
Letošní ročník rodinného fes-
tivalu DJEMBE MARATHON 
se uskuteční o víkendu 1. - 2. 
srpna opět v areálu Vrabčí hájek v 
Moravském Krumlově. Pořadate-
lem je Městské kulturní středisko 
Moravský Krumlov a na progra-
mu se tradičně podílí Občanské 
sdružení ALMA Dobelice. 

O hudební a taneční program 
se postará špička současné ethno 
scény. Festival zahájí vystou-
pením na australské didgeridoo 
KABUL, který je také členem 
vystupující kapely EL TENERE.
Základem jejich muziky jsou 
příběhy vyjadřující různé pocity, 
nálady a živly. Tradiční africké 
rytmy, ať už nastudované od vý-
znamných domorodých mistrů, či 
přepracované dle vlastní aranže, 
předvedou skupiny TUBABU,
ANEBOAFRO, JAMADAN (SK)
a TARATIBU. I když ke všem 
těmto kapelám neodmyslitelně 
patří tradiční africké nástroje jako 
djembe, basové bubny, balafony, 
nebudou chybět dechové nástro-
je, elektrické kytary a klávesy.

Brazilské rytmy přiblíží nepře-
hlédnutelná slovenská formace 
CAMPANA BATUCADA a své-
rázné reggae dominuje na playlis-
tu kapely PROPAGANJA. Ener-
getickou masáž zajistí formace 

LÉTAJÍCÍ KOBEREC, která 
již dvacet let nabízí osobitou
a originální hudbu. Spojení afric-
ké harfy kory a kytary ve vlast-
ních aranžích i západoafrických 
melodiích předvede duo KORA 
JUNGLE JAZZ. Sobotní program 
doplní také MARTIN TRTÍLEK, 
který ukáže ohňovou barmanskou 
šou s míchanými nápoji.

Hlavní hvězdou sobotní exhibice 
a celého festivalu měl být guinej-
ský perkusionista SORY CONDE. 
„Sory bohužel opakovaně nedostal 
vízum, a tak jej na Djembe mara-
thonu neuvidíme. Soryho ale svým 
charismatickým vystoupením na-
hradí jeden z nejlepších součas-
ných bubeníků TONTON SYLLA
z Guyney, kterého doprovodí ďá-
belská formace KOBIRI MUNA
ORCHESTRA ve složení: Palo 
Nowak (Ostrava), Broňa Pavlíček 
(Brno), Tomáš Marek (Praha), 
Jánoš Crecelius (Německo) a Paul 
Grocott (Austrálie),“ uvádí za pro-
gramovou část Marek Pečer. 

Stejně jako v minulých letech 
nebudou chybět workshopy hry 
na djembe pod vedením Pala 
Nowaka z kapely CAMARA. Zá-
klady afrického tance zájemcům 
předvede Marcela Sovadinová. 
Po oba dny bude otevřeno ethno-
tržiště s výrobky orientovanými 
na Afriku, či jiné daleké země. 
Dobré čaje, oříšky, sendviče a vod-
ní dýmky budou k mání v čajovně 
Pramen života. Na vodní ploše 
bude možno vyzkoušet aquazor-
bing. Sponzorem této aktivity je 
krumlovská Restaurace Marie. 

Také letos připravila na sobotu 
doprovodný program v podobě 
dílniček kreativní dílna ALMARA
a v dětském stanu budou pro 
nejmenší připraveny hračky.

„Djembe marathon je pře-
devším zábava rodinná. To 
je nosné motto celého festi-
valu. Navíc fakt, že se jedná
o naprosto ojedinělý počin na kul-
turní scéně, dělá z festivalu uni-
kátní záležitost nejen v měřítku 
našeho města. Já jsem především 
rád, že se daří tento festival dále 
rozvíjet, a mám radost, že měst-
ské kulturní středisko převzalo 
záštitu. Těším se osobně na celý 
víkend a očekávám, že si lidé 
jako každoročně cestu k africkým 
rytmům najdou,“ říka Bořivoj 
Švéda, ředitel MěKS.

Cenově výhodné vstupenky v 

předprodeji lze zakoupit prostřed-
nictvím sítě TICKETPORTAL. 
Přímý prodej vstupenek také za-
jišťuje Městské kulturní středisko 
v Moravském Krumlově v prvním 
patře Knížecího domu na náměstí 
TGM. Jednodenní vstupenka v před-
prodeji vyjde na 150 Kč, na místě 
na 200 Kč. Lístek na celý festival
v předprodeji koupíte za 250 Kč,
na místě pak za 350 Kč. Děti do 150 
cm mají v doprovodu dospělé oso-
by vstup zdarma. Zdarma je festival 
také pro osoby ZTP/P.

Festival významně finančně 
podpořily: město Moravský 
Krumlov a Skupina ČEZ.     /abé/
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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.

Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO
první reality

s garancí

www.pomocproreality.cz

tel. 724 680 736

Za kompletní autovrak 1.000 až 3.000 Kč. Odtah autovraku ZDARMA. Vystavení dokladu o ekologické likvidaci ZDARMA.
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKU

SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN  Moravský Krumlov (areál bývalého Lacrumu)
AUTOVRAKOVIŠTĚ Moravský Krumlov, Ivančická 484 (naproti solární elektrárně)

Oba provozy: Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin, So 8.00 - 11.30 hodin
Mobil: 731 566 786 • E-mail: ivoboril@centrum.cz • aktuální ceny na www.IB-MET.cz

Afrika opět v Krumlově

REKLAMNÍ CEDULE A PLACHTY
GRAFIKA ZDARMA

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

SRPEN 2014

Občanské sdružení ALMA hledá pro distribuci periodika ZRCADLO

DISTRIBUTORA PRO MORAVSKÝ KRUMLOV
Roznáší se pravidelně každý druhý víkend (v létě jednou měsíčně). 

Cílená distribuce do bytových a domovních schránek po celém 
Moravském Krumlově a v Rakšicích v počtu 2100 kusů.

Práce na dohodu od září 2014, vhodné pro aktivní důchodce. 
Vyžadujeme spolehlivost. Více informací na tel.: 602 782 272.

Tonton Sylla
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Žaluzie Koblížek

Vertikální žaluzie s omývatelnou 
a lehce clonící látkou.

Firma Las - pro s.r.o. Rousínov

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688

„Okurky“ jsou v plném proudu
Ve čtvrtek 31. července, přesně o půlnoci, zazní velká rána.

Nebojte se. Nejedná se o útok teroristů, ani o cvičení naší armády, 
spojené s ostrými střelbami na cvičné cíle. To pouze přejdou prázd-
niny do své druhé půle a my opět budeme odpočítávat čas do doby, 
kdy začneme nakupovat sešity, obaly a jiné školní náležitos�, tak aby 
naši potomci byli vzorně připraveni na nadcházející školní rok. 

Za�m je takové staros� nerozčilují (od čeho mají rodiče), a tak si 
plnými doušky užívají krásného horkého léta. Škola spojená s odpor-
nými starostmi je někde v nedohlednu. Za�m nám poc�vě pomáhají 
utrácet na dovolených tvrdě naspořené rodinné finance. Užívají si 
bezstarostného života. Myslím, že jsme nebyli jiní, jen jsme neměli 
takové možnos� jako naše dě�.

Léto a dovolené zasáhly všechny oblas�. Více cestujeme, pokouší-
me se ak�vně odpočívat, s�hnout a udělat to, co nezvládáme během 
celého roku. Po vzoru svých předků shromažďujeme poc�vě zásoby 
na nevyzpytatelnou zimu. Zavařovací hrnce, staré pračky, trouby či 
mrazáky jsou v trvalé pernamenci. Shromažďujeme ovoce, zeleninu 
a ostatní letní plody, abychom zaplnili své sklepy či jen spíže a pa-
třičně je zásobili na zimní dobu. Bývají připomínkou šťastného léta 
a hřejícího slunce. Je pravdou, že dnes dostanete čerstvé ovoce i v 
době vlády zimní královny. Ovšem, co je dovoz ze všech plantáží svě-
ta pro� našim meruňkám, broskvím či těm příslovečným okurkám. 
Všechny naše plodiny mají svou specifickou, nezaměnitelnou chuť, 
kterou jim dává sluníčko a klima naší jižní Moravy.

Letní a hlavně okurkové období vládne. Poli�cké zpravodajství se 
stává méně zajímavým (kromě letního zasedání parlamentu - dobře 
jim tak, my musíme taky v létě chodit do práce) a kraluje bulvár. Na 
naší komunální poli�cké scéně panuje celkový letní klid. Poslední 
zastupitelstva byla odbyta v měsíci červnu. Jen v Oslavanech jsou 
ak�vnější. Budou zasedat mimořádně 28. července.

Jinak je klid před bouří. Blíží se podzimní komunální volby a na 
některých diskusních serverech a obecních drbech je to znát. Co se 
týče serverů, slušná diskuse a střet různých názorů na řízení obce je 
velmi zdravá a žádoucí věc. Drbny jsou drbny. Stojí zbaběle v pozadí, 
šíří závis�vě jen jed, který má všechny otrávit. O nic jiného jim také 
nejde. Neberte je vážně. Zbytečně si jen budete otravovat život.
A to nyní, v letním období, kdy se má člověk hlavně radovat ze života, 
nabíjet baterky na celý dlouhý kalendářní rok. O tom letní období
vlastně je.     Pěkný zbytek léta za celou redakci Zrcadla přeje Petr Sláma.

Slovo úvodem

PRODEJ A DOVOZ
PALIVOVÉHO
DŘEVA

telefon: 604 603 978

TRUHLÁŘSTVÍ
s možností využití
služeb designéra

Výroba nábytku
a kuchyní na míru

www.ritzy.cz • tel.: 606 812 860
e-mail: info@ritzy.cz

RITZY - interiéry, kuchyně, s.r.o.
V Zaražených 5,  664 12 Oslavany

písek
do bazénové 

filtrace
145 Kč
za 25 kg  

Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.

/Ivančice/ Dolní Pancíře 
v Ivančicích. Kdysi nádherný 
kus přírody kolem řeky Oslavy, 
kde se věnovali místní obyvatelé 
svým letním aktivitám. Dnes 
džungle se zaneseným slepým 
korytem řeky Oslavy. V současné 
době se konečně tomuto místu 
začalo blýskat na lepší časy.

Město Ivančice si zažádalo o 
podporu z operačního programu 
životního prostředí, kapitoly 
„Optimalizace vodního režimu 
krajiny“. Předpokládané náklady 
na vyčištění slepého ramene řeky 
Oslavy, parkové úpravy jejího 
okolí se vyšplhají na 16.537.000 
korun. Dotace z fondu předsta-
vuje 14.056.000 korun a předpo-
kládaný příspěvek Státního fondu 

životního prostředí je 827.000 
korun. Zbytek dokryje město 
Ivančice ze svého rozpočtu.

Rada města zahájila kroky k rea-
lizaci projektu. Schválila na zákla-
dě doporučení komise pro zadávání 
veřejných zakázek přidělení zakáz-
ky na stavební dozor firmě GEO-
test, a. s., Brno, za cenu 157.300 
korun s DPH. Radní schválili i 
příslušnou smlouvu o dílo.

V současné době to není první 
dotace, o kterou se město Ivanči-
ce úspěšně ucházelo. Schválena 
byla dotace na akci „Dětský svět 
uprostřed města - sadovnické 
úpravy“ - obnova dětského hřiště, 
a „Regenerace sídlištní zeleně 
města Ivančice - Staré sídliště, 
Nové sídliště“.                    /PeSl/

Dolní Pancíře prokouknou

Kvalitní štípané 
PALIVOVÉ DŘEVO
pouze z kmenu:
akát, dub, jasan

Karel Raboň
tel.: 603 576 656

V Němčičkách u Znojma si 
v sobotu 19. července připomněli 
70. výročí havárie britského bom-
bardéru. U památníku věnovaného 
posádce letounu prožili pamětníci, 
milovníci historie i výletníci vzpo-
mínkové odpoledne za přeletu vr-
tulníků armády ČR, při prohlídce 
artefaktů RAF (Royal Air Force) 
či simulaci britského vojenského 
ležení. Památník, který byl v obci 
odhalen před 24 lety, se letos díky 
příspěvku Nadace ČEZ ve výši 
160 tisíc korun dočkal úpravy 
okolí a zpevnění přístupové cesty. 

Návštěvníci sobotní vzpo-
mínkové akce se také seznámili 

s nově otevřenou naučnou stez-
kou věnovanou leteckým bitvám 
a čekala je i celá řada dalších 
atrakcí, jako výstava britských 
válečných plakátů nebo ochut-
návka pokrmů z polní kuchyně. 
Slavnost se konala přímo u pa-
mátníku, jenž má čerstvě srovna-
ný okolní terén, nové informační 
tabule a směrovky a nově zbu-
dovaný přístřešek s posezením. 
Pro místní i pro turisty se díky 
tomu stal příjemným místem
na procházky i k odpočinku. 

„Dříve se nám poměrně často 
stávalo, že si turisté přečetli o le-
tecké havárii na našich webových 
stránkách a nechali se zlákat
k návštěvě. Kvůli obtížné orien-
taci v terénu si ale nemohli svůj 
zážitek plně vychutnat. To už se 
díky současným úpravám nebude 
opakovat,“ pochvaluje si Jaromír 
Fousek, starosta obce Němčičky.

V Němčičkách  vzpomínali 
na válečné hrdiny z RAF

Kostel v Rybníkách s novou fasádou
Kostel sv. Cyrila a Metoděje v 

obci Rybníky poblíž Moravského 
Krumlova se už více než dva 
roky snaží zkrášlit věřící spolu s 
občany. Nově se dočkal presbytář 
krytiny z tašek, která nahradila již 
nevyhovující plechovou střechu. 
Vzhledem k tomu, že kostel není 
na seznamu kulturních památek, 
je problém získat na jeho opravy 
dotace, proto rekonstrukce probíhá 
postupně z různých finančních pří-
spěvků. Na výměnu střešní krytiny 
nad presbytářem kostela poskytla 
100 tisíc korun Nadace ČEZ.

Součástí výměny krytiny byla 
i instalace žlabů a svodů, které 

odvedou dešťovou vodu od stěn 
a základů, čímž se zabrání další 
degradaci zdiva. Dále byla natřena 
okna, opravena fasáda, hromosvod 
a vybudováno odvlhčení základů 
celého kostela. Obec přidala nové 
vstupní schodiště a zrenovovala 
prostranství kolem kostela.

„To, že náš kostelík nemá statut 
kulturní památky, neznamená, že 
si nezaslouží péči srovnatelnou
s jinými historickými sakrálními 
stavbami. Pravidelně je v něm 
sloužena mše a svou architektu-
rou zkrášluje obec Rybníky,“ říká 
Karel Hlávka z moravskokrum-
lovského děkanství. Mše svatá 

proběhla v kostele i v sobotu 5. 
července a místní farář během ní 
poděkoval všem, kteří na opravu 
kostela přispěli. 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje 
stojí v obci od roku 1877 a ode-
hrávají se v něm všechny důležité 
události. Na opravu střechy nad 
presbytářem přispěla Nadace ČEZ 
v rámci grantového řízení Podpora 
regionů, které je zaměřeno na roz-
voj veřejně prospěšných projektů. 
„Jsme rádi, že jsme mohli na 
rekonstrukci přispět také. Moc si 
vážíme práce a úsilí, které místní 
do rekonstrukce vkládají,“ dodala 
Jana Štefánková z Nadace ČEZ.

ZPRÁVY Z RADNIC
Město přidá na oslavy

/Ivančice/ Dvě významné ivančické instituce v letošním roce osla-
ví výročí svého založení. Středisko volného času oslaví 30. výročí. 
Gymnáziu Jana Blahoslava bude již úctyhodných 95 let. Obě zařízení
k výročí svého vzniku chystají řadu akcí. Rada města Ivančic rozhodla, 
že tyto akce finančně podpoří ze své rezervy. Obě organizace dostanou 
na slavnostní akce příspěvěk 20.000 Kč z městského rozpočtu.   /PeSl/

Kontrola obce bez závad
/Moravské Bránice/ V obci Moravské Bránice byla provedena dne 

15. 05. 2014 kontrola úředníky Ministerstva vnitra ČR. Jejím předmě-
tem se stal výkon samostatné působnosti obce na úseku státní správy. 
Kontrolou bylo zjištěno, že na místní radnici je tato agenda vedena 
v naprostém pořádku. Rada obce na svém posledním zasedání projed-
nala protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti a doporučila
ho k projednání na nejbližším veřejném zastupitelstvu obce.       /PeSl/

Nová past na rychlé řidiče
/Ivančice/ Město Ivančice ve středu 23. července zveřejnilo výzvu 

na dodání stacionálních radarů k měření rychlosti vozidel. Předmětem 
veřejné zakázky je dodávka dvou radarových měřičů rychlosti, uvedení 
do provozu, záruční a pozáruční servis, metrologické ověření, včetně 
dodávky souvisejícího softwaru k dokumentaci a následnému zpraco-
vání přestupků, a dodávka 1 ks skříně s příslušenstvím pro stacionární 
umístění měřiče rychlosti, včetně instalace.

Jeden radar bude umístěn na stávajícím stanovišti, které je již vyba-
veno skříní pro radarový měřič, a druhý bude provozován na nově zří-
zeném stanovišti, které bude vybudováno v rámci realizace dodávky.

Zařízení budou měřit okamžitou rychlost v obou jízdních směrech, 
jsou schopna zadokumentovat správní delikt tak, aby bylo automaticky 
zaznamenáno vozidlo, případně identifikovat tvář řidiče, jak osobních, 
tak i nákladních vozidel, a to i za zhoršených povětrnostních podmí-
nek, a možnost nočního měření rychlosti za použití blesku.

 Integrovaný mobilní internet zajistí dálkový přenos přes 3G síť
i přenos pomocí USB nebo jiného paměťového média. Zpracování pře-
stupku do příslušné agendy zajistí počítačový program.                /abé/

Tisíce za třídění odpadu
/Moravské Bránice/ Třídit odpad se finančně vyplácí. Moravské 

Bránice díky aktivitám občanů na tomto poli obdržely od společnosti 
EKO-KOM za rok 2013 téměř 41.000 korun. Oproti roku 2012 je to
navýšení o bezmála 10.000 korun. Občané Moravských Bránic vytří-
dili v roce 2013 celkem 13,863 tun odpadu (v roce 2012 to bylo 9,711 
tun). Finanční částka bude investována zpět do systému sběru a likvi-
dace komunálního odpadu v obci.                                                 /PeSl/
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(P)otraviny na našem stole - zdravé hubnutí

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

Po narození syna jsem nastoupila na rodičovskou dovolenou
a dohodla se s vedením, že budu na rodičovské tři roky a po tuto dobu 
bude ve firmě za mě náhrada. Synovi budou zanedlouho tři roky
a já bych chtěla řešit návrat do práce. Z práce mám však náznaky
od bývalých kolegů, že mě asi nebudou chtít vzít zpět, a že mě budou 
chtít propustit. Chtěla jsem se zeptat, jestli mi zaměstnavatel může 
po třech letech rodičovské říci, že mě nechce zpátky, a propustit mě
a případně, jestli bych dostala odstupné? Děkuji za odpověď.

K Vašemu dotazu uvádím, že po třech letech mateřské a rodičovské 
dovolené máte právo na to, abyste byla znovu zaměstnána u stejného 
zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vás tedy musí přijmout zpět na Vaše 
pracovní místo. Pouze, pokud by na pracovišti zaměstnavatele proběhla 
organizační změna a Vaše pracovní místo by bylo zrušeno, zaměstnavatel 
Vás nemusí zaměstnat. V takovém případě máte nárok na dvouměsíční 
výpovědní dobu a současně máte nárok na odstupné, přičemž výše tohoto 
odstupného závisí na délce pracovního poměru. Nezáleží přitom, kolik
z dané doby jste strávila na mateřské a rodičovské dovolené.

Pokud u zaměstnavatele žádná organizační změna neproběhla a Vaše 
místo nebylo zrušeno a pracuje na něm někdo jiný, zaměstnavatel Vás 
nemůže platně propustit, pokud něco závažného neporušíte nebo se
nijak závažně neproviníte. V tomto případě nejsou splněny podmínky 
pro tzv. nadbytečnost zaměstnance. Zaměstnavatel Vás tedy může pro-
pustit, pokud budou splněny podmínky dle § 52 zákoníku práce pro kon-
krétní výpovědní důvod z pracovního poměru, není to tedy na uvážení 
zaměstnavatele, ale musí být splněn zákonný důvod pro výpověď.  

Léto je v plném proudu, sluníč-
ko pálí, koupaliště jsou plná lidí 
dychtících po osvěžení a jistě ne-
málo z nich zatoužilo při pohledu 
na své tělo v plavkách po zhubnutí 
či alespoň zformování své posta-
vy. Ale jak se zbavit nadbytečných 
kilogramů, když všude kolem je 
tolik protichůdných informací? 
Jak se zorientovat v záplavě diet
a nejnovějších hubnoucích trendů? 

Tak jako v celém životě, i v pří-
padě zdravého hubnutí platí pravi-
dlo zdravého rozumu. Nemá smysl 
své tělo týrat odpíráním jednotli-
vých složek potravy. Takové hub-
nutí je možná efektivní, ale nikoliv 
zdravé, a už vůbec ne dlouhodobé. 
Je potřeba se zamyslet nad geneti-
kou člověka a tím, jak se stravování 
v historii lidstva vyvíjelo. 

Potom můžeme s klidným 
svědomím zavrhnout nízkotučné 
stravování, které bylo v posled-
ních desetiletích propagováno jako 
jediný a nejzdravější způsob. Díky 
této propagandě jsme se cpali níz-
kotučnými jogurty, odstředěnými 
mléky, dietními salámy, margaríny 
či celozrnným pečivem. Podivné 
na tom je, že civilizační nemoci 
(cukrovka, srdeční infarkty, os-
teoporóza, deprese, roztroušená 
skleróza, nádorová či kožní one-
mocnění, revmatická onemocnění, 

neplodnost, chronický únavový 
syndrom či zácpa) z populace ne-
mizely, ale naopak jich přibývalo. 

Je tedy jasné, že tudy cesta ke 
zdravému tělu nevede. Mýtus, že 
se tloustne z tuků, byl již v posled-
ních letech vyvrácen. Naopak se 
prokázalo, že největší vliv na nad-
váhu člověka má příjem škrobů
a sacharidů (cukrů). Lidé bývají
v šoku, když se dozvědí, že dva 
krajíčky celozrnného pšeničného 
chleba zvýší krevní cukr víc než 
čokoládová tyčinka. Udržovat hla-
dinu krevního cukru v rovnováze 
je základním předpokladem pro 
zdravé tělo s optimální hmotností. 
Z toho tedy vyplývá, že pokud 
chceme snížit hmotnost, měli by-
chom snížit příjem sacharidů a na-
opak zvýšit příjem kvalitních tuků 
(máslo, olivový, kokosový olej).

Energii dosud získávanou ze sa-
charidů nahradíme energií z kva-
litních tuků, které nezvyšují gly-
kemický index a nemají tendenci 
se ukládat do zásoby. Ke zdravé-
mu hubnutí doporučuji počítat si 
denní příjem sacharidů dle vzorce 
2 g sacharidů na 1 kg hmotnosti 
člověka. Ideální hmotnost je u kaž-
dého jedince jiná a nejlépe ji 
určuje mohutnost jeho kostry. Ur-
čení ideální hmotnosti dle obvodu 
zápěstí je přesnější než známý 

výpočet dle indexu BMI.
Jestli tedy chcete ještě tuto 

letní sezónu zhubnout do plavek, 
zaměřte se na omezení konzumace 
pečiva, těstovin, ale samozřejmě 
také sušenek, oplatků a veškerých 
výrobků z mouky. V jídelníčku 
používejte především hodně zele-
niny, maso, vejce a kvalitní tuky. 
Pokud budete mít při tomto stravo-
vání hlad, znamená to, že jste sice 
omezili sacharidy, ale nezvýšili 
jste příjem kvalitních tuků a tělo 
nemá z čeho získávat energii. 

Konzumací většího množství 
kvalitních tuků získáte dostatek 
energie, nebudete mít hlad a ne-
budete se cítit unavení. Tento způ-

sob stravování má kromě snížení 
hmotnosti na ideální váhu ještě je-
den pozitivní efekt, a to je postup-
né uzdravování těla od zdánlivě 
neléčitelných nemocí.

Je však smutnou pravdou, že 
většina lidí si dosud plně neuvě-
domuje souvislost stravování se 
zdravím. Stále ještě dávají před-
nost nákupu levných (p)otravin
a následky svého jednání pak řeší 
chemickými léky. Nákup kvalit-
ních potravin by se měl stát sa-
mozřejmostí pro všechny, kteří si i
s rostoucím věkem chtějí uchovat 
pevné zdraví a ideální hmotnost. 
Snad jich bude přibývat.

Více na www.hubnutibezhladu.cz

OBK při JE Dukovany informuje:

Kam s ním?
Tedy kam s použitým jaderným palivem. Členové Občanské bez-

pečnostní komise při JE Dukovany spolu s několika zástupci sdružení 
Energoregionu 2020, Ekoregionu 5 a svazku obcí Bystřicka jednali 
koncem června ve Švédsku a Finsku. Navštívili lokalitu Forsmark 
ve Švédsku, kde se setkali zástupci samosprávy oblasti Oskarham. 
Tématem jednání byly vztahy s firmou Vatenfall, která provozuje JE 
Formark, a se společností SKB, která připravuje výstavbu hlubinné-
ho úložiště jaderných odpadů v lokalitě Forsmark, a účast veřejnosti
při projednávání a komunikaci o hlubinném úložišti. 

Ve Finsku delegace navštívila lokalitu Olkiluoto v regionu Eurajoki, 
kde společnost TVO provozuje dva jaderné reaktory a firma AREVA 
zde pro TVO staví další reaktor. Již 30 let je zde v provozu podzemní 
úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů a připravuje se zde vý-
stavba finálního hlubinného úložiště použitého paliva. Delegace si také 
prohlédla podzemní laboratoř a ukázku testování měděných kontejnerů 
na použité palivo. Zdá se, že technicky je problém dalšího osudu pou-
žitého paliva ve Finsku i Švédsku vyřešen.   

Ve Švédsku připravuje úložiště firma SKB, ve Finsku firma Posiva. 
Municipalita Osthammars má zřízenou kontrolní skupinu asi 30 lidí, 
která oponuje všechny dokumenty projektu hlubinného úložiště. Za 
stát vstupuje do schvalovacího procesu ministerstvo životního prostře-
dí a státní jaderný a radiační dozor (SSM). Samospráva má ve Švédsku 
absolutní právo veta celého procesu. Ve Finsku takové masivní zapoje-
ní veřejnosti do výstavbového procesu není.

Technologie konečného uložení použitého paliva se předpokládá
v horizontálních nebo vertikálních šachtách v hloubce cca 500 metrů. Celé 
úložiště by mělo být vybudováno v celistvém žulovém podloží. Použité 
palivo je uloženo v ochranných ocelových „mřížích”, po 12 kusech. Mří-
že zajištují jejich mechanickou ochranu před poškozením. Celý takový 
komplet je uložen do tlustostěnného měděného kontejneru (tloušťka cca 
20 cm) a zavařen. Měděný kontejner zajišťuje dlouhodobou bariéru proti 
uvolňování Ra-látek do okolí a ochranu proti případné vodě.  Celý měděný 
kontejner je následně vložen do vyvrtané šachty a ze všech stran utěsněn 
několika vrstvami bentonitu pro zajištění další bariéry vodotěsnosti.

Tedy zdá se, že Švédové i Finové mají v celé věci jasno a začínají 
konat.                                 Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

V měsíci květnu a červnu 
úspěšně zakončilo své studium 
na Střední odborné škole dopravy, 
obchodu a služeb vykonáním státní
a profilové části maturitní zkoušky 
celkem 78 žáků a vykonáním zá-
věrečné zkoušky 131 žáků.

Maturitní zkoušku skládali žáci 
čtyřletých oborů Autotronik, Do-
pravní prostředky, Ekonomika a 
podnikání, Mechanizace a služby 
a Technické lyceum a žáci dvou-
letého nástavbového oboru Pod-
nikání. Závěrečné zkoušky pro-
bíhaly pro tříleté obory Karosář, 
Kuchař - číšník, Mechanik opra-
vář motorových vozidel, Obráběč 
kovů, Podkovář a zemědělský 
kovář, Strojní mechanik, Truhlář, 
Umělecký kovář a zámečník; pasíř 
a Stravovací a ubytovací služby.

Slavnostní předání maturitních 
vysvědčení a výučních listů pro-
běhlo postupně pro krumlovské 

absolventy na nádvoří Městského 
úřadu v Moravském Krumlově.  
Absolventi obdrželi z rukou ředi-
tele školy Ing. Jiřího Psoty kromě 
dokladů o úspěšném zakončení stu-
dia také Europasy v českém a an-
glickém jazyce a od místostarosty 
města Mgr. Zdeňka Juránka pamět-
ní listy Moravského Krumlova. 

K předání závěrečných doku-
mentů pro odloučené pracoviště
v Ivančicích došlo v obřadní síni
v Ivančicích za účasti starosty 
MUDr. Vojtěcha Adama a místosta-
rosty města Radoslava Skály. Žáci, 
kteří reprezentovali školu a během 
studia dosahovali nejlepších výsled-
ků, obdrželi věcné dary a žákům 
kovářských oborů byly předány 
odznaky Kovářského společenstva.

Všem absolventům přejeme 
mnoho úspěchů v nových zaměst-
náních, popř. v dalším studiu.
Za SŠDOS Mgr. Iveta Kováříková

SŠDOS se rozloučila s 209
úspěšnými absolventy

Pamětní deska rodákovi
/Moravské Bránice/ Dne 10. října 2014 uplyne rovných 100 let

od narození válečného hrdiny, plk. in memoriam Karla Schoře, pilota 
311. československé bombardovací perutě RAF ve Velké Británii. 
V Moravských Bránicích si tohoto slavného rodáka hodlají připome-
nout pamětní deskou na některém významném veřejném místě. Rada 
obce rozhodla na svém posledním zasedání o prozatímním odložení 
jejího vytvoření. Měla by být v budoucnu instalována na místo více 
než důstojné. Novou budovu obecního úřadu. Prozatím bude památka 
Karla Schoře uctěna položením věnce u jeho hrobu.                    /PeSl/

Vančáci pro útulek
Od začátku června letošního roku probíhá akce „Vančáci pro útu-

lek“. Jedná se o materiální sbírku, do které se může zapojit každý, kdo 
chce věcným darem pomoci útulkům či depozitům. 

Pro tuto akci jsem se rozhodla z vlastní vůle, neboť sleduji, jak se 
útulky potýkají s přílivem nových zvířat, především koťátek, a s tím 
souvisejícím nedostatkem financí. Událost probíhá především na fa-
cebooku, ale chystám se ještě roznést letáčky. Ráda bych také našla 
odběrné místo, kam by lidé věci mohli donést, abych nemusela vše 
vyzvedávat po jednom, ale až se to nahromadí. Událost byla původně 
plánovaná jen do poloviny července, ale jelikož zájem trvá, nechávám 
ji běžet, dokud budou lidé chtít přispívat.

Do akce se již zapojilo mnoho lidí, velký dík patří především zaměst-
nancům společnosti STOS Oslavany, kteří mezi sebou zorganizovali sbír-
ku a výtěžek mi dovezli. Každý, kdo chce něčím přispět, mne kontaktuje 
a já věci odvážím. Zde je seznam toho, čím může každý přispět: starší 
deky, ručníky a ložní prádlo, matrace, staré obojky, vodítka, přepravky, 
oblečky, košíky, pelíšky, hračky pro kočičky a pejsky, čistící a prací 
prostředky (jar, savo, tekutý písek, hadry na podlahu, houbičky, rukavice, 
atd…), šampony, odblešovací a odčervovací prostředky, pamlsky pro 
pejsky a kočičky, piškoty, konzervy a granulky pro pejsky a kočičky 
(osobně se přimlouvám koupit radší malé balení, ale kvalitnějšího 
krmiva), stelivo pro kočičky, tvrdé pečivo a mrkev pro koníky.

Jakmile se nahromadí více věcí, zavážíme sbírku do útulku. Již jsme 
navštívili Kočičí oázu v Holubicích a depozit Světluška ve Svitavách. 
Dále se chystáme více zaměřit na pejsky a větší zvířata, a to v útulku 
Tibet v Bučovicích a státním útulku na Kociánce.

Eventuální zájemci o přispění do sbírky mne mohou kontaktovat na e-
mailové adrese jana.stehlikova@seznam.cz nebo na telefonním čísle 774 
841 485. Ráda pro věci zajedu a postarám se o předání potřebným. Více 
informací a foto z akce v Holubicích zde: https://www.facebook.com/
events/674881215920132/?fref=ts. Ráda bych vyslovila velké díky 
všem, kteří se do sbírky zapojili. Majitelé útulků byli za zvířátka 
neskonale vděční a děkují za každou pomoc.                   Jana Stehlikova

Do Ivančic po novém
Slavnostní otevření rekonstruované komunikace II/152 Ivančice - 

Polánka se uskutečnilo v pondělí 30. června v Polánce.
Rekonstrukce byla zahájena v březnu 2013 a v průběhu téhož 

roku byla dokončena komplexní úprava v průtahu Ivančic, místní 
částí Němčice a navazující úsek silnice do Polánky v délce 5 140 
metrů. Rozestavěn zůstal silniční úsek v Polánce včetně nové okružní 
křižovatky. V průtahu Polánkou ve směru na Hrotovice byl průjezd
v průběhu zimního období obnoven. Stavební práce byly opět zahájeny 
v březnu 2014. Celková délka nově rekonstruované silnice je 7,12 km. 

Stavební práce na rekonstrukci zajistila firma Skanska, a. s., která 
zvítězila v otevřeném zadávacím řízení vyhlášeném v závěru roku 
2012. Celková cena ve výši 76,22 milionů Kč představovala oproti 
projektové předpokládané hodnotě úsporu ve výši 40 procent.          /abé/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Zveme vás od 26. 7. do 31. 8. v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích

VÍKENDOVÉ GRILOVÁNÍ
Od 17 hodin na letní zahrádce restaurace. Grilování nabízíme

také ve všední den. Každých 14 dní nová nabídka.
MENU: 1 ks Makrela na šalvěji - 149 Kč
 200 g Bizoní kýta na sečuánském pepři - 299 Kč
 1 ks Hermelín - 89 Kč
 200 g Závitky z lilku plněné domácím ovčím sýrem - 99 Kč
 200 g Kuřecí prso s kůží a paličkou na tymiánu - 175 Kč

K výše uvedeným jídlům v ceně míchaný zeleninový salát s bílou ředkví.
 1 ks Hamburger Ryšavý, hranolky, koktejlový dresink - 149 Kč
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 jablka s medem a skořicí - 49 Kč

Kompletní nabídku naleznete na www.hotelrysavy.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEJBLIŽŠÍ GASTRO AKCE: 
od 5. do 14. září - Pivní speciality • od 19. do 28. září - Menu z jedlých kaštanů
od 3. do 12. října - Řízkobraní • od 17. do 19. října - Dny francouzské kuchyně

od 24. října do 2. listopadu - Zvěřinové menu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVÉ CENY SPORTOVNÍCH AKTIVIT DÁLE POKRAČUJÍ:
KRYTÝ BAZÉN S WHIRLPOOLEM, PARNÍ SAUNOU A BAZÉNKEM PRO 

DĚTI - 2 HODINY pouze za 90 Kč. 
SQUASH - 1 profesionální kurt - 1/2 hodiny 100 Kč, 1 hodina 180 Kč

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

Nový záložní zdroj, který byl 
v uplynulých dnech přepraven 
do Jaderné elektrárny Dukovany, 
je díky svým technickým i pro-
vozním parametrům unikátním 
zařízením, které je schopno zcela 
samostatného provozu. Bude 
sloužit jako záloha pro případ, že 
by elektrárna přišla o všech deva-
tenáct způsobů napájení.

Generátor vyšel na stovky 
miliónů korun. Investorem akce 
je ČEZ ENERGOSERVIS spol. 
s r. o., a generálním dodavatelem 
společnost Zeppelin CZ, s. r. o.

Generátor Caterpillar o výkonu 
3,2 MW od společnosti Zeppelin 
CZ dorazil k elektrárně v pondělí 
ve 4 hodiny ráno ze své poslední 
zastávky v Kutné Hoře, kde bylo 
zařízení usazeno do na míru vyro-
bených, seismicky odolných kon-
tejnerů. Celé zařízení se skládá 
ze tří kontejnerů a příslušenství, 
které bylo na čtyřech přepravních 
soupravách. Největší je právě 
kontejner s dieselgenerátorem, 
který váží cca 130 tun. Zbývající 
náklad, kontejner s chladicím za-
řízením, zásobní palivové nádrže, 
technologické zařízení a příslu-
šenství, jako jsou tlumiče výfuku, 
kryty sání apod., váží celkově 

dalších téměř 189 tun.
„Tyto AAC dieselgenerátory 

bude mít dukovanská elektrárna 
hned dva. Každý z nich bude 
určen pro jeden dvojblok, ale v 
případě potřeby je bude možné 
propojit. Druhý dieselgenerátor 
bude na elektrárnu dodán v prů-
běhu srpna,“ sdělil ředitel elekt-
rárny Jaroslav Jakub.

Byly pořízeny na základě 
doporučení vyplývajících z pro-
vedených stresstestů, které probí-
haly v rámci celé Evropské unie.
„S ohledem na počet a nezávislost 
systémů zajišťujících elektřinu
v případě mimořádné události je 
pravděpodobné, že nové motory 
budou spuštěny jen při pravidel-
ných zkouškách,“ řekl Jaroslav 
Jakub, ředitel elektrárny.

Stanoviště obou dieselgenerá-
torů jsou i přes vysokou odolnost 
kontejnerů umístěna stranou od vy-
sokých budov, které by je v přípa-
dě zemětřesení mohly poškodit. 
Následovat bude napojování 
dieselgenerátoru na systémy elekt-
rárny. „Do konce roku by měly být 
obě dieselgenerátorové stanice za 
stovky miliónů korun plně funkč-
ní,“ uvedl v tiskové zprávě tiskový 
mluvčí EDU Jiří Bezděk.       /abé/

Nový generátor pro EDU
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Finanční poradna
Na vaše dotazy odpovídá Ing. Viktor Klíma, ředitel pobočky Partners 
market v Ivančicích, Palackého náměstí 20, tel.: 602 315 232, e-mail: 
market.ivancice@partners.cz, http://market.partners.cz/ivancice.

Moje dcera chodí do druhé třídy a v poslední době po mně neustále 
vyžaduje kapesné. Ve třídě mají jednoho chlapce z movitější rodiny
a ten má běžně u sebe několik stovek. Nevím, zda je to v tomto věku ro-
zumné. My si samozřejmě dceru nemůžeme dovolit takto sponzorovat, 
ale kapesnému se asi v nejbližší době nevyhneme. Jenže kolik a jak?

Od kolika let dávat dětem kapesné je otázka, která trápí nejednoho 
rodiče. Většinou to bývá po nástupu do školy, kdy se potomek naučí 
počítat a pomalu začne poznávat hodnotu peněz. Zhruba od deseti let 
by pak měly děti dostávat kapesné pravidelně, týdně či měsíčně, a vždy 
ve stejné výši. Průzkum pro společnost Partners od agentury Ipsos 
ukázal, že děti od 10 do 15 let dostávají většinou od stovky do pěti set 
korun měsíčně. Jenže více než polovina dětí (52 %) s kapesným nevy-
jde nebo vyjde jenom někdy. Kapesné je pro děti, které ještě nemohou 
jít na brigádu a samy si vydělávat, jediným příjmem. A právě tak byste
k němu jako zodpovědný rodič měla přistupovat. Výplatu přeci také 
dostáváte pravidelně, ve stejné výši a musíme se s ní naučit hospodařit.

Ne nadarmo se říká, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. 
To samozřejmě platí i o hospodaření s penězi. Pokud se dítě už od mala 
učí, že peníze nejsou snadno k mání a není jich neomezené množství, 
je pravděpodobné, že v dospělosti bude umět s penězi lépe hospodařit 
a bude finančně zodpovědnější. Proto je poměrně alarmující, že dle vý-
zkumu velké procento dětí (36 %) dostává peníze od rodičů tehdy, když 
je potřebuje. Takovýto systém „kapesného“ považuji za úplně nejhorší. 
To je zřejmě případ i spolužáka vaší dcery. V dětech takovýto přístup 
totiž mylně pěstuje pocit, že peníze jsou lehce dosažitelné, tedy vždy, 
když je potřebují. Podobné chování může v dospělosti vést k větší ne-
zodpovědnosti a snadnému zadlužování.

Ovšem měla byste mít na paměti, že kapesné není nic automatické-
ho, na co má vaše dcera nárok. Může být třeba odměnou za odvedenou 
práci či dobré známky. Potomek tak má motivaci a rodič dobrou páku 
na to, jak ho donutit uklízet, či se učit. Tento systém kapesného je u nás 
poměrně oblíbený, peníze tak dostává zhruba každé desáté dítě. 

Pět rad, jak správně na kapesné: 1. Pravidelnost - děti se tak naučí, že 
peníze dostanou k určitému datu, a ne vždy, když si řeknou. 2. Důsled-
nost - buďte v dávání kapesného důslední a nastavte taková pravidla, 
která budou vyhovovat vám i dítěti, a ta dodržujte. 3. Motivace - zvolte 
takový systém, aby se dítě naučilo, že po splnění určitého úkolu může 
dostat víc peněz. 4. Hospodárnost - naučte děti s penězi hospodařit, 
povídejte si s nimi, co si za ně chtějí pořídit, a vysvětlete jim, že když 
si budou šetřit, mohou si pak koupit něco většího. 5. Přiměřenost - dá-
vejte dětem kapesné přiměřené jejich věku a vašim možnostem.

Úplně závěrem bych rád zmínil, že s pravidelným kapesným může 
váš potomek začít využívat běžný bankovní účet. Většina bank tuto 
službu poskytuje zdarma včetně platební karty a internetového ban-
kovnictví. Kromě toho, že se vaše dítě začne učit používat moderní ná-
stroje, může platební karta spoustu peněz ušetřit. Dítě má stále u sebe 
finanční jistotu, ale fakticky velmi těžko může utrácet za drobnosti
a peníze na dětském běžném účtu se mohou i zajímavě úročit. 

i

/Moravský Krumlov/ Loutky 
v hlavní roli. I takto se dá cha-
rakterizovat akce „Malý festival 
loutky“, který již po osmé pořádá 
Městské kulturní středisko v Mo-
ravském Krumlově. Řada malých 
i velkých diváků bude moci 
zhlédnout desítky pohádkových 
představení, a to nejen v samot-
ném Moravském Krumlově, ale 
i v Ivančicích, Oslavanech a dal-
ších obcích regionu.

Festival bude slavnostně 
zahájen ve čtvrtek 28. srpna v 
15.00 hodin na náměstí T. G. 

Masaryka v pořádajícím měs-
tě. Na programu jsou pohádky
O Perníkové chaloupce, Miloš
a Miloš společně s hrou Barbu-
cha. Ve stejný den mohou diváci 
v Ivančicích shlédnout Českého 
Honzu. V Oslavanech bude uve-
dena hra „Zvířátka a loupežníci“. 
Festival bude ukončen v poslední 
den letošních prázdnin 31. srpna. 
Více informací a rozpis jednot-
livých představení naleznete na 
www.meksmk.cz a plakátech.

Generálním partnerem festiva-
lu je Skupina ČEZ.             /PeSl/

Malý festival loutky v srpnu

Višňovské kulturní léto 
To letošní již 4. Višňovské kulturní léto navázalo na tradici předcho-

zích ročníků, oslav léta, kultury, společenských akcí a sportu. 
První den ve středu 16. července bylo zahájeno tradiční Řezbářské 

minisympoziun, které se odehrává v prostoru zámeckého parku. Zde 
pod rukami dřevořezbářů Martina Lichevníka, Jana Vinckera a Martina 
Bořuta začala z klád a mohutných kmenů lip a topolů vznikat nádherná 
umělecká díla. Na jejich práci přicházeli nahlédnout nejen místní obča-
né, ale zastavili se i návštěvníci a cykloturisté projíždějící Višňovou. 

Večerní filmové představení v přírodním prostředí zámeckého parku, 
tohoto dendrologického skvostu přilákalo spoustu návštěvníků. Film 
z režisérské dílny Jana Hřebejka Pupendo s Bolkem Polívkou, Evou 
Holubovou, Vilmou Cibulkovou a Jaroslavem Duškem byl skutečně 
dílem hodným zahájení tohoto již 4. letního filmového festivalu ve 
Višňovém. I přes drobnou nepřízeň počasí diváci odcházeli spokojeni.

Čtvrtek pokračoval prací řezbářů. Večerním filmem Postřižiny jsme si při-
pomenuli 100 let od narození významného spisovatele Bohumila Hrabala. 

I v pátek pokračovalo řezbářské minisympozium. Jak již bylo zmi-
ňováno, z lipového a topolového dřeva „ožívaly“ dřevosochy nádher-
ných zvířátek. Večerní film Tobruk nám všem připomněl hrdinství čes-
koslovenských vojáků při obraně linií kolem libyjského města Tobruku 
v průběhu II. světové války.

Sobotní ráno, stejně jako každou jinou třetí sobotu v měsíci, měli 
všichni možnost navštívit, pobesedovat a nakoupit si na místních tr-
zích, které se uskutečňují v prostoru Dvora.

Odpoledne bylo ve znamení sportu. Konkrétně fotbalu. Družstvo sta-
rých pánů uspořádalo letní turnaj této věkové kategorie a pozvalo týmy 
z Bantic, z Hrotovic a obhájce loňského vítězství družstvo Horního Žďá-
ru od Jindřichova Hradce. Turnaj provázelo počasí bez mráčků s vysoký-
mi teplotami. Přesto vládla pohodová atmosféra a fotbalová klání přinesla 
až neskutečný počet branek. V samotném finále v nepředstavitelně vypja-
tém utkání s letitými rivaly z Bantic domácí neudrželi poločasové vedení. 
Pořadí turnaje: 1. Bantice, 2. Višňové, 3. Hrotovice a 4. Horní Žďár.

Sobotní večer patřil Slavnostem sněženek. Komedii, která vznikla za 
spolupráce Bohumila Hrabala a režiséra Jiřího Menzela. Příběh soupe-
řících obcí s perfektně vykreslenými lidskými postavami vždy potěší. 

Nedělní odpoledne lahodilo především vyznavačům rocku, ale nejen 
jim. „Čaje“ v letním prostředí zámeckého parku se skupinou Babylon 
potěšily všechny ty, co přišli. Nádherně čistá kvalitní rocková muzika 
ozvučila nejen zámecký park. Večerní film Poklad na Stříbrném jezeře 
byl důstojným zakončením 4. filmového festivalu a celého Višňovské-
ho kulturního léta. Vždyť je to film, který v čase své největší slávy trhal 
rekordy v návštěvnosti letního kina ve Višňovém. 

V předchozích letech bylo vybrané vstupné z filmového festivalu věno-
váno obci Višňová, která byla v tom čase vytopena, na opravu sochy sv. Flo-
riána na náměstí, na opravu větrného kola. Letos bude věnováno na opravu
a dovybavení dětských hřišť ve Višňovém. Sešlo se celkem 20.202 korun.

Je třeba poděkovat všem, kteří Višňovské kulturní léto podporují. Dě-
kuji všem jeho návštěvníkům a všem sponzorům, bez jejichž pomoci by 
se tento projekt nemohl uskutečnit.         Mgr. Vladimír Korek, starosta
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Krumlov před léty
Ulice Školní č. p. 139 - 163

Ve spodní části ulice je zajímavou stavbou jednopatrová budova 
s předzahrádkou - dům nesoucí č. p. 139. Jde o novostavbu v duchu 
socialistického realismu z roku 1956 s širokým vstupním schodiš-
těm a trojúhelníkovitou stříškou nad vchodem. Budova byla posta-
vena pro sídlo okresní vojenské správy. Právě z této éry pochází
na fasádě ještě znatelná „hvězda“, podle které byl tento dům lidově 
nazýván. Původně měl být dům postaven na parcele manželů Kro-
nusových za měšťanskou školou. Definitivní stavební obvod určil 
ing. Auermüller a stavebníkem byl MěNV v Moravském Krumlově. 
Projekt Okresního stavebního podniku počítal s bytovými jednotka-
mi v budově. Okresní vojenská správa zde působila do roku 1960. 
V srpnu téhož roku požádalo Zemědělské odborné učiliště v Mo-
ravském Krumlově o povolení menších stavebních úprav v budově
k účelu adaptace na jeho internát. Od 70. let zde byl naopak internát 
gymnázia pro dojíždějící studenty. Od roku 1993 je zde trvale umís-
těna Základní umělecká škola. V roce 2002 zde na zahradě škola 
přebudovala sklad na koncertní a taneční sál. 

Původně zde stál domek s č. p. 50/I, který patřil mezi lety 1866 až 
1912 Marii Smejkalové, po ní pak rodině Mašterově. Od matky Marie 
přešel dům na Františka Mašteru (nar. 1873 v Moravském Krumlo-
vě). Ten zde provozoval kovárnu a obchodoval s uhlím a koksem.
V tisku si nechal otisknout tuto reklamu: „Zkoušený podkovář
a stavba vozů František Maštera. Stálý sklad hotových vozů, pluhů, 
kotoučů atd. Prodej uhlí a koksu ve velkém i v malém. Ceny mírné.“ 
Jeho žena Štěpánka (nar. 1887 v Moravském Krumlově) byla ženou
v domácnosti. Dům se boural s větším odstupem po válce.  

Poslední ze západní řady domů bylo č. p. 51/I, dnes na místě částeč-
ně stojí bytový dům č. p. 137 a částečně je zde rovněž travnatá plocha. 
Původně v rohovém přízemním domku s průjezdem napravo bydleli 
Marie Rothová (1872 - 1883), Martin Kleibl (1883 - 1916), Martin 
Uhlíř (1916 - 1924), Emilie Uhlířová (1924 - 1927) a poté jej vlastnil 
Richard Mates (nar. 1893 v Moravském Krumlově). Tento domkař
a povozník přišel do města v říjnu 1918 a se ženou Marií (nar. 1903
v Senoradech) vychovával dcery Jarmilu (nar. 1933 v M. Krumlově), 
Danuši (nar. 1934 v M. Krumlově), na začátku války se narodil syn 
Richard. Po válce načas bydleli v domě Františka Šabaty, jehož dům 
nebyl až natolik poškozen a kde vedli obchod s uhlím.

Protější východní stranu uvozoval rohový dům s č. p. 60/I. Dnes se na 
jeho parcele nachází dům Policie ČR s č. p. 163. Dvoupatrová novostavba 
s č. p. 163 byla postavena v roce 1987 pro tehdejší Sbor národní bezpeč-
nosti. Předchozími majiteli domu byli Josef Lerch (1866 - 1881), Chris-
tine Rischanková (1881 - 1903), Josef Rischanek a Emilie Langerová, 
Antonie a Paulina Nusbánkovy (1903 - 1910). Od roku 1910 je uváděn 
jako majitel domu živnostník František Šabata (nar. 1881 v Rosicích).
V Moravském Krumlově žil od roku 1882. Obchodoval s uhlím
a dřevem. Dobová reklama uvádí, že „František Šabata v Morav-
ském Krumlově Vám prodá nejlevnější uhlí a dřevo všeho druhu“. 
Manželka Marie (nar. 1887 v Moravském Krumlově) byla ženou
v domácnosti, syn Leo (nar. 1912 v Moravském Krumlově) i dcera 
Greta (nar. 1914 v Moravském Krumlově) se živili jako úředníci.
V roce 1910 rodina přistavovala jednopatrové dílny se secesním 
vzhledem a skladiště. V roce 1927 celkově renovovali obytný dům 
s velkým průjezdem uprostřed. Rodina zde žila až do bombardování. 
Po válce dům získal Richard Mates z protější strany ulice. Dům nebyl 
bombardováním až natolik poškozen, ale později byl také odklizen.

Mezi domem Františka Šabaty a budovou měšťanských škol se na-
cházela parcela domu s č. p. 152/I. Mezi lety 1875 až 1913 patřil dům 
Antonii a Karolíně Fráglové, poté dům do roku 1918 patřil německé-
mu Hudebnímu spolku. Od roku 1920 zde byla dílna a obytný dům 
Václava Kronuse  (nar. 1875 v Praze). Ten s manželkou Klárou (nar. 
1875 v Olbramovicích), ženou v domácnosti, vychovával dceru Marii 
(nar. 1921 v Moravském Krumlově). Václav Kronus působil v Mo-
ravském Krumlově od června 1919 a dům obýval nejpozději od roku 
1927. Byl zámečníkem, který v dílně opravoval a prodával i hodiny a 
kuchyňské potřeby. V reklamě nabízel tyto služby: „Stavba automatu 
pro výrobu kuřáckých potřeb, jakož i hromadné výrobky soustružnic-
ké, vřetena a potřeby k leštění, broušení a točení, knoflíkáře, hřebe-
náře a soustružníky dřeva. Specielní výroba výbušných motorů pro 
průmysl i hospodářství. Okružní pily a hřídelky s kuličkovými ložisky 
pro pily.“ Obytný dům měl vyvýšené přízemí a nacházel se blíže měš-
ťanky, dílna byla blíže ul. Palackého. Obytný dům i jeho zámečnická 
dílna byly zcela zničeny bombardováním.                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 Mo-
ravský Krumlov 1949 - 2009. Bačice 2009.; Výpovědi pamětníků.

ORIENTAČNÍ
NÁKRES

28. 7. 1914 - 11. 11. 1918
V letošním roce uplyne 100 let 

od zahájení první světové války,  
nejstrašnější války, které lidstvo 
do té doby zažilo. Evropa rozdě-
lená do dvou táborů  žila  v neu-
stálém napětí. Navíc v roce 1908 
anektovalo Rakousko-Uhersko 
Bosnu a Hercegovinu, a tak získa-
lo na jihu nového nepřítele - Srb-
ské království, které se cítilo být 
silně poškozené. Byla to poslední 
kapka pro srbské nacionalisty.

K Rakousku-Uhersku tehdy 
náležela obrovská část Evropy, 
od Předlitavska (Bukovina, 
Halič, Slezsko, Čechy, Morava, 
Dolní Rakousy, Horní Rakous-
ky, Korutany, Štýrsko, Kraňsko, 
Salcbursko, Tyrolsko, Vorariber-
sko, Gorici, Dalmácie, Terst) až 
po Zalitavsko, kam patřily Uhry 
(dnešní Slovensko, část Ukrajiny, 
západní část Rumunska, Vojvodi-
na a Burgenland) a Sedmihrad-
sko, Chorvatsko, Slovinsko a od 
roku 1908 Bosna a Hercegovina.

V červnu 1914 probíhaly v hlav-
ním městě Bosny a Hercegoviny 
v Sarajevu  manévry rakous-
ko-uherské armády, kterých 
se zúčastnil i následník trůnu 
arcivévoda Ferdinand d´Este se 
svou manželkou hraběnkou Žofií 
Chodkovou. A 28. června 1914  
byl na něho srbským nacionalis-
tou, studentem Gavrilo Princi-
pem, spáchán atentát. Arcivévoda 
zemřel na místě, jeho manželka 
druhý den v nemocnici. A důvod 
k vyhlášení války byl na světě. 

Ve dnech 28. a 29. června 1914 
měl proběhnout v Brně všesokol-
ský slet. Tisíce sokolů přijelo do 
Brna ze všech slovanských zemí. 
A hned první den v pět hodin od-
poledne byla slavnost přerušena 
a oznámeno, že byl v Sarajevu 
zavražděn následník trůnu. 
Účastníci spěchali zpět domů
v očekávání hrozných událostí.

Dne 23. července 1914 Ra-
kousko-Uhersko po dohodě s Ně-
meckem dalo Srbsku ultimátum
a následně 28. července vyhlásilo 
válku. Prvního srpna vyhlásilo 
Německo válku Rusku, o den 
později obsadilo Lucembursko
a 3. srpna vyhlásilo válku Francii. 
Na to 4. srpna vyhlásila Velká 
Británie válku Německu. Kon-
cem srpna vyhlásilo Německu 
válku také Japonsko a obsadilo 

pronajatá čínská území. Vypukla 
první světová válka, do které 
bylo postupně vtaženo 38 států 
světa, v roce 1917 se přidaly i 
USA. Styl válčení se změnil, byla 
použita do té doby neznámá vo-
jenská technika, kulomety, tanky, 
plamenomety. Na obou stranách 
se budovaly zákopy, betonové 
bunkry, minová pole, poprvé byly 
v bitvách použity výzkumné i bo-
jové letouny, ponorky a nakonec
i bojové plyny.

U nás byla všeobecná mo-
bilizace vyhlášena v pátek 31. 
července 1914 večer a 1. srpna 
museli všichni vojenští záložníci 
první výzvy do 42 let nastoupit ke 
svým plukům.

V Ivančicích  se 30. července 
objevil na všech nárožích vyvěše-
ný císařský manifest vyhlašující 
válku Srbsku a následně plakáty 
ohlašující vypovězení války Rus-
ku. A jak je zaznamenáno v knize 
o dějinách města Ivančic, za hro-
bového ticha vybubnoval obecní 
strážník mobilizaci vojáků z prvé 
výzvy domobrany. 

Už v sobotu 1. srpna odjížděli 
mobilizovaní z Ivančic železniční 
dráhou a byli doprovázeni skoro 
celým městem až na nádraží, kde 
probíhalo smutné loučení.

Dne 19. října nastupovaly 
ročníky 1892-94 a v září 1915 už 
nastoupili na frontu všichni zdra-
votně schopní mužové ve věku 
osmnácti až padesáti let, a jak je 
uvedeno, ve městě zůstali jen sta-
ří muži, z mladších mrzáci, ženy
a děti. Nebylo jediné obce, které 
by se mobilizace netýkala.  

Zpočátku rukovali i horníci, 
například z dolu Simson 1. srpna 
narukovalo do války 134 horníků 
a ze simsonské koksovny 47 děl-
níků, ale při říjnových odvodech 
už horníci na frontu nenastupo-
vali, jen případní dobrovolníci. 
Havíři zůstali pracovat v dolech 
pod vojenským komandem, které 
mělo sídlo v Zastávce.

Nastalo těžké období. K vá-
lečným účelům bylo zabavováno 
všechno: koně, vozy, byly zaba-
veny a sundány i kostelní zvony, 
většinou byly rozbity a použity
k vojenským účelům, mnohde
i cínové píšťaly z kostelních var-
han. V lednu 1916 následovala 
nařízená rekvizice měděných 
střech, hromosvodů a dokonce i 

měděného nádobí. Byla nařízena 
nová sbírka vlny, kaučuku, cínu a 
olověných předmětů, musely být 
odevzdány mosazné kliky, příbo-
ry, hmoždíře, žehličky, zkrátka 
vše měděné a mosazné. 

Na jaře 1915 nastal hlad, ne-
bylo chleba a v rodinách, kde ne-
měli ani brambory, byl hlad ještě 
větší. Později byly zavedeny líst-
ky na chléb a mouku. V září bylo 
nařízeno veškerý výmlat obilí 
dokončit do konce října a rolníci 
byli povinni odevzdat všechno 
obilí až na kvótu určenou pro 
sebe a osev. Také ivančické trhy
s obilím se přestaly konat a výkup 
i distribuce byly řízeny úředníky 
obilního ústavu. 

Byly zavedeny bezmasé dny. 
Od roku 1916 se nesmělo jíst maso 
ve středu a v pátek a v sobotu byl 
zaveden beztukový den, a to se ne-
směl jíst ani chléb s máslem. Byly 
konány kontroly v domácnostech, 
a pokud přece jen byly nějaké 
přebytky potravin nalezeny, byly 
často za vojenské asistence ode-
bírány. Byl obrovský nedostatek 
paliva, špatně na tom byli i kuřáci, 
tabačenky nestačily, tak se kouřilo 
i višňové a ořechové listí. 

Bída, hlad a nedostatek všeho 
vyvolával deziluzi a zoufalství. 
Nejvíce se bouřily ženy, které 
neměly co dát dětem. V Ivan-
čicích dokonce byly čtyři ženy 
odsouzeny za velezradu. Všechny 
pracovaly dobrovolně v záložní 
vojenské nemocnici, která byla 
ihned po vypuknutí války zřízena 
v ústavu neslyšících v Ivančicích. 
Raněné z fronty přijímala také 
veřejná ivančická nemocnice. 

U oslavanského velkostatku a 
cukrovaru pracovali ruští zajatci 
a občané je navečer slýchávali 
zpívat jejich teskné písně.

V červnu 1917 se vrátili domů 
někteří horníci přímo z fronty, 
aby nastoupili práci v dolech, 
protože uhlí bylo stále více 
potřeba. Někteří vojáci posílaní
z fronty na dovolenou se už zpět 
nevrátili, schovali se doma nebo 
u příbuzných mimo obec, v létě
v lesích a četníci a vojenské hlíd-
ky je pronásledovali seč mohli.

Obyvatelé byli sužováni ne-
dostatkem veškerých životních 
potřeb a absolutním nedostat-
kem veškerých potravin. Hlad 
dosáhl takového stupně, že se 

začali bouřit. I horníci vyvolali 
krátké stávky, kterým se říkalo 
hladové. První neděli v dubnu 
1918 byla vyslána do revíru část 
vojska maďarské národnosti, aby 
horníky donutila k práci. Za po-
moci četníků a obecního policajta 
chodili do domů horníků, zatý-
kali je a vodili do sálu hostince
v č. 8 v Oslavanech. Tam havíři 
dostali rozkaz ihned nastoupit 
práci. Hladovějícím horníkům
a jejich rodinám byly na závodech 
nepravidelně vydávány dávky fa-
zolí, krup, bobů a tabáku. Nastala 
velká nouze i o obuv a šatstvo, 
byla zavedena obuv dřevěná, tzv. 
dřeváky s dřevěnou podešví. Ke 
konci války bylo přímo určeno, 
kolik kterých potravin může 
jednotlivec denně sníst. Ve farní 
zbýšovské kronice je zapsáno, že 
pokud by se tento předpis dodržo-
val, lidé by pomřeli hladem.

Na frontách první světové vál-
ky zahynuly miliony lidí. Tisíce 
pomníčků se jmény padlých jsou 
smutnou připomínkou válečného 
šílenství, které skončilo podepsá-
ním příměří 18. 11. 1918.

Do Ivančic se z fronty nevrátilo 
109 mužů, oslavanské pomníčky 
se sice různí, ale fronta si vzala na 
78 mužů, z Padochova 29 mužů, 
z Nové Vsi 23, z Biskoupek 10 
mužů. Do Zbýšova se nevrátilo 
33 mužů a ještě 10 jich zemřelo 
po válečném zranění a zůstalo zde 
13 válečných invalidů. Do Ba-
bic se z války nevrátilo 10 mužů 
a 42 do Zastávky. A tak bychom 
mohli jmenovat další a další 
okolní obce.

V kronice je zapsáno: „28. října 
1918 se říše Rakousko-uherská 
rozpadla a národ český a sloven-
ský se stal po 300leté habsburské 
porobě svobodným ve své vlasti 
Republice československé.“ 

Tato věta nám zní dnes, po 
všem, co 20. a nyní 21. století 
přineslo, jako vybledlá minulost.  
Češi a Slováci jsou opět rozděleni 
a naopak opět začleněni ve spo-
lečenství národů, v EU. Současný 
svět je stále rozdělen, a i když 
si to nechceme připustit, opět je 
zde tenounká hráz od možnosti 
reálného světového konfliktu. 
Ovšem tentokrát bychom se měli 
začít obávat, že by mohlo jít o ko-
nečnou fázi naší modré planety. 

Jarmila Plchová

100 let od začátku první světové války

Pomník padlým hrdinům v Oslavanech. Odhalen 12. září 1926.

Pomník padlým ivančickým vojákům v Ivančicích.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM - SRPEN 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

• srpen - PRÁCE ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU. Výstava na MěÚ, Městský
úřad M. Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu M. Krumlov.
• do 30. září - ZÁMEK ŽIJE! Expozice: START - Vladimír Franz - obrazy, Ida 
Saudková - fotografie, OTEC A SYN  - Jiří a Jiří Sláma - fotografie, NAPŘÍČ 
ČASEM A KRAJINOU - Městské muzeum MK, ŽIVOT A DÍLO GUNDAKE-
RA Z LICHTENŠTEJNA. Otevřeno: otevřeno út-ne, 10-17 hodin, v neděli 8. 6.  
ZAVŘENO! Vstupné: 80 Kč, snížené (děti, studenti, senioři) 60 Kč.
• 1.-2. 8. - DJEMBE MARATHON 2014. Rodinný festival nejen africké hudby
a tance. Vrabčí hájek, vstupné na 1 den 150/200 Kč, na 2 dny 250/350 Kč.
Předprodej na Ticketportal.cz, nebo na MěKS MK v Knížecím domě.
• 7.8. v 19.00 hod. - JAKUB A JEHO PÁN. Divadelní představení ochotnické-
ho spolku Bezgest. Nádvoří kinosálu. Vstupné 80 Kč.
• 8.8. v 19.00 hod. - JAKUB A JEHO PÁN. Divadelní představení ochotnické-
ho spolku Bezgest. Nádvoří kinosálu. Vstupné 80 Kč.
• 19.8. od 8.00 do 17.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY na nám. TGM.
• 23.8. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na nám. TGM.
• 28.-31.8. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY v obcích mikroregionu. Vstup 
zdarma. Zahájení v Moravském Krumlově v 15.00 hodin na nám. T. G. Masa-
ryka  - představení O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE, a v galerii Knížecí dům
v 17.00 hodin představení BARBUCHA.

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

• 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 tajem-
ství, příběhů a astronomie pro všechny z 1.-9. třídy. Pořádá SVČ Miroslav.
• 11.-16.8. - TÝDEN V AFRICE. Příměstský tábor plný her, soutěží a dobro-
družství pro děti od 6 do 12 let. Pořádá SVČ Miroslav.
• 18.-23.8, - SPORTCAMP. Příměstský tábor zaměřený na sport pro děti od 7 
do 14 let. Pořádá Středisko volného času Miroslav.
• 29.-30.8. - DETEKTIVOVÉ. Poslední prázdninové dobrodružství s přespá-
ním v SVČ pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ. Pořádá SVČ Miroslav.
• 31.8. v 15.00 hod. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY. Představení loutkového 
divadla „Za každým rohem jeskyňka“ v kulturním domě, hraje divadlo KUBA. 
Připravujeme: 5.-7.9. - TRADIČNÍ MIROSLAVSKÉ KROJOVANÉ HODY.
Hraje Slovácká kapela Romana Horňáčka. Pořádají: město Miroslav, MKIC 
Miroslav, ŘK farní úřad a Os Marek.

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
• do 31.8. - klášter Rosa coeli otevřen út - ne od 10.00 do 17.00 hod. Vstupné 
dospělí 30 Kč, senioři 20 Kč, děti 15 Kč. Možnost focení svatby za 500 Kč.
• Synagoga: VÝSTAVA UMĚLECKÉ SKUPINY ŠAMBR - OBRAZY, 
KRESBY, PLASTIKY - Michaela Štroblová. PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRA-
ZŮ DANIELY ŽDÁRSKÉ - první patro, ženská galerie s pavlačí. Synagoga 
otevřena so, ne, st. svátky od 10 do 17 hodin.
• 9.8. - TRADIČNÍ LETNÍ VODÁCKÝ KARNEVAL. Pořádá TJ Vodní sporty.
• 23.8. - KONCERT SKUPINY DEVÍTKA, klášter Rosa coeli, vstupné 100 Kč.
• 30.8. od 14.00 hod. - ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. Pohádka Žabák 
Žak a rak Jak z cyklu MALÝ FESTIVAL LOUTKY. Zábavná a soutěžní sta-
noviště, malování na obličej, skákací hrad, trampolíny, občerstvení zajištěno. 
Klášter Rosa coeli a Konus klub.
• 30.8. od 20.00 hod. - NOČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA S DOPRO-
VODNÝM PROGRAMEM. Prohlídky po 30 min. Možnost ochutnávky vín. 
Vstupné: 30 Kč dospělí, 20 Kč senioři, 15 Kč studenti, děti.
Připravujeme: • 5.-6.9. - HISTORICKÉ SLAVNOSTI ROSA COELI. Pátek 
5.9. - Koncert Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská - W. A. Mo-
zart - REQUIEM, řídí Petr Kolař. Klášter Rosa coeli, prodej vstupenek na místě.
Sobota 6.9. - Slavnostní program od 13 hodin na Masarykově nám. Těšit se 
můžete na divadelní a šermířské vystoupení, průvod krále městem na zámek, 
historický jarmark, ochutnávku vín, atrakce pro děti, ... Slavnosti budou zaháje-
ny ve 13 hodin muzikálem Lví král v podání ZUŠ Ivančice a ukončeny budou 
ohňostrojem nad řekou Jihlavou. 

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 1.-31.8. - FC TAJVAN IVANČICE. Výstava ke 40. výročí vzniku minifotba-
lového klubu. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 7.-31.8. - CO VIDÍ SRDCE. Prodejní výstava obrazů TAMARY VALEŠOVÉ. 
Vernisáž 6. 8. v 17.00 hodin. Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 28.8. v 17.00 hod. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY. Pohádkové představení 
pro děti i rodiče, která začíná na peci a končí královskou svatbou. ČESKÝ 
HONZA. Nádvoří radnice (za špatného počasí kino Réna). Vstup zdarma.
• 30.8. - TULLN. Celodenní poznávací zájezd do Rakouska. Prohlídka
historického jádra města a mezinárodní výstava květin. Odjezd v 8.00 hodin
od Besedního domu. Doprava: 340 Kč.
Připravujeme: • 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 skutečné-
ho 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
• 2.8. od 19.00 hod. - LETNÍ NOC. Zahrají skupiny Assy Rock a Gong. Areál kou-
paliště. Vstupné 70/90 Kč, předprodej v KIC. Pořádají: Milan Král a KIC Rosice.
• 10.8. od 8.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY NA GRILU. Prodej potravin
od drobných pěstitelů a malovýrobců z regionu s důrazem na grilované specia-
lity. Na nádvoří zámku. Pořádá KIC Rosice. Přijďte ochutnat.
• 16.8. ve 20.00 hod. - TANEČNÍ PÁRTY S NOČNÍM PROUDEM. Ve Spo-
lečenském sále ZKC. Vstupné 30 Kč. Pořádá Noční proud.
• 30.8. od 9.00 hod. - RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ O SRDCE DÍVEK A PANÍ. Histo-
rické tržiště na nádvoří zámku, dobová hudba Weytora, 9.35 a 11.35 žonglérské 
vystoupení Ultimate - Juggling Squad, 10.35 a 11.55 divadlo pro děti - Divadlo Na 
mýtině, 10.35 a 12.25 taneční vystoupení Lucie Žaludové, 12.55 vystoupení SHŠ 
Barbaři, 14.10 loutkové divadlo, 15.00 vystoupení SHŠ Společenstvo Libertas, 
16.40 vystoupení SHŠ Taranis, 21.00 taneční zábava se skupinou Lusy. Vstupné 
90/60 Kč, rodinné 250 Kč. Pořádají: Správa zámku Rosice a SHŠ Taranis.
• 30.8. od 8.00 hod. - FRESH FEST. Denní program na rosickém koupališti. No-
hejbal, plážový volejbal, graffity jam. Večerní program od 17.00 - Tarfob, Fireson 
Bantu, Alžběta Kolečkářová, Gagarin a další. Vstupné 150/120 Kč. Předprodej: 
Smsticket.cz, Elektro Tesař Rosice, Wolf music Brno. Pořádá FRESH Rosicko.

Kulturní a informační středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 16.8. - ROZMARÝNOVÉ HODY V PADOCHOVĚ. Pořádá TJ Sokol Padochov. 
• 30.8. - PIVNÍ SLAVNOSTI. Tradiční slavnosti piva v oslavanském zámku.
• 30.8. - VYJÍŽĎKA PO PIVOVARSKÉ CYKLOSTEZCE. Tradiční cyklistic-
ká akce v Oslavanech. Společná vyjížďka po okruhové Pivovarské cyklostezce.
Po zeleném pásovém značení projedeme krásnými údolími řek Oslavy a Jihlavy
kolem Dalešické a Mohelenské přehrady, zřícenin starých hradů, rozhledny Baby-
lon a Biskoupské hadcové stepi. Od oslavanského zámeckého pivovaru do pivovaru 
filmových „Postřižin“ v Dalešicích. Prezentace na nádvoří zámku od 9.30  do 10.30 
hodin. V 10.30  společný výjezd na trasu z nádvoří zámku, návrat individuální.
Trasa je vhodná pro horská a krosová kola, délka asi 60 km (možnost zkrácení).  

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 2.-9.8. - ZÁKLADNA JESENÍKY - LUDVÍKOV „U SOVY“. Pro přihláše-
né. Vede Hana Valová. (tel.: 725 712 057).       
• 16.8. - ROZHLEDNA NA HLÍNĚ + GALERIE AVIATIK V PRŠTICÍCH. Sraz
v 8.00 hod. u Červené stodoly, chůze 13 km, ze Silůvek vlakem.Vede A. Moravec.
RŮZNÉ: připravujeme na 13. 9. vycházku po turistických cílech v Ivančicích 
a na 27. 9. autobusový zájezd na rozhlednu Mařenka, další informace příště.

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 2.8. - FOTBALOVÝ TURNAJ (TJ Sokol Vedrovice).
• 23.8. - ZÁJEZD NA PRODEJNÍ VÝSTAVU V KROMĚŘÍŽI. Odjezd v 8
hod. ze zastávky ve Vedrovicích. Cena 170 Kč. Zájemci se mohou hlásit na OÚ.
• 30.8. od 17.00 hod. - MALÝ FESTIVAL LOUTKY. Představení loutkového 
divadla v Sokolovně ve Vedrovicích.

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, nedě-
le 14 - 20 hodin, pátek, sobota 14 - 22 hodin. 
NEW BEJ CLUB, NOVÉ BRÁNICE - zavřeno
KÓNUS KLUB, DOLNÍ KOUNICE - otevřeno: 18.-22. 8., 25.-29. 8. - 13-19 hod.
•• Pro nový školní rok 2014/2015 připravilo Středisko volného času Ivančice 
nabídku zájmových kroužků pro všechny věkové kategorie. Vybrat si můžete 
kroužky s různým zaměřením: jazykové, sportovní, taneční, hudební, tvořivé
a keramiku, technické, zábavné nebo pro rodiče s dětmi. Naše kroužky budou 
probíhat nejen v Ivančicích, ale také v Nových Bránicích a v Dolních Kounicích.
V tomto školním roce jsme pro vás připravili několik novinek. Pro malé děti 
je to například Streetshow, pro ženy a dívky Twerk, pro děti, mládež i dospělé 
Sebeobrana nebo Airsoft, pro ty, co se neradi nudí, je to Holčičárna a Klučičárna
nebo třeba Myslivecký kroužek a mnoho dalších. Kompletní nabídku, která 
obsahuje více jak 80 kroužků, naleznete na: www.svcivancice.cz
• ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ všech účastníků (dětí i dospělých) 
proběhne centrálně v budově SVČ Ivančice, Zemědělská 2 již v sobotu 13. 9. 
2014 na prezentační akci a dále v týdnu od 15. 9. - 19. 9. 2014 od 9 do 18 hod.
Účastník se může přihlásit i během školního roku, ale nemusí být přijat z důvo-
du naplněné kapacity zájmového kroužku. 

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 radost-
ných 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
• 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.

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. Odjezd 7.45 Vémyslice, 8.00  
MK - Blondýna, 8.05 MK - náměstí, 8.15 Ivančice. Cena 160 Kč, platba do 25.7.!
• 23.8. - ČESKÝ RÁJ - DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY. Odjezd 5.20 Vémyslice, 5.30  
MK - Blondýna, 5.35 MK - náměstí, 5.45 Ivančice. Cena 530 Kč, platba do 15.8.!
• 20.9. - Z RAMZOVÉ NA ČERVENOHORSKÉ SEDLO. (obsazeno)
• 26.10. - SVÁTEČNÍ VÍDEŇ. (obsazeno)
• 8.11. - ZÁJEZD NA MUZIKÁL KLEOPATRA. (obsazené oba autobusy)
• 15.11. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ MOŠOŇ (pozor změna - původně se mělo jet 
do Györu) - obsazujeme druhý autobus)
• 7.12. - ADVENTNÍ ZÁJEZD DO RAKOUSKÉHO BADENU. Adventní 
trhy s průvodem čertů + možnost koupání v místních termálech.
• A pozor novinka na zimu !!! S VÝLETNÍKY NA HORÁCH, ANEB ZIMNÍ 
REKREACE NA LYŽÍCH I BEZ. Pro velký úspěch víkendového pobytu v Kr-
konoších jsme ve stejném zařízení domluvili celotýdenní zimní rekreaci s možností 
každodenního lyžování v nejbližších lyžařských střediscích Herlíkovice, Bubákov, 
případně skiareály ve Špindlerově Mlýně. Pobyt lze pojmout také jako výhradně 
rekreační - bez lyžování - vycházky, masáže, sauna, výřivka, solárium apod.
Cena: 2.877 Kč dospělá osoba za týdenní pobyt s ubytováním v hotelu s polopenzí, 
2.590 Kč dítě do 13 let, dítě do 4 let zdarma bez nároků na lůžkoviny a stravu. Cena 
za dopravu autobusem: 700 Kč, děti do 15 let 350 Kč. Termín: 24. - 31. 1. 2015 
(od soboty do soboty). Přihlášky ihned, záloha 1.000 Kč na osobu splatná do konce 
října, zbytek peněz do konce roku 2014. 
NOVĚ S NÁMI JEDOU NA VŠECHNY ZÁJEZDY DĚTI DO 15 LET
ZA POLOVINU CENY!
PRŮBĚŽNĚ VYBÍRÁME PLATBY: na všechny zájezdy.
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!

Aktivity kreativního klubu
V roce 2012 podali mládežníci New Bej Clubu pod záštitou Středis-

ka volného času Ivančice projekt Iniciativy mládeže programu Mládež 
v akci na zřízení kreativního klubu v Nových Bránicích. Projekt s ná-
zvem „Buď kreativní“ byl podpořen a od 1. 3. 2013 probíhaly v New 
Bej Clubu tvořivé aktivity pro děti a mládež. 

Hlavním cílem projektu bylo za pomoci trendových výtvarných, 
tvořivých technik a kvalitního výtvarného materiálu a pomů-
cek vytvořit „Kreativní dílnu“, kde se budou mládežníci scházet, 
tvořit, vyrábět, a mít tak možnost svoji kreativitu a tvůrčí schop-
nosti projevit a seberealizovat. Projektem jsme chtěli mládežní-
kům ukázat další možnosti, jak využít volný čas k vlastní tvorbě 
a kreativitě. Klub byl z finanční podpory grantu postupně vybaven hrn-
čířským kruhem a dalším výtvarným materiálem, šablonami, barvami, 
formami, hlínou, pomůckami na tvoření z fimo hmoty.  

Kreativní dílnu navštívilo celkem 592 dětí a mládeže a uskutečnilo 
se 41 akcí s počtem 263 účastníků. Na pravidelných akcích se účastníci 
scházeli třikrát do měsíce, vždy v úterý v 17.00 hodin. Pracovali s ke-
ramickou hlínou i různými výtvarnými technikami, naučili se sítotisk, 
vyráběli gelová mýdla a svíčky, zdobili originální trička, z fimo hmoty 
a korálků tvořili ozdoby a různé přívěšky. 

Do projektu se zapojila i dobrovolnice Evropské dobrovolné služby 
Shushan Danielyan z Arménie, která nás naučila pracovat s hrnčířským 
kruhem a ukázala nám techniky, které zná ze své země. Kreativní klub 
jsme také využívali v rámci příměstských táborů, organizovaných New Bej 
Clubem, i v rámci dalších akcí např. Holčičárny. Účastníci byli s tvořením 
velmi spokojeni, z výrobků byli nadšeni, a proto jsme se rozhodli, že Kre-
ativní klub v New Bej Clubu bude probíhat od září jako zájmový kroužek, 
pod záštitou SVČ Ivančice.   Barbora Novosádová, za Kreativní dílnu NBC

Letkovský šíp podeváté
Časovka s názvem „Letkovský šíp“ se koná v Ivančicích - Letkovicích 

se startem na křižovatce ulic Dlouhá - Novoveská v sobotu 2. srpna
2014. Pořadatelem závodu je CK CYCLES PERFECTA Ivančice

Závod je určen pro jezdce bez profi licence. Nebude možná účast na 
časovkářských speciálech „kozách“. Startovné se platí na místě.

Závodu se mohou zúčastnit i děti (kategorie Baby) s písemným 
souhlasem zákonného zástupce a budou startovat v zahajovacích kate-
goriích (Missis). Jezdci na nikoli silničních kolech budou oceněni dle 
pořadí diplomem. Stejně zůstává ocenění pro jezdce do 18 let.

Cenami budou ohodnoceni i nejvzdálenější účastníci, nejstarší účastník 
a nově zavedená kategorie „Rytíř Letkovského šípu“ - s verdiktem jury.

Ambasadorem závodu je pan Zdeněk Berka, nad čiností jury bude do-
hlížet i mezinárodně zkušený rozhodčí (Giro d´Italia) pan Remo Banti.

Letos dochází k mírné změně z hlediska účasti tetin a stréců. Jejich 
kategorie bude součástí startu hlavní kategorie v 15 hodin, kdy se na 
start postaví ženy nad 45 let. Od kategorie tetin a stréců se očekává 
účast na klasických kolech, běžně používaných pro cykloturistiku.

Letos bude přístupná i průběžná klasifikace již v cíli dojetých jezdců.
Závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu! Každý účastník 

startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu.
Délka tratě je18 km (dva okruhy) pro muže, 9,25 km (jeden okruh) 

pro ženy. Start je naplánován na 15. hodinu s intervalem mezi startují-
cími jedné minuty. Startovné je pro všechny kategorie stejné, a to 100 
korun. Závodníci budou rozděleni do kategorií: „Elite“ M1 - muži 18-
44 let, „Gent´s“ M2 - muži 45-59 let, „Masters“ M3 - muži 60 a výše, 
„Miss“ - ženy 18-44 let, „Missis“ - ženy 45-59 let.
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» AUTO - MOTO
koupím
•• Škoda 1000 MB, 110, 120, Favorit 
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto. 
Může být odhlášené, ale v původním 
stavu. Tel.: 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 pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• motocykly zn. Jawa v jakémkoliv 
stavu, platba hotově. Tel.: 608 509 176.
prodám
•• Škoda Felicia 1.3 Mpi, r. v. 1998, 
nový model, najeto 159 tis. km, nová 
TK, pěkná, absolutně bez koroze, 
EKO poplatek zaplacen, cena 29.000 
Kč. Tel.: 722 138 665.
•• Škoda Fabia 1.0 Mpi, r. v. 2002, 
najeto 134 tis. km, výborný stav,
po druhém majiteli, nová TK, nízká 
spotřeba a pojistka. Cena 49.000 Kč. 
Tel.: 722 138 665.
•• Škoda  Fabia 1.2 htp, r.v. 2009, najeto 
48 tis. km, stav nov... Tel.: 603 920 383.
•• motor Škoda Fabia, typ BME 1,2 HTP,
47 kW, objem 1198, najeto cca 28 tis. 
km, cena 12.000 Kč. Tel.: 604 555 867.
•• letní pneu na Fabii 195/55 R15, nová 
plus disk, zabalená. Tel.: 606 813 814.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• garáž v Mor. Krumlově u drůbe-
žáren nebo Boroviček. Cena není 
problém, zaplatím, kolik si řeknete. 
Tel.: 775 357 755. 
prodám
•• byt 2+1 v panelovém domě na sta-
rém sídlišti v Ivančicích, cena 1,2 mil. 
Kč. Možno přikoupit garáž u domu. 
Tel.: 602 763 360.
•• cihlový byt 2+1 v Ivančicích v osob. 
vl. na starém sídlišti. K bytu patří
2 prostorné samostatné sklepy. Cena 
1.200.000 Kč. Tel.: 728 319 263.
•• RD 3+kk, 1+kk, garáž, dvůr, hosp. 
místnost, zahrada, CP 900 m2. Sucho-
hrdly u Mir. Bez přímých sousedů. 
Foto a více info zašlu na email. Cena 
1,3 mil. Kč. Tel.: 608 383 817.
•• pozemek jako zahradu o výměře 
993 m2 ve Vémyslicích u Moravského 
Krumlova. Příjezdová cesta a voda
u pozemku. Tel.: 605 701 069.
hledám pronájem
•• rodina hledá podnájem rod. domku 
2+1, nejlépe Ivančice - Alexovice, 
Němčice, Budkovice. Zn. díky za 
každou nabídku. Tel.: 722 594 962.
pronajmu
•• nový byt 3+kk v Oslavanech. Ku-
chyňská linka, vířivá vana, internet , 
satelit, nízké provozní náklady. Volný 
od 15. 8. 2014, pouze dlouhodobě. 
Tel.: 774 372 859.

» NÁBYTEK
prodám
•• kuchyňskou rozkládací sedačku ve 
výborném stavu. PC 5.000 Kč, nyni 
500 Kč. Kontakt: 732 564 159.
•• zachovalé, pěkné, velké rozkládací 
křeslo s úložným prostorem. Cena 
1.500 Kč. Tel.: 723 465 614.
» RŮZNÉ
koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.
•• hrozny. Tel.: 607 242 538.
•• použité zahradní kolečko, nebo 
kárku. Tel.: 607 988 539.
•• staré knihy, nábytek, sklo, nádobí, 
příbory, mince, odznaky, fotografie, 
vzduchovku, lustr, obrazy, vánoční 
ozdoby i celou pozůstalost, vše vojen-
ské, 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
•• 6 let starý komb. ohřívač vody, 
funkční, zn: TATRAMAT OVK 120 l. 
Ceba 2000 Kč. Tel.: 605 143 277.
•• digestoř zánovní, cena 300 Kč. 
Tel.: 774 855 514.
•• bazén Tampa (3 m x 76 cm) s kar-
tušovou filtrací. V záruce, nakoupen 
14. 5. 2014 za 1.300 Kč. Zn. cena 
dohodou. Tel.: 776 213 975.

» ZVÍŘATA
koupím
•• za rozumnou cenu starší klisnu i s 
menší vadou, schopnou kratších vyjíž-
děk, ne do chovu. Tel.: 723 048 329.
daruji
•• dubnová koťata. Tel.: 605 811 968.
» SEZNÁMENÍ
•• Muž 47 let hledá obyčejnou ženu, kte-
rá má ráda pivo a psa. Tel.: 608 780 444.
» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)
•• Soukromá osoba zapůjčí z vlast-
ních prostředků jednotlivcům max. 
částku 5.000 Kč na 30 dnů. Podmín-
kou seriózní jednání. Bližší infor-
mace na tel.: 601 334 019.

•• Nejste schopni splácet své dluhy? 
Hrozí vám, nebo máte exekuce? Do-
kážeme snížit Vaše dluhy až o 70 % !
Analyzujeme možnosti oddlužení, 
následně Vám odborně zpracujeme 
návrh na povolení oddlužení se 
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. Kan-
celář: Ivančice, Palackého nám. 8.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

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

•• MOŠTOVÁNÍ OVOCE. ČZS 
Ivančice č. 1, J. Svobody 1546, Ivan-
čice. Začátek moštování 13. srpna 
2014, pak každou středu od 16 do 19 
hodin. Cena 2,50 Kč/kg. DRCENÍ 
OVOCE - cena 1 Kč/kg. Velké množ-
ství lze objednat na: 607 636 505.

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

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• Samoživitelka hledá přivýdělek - úklid, 
roznos letáků, atd. Tel.. 515 322 135. 
nabízím         (komerční inzerce)
•• Přijmu brigádníka/ci na výpomoc 
v domácnosti na úklid v MK. Mož-
no i studentku. Tel.: 776 221 450.
••  Přijmu pracovníka na pozici 
skladník/řidič sk. C. Profesní prů-
kaz, VZV výhodou, pracoviště Mor. 
Krumlov. Informace na e-mailu: 
Milan.rezac@seznam.cz
» PODĚKOVÁNÍ
•• Chtěli bychom touto formou po-
děkovat firmě p. Pavla Chylíka a jeho 
spolupracovníkům za profesionální 
přístup a velmi dobře a rychle prove-
denou práci na zateplení a fasádě naše-
ho domu. Společenství pro dům Školní 
141, 140 v Moravském Krumlově.
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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.

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

od 1.8. do 14.8. NEPROMÍTÁ SE - DOVOLENÁ 

pá 15.8. ve 20.00 DÍRA U HANUŠOVIC 
  Komedie ČR 

so 16.8. v 18.00 TŘI BRATŘI
ne 17.8. v 18.00 Pohádka ČR/Dánsko

so 16.8. ve 20.00 22 JUMP STREET 
ne 17.8. ve 20.00 Akční komedie USA 

čt 21.8. ve 20.00 EXPENDABLES 3
pá 22.8. ve 20.00 Akční thriller USA 

pá 22.8. v 17.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 2
  Animovaná pohádka, dabing 

so 23.8. v 17.00 STRÁŽCI GALAXIE 
a ve 20.00 hodin Akční sci-fi USA, dabing 
ne 24.8. ve 20.00

ne 24.8. v 17.00 LETADLA 2:
  HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 
  Anim. komedie USA, dabing

čt 28.8. ve 20.00 CHLAPECTVÍ 
  Drama USA 

pá 29.8. ve 20.0 OČISTA: ANARCHIE 
  Horor USA

pá 29.8. v 18.00 TŘI BRATŘI
ne 31.8. v 18.00 Pohádka ČR/Dánsko

so 30.8. v 17.00 ŽELVY NINJA 
a ve 20.00 hodin Akční komedie USA, dabing

ne 31.8. ve 20.00    ZEJTRA NAPOŘÁD
  Romantická road movie ČR/SR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

KINO Oslavany uvede po dobu letních prázdnin v prostorách 
oslavanského zámku a Padochově večerní promítání v rámci 

programu „LÉTO ČESKÝCH KOMEDIÍ V OSLAVANECH“

pá 1.8. ve 21.15 LÉTO S KOVBOJEM
  Romantická komedie ČSSR

pá 8.8. ve 21.15 ROZPUŠTĚNÝ A VYPUŠTĚNÝ
  Krimi komedie ČSSR

pá 15.8. ve 21.15 NA SAMOTĚ U LESA
  Rodinná komedie ČSSR

pá 22.8. ve 21.15 VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ
  Komedie ČSSR

pá 29.8. ve 21.15 S ČERTY NEJSOU ŽERTY
  Pohádka ČSSR 
Občerstvení zajištěno. Za nepříznivého počasí se nepromítá.

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

pá 1.8. ve 20.00 VŠIVÁCI
  Drama/komedie ČR

so 2.8. v 17.00 (3D) LETADLA 2:
ne 3.8. v 17.00 (2D) HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
  Anim. komedie USA, dabing

so 2.8. ve 20.00 (3D + dabing)  HERKULES
ne 3.8. ve 20.00 (2D + titulky) Dobrodr. film USA

pá 8.8. ve 20.00 ZEJTRA NAPOŘÁD
so 9.8. ve 20.00 Romantická road movie ČR/SR

so 9.8. v 17.00 (3D)  ZLOBA – KRÁLOVNA
ne 10.8. v 17.00 (2D)  ČERNÉ MAGIE
  Výpravné fantasy USA

ne 10.8. ve 20.00 NA HRANĚ ZÍTŘKA
  Akční sci-fi USA

pá 15.8. ve 20.00 STRÁŽCI GALAXIE (3D)
so 16.8 v 17.00 Akční sci-fi USA, dabing

so 16.8. ve 20.00 EXPENDABLES 3: 
ne 17.8. ve 20.00 Akční thriller USA

pá 22.8. ve 20.00 ŽELVY NINJA (3D)
so 23.8. v 17.00 Dobrodružný film USA, dabing

so 23.8. ve 20.00 V OKU TORNÁDA
ne 24.8. ve 20.00 Thriller USA

pá 29.8. ve 20.00 OČISTA: ANARCHIE
  Horor USA

so 30.8. v 17.00 TŘI BRATŘI
ne 31.8. v 17.00 Pohádka ČR/Dánsko

so 30.8. ve 20.00 DÍRA U HANUŠOVIC
  Komedie ČR

ne 31.8. ve 20.00 FAKJŮ PANE UČITELI
  Komedie Německo

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

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

pá 1.8. ve 21.00 KANDIDÁT
  Černá komedie ČR, SR
 

so 2.8. ve 21.00 YVES SAINT LAURENT
  Životopisné drama Francie
 

pá 8.8.ve 21.00 JÁ, FRANKENSTEIN
  Fantasy thriller USA

so 9.8. ve 21.00 BUDOUCNOST NEJISTÁ
  Thiller VB
 

pá 15.8. ve 21.00 PROKLETÍ MIDASOVY SKŘÍŇKY
  Dobrodružný film USA
 

so 16.8. ve 21.00 BABOVŘESKY  2
  Letní komedie ČR
 

pá 22.8. ve 21.00 RYCHLE A ZBĚSILE  6
  Akční film USA
 

so 23.8. ve 21.00 MACHETE ZABÍJÍ
  Akční krimi USA / RUS
 

pá 29.8. ve 21.00 MADAGASKAR  3
  Anim. komedie USA
 

so 30.8. ve 21.00 NOE
  Dobrodružné drama USA

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.

TJ Sokol Padochov pořádá
v sobotu 2. srpna od 20.00 hodin na sokolovně v Padochově

DISKOTÉKU POD KAŠTANY

Ivančické skautské středisko nabízí poprvé i dětem z řad veřejnosti 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO BENJAMÍNKY

v termínu 18. - 22. srpna 2014
Pro děti od 4 do 7 let, denně od 9 do 17 hodin.

Uzávěrka přihlášek je 28. 7. 2014 !!! V úterý 5. 8. 2014 proběhne
v klubovně na Malovansku v 17.30 hodin informativní schůzka pro 

rodiče, účast nutná. Závaznou přihlášku a souhlas s ošetřením
do 28. 7. 2014. Tábor je potřeba zaplatit do 5. 8. 2014, cena 950 Kč.

Více informací na www.skaut-ivancice.cz,
e-mail: skaut-ivancice@email.cz, telefon 775 958 181.

Fotoklub Ivančice - FotKI připravil fotosoutěž pro veřejnost

2. VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ
Snímky můžete posílat až do 31. srpna 2014 včetně. 

TÉMA: PRÁZDNINOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Propozice na www.fotoklub-ivancice.cz

Zahrádkáři z Rouchovan pořádají
v sobotu 16. srpna a v neděli 17. srpna v kinokavárně

VÝSTAVU KVĚTIN
A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH VÝPĚSTKŮ
spojenou s ochutnávkou  vín. V sobotu od 12.00 do 18.00 hodin,

v neděli od 10.00 do 18.00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé.

ZO ČSCH Suchohrdly u Miroslavi Vás srdečně zve na

OKRESNÍ VÝSTAVU MLÁĎAT
KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE

30. 8. - 31. 8. 2014 v areálu sokolovny „Na place“
So: 10.00 - 22.00 hod., Ne: 8.00 - 12.00 hod.

Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé

95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA 
JANA BLAHOSLAVA     1919 - 2014

Přijďte si 27. září 2014 zavzpomínat na svoje studentské časy!
5. 9. - 5. 10. 2014

Výstava prací studentů GJB na téma „Čas” - Sklepení KIC Ivančice
Výstava „Ze života studentů gymnázia” - Městská knihovna Ivančice

26. 9. 2014
Autorské představení studentů GJB „Labyrint” - Kino Réna v 18.00 hod.

27. 9. 2014
Den otevřených dveří na GJB - 9.00 - 15.00 hodin

Setkání absolventů v Besedním domě - od 15.00 hodin
Hudební odpoledne - školní hřiště v 16.00 hodin

Záštitu nad oslavami založení GJB Ivančice převzal hejtman
Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

Bližší informace budeme zveřejňovat na www.gjbi.cz.

Nohejbalový tým RAPTOŘI pořádá 2. ročník

MEMORIÁLU BRATRŮ VESELÝCH
TURNAJ NOHEJBALOVÝCH TROJIC

sobota 9. srpna 2014 - hřiště v Petrovicích, začátek v 9 hodin
Startovné 450 Kč za tým (omezená kapacita).

Přihlášky a startovné do 8. 8. 2014, tel.: 730 890 380, 605 140 048.
Občerstvení po celý den zajištěno (uzená cigára, maso na kotlíku, 

makrely na roštu). Večerní zábava (v ceně startovného)
od 20.00 hodin. Hraje skupina CODEX.

SPK PETROVICE u M. Krumlova pořádá turnaj v malé kopané

19. MUCHA CUP
sobota 9. srpna 2014 - fotbalové hřiště v Petrovicích, od 9.00 hod.

Družstva 5 + 1 „starých pánů“ od 33 let, startovné: 500 Kč/tým.
Přihlášky a startovné do 8. 8. 2014 na tel.: 603 888 474.

Občerstvení zajištěno (cigára, kotlík, makrely).
Ve večerní zábavě od 20.00 hodin hraje skupina CODEX.

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!

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.

19. 8 v 18.00 hod. -  V NÁRUČI ANDĚLŮ
TÉMA: Čas k rozhodnutí plnění přání a tvoření scénáře života.
Srdečně zvu na posilující setkání s andělskou terapií a kartami. 

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

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

 více info: WWW.CAJOVNAIVANCICE.CZ
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Foto: Květoslav Adam                      Historické F1 na brněnském okruhu

Rybářský tábor v Ivančicích
 

Ivančičtí rybáři se cílevědomě starají o výchovu dětí. Pravidelný krou-
žek mladých adeptů rybářského cechu začíná svou činnost vždy začátkem 
ledna a končí závěrečným týdenním soustředěním v měsíci červenci. Už 
po několik let měli mladí rybáři svůj tábor v Horních Dunajovicích
u vodní nádrže na potoku Křepička. Bohužel letos byla nádrž vypuštěna, 
a proto byla zvolena pro tábor louka u rybníka Pancíř II. v Ivančicích.

 Zde bylo v týdnu od 12. do 19. července vidět asi dvacet malých 
rybářů, kteří pod vedením zkušených instruktorů Miloše Konečného
a Jirky Vaňury denně prověřovali teorii z poznávání ryb, rybolovné 
techniky, zacházení s ulovenými rybami (byly vráceny zpět do ryb-
níka), legislativu týkající se rybářství apod. Samozřejmě, že kromě 
těchto záležitostí zbyl dostatek času na legraci.

Mimo uvedené instruktory bývají na tábory přizvány osobnosti
z řad úspěšných rybářů, kteří předávají mladým rybářům své bohaté 
zkušenosti. Letos přijal pozvání český reprezentant v lovu dravých ryb 
v kategorii vláčení umělou nástrahou Josef Foltýn z Hodonína, který se 
zúčastnil 5x mistrovství světa a je mistrem světa. 

 Město Ivančice je významným partnerem, který podobné dětské ak-
tivity podporuje. Vždyť náklady na takové soustředění činní cca 50000 
korun. Veškerá činnost spojená s výcvikem dětí jde z volného času 
rybářů bez nároku na nějakou odměnu a bez podpory města by vůbec 
nemohla závěrečné soustředění probíhat. 

 Počasí se letos vydařilo, několik drobných přeháněk nemohlo tá-
borníky rozladit, vždyť byli stejně celý týden u vody. Každé pořádné 
soustředění končí vyhlášením vítězů. Zájemci se mohou informovat 
na webových stránkách (stačí zadat do vyhledávače heslo „rybáři 
Ivančice“) o výsledcích, jakých děti během týdne dosáhly. Mnozí 
zkušení rybáři budou jen tiše závidět. Poděkování patří všem, kteří se 
o tuto zdárnou akci postarali.                                              Jiří Široký

Brno Grand Prix Revival
Povedenou premiéru má za 

sebou akce Brno Grand Prix 
Revival, která se na Masarykově 
okruhu konala první prázdnino-
vý víkend. Spolu s historickými 
stroji se na Masarykův okruh 
po letech vrátila i řada slavných 
jezdců. Závody historických vozů 
Formule 1, ve kterém se předsta-
vily monoposty legendárních 
značek Tyrrell, Lotus, Minardi, 
Arrows, Williams, určitě nejsou 
pouze „víkendovou projížďkou“.

Nejrychlejším vozem celého 
víkendu se stala F1 Arrows A4 
z roku 1982 pilotovaná Britem 
Jamesem Stevem Hartleym. Ten 
s vozem zajel nejrychlejší čas 1:
55,235. To je přibližně o dvě de-
setiny rychleji, než činí absolutní 
rekord Masarykova okruhu pro 
kategorii MotoGP.

Tradici motocyklových závodů 
na Masarykově okruhu připo-
mněla řada legendárních jezdců. 

Při nedělní jízdě mistrů se na start 
vedle sebe postavili šestinásobný 
světový šampion a vítěz závodu 
Velké ceny ČSSR 1965 Jim Red-
man, rakouský pilot a vítěz VC 
ČSSR 1961 Rudolf Thalhammer, 
vícenásobný československý 
šampion a účastník mistrovství 
světa Peter Baláž, Frank Mrázek, 
který svých největších motocy-
klových úspěchů dosáhl v kanad-
ském exilu, a s nimi i současný 
jezdec MotoGP Karel Abraham. 

Na Masarykově okruhu nemohl 
chybět Bohumil Staša, držitel do-
sud platného nejlepšího výsledku 
domácího jezdce na domácí trati. 
Toho Staša dosáhl v roce 1971, 
kdy dojel v kategorii do 350 ccm 
na druhém místě.

Za dva dny navštívilo Ma-
sarykův okruh 16 579 diváků. 
Nyní čeká motoristické nadšence 
GP ČR, která se koná ve dnech
15. - 17. srpna.      /Ctibor Adam/

Při závodu MotoGP v Němec-
ku došlo k jednání mezi předsta-
viteli společnosti Automotodrom 
Brno, a. s. jako hostitele závodu 
MotoGP v České republice a drži-
telem práv na šampionát MotoGP 
společností Dorna SPORTS, S.L.

„Na tomto jednání jsem in-
formovala výkonného ředitele 
společnosti Dorna SPORTS 
Carmela Ezpeletu o stavu finan-
cování Grand Prix ČR. Sdělila 
jsem mu, že bylo přijato usnesení 
vlády, kterým závod získal pro 
rok 2014 mimořádnou podporu 
ve výši 30 milionů korun. Vy-
soce oceňujeme vstřícné kroky, 
které vláda a její členové v čele s 
panem premiérem pro zachování 
Grand Prix České republiky činí, 
stejně tak si ceníme podpory, 
kterou nám vyjadřují předsta-

vitelé JM kraje a Statutárního 
města Brna,“ uvedla Mgr. Ivana 
Ulmanová, předsedkyně předsta-
venstva Automtodrom Brno, a. s.

I přes mimořádnou podporu 
ze strany vlády není v tuto chvíli 
zajištěn dostatek prostředků k vy-
rovnanému financování závodu 
Grand Prix České republiky 2014.

Zatím se také nepodařilo nalézt 
systémové řešení financování 
pro rok 2015 a Automotodrom 
Brno není schopen garantovat 
úhradu zalistovacího poplatku.

„Na základě těchto skutečností 
jsem neměla jinou možnost než 
Carmelu Ezpeletovi předat for-
mální výpověď smlouvy zajišťují-
cí konání závodu MotoGP - Grand 
Prix České republiky na Masary-
kově okruhu v Brně do roku 
2015 včetně,“ dodala Ulmanová.

Moto GP v Brně naposledy

Dětský den ve Džbánicích
Prázdniny patří především dětem. Proto se džbánický sbor dobrovol-

ných hasičů rozhodl uspořádat již druhý ročník dětského dne, aby tak 
zpříjemnil prázdniny dětem z obce i z okolí. Akce proběhla v sobotu 19. 
7. a zúčastnilo se jí přibližně padesát dětí v doprovodu rodičů a přátel. 

Jelikož před samotným dětským dnem proběhla ve Džbánicích dvě vý-
tvarná odpoledne, kdy děti tvořily plakáty s hasičskou tematikou a samo-
zřejmě také hasičské auto, byl celý areál za kulturním domem, kde se akce 
konala, stylově vyzdoben. Za to patří malým malířům velké poděkování. 

Co tedy mohli návštěvníci dětského dne absolvovat a vyzkoušet? 
Celý program byl zahájen přehlídkou hasičských útoků v podání 
mladších a starších žáků z SDH Trstěnice a SDH Skalice. Poté se děti 
rozběhly na dvanáct připravených stanovišť, kde plnily nejrůznější 
úkoly a sbíraly body, za které si následně vybíraly zasloužené odměny 
a dárečky. Kromě soutěží se mohli malí návštěvníci vyřádit ve ská-
kacím hradě, nechat si namalovat na obličej masku či si prohlédnout 
nablýskané zásahové vozidlo SDH Višňové. Na závěr dne k poslechu i 
tanci pro malé i velké zahrála skupina Danteso. 

Celý dětský den se velmi vydařil nejen díky krásnému počasí a nad-
šení dětí, pro které byl pořádán, ale také díky přispění sponzorů. Tímto 
bychom rádi poděkovali Obci Džbánice a firmám: DSO Moravia, JE 
Dukovany, E-ON, Agroservis Višňové, Agroservis Holý, Jednota Mo-
ravský Krumlov a Dika Design za jejich podporu a příspěvek. 

Věříme, že se všichni sejdeme v dobré náladě zase za rok!   SDH Džbánice

Meruňky ovládly Miroslav
V sobotu 19. července se uskutečnil již 25. ročník slavnosti Meruň-

kobraní s Jarmarkem u Floriána. K úspěchu akce přispělo také pře-
krásné počasí, které vydrželo bez deště celý víkend, a několik dalších 
zajímavostí (např. kuchařská show Hotelu Ryšavý a servis meruňko-
vého menu, meruňkové pivo z Pivovaru Padochov, možnost proletět 
se vrtulníkem, ochutnávky meruňkových specialit.

Knedlíky z odpalovaného těsta v počtu 1 300 kusů připravil kolektiv 
kuchařek školní jídelny základní školy, krásné skleněné plakety pro vítě-
ze vyrobil výtvarník Petr Sláma, batoh ve tvaru opice věnovala paní Anna 
Počarovská z firmy Vyrtex, přípravné práce zajistila SMM Miroslavi. 

V hlavním závodě „O knedlíkového krále“ sváděli tuhý boj stateční 
borci. Po dvaceti minutách byl jasný vítěz - Kamil Hamerský z Víru, 
který zvládl 75 knedlíků. V soutěži „Meruňka roku“ bylo hodnoceno 
38 vzorků. Pomyslné zlato získala meruňka miroslavského Aloise 
Mácy. Nejlepší „Meruňkovici roku“ vybírali komisaři ze 72 přihláše-
ných vzorků. Tu nejlepší dodal Ladislav Mička z Miroslavi.

Po předání cen vítězům následoval koncert kapely Fešáci s Michaelou 
Tučnou a Petrem Novotným, kteří zazpívali směs svých největších hitů. 

Partneři akce: Skupina ČEZ, generální partner. Dále slavnost podpo-
řili: Jihomoravský kraj, Poštovní spořitelna, Česká spořitelna, Allrisk 
Brno, makléřská společnost, Promt Modřice, Stavební a obchodní 
firma Miloš Ryšavý, .A.S.A., Vinné sklepy Lechovice, AGRODRUŽ-
STVO Miroslav a firma Strabag.                                                    /abé/


