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tel. 724 680 736

Občanské sdružení ALMA

www.facebook.com/sdruzeniALMA
Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

informace - odkazy - naše akce

RAZÍTKa Amazon vs. výzkum a výroba

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

V minulých dnech rozhodlo
vedení americké společnosti
Amazon, že obří logistické centrum v Brně nepostaví. Vedení
města, radní i developer sice stále
nevidí toto vyjádření jako konečné, jihomoravský hejtman ale
vydal následující prohlášení:
„Je mi líto, že Amazon nezvolil
pro svoji investici Brno, není to
podle mě primárně chyba kraje
a jen v malé míře města Brna.
Je bohužel zřejmé, že silácká
prohlášení developera CTP neodpovídala realitě a stanoviskům
Amazonu. Nepovažuji v té souvislosti za náhodné ani oznámení
šéfů CTP o prodeji významných
aktiv firmy před několika týdny.
Je otázkou, zda nebylo uvedeno
v omyl i vedení a Zastupitelstvo
města Brna, kraj i vláda. Přesto
věřím, že se podaří v budoucnu
ve spolupráci kraje a města získat
do Brna významné investory,
zejména ve vazbě na novou
Regionální inovační strategii
a podporu moderních technologií,
biomedicíny či IT. Za Jihomoravský kraj budeme nabízet investice
mimo jiné našim novým partnerům - největší čínské provincii
Guandong a nejbohatší republice
Ruské federace Tatarstánu,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

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

Ve vyjádření hejtmana je potřeba hledat pozitivní informaci
o záměru najít jiného investora.
Ne pro stavbu překladiště, ale
pro podporu výzkumu a vývoje.
Nahrává tomu i schválení nové
Regionální inovační strategie
jihomoravskými zastupiteli.
„Jižní Morava má silnou tradici
ve strojírenství. V poslední době
se stává také centrem výzkumu
v oblasti elektrotechniky, IT a biotechnologií. Svá vývojová centra tu mají špičky v elektronové
mikroskopii a firmy zabývající se
počítačovou bezpečností. Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje tedy hodně staví
na našich silných stránkách,“
vysvětluje Michal Hašek.
„Regionální inovační strategie
Jihomoravského kraje je dlouhodobý plán k zajištění konkurenceschopnosti jižní Moravy.
Jihomoravský kraj byl první,
který takový dokument již v roce
2001 zpracoval. Dnes jej musí
zpracovávat všechny regiony
žádající o evropské dotace, nově
je nezbytnou podmínkou k jejich
čerpání,“ vysvětluje důležitost
dokumentu manažer RIS Petr
Chládek a dodává, že díky třináctiletým zkušenostem má jižní
Morava značný náskok.

foto: www.intemac.cz

JM kraj v minulosti úspěšně
čerpal přes 17 miliard korun
z evropských fondů na budování
infrastruktury pro špičkový výzkum. Vznikl tak například Středoevropský technologický institut
(CEITEC) v Brně nebo Kompetenční centrum INTEMAC v Kuřimi.
„Brno a jižní Morava jsou otevřeny spolupráci mezi firmami
a vědci. Infrastruktura je vybudovaná a je teď na čase ji maximálně
využívat. Menší a střední firmy
z celého kraje se nyní snadno
dostanou k přístrojům a vybavení,
které jim pomohou jejich podniká-

ní rychleji rozvíjet,“ říká brněnský
primátor Roman Onderka.
Brno má technologie, výzkum,
vědecké kapacity, vysoké školy.
Co mu chybí, jsou další investoři, kteří by do regionu přinesli
nové projekty. Zahraniční firmy
přilákané budovanými infrastrukturami do Brna podle vyjádření
hejtmana už vytvořily přes 16
tisíc pracovních míst. A nejsou
to místa v logistických megaskladech, jakým měl být třeba Amazon. Jsou to pozice ve výrobních
a výzkumných společnostech a ty
by měly dostat zelenou. /mape/

2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

27.06.2014

Průtah Polankou otevřen

Slovo úvodem

PŘIŠLA DOBA MELOUNOVÁ
Tak už je to tady. Čas okurek, melounů a prázdnin. Naše milované
ratoles� vyklouzly v pátek na dva měsíce z tenat nemilosrdné školní
výuky, prováděné sveřepými pedagogy, a začínají si užívat nekonečné letní svobody. Za�mco si nebozí učitelé na okamžik oddechnou
od našich věčně povykujících andílků, nám rodičům přibývají vrásky.
Naše omladina má obyčejně plno skvělých nápadů už během školního roku. V tento požehnaný čas je naštěs� trochu omezují školní
povinnos� a nutnost občas otevřít knihu, ale o prázdninách? To se
jejich fantazii obyčejně meze nekladou, zvlášť tehdy, když rodiče
meškají v zaměstnání a nemohou si vzít na přeskáčku dovolenou.
Pravda, nebývali jsme jiní. Vzpomínám si na plán, kdy jsme s kamarádem chtěli o prázdninách utéct z domova směr Karibské moře
a domoci se slušného majetku vylupováním španělských galeon.
Bohužel to nevyšlo. U pohraničních drátů hlídali drsní pohraničníci,
kteří by nám útěk do imperialis�cké ciziny rozmluvili. S �m bychom
se asi smířili. Ovšem nepřála nám ani doba. Druhá polovina XX.
stole� nebyla prostě těmto pirátským dobrodružstvím nakloněna.
Ovšem tento prázdninový sen byl nádherný, voňavý a sladký. Když
nic jiného, řádili jsme alespoň na řece.
Je mi trošku líto dnešních dě�. Roman�cká dobrodružství a sny
jim ukradla technika a dnešní uspěchaná doba. Pirátské filmy jsou
pro ně nuda. Pokud si jejich mírně zpozdilý ta�k dovolí na DVD pus�t western, kvitují to zdviženým obočím a ťukáním na čelo.
Co ovšem s nimi? Ne, že bychom jim nevěřili, ale přece jenom,
vracet se do vyhořelého nebo vytopeného domova se nám nechce.
Ještě, že částečně funguje ins�tut babiček, či nějakých jiných blízkých příbuzných, kam lze dě�čky poslat a tak se jich pod průhlednou záminkou návštěvy milující te�čky zbavit. Druhou možnos� je
poslat je na nějaký ten tema�cký tábor a pověsit je tak na krk nic
netušícím vedoucím. Ne, že bychom se svých ratoles� o prázdninách chtěli zbavit. Ovšem není nic tristnějšího, hlavně pro čtrnác�letou slečnu, než trávit dovolenou se svými vlastními rodiči.
Já sám mám prázdniny spojené s koupáním v řece, lítáním po
lesích a frontou na melouny. Pro neznalé (mladší generaci). Fronta
byl zástup lidí, tvořící se zejména v časech socialismu, kteří čekali
na nějaké nedostatkové zboží, nadávali na poměry a pomlouvali nepřítomné sousedy či stranické funkcionáře. Čekávalo se i na ovoce
a zeleninu. Rajčata, okurky a melouny. Zeleninu jsme měli vlastní a
její přebytky jsme prodávali. Horší to bylo právě s melouny. A tak,
několikrát za prázdniny, vyhlásil městský rozhlas, že přijedou na
náměs� melounáři. Vzápě� se u patřičného stánku před kostelem
začala tvořit pěkně dlouhá a hutná fronta. Občané zde v poklidu
čekali, až přijede nákladní auto plné sladkých a šťavnatých plodů
z jižního Slovenska. Pokud si dobře pamatuji, přivezli jich vždycky
dost, prodavačům šla práce rychle od ruky a rozprodali je všechny.
Za závratnou cenu 5 Kčs za kilo.
Později jsem zjis�l, že dobrý meloun se dá vypěstovat i v Ivančicích, ale o tom snad někdy příště. Prázdniny jsou pro mě prostě
dobou melounovou. Velký zelený plod je pro mě jejích symbolem.
Dnes se dá koupit i v zimě, ale už to není prostě ono. Tu správnou
chuť klukovských prázdninových rošťáren nedokáže nahradit.
Pěkné proži� letní dovolené za celou redakci Zrcadla přeje všem
našim čtenářům Petr Sláma

Chtějí v ulicích kamery
/Moravský Krumlov/ Kamerový systém. Pro někoho další omezování osobní svobody, špiclování občanů a podstatné přiblížení se
poměrům, které ve svých románech popisuje známý britský spisovatel
George Orwell. Pro bezpečnostní odborníky, jsou kamery vítaným
pomocníkem, jak monitorovat situaci, hlavně kriminalitu a různé jiné
krizové situace v ulicích města. Dobře zaměřené kamery na vytipované krizové body můžou zmírnit dopady zejména vandalismu či jiné
kriminality, a zabránit tak škodám na obecním i soukromém majetku.
Zároveň dokáží zefektivnit činnost bezpečnostních sborů. O vytvořením takového systému přemýšlejí i radní v Moravském Krumlově.
Na svém zasedání pověřili městské úředníky zpracováním projektové
dokumentace kamerového systému pro Moravský Krumlov.
/PeSl/

Ivančice posunou hranice
/Moravský Krumlov/ V pondělí 30. června oficiálně končí
stavební práce na průtahu Polankou u Moravského Krumlova.
V místní části Polánka se potkaly dvě významné investiční
akce. Vybudování splaškové kanalizace a kompletní rekonstrukce průtahu obcí.
„Po mnoha jednáních se tyto
projekty podařilo skloubit a za

necelý rok také dokončit (jednání byla o to složitější, že na oba
projekty byly získány významné
dotační prostředky). Chci tímto
poděkovat všem zúčastněným za
spolupráci. Zejména pro obyvatele
této místní části to byl náročný rok,
ale věřím, že výsledek potěší nejen
je, ale i každého projíždějícího,“
uvedl místostarosta Moravského
Krumlova Zdeněk Juránek. /abé/

Digitální povodňový plán
/Moravský Krumlov/ Povodně
jsou strašákem moderní doby.
Z tohoto důvodu se snaží všichni
vodohospodářští odborníci určit
jejich případný rozsah, zejména
stanovit aktivní zónu záplav. Na
základě těchto i jiných studií jsou
vytvářeny povodňové plány, které
řeší organizační a technická opatření potřebná k odvrácení nebo
zmírnění škod při povodni.
Obsahují zpravidla dvě části.
V organizační části jsou to především jmenné seznamy, způsob
spojení a úkoly pro jednotlivé
účastníky ochrany před povodněmi. Druhou částí je část grafická,
která obsahuje mapy se zákresem
záplavových území, evakuační
trasy, hlásné profily a informační
místa. Tuto dokumentaci má v sou-

časnosti zpracovánu většina obcí.
Moderním trendem v této oblasti
jsou digitální povodňové plány.
V Moravském Krumlově chtějí
také vypracovat jeho digitální podobu. Rada města vydala rozpočtové opatření k finančnímu zabezpečení projektu s názvem „Digitální
povodňový plán ORP Moravský
Krumlov“. Digitální povodňový
plán má oproti klasickému „papírovému“ celou řadu výhod, neboť
obsahuje v přehledné formě značné
množství informací geografického
charakteru.
/PeSl/

V případě potřeby nás kontaktujte na noviny@zrcadlo.info
DALŠÍ ZRCADLO VYCHÁZÍ 25. ČERVENCE.

PALIVOVÉHO

DŘEVA

telefon: 604 603 978

Žaluzie Koblížek
) 602 733 688

Výsuvné markýzy na terase
a verandě - RD Ivančice

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ
Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

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

/Ivančice/ Město Ivančice se neustálé rozrůstá. Tam, kde byly v minulosti zahrady, dnes stojí obytné domy. Jedním z takových příkladů je
i oblast Horních Pancířů, kde vznikla během několika málo let souvislá
obytná zástavba. Z tohoto důvodu se Rada města Ivančic rozhodla schválit posunutí dopravního značení obce před železniční přejezd směrem
k Oslavanům. To znamená, kromě jiného, že řidiči budou povinni respektovat ustanovení zákona o silničním provozu a dodržovat zde rychlost
50 km/h. Do budoucna je zde plánován i chodník, který bude napojen
na stávající komunikaci pro pěší u kruhového objezdu.
/PeSl/

Zámek opraví druhá firma

/Miroslav/ Rekonstrukci zámku v Miroslavi provede stavební firma
OSP, spol. s r. o. z Moravského Krumlova. Výběrové řízení sice původně vyhrálo sdružení „Zámek Miroslav“, ale zadavatel zakázky MěÚ
Miroslav toto sdružení dvakrát neúspěšně vyzval k podpisu smlouvy a
také zjistil, že jedna z firem sdružení - První litomyšlská stavební a. s.,
sama na sebe podala návrh na insolvenční řízení. Zadavatel tedy využil
možnost, kterou mu dává platný zákon o veřejných zakázkách a vyzval
k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí, a tím
byla právě firma OSP, spol. s r. o. Moravský Krumlov.
/PeSl/

Ulice na Brněnce uzavřena

/Ivančice/ Do konce srpna bude úplně uzavřena ulice Na Brněnce
v Ivančicích (krajská silnice II/394, hlavní tah na Brno). V úseku
mezi křižovatkami s ulicemi Oslavanská a Na Úvoze. Objízdná trasa
je vedena po silnici II/393 do Oslavan a dále po silnici III/39410 přes
Padochov. Objízdná trasa pro spoje linkové osobní dopravy je vedena
obousměrně ulicemi Na Úvoze, V Lánech a Oslavanská.
/PeSl/

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

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

REDAKČNÍ DOVOLENÁ od 1. do 13. července.

PRODEJ A DOVOZ

ZPRÁVY Z RADNIC

se znalostí AJ nebo i NJ:
»
»
»
»
»

Projektový manager a inženýr
Vedoucí metalografické laboratoře
Junior inženýr kvality
Technik 3D měření
Technik automatizace/konstruktér

» Seřizovač lisů
» Nástrojař - příprava a oprava nástrojů
» 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

SEZÓNA
TRVALEK
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

www.zaluziekoblizek.cz

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4
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Na koleje jižní Moravy zamířil první RegioPanter §
První z flotily nových nízko- kraje Michalu Haškovi.
linkách provozovaných v rámci při plném počtu sedmi souprav
podlažních elektrických jednotek
RegioPanter v pátek 20. června v
Brně symbolicky předal generální
ředitel Českých drah Daniel Kurucz hejtmanovi Jihomoravského

„Pro Jihomoravský kraj znamená nasazení nových jednotek
naplnění dlouhodobých oprávněných požadavků na modernizaci
vozového parku na železničních

Hlas ivančické nemocnici
O tom, že lidé rádi soutěží, není pochyb. Dokladem toho je probíhající fotbalový šampionát v Brazílii. Bez naší účasti na tomto turnaji
musíme či můžeme fandit někomu jinému. Cena pro vítěze? Poměrně
hodnotná - „zlatý hrnec“ plus nějaký ten kredit navíc.
Od 26. června do 25. července 2014 se odehrává ovšem i jiná soutěž
- slavná (aspoň podle obsahu) a také o hodnotné ceny. Česká spořitelna
vypsala grantový program pro neziskovky a své klienty o nejlepší sociální projekty. Jedna z oblastí, do níž mohly projekty směřovat, nesla
název „Aktivní život seniorů“. Protože máme seniory na srdci, prakticky jim pomáháme a už několik let dobrovolnicky spolupracujeme
s ivančickou nemocnicí (navíc jedna žena placená sborem v nemocnici
pracuje), reagovali jsme na výzvu České spořitelny a přišli s projektem
nazvaným Invalidní vozíky pro LDN v Ivančicích. Po výběru grantovou komisí jsme postoupili do druhého, veřejného kola.
Tento náš projekt spočívá v tom, že za cca 50 000 Kč bude nakoupeno 5 invalidních vozíků podle potřeb a specifikace nemocnice.
Vozíky pak budou využívány v nemocnici na oddělení LDN, kde je
jich nedostatek. Asi si dokážete představit, jaký potenciál vozíky pro
nemocné mají. Pravděpodobně tušíte, jakou mohou být pomocí pro ty,
kteří dlouhé měsíce tráví v nemocničním pokoji mezi čtyřmi stěnami.
Vyvezení pacienta na čerstvý vzduch ve společnosti toho, kdo se o něj
zajímá, jistě přispívá k jeho chuti do života. Navýšení vozíků rozšíří
i možnosti dobrovolnické služby v nemocnici.
Jak se můžete soutěže zúčastnit i vy? Celkem jednoduše. Stačí na
internetových stránkách www.csas.cz/granty správně kliknout - dát
svůj hlas právě pro náš projekt. V lepším případě hlasovat a povzbudit
k hlasování i své známé.
Vyhlížím výhru v této soutěži spolu s vámi. Zároveň vnímám, že
jde ještě o víc než o získání 5 invalidních vozíků. Je to i jistý počin
k pozvednutí naší nemocnice. To, že ji tu máme a budeme mít, není
žádnou samozřejmostí. Chci však, aby tu byla a prosperovala. Kvůli ní
samotné, kvůli městu a okolí i kvůli sobě samému.
Pojďme spolu vyhrát. Tento projekt je přece i Tvůj! Zdeněk Chotaš
- správce Sboru Jednoty bratrské (Zahrady) a dobrovolník v nemocnici

Kraj dá 28 milionů korun
dobrovolným hasičům
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání ve čtvrtek
19. června schválilo dotace pro sbory dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 28 milionů korun. Jde o dotace určené k zajištění a udržení
akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů, které se podílejí
nejen na hašení požárů, ale i na záchranných pracích, při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech.
„Doporučení na rozdělení této částky připravila odborná komise složená z hasičů a krajská rada jejich návrh akceptovala. Za uplynulé roky
jde o celkovou částku 180 milionů korun, která je už znát na hasičském
vybavení. Na základě podnětů z jednotlivých hasičských sborů budeme
od příštího roku v rámci tohoto dotačního programu přispívat také na
údržbu a obnovu hasičských zbrojnic,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Rozdělení dotací vychází z Dotačního programu na požární techniku
a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí JM kraje na období 2013 - 2016, který
byl schválen loni v únoru. Cílem programu je výrazné zlepšení materiálního vybavení jednotek dobrovolných hasičů zapojených do integrovaného záchranného systému kraje. Ty si mohou za dotace koupit či
rekonstruovat automobily, cisternové stříkačky, zásahovou a pracovní
výstroj a výzbroj, speciální vybavení pro záchranné a likvidační práce.
Těm žadatelům, jejichž žádosti byly posouzeny a doporučeny odbornou komisí, poskytne kraj dotaci maximálně do 70 % celkových výdajů. Například na nákup cisternové automobilní stříkačky se poskytuje
dotace v maximální výši jednoho milionu korun.
/abé/

Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Nejvíce oceňujeme bezbariérovost
vozidel. Nejen seniorům, ale i
rodičům s kočárky nebo cyklistům se nyní bude nastupovat
snadněji,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
České dráhy uzavřely loni v
květnu smlouvu v hodnotě necelých 943 milionů korun se společností Škoda Vagonka na dodávku
sedmi jednotek pro regionální dopravu v JM kraji. Rok od podpisu
smlouvy nasazují České dráhy
první dvouvozovou jednotku do
provozu na vytížené lince S2 Křenovice - Brno - Letovice. Všech
sedm jednotek, dvě dvouvozové a
pět třívozových, dodá výrobce do
podzimu letošního roku.
Nové jednotky částečně nahradí čtyřicet let staré pantografy.
„Všech sedm jednotek bychom
rádi nasadili do podzimu letošního roku, víkendové spoje budou

ze 70 % v nových vozech, v pracovní dny budeme s ohledem
na kapacitu zdvojovat jednotky,
podíl nových vozidel tak dosáhne
45 %,“ řekl generální ředitel Českých drah Daniel Kurucz.
Nová vozidla nabídnou výrazně vyšší komfort, bezbariérové
nástupní prostory umožňující
snadný nástup seniorům, cestujícím s malými dětmi, maminkám
s kočárky, vozíčkářům nebo cyklistům. Cestující jsou o průběhu
cesty a následujících zastávkách
informováni informačním systémem vybaveným LCD displeji;
WC je vybaveno uzavřeným
systémem, lze ho tedy využívat
i ve stanicích, jedna toaleta je
navíc bezbariérová a vybavená
sklopným pultem pro přebalování
kojenců. Souprava je vybavena
zařízením Wi-Fi pro připojení
k internetu. Nechybí klimatizace
a v první třídě el. zásuvky k připojení například notebooků. /abé/

V Zrcadle č. 11/2014 byla v článku „Letecké
havarie v okolí“ uvedena nesprávná informace,
týkající se pohřbu zahynuvšího letce Josefa
Plechatého na evangelickém hřbitově v Miroslavi.
Pan Plechatý byl pohřben na katolickém hřbitově.
Čtenářům se omluváme.
redakce Zrcadla

rodou“, se mi vybavuje jedna ze
závěrečných scén z pohádky Šíleně smutná princezna, kdy se dva
rádcové - rozvraceči, při omývání
po zápase v bahně, radí, co že
budou teď dělat dál, když je není
potřeba. A že prý tlumočníky. Jen
s trochu pozměněným textem:
„Co budeme dělat?“ „ Budeme
prodávat lidem vodu“…. „Ale
vždyť vodu má každý doma??“…
„Pššt, oni na to ještě nepřišli….“
Stalo se, že někdo dostal geniální „byznys“ nápad. Co potřebuje každý člověk dennodenně?
Vodu! Výborný prodejní artikl.
Balená voda, kdysi nepatrná
zmínka v prvních sci-fi filmech,
dnes každodenní realita. Namluvili nám, že potřebujeme kupovat
vodu. Ta naše v kohoutcích není
prý tak skvělá, zdravá, hygienická a osvěžující. A drahá! Zato
voda v plastových lahvích, na
které chvíli svítí slunce, chvíli
mrzne, chvíli se protřepává v ně-

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

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak je to se změnou listin u s. r. o.
Někde jsem nedávno četl, že je třeba tuto změnu udělat co nejdříve
nebo společnosti hrozí zrušení. Mám tedy jako jednatel společnosti
nějakou povinnost změnu provést, dokdy ji mám provést a co mi případně hrozí, když změnu neprovedu? Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím, že Váš dotaz souvisí s tím, že od 1. 1.
2014 nabyl účinnosti Zákon o obchodních korporacích, který ve svém
§ 777 stanovil všem obchodním korporacím (tj. společnostem s ručením
omezeným, akciovým společnostem, družstvům a jiným obchodním
společnostem), že musí přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, tj. do 30. 6. 2014, své zakladatelské listiny podle tohoto
zákona o obchodních korporacích a musí je doručit do sbírky listin.
Pokud tak v uvedené lhůtě jednotlivé společnosti neučiní, rejstříkový soud je dle zákona vyzve a stanoví jim přiměřenou lhůtu ke splnění
této povinnosti. Jestliže společnost ani v této přiměřené lhůtě své
zakladatelské dokumenty neupraví, soud může na návrh rejstříkového
soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zrušit společnost
a nařídit její likvidaci. Tento postup však bude až nejzazší možnost
a nebude to rozhodně prvním krokem, který soud bude činit.
Společnosti, které vznikly před účinností tohoto zákona, mohou
rovněž posoudit, jestli se nejpozději do dvou let, ode dne účinnosti
tohoto zákona, podřídí novému zákonu o obchodních korporacích jako
celku. Jestliže by se společnost nepodřídila novému zákonu jako celku,
v budoucnu by se na ni vztahovala některá ustanovení předchozí právní
úpravy a některá ustanovení současné právní úpravy, což může být pro
společnost nepraktické a především je to pro laiky poměrně složité.
Závěrem lze tedy uvést, že opravdu v novém zákoně o obchodních
korporacích je stanovena lhůta pro přizpůsobení zakladatelských listin
nové právní úpravě do 30. 6. 2014, takže je vhodné tyto věci individuálně
u každé společnosti posoudit a změnu případně provést. Není však pravdou, že by při nesplnění této lhůty hrozilo neprodlené zrušení společnosti.
Je to však riziko do budoucna, že budete vyzván k nápravě, a pokud na ni
nebudete reagovat, je možné až zrušení společnosti s likvidací.

Persefona stále v Ivančicích REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Persefona je brněnská organizace poskytující odborné sociální,
právní a psychologické poradenství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění.
Od roku 2009 poskytuje své
služby také ve čtyřech poradenských místech mimo Brno, mezi
které patří i Ivančice.
V současné době jsme úspěšně ukončili návazný projekt
Přijdeme až k Vám 2 - zlepšení
místní dostupnosti služeb obětem
domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání. Projekt je financován z ESF prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR,
který byl realizován od června
2011 do května 2014.
Cílem projektu bylo především
podpořit ty oběti násilí nebo
znásilnění, které jsou omezeni
vzhledem k věku, zdravotnímu
stavu, sociální izolaci, počtu dětí
či dalšími překážkami, které jim
ztěžují vyhledání pomoci nebo
dojíždění za službou do většího
města. Tento cíl projektu byl
mimo jiné naplňován stabilizací
a rozšířením služeb právního

a terénního sociálního poradenství
v Ivančicích, Slavkově u Brna,
Tišnově a Židlochovicích.
Celkově tak bylo v rámci Jihomoravského kraje za dobu trvání
projektu podpořeno více než 600
osob v podobě osobních, telefonických a emailových konzultací.
I přes ukončení finanční podpory z projektu vnímáme díky
zájmu klientů i spolupracujících
odborníků jako důležité zachovat službu odborného sociálního
poradenství v Ivančicích i do
budoucna. Zájemci o službu i stávající klienti tak mohou po předchozí telefonické nebo emailové
domluvě využívat služby Persefony v Ivančicích i nadále ve stejné
poradenské dny dvakrát měsíčně
- každou druhou středu v měsíci
v době od 9.00 do 13.00 hodin
a každé čtvrté pondělí od 14.00
do 18.00 hodin ve Středisku volného času, Zemědělská 2.
Kontakty: mobil: 737 834 345,
tel.: 545 245 996,
web: www.persefona.cz,
e-mail: poradna@persefona.cz,
domacinasili@persefona.cz

(P)otraviny na našem stole - je voda a voda
Že tekutiny potřebujeme k životu, není třeba nějak zvlášť zdůrazňovat. Poslední roky je velkým trendem dbát na svůj pitný
režim. Je nám to doporučováno
v ordinacích lékařů, výživových
a jiných poradců, neustále to slyšíme z médií.
To, že lépe posloužíme svému
tělu čistou vodou, než různými
přeslazenými a colovými nápoji,
už také část populace pochopila.
Horká či teplá voda je dokonce
léčivá, doporučuji vypít hrneček
při trávicích obtížích. Po ránu s
pár kapkami citronu nebo jablečného octa příp. trochou medu
vás rychle nakopne do nového
dne. Ještě rychleji ve spojení se
studenou sprchou.
Vodu. Ale jakou? Při pohledu
na nejeden rodinný nákup v hyper-super-mega márketu, kdy se
v překypujícím vozíku pod tíhou
ostatních nesmyslů krčí výhodná
balení vody „stvořené přímo pří-

Advokátní poradna

jakém dopravním prostředku, je s
ní házeno, kutáleno... A kdovíco
ještě se jí přihodí na cestě přes půl
světa na náš stůl. Ta je pro nás prý
to pravé jahodové.
Pokud je to voda opravdu kvalitní, nevyčerpávají se někde, kde
taky žijí lidé, její zásoby? Další
důležitou souvislostí je dopad
na životní prostředí potažmo
zdraví nás všech. Udává se, že při
výrobě balené vody je každý rok
použito 2,7 milionu tun plastické
hmoty. Zabalená se pak kamiony
přepravuje do obchodů a z obchodů auty do našich domácností.
Odpad se pak musí nějak likvidovat nebo hromadit…
I ta nejlevnější voda balená,
řekněme za 3,90 Kč za 2 litry,
je nesmírně drahá ve srovnání s
vodou vodovodní (v průměru cca
5 až 8 haléřů za litr). A to není řeč
o kvalitě takto „levné“ vody.
Časopis D-test prováděl obsáhlý průzkum, kde srovnával vody

balené, minerální a kojenecké s
vodou kohoutkovou. Voda vodovodní byla při testu znevýhodněna
mimo jiné výběrem míst odběru.
Testována byla v pěti velkých
městech, kde si vodárenské společnosti nedovolí vodu nechlorovat a vůbec je tam větší zatížení.
Přesto to voda vodovodní vyhrála
na plné čáře oproti vodám baleným. Jen pět vzorků z osmnácti
testovaných balených vod v testu
uspělo. V ostatních PET lahvích se
potvrdila přítomnost cizorodých
toxických látek, nedovolený výskyt cizorodých organických látek
jako chloroform, benzo(a)pyren,
nadlimitní obsah dusitanů a další.
Dále bylo zjištěno nedovolené
použití „antimikrobiální“ úpravy
vody, vyloučena nebyla ani kontaminace vody PET materiálem.
Pokud jde o hygienu, je to právě
kohoutková voda, která je trvale
pod kontrolou (normy v ČR jsou
mnohem přísnější než evropské)

Vyznání - otevřený dopis
ředitelky DDM Moravský Krumlov

Pětadvacet let jsem součástí Moravského Krumlova. Přestože jsem
se zde nenarodila, jsem tu moc ráda a město i Krumlováky miluji. Stejně tak miluji svou práci. Posledních 15 let jsem se spolu se svými kolegy snažila obohatit kulturní a společenský život Moravského Krumlova, vymýšlela jsem a organizovala volný čas pro děti i dospělé. Mýma
rukama prošlo několik generací Krumlováků. Od mých nejmilejších
„aerobiček“, které proslavily Moravský Krumlov ve světě aerobiku, až
po milé a vážené cvičenky, které se rády přišly odreagovat a načerpat
energii na hodinách aerobiku, powerjógy či pilates. Práce s nimi mě
velmi obohatila a naplňovala. A přiznávám, že mi budou chybět.
Je čas říci sbohem. Je čas dát šanci novým, mladým lidem, kteří budou mít dostatek energie a odhodlání pokračovat v práci, kterou jsem
před 15 lety začala.
Končím ve funkci ředitelky Domu dětí a mládeže v Moravském
Krumlově, kterému se odjakživa říká Domeček. Jsem ráda, že jsem
poznala spoustu skvělých lidí. Jsem potěšena, že jsem mohla spolupracovat s těmi aktivními a nadšenými, kterým není lhostejný osud
mladé generace a rádi se podílejí na jejich výchově.Vážím si všech
zaměstnanců Domečku, minulých i současných. Nelze zde vyjmenovat
všechny mé kolegy, spolupracovníky a dobrovolníky, bez kterých bych
se za těch 15 let neobešla, a proto děkuji všem. Děkuji všem za ochotu
a vstřícnost, za nadšení a obětavost. Děkuji, že mi věřili, podporovali
mě a pomohli mi uskutečnit můj pracovní a životní sen.
Nechávám za sebou 15 hezkých let svého života, 15 let plodné práce.
V Krumlově nechávám známé, kamarády a přátele, kteří prošli mým
životem a hluboce se zapsali do mého srdce. Cítím, že jsem Domečku
i městu dala to nejlepší, co ve mně je. Odcházím proto, že mé místo je
již jinde a život přináší změny a výzvy, které je třeba přijmout. Domeček bude pokračovat dál i beze mne. Vlastně se nic nezmění. Jen já už
nebudu součástí toho dění. V novém školním roce začne úřadovat nový
ředitel nebo ředitelka, ale moje holky na Domečku zůstávají. Kroužky,
výukové programy, akce a spolupráce se školami poběží dál.
Přeji Domečku, aby měl stále dost příznivců a aby o jeho činnosti byl
zájem mezi dětmi, žáky, studenty i dospělými. Přeji svým milým kolegyním a kolegům, aby je práce s dětmi a mládeži i nadále naplňovala a
přinášela jim uspokojení. Přeji Vám všem, aby Váš život byl splněním
krásného snu, který jste si vysnili a aby se Vám dařilo dobře.
Někdy někde na shledanou. S úctou Vaše Yvona Žáková.

a musí splňovat přísná kritéria,
zatímco balená voda je může
splňovat při výrobě, ale už nemusí
v okamžiku, kdy si ji kupujete
- stačí, aby ji prodejce nevhodně
skladoval. Údaje o složení balených vod na etiketě mohou být
staršího data (až 3 roky), u pitné
vody z kohoutku se složení kontroluje min. jednou ročně i u toho
nejmenšího zdroje (veřejné studny)
a u velkých vodovodů i několikrát
denně. Stačí otevřít webové stránky své vodárenské společnosti, kde
je k dispozici kompletní rozbor
zdravotní nezávadnosti vody. I měření Státního zdravotního ústavu
opakovaně ukazují, že pitná voda
v Česku je kvalitní a vyhovuje i v
důležitých ukazatelích, jako jsou

dusičnany, chlorované látky, těžké
kovy nebo pesticidy.
Trochu jsem sklouzla z tématu,
ale myslím, že zamyšlení se nad
všemi důsledky dnes pro nás naprosto normální a běžné činnosti
není na škodu a s přirozeným a
zdravým životním stylem rozhodně souvisí.
Dnešní recept: vezměte čistou
sklenici, podržte ji chvíli pod vodovodním kohoutkem, napusťte
kapalinu, příp. můžete nechat
chvíli odstát (nebo převařit). Doplnit je možno o kousek citronu,
trs máty, meduňky či jiné ovonidlo a s potěšením popíjet.
Jak pohodlné. Nemusíte nikam
chodit a vodu donášet, pryští vám
přímo doma pod nosem… /ALPe/
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i Finanční poradna Jak pan král prvňáčky Z MŠ Husova Miroslav
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.

Plánujeme s manželkou pořízení bydlení na hypotéku, ale nejsme
si jisti, zda jít rovnou do banky, kde máme účet, nebo se spíše poradit
s finančním poradcem? Jaké jsou mezi nimi rozdíly?
Jak interní finanční poradci, tak i interní zaměstnanci jsou dnes běžnou součástí prodeje produktů a služeb finančních institucí, jako jsou
banky, pojišťovny či investiční společnosti. Interní obchodní služba se
vyznačuje tím, že se váže na konkrétní finanční společnost a zpravidla
prodává výhradně její domácí, tedy vlastní produkty. Externí finanční
poradce zájemci naopak dá na výběr z nabídky produktů a služeb od
více finančních společností. Na obdobném způsobu funguje i prodej
spotřebního zboží - předplacenou telefonní kartu si můžeme koupit jak
u mobilního operátora, tak třeba v supermarketu.
Kvalitní finanční poradci využívají nabídky více produktů od různých
společností a společně s klientem hledají produkt a služby, které by
nejvíce odpovídaly jeho potřebám. Kvalitní finanční poradce buduje
s klientem dlouhodobou spolupráci. V průběhu života se finanční požadavky jedince mění. Právě na tyto změny finanční poradci reagují
a přizpůsobují nabídky. Práce nezávislého finančního poradce klade
opravdu vysoké nároky na podrobnou znalost produktů od většího počtu
finančních společností. Neméně důležitou roli hraje schopnost doporučit
klientovi produkt, který splňuje všechny jeho požadavky a zohledňuje
jeho potřeby. Aby mohl připravit pro klienta tu nejvhodnější nabídku,
musí se neustále vzdělávat a sledovat novinky na finančním trhu.

OBK při JE Dukovany informuje:

Budoucnost JE Dukovany
V prostředí úchvatně rekonstruovaného zámku Valeč uspořádalo sdružení Energetické Třebíčsko a Občanská Bezpečnostní komise JE Dukovany ve čtvrtek 12. 6. konferenci Budoucnost JE Dukovany. Konference
se zúčastnilo na 200 účastníků v organizační režii společnosti EventEra.
Nosným tématem a hlavní otázkou bylo, jaký bude osud JE Dukovany
v příštích desetiletích. Na tuto otázku odpovídali pod moderací A. Johna (OBK) představitelé ČEZ - L. Štěpánek, MPO - P. Gebauer, SUJB
- D. Drábová, a vyjádřili se k ní i hejtmané M. Hašek a J. Běhounek, ministryně V. Jourová, předseda Energetického Třebíčska V. Jonáš a další.
MPO vyjevilo, že v koncepci energetické politiky s elektrárnou
Dukovany počítá. ČEZ jednoznačně vyhlásil, že hodlá prodloužit provoz EDU až do období 2035. S výstavbou nového bloku v EDU však
stanovisko již tak jednoznačné nebylo a zaznívaly zejména argumenty
ekonomické návratnosti investice.
Oba hejtmané i ministryně V. Jourová jednoznačně vyslovili podporu výstavbě nového bloku v Dukovanech jako přirozenou náhradu
současných bloků, až se naplní jejich životnost. Bylo konstatováno, že
odstavení současných bloků EDU bez náhrady novým blokem může
znamenat velký sociálně ekonomický problém pro region. Za obyvatelstvo regionu vystoupili starostové V. Měrka, V. Černý a M. Křišťál,
kteří jasně vyjádřili, že obyvatelstvo se s provozem EDU již sžilo, byť
i za cenu osobních obětí. Zastavení provozu současných bloků bez
náhrady novým blokem by obyvatelé vnímali jako podraz na obyvatelstvu a museli by přijmout odpovídající opatření.
Diskuse byly někdy bouřlivé, ale nakonec se vše zvládlo a ještě si
účastníci prohlédli prostory rekonstruovaného zámku Valeč i bioplynovou stanici, která celý komplex zámku zásobuje teplem. Jen dodávám
„klobouk dolů, pane Bronislave Valo!“.
Konference přijala následující závěr: Na konferenci s dvěma sty
účastníky zazněly plány o budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany
včetně možných komplikací. Konference upozornila na problém, který nastane, pokud bude elektrárna Dukovany bez náhrady odstavena.
Účastníci konference vyjádřili jednoznačně podporu k výstavbě pátého
bloku v Dukovanech. Konference potvrdila připravenost a zájem regionu pro další rozvoj elektrárny. Konference pověřuje hejtmana Kraje
Vysočina Jiřího Běhounka, hejtmana Jihomoravského kraje Michala
Haška a zástupce jaderné veřejnosti Vítězslava Jonáše k neodkladným
jednáním s ministerstvem průmyslu a vládou České republiky k řešení
tohoto problému. Energetické Třebíčsko pošle dopis na ministerstvo
průmyslu s požadavkem nominace dvou zástupců z regionu do pracovní skupiny vytvářející strategii jaderné energetiky.
Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

písek
do bazénové
filtrace

145 Kč
za 25 kg

na čtenáře pasoval

I letos se naše moravskokrumlovská knihovna účastnila
projektu na podporu čtenářské
gramotnosti „Už jsem čtenář
- Knížka pro prvňáčka“. Cílem
tohoto projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního
ročníku školní docházky.
Kromě obou moravskokrumlovských základních škol se do
něj našim prostřednictvím zapojily základní školy v Bohuticích,
Jezeřanech-Maršovicích, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách,
Vedrovicích a Vémyslicích.
V pondělí 16. června byli malí
čtenáři z okolních škol slavnostně pasováni na čtenáře. Brzy
ráno se knihovnice s panem králem, kterého představoval ředitel
kulturního střediska Bořivoj
Švéda, vydaly na cestu. V každé
škole už na ně čekali nedočkaví
prvňáčci s paní učitelkou. Poté,
co děti složily pasovací slib,
poklekly před pana krále a ten
je pasoval na čtenáře. Vedoucí
knihovny Martina Nováková jim
předala dárek - krásnou knížku s

názvem Abeceda od spisovatelky
Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka. Každý ze žáků
přečetl kousek z této nové knihy,
aby ukázal, že opravdu umí číst
a že si ji zaslouží. A svým podpisem na pasovací listinu potvrdil,
že knihy bude opatrovat jako
nejvzácnější poklady.
Nejvíce nás překvapily děti
ze Základní školy v Lesonicích.
Už při příjezdu naše „pasovací
delegace“ slyšela z oken hudbu
slavnostní písně „Jede král!“ Děti
ve slavnostním plesovém oblečení - dívky dlouhé bílé šaty a hoši
černé kalhoty, bílé košile a vesty
- utvořily špalír, kterým pan král
s doprovodem procházel, a při
tom zpívaly refrén písně. Ve třídě
předvedly taneční vystoupení
s doprovodem písničky Tomáše
Kluse „Cesta“. Jejich úsilí jakožto radostné nadšení paní učitelky
nás mile překvapilo a slova chvály byla opravdu upřímná.
Těšíme se na další spolupráci
s místními i okolními školami.
Za MěK Radka Dvořáková

Moravskokrumlovský zámek
bere projekt Zámek žije! vážně a
dokazuje to i koncertem skupiny
Olympic, který proběhne 18. července na nádvoří zámku.
Jedná se o jedinečnou kulturní
událost, která by měla přilákat do
prostor zámku přes tisíc lidí. Toto
vystoupení navazuje na celou řadu
akcí, které se na zámku v letošním
roce již konaly nebo stále probíhají. Do konce září je přístupný
soubor výstav s názvem Zámek
žije!, v květnu se v zámecké kapli
uskutečnil festival Setkání pěveckých sborů. K oblíbeným patří
koncerty v rámci Mezinárodního
hudebního festivalu 13 měst
Concentus Moraviae, probíhající

každoročně v červnu. Zámecký
park láká nejen k procházkám, ale
i k nově otevřenému discgolfovému hřišti.
„Koncert zapadá do mozaiky
kulturního využití a vyžití, které
nám tento prostor nabízí. Olympic je navíc vhodná volba, protože určitě dokáže přilákat obecenstvo napříč věkovým spektrem,“
říká ředitel Městského kulturního
střediska Bořivoj Švéda.
Kytara Petra Jandy se rozezní
od 21 hodin a v rámci Permanentní tour kapela předvede průřez
tvorbou této naší hudební legendy. Jde o klasický koncert, s místy
na stání. Vstupné v předprodeji je
do 30. června 300, poté 400 Kč.

Olympic bude v Krumlově

Hasiči v Ivančicích oslavili
135 let od svého založení
/Ivančice/ Sbor dobrovolných
hasičů Ivančice dne 14. června
oslavil rovných 135 let své existence. Program, který připravili ivančičtí hasiči na oslavu tohoto výročí
pro místní občany, byl bohatý.
Od 13 hodin se konala výstava
hasičské techniky na dvoře hasičské zbrojnice a den otevřených
dveří v hasičské zbrojnici. Ve 14
hodin zahájil starosta SDH Ivančice František Balík oficiálně oslavu. Po předání diplomů zasloužilým členům i dvěma mladým
hasičkám předal slovo starostovi
města Ivančic, MUDr. Vojtěchu
Adamovi, který stručně zhodnotil

práci a význam SDH pro město.
Ve svém projevu zejména ocenil
práci a čas, které členové sboru
věnují hasičskému dorostu.
Po tomto projevu se slova
ujala jednatelka SDH Ivančice
Veronika Fraňková, která poté
moderovala celou akci. Návštěvníci mohli zhlédnout scénky
z historie, které za vedení sl.
Fraňkové připravili mladí hasiči.
Program završila ukázka útoku
koňskou stříkačkou a ukázky činnosti mladých hasičů. Program
byl ukončen zábavou. O hudební
zážitek se postarala Vasr band
music Znojmo.
/PeSl/

Prázdniny „zaťukaly“ na vrátka a dětem skončil i v mateřské škole
školní rok. A začneme právě od konce - v červnu se uskutečnilo představení divadélka Káča a Kača, ve kterém došlo i k „pasování“ dětí
z předškoláků na školáky. Představení bylo hezké, závěr rozloučení
s dětmi dojemný. A dojmy zůstaly i dětem, protože ihned druhý den si
hrály na pana Huga Tlustého a paní Tenkou, k lítosti všech maminek,
kterým děti donesly domů vytahaná trička.
Úspěšná však byla i další představení, např. divadlo Šikulka, Tetiny,
hudební vystoupení Břetislava Vojkůvky, divadlo Barborka. Dětem se
také líbil výlet do Višňové, kde si nejen prohlédly zemědělskou techniku,
ale mohly si ji i vyzkoušet a pokračovat návštěvou krokodýlí farmy v Jevišovicích. Děti se se svým vystoupení „ELCE, PELCE s PÍSNIČKOU“
pochlubily na Školní akademii ZŠ, kde předvedly nejen písničky, ale i
hudebně pohybové hry. A poslední tečku za letošním školním rokem udělal sobotní výlet rodičů a dětí do ZOO na Svatém kopečku u Olomouce.
Přálo i počasí, tak spoustu krásných zážitků v ZOO si děti užily.
S druhým pololetím v naší MŠ začala doba tvoření, děti se ve velké
míře zapojily do výzdoby velikonočních kraslic, které potom zdobily
známý „Skořápkovník“ na náměstí v Miroslavi. Seniorům z pečovatelského domu zazpívaly a potěšily je svým vystoupením k MDŽ. MŠ
obdržela diplom za 2 místo ve výtvarné soutěži DVA SVĚTY, což je
hodně velký úspěch našich dětí.
V měsíci dubnu začala přeměna zahrady MŠ na přírodní zahradu,
ale vše chce svůj čas, tak i tráva potřebuje vyrůst a zakořenit, proto si
ji do konce školního roku děti moc neužijí. Přesto se mohou pohybově
„vyřádit“ na dvoře MŠ, který jim slouží jako malé dopravní hřiště.
Úpravy zahrady dále pokračují, snahou je dokončení v příštím
školním roce tak, aby zahrada přinášela bezpečné maximální vyžití
dětem MŠ. Během prázdnin bychom chtěli upravit předzahrádku MŠ,
aby celkový dojem působil esteticky a uceleně.
V průběhu celého roku podle zájmu měly děti možnost navštěvovat
kroužek angličtiny, kde je vyučovaly aprobované učitelky.
Děti se celoročně zapojují do třídění odpadu (hliník, papír), sbírají
víčka, která mohou pomoci jejich handicapovaným kamarádům. Letos
nasbíraly 90 kg víček.
Závěrem bych chtěla popřát novým školáčkům a jejich rodičům úspěšný start do 1. třídy, všem dětem klidné prázdniny a věřím, že mají pěkné
vzpomínky na prožitý školní rok. A v neposlední řadě všem rodičům
za trpělivost a spolupráci. Mgr. Věra Smejkalová, ředitelka MŠ Husova

Pro prezentaci neziskových aktivit
v ZRCADLE nabízíme pořadatelům akcí
zvýhodněné inzertní podmínky.
Více informací na tel.: 602 782 272, nebo
e-mailem: noviny@zrcadlo.info

Zámek žije v o prádninách
Moravskokrumlovský zámek po částečné rekonstrukci láká návštěvníky v nově opravených interiérech v 1. patře východního křídla.
Veřejnost má do konce září 2014 možnost zhlédnout soubor hned
čtyř výstav koncipovaných na současné umění a dále na téma historie
a dějin města. K hlavním výstavním objektům patří velkoformátové
obrazy známého výtvarníka a umělce Vladimíra Franze umístěné
v zámecké kapli a Rytířském sále. Umělcovu tvorbu od roku 2000 do
současnosti pod názvem START doprovázejí fotografie Idy Saudkové.
V navazujících místnostech představují svou obsáhlou fotografickou
tvorbu Jiří a Jiří Sláma, fotografové pocházející z Moravskokrumlovska, se zajímavou výstavou OTEC A SYN.
Do historie města za dob působení rodu Lichtenštejnů umožňuje
nahlédnout výstava „Život a dílo Gundakera z Lichtenštejna“, jejíž
instalaci připravila společnost „Po stopách Lichtenštejnů“.
Součástí výstavní mozaiky je i zdejší městské muzeum s výstavou
„Napříč časem a krajinou“ se zajímavými exponáty umístěnými dosud
v depozitáři muzea.
Výstavy Zámek žije! jsou přístupny každý den mimo pondělí.
Základní vstupné činí 80 Kč, snížené 60 Kč. Tento počin podpořila
v rámci projektu Oranžový rok 2014 Skupina ČEZ, partner města.
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Krumlov před léty
Ulice Školní č. p. 140 - 141

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Železniční vlečka k Jaderné elektrárně Dukovany

ORIENTAČNÍ
NÁKRES

Krátká ulička, spojující dnešní Klášterní náměstí s ulicí Palackého,
nese název Školní. V minulosti nesla názvy Labutí (Schwanengasse),
před a po válce ulice Boženy Němcové. Celá původní zástavba se skládala z přízemních drobných budov. Ulice patřila mezi velmi poškozené
bombardováním a v současnosti se zde nachází pouze moderní zástavba.
V ulici jsme již řešili rohový dům Národní knihtiskárny. Dnes na
této parcele stojí bytový dům s č. p. 142 - 143. Vedle knihtiskárny se
nacházel dům s č. p. 46/I. Dům náležel mezi lety 1859 až 1888 Marii
Holečkové, do roku 1890 Franzi Holečkovi. Do roku 1937 pak patřil
Františku Rozmahelovi (nar. 1862 v Rokytné) a jeho ženě Marii (nar.
1864 ve Vedrovicích - Zábrdovicích). František Rozmahel žil ve městě
od roku 1890 a živil se jako povozník. V roce 1937 dům přešel na jeho
syna Jana (nar. 1908 v M. Krumlově), který byl taxikářem, a jeho ženu
Stefanii. Rodina odešla podle pamětníků s okupací města pryč.
Na parcele dnešního bytového domu č. p. 140 - 141 a blízké příjezdové komunikace do dvora stálo několik menších domků (č. p. 47/I, 131/I,
160/I, 48/I a 49/I). Dvoupatrová novostavba domu o 12 bytových jednotkách byla projektována od r. 1968 a zkolaudována v únoru 1970.
Původní domy seshora uvozovalo č. p. 47/I. Vlastnili jej Franz
Schnabl (1874 - 1903), Pius Herfort (1903 - 1905) a Antonie Herfortová (1905 - 1931). Její rodina vlastnila cementářskou živnost v ulici
Pod Hradbami. Po ní zde bydlel Antonín Svoboda (1931 - 1933) a po té
Aurelie Doubková. V roce 1938 zde bydlela vdova Marie Wenzlitzková (nar. 1893 v Předíně na Třebíčsku).
Dům s č. p. 131/I patřil Františku Havlíčkovi (1822 - 1879), F. Samohelovi (1879 - 1898), Marii Štollové (1898 - 1932). Od roku 1932 žila
v domě rodina Lorencova. Ludvík Lorenc (nar. 1897 v Brně) se živil jako
skladník tabáku a bydlel v M. Krumlově od roku 1921. Šlo o válečného
invalidu, který vedl na náměstí trafiku a centrální sklad cigaret v přízemí
budovy Hospodářského družstva. Se ženou Annou vychovávali dcery
Elu a Vlastu. Rodina odešla podle pamětníků po okupaci města. Po válce
distribuoval stále tabákové zboží, jež měl uskladněno na zámku.
Dům s č. p. 160/I v roce 1910 patřil Marii Vavříkové. O dvacet let
později jej vlastnila dělnice Marie Vlasáková (nar. 1874 v Nikolčicích). Před válkou zde žila spolu s ní i rodina Arnošta Komárka. Jeho
žena Marie se živila jako švadlena, jejich děti se jmenovaly Eva a
Arnošt. Arnošt Komárek (nar. 1911 v Moravském Krumlově) byl zaměstnancem stolaře Kašpárka ze Zámecké ulice.
Následující přízemní domek s hranatým průjezdem s č. p. 48/I patřil Margaretě Slezákové (1822 - 1878), Johannu Makovičkovi (1878
- 1887), Mathiasu Leikepovi (1887 - 1922) a po němž zde žila od roku
1922 jeho vdova Viktorie (nar. 1859 v Dobelicích). Ta žila se synem
Leem (nar. 1900 v Moravském Krumlově), malířem pokojů.
Další dům č. p. 49/I patřil Karlu Faberovi (1871 - 1885), Mathiasu
Husákovi (1885 - 1897), Josefu Mašterovi (1897 - 1924) a Antonínu
Smejkalovi. Před válkou zde žily hned tři rodiny. Jednak to byla rodina typografa Josefa Haase (nar. 1905 v Jevíčku). Jeho žena Karla (nar.
1908 ve Vídni) byla služebnou u p. Prokeše, ředitele Masarykových
živnostenských škol, jejich děti se jmenovaly Vlasta, Věra, Zdeněk a Jiří
(nar. v Brně). Rodina zde žila od roku 1926 do německé okupace. Další
rodinou byli Rémišovi. Jan Rémiš (nar. 1897 v M. Krumlově) vykonával
práci dělníka a bydlel ve městě od roku 1929. Se ženou Karlou vychovávali syny Přemysla a Vlastimila a vzdálenou příbuznou Jindřišku Hejnou. Poslední rodinou byli Vlasákovi. Dělník v cihelně Jan Vlasák (nar.
1906 v M. Krumlově) utrpěl úraz, po kterém mu byla amputována jedna
ruka, a proto si jako invalidní důchodce přivydělával správcováním místního fotbalového hřiště. Žil v domě se ženou Annou a nevlastními dětmi
Františkem a Bedřichem Čiháčkovými.
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; 60 let gymnázia
Moravský Krumlov 1949 - 2009. Bačice 2009.; Výpovědi pamětníků.

Miroslav Čada by měl 80
Jméno pro dnešní generaci
téměř neznámé, jen příznivci motorismu vědí, o koho se jedná. Byl
vynikajícím motocyklovým závodníkem v letech 1955 - 1964.
Narodil se 4. července 1934
v Brně, ale mládí a začátky závodění jsou nerozlučně spjaty s jižní
Moravou. Jeho otec vlastnil autodopravu, a tak měl blízko k motorismu. Po roce 1948 se vyučil
ve Znojmě u firmy Lengál a zde
se potkal s Františkem Jelínkem.
Bylo to šťastné setkání. Pan Jelí-

nek pracoval jako automechanik
v Miroslavi u Plemenářské stanice a díky zručnosti mladého Čady
Jelínek prosadil přijetí nového
automechanika v Miroslavi.
V červenci 1950, když bylo
Mirkovi 16 let, se zúčastnil s
Jawou Pérákem závodu ve Znojmě a brzy si od pana Lengála
koupil další stroj, a sice Walter
350, se kterým úspěšně závodil.
Při závodě v Brně-Slatině nestačil
pouze na tehdejší československou
špičku vedenou Františkem Šťast-

Tento příspěvek si neklade za
cíl vyčerpávajícím způsobem
popsat všechny okolnosti a osudy
jedné z našich nejdelších železničních vleček, ale připomenout
základní fakta k historii nejen
pro železničního fanouška velmi
zajímavé trati. Zároveň tato stať
neslouží jako reklama pro jakoukoli společnost či firmu, pouze
konstatuje základní údaje a je určena jako popularizační faktografický text, neboť existuje nemalé
množství lidí, kteří pouze letmo
registrují koleje mezi Rakšicemi
a Dukovany a podle opotřebovaných kolejí na nich předpokládají
určitý provoz. V letošním roce si
připomínáme 40 let od započetí
stavby této vlečky.
Vlečka na dnes bohužel poněkud opomíjené trati č. 244 dle
dnešního číslování v trase Brno Hrušovany nad Jevišovkou (dále
směr Znojmo atd.) měří 16,5 km.
Vzhledem k plánované výstavbě

kdy bylo nové kolejiště uvedeno
do provozu, byla původní nádražní
budova zbourána.
Výběr trasování vlečky, bez
které by nebyl možný transport
nezbytného materiálu, nebyl
jednoduchý. Budovaná poloha
elektrárny se nacházela poměrně daleko od stávajících tratí a
konfigurace terénu rovněž nebyla
ideální. Uvažovaných variant
bylo hned několik. Poslední verzí
nakonec zůstalo vedení vlečky
buď z Třebíče, nebo z Rakšic.
Ekonomicky výhodnější se ukázala být druhá varianta. Navíc se
zde nacházel lom na těžbu kvalitního granodioritu zřízený na
kopci Leskoun u Olbramovic.
Varianta vlečky z Třebíče však
z pohledu potenciální přepravy
zaměstnanců by možná byla
vhodnější. Nepřeberné množství
autobusů různými směry vedených denně z elektrárny mohlo
být redukováno právě železniční

Staveniště EDU (Dráha 10-2010)

jaderné elektrárny (dohoda Československa a Sovětského svazu
o stavbě dvou jaderných elektráren o výkonu 1760 MW z 30. 4.
1970) bylo potřeba přepravovat
velké množství materiálu.
Stavební povolení bylo vydáno
k 17. 1. 1973. O rok později byla
zahájena stavba trati, ale vzhledem
ke změně projektu byla o rok později přerušena. Podstatné aktivity
na realizaci byly obnoveny až v roce 1978. Během intenzivních prací
byl zahájen zkušební provoz reaktoru dne 12. 2. 1985. V souvislosti
s výstavbou vlečky bylo rovněž
přestavěno nádraží v Rakšicích.
Vznikla nová výpravní budova
a bylo rozšířeno kolejiště o několik
dalších kolejí. Po 7. květnu 1977,

dopravou. V současné době se
zde konají pouze příležitostné
jízdy pro železniční nadšence.
Schválená trasa vlečky tedy
nakonec vede ze stanice Rakšice. Odtud míří k severozápadu
k samotným Rakšicím a v těsné
blízkosti Týnského rybníka přejíždí řeku Rokytnou. Po levé straně kolejí pak se mihne družstvo
Štulík a v blízkosti jižního okraje
města Moravský Krumlov se
stáčí k západu. Dále trať kopíruje
pravobřeží Dobřínského potoka a
převážně polními tratěmi pokračuje k Dobřínsku. V těsné blízkosti obce kříží silnici od Dolních
Dubňan a stále v pozvolném stoupání s tokem potoka se přiblíží
obci Dukovany. Znovu je dvakrát

překřížena se silnicí, tentokrát
od Horních Dubňan a jednou od
zaniklé obce Heřmanice až končí
v areálu jaderné elektrárny.
I toto trasování by pro event.
osobní dopravu nebylo nejhorší;
případné zastávky by nebyly
tak daleko od stávající zástavby.
Mohly zde být zřízeny například
zastávky Moravský Krumlov,
jatky (500 m od města, možnost
zřízení zastávky se spojením do
města nebo využití přestupu na
současné zastávce SPS), Dobřínsko (od okraje obce pod 100
m), Dolní Dubňany/Jamolice (za
mostkem, zřejmě na znamení pro
odlehlost od obou obcí v intervalu 0,6 - 1,5 km), Dukovany, obec
(případně „zastávka“ při samotném okraji obce s dostupností
0,8 km do Horních Dubňan) a
Dukovany, EDU (přímo v areálu
elektrárny). Některé v současnosti fungující lokální tratě mají od
obcí ještě větší vzdálenost, zde by
však musela fungovat vůle využít
„potenciál“ i pro tyto účely. To už
ale bylo v tisku řešeno dříve.
Prvním slavnostním vlakem byl
tzv. „štokr“ 556.0147, poté zde
od roku 1980 už převládly tehdy
čerstvě po výrobě nové motorové
lokomotivy řady T 448.0. V této
době započala samotná výstavba
elektrárny. Provoz na vlečce dosti
intenzivní, takže zde muselo zákonitě dojít k zásadní opravě, a
to v letech 1999 a 2000, kdy byly
kromě kolejí zrekonstruovány
přejezdy. Téměř netknuto zůstalo
jen samotné kolejiště v areálu
elektrárny.
Provoz na vlečce zajišťovaly
Průmyslové stavby s ČEZem,
od roku 1981 do roku 1993 pak

ným. Bylo jasné, že potřebuje výkonnější stroj, a shodou náhod se
dozvěděl, že vynikající poválečný
závodník Antonín Vitvar prodává
Norton 350 za 20 000 Kč (těsně
po měnové reformě). Prodal vše,
co měl, a díky pochopení pracovníků STS Miroslav získal od této
firmy půjčku 10 000 Kčs.
Zakrátko, v roce 1955 získal
titul mistra republiky, dostal se do
státní reprezentace, mohl pokračovat v Dukle Praha a další vynikající výsledky se dostavily. V roce
1956 byl vicemistr republiky
v třídě 350 za Gustavem Havlem
i ve třídě 500 (zvítězil František
Šťastný). Ve stejném roce se uplatnil jako motocyklový závodník ve
filmu Dědeček automobil.
Na základě dohody mezi
Jawou a Centrálním konstruktivním bürem v Serpuchově ověřoval M. Čada jako zkušební jezdec
závodní motocykly kubatury 250
a 350 ccm podle dodané technic-

ké dokumentace. Výkon těchto
strojů byl shodný s Jawou a byly
dodávány pod označením CKB.
Umístění Miroslava Čady na
Velkých cenách v Brně s motocyklem CKB: 1960 - 4. ve tř. 250
ccm; 1961 - 5. ve tř. 350 ccm;
1962 - 3. ve tř. 350 ccm; 1964 - 3.
ve tř. 350 ccm. V roce 1963 v 6.
kole upadl ve Farinově zatáčce
z druhého místa za G. Havlem.
Éra výroby závodních motocyklů v Serpuchově netrvala dlouho, výrobní závod byl začleněn
do kosmického programu. Občas
se připomíná ještě ověřování sovětského motocyklu Vostok, ale
s touto značkou neměl Miroslav
Čada nic společného.
Po skončení závodní kariéry zůstal Miroslav Čada v motocyklové
branži. V roce 1967 se stal ve
Svazarmu instruktorem pro motorismus a z této funkce bylo blízko
k ředitelství Velké ceny Brna, kde
se pod vedením M. Čady uskuteč-

nilo 22 velkých cen. To nejdůležitější odvedl od poloviny sedmdesátých let do roku 1987. Především
díky jeho osobnímu nasazení, které
vyvrcholilo schůzkou s tehdejším
premiérem Štrougalem, jenž poté
osobně intervenoval ve prospěch
stavby nového Masarykova okruhu, se podařilo v Brně vybudovat
současnou trať, a zachránit tak
pro Československo, resp. Českou
republiku závod Mistrovství světa
silničních motocyklů, který se
pořádá dodnes.
Miroslav Čada zůstal Masarykovu okruhu věrný i po odchodu
na odpočinek. Byl členem Automotoklubu Masarykův okruh
a na chodu závodního areálu se
aktivně podílel.
Miroslav Čada se výrazně zapsal do řady vynikajících motocyklových závodníků, kteří úspěšně
reprezentovali naši republiku.
A občané Miroslavi mohou být
hrdi, že i jejich přičiněním mohl

Přestavba železniční stanice Rakšice (Dráha 10-2010)

samotná elektrárna. Společnost
AKOR, s. r. o. se sídlem v Dukovanech pak jako první v České
republice vznikla jen za účelem
dopravy na vlečce.
K zajímavostem z historie
existence trati patří kuriózní nehoda, která se odehrála 21. února
2012 v blízkosti rakšického nádraží. Tehdy osobní vlak Rakšice
- Brno, hl. n. omylem najel na
sousední vlečku vedoucí z rakšického nádraží, kterou provozuje firma NAVOS, a. s. Vlak se
naštěstí podařilo zastavit, i když
stroj prorazil vlečková vrata. Ve
voze cestovalo 15 cestujících.
Přejme železniční vlečce Rakšice - Jaderná elektrárna Dukovany
do budoucnosti k jejímu výročí to
nejlepší a dlouhá léta provozu.
Mgr. Martin Kuča
Zdroje: • Kacetl, J. 2013: Slavná minulost a přetržená přítomnost tzv. propojovací dráhy c.k.
společnosti státní dráhy (StEG)
z Vídně do Brna a Znojma. Sborník Státního okresního archivu
Znojmo 2012, 52-72 • Kotrman,
J. 1990: 120 let trati Brno-Znojmo. Železniční stavitelství Brno
• časopis Dráha 10/2010 (vč.
použitých fotografií), web.
Vysvětlivky: Vlak T 448.0 - později přeznačen na řadu 740; jedná
se o naši nejpočetnější vlečkovou
motorovou lokomotivu se čtyřmi
nápravami; výroba ČKD Praha
1973-1989; max. rychlost 70 km/
h; vyrobeno 620 kusů (pro ČSSR
459, jinak export do SSSR).
Vlak „štokr“ řady 556 - parní
lokomotiva určená pro nejtěžší
nákladní vlaky; výroba Škoda
Plzeň 1951-1958; max. rychlost
80 km/h; vyrobeno 510 kusů.
Miroslav Čada dosáhnout takových výsledků. Miroslav Čada
zemřel 8. listopadu 2013.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Miroslavský
zpravodaj 3/2012, internet - Motolevel.com, Profil: Miroslav Čada
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM - ČERVENEC 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
• červenec - 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.
• do 25.7. - Výstava obrazů - EVA TOULOVÁ. Knížecí dům, vstupné 10/20 Kč.
• 3.-6.7. - KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ. Nádvoří zámku Moravský
Krumlov, začátky ve 21 hodin, vstupné dobrovolné.
• 12.7. - TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ KARNEVAL ve Vrabčím hájku. Od 16
hodin prodej ryb, ve 20 hodin karneval. Vstupné 100 Kč.
• 18.7. ve 21.00 hod. - OLYMPIC, ZÁMEK ŽIJE! Magický koncert na nádvoří zámku M. Krumlov. Vstupné 400 Kč.
• 19.7. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na nám. T. G. Masaryka.
• 22.7. od 8.00 do 17.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY na nám. T. G. Masaryka.
• 26.7. od 9.00 hod. - BULLWARD JAM. Závody na Freestyle BMX/MTB
kolech, tzv. velkých kluků na malých kolech. Organizuje T. Kopčil. U bývalé
inseminační stanice Na Kačence (za žel. přejezdem).

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
• PŮJČOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH: pondělí: ZAVŘENO, úterý - pátek:
10.30 - 16.30 hodin. Polední pauza 11.30 - 12.30 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
• 7.-13. 7. - ŠKOLA NEJEN ROCKU. Pořádá SVČ Miroslav a OS MAREK.
Škola hry na hudební nástroje pro mladé muzikanty (5.-9. třída).
• 13.-19. 7. - HVĚZDNÁ BRÁNA. Dobrodružný pobytový stanový tábor
pro děti od 8 do 15 let v Hlubokých Mašůvkách. Pořádá SVČ Miroslav.
• 14.-18. 7. - Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Příměstský tábor pro děti od 3 do
6 let (hry, soutěže). Pořádá SVČ Miroslav.
• 18.7. od 20.00 hod. - Zámecká párty s folkrockovou skupinou PŘECESPOLU v parku před zámkem. Bohaté občerstvení a míchané nápoje.
• 19.7. od 9.00 hod. - MERUŇKOBRANÍ S JARMARKEM U FLORIÁNA
- XXV. ročník. Tradiční trh, ukázky lidových řemesel, průvod v dobových kostýmech, stanové ležení. 7. slet ultralehkých letadel na letišti AirCon Miroslav
(tradičně se slétá mnoho letadel z celé ČR) + FOTOLETY. Výstava automobilů,
vystoupení hudební skupiny z SVČ Miroslav a písničkářky Kristýny Klejdusové,
kuchařská show, módní přehlídka, ukázky kovářské práce, atrakce pro děti (skákací hrad, kolotoč, malování na obličej), ochutnávka vín ve sklepě pod zámkem.
Odpolední program: od 13 do 15 hodin ukázky sokolnictví a výcviku mušketýrů
s pikenýry u zámku, v 15 hodin - „BITVA Z OBDOBÍ TŘICETILETÉ VÁLKY“
(pod zámkem). Od 16 hodin na pódiu u kulturního domu soutěže v pojídání meruňkových knedlíků - „Meruňkový král,“ o nejhezčí meruňku - „Meruňka roku,“
nejlepší meruňkovou pálenku - „Meruňkovice roku“, ochutnávání meruňkovice,
vystoupení známé skupiny FEŠÁCI s dcerou Michala Tučného Michaelou.
Koncert barokní a maďarské hudby Jana a Kryštofa Škrdlíkových (violoncello)
v evangelickém kostele od 19 hodin. Večer pak ohňostroj a Velká letní noc
v letním kině. Pořádají: město Miroslav, Společenstvo Libertas, SHŠ MBP, Moravský Podhorácký pluk, SVČ Miroslav, Český zahrádkářský svaz, FC Miroslav,
OS Marek, SMM a MKIC Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 20.7. ve 13.00 hod. - ODPOLEDNÍ POSEZENÍ PŘED KULTURNÍM DOMEM. Od 19 hodin koncert ZÁVIŠ. Bohaté občerstvení + dobrá zábava.
• 21.-26. 7. - LET´S DANCE. Příměstské taneční soustředění pro tanečníky
od 6 do 15 let v SVČ. Pořádá Středisko volného času Miroslav.
• 21.-26. 7. - FLORBALCAMP 1. Příměstské florbalové soustředění v SVČ
Miroslav pro chlapce i dívky z 1.-3. třídy ZŠ. Pořádá SVČ Miroslav.
• 25.-26. 7. - SUMMER OF ROCK II. Rockový festival v letním kině.
• 26.7. od 9.00 hod. - TURNAJ V NOHEJBALU na hřišti FC Miroslav.
O ceny budou soutěžit tříčlenná družstva. Občerstvení zajištěno.
• 28.7. - 2.8. - FLORBALCAMP 2. Příměstské florbalové soustředění v SVČ
Miroslav pro starší hráče ze 4.-9. třídy ZŠ. Pořádá SVČ Miroslav.
• 28.7. - 2.8. - ŠIFRA MISTRA LEONARDA. Příměstský tábor plný tajemství, příběhů a astronomie pro všechny z 1.-9. třídy. Pořádá SVČ Miroslav.

Turistické informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 513 030 427,
tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• Od 1.7. - 31.8. - klášter Rosa coeli otevřen út - ne od 10.00 do 17.00 hod.
• 5.-27.7. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ fotoklubu FotKI Ivančice - 13. FOTOKOMORA v prostorách synagogy. Otevřeno so, ne, st. svátky od 10 do 17 hod.
• do 13.7 - JERUZALÉM A SVATÁ ZEMĚ - výstava fotografií Přemysla
Kosa. V chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích. Srdečně zve Pravoslavná
církevní obec v D. Kounicích při chrámu sv. Barbory. Výstava je otevřena každou sobotu a neděli vždy od 9 do 16 hodin. Vstupné dobrovolné.
• 19.7. od 20.00 hod. - KONCERT ŽALMAN A SPOL., klášter Rosa coeli.
Vstupné: dospělí 180 Kč, senioři, studenti 150 Kč. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v kulturním domě.
• 26.7. od 20.00 hod. - NOČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA ROSA COELI.
V doprovod. programu se představí kapela Revelband, možnost ochutnávky vín.
Obec Petrovice ve spolupráci s mikroregionem Moravskokrumlovsko
pořádá pro širokou veřejnost v sobotu 19. července 2014
od 15 hodin na prostranství poblíž kulturního domu

ŘEMESLNÝ JARMARK

Od 15 hodin - ukázka boje z 10.-11. století skupinou VORON
ze Znojma, pro děti a hravé rodiče stanoviště - střelba lukem,
středověké hry, šerm, prohlídka zbraní.
Od 17 do 19 hodin - Koncert dechové hudby PETROVANKA
u příležitosti 20. výročí založení kapely (před kulturním domem).
Následuje volný program, pro děti je k dispozici nové hřiště vedle
kulturního domu. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Partneři: mikroregion Moravskokrumlovsko a Skupina ČEZ.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 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.
• 20.7. - od 20.00 do 24.00 hod. - COUNTRY VEČER. K tanci i poslechu hraje
ivančická country skupina PANTOFLÁČI. Park na Réně, vstupné: 50 Kč.
• 26.-27.7. - IVANČICKÁ POUŤ. Zábavný program, pouťové trhy a atrakce. Palackého náměstí. Sobota 26.7.: 13.00 - ROCK STRING - rocková kapela DRUM
BAND OSLAVANY, 15.00 - GONG - popová kapela, 17.00 - PETER BONZO
RADVÁNYI, LOBOŠ BEŇA A EMIL FERENC - americké coutryblues, 19.00
- PAROHÁČI - country. Neděle 27.7.: 14.00 - DUBŇANKA - dechová hudba.
Připravujeme: 4.10. - STUPAVA. Celodenní poznávací zájezd na Dni zela
2014. Přihlášky do 15. srpna v KIC. • 11.10. v 19.00 hod. - Z LOUŽE POD
OKAP. Divadelní komedie. Kino Réna Ivančice. Účinkují: V. Kratina, F. Tomsa, D. Homolová, M. Dolinová. Vstupné: 240 Kč. Předprodej od 8. 9. v KIC.
• 27.10. - DUCH. Muzikálová verze legendárního filmového zpracování umně
kombinuje milostný příběh s komediálními a dramatickými prvky. Zároveň
používání nejmodernějších technologií na jevišti umožní prolínání skutečného a nadpozemského světa. Odjezd v 17.30 hodin od Besedního domu. Brno
- hudební scéna Městského divadla. Účinkují: S. Janotová/ I. Odehnalová, A.
Slanina/ D. Vitázek, R. Jícha/ O. Studénka, I. Ondříček/ S. Slovák a další. Cena:
700, 510 Kč (vstupenka a doprava). Přihlášky v KIC do 10. září v KIC.
• 29.11. v 19.00 hod. - CONCERTINO LENKY FILIPOVÉ. Vánoční koncert.
Kino Réna Ivančice. Vstupné: 320 Kč. Předprodej od 8. 9. v KIC Ivančice.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 5.7. od 10.00 do 18.00 hod. - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ. Představení Michala z Kouzelné školky, malování na obličej
a trička, divadlo, focení s Rákosníčkem, spousta her a soutěží, bohaté občerstvení. Husova čtvrť. Pořádá společnost Lidl Česká republika.
• 12.7. od 13.00 hod. - SETKÁNÍ PIVOVARŮ. Ochutnávky zlatavého moku
z produkce malých pivovarů. Doprovodný program: Divadlo, pivní olympiáda,
kapely IAN, Bloosers, Aivn’s naked trio, Assy Rock, Stíny, MC Gey, Noční
proud. Na nádvoří zámku. Vstupné 80 Kč, občerstvení zajištěno, koná se za
každého počasí. Pořádá OS Prádelna.
• 26.7. od 10.00 hod. - VOZATAJSKÉ ZÁVODY X. Tradiční svátek milovníků
koní. Formanská jízda, těžký tah, ovladatelnost s kládou. Zahraje skupina Doubravěnka, skákací trampolíny, svezení na ponících. Závodiště u Moravského
Plynostavu. Pořádají: František Šmerda a Svaz chovatelů koní a KIC Rosice.

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
• 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.
• 18.7. ve 20.00 hod. - DISKOTÉKA NA ZAHRÁDCE Děl. domu. Vstup volný.
• 18.7. ve 20.00 hod. - KAPELA NAŽIVO. Zahrádka zámecké restaurace.
• 19.7. - KARMELSKÁ POUŤ V OSLAVANECH. 14.00 - výstava výtvarného
oboru ZUŠ Oslavany v zámecké kapli, 15.00 - koncert studentů brněnské konzervatoře, 14.00 - v zámecké zahradě k poslechu a dobrému pivu hraje skupina
Hroši z Brna, 20.00 - TRADIČNÍ KARNEVALOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA.
Hraje skupina RELAX v zámecké zahradě. Pořádá TJ Oslavany. 20.00 - LETNÍ
NOC SE SKUPINOU GONG. Tradiční předpouťová taneční zábava na zahrádce
Dělnického domu. Vstupné 50 Kč. Pořádá KIS Oslavany.
• 20.7. - KARMELSKÁ POUŤ V OSLAVANECH: Kulturní akce na zámku:
otevřeny všechny muzejní expozice. Zámecký park: 10.00 - hraje dechová kapela
POLUŽANKA, 14.00 - hraje hudební skupina SAGITTA. Zámecké nádvoří: 13.00
- k poslechu hraje skupina MELODY MUSIC. Zámecká alej: 9.00 - 18.00 - tržiště
lidových řemesel. Zámecká vinárna: 10.00 - 20.00 - posezení u cimbálu s p. Klobáskou z Mutěnic. Zámecká kaple: 10.00 - výstava výtvarného oboru ZUŠ Oslavany.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 29.6. - 6.7. - ZÁKLADNA „KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK - MORAVSKÝ KARLOV“. Vede ing. A. Moravec. Pro přihlášené.
• 22.7. v 16.00 hod. - INFORMAČNÍ SCHŮZKA ve vinárně Komarov ohledně základny „Jeseníky-Ludvíkov“ 2.8. - 9.8. Vede Hana Valová.

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
• 5.7. ve 14.00 hod. - NA KOLE LESEM. Místní sdružení Vedrovický pedál
zve malé i velké cyklisty. Sraz účastníků na hřišti ve Vedrovicích. Na všechny
účastníky čeká odměna. Občerstvení zajištěno. Při nepřízni počasí se akce ruší.
• 12.7. v 10.00 hod. - HASIČSKÉ ZÁVODY. Znojemská liga. Fotbalové hřiště.
• 26.7. ve 20.00 hod. - LETNÍ KARNEVALOVÁ NOC. Hraje skupina Hurikán. K prodeji bude guláš a makrely. Pořádá Myslivecké sdružení Vedrovice.

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
• Přejeme všem dětem i dospělým krásné prožití letních prázdnin a těšíme se od
září opět na shledanou v kroužcích a na akcích Domečku.

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
• PROVOZ SVČ IVANČICE O PRÁZDNINÁCH (30.6. - 29. 8. 2014):
SVČ IVANČICE, ZEMĚDĚLSKÁ 2 - otevřeno: pondělí - pátek, 7.30 - 16.30
hodin. Zavřeno: 25. 8. - 29. 8. (informace pro veřejnost jsou v tomto týdnu
poskytovány v ICM a FreeZ klubu). Zavřeno: dětské centrum.
ICM a FREEZ KLUB, ZEMĚDĚLSKÁ 2 - otevřeno: pondělí - čtvrtek, neděle 14 - 20 hodin, pátek, sobota 14 - 22 hodin.
NEW BEJ CLUB, NOVÉ BRÁNICE - zavřeno
KÓNUS KLUB, DOLNÍ KOUNICE - otevřeno: 30. 6. - 4. 7., 7. 7. - 11. 7., 18.
8. - 22. 8., 25. 8. - 29. 8. od 13 do 19 hodin.
Středisko volného času Ivančice vám přeje krásné prázdniny.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
Dovolte mi, abych Vám všem popřál naplněné a inspirativní prázdniny, plné radostných zážitků a letní pohody. Dávejte na sebe pozor a nezapomeňte, že i po prázdninách
vás čekají příjemné chvíle, které můžete strávit s námi v kroužcích, ve školní družině
nebo na táborech a jiných akcích. Těšíme se na vás od 1. září. Mgr. Martin Flekal
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.
Další informace v kanceláři DDM nebo na stránkách www.ddm-oslavany.cz .

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• přes prázdniny každou neděli od 10.00 hod. - NEDĚLNÍ SETKÁNÍ.

Meruňkobraní s jarmarkem
V sobotu 19. července se v Miroslavi uskuteční již 25. ročník největší
městské slavnosti - Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána. Rozjezdem
bude páteční zámecká párty s folkrockovou skupinou PŘECESPOLU.
Oficiální sobotní program zahájí historický průvod v čele s kněžnou
Miroslavou. Družina půjde od kulturního domu na náměstí Svobody k soše
sv. Floriána, kde starosta města, Ing. Augustin Forman, v 9.30 hodin oficiálně Meruňkobraní zahájí. Po celé dopoledne bude před kulturním domem
probíhat výstava automobilů značek Mercedes, Jeep, Chrysler, Opel, Škoda
a Seat. Na pódiu zahrají kapely Nářez a MIX EYES z Centra volného času
Miroslav. Pro děti bude připraven skákací hrad, kolotoč, malování na obličej, soutěže (Excalibur Kinder Welt) atd.
Od 10.00 hodin bude u zámku historické tržiště, ukázky kovářské práce,
ve sklepě pod zámeckým mostem ochutnávka vín a na letišti AIRCON představí různé typy letadel. Firma Aeronics Star nabídne po celý den možnost
fotoletů nebo „projížďku“ vznášedlem na fotbalovém stadiónu. V budově
bývalého statku představí paní Anna Počarovská výstavu rekordních puzzle.
V 11.00 hodin začíná před kulturním domem ukázka živého vaření šéfkuchaře Hotelu Ryšavý Františka Sigmunda, po které následuje módní přehlídka
Boutique Elegance paní Emílie Plattkové. Od 13.00 hodin se představí stanice IKAROS s ukázkou sokolnictví. V 14.00 hodin uvidí návštěvníci výcvik
mušketýrů a pikenýrů. Ukázky živého vaření proběhnou také ve 14.00 hod.
Miroslavské restaurace taktéž nabídnou po celý den jídla z meruněk.
V 15 hodin začne u zámku historická bitva z období třicetileté války. Po
skončení válečné vřavy uvidí hosté soutěž v pojídání meruňkových knedlíků „Meruňkový král“. Rekord Meruňkobraní drží Kamil Hamerský z Víru,
který spořádal v časovém limitu 20 minut neuvěřitelných 128 knedlíků o
váze přesahující 8 kg. Dále budou dekorováni vítězové soutěží o nejhezčí
meruňku a nejlepší meruňkovici. Pro návštěvníky budou připraveny všechny soutěžní vzorky pálenek zdarma k ochutnání. Po ukončení soutěží následuje koncert kapely Fešáci s dcerou Michala Tučného Michaelou.
Na devatenáctou hodinu je v evangelickém kostele připraven koncert barokní a maďarské hudby J. a K. Škrdlíkových. Večer ozáří město ohňostroj
a celý program zakončí velká letní noc se skupinou Vicomt.
Slavnost pořádají Město Miroslav, Společenstvo Libertas, SHŠ MBP,
Moravský Podhorácký pluk, Středisko volného času Miroslav, Český
zahrádkářský svaz, SMM, MKIC a OS Marek.
Akce se uskutečňuje pod záštitou hejtmana JUDr. Michala Haška
za významné podpory skupiny ČEZ a Jihomoravského kraje. Srdečně
zveme do Miroslavi. Na všechny akce je vstup zdarma (mimo fotoletů,
vznášedla a letní noci).
Roman Volf, místostarosta

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. (8-16 hod.)
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.
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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 14/14 vyjde 25. července 2014, uzávěrka 22. července 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je
včetně 21 % DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 21 % DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO

koupím
•• Škoda 1000 MB, 110, 120, Favorit
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto.
Může být odhlášené, ale v původním
stavu. Volejte nebo pište na telefon:
602 950 128.
•• Škodu Felicii, Fabii, Octavii,
popř. i jiné auto za rozumnou cenu.
Spěchá. Tel.: 604 470 816.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Fiat Seicento 1.1i, r. v. 2001, najeto pouze 25.262 km, spotřeba do 4
litrů benzínu, stav nového vozu, cena
59.000 Kč.Tel.: 722 138 665.
•• Škoda Fabia 1.0 Mpi, r. v. 2002,
výborný stav, po druhém majiteli,
nová TK, nízká spotřeba a pojistka,
cena 49.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
•• Mitsubishi Galant, r. v. 2001, obsah
2.5 V6 benzin, 120 kW, nepojízdný,
cena 10.000 Kč. Tel.: 777 580 906.
•• Mercedes Benz C230, r. v. 1996,
obsah 2.3 benzin, 110 kW, černá metalíza, havarovaný, nepojízdný, cena
5.000 Kč. Tel.: 777 580 906.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• garáž v Mor. Krumlově u drůbežáren nebo Boroviček. Cena není
problém, zaplatím, kolik si řeknete.
Tel.: 775 357 755.
prodám
•• pozemek o výměře 974 m2 ve Vémyslicích vhodný na zahradu. Voda na závlahu u pozemku. Mobil.: 605 350 585.
•• RD ve Vranově nad Dyjí (i k celoroční 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 místnosti (z toho 2x obytná kuchyně) +
obytné podkroví, 2x koupelna s WC +
komora, vedle domu místnost pro zahr.
nábytek a nářadí. U RD hospodář. budova (užívaná jako garáž). RD je součástí
dvojdomu, vše samost. a oplocené. Stáří
budov 22 let. Cena k jednání 895.000 Kč.
Důvod: stěhování. Dům volný ihned.
Tel.: 603 527 162, 608 548 590.
hledám pronájem
•• nezařízeného bytu minimálně 2+kk
- Ivančice a okolí. Tel.: 604 470 816.
pronajmu
•• stodolu v Dobřínsku, plocha cca
40 m2, vhodná jako dílna, nebo sklad.
Info na tel.: 723 428 899, e-mail: janpavlikdobr@seznam.cz
•• garáž v Ivančicích pod Kocberkama s montážní jámou. Dlouhodobě.
Tel.: 603 793 890.

» ELEKTRO

prodám
•• počítač stolní - 700 Kč, pračka
na 5 kg prádla zánovní - 1.200 Kč.
Tel.: 724 528 429.
•• pračku se ždímačkou Romo. Tel.:
603 900 890.

» NÁBYTEK

prodám
•• pult dřevěný - délka 2.60 m - 1.900
Kč, regál kovový bílý délka 9 m, výška
1.75 m, - 2.000 Kč. Tel.: 724 528 429.

» RŮZNÉ

koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.
•• včelařský vůz. Tel.. 737 328 670.
•• 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.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• včelí med akátový. Tel.: 775 371 292.
•• levně gramofonové desky z 60. až
80. let, asi 120 velkých a asi 50 malých. Tel.: 728 435 454.
•• zavařovací hrnec s teploměrem, vodárnu - tlak. nádoba na 50 l vody a vak,
smalt. hrnec 50 l. Tel.: 603 900 890.

» ZVÍŘATA
•• Nabízím individuální pomoc s vašim pejskem - baví vás to s ním, ale
nevíte, jak na to? Výchova, výcvik,
socializace, sportovní kynologie - rady
do život. Info na sms 721 908 330.
prodám
•• 2,5letého fjord valacha, obsednutý,
připraven do zápřahu, nereg. Cena
15.000 Kč. Tel.: 723 048 329.
•• štěňata - pitbull se stafordem, odčervená, očk. K odběru koncem července.
Cena 2.000 Kč. Tel.: 702 974 587.
•• selata - masný typ, 60 Kč/kg a
brojlerové kachny vykrmené živé i
očištěné. Tel.: 776 593 725.
daruji
•• 4 koťátka, i jednotlivě. Tel.: 606
405 218.
•• do dobrých rukou, nejlépe starším
lidem, fenku 7letého drsnosrstého
jezevčíka. Tel.: 775 940 946.

» 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.

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

VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘKY JANY KOVÁŘOVÉ

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

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům
OD ČERVENCE ČAJOVNA OTEVŘENA jen pro plánované akce
a kurzy. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se opět v září!
22.7. v 18.00 hod. - V NÁRUČÍ ANDĚLŮ
Téma: Vnitřní zrak, odpuštění, indigové děti. Vstup 150 Kč.
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

•• Nejste schopni splácet své dluhy?
Hrozí vám, nebo máte exekuce? Dokážeme snížit Vaše dluhy až o 70 % !
Analyzujeme možnosti oddlužení,
následně Vám odborně zpracujeme
návrh na povolení oddlužení se
zárukou, že soud oddlužení povolí.
Stačí prozvonit na tel. číslo 776
565 654 a my se ozveme. Při první
schůzce Vám bezplatně vysvětlíme,
jak funguje „oddlužení“ a jakým
způsobem se v budoucnosti Vaše
finanční situace může zlepšit. Kancelář: Ivančice, Palackého nám. 8.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• 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.
•• 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.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré
opravy. Okenní sítě i do 24 hodin.
Výměna gumového těsnění v plastových 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

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 • www.kinorena.cz
čt 3.7. ve 20.00

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Komedie ČR

pá 4.7. v 17.00
so 5.7. v 17.00

JAK VYCVIČIT DRAKA 2
Anim. komedie USA, dabing

so 5.7. ve 20.00
ne 6.7. ve 20.00

VŠIVÁCI
Komedie / drama ČR

čt 10.7. ve 20.00
pá 11.7. ve 20.00

MILOSTNÝ SONG
Romantický / hudební film USA

so 12.7. v 17.00
ne 13.7. v 17.00

MIKULÁŠOVY PATÁLIE
NA PRÁZDNINÁCH
Rodinná komedie FRA, dabing

so 12.7. ve 20.00

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
Romantický film USA

čt 17.7. ve 20.00
pá 18.7. ve 20.00

ÚSVIT PLANETY OPIC
Akční sci-fi USA

so 19.7. ve 20.00

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Dobrodružná komedie Švédsko

•• Hledám spolehlivou paní z Moravského Krumlova a okolí na úklidové práce. Vhodné i pro důchodkyni. Tel.: 604 733 452.

ne 20.7. ve 20.00

TRABANTEM AŽ NA KONEC
SVĚTA - Dokumentární film ČR

•• Autoexpres CZ, s. r. o., Ivančice
přijme: řidiče sk. C+E s praxí na
mezinárodní i tuzemskou dopravu;
do nového nákladního servisu - autoelektrikáře s praxí, automechaniky s praxí. Tel.: 602 528 003, email:
milan@autoexpres.cz

čt 24.7. ve 20.00
pá 25.7. ve 20.00

DÍRA U HANUŠOVIC
Komedie ČR

so 26.7. v 17.00
ne 27.7. v 10.30

LETADLA 2:
HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
Anim. komedie USA, dabing

so 26.7. ve 20.00

TRANSFORMERS: ZÁNIK
Akční sci-fi USA / Čína

ne 27.7. v 16.00

ZLOBA - KRÁLOVNA
ČERNÉ MAGIE
Fantasy pohádka USA, dabing

ne 27.7. v 18.00

OLGA
Dokumentární film ČR

ne 27.7. ve 20.00

RANHOJIČ
Historický film Německo

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

nabízím
(komerční inzerce)
•• Hledám výpomoc v domácnosti
na úklid. Možno i studentku. Tel.:
776 221 450.
•• Přijmu brigádníka/ci na výpomoc při čištění osobních vozidel,
cca 20 hodin týdně, řidičský průkaz sk. B podmínkou. Možnost
dlouhodobé spolupráce, Moravský
Krumlov. Tel.: 604 470 816.

» OZNÁMENÍ

•• Ráda poděkovala jménem svým
i nadšených dětí nadstrážmistru
Zbyňku Sochorovi za ochotu,
velmi pěkný výklad a příjemnou
atmosféru. Téměř 2 hodiny ukázek,
povídání, zkoušení oblečení a prolézání veškeré techniky. Tak vypadalo
středeční dopoledne žáků 5. třídy ZŠ
Olbramovice. Mgr. Hana Lukasová
•• 21. 7. 2014 - K 71. narozeninám
přejeme paní Marii Synkové zdraví,
štěstí, radost, dlouhá léta. Syn s přítelkyní a dcerou, Jitka a Olga s rodinou.

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.

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

KINO Oslavany uvede po dobu letních prázdnin v prostorách
oslavanského zámku a Padochově večerní promítání v ránci
programu „LÉTO ČESKÝCH KOMEDIÍ V OSLAVANECH“

pá 4.7. ve 21.15

PRÁZDNINY PRO PSA
Rodinná komedie ČSSR

pá 11.7. ve 21.15

SLAVNOSTI SNĚŽENEK
Komedie ČSSR

pá 18.7. ve 21.15

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Historický muzikál ČSSR
(pozor: promítání v Padochově)

pá 25.7. ve 21.15

PÁNI KLUCI
Dobrodružná komedie ČSSR

Občerstvení zajištěno. Za nepříznivého počasí se nepromítá.

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

Rybářský spolek Vedrovice Vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

sobota 28. června 2014 od 6.00 do 12.00 hodin
na rybníku ve Vedrovicích. Startovné: 180 Kč, 10 hlavních cen,
skvělé zarybnění: kapr, smur, lín, cejn, občerstvení zajištěno
- makrela na grilu, uzená cigára, uzený tolstolobik, pivo-limo.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE
neděle 29. června 2014 od 7.00 do 12.00 hodin
na rybníku ve Vedrovicích. Pro děti do 15 let věku,
startovné: zdarma, 10 hlavních cen + drobné ceny pro všechny
zúčastněné děti. Skvělé zarybnění: kapr, amur, lín, cejn
Občerstvení zajištěno !!!

Zveme vás od 27. do 31. 6. v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích

VÍKENDOVÉ GRILOVÁNÍ

MENU:

200 g
Hovězí kebab s rozmarýnem a česnekem - 169 Kč
200 g
Bizoní kýta na sečuánském pepři - 299 Kč
200 g
Telecí osobuco v alobalu s kořen. zeleninou - 179 Kč
200 g
Kuřecí prso s kůží a paličkou na šalvěji se slaninou - 175 Kč
1 ks
Makrela na bylinkách - 149 Kč
1 ks
Hermelín - 89 Kč
K vedeným jídlům v ceně servírujeme míchaný zeleninový salát s bílou ředkví.
JAKO PŘÍLOHU DOPORUČUJEME: 200 g Grilovaná zelenina - 49 Kč
200 g
Pečené brambory v alobalu s česnek. dresinkem - 30 Kč
250 g
Míchaný zeleninový salát s bílou ředkví - 39 Kč
200 g
Grilovaná paprika - 39 Kč
DEZERT: 150 g
Grilovaná broskev s rumovým sirupem - 49 Kč
Grilování nabízíme také ve všední den. Každých 14 dní nová nabídka.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------od 18. do 24. července 2014

MERUŇKOVÉ DNY

„Omlaďte svůj organismus“ - menu snoubené s víny vinařství Regina Coeli
Kompletní nabídku naleznete na www.hotelrysavy.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIROSLAVSKÉ MERUŇKOBRANÍ

DEGUSTAČNÍ MENU RESTAURACE HOTELU RYŠAVÝ
SNOUBENÉ S VÍNY VINAŘSTVÍ REGINA COELI.
V sobotu 19. července 2014 od 09 hodin bude kuchař
František Sigmund vařit přímo před diváky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OD 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

pá 4.7. ve 20.00

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST
Akční sci-fi USA

so 5.7. ve 20.00

VŠECHNY CESTY VEDOU
DO HROBU - Komedie USA

ne 6.7. v 17.00

ZVONILKA A PIRÁTI
Anim. komedie USA, dabing

ne 6.7. ve 20.00

GODZILLA
Akční sci-fi USA

pá 11.7. ve 20.00

LOVE SONG
Hudební komedie USA

so 12.7. v 17.00
ne 13.7. v 17.00

MIKULÁŠOVY PATÁLIE
NA PRÁZDNINÁCH
Rodinná komedie FRA, dabing

so 12.7. ve 20.00
ne 13.7. ve 20.00

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Komedie ČR

pá 18.7. ve 20.00

CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO
Horor USA

so 19.7. v 17.00
ne 20.7. v 17.00

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

so 19.7. ve 20.00
ne 20.7. ve 20.00

(3D) ÚSVIT PLANETY OPIC
(2D) Akční sci-fi USA

pá 25.7. ve 20.00
so 26.7. ve 20.00

DÍRA U HANUŠOVIC
Komedie ČR

ne 27.7. v 17.00
ne 27.7. ve 20.00

TRANSFORMERS: ZÁNIK
Akční film USA, dabing

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

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

pá 4.7. ve 21.15

BABOVŘESKY
Letní komedie ČR

so 5.7. ve 21.15

ŠMOULOVÉ 2
Rodinná komedie USA, dabing

pá 11.7. ve 21.15

JÁ, PADOUCH 2
Anim. komedie USA, dabing

so 12.7. ve 21.15

STAR TREK: DO TEMNOTY
Akční sci-fi USA

pá 25.7. ve 21.15

JACK RYAN: V UTAJENÍ
Akční thriller USA

so 26.7. ve 21.15

ANGELIKA
Romant. film Francie, Belgie, ČR

Cena vstupného je nově stanovena pouze na 50 Kč.
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Národní házená v Miroslavi slaví velký úspěch
Ve dnech 13. - 15. června 2014
se družstvo starších žákyň TJ Miroslav zúčastnilo Poháru České
republiky v Žatci. Na turnaj se
probojovalo 7 družstev z celé
České republiky, a to TJ Sokol

Foto: archiv TJ

Hanzelová se mezi brankařkami
umístila na pěkném 3. místě.
Na úspěchu se podílely tyto
hráčky: v brance Hanzelová
Karolína a Krulová Eliška, na
obraně Šikulová Tereza, Drlíková

(zleva) Karolína Hanzelová a Simona Krátká

Opatovice, KNH Spoje Praha,
KNH Litvínov, TJ Sokol Svinov,
TJ Šroubárna Žatec (pořadatel),
TJ Přeštice a TJ Miroslav.
Za velké podpory rodičů se
našim házenkářkám podařilo sehrát několik vyrovnaných utkání.
Bohužel k 3. místu nám chyběla
pouze jediná branka. V celkovém
hodnocení se naše družstvo umístilo na 5. místě se ziskem 6 bodů,
jako 3. družstvo Litvínova.
Útočnice Simona Krátká byla
vyhlášena nejlepší střelkyní celého Poháru s počtem 48 vstřelených branek a brankařka Karolína

Šárka, Sladká Natálie, Drozdová
Kristýna, Lorencová Veronika,
Míznerová Petra, Vančurová Sabina a Kopřivová Tereza, v útoku
Krátká Simona, Vrbová Darina,
Knotková Renata, Andréová Nikola, Mičková Lucie a Lapešová
Denisa, trenérky Hanzelová Kamila a Kremeňová Michaela.
Další úspěšný turnaj proběhl
o týden později ve dnech 20. - 22.
června, kdy se mladší žačky zúčastnily mistrovství České republiky v
Přešticích u Plzně, kam se kvalifikovaly jako vítězky Jihomoravského kraje. V konečné tabulce děvča-

O uplynulém víkendu se na
Masarykově okruhu v Brně konalo čtvrté dějství šampionátu
EuroV8. Na trati se představil domácímu publiku Tomáš Kostka,

který v této sérii startuje s vozem
Audi Sport Italia.
V kvalifikaci si vybojoval pole
position právě Kostka před Zonzinim. Ve druhé řadě stál Dionisio a

ta obsadila krásné čtvrté místo ze
šesti zúčastněných družstev (1. TJ
Přeštice, 2. Sokol Krčín, 3. KNH
Litvínov, 4. TJ Miroslav, 5. Sokol
Svinov, 6. Sokol Bakov n. J.). Po
vyrovnaných utkáních všech týmů,
rozhodl o „bramborové“ medaili
jeden jediný gól.
Miroslavský tým se ovšem
může chlubit nejlepší obránkyní
turnaje, a tudíž i České republiky
Natálií Hanzelovou a třetí nejlepší brankařkou Nelou Šestákovou.
Složení týmu: brankařka - Šestáková Nela, obrana - Hanzelová
Natálie, Cahová Adéla, Rohlíková
Nikola, Hefrová Tereza, Suchá
Eva, Jakubová Adéla, útočnice:
Sladká Nikola, Procházková Nikola, Jarošová Simona, Vystydová
Klára, Příhodová Veronika, Kloudová Kristýna, Bielíková Denisa,
Divišová Barbora, trenérky Hajznerová Lucie, Vančurová Ivona.
Celková organizace a kvalita
obou turnajů byla na vysoké
úrovni a my věříme, že o této
úspěšné dívčí generaci ještě uslyšíme. Velký dík patří hlavně trenérkám, které se obětavě věnují
oběma týmům. Do další práce jim
přejeme plno sil a pevné nervy.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám umožnili se Poháru ČR a Mistrovství
ČR zúčastnit. Především Městu
Miroslav, AR Brno, spol. s r. o.
(panu Juračkovi), BENALE s. r. o.
(panu Lehkému), Autobusové
dopravě pana Vyžrálka, S.B.S
Services s. r. o., Miroslavským
strojírnám s. r. o., firmě Nejedlý
s. r. o., paní Mikolášové, paní Hefrové a manželům Šestákovým za
finanční příspěvky. V neposlední
řadě bychom neměli zapomenout
na rodiče a jejich morální podporu nejen na turnajích, ale i během
celé sezóny.
Eva Opálková
TJ Miroslav, oddíl národní házené - www.hazena-miroslav.cz

EuroV8 series na brněnském okruhu

Foto: Květoslav Adam

Tomáš Kostka s vozem Audi

Mercatali. Po startu závodu, který
byl vypsán na 25 min + 1 kolo,
se Kostka propadl na třetí pozici.
V dalších kolech se však dostal
před své soupeře a potom si budoval náskok, který udržel až do cíle.
Na druhém místě skončil Francesco
Sini a třetí dojel Nicola Baldan.
Ve druhém závodě si prvních 8
jezdců kvalifikace prohodilo pořadí na startovním roštu. Tomáš
Kostka proto startoval z osmé
pozice. Vítězem druhého závodu
se stal Francesco Sini, který se
tak stal nejúspěšnějším jezdcem
závodní neděle. Druhý dojel
Nicola Baldan a třetí Max Mugelli. Tomáš Kostka závod kvůli
kontaktu s Dionisiem nedokončil.
Závodní víkend EuroV8 Series
navštívilo na Masarykově okruhu
8869 diváků.
Ctibor Adam

27.06.2014

