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RAZÍTKa Do zahraničí se pojistěte

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

Bez cestovního pojištění nejezdí do zahraničí snad už nikdo.
Většina klientů se ovšem spokojí
jen s pojištěním léčebných výloh,
aniž by si navíc ověřila výši
plnění. Hrozí jim proto, že se
dostanou do situací, kdy přijdou
o statisíce korun. Například když
způsobí škodu někomu jinému
nebo budou potřebovat lékařskou
pomoc nad rámec plnění.
Specialistka finančně poradenské společnosti DataLife Martina
Kafková upozorňuje na nejčastější záludnosti cestovního pojištění,
které klienti sjednávají při letních
dovolených.
PLÁŽOVÉ ATRAKCE?
RIZIKOVÝ SPORT
Jedeme si hlavně odpočinout,
žádný rizikový sport u nás nehrozí, řekne si mnohý klient a vybere
si pojištění se základním krytím
léčebných výloh. „Je ovšem důležité informovat se, co která pojišťovna řadí mezi rizikové sporty.
Některé sem počítají potápění
s instruktorem nebo třeba vodní
lyžování a jiné plážové adrenalinové atrakce,“ upozornila Martina Kafková. V takovém případě
se na ně vztahuje připojištění rizikových sportů stejně jako například na sjíždění náročných terénů
na kole, jízdu na koni, kanoistiku

a podobné sporty, kterými si můžete chtít zpestřit dovolenou.
ZLOMENINA PŮL MILIONU, ZA INFARKT MILION
U pojištění léčebných výloh hraje klíčovou roli výše plnění. Pokud
není dostatečná, nevyhnete se
doplatku za lékařské služby. „Pro
pojištění léčebných výloh doporučujeme minimální limity plnění
1 250 000 Kč, pro odpovědnost
za škodu na zdraví milion korun
a pro odpovědnost na majetku polovinu této částky,“ radí klientům
Česká asociace pojišťoven.
I když se někomu mohou částky zdát zbytečně přehnané, není
to tak. „Za ošetření nejčastějšího
dovolenkového úrazu, tedy zlomeninu končetiny zaplatíte v evropských zemích kolem sta tisíc
korun, v Americe dokonce pětkrát
více,“ konstatovala specialistka
finančně poradenské společnosti
DataLife Martina Kafková. Mnohonásobně vyšší je podle ní částka
například za pomoc při infarktu,
mnohde se dostává až k milionu.
UKRADENÝ KUFR
POJISTKA NEZAPLATÍ
Pojištění léčebných výloh a
pojištění odpovědnosti za škodu.
Bez těchto dvou náležitostí by se
nikdo neměl vydávat na zahraniční dovolenou nebo služební cestu.

foto: travelweb

Podle druhu cesty se ovšem vyplatí pojistit si například i ztrátu
či krádež zavazadel, letenek nebo
dokladů. Pokud chcete krádež
hlásit pojišťovně, mějte na paměti, že uspějete jen v případě, kdy
prokážete, že zloděj musel překonat nějakou překážku. Pokud přijdete o tašku, kterou jste nechali
byť jen na chvíli ležet na lavičce,
s náhradou škody neuspějete.
POZOR NA VÝJIMKY
Kromě výjimek v oblasti sportů specifikují pojišťovny i další
situace, při kterých nemáte na

náhradu nárok. Například pokud
jste v době pojistné události byli
pod vlivem alkoholu či drog nebo
pokud jste ji způsobili úmyslně.
„U některých pojišťoven se můžete setkat s pravidlem, že vám
proplatí jen ošetření a léčbu ve
veřejných nemocnicích, ne soukromých. To je důležité si ohlídat,“ dodává Martina Kafková.
Rovněž upozornila na nabídky
levného pojištění do evropských
zemí. Klient si podle ní nemusí
všimnout, že se týká jen členských státu Evropské unie.

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

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

REKLAMNÍ CEDULE A PLACHTY
GRAFIKA ZDARMA
tel.: 602 782 272 mail: info@alma.cz
VELKÝ VÝBĚR ODĚVŮ, OBUVI A SPORTOVNÍCH POTŘEB

Palackého nám. 22 •

Ivančice

Kopačky Diadora LX
Tenis. obuv Prince T 22

kůže 1990

1990 Kč 1390 Kč
Tenis. rakety Prince

- 30 až 70 %
ŠIROKÝ SORTIMENT ZNAČEK:

R

Kč 790 Kč
1290 Kč 499 Kč
Profesionální běžecká obuv
DIADORA Mythos Axeler TI II

2890 Kč 1290 Kč
Obuv Diadora Furor II

1790 Kč 690 Kč
U nás špičková kvalita s garancí nejnižších cen v regionu!
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Do nádraží dají tři miliony

Slovo úvodem

A NASTALO LÉTO ...
Čas le�. Ještě nedávno jsem se tady rozplýval nad velikonočními
starostmi a radostmi i nad krásami probuzené jarní krajiny. Ani
jsem se nestačil ohlédnout a máme polovinu června. Malá semínka
vykoukla na svět zelenými listy, sazenice byly vyneseny ze skleníku,
zasazeny pod širé nebe, aby dále rostly a plodily. Tak nezbývá nic
jiného, než okopávat, zalévat a přihnojovat.
Do další fáze se přenesl i souboj s trávou. Krajinou zní hlučný koncert křovinořezů, pojezdových sekaček a jiných podivných udělátorů, které s sebou přinesla moderní doba. Znám samozřejmě názory
tradicionalistů - teore�ků, které básní o �chounké kose či srpu.
Teore�ků z toho důvodu, že s �mto nástrojem nepřišli do styku,
nedrželi ho v ruce a návod na jeho ovládání znají pouze teore�cky.
Pravda, nebyly hlučné, nekouřily a nebyl do nich potřeba benzín.
Na druhou stranu, v té době nebyla tráva problémem pro speciální
likvidaci bioodpadů, ale sloužila jako krmení pro králíky, kteří byly
pomalu v každém domě. Několikrát jsem zažil i urputné hádky
o kdejaký plácek, kde rostl alespoň nějaký ten porost. I kopřivy
bývaly vítanou pochotkou pro slepice a kačeny. Kde ty loňské sněhy
jsou. Mně na ně zbyla vzpomínka v podobě jizev na rukou. Ty jsem
si udělal při broušení kosy. Pokrok se nedá prostě zastavit ani v této
oblas�. Naštěs� pro některé z nás.
Léto letos svůj příchod ohlásilo tropickými teplotami. Meteorologové tvrdí, že nás navš�vilo alžírské klíma. Bylo by sice milé, kdyby si
přišlo pobesedovat o subtropickém pouštním počasí trochu později, nejlépe v červenci, ale co se dá dělat. Nezbývá nic jiného než se
přiměřeně obléci, dodržovat pitný režim a bezpečnostní přestávky.
Ještě, že je tady vidina už zaplacené dovolené, a �m zaslouženého
odpočinku od pracovních povinnos�. Někdo odjede do zahraničí,
tradičních či méně tradičních des�nací, druhý si bude užívat chat
či chalup a tře� bude o dovolené dohánět práce, na které nemá
po celý rok čas. Údržbu vlastní domácnos�. Každý z nás dovolenou
prostě stráví podle svých možnos�.
Pro tře� skupinu, do které patřím i já, je dobré, že nepřebíráme
úplně německou pracovní legisla�vu. Zlé jazyky tvrdí, že v této zemi
zaslíbené údajně chodí kontrolní orgány, pověřené zaměstnavatelem, kontrolovat, zda zaměstnanci skutečně odpočívají. Inu jiný
kraj, jiný mrav. Doufám, že to k nám nedojde. I když sběr okurek,
malování pokojů či údržba zahrady je také dobrá pracovní terapie
a člověk si u ní patřičně odpočine. Léto je prostě léto a k němu patří
tradičně koupáni, sběr hub, návštěvy hradů a zámků či jiné kratochvíle, které si člověk po dobu celého roku pro své pracovní za�žení
neužije. Tak ať se vám všem to letošní vydaří.
Petr Sláma

Centrální nákupy ušetří
/Kraj/ Jihomoravský kraj již šestým rokem provádí centrální nákupy
a díky těmto nákupům ušetří poměrně velké finanční prostředky. Konkrétní čísla za loňský rok obsahuje výroční zpráva společnosti CEJIZA, kterou projednali krajští radní na svém jednání 10. června 2014.
„Loni jsme měli roční tendr na nákup elektřiny a plynu pro všechny
příspěvkové organizace kraje - na nákupu elektřiny jsme ušetřili 30
milionů, a plynu dokonce 50 milionů korun. Nyní vypisujeme nové
výběrové řízení na telekomunikační služby. Týká se to zhruba 5 200
mobilních čísel nejen pracovníků krajského úřadu, ale všech organizací
zřizovaných krajem - škol, nemocnic, domovů pro seniory, správy a
údržby silnic a podobně. Už před prvním tendrem jsme platili průměrně na jedno číslo asi 550 korun, v této chvíli je to zhruba 180 korun
a očekáváme, že toto výběrové řízení, by mohlo přinést další úsporu
ve výši přibližně 40 %. Předpokládá se, že měsíční plnění za všechna
ta čísla bude asi 960 tisíc korun,“ uvedl hejtman Michal Hašek. /abé/

PRODEJ A DOVOZ

PALIVOVÉHO

DŘEVA

telefon: 604 603 978

/Oslavany/ Kultura cestování
a hladký průběh odbavování
cestujících v IDS JM patří k
prioritám celého systému. Nový
přestupní terminál byl vybudován ve Znojmě, Moravském
Krumlově a Tetčicích. Opravy
místního autobusového nádraží
se dočkají i v Oslavanech. Místní

radnice tuto akci chystá již delší
dobu a vyhlásila výběrové řízení
na zhotovitele. Ve výběrovém
řízení, nazvaném: „Oslavany
- úprava ploch autobusového
nádraží“, vyhrála stavební firma
COLAS CZ, a. s.. Ta autobusové
nádraží opraví za smluvní cenu
3.197.868,- Kč bez DPH. /PeSl/

/Kraj/ Jihomoravský kraj podpoří konání letošní motocyklové
Grand Prix České republiky na
Masarykově okruhu v Brně částkou téměř deseti milionů korun.
Rozhodla o tom krajská rada na
jednání 10. června.
„Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje motocyklovou
Grand Prix České republiky.
Nejde jen o sportovní svátek, ale
také o přínos pro regionální ekonomiku. V minulých letech jsme
postupně navyšovali příspěvek
z rozpočtu kraje z pěti až na deset milionů korun; to je pro nás
horní mez. Jsem přesvědčen, že
si Velká cena zaslouží systémo-

vou podporu nejen z kraje a města Brna, ale především od České
republiky. Už v minulosti provozovatelé automotodromu předložili ekonomickou studii, která
říká, že za období jednoho týdne
před a po Velké ceně návštěvníci jižní Moravy na ubytování,
gastronomii, nákupu pohonných
hmot a podobně v našem regionu
utratí zhruba jednu miliardu korun. Z této částky musí zaplatit
obchodníci a další podnikatelé
daně. Z takto získaných peněz by
podle mého pevného přesvědčení měl stát podpořit konání Velké
ceny v Brně,“ zdůraznil hejtman
Michal Hašek.
/abé/

Taktické cvičení SAFEGUARD
DUKOVANY 2014, kterého se
účastnilo na 200 osob, vyvrcholilo
2. června demonstrací ozbrojeného napadení jaderné elektrárny.
Armáda ČR a ostatní zapojené
složky si ověřily postupy při vnější ochraně Jaderné elektrárny Dukovany, vzájemnou komunikaci
a koordinaci prováděných zásahů.
Hlavním bodem pondělního programu byla likvidace nástražného
výbušného systému ve vozidle
v součinnosti s pyrotechniky.
V případě hrozby by právě
Armáda ČR zajišťovala vnější
ochranu jaderných elektráren,
které patří z tohoto ohledu mezi
nejdůležitější objekty.
V pátek ráno zasedal Havarijní
štáb Jaderné elektrárny Dukovany,
který cvičně řešil aktuální situaci.
Na základě přijatých rozhodnutí
byla již v sobotu zřízena všechna
kontrolně propouštěcí a strážní

stanoviště. Do cvičení byli přímo
zapojeni pracovníci fyzické ochrany elektrárny, kteří poskytovali
potřebnou součinnost a podporu.
V pondělí pak byly k součinnosti
povolány vyčleněné síly Vojenské
policie a Policie ČR.
„Cvičení bylo realizováno na
základě doporučení Evropské
komise v souladu s programy
zvyšování bezpečnosti jaderných
zařízení,“ zmínil Bohdan Zronek,
ředitel útvaru Bezpečnost ČEZ.
„Při cvičení jsme prověřili
připravenost jednotky Aktivní zálohy, která je předurčena k plnění
těchto úkolů, a její součinnost s
ostatními složkami IZS. Cvičení
bylo z tohoto pohledu maximálně
efektivní a dobře připravené,“
shrnul po ukázkách přímo na
místě generálmajor Aleš Opata,
zástupce náčelníka Generálního
štábu a ředitel Společného operačního centra ministerstva obrany.

Grand Prix ČR se letos
pojede za podpory kraje

Ozbrojený útok na elektrárnu
byl v rámci cvičení odražen

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

Žaluzie Koblížek
) 602 733 688

Zateplení průvanové stěny předokenní roletou s polyuretanovou
hliníkovou lamelou - RD Ivančice

13.06.2014

ZPRÁVY Z RADNIC

Ve hře počty zastupitelů
Komunální volby se pomalu blíží. Členové stávajících zastupitelstev
měst a obcí poznenáhlu rekapitulují a určují počty svých nástupců na
volební období 2014 až 2018. Po Ivančicích, které zůstanou na počtu
patnácti jako v minulém volebním období, se rozhodla Rada města Miroslav doporučit místním zastupitelům, aby schválili opět stejný počet
zastupitelů, který již dnes zasedá na radnici. Také patnáct. O stejné
otázce budou jednat dne 16. června 2014 v Oslavanech. Tam v současné době mají 21členné zastupitelstvo. Počty našich zastupitelů se
stanovují podle následujícího klíče: Pro obec do 500 obyvatel je to 5 až
15 členů zastupitelstva, nad 500 do 3000 obyvatel 7 až 15 členů a nad
3.000 do 10.000 obyvatel 11 až 25 členů zastupitelstva.
/PeSl/

Křížem krážem do Ivančic

/Ivančice/ Rada města Ivančic rozhodla o prezentaci města Ivančice v publikaci nazvané „Kam v Praze/Křížem krážem ČR“. Zároveň
na svém zasedání pověřila ředitele KIC Ivančice, Ing. Aleše Turečka, aby zpracoval k této příležitosti textový a obrazový materiál.
Za prezentaci radnice zaplatí z městské pokladny 15.000 Kč bez
DPH. Finanční částka bude uhrazena z rezervy rady města.
/PeSl/

Pronajmou část zámku

/Oslavany/ Zámek či jiná historická památka v majetku obce bývá
mnohdy nevítanou „železnou krávou“, do které musí být investovány nemalé částky z obecního rozpočtu. Zvrátit tuto situaci se snaží
již několik let v Oslavanech. Po otevření muzea a pivovaru, který je
v současné době v plném vlastnictví města, rozhodla rada města o
pronajmutí dalších prostor. Pronajaty budou místnosti a jejich příslušenství v západním a severním křídle zámku. Firma PZO Group, s. r.
o., Praha zde bude provozovat reprezentační sály, fitcentrum, kancelářské a obchodní prostory. Smlouva byla uzavřena od 01. července
2014 na dobu neurčitou, za cenu 17.100 korun bez DPH za měsíc.
Kromě nájemného byla smlouvou stanovena i záloha na energie.
Ta bude činit 20.000 korun měsíčně.
/PeSl/

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

Měl jsem vykradenou chatu a odcizené vybavení. Pachatelé byli
chyceni a poté také odsouzeni k podmíněným trestům a dále k náhradě
způsobené škody trestním příkazem. Na konci tohoto trestního příkazu,
který jsem obdržel od soudu, bylo uvedeno, že se mám se zbytkem nároku na náhradu škody obrátit na řízení ve věcech občanskoprávních.
Soud tedy rozhodl, že mi část škody mají zaplatit a zbytek mám řešit u
soudu občanskoprávního. Chtěl bych se tedy zeptat, co to konkrétně
znamená a jaký by měl být můj další postup? Děkuji za odpověď.
Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste byl v trestním řízení veden řádně
jako poškozený a přihlásil jste se do tohoto trestního řízení s nárokem
na náhradu škody po pachatelích krádeže. Soud Vám v odsuzujícím
rozsudku ohledně Vaší škody částečně vyhověl a škodu Vám přiznal,
neboť byla řádně doložená a ohledně zbytku nároku Vás odkázal na
řízení občanskoprávní, poněvadž se zřejmě soud domníval, že část Vaší
škody mu nebyla řádně prokázána.
Soud Vám v trestním řízení totiž nemůže nárok na náhradu Vaší
škody zamítnout. Buď Vám škodu přizná, nebo Vás odkáže na řízení
ve věcech občanskoprávních. Pokud je Vám v trestním řízení škoda
přiznána a rozsudek nabude právní moci, je toto rozhodnutí exekučním
titulem, to znamená, že pokud Vám odsouzený neuhradí přiznanou
škodu dobrovolně, můžete se obrátit přímo na soudního exekutora
a nařídit exekuci majetku pachatele.
Pokud Vám v trestním řízení není škoda přiznána, soud Vás vždy
odkáže na řízení ve věcech občanskoprávních, což znamená, že musíte
podat ve věci náhrady škody klasickou žalobu k civilnímu soudu, kde
budete v postavení žalobce a pachatel bude v postavení žalovaného.
Jelikož se jedná o klasickou civilní žalobu, Vy jako žalobce budete
mít povinnost způsobenou škodu soudu prokázat a doložit. Záleží tedy
vždy na posouzení konkrétní věci a toho, v jakém rozsahu Vám soud
vyhověl a v jaké části nároku Vám nevyhověl. Podle toho se poté můžete rozhodnout, jak dále postupovat.

SEZÓNA
TRVALEK

MILOŠ HLAVÁČ

AKTUÁLNĚ NAKVÉTAJÍ: kopre�ny,
kokardy, ostrožky, krásnoočka, vlčí boby,
některé druhy skalniček, levandule,
krasná šalvěj a další. LISTEM OKRASNÉ
různobarevné hosty a dlužichy.
BYLINKY, a to i méně známé - různé druhy
máty, meduňka, tymián, šalvěj, libeček,
mařinka vonná, pupečník asijský, sladká
lippia dulcis a další.
Listnaté keře | Okrasné traviny
Thuje | Roubované konifery

prodej a servis
U Hřiště 1517, Ivančice - Alexovice
mobil: 739 170 814

Otevřeno: PO - SO 8 - 12, 13 - 18, NE 8 - 11.30
Kontakt: Ing. Iveta Kudláčková, 731 103 985
Jan Kopetka, 731 103 981
www.zahradnictvivedrovice.cz

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

STIHL

www.zaluziekoblizek.cz

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

se znalostí AJ nebo i NJ:
» Junior inženýr kvality (VŠ absolvent)
» Projektový manager a inženýr
» Technik 3D měření
» Seřizovač lisů
» Nástrojař - příprava a oprava nástrojů
» Údržbář/specialista na hydrauliku
» 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
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OBK při JE Dukovany informuje: Zemřela osobnost ivančické

házené - Ivo Eibl

Exkurze do maďarské
jaderné elektrárny a úložiště
radioaktivních odpadů
Zástupci obcí Dukovany a Rouchovany spolu se zástupci dalších
obcí České republiky, převážně starosty obcí z lokalit vytipovaných
pro umístění hlubinného úložiště a okolí provozovaných úložišť nízko
a středněaktivních odpadů Dukovany a Bratrství, navštívili začátkem
června maďarská jaderná zařízení - Jadernou elektrárnu Pakš, mezisklad vyhořelého jaderného paliva a úložiště provozních odpadů
Bátaapáti. Na programu bylo i setkání s kolegy z obcí v Maďarsku, se
kterými debatovali o jejich soužití s jaderným zařízením.
Maďarsko pokrývá cca 40 % celkové výroby elektrické energie
v zemi z jaderných zdrojů.
Jaderná elektrárna Pakš se 4 reaktory VVER 440 (model V-213)
je jedinou atomovou elektrárnou nacházející se na území Maďarska.
První „komerční“ reaktor byl uveden do provozu v roce 1982. Na začátku roku 2014 bylo rozhodnuto, že do roku 2025 budou dostavěny
další 2 bloky, každý o výkonu asi 1000 MWe. V areálu je i mezisklad,
nápadná budova, viditelná již z dálky se svými 3 komíny obdélníkového půdorysu. Je určen pro skladování vyhořelého jaderného paliva
i vysokoaktivních odpadů.
Od roku 1998 se platí daň do společného jaderného fondu za skladování a ukládání radioaktivních odpadů, včetně skladování VJP a také na
budoucí vyřazování JE z provozu. Připravuje se koncept přímého ukládání VJP a vysokoaktivních odpadů (VAO) do hlubinného úložiště, bez
možnosti přepracování (přestože rozhodnutí o možnosti přímého ukládání nebo přepracování nebylo učiněno). Pro hlubinné úložiště je zkoumána
lokalita v blízkosti města Buda, v jihozápadní části pohoří Mecsek. Byla
provedena bezpečnostní analýza, provoz se předpokládá po roce 2060.
Lokalitu Bátaapáti vybrala vláda v roce 2006 pro ukládání pevných
nízko a středněaktivní odpadů vzniklých z provozu JE Pakš (event.
v budoucnu i z vyřazování JE) jako místo pro podpovrchové úložiště.
V provozu je od roku 2008.
Účastníci exkurze se seznámili s maďarským systémem nakládání
s radioaktivními odpady. JE Pakš je stejného typu i výkonu jako JE
Dukovany. Zajímavý byl odlišný způsob skladování vyhořelého jaderného paliva a především setkání se zástupci místních asociací. Diskuze
byla pro české zástupce velmi inspirativní a obě strany si vzájemně
vyměnily cenné zkušenosti. V Maďarsku je podle atomového zákona
u každého jaderného zařízení zřízena asociace pro místní obyvatele,
které na činnost získává finanční příspěvky z jaderného fondu.
Miroslav Křišťál, starosta obce Dukovany a člen OBK

1960 - juniorská reprezentace

Reprezentant ČSSR v házené
Titul Mistr republiky v házené
pro rok 1969 (Tatran Prešov)
Čestný titul Mistr sportu 1969
Odchovanec Ivančické házené
Ivo Eibl se narodil 04. února
1937 v Ivančicích, kde se již od
žákovských let rád se svými kamarády věnoval všem sportům,
které jim jednotlivá roční období
poskytovala. Jako student gymnázia zkusil hrát ve škole házenou
a pro její oblibu pokračoval jako

Pavel Šporcl byl žádaný
Houslový virtuos Pavel Šporcl
v neděli 8. června 2014 slavnostně odhalil další dvě sochy ze souboru křížové cesty v Bohuticích.
Dokončením restaurování postav sv. Veroniky a chlapce se počet dosud zrestaurovaných soch
zvýšil na 36 z celkového počtu 48
soch. Prostředky na pokrytí celkových nákladů ve výši 150 tisíc
poskytla Nadace ČEZ, která se na
obnově soch dlouhodobě podílí.
„V červenci budu koncertovat ve Znojmě, rád bych sem

(P)otraviny na našem stole - cukr
O škodlivosti cukru toho bylo
už napsáno hodně. Přesto jeho
spotřeba neustále roste. Údaje
ze statistiky nám říkají, že občan
naší republiky zkonzumuje v průměru 38 kg cukru za rok.
Cukr z většiny lidí udělal cukroholiky, jejichž závislost je srovnatelná se závislostí na tabáku,
alkoholu či tvrdých drogách. Následky nadměrného kouření či užívání drog si umí představit každý,
avšak dopad cukru na lidské zdraví dosud nevstoupil do obecného
povědomí, snad kromě zkažených
zubů, nadváhy či diabetu.
Nadměrná konzumace cukru
však způsobuje celou řadu dalších
zdravotních problémů, jako jsou
například psychické úzkosti, celková otupělost (brain fog), překyselení organismu, premenstruační
syndrom, bolesti hlavy, atopický
ekzém, neplodnost, hormonální

nerovnováha, osteoporóza, šedý
zákal, akné, hemoroidy, únavový
syndrom, candidóza atd. atd.
Mít neustálou chuť na sladkosti
vyrobené z cukru a podléhat jí je
podle většiny lidí přirozené. Opak
je pravdou. Pokud člověk dostane
chuť na sladkosti vyrobené z cukru, měl by si uvědomit, že je to
signál o přemnožení candidy ve
střevě a s tím se rozvíjející další
zdravotní problémy.
Přemnožená candida produkuje látky, které nám v mozku zvyšují chuť na sladké, tím si takto
kvasinka zajišťuje podmínky
pro svůj růst. V takovém případě
je lepší, než sáhnout po zákusku, začít užívat např. kyselinu
kaprylovou, která přemnoženou
candidu ve střevě zredukuje. Je
smutnou pravdou, že odepřít si
každý den něco sladkého je pro
mnohé nadlidský úkol. Cukr

ivančický hráč, i když následné
povolání učitele ho zaneslo až do
Velkých Losin.
V roce 1959 během vojenské
služby nastoupil do Dukly (BLAVA) Bratislava a v roce 1960 byl
vybrán do juniorské reprezentace
(1960 - 1962). Po přestupu v roce
1960 do Tatranu Prešov se začlenil i do seniorské reprezentace
(1962 - 1967). S Tatranem Prešov
získal v roce 1969 titul Mistra
republiky a titul Mistra sportu za
členství v reprezentaci.
Po tomto úspěšném sportovním tažení a lákavých nabídkách
ze zahraničí se vrátil do rodných
Ivančic a založil rodinu. Dva jeho
synové s manželkou sledovali,
jak do dlouhých padesáti let střílí
branky za Ivančice.
Ivo Eibl byl oblíbenou a uznávanou postavou ivančické házené, velký fanoušek a odborník.
Nesmíme zapomenout ani na léta
strávená ve školství, kdy nejednoho chlapce svými ukázkami
házenkářského umění pobláznil
do sportu s názvem házená.

zblbne naše myšlení natolik,
že jsme ochotni obětovat svoje
zdraví pro pár minut sladké chuti
na našem jazyku.
Mnozí budou argumentovat
tím, že celkově jedí cukru málo,
jen kousek čokolády, občas koblížek a nějaký ten oplatek. Zkuste si
však pečlivěji spočítat, kolik toho
cukru sníte denně ve skutečnosti.
Málo lidí si uvědomuje, že sladké
pečivo obsahuje v průměru 20
procent cukru, mléčná čokoláda
nebo oplatky v průměru dokonce
60 procent. Když vše poctivě spočítáte a sečtete, možná se nebudete stačit divit. Správné fungování
našeho těla a dobrý psychický
pocit by měly být ovlivňovány
přirozenými a prospěšnými látkami (vitamíny, minerály, antioxidanty atd) získanými ze zdravé
stravy jako je zelenina a ovoce.
www.protiplisnovadieta.cz

XXI. Oldtimer Festival

®

Zámek Slavkov - Austerlitz
28. června 2014

VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
www.zamek-slavkov.cz

vzal celou rodinu. Je to úžasné
místo. Dostal jsem také nabídku
k prohlídce Vodní elektrárny Dalešice a té jaderné v Dukovanech.
Možná se i svezeme v parníku po
Dalešické přehradě,“ říká při přesunu z Bohutic do Moravského
Krumlova Pavel Šporcl.
Pavel Šporcl poté vystoupil
v rámci festivalu Concentus
Moraviae na zámku Moravském
Krumlově. Čekal na něj zcela
zaplněný Rytířský sál a společně
s rómskou kapelou Gipsy Way
všem nabídl skvělý zážitek. /abé/

od 20. do 26. června v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích

MENU Z ČERSTVÝCH JAHOD

Jahodová sezóna je konečně tady, tak přijďte ochutnat osvěžující chuť jahod.
PŘEDKRM: 100 g
Jahody marinované v krémovém balsamico glazé
s parmskou šunkou - 69 Kč
SPECIALITY: 200 g Kuřecí prso s kůží a paličkou doplněné
grilovaným jahodovým špízem - 149 Kč
200 g Hovězí Rib Eye steak s restovanými jahodami
a chilli vlákny - 199 Kč
DEZERT
1 ks
Čerstvé jahody se šlehačkou - 39 Kč
1 ks
Čerstvé jahody s vanilk. zmrzlinou a šlehačkou - 59 Kč

OD PÁTKU 13. ČERVNA 2014 JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI

NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK.

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

Energetici neziskovkám
Padesát pět zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany, Vodní elektrárny Dalešice a Elektrárny Hodonín věnovalo v průběhu tohoto týdne
svůj pracovní den neziskové organizaci. Energetici se ujali řady profesí
od zedničiny přes zahradničení až po péči o hendikepované. Jejich pomoc směřovala k šesti neziskovým organizacím v JM kraji a na Vysočině, tradičně nejvíc dobrovolníků čistilo Dalešickou přehradu.
Například v Dětském domově v Ivančicích upravili dobrovolníci areál
a pomohli se zahradními pracemi před plánovanými oslavami 120 let
organizace. „Velice si vážíme každé pomoci, protože naše škola a dětský
domov je určen pro děti se zdravotním postižením. Jsme školské zařízení
s celoročním nepřetržitým provozem a naši zaměstnanci nahrazují dětem rodinu. I z tohoto důvodu vzájemná spolupráce, soudržnost, pomoc
a společné činnosti mohou těmto dětem bez rodiny pomoci poznávat
nové přátele, zažít pocit, že patří do většinové společnosti, přestože mají
celoživotní hendikep. Dukovanští pracovníci odvedli v areálu velký kus
práce. Kdyby tato pomoc nepřišla, museli by naši pracovníci upravit areál ve svém volném čase o několika víkendech,“ oceňuje každoroční práci
dobrovolníků Marta Špalková, ředitelka Dětského domova Ivančice.
V rámci dobrovolnické akce „Čas pro dobrou věc“ uklízejí každoročně zaměstnanci JE Dukovany také Dalešickou přehradu. Soustřeďují se především na oblast kolem hráze v Kramolíně, Popovskou
a Dalešickou zátoku a další místa v dolní části přehrady. S rozvozem
dobrovolníků do těžko přístupných míst pomáhají zaměstnanci Vodní
elektrárny Dalešice pracovní lodí Energie a čluny.
Letos se do úklidu zapojilo 23 dobrovolníků z Dukovan. Během
jednoho dne nasbírali 40 pytlů odpadků. Odvoz veškerého nasbíraného
odpadu ze všech sběrných míst zajišťuje TJ Koněšín, organizátor celé
akce. „Každoročně naplníme celý kontejner pneumatik, pytlů a dalších
odpadků. Letos to bylo díky mírné zimě a nižšímu stavu vody o něco
snadnější než v minulých letech,“ říká Jan Šibůrek z TJ Koněšín. /abé/

VELKÝ PIVNÍ FESTIVAL
MALÝCH PIVOVARŮ

28. 6. 2014 od 13.00
13 minipivovarů z celé ČR
více než 50 druhů točených piv
bohaté občerstvení, pivní soutěže,
tombola, hudební odpoledne
Od 20.00 hodin taneční zábava
se skupinou TREMOLO
Vstupné 80 Kč, prvních 500 účastníků sklenice
s logem pivovaru Padochov a pivního fes�valu
ZDARMA ke vstupnému.

PADOCHOV U OSLAVAN
www.pivni-festival.eu
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i Finanční poradna Zlatá mezi kadeřníky Renata Konečná z Ivančic
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.

Po deseti letech jsem se rozhodl změnit bankovní účet. Vybral jsem
si jednu z „nových“ bank, protože po podrobné analýze jsem zjistil, že
za stejný objem služeb zaplatím méně. Jenže se bojím převodu účtu,
hlavně papírování. Lze si to nějak usnadnit?
Češi jsou jedni z nejkonzervativnějších vlastníků bankovních účtů,
mění je jen velice neradi. A přitom to jde tak snadno. Stačí k tomu
využít bankovní mobilitu. Pokud totiž požádáte o změnu účtu pomocí
bankovní mobility, už se nemusíte dál starat o zrušení vašeho „starého/
původního“ účtu, a ještě navíc na svém novém účtu budete mít nastaveny všechny trvalé příkazy tak, jak jste je měl na svém původním.
Díky tomuto jednomu „papíru“ si banky vymění mezi sebou informace
a všechno za vás zařídí. Jednoduché, snadné a bezproblémové.
Každá mince má však dvě strany, a proto existuje pár věcí, na které
je třeba dát si pozor. Jakmile máte ve své „staré/původní“ bance úvěrové produkty, banka účet zruší až po jejich splacení. Těmi produkty jsou
třeba i kontokorent či kreditní karta. V této situaci doporučuji nejprve
půjčené peníze splatit a až potom realizovat změnu.
Zeptejte se na poplatky. Vždy se informujte na bezplatné zákaznické lince, zda vás změna banky bude něco stát. Některé velké
banky zavedly poplatky za rušení trvalých příkazů, pokud jsou zrušeny v souvislosti s bankovní mobilitou. Výjimkou nejsou ani částky
30 korun za každý zrušený příkaz touto formou.
I tato situace má však své řešení. Nejprve si založíte účet v nové bance. Poté si sami zadáte v internetovém bankovnictví nové banky trvalé
příkazy dle potřeby, či podle původního nastavení. Následně v internetovém bankovnictví původní banky převedete většinu prostředků na
účet do nové banky a všechny příkazy zrušíte zdarma. Žádost o změnu
banky použijete již pouze ke zrušení účtu ve „staré/původní“ bance. Je
to hračka a ještě ušetříte peníze za poplatky navíc.
Když budete volat na zákaznickou linku vaší „staré/původní“ banky, zeptejte se také, za jak dlouho vám bude účet zrušen. A taky kdy vám budou
peníze, které na účtu ještě máte, převedeny na nový účet. Každá banka má
totiž jiné lhůty a ty mohou být až 45 dní od doručení bankovní mobility.
Úplně závěrem bych rád zmínil možnost za bankovní poplatky neplatit vůbec a přitom mít své peníze stále pod kontrolou a zdarma k nim
mít přístup ve všech bankomatech. To je však nutné řešit individuálně
dle přesně daných potřeb každého jednotlivce.

Úspěch fotbalistů TJ Jamolice

Společnost BRELIL vyhlásila
soutěž pro profesionální kadeřníky z celé České republiky „Ohromující proměna 2013/2014 aneb
Vaše krása je naší vášní“.
Modelka před proměnou

Soutěžící tak dostali příležitost získat zkušenosti, představit
odborné i široké veřejnosti svou
práci a prosadit své jméno. Soutěžit mohli jednotlivci nebo maximálně tříčlenné týmy (kadeřník,
vizážista, stylista).

Hodnocení zaslaných soutěžních
fotografií bylo anonymní a výsledky byly zveřejněny po hlasování
poroty 17. května. V porotě zasedli
uznávaní odborníci kadeřnické,
Po proměně

módní a novinářské branže.
Soutěžilo se o hlavní cenu
- wellness pobyt pro dvě osoby,
druhá a třetí pozice byla oceněna
luxusními kadeřnickými spotřebiči a potřebami.
Odborná porota ocenila z více

Knihovna září novotou
/Moravský Krumlov/ V úterý
3. června po dvou týdnech plánované druhé etapě rekonstrukce
Městská knihovna Moravský Krumlov opět přivítala své čtenáře.
V loňském roce bylo zrekonstruováno dětské oddělení
a prostory u výpůjčního pultu a
vzniklo nové oddělení pro mládež. V těchto místnostech byly
nainstalovány nové regály a další
knihovnický nábytek.
„Nyní bylo zapotřebí dokončit rekonstrukci v oddělení
pro dospělé čtenáře. Proběhla
výměna zářivek a zároveň byly
vyměněny staré dřevěné regály
za moderní, pro které jsme zvolili
sluníčkově žlutou barvu. Protože
jsme chtěli našim čtenářům pobyt
v knihovně maximálně zpříjemnit, uvažovali jsme i o tom, jak
jim zajistit pohodlí při studiu a
četbě knih. Loni jsme pořídili

pro mládež k četbě i k relaxaci
sedací vaky a pro nejmenší děti
stupňovité pódium a hrací koberce ke čtení i ke hraní. Letos
jsme tedy přemýšleli, jak bychom
mohli v tomto směru potěšit naše
dospělé čtenáře. Nakonec jsme se
rozhodli pro dvě velmi pohodlné
sedací soupravy s nižšími stolky,
které jsou umístěny v oddělení
beletrie a naučné literatury. Čtenáři tak mají možnost si zde číst,
studovat nebo jen relaxovat či
poklábosit si s přáteli,“ uvedla za
MěK Martina Nováková
Dětské oddělení dostalo nové
oranžové židličky, oddělení pro
mládež stříbřitě šedé stolky s
novými židlemi. „Děkujeme mistrům SOŠ p. Válkovi a Hampapovi a učňům SŠDOS Moravský
Krumlov, kteří nám opět vypomohli s montáží regálů a židlí,“
doplnila Martina Nováková.

Vrabčák popáté a s více
než tisícovkou návštěvníků

Po dlouhých 31 letech, kdy se hraje v Jamolicích fotbal, se fotbalisté TJ Jamolice umístili na prvním místě IV. třídy okresní fotbalové
soutěže se ziskem 47 bodů a skórem 83:28 a postupují do III. třídy
této soutěže. Podařilo se sestavit tým, který toto dávné přání všech fanoušků i hráčů splnil. Je to jistě zásluha nejenom vedení TJ Jamolice,
ale i všech, kteří pomáhají pro tento sport vytvářet v Jamolicích dobré
podmínky. Snad tento úspěch přiláká na nově zrekonstruované hřiště
i mládež a budeme mít brzo zastoupení i v soutěži žáků.
Děkuji jménem obce a gratuluji k dosaženému postupu. Přeji fotbalistům, ať se jim ve vyšší soutěži daří a dokáží, že do ní právem patří.
Dana Jarolímová, starostka obce Jamolice

písek
do bazénové
filtrace

145 Kč
za 25 kg

Moravskokrumlovský hudební
festival Vrabčák hlásí oficiální
čísla. „Po sečtení všech návštěvníků mohu říci, že na festival
přišlo takřka 1100 hudebních
fanoušků. To je navzdory deštivému počasí krásná návštěvnost,“
pochvaloval si Bořivoj Švéda z
moravskokrumlovského kulturního střediska.
Festival se konal v polovině
května tradičně ve Vrabčím háj-

ku. Podle starosty Moravského
Krumlova Tomáše Třetiny je
vysoká návštěvnost velkým závazkem také do budoucna. „Už
teď musíme začít s přípravou
dalšího ročníku. Jsem strašně
rád, že si Vrabčák našel své stálé
příznivce,“ konstatoval Třetina,
který se podílí na organizaci
festivalu od jeho začátku.
Festival podpořila v rámci projektu Oranžový rok 2014 Skupina ČEZ.

jak 30 kadeřnic Renatu Konečnou
z Ivančic. Její úspěch v této soutěži nebyl ojedinělý. V roce 2012
získala 3. místo, v roce 2013 stříbro a letos příčku nejvyšší.
Po proměně

„Soutěže Ohromující proměna
jsem se zúčastnila už potřetí a je
to pro mně ocenění, že svou práci
dělám dobře. Na přípravě modelky
se také podílela vizážistka Božena
Davidová a fotograf Jan Rybníček
ze Silůvek, za to jim moc děkuji,“
říká Renata Konečná.
Renata Konečná je majitelkou
salonu K - STUDIO s pobočkami
v Ivančicích a v Brně, kde nabízíkreativní barvení, melíry, stříhání,
svatební, plesové a maturitní účesy.
Specializuje se na tzv. trichologii - vědní obor zabývající se
výzkumem a léčbou vlasové
kůže a vlasů. Studuje jak zdravou

pokožku a vlasy, tak i jejich anomálie - poruchy. Rozděluje se na
lékařskou a kosmetickou.
K léčbě se používá přírodní
vlasová kosmetika BRELIL, která dokáže lidem pomoci s různými
problémy, např.: řídnutí, nadměrné padání vlasů - alopecie, lupy
suché či mastné, suchá a dehydrovaná kůže, lupénka, seboreická
či dětská dermatitida, slabé, suché,
roztřepené vlasy, mastná pokožka,
citlivá pokožka - intoxikovaná pálení, svědění, zarudnutí
Zdravé vlasy rostou ze zdravé
pokožky, pokud je zajištěno optimální prokrvení a zásobování cibulky aktivními složkami. Pokud
není umožněn průchod vlasovým
folikulem a řádné zásobování cibulky, máme smůlu. Šampóny, tonika atd. se k cibulce nedostanou.
„Ke každému klientovi máme
individuální přístup. U problémové pokožky provádíme ošetření ihned i s poradenstvím, jak
správně výrobky používat. Dále
je možné tyto výrobky si ihned
koupit k další domácí léčbě,“
doplňuje Renata Konečná.
Máte-li s Vašimi vlasy jakýkoliv problém, nečekejte domluvte
si osobní schůzku u Renaty Konečné na tel. čísle 777 725 177.
K - STUDIO, Ke Karlovu 299/82
v budově firmy K-servis
Ivančice - Němčice

Vyzkoušejte si discgolf !
/Moravský Krumlov/ Město v minulých dnech vybudovalo v zámeckém parku hřiště pro stále populárnější hru disgolf. V další etapě
pak otevře i další netradiční hry pro všechny - pétanque či kubb.
„Chceme, aby k nám jezdily rodiny s dětmi na celodenní výlety. Zahrají si discgolf, zajdou na pěknou výstavu v zámku a pak třeba stráví
odpoledne na koupališti, kde je nový tobogan,“ vysvětlil Mgr. Tomáš
Třetina, starosta města Moravský Krumlov.
Discgolfové hřiště v zámeckém parku v Moravském Krumlově
se podle odborníků a hráčů řadí mezi nejhezčí v Česku. Nádherné
a vzrostlé stromy v kombinaci s keři a dobře udržovanou zelení přinášejí výborné podmínky pro kvalitní hru.
„Rozmístění jednotlivých jamek je zvoleno tak, aby hráč musel
projít celým tímto nádherným parkem. Kouzelné prostředí, obtížnost
a snadná dostupnost výhozišť po celém parku, to vše dělá toto hřiště
jedinečným,“ řekl Pavel Voloczek, autor designu hřiště.
Discgolf je ideální sport na nedělní odpoledne pro celou rodinu - od
dětí po babičky. Hra je lákavá svou jednoduchostí a zábavou současně.
Velkou výhodou také je, že discgolf je finančně nenáročný - kromě disku
nepotřebují hráči žádné další náčiní. Disky jsou k zapůjčení v půjčovně,
která se nachází v pokladně zámku. Provozní doba půjčovny: úterý
- neděle 10.00 - 12.30 hodin a 13.00 - 17.00 hodin. Za vratnou kauci
300 korun si zapůjčíte sadu tří disků, jednotlivé disky pak za 100 korun.
V případě poškození disku či jeho ztráty je účtováno 300 Kč za 1 kus.
V cenách je zahrnuto poskytnutí score karty, pravidel a popřípadě dalších
informačních materiálů. Více na: http://discgolf-mk.webnode.cz
Obec Suchohrdly u Miroslavi ve spolupráci s TJ Suchohrdly u Mir.
srdečně zve 20. - 21.června 2014 na víkendové

SETKÁNÍ S KRAJANY

z chorvatské vesnice BRESTOV u Daruvaru

V pátek od 16 h posezení na place za sokolovnou s večerní zábavou
V sobotu od 13 h mezinárodní fotbalové utkání Suchohrdly u Mir.
- Daruvarski Brestov. Po zápase posezení na hřišti s harmonikou
Bohaté občerstvení - prasátko na rožni, klobásy, flamendr.
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Krumlov před léty
Ulice Komenského č. p. 142 - 145
Na soukromý dům s č. p. 149 navazuje blok bytových městských
domů s č. p. 142 - 145 na ulici Komenského a na Klášterním náměstí.
Na parcelách bytových domů stávaly domy s č. p. 42/I, 43/I, 129/I,
44/I, 45/I a částečně i 130/I.
Dům s č. p. 42/I patřil v letech 1874 až 1884 Josefě Vyžrálkové, poté
Karlu Bochdanskému (1884 až 1885) a Josefu Lerchovi (1885 až 1894).
Mezi lety 1894 až 1903 náležel dům Františku Trojanovi, po něm pak
Marii Trojanové (1903 až 1921). Mezi lety 1921 až 1930 patřil Marii
Ballakové, následně Franzi Swobodovi (1930 až 1935) a konečně od
roku 1935 Reiffeisenově záložně, zastoupené starostou představenstva
Vilémem Klimem. V roce 1938 zde bydlel v podnájmu puškař Leopold
Suda (nar. 1867 v M. Krumlově), provozující svou živnost v Knížecím
domě, se ženou Marií a synem Leopoldem, krejčím. Leopold Suda starší
působil v M. Krumlově od roku 1916. V domě bydlel v meziválečném
období holič Josef Lokaj (nar. 1877 v Kutné Hoře) se ženou Františkou
a svými učni. Přišel do Moravského Krumlova v roce 1901.
Následující dům s č. p. 144 (43/I) patřil mezi lety 1862 až 1902
Johannu Baschtovi, poté krejčímu Antonínu Smejkalovi (nar. 1868
v M. Krumlově). Žil v domácnosti se ženou Marií. Tento dům byl
po válce zbourán jako poslední z této řady těsně před zahájením stavby
současného bytového komplexu.
V č. p. 129/I bydlel mezi lety 1859 až 1879 Antonín Havlíček, dále
do roku 1906 Anna Závišková, pak do roku 1927 Marie Procházková
a po ní manželé Václav a Marie Sáblíkovi. Marie, porodní asistentka,
zde později žila s dcerou Terezií a Rudolfem Smetákem (nar. 1891
v Domčicích). Ten přišel do města v roce 1936 a zřídil si zde prodejnu
Jasauzenin. Za války obchod nefungoval.
Předposlední domek s č. p. 44/I patřil mezi lety 1853 až 1891 Karlu
Bohdanskému, do roku 1896 pak obci. Mezi lety 1896 až 1921 náležel
dům Leopoldu Bohdanskému a od roku následně konzumu Bratrství.
Šlo o sklad mlýnských výrobků a koloniál, který provozoval obchodník František Rychlý. Dobová reklama avizovala, že zde šlo zakoupit
„uherský salám, ementálský sýr, capari, sardinky, sardele, hořčice, znojemské okurky, rajská jablka, jemný čaj, rum a čaj značky Ruská trojka
a Lamplotovu praženou kávu.“ F. Rychlý (nar. 1889 v Komořanech na
Vyškovsku) přišel do Krumlova v roce 1922 se ženou Františkou a narodila se jim zde dcera Drahomíra. Rodina s okupací odešla z města.
Posledním z této řady domů bylo č. p. 45/I. Sloschekovy seznamy
uvádějí jako majitele M. Weisze (1868 až 1898), dále Johanna Weisze
(1898 až 1906), Leopolda Janschtu (1906 až 1911), po něm Ferdinanda
Bednaříka (1911 až 1914). Mezi lety 1914 až 1917 je dalším majitelem
Občanská záložna, poté byl dům připsán na Matěje Kubíčka (1917 až
1922). Mezi lety 1922 a 1925 patřil dům Jaroslavu Barzavovi a poté
přešel na Národní knihtiskárnu. Ta byla založena v roce 1922 a její
provoz fungoval od 1. ledna 1923. Šlo o výhradně český družstevní
podnik. Zpočátku měla tiskárna velmi skromné vybavení. Od roku
1923 vydávala týdeník Zájmy lidu, tiskárna fungovala též jako knihkupectví, nakladatelství, antikvariát, papírnictví a prodejna hudebnin
a uměleckých předmětů. Prvním ředitelem byl Josef Janků a prvním
majitelem tiskařské koncese byl Jaroslav Barzava, prodejce psacích
strojů. V 1925 podnik získal knihkupeckou koncesi. Od roku 1926
byl ředitelem Josef Jindra. V roce 1933 se stalo družstvo veřejnou obchodní společností o několika majitelích. V roce 1934 byla přistavěna
kancelář tiskárny a proběhla přestavba dvorní budovy. Za války byla
tiskárna uzavřena. V roce 1945 byl dům zcela vybombardován a tiskárenské vybavení bylo rozebráno do Dolních Kounic.
Tiskárna vlastnila i sousední parcelu domu č. p. 130/I v ulici Školní. Dům patřil Jakubu Růžičkovi (1847 až 1896), Antonii Čermákové
(1896 až 1902), Anně Suché (1902 až 1919) a po ní patřil do roku 1924
Franzi Suchému. Po následujících 12 let dům vlastnili Julie a Antonín
Hartlovi, provozující dámské a pánské krejčovství. V roce 1936 byl
dům přepsán na tiskárnu, která jej nechala zbořit.
První návrh bytového domu s č. p. 142 - 145 od Bohumíra Čermáka
byl platný do roku 1949. Původně se mělo jednat o obytný činžovní
dům s poštovním úřadem. Jelikož však poštovní úřad odmítl tuto
lokalitu jako nevyhovující, byl projekt přepracován arch. Jiřím Auermüllerem na obytný dům s prodejními místnostmi v přízemí. Domu se
v ústním podání stále říká „na nové poště“. Kolaudace novostavby proběhla v roce 1953. Cituji z kroniky města: „Byly zde rovněž umístěny
úřadovny Státní pojišťovny. V domě byly v suterénu dílny krejčovského družstva Vkus.“ Pojišťovna a prodejna Vkusu se nacházely v domě
s č. p. 143 (44/I). Mezi lety 1992 až 1996 zde vznikla galanterie Heleny
Černé s názvem Linie a poté prodejna firmy „RB Nábytek“. V roce
2012 se do těchto prodejních místností nastěhovala Květinka Jelínková
& Hladká. Ve stejném vchodu bylo mezi lety 1990 až 2003 středisko
osobní hygieny při domě s pečovatelskou službou (manikúra, pedikúra). V č. p. 144 (43/I) se do roku 1989 nacházela prodejna nábytku
a kuchyní, která byla později soukromá pod názvem Drakr, s.r.o. Mezi
lety 1998 až 2009 zde byla prodejna levných oděvů Nhan Haškové.
Poté byl několik let obchod prázdný a od roku 2012 sem byla přemístěna prodejna RB Nábytek ze sousedního vchodu.
Hana Prymusová

ulice Komenského

ORIENTAČNÍ NÁKRES

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; Fišer, Z. (red.): Moravský Krumlov ve svých osudech. Brno 2009, s. 176.; Výpovědi pamětníků.

expedice speculum
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Historie školy v Letkovicích
Školní docházka ve středověku
nebyla povinná a nedostatečné
vzdělání bylo překážkou rozvoje
společnosti. Dobře si to uvědomovala císařovna Marie Terezie
a její syn Josef II. Právě za jejich
vlády se uskutečnila mimo jiné
také pokroková reforma školství.
Všeobecný školní řád vydaný
8. prosince 1774 určil zřizování
farních škol, stanovil základní
předměty v těchto školách a také
zajištění kurzů pro učitele.
Děti z Letkovic, které rodiče
přece jen posílali do školy, musely denně chodit do Oslavan, kam
byly přiškoleny. Pamětní kniha nezaznamenává, kolik jich bylo, ale
docházka byla nepravidelná, v malé obci, kterou Letkovice byly,
se našlo pro děti dostatek dětské
práce, takže školní docházka byla
spíše druhořadou záležitostí.
První informace, které se týkaly
školáků z Letkovic, popisují, jak
museli Letkovští v roce 1754 přispívat učiteli v Oslavanech. Učitel
dostával od každého rolníka snop
žita a za děti plat: za slabikujícího
týdně 1 krejcar, za čtoucího 2 krejcary, za píšícího 2 kr. a 4 denáry,
za počtáře 3 kr a konečně za žáka,
který se učil hudbě 4. krejcary.
Od příštího roku dostával osla-

stále platili naturálie oslavanskému učiteli, přesto, že Letkovice
byly přiškoleny do Řeznovic.
Dne 7. září 1848 bylo Říšským
zákonem zrušeno veškeré poddanství. Letkovští, v domnění,
že jsou konstitucí zproštěni všech
povinností odvádět naturálie
oslavanskému učiteli, odvádění
zastavili, ale vojenská exekuce je
k opětným dávkám přinutila. To
zřejmě představenstvo obce rozladilo, a proto požádali o zřízení
exkurendní školy (škola v místě,
ale učitelé docházejí odjinud).
Ve stejném roce začal Kürschner
z Ivančic (nikým nebyl ustanoven) po domech vyučovat žáky
v Letkovicích až do roku 1850.
Naturálie oslavanskému učiteli
byly změněny v peněžní dávky
v hodnotě 4 zl., 20 krejcarů.
V roce 1851 byla v Letkovicích povolena exkurendní škola,
společná pro obce Alexovice a
Letkovice. Učitel z řeznovické
školy František Deobis posílal do
Letkovic své pomocníky Augusta
Oderského a Karla (příjmení
neuvedeno), kteří se po čtrnácti
dnech střídali. Pod jejich dozorem
probíhalo vyučování po domech a
bez školních pomůcek až do roku
1853. Tímto opatřením byla Let-

Škola v Letkovicích na pohlednici O. Knolla z Náměště n. Osl., 1929

Letkovických žáků bylo tehdy 43
a alexovických 35.
Zápisy v třídní knize začal psát
František Oderský v češtině v r.
1868. V následujícím roce dochází
k závažné události. Obec koupila
od učitele Františka Oderského za
1200 zl. dům č. 39, který si dosud
najímala za 60 zl. ročně. Získala
tak vlastní školní budovu, ve které
se vyučovalo až do roku 1889.
Hned v dalším roce došlo k další závažné události. Starosta obce
Josef Kavalíř (č.13) dal z neznámé příčiny vyhnat četníkem děti
ze školy, takže až do 2. srpna do
školy nechodily. Proč se tomu

Ledkovice (od 28. 4. 1924 Letkovice), fotograf K. Musil Ivančice, 2. července 1922

vanský učitel navíc od „usedlého“
v Letkovicích 1 krejcar a půl
mázu hrachu, o posvícení koláč
a na Martina husu.
Až v roce 1785 byly Letkovice
vyškoleny z Oslavan a přiškoleny
do Řeznovic, kde byla zřízena fara,
a tak vytvořeny podmínky pro
zřízení farní školy pod dohledem
faráře. Přesto chodily některé děti
dál do Oslavan nebo do Ivančic.
Jak často žáci z Letkovic v Řeznovicích chyběli, nevíme, ale je
třeba si uvědomit, že mezi obcemi
teče řeka Jihlava a lávky byly
při každé větší vodě odplaveny.
V Řeznovicích je učila (do r.
1804) jistá Kratochvílová, a to tak,
že z „Nebes klíče“ trhala listy pro
jednotlivé žáky, po ní vyučoval
tam učitel Jiří Čirčan (1804-1812),
pak Daniel Rambous (1813-1828),
zemřel 1853 v Lískovci a konečně
tam působil pro letkovické žáky
horlivý učitel František Deabis
(1830-1861), výborný štěpař.
Další údaje týkající se školy
v Letkovicích jsou až z roku 1845.
V domě Václava Poláka, čtvrtláníka (č. 1), začal jeho otec Josef
- zednický mistr, vyučovat některé žáky nejzákladnějším školním
předmětům za malou odměnu.
Tato provizorní škola trvala 3
roky. Bylo zajímavé, že Letkovští

kovice vyškoleny z Řeznovic.
V roce 1853 zastává na exkurendní škole zatímně úřad správce
bratr zmíněného Augusta Oderského František Oderský, rodák
z Opatovic u Rajhradu. V následujícím roce byl František Oderský
ustanoven trvale správcem školy a
působí zde až do roku 1875.
Obec mu pořídila školní katalog
a třídní knihu na léta 1854-1871.
Žáci byli rozděleni do dvou oddělení: do prvního chodilo 34 dětí
z Letkovic a 24 z Alexovic, do
druhého 24 z Letkovic a 8 z Alexovic. V zápisech (velice úhledně psaných) se škola naposled
označuje jako exkurendní. František Oderský se oženil s Rozalií
(*1837), dcerou Bartoloměje a Terezie Jonášových, majitelů půl lánu
(dům č. 11), a získal tím na krátkou
dobu kovárnu (č. 39), kterou upravil na školu stálou a pronajímal
ji obci za 60 zl až do r. 1869
Dne 30. října 1865 vyškolilo
moravské místodržitelství společně s biskupskou konsistoří v
Brně obec Alexovice pro nevyhovující školní budovu a ztíženou
její přístupnost v době jarního
rozvodnění z Letkovic a přiškolilo ji do Ivančic. V seznamu
žáků Letkovické školy jsou žáci
z Alexovic ještě další dva roky.

tak stalo, není v pamětní knize
vysvětleno. Že by starosta tímto
způsobem nařídil prázdniny?
Po 22letém působení na škole
v Letkovicích byl učitel František
Oderský v roce 1875 přeřazen
na jednotřídní školu v Nové Vsi
na Tišnovsku. Bylo to z důvodu,
že neměl předepsané učitelské
zkoušky. Později byl přeřazen do
Senorad, kde působil až do roku
1890. Pak odešel do důchodu, žil
v Ivančicích, později v Brně. Po
Fr. Oderském vyučoval krátkou
dobu Čech, pak asi dva roky
František Jucha. Do roku 1880
zde působil Rudolf Bartošek

z Brna. Počet žáků byl v té době
79 s nepravidelnou docházkou.
Dne 2. října 1880 se ustanovila
školní rada. Její členové byli: Jakub Zažímal - farář v Oslavanech,
učitel Rudolf Bartošek a obecním
výborem byli zvoleni: Jan Stolzenthuler - správce oslavanského
velkostatku, František Adam
- pololáník a dva náhradníci.
Předsedou byl zvolen farář Jakub
Zažímal. Ve stejném roce odchází
František Bartošek do Střelic jako
řídící učitel. Na jeho místo nastupuje Eduard Balcar z Ivančic, který v Letkovicích působil 5 let.
Zatímní správce Eduard Balcar
odchází v roce 1885 do Ivančic.
Novým definitivním správcem
školy se stal František Kožíšek
z Ivančic a v Letkovicích na škole působil 38 let. Mimo jiné založil školní knihovnu a kroniku.
V dalším roce povoluje Okresní
školní rada volný den v pátek
namísto čtvrtka, protože v pátek
byly v Ivančicích trhy.
Obecní rada projednala v roce
1886 s Františkem Noskem koupi jeho domu na návsi (č. 12) se
zahradou za 1200 zl. na stavební
místo budoucí školní budovy. Dosavadní škola byla naprosto nevyhovující a hrozilo její uzavření.
Stavitel Josef Kočí z Ivančic
začal na podzim roku 1888 se
stavbou nové školní budovy dle
vlastního plánu. Stavbu nové budovy za 8000 zl. dokončil v příštím roce. Nová školní budova
byla úředně uznána za bezvadnou
a dne 15. září 1890 byla slavnostně vysvěcena oslavanským farářem Janem Hrubešem. Okresní
školní radu zastupoval ředitel
měšťanských škol v Ivančicích
František Charvát. Po slavnostním otevření začalo do školy
chodit 21 chlapců a 41 děvčat.
Dle výnosu okresní školní rady
ze dne 26. září 1887 byli žáci 7.
a 8. tříd od 1. dubna do 31. října
osvobozeni od školní docházky.
Proto ten nízký počet chlapců.
Konečně se obec Letkovice
dočkala nové školní budovy, která
odpovídala tehdejším požadavkům. Jiří Široký, tel. 776 654 494

VÝLET S MUZEEM MORAVSKÝ KRUMLOV
sobota 28.6. od 9.00 hodin

PO HISTORII A PŘÍRODNÍCH
ZAJÍMAVOSTECH NA TRASE
M. KRUMLOV - IVANČICE
MARTIN KUČA, Městské muzeum a galerie Moravský Krumlov, p.o.
PAVEL ROŠTÍNSKÝ, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i. pobočka Brno

Sraz: Moravský Krumlov, náměstí TGM v 9.00 hodin, rozchod:
Ivančice, vlak, nebo bus v odpoledních hodinách. Přibližná délka
trasy: 15 km MK - Rokytná - Budkovice - Ivančice (změna programu
vyhrazena). Trasa bude vedena převážně údolím Rokytné. Fyzická
náročnost: střední. Určeno pro všechny věkové kategorie se zájmem
o archeologii, historii, geologii a jiné přírodní zajímavosti
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v jiném
vhodném termínu. účast zdarma. Srdečně zveme!
Kontakt: muzeum@meksmk.cz
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 16. 06. DO 30. 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 - Městský 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 GUNDAKERA Z LICHTENŠTEJNA. Otevřeno: otevřeno út-ne, 10-17 hodin, v neděli 8. 6.
ZAVŘENO! Vstupné: 80 Kč, snížené (děti, studenti, senioři) 60 Kč.
• 16.6. v 17.00 hod. - ZÁVĚREČNÝ TANEČNÍ VEČER ŽÁKŮ Základní
umělecké školy v kinosále, vstupné dobrovolné. Pořádá ZUŠ.
• 17.6. od 8.00 do 17.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY, nám. TGM.
• 17.6. v 19.30 hod. - MAJORSTUEN - norský folklor. Concentus Moraviae,
XIX. Mezinárodní hudební festival 13 měst. Na zámku. Vstupné 100 / 200 Kč.
• 21.6. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY, nám. TGM.
• 28.6. v 9.00 hod. - SUMMER CUP, fotbalový turnaj na umělé trávě. V Orlovně
Rakšice, startovné 600 Kč, organizuje M. Novák.
• 28.6. v 9.00 hod. - PO HISTORII A PŘÍRODNÍCH ZAJÍMAVOSTECH
NA TRASE M. Krumlov - Ivančice. Naučná procházka zaměřená na archeologii, historii a geologii krajiny. Průvodci jsou Mgr. M. Kuča a PhDr. P. Roštínský,
sraz na náměstí T. G. Masaryka v 9 hodin, rozchod v Ivančicích.

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 základních 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 místních 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
• do 20. 6. - DETAIL. Výstava výtvarného oboru ZUŠ A. Muchy. Galerie a sklepení 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.
• 29.6. - 27.7. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MSMO. 12. ročník soutěžní
výstavy fotografií Moravsko-slezského mapového okruhu. Památník A. Muchy,
vstup zdarma. Vernisáž 28. 6. v 10.00 hodin.

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
• 17.6. v 16.30 hod. - ZÁVĚREČNÁ ŽÁKOVSKÁ BESÍDKA ZUŠ na radnici.
• 20.6. v 17.00 hod. - ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ Miroslav v letním kině.
• 22.6. v 9.00 hod. - Boží tělo. Slavnostní mše na náměstí u sochy sv. Floriána,
po mši půjde procesí kolem polních oltářů do kostela.
• 26.6. - ZÁVĚREČNÝ ROCKOVÝ KONCERT pro základní školu v KD.
• 27.6. - SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ ZŠ na radnici.

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
• 14.6. od 19.00 hod. - KONCERT MLADÍ BRNĚNŠTÍ SYMFONIKOVÉ,
klášter Rosa coeli, vstupné 100 Kč.
• 15.6. od 10.00 hod. - MŠE V KOSTELE SV. ANTONÍNA.
• 14. a 15.6. - POUŤ SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO. Masarykovo nám.,
řemeslný jarmark, atrakce pro děti, atd. Doprovodný program: SYNAGOGAvýstava členů Klubu Moravských fotografů, výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Ivančice. KLÁŠTER ROSA COELI- výstava výtvarných prací žáků ZŠ Dolní
Kounice a Nové Bránice. Otevřeno so, ne od 10-17 hod. KULTURNÍ DŮM:
ŠKOLNÍ AKADEMIE, začátek v 16 hod., pořádá MŠ a ZŠ Dolní Kounice.
• 21.6. od 13.30 hod. - 43. ročník soutěže v požárním sportu O PUTOVNÍ
PROUDNICI, pořádá SDH Dolní Kounice, na fotbalovém hřišti pod zámkem.
• 21.6. od 20.00 hod. - NOČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA ROSA COELI.
Doprovodný program: Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce, ochutnávka vín.
• 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 Coeli, synagoga. Festival se koná pod záštitou otce biskupa Vojtěcha Cikrleho.
Připravujeme: • 19.7. od 20.00 hod. - koncert ŽALMAN A SPOL., klášter
Rosa coeli. Vstupné: dospělí 180 Kč, senioři, studenti 150 Kč.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 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.
• 20.6. v 19.00 hod. - TANEČNÍ SHOW 2014. Taneční show skupiny Mighty
Shake Zastávka. V kulturním domě Cristal. Vstupné 50 Kč děti, 100 Kč dospělí. Pořádá Mighty Shake Zastávka.
• 22.6. od 14.00 hod. - TÁTA FRČÍ. Zábavné odpoledne (nejen) pro tatínky a
jejich ratolesti. Soutěže pro tatínky a děti, divadélko, výtvarné dílničky, malování na obličej, sportovní disciplíny. Možnost zdarma vyzkoušet hraní kuželek,
živá hudba. Občerstvení zajištěno. U nové kuželny. Vstupné: 50 Kč děti, 20 Kč
dospělí. Pořádá MC Kašpárkov.
• 23.6. v 19.00 hod. - LISTOVÁNÍ: HOLČIČKA A CIGARETA. Humorné a zároveň kruté představení přinášející na jeviště úspěšnou knihu Benoita
Duteurtra. Kino Panorama. Vstupné: 90 Kč předprodej KIC, 110 Kč na místě,
50 Kč studenti a senioři. Pořádá KIC Rosice.
• 29.6. v 8.00 hod. - SBĚRATELSKÁ BURZA. Burza sběratelských předmětů a starožitností. Na nádvoří zámku pořádá správa zámku.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 14.6. ve 13.30 hod. - BĚH NADĚJE. Humanitární akce na podporu výzkumu
léku. Bohatý kulturní program. Pořádá TJ Sokol Padochov.
• 21.6. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Prezence 5.00 - 6.00 hodin. Losování sektorů pro 1. kolo a 2. kolo při zakoupení místenky. Přihlášky dopředu 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 mládeže. Startovné: 200
Kč. Bohatá rybářská tombola. Pořádá MRS, MO Oslavany.
• 22.6. od 14.00 hod. - DEN HUDBY. Prohlídky zámku s hudebním programem. Začátek trasy na nádvoří zámku. Pořádá ZUŠ Oslavany.
• 26.6. od 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 27.-29.6. - VÝSTAVA KAKTUSŮ. Prodejní výstava kaktusů a sukulentů ve
vestibulu kina Dělnického domu. Otevírací doba: pátek 10.00 - 18.00, sobota
10.00 - 17.00, neděle 10.00 - 14.00. Vstupné dobrovolné. Pořádá KIS Oslavany.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 20.6. - VYCHÁZKA ZE SENORAD PŘES TEMPLŠTÝN. Odjezd autobusu 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.
• 20.6. v 18.30 hod. - INFORMAČNÍ SCHŮZKA o odjezdech na základnu
„Králíky-Moravský Karlov“ se koná v občerstvení na benzince na Krumlovské
ulici. Poté v 19.00 hod. následuje SCHŮZKA VÝBORU.
• 28.6. - PŘÍRODNÍ PAMÁTKA ŠEBEN - 1100 HNÍZD LESNÍCH MRAVENCŮ. Odjezd z Ivančic vlakem v 7.16, z Brna v 8.20 hod. do Křižanova,
chůze 10 km, zpět vlakem Křižanov-Brno nebo chůze 20 km a zpět vlak Křižanov-Vel. Meziříčí. Odjezdy vlaků zpět budou upřesněny. Vede Milan Blaha.

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
• 2.8. - ZA TAJEMSTVÍM POHÁDKY MÁJE. Z Ostrovačic k památníku
Pohádky máje, Helenčina a Ríšova studánka, hrad Veveří - Keltský festival Lughnasad. 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: 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.
PRŮBĚŽNĚ VYBÍRÁME PLATBY: Pohádka máje, Český ráj.
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
• 27.6. - ROZLOUČENÍ S ,,PÁŤÁKY“.
• 27.6. od 17.00 hod. - BESEDA NAD KRONIKOU. Historie Vedrovic
v cyklu 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
• 27.6. od 10.00 hod. - HURÁ NA PRÁZDNINY. Rozloučení se školním rokem
- trampolíny, skluzavka, skákací hrad, bublinová šou s workshopem a další atrakce. 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
• 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, kapela Sanklabáno. 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
• VOLNÁ MÍSTA na příměstských táborech: • 30.6. - 4.7. - Cesta kolem světa
- příměstský tábor I. • 11.8. - 15.8. - Zvířecí detektiv - příměstský tábor III.
• 18.8. - 22.8. - Cesta kolem světa - výtvarný tábor III.

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 soutěže…. 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
• úterý 19.30 - 20.30 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY. Vede Klára Marvánová,
tel.: 775 109 228. • středa 15-16 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE. Cena
50 Kč/hod., vede Zdeněk Chotaš. • čtvrtek 15-16.30 hod. - DRAMATICKÝ
KROUŽEK. Vede Zdeněk Chotaš. • čtvrtek 17-18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Vede Tomáš Marván, tel.: 777 955 548.

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.

Čtenáři si musí pospíšit
/Ivančice/ Kniha. Příjemný rádce a společník pro ukrácení dlouhé
letní chvíle. Zvlášť o dovolených je příjemné ji otevřít. Díky naší síti
veřejných knihoven si je nemusíme draze kupovat, ale můžeme si je
vypůjčit. Ovšem čtenáři z Ivančic by si měli s výpůjčkou knih či jejich
vrácením pospíšit. Z důvodu provedení revize a aktualizace knihovního fondu v souladu platnou legislativou bude ve dnech od 30. června
do 11. července 2014 místní Městská knihovna uzavřena.
/PeSl/
Vítr v hřívě o.p.s. Ivančice pořádá

TRADIČNÍ LETNÍ TÁBORY S KOŇMI
Letní tábory s ubytováním i příměstské přímo v areálu jezdeckého
oddílu Palma Ivančice. Stravování 5x denně /profesionální kuchyně/.
Dopolední a odpolední aktivity ve stáji a na jízdárně. Rozšíření znalostí
o koních, domácích zvířatech, práce v týmu, komunikační hry a mnoho
dalších aktivit. Pro všechny děti a mládež od 7-15 roků
CENA: 3.800 Kč/turnus, příměstský: 2.900 Kč/turnus, sourozenecké
slevy, více info a přihláška na www.jopalmaivancice.estranky.cz
TERMÍNY: 6.7.- 12.7.; 13.7.- 19.7.; 20.7.- 26.7.; 27.7.-2.8.;
10.8.- 16.8.; 17.8.- 23.8.; 24.8.- 30.8.
KONTAKT: Ing. Bc. Eva Havlátová, tel.: 602 508 885,
e.havlatova@seznam.cz

Harmonicafest už po sedmé
/Ivančice/ V sobotu 21. črvna od 14 hodin se již po sedmé otevřou
brány zámku v Hrubšicích, aby uvítaly návštěvníky tradiční akce HarmonicaFest. Pořádá ji Česká a slovenské asociace hráčů na foukací harmoniku, zkráceně HAAF. Tato asociace je dobrovolné sdružení lidí, kteří
hrají právě na tento hudební nástroj. Festival není žánrově omezen. Představí kapely různých hudebních směrů (převážně blues a rock). Jedinou
podmínkou je, aby jeden z muzikantů hrál na foukací harmoniku. /PeSl/

KMEN OD VELKÉ VRBY
PODAŘÍ SE NÁM ZJISTIT TAJEMSTVÍ VELKÉ VRBY?
...indiánské léto, koupání v řece, plnění Orlích per, život v indiánské
vesnici... - prázdninová příměstská lesní školka pro děti 3-8 let
I. turnus 21. - 25. 7. (8-16 hod.), II. turnus 11. - 15. 8. (8-16hod.)
tábořiště pod Novou Vsí, 2 tee-pee, řeka Oslava, pramen Beran
cena: 1.570 Kč (vč. obědů, rodiče připravují dopol. a odpol. svačinu)
Závazná přihláška po zaplacení nevratné zálohy 300 Kč na účet:
133448722/0300. Kapacita 15 dětí.
Kontakt: Martina Turečková, e-mail: art.amen@volny.cz
mobil: 603 576 988, www.zahumny.cz
Slavnostní sněm ve čtvrtek večer - možnost přespání s rodiči.
Podrobné informace zašleme přihlášeným dětem poštou
na začátku prázdnin.

Boží Tělo v Miroslavi
/Miroslav/ V neděli 22. června se v Miroslavi uskuteční oslava
Božího Těla. V 9.00 hodin začíná na náměstí Svobody slavnostní mše,
po jejímž skončení projde procesí kolem oltářů u domu paní Machové
a domu s pečovatelskou službou do kostela. Mši bude sloužit Mons.
Dr. Karel Simandl z nunciatury v Berlíně.
Roman Volf

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům
18.6. v 17.30 hod. - PŘEDNÁŠKA O ZEN SHIATSU.
Shiatsu jako životní styl, terapie, prevence nebo „jen“ úleva od bolesti
zad? Dnes již velmi známý druh japonské masáže Vám může změnit
pohled na nemoci, starosti a trápení v životě. Přijďte si poslechnout,
s jakými principy Shiatsu pracuje a co vše může ovlivnit. Vstup zdarma.
25.6. v 17.00 hod. - POSEZENÍ NAD KRÁSOU U ČAJE
Krásná vevnitř i navenek? Přijďte zjistit trendy letního líčení a ošetření
pleti. Budete mít možnost si vyzkoušet líčení a ovonět si éterické oleje
pro vnitřní zdraví a pohodu. Vstupné zdarma.
22.7. v 18.00 hod. - V NÁRUČÍ ANDĚLŮ
Téma: Vnitřní zrak, odpuštění, indigové děti. Vstup 150 Kč.
OD ČERVENCE ČAJOVNA OTEVŘENA jen pro plánované akce
a kurzy. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se opět v září!
1. a 2. 8. - ČAJOVNA NA DJEMBE MARATHONU
Pokud Vám přes prázdniny budeme chybět, přijďte na festival do
Moravského Krumlova, tam najdete naši čajovnu se vším všudy.
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
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je
včetně 21 % DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 21 % DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO

koupím
•• Škodu Felicii, Fabii, Octavii, popř.
i jiné auto za rozumnou cenu. Spěchá.
Tel.: 604 470 816.
•• 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.
•• jakékoliv díly na staré moto do roku
1945, např. motor, magnetku, karburátor, převodovku, kola aj. i drobnosti!
Tel.: 723 696 830.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. 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 Octavia 1.6 GLXi, 74 kW,
r. v. 1998, klimatizace, el. okna, celkově dobrý tech. stav, kosmetické vady,
cena 30.000 Kč. Tel.: 722 138 665.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• garáž v Mor. Krumlově u drůbežáren nebo Boroviček. Cena není
problém, zaplatím, kolik si řeknete.
Tel.: 775 357 755.
prodám
•• RD Suchohrdly u Miroslavi, dvougenerační, dvě garáže, hospodář.
Budova, dvůr, zahrádka, vše oploceno
plus 3⁄4 ha pole. Veškeré IS, vlastní
vrtaná studna, plyn. topení, tepelné
čerpadlo. Cena dohodou. Tel.: 603
437 470, volat kdykoliv.
•• RD v Ivančicích, vhodný k bydlení
i podnikání. K rekonstrukci. Cena
dohodou. Tel.: 606 904 446.
•• DB 3+1 v přízemí na novém sídlišti
v Ivančicích. Tel.: 724 950 726.
pronajmu
•• nebytové prostory v centru Ivančic za kostelem. Komerční prostor
75 m2 v přízemí budovy a sklad
100 m2. Parkoviště před budovou.
Volné ihned. Informace na e-mailu:
vera.vroegh@gmail.com
•• byt 2+1 v Ivančicích, cihlový,
kompletně zařízený, nekuřácký, cena
10.000 Kč včetně inkasa, volný od 1.
8. 2014. Tel.: 731 481 938.
•• stodolu v Dobřínsku, plocha cca
40 m2, vhodná jako dílna, nebo sklad.
Info na tel.: 723 428 899, nebo e-mail:
janpavlikdobr@seznam.cz

» RŮZNÉ

•• Hledám spolubydlící do RD v Dukovanech. Tel.: 733 151 311.
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 vojenské, myslivecké. Tel.: 724 468 171.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• starý stabilní parní nebo benzínový
motor používaný např. k pohonu mlátičky. Tel.: 723 696 830.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• tlakovou myčku, typ MR CLEAN
100 TKR Z110. Kovová ložiska, pův.
cena 6.700 Kč, nyní 4.000 Kč. Nová,
nerozbalená. Tel.: 776 071 995.
•• starší pánské horské kolo Superrior
modré barvy, cena 1.200 Kč. Tel.:
607 237 069.
•• model motorové jachty, délka 94 cm
+ baterku pro pohon + profi vysílačku dosah 1 km. Levně. Tel.: 724 690 907.

» SEZNÁMENÍ

•• zajištěný 58letý 175/87 hledá
sympatickou a upřímnou ženu do 56
roků pro trvalý vztah, které také vadí
samota. Tel.: 604 784 524.

» ZVÍŘATA

prodám
•• kobylku, tříletá, Tel.: 724 757 999.
•• jateč. a chov. králíky. Tel.: 732 562 498.
•• 14 ks kačenek, stáří 20 dní, kus za
40 Kč. Tel.: 606 405 218.
daruji
•• koťata růz. barev, kocourky i kočicky. Tel.: 515 221 790, 778 814 844.

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

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

» SLUŽBY

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, 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.

koupím
•• samostatnou elektrickou troubu.
Tel.: 731 242 520.
daruji
•• za odvoz z Miroslavi od 28. 6. skříňovou třídílnou stěnu, tmavěhnedá
s krémovými dvířky, 1x na věšáky,
6x skříňky + šuplata + 4x police. Tel..
773 378 771.

hledám
•• brigádu, jsem 17letá studentka,
spolehlivá, zodpovědná. Můžu pomoci
s nákupem, doprovodem k lékaři, hlídáním dětí, péčí o dom. mazlíčky, úklidem, apod. Děkuji. Tel.: 774 121 796.

» NÁBYTEK

nabízím
(komerční inzerce)
•• SPORT-BAR NA ŠPICI v Moravském Krumlově přijme barmanku/
servírku. V případě zájmu volejte
na tel. číslo: 605 511 789. Kontakt
uveden ve vitríně na ul. Zámecká 3.
•• Přijmeme brigádnice na třísměnný provoz v Oslavanech ke kompletaci papírových výrobků. Pracovní
poměr na dohodu. Tel.: 734 314 737.
•• Přijmu vyučené zedníky, malíře
- natěrače s opravdovým zájmem
o práci. Info 774 530 331, Ivančice.

•• Pekárna IVANKA, s. r. o., Moravský krumlov přijme řidiče sk. C
na rozvoz pečiva. Profesní průkaz
podmínkou. Mor. Krumlov a okolí.
Tel.: 724 529 727.
•• OSP, spol. s r. o. Mor. Krumlov
hledá zkušené zednické party pro stavby v regionu. Kontakt: 737 285 091.

» PODĚKOVÁNÍ

•• Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří zasahovali při hašení
požáru části rodinného domu v Rakšicích 19. května 2014, a zároveň těm,
kteří pomáhali při uklízení a rekonstrukci domu po požáru.
Ošmerovi
•• Děkujeme všem, kteří písemně či
ústně kondolovali k úmrtí Ivo Eibla.
Manželka a synové

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 .
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 .

(komerční inzerce)

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

» ELEKTRO

•• Ošetřovatelka s několikaletou
praxí nabízí péči o sobestačné i ležící
seniory, pomoc s hygienou, rehabilitace, prevence dekubitů, převazy aj.
Tel.: 728 467 593.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

POUŤ V HLUBOKÝCH MAŠŮVKÁCH
Letos již po šesté se vydáme na pěší pouť do Hlubokých Mašůvek,
a to v sobotu 5. července 2014. Pěší poutníci vychází z Rešic
v 7 hodin, další poutníci se mohou připojit po telefonické domluvě.
Odjezd autobusu z Rešic v 15.00 hodin. Odjezd z Mašůvek po
ukončení mše svaté asi ve 22.00 hodin (odjezd bude upřesněn).
Autobus pro poutníky je zdarma.
Zájemci se mohou nahlásit u p. Zdeňky Slámové, Rešice č. 40,
tel.: 723 753 251 a p. Anny Husákové, Rešice č. 59, tel.: 732 621 783.
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.

Žákovský divadelní soubor ZŠ Lesonice
zve všechny malé, větší i největší na dramatizaci pohádky

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
„
ANEB „JENOM JAKO
čtvrtek 19. 6. v 18.00 hodin • sokolovna Lesonice

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.

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 • www.kinorena.cz
ne 15.6. ve 20.00

VŠECHNY CESTY
VEDOU DO HROBU
Western. komedie USA

čt 19.6. ve 20.00
so 21.6. v 18.00
ne 22.6. v 18.00
a ve 20.00 hodin

ZLOBA - KRÁLOVNA
ČERNÉ MAGIE
Fantasy pohádka USA, dabing

so 21.6. ve 20.00
čt 26.6. ve 20.00
pá 27.6. ve 20.00

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Komedie ČR

so 28.6. v 15.00
ne 29.6. v 17.00

JAK VYCVIČIT DRAKA 2
Anim. komedie USA, dabing

so 28.6. v 17.00
a ve 20.00 hodin
ne 29.6. ve 20.00

TRANSFORMERS: ZÁNIK
Akční sci-Fi USA / Čína

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 15.6. v 18.00

VŠE JE ZTRACENO
Akční drama USA, dabing

so 21.6. v 18.00

OGGY A ŠKODÍCI
Anim. komedie FRA, dabing

ne 22.6. v 18.00

BLÍZKO OD SEBE
Drama USA, dabing

so 28.6. v 18.00

HERKULES:
ZROZENÍ LEGENDY
Akční film USA, dabing

so 29.6. v 18.00

3 DNY NA ZABITÍ
Akční thriller USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 15.6. ve 20.00

POJEDEME K MOŘI
Rodinný film ČR

čt 19.6. ve 20.00
pá 20.6. ve 20.00

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Komedie ČR

so 21.6. v 17.00
ne 22.6. v 17.00

(3D) JAK VYCVIČIT
(2D) DRAKA 2
Anim. komedie USA, dabing

so 21.6. ve 20.00

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
Romantický film USA

ne 22.6. ve 20.00

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Komedie Švédsko

čt 26.6. ve 20.00
pá 27.6. ve 20.00

VŠIVÁCI
Drama/komedie ČR

so 28.6. v 17.00

KHUMBA
Animovaný film JAR, dabing

so 28.6. ve 20.00
ne 29.6. v 17.00

TRANSFORMERS: ZÁNIK (3D)
Akční sci-Fi USA / Čína, dabing

ne 29.6. ve 20.00

GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
Životopisný film USA/Francie

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

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

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.

V sobotu 28. června od 20:00 hodin
se uskuteční v chovatelském klubu ZO ČSCH Moravské Bránice

PŮLSILVESTR SE SKUPINOU OZON

so 14.6. ve 21.45

47 RÓNINŮ
Dobrodružná fantasy USA

pá 20.6. ve 21.45

RIVALOVÉ
Sport. drama USA, Něm, VB

so 21.6. ve 21.45

HUSITI
Animovaná komedie ČR

pá 27.6. ve 21.45

MAFIÁNOVI
Akční krimi komedie Francie

so 28.6. ve 21.45

RIDDICK
Akční sci-fi thriller USA / VB
Cena vstupného je nově stanovena pouze na 50 Kč.

Skladby si vybírají hosté z cca 900 skladeb
od různých interpretů + karaoke. Vstupné 100 Kč.

MO MRS Moravský Krumlov pořádá ke Dni dětí
v sobotu 21. června na rybníku ve Vrabčím hájku

DĚTSKÉ ZÁVODY

Pro děti od 5 do 15 let. (Děti od 5 do 8 let za doprovodu rodičů).
Zahájení v 8.00 hodin, ukončení ve 12.00 hodin.
Občerstvení pro soutěžící zdarma.
TJ Polánka vás srdečně zve na akci k 50. výročí založení TJ

50 LET FOTBALU V POLÁNCE

Akce se koná v sobotu 21. 6. 2014 od 13:00 na hřišti v Polánce.
Sehrány budou zápasy mezi starými gardami (muži nad 35 let)
Polánky, Řeznovic a Moravského Krumlova. Na závěr se utkají
A-týmy Polánky a Moravského Krumlova.
Během odpoledne proběhne soutěž ve střelbě na láhev sektu.
Večer taneční zábava (za deště v KD) - HRAJE DUO CARRIE.
Bohaté občerstvení (uzená cigára, kotlík, pivo, limo, …) zajištěno.

OSLAVY 780 LET

OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O VIŠŇOVÉM,

SRAZ RODÁKŮ

na pouťovou sobotu dne 28. 6. 2014
Od 13.00 hodin: • slavnostní zahájení před budovou základní školy
• požehnání symbolů městyse - vlajky a znaku • představení knihy
Višňové vydané při příležitosti 780 let od první písemné zmínky o obci
• vystoupení folklórního kroužku při základní škole • prohlídka školy
Od 14.00 hodin: • prohlídka opravené hasičské zbrojnice s novou
přístavbou a materiální připraveností zásahové jednotky • prodej
občerstvení (nápoje, douzená cigára) • prohlídka kostela sv. Jana Křtitele
Od 15.00 hodin: • požehnání zrestaurované sochy Panny Marie,
která bude znovu umístěna nad vstupním portálem do budovy
zámku • prohlídky sakrálních staveb v zámeckém parku, kaple
Neposkvrněného početí Panny Marie
Od 15.30 hodin: • Venkovanka - k poslechu a tanci na náměstí před
Restaurací U Brázdů
Od 18.00 do 19.00 hodin: koncert ZUŠ Letovice - zámecké nádvoří
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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 13/14 vyjde 27. června 2014, uzávěrka 24. června 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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Kde je zdroj vaší síly a vitality?
Povídaní s Janou Šaurovou z ivančického Pramene života o těle.
Jani, jak to máš ty? Kde pořád
bereš tolik energie?
Já osobně to mám tak, že mám
ráda východní nauky a zdravý
selský rozum. Dle většiny východních nauk máme dáno do
vínku určité množství základní

hrbíme a dýcháme jen povrchově
a celý den prosedíme - je naprosto přirozené, že se cítíme utahaní,
podráždění a o radosti ze života
nelze vůbec mluvit.
Průtok energie tělem, to, že se
energie hýbe a že je v neustálé
proměně, nás vyživuje nejen na
těle, ale i na duši.

životní energie, která je vyčerpatelná. A ze vzduchu a jídla pak
získáváme další, která doplňuje
naši životní. Když ze vzduchu
a jídla přijímáme dost energie a
máme v rovnováze odpočinek a
práci, tak se nám spotřebovává
mnohem méně té životní. Tato
životní energie je vyčerpatelná a
ve chvíli kdy dojde, tělo umírá.
Z toho vyplývá, že pokud jíme
vyváženě, správně dýcháme, hýbeme se a odpočíváme, budeme
dlouho živi a zdrávi.
Naopak když je naše tělo jak
popelnice, sníme, na co příjdeme, nedodáváme tělu dostatek
potřebných živin, nebo když se

Já ráda nakupuji kvalitní potraviny na farmářských trzích, jím
vyváženě a pravidelně cvičím,
protahuji se a stimuluji akupunkturní body na těle. Učím se plnohodnotně odpočívat, tedy úplně
vypnout, když přijedu z práce
domů. Nechat starosti v práci a doma si užívat rodiny.
Jak tedy rozhýbat své tělo,
svou energii?
Energie se dá rozhýbat několika způsoby a nejjednodušším
z nich je pohyb. Někdy nám
ovšem brání bolest, lenost, únava.
V tom případě doporučuji Shiatsu
masáž. Shiatsu masáž je přímo
zaměřená na rozhýbání energie

v těle pomocí stimulace meridiánu a akupunkturních bodů, nejen
že člověk se cítí mnohem vitálnější, ale má i silnější vůli změnit
něco ve svém životě.
Jak si vybrat kvalitního Shiatsu praktika?
Dle evropské federace musí
mít Shiatsu praktik vzdělání
v rozsahu 600 hodin + praxi.
Vzdělání v oblasti fyziologie, patologie, tradiční čínské medicíny
a další. Takové studium je u nás
koncipováno na 3 roky. Seznam
praktiků, kteří takovou školou
prošli a úspěšně složili závěrečné zkoušky, je na webových
stránkách české asociace shiatsu
- www.shiatsuasociace.cz
Když nechci být profesionální praktik, ale i tak mě zajímá
Shiatsu a chci umět rozhýbat
energii sobě a své rodině, jsou
na to knihy?
Ano, jsou na to knihy, ale
osobně zastávám názor, že praxi
se nic nevyrovná, a proto v Brně,
Ivančicích a Bratislavě pořádám
Kurzy zájmového Zen Shiatsu,
kde učím lidi, jak pomoci sami
sobě a rodině, díky základům
Shiatsu, které body mohou být
prospěšné při bolestech hlavy,
při zácpě atd. Bez chemie zcela
přirozenou cestou pro naše tělo.
Informace o tom, co se na kurzu
naučíte a kdy probíhá, najdete
na www.pramenzivota.com
Máš nějaký vzkaz závěrem?
Pohyb a proměna patří k životu. Čím více se jim bráníte, tím
více vás budou životní okolnosti
nutit ke změně.
Šaurová Jana
tel.: 777 198 577
www.pramenzivota.com

Bambiriáda 2014 - Už nás znáte?
Bambiriáda Ivančicích proběhla ve dnech 23. a 24. května,
poprvé v areálu Střediska volného času Ivančice na Zemědělské
ulici. Což se ukázalo jako velkým
přínosem a výborným zázemím
pro účastníky i organizátory.
Záštitu nad touto akcí převzal náměstek hejtmana JMK Stanislav
Juránek, europoslankyně Zuzana Brzobohatá a místní záštitu
převzal starosta města Ivančice
Vojtěch Adam.
Bambiriádu navštívilo 1900
účastníků, měli možnost zhlédnout 41 zapojených organizací
- 46 pódiových vystoupení, 470
vystupujících, 27 prezentačních
stánků, 40 aktivit na stáncích.
Při vstupu obdrželi vstupenku
s informacemi a „bambiriádní“ kartu s mapkou, na kterou sbíraly děti
razítka. Při splnění úkolů si v informačním stánku SVČ Ivančice vybíraly odměnu. Celou akcí provázel
moderátor Honza Dvořák.
Návštěvníci byli nadšeni z pro-

gramu různých aktivit - šermířská
aréna, hlavolamy, ukázky juda,
jízdy na motorkách, skákací boty,
trampolíny, rukodělné práce a
tvoření, malování na obličej,
ukázky výcviku psů, ukázky
práce hasičů, policie a záchranářů, prvky sportovního mobilního
hřiště, nabídka programů a prezentace dobrovolníků zemí EU,
prezentace mládežnických klubů
a mnoho dalšího.
Na pódiu se představily například soubory aerobiku, mažoretek, street dance, společenských
tanců, folklórní soubor, gymnastika, vystoupení školní akademie, hudební seskupení. V rámci
doprovodného programu malí i
velcí návštěvníci navštívili airsoftovou střelnici, vyzkoušeli si
lanové překážky, na stanovištích
armády se seznámili s výstrojí
a výzbrojí vojáků, automobilovou technikou a zastříleli si.
Na programu se také aktivně
podíleli senioři z Ivančic, kteří na

svém stánku představili činnost
a prezentovali své výrobky - pletení, háčkování, vyšívání, dřevěné hračky, děti upoutaly nádherné
panenky, oblečky na miminka,
další výrobky a perníčky.
Pro nejmenší děti bylo připraveno zábavné stanoviště a dětský
herní koutek - skluzavky, prolézačka housenka, velké molitanové kostky, trampolína, houpací
koník, omalovánky.
Návštěvníci akce měli možnost
zdarma navštívit rozhlednu Vl.
Menšíka na Hlíně a za zvýhodněné vstupné Památník A. Muchy
v Ivančicích. V rámci Bambirády
se uskutečnil turnaj ve florbalu,
nohejbalu a ve šprtci.
Ivančickou Bambiriádu v letošním roce podpořily Jaderná
elektrárna Dukovany, Jihomoravský kraj a město Ivančice.
Děkujeme touto cestou všem,
kteří se na letošní Bambiriádě
v Ivančicích podíleli.
Jana Heřmanová, SVČ Ivančice
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