam 
a zpět. Chůze asi 16 km. Přijďte na nádraží včas, budeme kupovat společnou 
jízdenku. Vede Hana Pokorná.  
• 14.6. - VALTICE - LEDNICE. Odjezd autobusem v 5.38 hod. do Znojma, 
odtud v 6.58 vlakem do Valtic. Procházka v Lednicko-valtickém areálu. Návrat  
v 16.41 hod. nebo 18.41 hod. Vede Antonín Moravec.
• 20.6. - VYCHÁZKA ZE SENORAD PŘES TEMPLŠTÝN. Odjezd autobu-
su z Ivančic v 8.37 hod. do Senorad. Odtud pěšky 10 km do Hrubšic, případně 
17 km do Ivančic. Z Hrubšic odjezd autobusem do Ivančic. Vede Hana Šťastná.
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 se koná v úterý dne 10. 6. 
2014 v 17.00 hod. ve vinárně Komarov.

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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.
• 6.6. ve 14.30 hod. - CYKLODEN. Cykloden se vším co má kola, řídítka, 
pedály. Akce pro děti i dospělé. Možnost vyzkoušet si jízdu na jednokolce, 
historických kolech, koloběžkách a na elektrokole. Na rosickém koupališti. 
Startovné 10 Kč. Pořádá SVČ Rosice.
• 8.6. od 8.00 hod. - PŘEDPOUŤOVÉ FARMÁŘSKÉ TRHY. Kvalitní
potraviny od drobných pěstitelů a malovýrobců z regionu. V rámci akce bude i 
hudební program žáků ZUŠ a kolotoč pro děti. Na nádvoří zámku.
• 8.6. ve 14.00 hod. - BENEFIČNÍ EXHIBICE PRO KUBÍKA. Ukázky ca-
poeiry, kung-fu, karate, tai-chi. Doprovodný program Mighty Shake, bubnování 
na djembe, mažoretky Anife, břišní tanečnice Oslavany. Veškerý výtěžek bude 
věnován na uhrazení léčby Jakuba Sedláčka. Za nepřízně počasí v KD Cristal.
• 13.6. ve 20.00 hod. - OLDIES PÁRTY S NOČNÍM PROUDEM. V ZKC. 
Vstupné 60 Kč. Pořádá Noční proud.
• 15.6. od 9.00 hod. - POUŤOVÉ POSEZENÍ NA STARÉM PIVOVAŘE. 
Posezení s občerstvením na Starém pivovaře. 
• 15.6. v 10.00 hod. - POUŤOVÉ DIVADÉLKO PRO DĚTI. Pivovarská 
pohádka v podání kašpárkovského ochotnického souboru. Na Starém pivovaře. 
Vstupné: nečlenové 40 Kč, členové 20 Kč. Pořádá MC Kašpárkov.

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 Lu-
ghnasad. Cena:  doprava 160 Kč, (obsazeno, možno se hlásit jako náhradníci).
• 23.8. - ČESKÝ RÁJ - DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY. Odjezd: Vémyslice: 5.20, 
MK - Blondýna - 5.30, MK - nám. - 5.35, Ivančice: 5.45 hodin. Návrat: 22.00 
hodin. Z vesnice Příhrazy kolem panoramatických vyhlídek, slézání žebříků, 
úzké soutěsky, skalní útvar Drábské světničky, zřícenina skalního hradu Valečov. 
exkurze do pivovaru Svijany. Turistika asi 7 km - možno vynechat. Vstupné: zří-
cenina 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 v Květince nejpozději během 
prvního červnového týdne, doprava do konce října. (Poslední volné místo!)
PRŮBĚŽNĚ VYBÍRÁME PLATBY: zájezd Krkonoše, Pohádka Máje, Český 
ráj, vstupenky na muzikál Kleopatra (jen do 7. 6.), dopravu 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
• 1.6. od 15.00 hod. - DEN DĚTÍ- POHÁDKOVÁ CESTA. Pojďte s námi
na procházku pohádkovým lesem plným úkolů a pohádkových bytostí. V cíli 
bude děti čekat táborák a trampolíny. Zahájení u fotbalových kabin. Drobné 
občerstvení je zajištěno. • 3.6. - SENIORSKÁ STŘEDA.
Připravujeme: • 27.6. - ROZLOUČENÍ S ,,PÁŤÁKY“. • 27.6. od 17.00 hod. 
- BESEDA NAD KRONIKOU. Srdečně zveme všechny zájemce o historii 
Vedrovic na cyklus Pátrání po minulosti. Přednášková místnosti muzea.
• 28.6. - 10. ROČNÍK RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ.

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
• 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 
Moravský Krumlov, Domeček zajištuje zábavná stanoviště pro děti v zámeckém 
parku. Oslava Dne dětí je spojená se slavnostním otevřením DiscGolfového hřiště
v zámeckém parku a nového tobogánu na koupališti. Součástí akce bude i mož-
nost navštívit výstavy na zámku a svést se vyhlídkovým turistickým vláčkem. 
• 27.6. od 10.00 hod. - HURÁ NA PRÁZDNINY. Rozloučení se školním rokem 
- trampolíny, skluzavka, skákací hrad, bublinová šou s workshopem a další atrak-
ce. Akce se uskuteční na náměstí TGM zdarma.
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
• 6. - 8.6. - začátek v pátek od 17.00 hod. - EVS MUSIC CAMPING. Music 
- tanec - Dj´s - sport - kempig - workshopy - filmy - občerstvení. Areál SVČ 
Ivančice, Zemědělská 2, poplatek: 100 Kč.
• 7.6. od 8.00 hod. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI. O největší úlovek,
o největší počet chycených ryb (délky ryb se sčítají). Airsoft, občerstvení zajiš-
těno, rybník Řeznovice. Jedna chycená mírová ryba bude ponechána rybáři.
• 11.6. od 18.00 hod. - PLETENÍ Z PAPÍRU. Přijďte si vyrobit originální rámeček. 
Ruličky na pletení máme připravené. Tvořivá dílna SVČ Ivančice, Zemědělská 2. 
Poplatek: děti 30 Kč + materiál, dospělí 50 Kč + materiál. Přihlášky do 6. června.
• 13.6. od 16.00 do 19.00 hod. - TURNAJ VE STOLNÍM TENISU. Pro děti 
a mládež. Určeno pro neregistrované hráče. Kategorie: II. stupeň ZŠ, střední 
školy. Venkovní areál SVČ Ivančice, Zemědělská 2, poplatek: 30 Kč. S sebou: 
pálku na stolní tenis, sportovní oděv a obuv, pití. Přihlášky do 10.6. v SVČ Ivan-
čice nebo na podolsky@svcivancice.cz . V případě deště se akce nekoná.
• 15.6. od 14.00 hod. - SLAVÍME 30. Přijďte slavit s námi! Zábavné odpoledne 
pro všechny: skákací hrady a skluzavky, motokáry, střelecká klání, airsoftová 
střelnice, grand prix na všem, co má kolečka, balonkovaná, malování na obličej, 
hry a soutěže, tvořivá dílna, dětský koutek. Areál SVČ Ivančice, Zemědělská 
2. Cyklovyjížďka po značené 30km trase - prezence: 10.00-11.00 hod. - start 
v areálu SVČ na Zemědělské ul. Turistická procházka po 30 zajímavostech 
Ivančic vedená Antonínem Moravcem - prezence: 10.00 hod. na Palackého 
nám. před kostelem. Více informací na www.svcivancice.cz

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 15.6. od 9.00 do 12.00 hod. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST. 
Program na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany. Jízda zručnosti, dopravní soutě-
že…. S sebou dopravní prostředek, helmu, pití. Poplatek 20 Kč. 
LETNÍ TÁBORY 2014: bližší info v kanceláři DDM, nebo na webu
• Pobyt v Chorvatsku u moře,10 dnů, 27.6. - 6.7., 7.650 dosp, 6.950 do12 let
• Příměstský tábor I - Putování za dinosaury, 5 dnů, 30. 6. - 4.7., 750 Kč
• Příměstský tábor II - Kouzlení a malování, 5 dnů, 30. 6. - 4. 7., 750 Kč
• Letní tábor Pozďatín - Letem světem, 14 dnů, 12. 7. - 25. 7., 3.700 Kč
• Letní tábor Prudká - Z pohádky do pohádky, 7 dnů, 27. 7. - 2. 8., 3.150 Kč
• Příměstský tábor III - Světem křížem krážem, 5 dnů, 18. 8. - 22. 8., 750 Kč.

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

www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• 6.6. od 19.00 hod. - VEČER PRO ŽENY V ZAHRADĚ s názvem „EN-
GLAND there and back again“. Hostem bude Ing. Zdeňka Slámová, která
v roce 2005 -2012 pobývala v Anglii. Na co se můžete těšit: ochutnávka  jídel 
podle anglických receptů, fotografie Londýna a jihovýchodní Anglie, naše zažité 
mýty o Anglii, historky, které jinde neuslyšíte. Příspěvek na občerstvení 30 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 30. května do 8. června v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích

MENU Z RŮZNÝCH SALÁTŮ
SPECIALITY: 300 g  Salát Caprese s plátky avokáda - 99 Kč
 300 g  Salát z polníčku s medovým vinagrettem,
 grilovanými kuřecími kousky a restovanými mandlemi - 139 Kč
 300 g  Těstovinový salát s čerstvou zeleninou a tuňákem - 149 Kč
 200 g  Salát Caesar s grilovaným lososem - 159 Kč
 300 g  Trhané saláty se suš. rajčaty a lístky čerstvé bazalky - 89 Kč
DEZERT: 1 ks  Horké maliny s čokoládovou šlehačkou - 49 Kč

od 13. do 15. června v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích

OSLAVUJEME DEN OTCŮ
PŘEDKRM: 75 g  Roastbeef s dres. z dijonské hořč. a opeč. bagetkou - 79 Kč
POLÉVKA: 0,22 l  Francouzská cibulačka - 34 Kč
SPECIALITY: 300 g  Vař. hovězí oháňka s kořen. zeleninou, kvásk. chléb - 129 Kč
 300 g  Steak z vepřové kotlety se zeleninovým ratatouille - 159 Kč
 200 g  „Rumpsteak“ z australského býka s hráškovým pyré - 199 Kč

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

DEN PEVNOSTNÍCH MUZEÍ
JIŽNÍ MORAVY

14. června od 10.00 do 16.00 hodin
Pevnostní areál Slavonice • Pevnostní muzeum Vranov • Pěchotní 
srub MJ-S 3 „Zahrada“ u Šatova • Pěchotní srub MJ-S4 „Zatáčka“
u Chvalovic • Minimuzeum obrany hranic Dyjákovičky • Minimuzeum 
čs. opevnění 1935-1938 u Bohutic • Muzeum československého 
opevnění 1938 Slup u Znojma • Pěchotní srub MJ-S 15 „Závora“ 
u Dyjákovic • Muzeum „U Starého lomu“ u obce Novosedly • KVH 
„Pevnost Mikulov“ • Muzeum železné opony ve Valticích • Lehký 
objekt ŘOP u Dyjákovic • Muzeum čs. pohraničního opevnění 
Pohansko u zámečku Břeclav - Pohansko. Více na www.MJ-S4.cz .



» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• 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.
•• Škoda Felicia, Fabia, 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 GLXi, r. v. 2000, 
nový model, po 1. majiteli, cena 
24.000 Kč Tel.: 722 138 665.
•• Škoda Felicia Combi 1.3 LXi, r. v.
1996, po 1. majiteli, najeto skuteč-
ných 145 tis. km, servisní knížka, 
mírná koroze, tažné zařízení, cena 
15.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám

•• RD ve Vranově nad Dyjí (i k celo-
roční rekreaci) v klidném prostředí u 
lesa, 500 m od přehrady. CP 382 m2,
z toho obytná 110 m2 + balkon. Plyn, 
voda, el., topení plyn. Celkem 4 míst-
nosti (z toho 2x obytná kuchyně) + 
obytné podkroví, 2x koupelna s WC + 
komora, vedle domu místnost pro zahr. 
nábytek a nářadí. U RD hospodář. budo-
va (užívaná jako garáž). RD je součástí 
dvojdomu, vše samost. a oplocené. Stáří 
budov 22 let. Cena k jednání 979.000 Kč.
Důvod: stěhování. Dům volný ihned. 
Tel.: 603 527 162, 608 548 590.

•• byt 2+1 v OV, cihlový, v Ivan-
čicích. Dům po rekonstrukci. Cena 
1.499.000 Kč. Tel.: 773 039 157.
•• byt v Ivančicích 2+kk, velký bal-
kon, novostavba, cena dohodou. Tel.: 
722 361 907.
pronajmu
•• byt v Oslavanech 2+1. Cena 4.000 
Kč + služby. Tel.: 602 763 760.
•• starší RD 2+1 v Hor. Dubňanech, 
volný ihned. Tel.: 604 652 304.
» ELEKTRO
prodám
•• nový nepoužitý tablet Point of View 
10“ Pro Tab 26XXL IPS Android, 
originální balení včetně příslušenství. 
Cena 2.990 Kč. Tel.: 607 747 541.

» NÁBYTEK
koupím
•• zachovalou patrovou postel nebo 
letiště. Tel.: 605 563 528.
daruji
•• dám za odvoz ledničku Calex 225.1, 
výška 110 cm, 60 x 60 cm. Vhodná na 
chatu, funkční. Tel.: 702 340 192.
» RŮZNÉ
•• Hledám pečovatelku pro maminku. 
Odměna dohodou. Volat po 17 hod. 
Tel.: 603 505 285.

koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.
•• staré knihy, nábytek, sklo, nádobí, 
příbory, mince, odznaky, fotografie, 
vzduchovku, lustr, obrazy, vánoční 
ozdoby i celou pozůstalost, vše vojen-
ské. Tel.: 724 468 171.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• tažený kombajn v dobrém stavu. 
Cena dohodou. Tel.: 605 378 622.

» SEZNÁMENÍ
•• 45letý muž hledá ženu pro trvalý
a pěkný vztah založený na lásce a dů-
věře. Tel.: 605 563 387.
•• muž, 47 let, silnější postavy hledá 
ženu do 60 let, nejraději baculku. 
SMS na číslo: 604 445 820.
» ZVÍŘATA
koupím

•• 2 samice a 1 samce králíka fran-
couzského berana k chovu. Nabídněte 
na tel.: 602 711 050.

prodám
•• klisnu, Ct 8letá tm. hnědka bez od-
znaku. K rekreaci a chovu, 20 tis. Kč s 
vybavením. Cena k jednání. Tel.: 723 
671 389, Znojmo - Micmanice. Tel.: 
723 671 389.
•• loňského samečka papouška zpěvavé-
ho. Zn. jen do voliery. Tel.: 736 637 721.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 
732 562 498.
•• prasata 150 kg, cena 34 Kč/kg. 
Tel.: 605 378 622.
» 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.

•• 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)
 •• 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.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré 
opravy. Okenní sítě i do 24 hodin. 
Výměna gumového těsnění v plasto-
vých oknech za silikonové. Žaluzie 
vertikální, horizontální (řetízkové), 
silikonové těsnění oken a dveří, rolety 
předokenní i látkové do střešních 
oken. Více info: Ivo Pavlík, Dukovany 
221. Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156, 
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• brigádu na prázdniny pro 16letou 
dívku, absolventku prvního ročníku 
gymnázia. Tel.: 728 185 635.

•• zedník - obkladač hledá práci, 
možno soboty i neděle. Spolehlivý. 
Tel.: 606 727 488.
•• postarám se o Vašeho pejska(ky) po 
dobu dovolených. Tel.: 607 785 087.
nabízím         (komerční inzerce)
•• Hledáme montéry na práci z lešení
v lokalitě Brno a okolí. ŽL podmín-
kou. Více info na tel.: 776 604 712.
•• EKOTEX, spol. s r. o. IVANČICE
přijme provozního elektrikáře a na 
3 směny: 1 muže a 1 ženu - obsluha 
výrobní linky. Nástup možný ihned. 
Tel.: 603 842 674.

•• Stavební firma Tomáš Coufal 
hledá spolupracovníky na pozici 
zedník, tesař. Praxe vítaná. Tel.: 
777 702 827 (p. Coufalová).

» PODĚKOVÁNÍ
•• Děkujeme Policii České repub-
liky, místnímu oddělení Moravský 
Krumlov za zprostředkování dopravní 
bezpečnosti při posledním rozloučení
s P. Josefem Malíkem ve farnosti Hor-
ní Dubňany. Děkují farníci.
» VÝZVA
•• Prosím nálezce proutěného košíku 
s knihami z městské knihovny MK
a brýlemi, o který jsem přišla ve středu 
14. května na náměstí TGM, aby po 
přečtení knížek vše vrátil do knihovny. 
Moc děkuji, důchodkyně z MK.
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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 12/14 vyjde 13. června 2014, uzávěrka 10. června 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info. 

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.

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

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 

čt 5.6. ve 20.00 RANHOJIČ
  Historický film Německo

so 7.6. v 18.00 BONY A KLID  2 
a ve 20.00 hodin Drama ČR

čt 12.6. ve 20.00 DOUPĚ
  Akční krimi FRA / KAN 

so 14.6. v 17.00 ZVONILKA A PIRÁTI 
  Anim. pohádka USA, dabing

so 14.6. ve 20.00 NA HRANĚ ZÍTŘKA 
  Akční scifi USA 

ne 15.6. ve 20.00 VŠECHNY CESTY
  VEDOU DO HROBU 
  Western. komedie USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 1.6. v 18.00 RED 2
  Akční komedie USA, dabing

so 7.6. v 18.00 OSTROV POKLADŮ
  Dobrodružný film, VB, dabing 

ne 8.6. v 18.00 VLK Z WALL STREET
  Životopis. drama USA, dabing

so 14.6. v 18.00 12 LET V ŘETĚZECH
  Životopis. drama USA/VB, dabing

ne 15.6. v 18.00 VŠE JE ZTRACENO
  Akční drama USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

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

čt 5.6. ve 20.00 NA HRANĚ ZÍTŘKA (3D)
pá 6.6. ve 20.00 Akční sci-fi USA

so 7.6. v 17.00 RIO 2 (3D) 
  Anim. komedie USA, dabing

so 7.6. ve 20.00 SOUSEDI
  Komedie USA

ne 8.6. ve 20.00 10 PRAVIDEL
  JAK SBALIT HOLKU
  Komedie ČR

čt 12.6. ve 20.00 VŠECHNY CESTY
pá 13.6. ve 20.00 VEDOU DO HROBU 
  Western. komedie USA

so 14.6. v 17.00 - (3D)     ZLOBA - KRÁLOVNA
ne 15.6. v 17.00 - (2D)     ČERNÉ MAGIE
  Výpravné fantasy USA, dabing

so 14.6. ve 20.00 HANY
  Komediální drama ČR

ne 15.6. ve 20.00 POJEDEME K MOŘI
  Rodinný film ČR

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

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům
10.6. v 18.00 hod. - RELAXACE V NÁRUČÍ ANDĚLŮ

Srdečně zveme na posilující setkání s andělskou terapií a kartami. 
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 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

Obec Tavíkovice společně s Výborem pro mládež, sport a kulturu 
pořádá v zámeckém parku

POUŤ V TAVÍKOVICÍCH
Sobota 31. května 2014 od 20.00 hodin DREAMS.

Neděle 1. 6. 2014 od 15.00 hodin
k zavádění hraje DECHOVÁ HUDBA SKALÁCI.

Středisko volného času Miroslav pořádá

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
PRO DOSPĚLÉ

čtvrtek 5. června 2014 od 16.00 do 19.30 hodin
ve Středisku volného času Miroslav. Lektor Alena Pečerová.

Cena: 400 Kč (včetně spotřebovaného materiálu). Přihlásit se
můžete ve Středisku volného času Miroslav do konce května.
Bližší informace podají pracovníci SVČ Miroslav, Kostelní 16,

tel. 515 333 390, 515 333 120.

Středisko volného času Ivančice pořádá zábavné odpoledne

SLAVÍME 30
PŘIJĎTE SLAVIT S NÁMI!

skákací hrady a skluzavky, motokáry, střelecká klání, airsoftová 
střelnice, Grand prix na všem, co má kolečka, Balonkovaná, malování 

na obličej, hry a soutěže, tvořivá dílna, dětský koutek
neděle 15. 6. od 14.00 hodin - areál SVČ Ivančice, Zemědělská 2

Cyklovyjížďka po značené 30km trase
- prezence: 10.00-11.00 hod., start v areálu SVČ na Zemědělské ul.
Turistická procházka po 30 zajímavostech Ivančic, vedená Antonínem 

Moravcem, prezence: 10.00 hod. na Palackého nám.
před kostelem. Více na www.svcivancice.cz .

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

VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘE FRANTIŠKA KOPETKY

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

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.

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 

STŘELNICE ČSS-SSK MIROSLAV pořádá v sobotu 14. června

SOUTĚŽ VE STŘELBĚ
ZE SAMONABÍJECÍCH ZBRANÍ

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

Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168 oslaví

65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
Přijďte si zavzpomínat na Vaše studentské časy

20. června 2014 od 13.30 hodin
Program: 14.00 - zahájení zpěvem se sborem, 15.00 - prohlídka
školy, 17.00 - školní akademie (kinosál), 19.00 - EĎAS (kinosál)

Těší se na Vás všichni zaměstnanci školy.

TJ Jamolice a  Obec Jamolice Vás srdečně zvou na XVI. ročník 
nohejbalového turnaje amatérských družstev

JAMOLICE CUP
o pohár starostky obce, který se koná ve dnech 21. 6. a 22. 6.

v areálu „Pod Templštýnem“ v údolí řeky Jihlavy.
Pro návštěvníky i hráče je připraveno bohaté občerstvení. 

Partneři akce: Skupina ČEZ a mikroregion Moravskokrumlovsko.
TJ Sokol Padochov pořádá v sobotu 14. černa 15. ročník humanitární akce

BĚH NADĚJE
Program: 13.30 hod. - vystoupení tanečních skupin DDM a TJ.

14.00 - 17.00 hod. - zábavný program pro děti plný her a tancování, 
veselí klauni, žonglování s DJ Karlem Hejlem, skákací hrad, koníčci, 

občerstvení. 15.00 hod. -  Start BĚHU NADĚJE.
15.30 hod. - pokračování zábavného programu.
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V sobotu 17. května bylo v Li-
berci odehráno Mistrovství České 
republiky v badmintonu jednot-
livců. Finálový výsledek dvouhry 
mužů v kategorii 45 plus: Radek 
Brázda (BC 66 Ivančice) - Pavel 
Halsch (TJ  Sokol Veselý Brno-
-Jehnice) 13:21, 21:19, 21:18 
znamená zisk titulu Mistr České 
republiky. Radek Brázda potom 
spolu s Pavlem Halschem ve finá-
le čtyřhry porazili favorizovanou 
dvojici Petr Báša (VŠTJ UK Hra-
dec Králové) a Milan Meixner (TJ 

Astra ZM Praha) 17:21, 21:16,
a 21:11 a získal svůj druhý titul 
Mistr ČR. Po získání titulu Pře-
borník Jižní Moravy ve čtyřhře 
žen párem Lenka Brázdová - Eva 
Štefulíková jsou tato dvě vítězsví  
nejvýznamnějšími  klubovými 
výsledky v sezoně 2013-2014. 
Získání titulu Mistr České repub-
liky /dříve ČSR /, v historii klubu 
BC 66 Ivančice, jsou v pořadí 
již devátým a desátým  titulem. 
Skvělá práce. Gratulujeme.
Za BC 66 Ivančice Josef Kalousek

Titul pro Radka Brázdu

Ve čtvrtek 5. června se v Mo-
ravském Krumlově krátce zasta-
ví účastníci veřejné cyklotour 
během 1. etapy, která vede ze 
Znojma přes Moravský Krumlov, 
Pohořelice, Kyjov do Hodonína. 
Příjezd pelotonu v čele s mistrem 
světa v jízdě na vysokém kole 
Josefem Zimovčákem se očekává 
na nám. T. G. Masaryka přibližně 
v půl dvanácté.  

Nejde o závod, ale charitativní 
akci Na kolem dětem, jejíž výtě-
žek půjde na pomoc onkologicky 
nemocným dětem. Nevyhrává 
nejrychlejší, ale ten, kdo se byť 
krátce připojí svojí jízdou k tomu-
to projektu. Odměnou bude dobrý 
pocit, že pomáhá ostatním a záro-
veň si zlepší fyzickou kondici.

„Město Moravský Krumlov 
finančně podpořilo tento projekt 
letos poprvé. Účastnit se může 
každý a jet kousek trasy dle svého 
uvážení. Já sám jsem se rozhodl 
tuto akci alespoň trochu podpořit 
a pojedu s pelotonem z Dobřínska 
do Krumlova. Přivítáme každého, 
kdo se k nám připojí a tímto pod-
poří dobrou věc,“ říká starosta 
města Tomáš Třetina. 

Na podporu projektu bude také 
možné přispět finanční částkou 
do zapečetěné pokladničky s ve-
řejnou sbírkou nadace Na kole 
dětem u doprovodného vozidla 
nebo nákupem drobných věcí 
(triček, ponožek, náramků).

V. ročník cyklotour zahajuje 
4. června v Brně slavnostním 
prologem do Znojma. „Městem 
Miroslav bude peloton projíždět 
již ve středu 4. června. Cyklisté 
dorazí na náměstí Svobody asi
v 16.15 hodin. Odjezd pelotonu 
je naplánován na 16.45 hodin.
V pelotonu se objeví známé tváře: 
například prof. Pavel Pafko, prof. 
Jan Pirk, ultramaratonec Svaťa 
Božák, badmintonista Petr Kou-
kal, paralympijský reprezentant 
Ivo Koblasa a mnoho dalších,“ 
doplnil místostarosta Miroslavi 
Roman Volf.

Letošní cyklotour organizátoři 
rozvrhli do deseti etap napříč 
celou republikou, měří 1461 km a 
účastníci projedou přes 351 měst 
a obcí. Akce končí dojezdem 
závěrečné etapy 14. června do 
západočeského Aše. Více info 
na www.nakoledetem.cz/cyklotour

K cyklotour s Josefem Zimovčákem se může přidat každý

Senzace u házenkářů !!! 
Házenkářskému klubu Ivančice se povedlo postoupit do finále

Mistrovsví České republiky mezi nejlepších šest družstev, a to celkem 
čtyřikrát. Ano, HK Ivančice si zahrají čtyři FINÁLE MČR. Podařilo se 
to mladšímu a staršímu žactvu, dívkám i chlapcům. 

Mladší žačky a žáky čeká finále Házenkářského desetiboje, soutě-
že, kde není důležité jen utkání v házené, ale i disciplíny, jako je hod 
míčem na přesnost, pětiskok…, které se hodnotí zvlášť, ty musí dívky 
a chlapci co nejlépe zvládnout a získat nejvyšší celkový počet bodů. 
Jen tak se mohou stát vítězi svých šampionátů a navázat tím na loňské 
vítězství mladších žaček HK Ivančice. 

Starší žačky a žáci okusí poprvé v historii klubu finále Žákovské 
ligy, vrchol celoroční soutěže nejlepších družstev z ČR, kde postupně 
opouštěla ligu vždy nejslabší družstva, až se vytvořila šestice nejlep-
ších a ta se utkají systémem každý s každým o cenné kovy. 

„Je to velký úspěch pro klub a město Ivančice, v červnu nás čekají 
čtyři velké a nejdůležitější turnaje v roce pořádané pro žactvo a my se 
všech zúčastníme. Myslím, že se nám podařilo něco, co ještě nikomu 
před námi, a my jsme na to náležitě hrdi. Jsme rádi, že se nám naše 
práce s mládeží daří a nese nám takové skvělé ovoce. Na tuto sezónu 
budeme jistě dlouho vzpomínat a zapíše se tučným písmem do dějin 
ivančické házené,“ uvedl předseda klubu Milan Buček.

Velký dík patří dětem za jejich výkony, trenérům a vedení za jejich 
práci, rodičům, všem sponzorům a hlavně městu Ivančice za jejich 
podporu. Více info naleznete na www.hkivancice.cz .                   /HK/

Freestyle ovládli Češi
V sobotu 17. května se ve večerních hodinách konala v pavilonu „B“  

brněnského výstaviště akce s názvem: Frigomont FMX Show 2014. 
Této akce se zúčastnila česká freestylová elita - Pilát, Kuchař, Koreň, 
Česák, a další čeští i zahraniční jezdci - Fini z Itálie, Oglaza z Polska, 
Rozman ze Slovinska, který ovšem skákal na čtyřkolce. Největším
tahákem a hvězdou večera byl ale vícemistr světa FMX Libor Podmol.

Akce se skládala ze 4 sekcí: BEST RUN, SUPER WHIP, BEST 
TRICK, FREESTYLE DOUBLE BATTLE. Nejlepší jízdu nebo-li 
BEST RUN předvedl Martin Koreň na své KTM. Další soutěž SUPER 
WHIP - největší „placka“ spočívá v tom, že jezdci narovnají svou mo-
torku až skoro do vodorovné polohy. Tuto dovednost nejlépe zvládl 
„mladíček“ Matěj Česák. 3. sekci - BEST TRICK (nejlepší trik) nejlépe 
zvládl účastník mistrovství světa ve freestyle motocrossu Petr Pilát. 
Poslední disciplínou večera byla FREESTYLE DOUBLE BATTLE
- souboj 2-3členných týmů. Do finále postoupila dvojice: Koreň, Lysá-
ček a trojice: Česák, Kuchař, Pilát. Ve finále rozhodovali o vítězi diváci 
svým bouřlivým aplausem, nakonec zvítězil tým: Česák, Kuchař, Pilát 
se ziskem 111,8 decibelů. Všichni jezdci předvedli výborné „jumpy“, 
ohromující a dechberoucí triky. Na závěr si mohli návštěvníci nechat 
podepsat „svého“ jezdce na autogramiádě.                      /Lukáš Adam/

Dvanáct minut v běhu
Jako dospělí zkoušejí svou vytrvalost v běhu na jednu hodinu

/v řijnu bývá v Ivančicích hodinovka/, tak jsme připravili pro mlá-
dež a děti, ale i rodiče vytrvalostní běh na 12 minut. Závod se koná
ve čtvrtek 12. června ve 14.30 hodin na městském stadionu na Ma-
lovansku v Ivančicích. Jsou vypsány čtyři kategorie pro chlapce
a čtyři kategorie pro dívky dle roku narození, mladší přípravka /2005-
2007/, starší přípravka /2003-2004/, mladší žactvo /2001-2002/ a starší 
žactvo /1999-2000/. Poprvé je ale vypsána kategorie pro rodiče s dětmi 
do 6 let /roč. 2008 a mladší/. Zde se samozřejmě počítá s tím, že tak 
malé děti poběží jen menší část závodu a zbytek bude chůze. Nejlepší 
závodnici v každé kategorii obdrží diplom a medaili. Všichni pak malé 
občerstvení. Závod se započítává do „Běžeckého poháru“ Atletického 
klubu Ivančice.                      Za AK Ivančice Vás zve Richard Pokorný

Aircombat - Miroslavská řež
V sobotu 7. června se od 9.30 hodin uskuteční na letišti Aeroklubu 

Miroslav v rámci mistrovství České republiky modelářské závody 
v kategorii AIRCOMBAT pod názvem Miroslavská řež. V 11.15 ho-
din provedou parašutisté výsadek z letounu BRIGADÝR. V případě 
pěkného počasí a zájmu návštěvníků bude letoun provádět lety nad 
Miroslaví a jejím okolím. V hangáru vystaví firma HOŠEK MOTOR 
automobily značky Mercedes-Benz. V přestávce závodu (kolem 
poledne) předvedou své umění s akrobatickými modely modeláři 
z Drnholce. Občerstvení (maso na kotlíku, uzená cigára, chlazené 
nápoje) zajištěno.                              Srdečně zve Aeroklub Miroslav.

foto: www.nakoledetem.cz
JOSEF ZIMOVČÁK


