
První obnovené
Svatováclavské hody
v Dolních Kounicích
Slavnost, která před něko-

lika desítkami let patřila ke 
společenskému životu v tomto 
městě, se těší na obnovení a zno-
vuzařazení do místní kultury. 
Tato tradice, která oslavovala 
sklizeň a ukončení polních prací, 
dnes pomalu ztrácí na původním
významu, ovšem nic to nemění 
na jejím veselí a prezentaci mo-
ravského zvyku. 

Hody v Dolních Kounicích 
připadnou na víkend 26. a 27. 
září, ale už v sobotu 20. září 
se uskuteční zvaní na hody po 
obci a prodej lístků. V pátek 26. 
září vše začne stavěním máje 

(ve 14.00 hodin) a vyhráváním 
cimbálové muziky na Mlýn-
ském náměstí.

V sobotu v poledne se před 
domem 1. stárka (Rybárna) se-
jdou ostatní stárci, aby o půl ho-
diny později vyzvedli 1. stárko-
vou. Pak se průvodem přesunou 
na Masarykovo náměstí, kde 
chase bude rychtářem uděleno 
hodové právo. Začátek hodo-
vého programu na Mlýnském 
náměstí je plánován na 14. 
hodinu. Od 20. hodin zábava 
pokračuje v kulturním domě.

Celé hody organizuje mládež 
z Dolních Kounic, která s návr-
hem obnovy sama přišla a již od 
ledna ji připravuje. Vydatně při 
tom pomáhají i mladí z okol-
ních obcí, kteří mají s hody leti-
té zkušenosti.

Součástí hodů bude i předve-
dení prvního obnoveného kroje 
- rekonstrukce z počátku 19. 
století, který předvede první 
stárkovský pár v krojovaném 
průvodu v čele s malými dětmi. 
K vidění bude scénka s „rychtá-
řem“ a „rychtářkou“ v dobovém 
oblečení, „četníci“, „tetky“, 
povoz s koňmi, několik choreo-
grafií - například Moravská be-

seda, Na tom kounickém rynku, 
Chasnická skočná. Na hody jsou 
také pozvány děti z Dětského 
domova Dagmar z Brna.

Finanční prostředky na ob-
novení hodů si mladí organi-

zátoři zajistili sami, především 
od občanů Dolních Kounic. 
Finance na obnovený kroj zís-
kali díky úspěšnému projektu v 
rámci celostátního dotačního
programu Think Big.     /mape/

RAZÍTKa
602 782 272Z RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLO

Ročník XIII.  •  Číslo 16                                              12. září 2014

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

Hody po šedesáti letech

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

Obchůdek Aldraco
Kde: nákupní galerie Knížecího domu

Moravský Krumlov nebo www.aldraco.cz
Kdy: každý všední den od 7.30 do 16.00 hodin,

v sobotu od 8.30 do 10.30 hodin,
na internetu jsme 24 hodin denně.

Co: vše pro Vaše zdraví, pohodu a štěstí:
drahé kameny • náramky a náhrdelníky

čakrové svíce • čaje a čajové směsi
bylinné čajové směsi od p. Jukla

přírodní kosmetika • ostropestřec mariánský
masážní gely • přírodní oleje včetně kokosového

horké bylinné nápoje - Hot Herbs
koupele a koupelové soli • originální šperky

A spoustu krásných dárků pro Vaše blízké !!!!
Při registraci do našeho e-shopu získáte
zákaznickou kartu se slevou 5 % nejen

na sortiment obchodu, ale i na další naše služby
EFT, SPINAL, MASÁŽE a VÝKLAD KARET.

První dolnokouničtí stárci, kteří obnovený kroj na hodech předvedou, 
před krojovou dílnou v Hustopečích. 



2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            12.09.2014

Žaluzie Koblížek

ROLETY DEN - NOC
Cukrárna Ivanka, M. Krumlov

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688

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

Karel Raboň
tel.: 603 576 656

se znalostí AJ nebo NJ:

» Technik automatizace/konstruktér
» Technolog tváření
» Junior Inženýr kvality 

» Nástrojař/programátor CNC  
» Seřizovač postupových lisů
» Obsluha lisů

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

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

e-mail: hr@metaldyne.cz

Stabilní a perspektivní strojírenská společnost 
zabývající se lisováním a kovoobráběním

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

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

Dobrý den, otec našeho syna mi hradil výživné na syna a mimo to jsem 
se s ním domlouvala na poloviční úhradě větších výdajů např. na tábor 
či některé kroužky. Výživné hradil 1.000 Kč již dlouhou dobu, a tak jsem 
požádala soud o zvýšení výživného a soud mi toto výživné opravdu zvýšil. 
Otec syna byl naštvaný kvůli tomuto zvýšení a od této doby mi odmítá na 
cokoliv mimořádného pro syna přispívat. Říká mi, že mám zvýšené výživ-
né a mám vše platit z tohoto. Chtěla jsem se tedy zeptat, jestli mám právo, 
aby např. soud určil, že mi má otec syna přispívat na mimořádné náklady, 
např. tábor či školu v přírodě? Děkuji za odpověď.

K Vašemu dotazu uvádím, že právní předpisy znají v tomto případě 
pouze výživné na nezletilé dítě s tím, že v tomto výživném jsou zahr-
nuty náklady na výživu nezletilého dítěte. Jiné náklady vymáhat ani 
určit soudně nelze. Ve většině případů dochází k dohodě rodičů, že 
mimořádné výdaje na dítě, které nejsou běžné, hradí rodiče společně 
(např. Vámi uváděný tábor či škola v přírodě). Pokud však tato dohoda 
není, lze požadovat a vymáhat pouze úhradu soudně stanoveného vý-
živného. Samozřejmě to, že se druhý rodič nijak nepodílí na mimořád-
ných nákladech na dítě, může být důvodem k tomu, aby tomuto rodiči 
soud zvýšil výživné. Zjednodušeně řečeno by tento rodič tak měl mít 
stanovené výživné vyšší než rodič, který se na těchto nákladech podílí
a s mimořádnými náklady vypomáhá. 

Soud však tyto případy hodnotí jednotlivě v řízeních ohledně úpravy 
vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti. Jediná možnost je tedy řešit 
danou věc prostřednictvím návrhu na zvýšení výživného. 

Osvětlení v Ivančicích 
zvýší bezpečnost chodců

Stovky lidí, zejména dětí, kteří denně přecházejí přes ulici Na Brněn-
ce v Ivančicích, se mohou cítit bezpečněji. Na rizikovém přechodu před 
Základní školou T. G. Masaryka totiž přibylo osvětlení za 218 tisíc ko-
run, které díky úspěchu obce v celostátní anketě zaplatila Nadace ČEZ. 
Přechod přes velmi vytíženou silnici získal takto financované osvětlení 
jako druhý v Jihomoravském kraji. Letos se nových světel dočkají ještě 
přechody v Brně a Hodoníně, celkem jich bude v celé ČR 35.

Přechod vede přes nejfrekventovanější silnici v Ivančicích, která je 
výpadovkou přes Rosice směrem na dálnici D1. Jeho osvětlení proto 
uvítal starosta města Vojtěch Adam. „Nová světla výrazně zvýší bez-
pečnost chodců, zejména dětí. Leží totiž přímo před největší základní 
školou ve městě, kterou navštěvuje 600 žáků,“ uvedl.

Zařazení přechodu v Ivančicích mezi vítěze v Jihomoravském kraji 
„posvětila“ odborná komise z řad krajských zástupců Dopravní policie 
a BESIP. Tuto volbu vysvětluje jihomoravský zástupce BESIP Pavel 
Čížek: „Na neosvětlených přechodech je po setmění mnohdy problém 
chodce včas zahlédnout, což může mít velmi vážné následky. Nové osvět-
lení ivančického přechodu teď ale řidiče už na dálku upozorní, že mají 
včas zpomalit a umožnit chodcům bezpečné přejití komunikace.“ /abé/

#

NOVÝ MUSIC CLUB MAXIM
v Moravském Krumlově (bývalá vinárna na TGM 45)

VÍKENDOVÉ AKCE
12. a 13. 9.  Havana + cola 35,-

19. a 20. 9.  Tequila Night 30,-
 26. a 27. 9.  Bucanero 35,-

13.9. OLDIES PARTY
26.9. DnB PARTY

Ultimate bass paradox
27.9. OLDIES PARTY Akce 1+1 platí do konce září 2014.

Akce se vztahuje pouze na alkoholické nápoje.

Vystřihni inzerát,
přijď do klubu,
kup si panákaa druhého dostaneš grátis

akce
1+1

www.musicclubmaxim.cz • FCB: MAXIM music club • otevřeno: pátek a sobota 20.00 - 04.00

KDYŽ ŠKOLA ZAVOLÁ ...
Tak a máme to tady. Nezdárná dítka pověsíme na krk odpočinutým 

pedagogům. Sami spokojeně zaplujeme do své celoroční pracovní ru-
�ny, přerušované příjemnými víkendy a nepočetnými státními svátky, 
které nám do Vánoc ještě zbývají. 

Učebnice. Váš snaživý žáček jich jeden ranec na konci školního roku 
odevzdá a další dva přinese. Vcelku to na začátku prázdnin nebereme
na vědomí, protože do nové školní tortury je doba dlouhá a koncem 
června máme jiné staros�. Tak milé knihy putují do knihoven či jiných 
úložišť. Tam leží až do druhé poloviny srpna. To je doba, kdy si vzpo-
meneme, že škola volá. Pověříte tedy svoje rozjívená dítka, aby kupy 
naučné literatury doručila na čistě vymydlený kuchyňský stůl, kde se dá 
provést exaktní průzkum jejich formátů a kvality. 

Již v tomto bodě vypukne první bouře. Učebnice nejsou k dispozici. 
Celá rodina podnikne velkou razii. Převrá� celé obydlí vzhůru nohama. 
Jsou nalezeny dávno ztracené snubní prstýnky, kapesní hodinky po dě-
dečkovi, a dokonce zlatý zub po jiném předkovi, který nemohla nalézt 
již vaše prababička. Jen ta zatracená naučná literatura nikde. Otec zuří, 
ma�čce přeskakuje ohryzek nad astronomickou cenou učebnic a dě� se 
dobře baví. Mají ovšem smůlu. Učebnice jsou nakonec objeveny v rodin-
né knihovně, pod brakovou literaturou, kterou si pan otec o prázdninách 
krá�l horké letní chvíle. Zmatek v knižním skladiš� byl ještě umocněn i 
�m, že pečlivá ma�čka donu�la ta�nka, aby konečně vymaloval a záso-
bárna vědomos� byla na čas přestěhována. 

Tak tedy konečně hlava rodiny sfoukne mocným fukem dvojměsíční 
prach. S pohledem, za který by se nestyděl ani sám Sherlock Holmes, 
začne zkoumat učebnice. Sveřepý kantoříni to�ž bezpodmínečně vyža-
dují, aby každá z knih byla pečlivě zabalena v průsvitném obalu a pokud 
možno uchována i pro příš� generace vědych�vých žáků. Knihy jsou 
tedy přeměřeny metrem, dokonce i šuplerou (pro neznalce posuvné 
přesné měřítko používané ve strojírenství), a je vyhlášen okamžitý bojo-
vý poplach. Co formát knihy, to naprostý originál. 

Adneralin začíná opět stoupat. Rodina sedne do svého bojového vozi-
dla s cílem zaútočit na nejbližší odborný obchod. Majitelé těchto prode-
jen s touto každoroční akcí počítají. Snaží se sehnat co nejvíce formátů 
různých obalů, co jim jen síly stačí. Ovšem v soutěži s krea�vitou tvůrců 
učebnic viditelně zaostávají. Co pla�lo loni, nepla� letos. Nákup obalů si 
nezadá ve složitos� s ohledáním místa činu po loupežné vraždě. Rodiče 
vytáhnou opět metr či jiné nemotechnické pomůcky a jdou zkoumat na-
bízené zboží. Když konečně ve čtvrtém obchodě většinu obalů seženou, 
tak patřičně uondáni usednou do auta a odjedou domů. Zde zjis�, že 
polovina z nich stejně nesedí. 

Pan otec si vzpomene na své předky, patřičně proklínaje toho osla,
co zrušil oborové normy, vytáhne folii a svařovačku. Zbývající obaly 
prostě vyrobí sám. Ptáte se, co na to dítka, kterých se to nejvíce týká? 
Ta jsou v naprosté pohodě. Den si prostě báječně užila. Táta se legračně 
rozčiloval (tentokráte se to netýkalo jejich lumpáren), maminka pobíha-
la jak splašená sardel. Co si přát víc? Snad jedině to, aby otec jednoho 
krásného dne neobjevil zásoby obalů nasyslených dětmi z minulých let. 
Možná by jich pár mohlo sedět.

Pěkný školní rok 2014 - 2015 přeje za celou redakci Petr Sláma

Slovo úvodem

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.

ZÁMKOVÁ
DLAŽBA 

6 cm
vlnka

129,- Kč/m2

Akce probíhá od 15. 9. do 29. 11. 2014,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ
STIHL

prodej a servis
U Hřiště 1517, Ivančice - Alexovice

mobil: 739 170 814

/Moravské Bránice/ Pouliční 
osvětlení je velmi důležitým bez-
pečnostním prvkem v každé obci. 
Nejen proto, že svítí občanům na 
cestu, ale i osvětluje důležité ob-
jekty, a snižuje tak riziko krádeže. 
Na druhou stranu, servis osvětle-
ní a výdaje na spotřebu elektrické 
energie bývají velmi výraznou 
položkou obecního rozpočtu.

V Moravských Bránicích se 
rozhodli v rámci investiční akce 
nazvané „Moravské Bránice 

VO a rozhlas - dědina, Sady, 
Ivančická“, instalovat do obce  
LED svítidla. Cena za komplet-
ní akci je 325.191 Kč s DPH. 
Obec by měla ročně uspořit 
na osvětlení 41 tisíc korun. Fi-
nanční částka, která bude do něj 
investována, má spočítanou ná-
vratnost 4,4 roku. Záruční lhůta 
je stanovena v délce 144 měsíců 
na mechanické části a světelné 
zdroje (LED diody) a 84 měsíců 
na elektronické části.       /PeSl/

Posvítí si LED diodami

Na opravy krajských 
silnic míří 25 milionů 

Rada Jihomoravského kraje 
rozhodla navrhnout krajskému za-
stupitelstvu provést změny v roz-
počtu kraje, které přinesou více 
než 25 milionů korun. Tato část-
ka bude určena na nutné opravy 
krajských silnic.

„V průběhu letních měsíců 
jsem nechal provést rozpočtovou 
inventuru, jejímž cílem bylo pro-
věřit volné zdroje v rozpočtu kraje.
Na základě této práce krajských 
úředníků v průběhu prázdnin 
máme k 25,6 milionu korun, které 
dnes rada doporučila zastupitelstvu 

schválit na posílení financování 
Správy a údržby silnic Jihomo-
ravského kraje. Jde o prostředky, 
které by měly řešit otázku odpisu 
silničního majetku, tedy měly by 
být určeny na ty opravy krajských 
silnic, které nebylo možno finan-
covat z evropských fondů. Jedná 
se o komunikace, které jsou v ha-
varijním stavu. Jejich součástí jsou 
například mosty. Správa a údržby 
silnic Jihomoravského kraje má 
vytvořený předběžný seznam ta-
kovýchto silnic v každém okrese,“ 
řekl hejtman Michal Hašek.   /abé/

V kraji je evidováno 656 ma-
teřských škol (samostatné i pod 
ZŠ). Ve školním roce 2013/2014 
navštěvovalo mateřské školy 
celkem 40 111 dětí.  Zvyšující 
se počet zájemců o umístění dětí
v mateřských školách přivedl 
jejich zřizovatele k navýšení
kapacit MŠ o cca 1070 míst.

V uplynulém školním roce 
(2013/14) bylo na základních 
školách celkem 89316 žáků, letos 
lze předpokládat, že jejich počet 
překročí 92000. Vychází „nej-

slabší“ ročník a na první stupeň 
přicházejí silné ročníky.

Žáků 1. tříd bylo v uplynulém 
školním roce 11931 (rok před tím 
11 369), předpoklad pro letošní rok 
je cca 12500 žáků (záleží na počtu 
odkladů povinné školní docházky).

Počet žáků středních škol byl 
loni 49290 (rok před tím 56068), 
letos je předpoklad cca 47500. 
Lze odhadovat, že počet žáků 
středních škol bude klesat až do 
školního roku 2017/18, pak dojde 
k mírnému nárůstu.              /abé/

Školní rok 2014/15 v číslech



V pátek 5. září navštívil hejtman
Jihomoravského kraje, Michal 
Hašek, město Ivančice. Svůj 
pracovní den začal poměrně 
záhy. Přesně v 07.45 hodin byl 
přítomen slavnostnímu otevření 
nového osvětleného přechodu pro 
chodce u ZŠ T. G. Masaryka. 

Poté zavítal na Gymnázium 
Jana Blahoslava. V objektu ško-
ly byla v letošním roce, v rámci 

programu „Zelená úsporám“
a díky  dotacím  krajského úřa-
du, vyměněna okna a provedeno 
zateplení. Za přítomnosti ředitele 
Mgr. Radka Musila si hejtman 
prohlédl kvalitu provedených 
prací a poté si popovídal s učiteli 
a místními studenty. Nevynechal 
ani školní kuchyni, kde ho uvítala 
její ředitelka Ing. Halka Žaludová.
Michal Hašek se velmi pochvalně 

vyjádřil jak k modernímu vyba-
vení jídelny, tak i vysoké profesi-
onalitě jejího personálu. 

Další návštěva patřila místní-
mu penzionu pro seniory. Zde 
se mohl hejtman přesvědčit, že 
ani nejstarší ivančická generace 
nezůstává stranou dění ve městě 
a velmi aktivně se o něj zajímá. 
Obyvatelé zde diskutovali nejen s 
hejtmanem, ale i starostou MUDr. 
Vojtěchem Adamem, místostaros-
tou Radoslavem Skálou a radním 
Mgr. Radkem Musilem.  Debato-
valo se především o stavbě nové-
ho krajského  penzionu, veřejné 
dopravě i jiných problémech, 
které dnes naše seniory trápí. 

Dopolední program poté po-
kračoval návštěvou expozice 
ivančického rodáka Vladimíra 
Menšíka v místním městském 

muzeu. Snad nebudeme indis-
krétní, když prozradíme, že si zde 
pan hejtman zakoupil jednu láhev 
slavného „Vománkového vína“.  

Poté kroky hejtmana vedly na 
ivančickou radnici. Zde jednal 
s místními představiteli. Téma-
tem byl hlavně rozvoj místní 
infrastruktury s návazností na 
krajskou silniční sít, či zlepšení 
konfortu cestování IDS JmK. 

 Po obědě hejtman navštívil 
požární stanici. Program byl také 
čistě pracovní. Pracovní poradu s 
příslušníky HZS v čele s velite-
lem požární stanice  npor. Škodou 
a velitelem zásahové jednotky 
SDH Němčice Radkem Haluskou 
následovala celková inspekce 
stavu zásahové techniky. Touto 
poslední akcí ivančická návštěva 
hejtmana JM skončila.        /PeSl/

Sezóna sklízení zelí letos zača-
la poněkud dříve, a to především 
z důvodu nepřirozeně chladného 
a deštivého počasí na konci léta, 
které mnohé rostliny zničilo plísní 
či hnilobou. Pokud patříte k těm 
šťastlivcům, jejichž hlávky žád-
nou takovou újmu neutrpěly, roz-
hodně byste měli využít všechny 
látky a vitamíny v nich obsažené.

Nejlépe to uděláte, když si při-
pravíte kysané zelí. Fermentací 
totiž zvýšíte využitelnost a stravi-
telnost většiny látek. V zimě pak 
zelí oceníte zejména jako bohatý 
zdroj vitamínu C. Tento zdroj 
vitamínu C v podobě bečky na-
loženého zelí spolehlivě chránil 
námořníky před kurdějemi na 
zámořských výpravách. 

Kromě dalších významných 
látek, které se v kysaném zelí 
vyskytují, je bezesporu potřeba 
vyzdvihnout vyšší obsah vzác-
ného vitamínu K2. Tento vitamín 
zajišťuje rozvádění vápníku na 
správná místa v těle; tedy do kostí 
a zubů. Zabraňuje tak kalcifikaci 
kloubů, cév a ostatních měkkých 
tkání. Tedy obzvláště lidé posti-
žení kloubními onemocněními, 
jako jsou artróza či osteoporóza, 
nebo velmi rozšířeným syndro-
mem karpálního tunelu by měli 
kysané zelí pravidelně jíst.

Pokud vás napadne sáhnout po 
kupovaném kysaném zelí, nedě-
lejte to! Zelí z obchodu je totiž 
vždy buď tepelně pasterizováno 
nebo chemicky konzervováno, 

takže kvalitní bakterie mléčného 
kvašení prospěšné pro naši střevní 
mikroflóru již vůbec neobsahuje a 
většina vitamínů a minerálů je též 
znehodnocena. Nebojte, výroba 
domácího kysaného zelí není ni-
kterak složitá a zvládne ji každý: 

Očištěné hlávky zelí rozčtvrťte a 
vyřízněte z nich tvrdé košťály. Zelí 
nakrouhejte na krouhači nebo na-
krájejte nožem. Do připravené ná-
doby nebo většího igelitového sáč-
ku dejte nakrouhané zelí a přidejte 
kmín a sůl, 15 g na kg. Zelí ručně 
promíchejte se solí a kmínem.

Poté se zujte a bosýma nohama 
je ušlapávejte tak dlouho, až pustí 
dostatek šťávy. V minulosti každá 
žena zelí poctivě šlapala bosýma 
nohama, protože intuitivně věděla, 

že tak předá do potraviny nejvíc 
své energie; svým způsobem jí 
dá život. Podle některých studií 
údajně hrají roli v procesu fer-
mentace v případě šlapaného zelí i 
brevibakterie přirozeně vyskytující 
se na ženských chodidlech. Dnešní 
doba přehnané hygieny však tento 
způsob zpracování téměř uvrhla 
v zapomnění, což je velká škoda. 
Dnes se pravé šlapané zelí vyrábí 
prakticky jen na Slovácku.

Našlapaným zelím naplníte za-
vařovací sklenice, zatěžkáte kame-
nem či jiným těžším předmětem, 
uzavřete víčkem či potravinovou 
fólií a necháte kvasit při pokojové 
teplotě 4 až 5 dní. Během procesu 
kvašení kontrolujte, aby zelí bylo 
dostatečně zatěžkáno a ponořeno 
pod hladinu. Pokud by totiž část 
zelí přečnívala hladinu zelné šťá-
vy, mohla by na vzduchu plesnivět. 
Přesná délka kvašení záleží na tep-
lotě. Po nakvašení zelí umístěte do 
chladničky nebo temného sklepa. 

V zimních měsících, a zvláště 
ve chřipkových obdobích, díky 
němu zaktivujete imunitní systém 
do boje proti virům a bakteriím
a zabráníte též únavě či stresu. 

Napsala Dana Kellnerová,
www.protiplisnovadieta.cz
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(P)otraviny na našem stole - domácí kysané zelí

OBK při JE Dukovany informuje:

Kam s radioaktivními odpady
Při každé lidské činnosti vznikají odpady. V některých případech, 

a není to jen jaderná energetika, vznikají odpady radioaktivní. Jedná 
se o odpady z laboratoří, průmyslu, zdravotnictví, výzkumu. Společně 
je nazýváme institucionální odpady. Další skupina odpadů vzniká při 
těžbě a zpracování uranových rud a jiné důlní činnosti. Samostatnou 
oblast potom tvoří odpady vznikající při provozu jaderných zařízení. 

V České republice, respektive Československu, má nakládání
s radioaktivními odpady dlouholetou historii a právě v letošním roce si 
připomínáme 50 let provozu úložiště Richard u Litoměřic, které slouží 
k ukládání institucionálních odpadů. Podobné podzemní úložiště Bra-
trství je vybudováno v Jáchymově a slouží k ukládání radioaktivních 
odpadů s přírodními radionuklidy. Jaderné elektrárny Dukovany a Te-
melín ukládají své odpady v úložišti v areálu JE Dukovany.

Nakládání s radioaktivními odpady je řešeno v zákoně o mírovém vy-
užívání jaderné energie (tzv. Atomový zákon) z roku 1998. Tento zákon 
stanoví, že provoz všech úložišť radioaktivních odpadů bude zajišťovat 
státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů - SURAO.

Samostatnou kapitolou je potom nakládání s použitým jaderným 
palivem, u kterého se předpokládá po skladování v meziskladech 
použitého paliva na jaderných elektrárnách konečné uložení v hlu-
binném podzemním úložišti. Diskuse o umístění takového úložiště
stále probíhá.                Aleš John, předseda OBK JE Dukovany

Den pro rodinu v kostce
Největším trhákem Dne pro rodinu (30. 8.) bylo společné vyrábění 

rodičů a dětí. Z předem připravených dřevěných součástí si děti s rodiči 
za asistence odborníků mohli sestavit šikovný výrobek (jezdící auto, 
krmítko). Za málo peněz hodně muziky.

Rychlé a atraktivní žetonové hry, další atrakce pro děti venku, pro-
hlídka vnitřních prostor vznikající Nové Zahrady a hraní vevnitř. Pří-
jemný čas za příhodného počasí. To byl v kostce Den pro rodinu.

Pomyslně jsme tak otevřeli Novou Zahradu - zázemí pro všechny 
generace. Sportovní klubovna, Dílna pro kluky a holky, Family Point, 
Třígenerační obývák, Jazykovka Eden (viz inzerce na straně 2). V říjnu 
začnou sloužit veřejnosti.

Na jaře 2015 se město Ivančice chystá pokračovat v projektu Dětský 
svět. Terénní úpravy, výsadba zeleně za ZUŠkou přidá další důvod ro-
dině i jednotlivcům přijít strávit v těchto končinách nějaký čas. Těším 
se, až to tam všechno rozkvete.
Zdeněk Chotaš (Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích alias Nová Zahrada)

Za králem parním vlakem
Dne 13. září vyjede opěr parní vlak z Brna hl. n. do Ivančic

a Oslavan a z Oslavan do Moravského Krumlova. Nostalgická jízda 
historickou soupravou je součástí Oslavanských historických slav-
ností. Ty se konají na paměť návštěvy krále Přemysla Otakara I.
Na programu je historický průvod s králem Přemyslem Otakarem I., 
rytířský turnaj, tržiště lidových řemesel, uvidíte kejklíře, muzikanty. 
Vlak vyjíždí v 11.06 hodin z hlavního vlakového nádraží v Brně.
V Oslavanech by měl být podle jízdního řádu ve 12.06 hodin. Aby 
si na své přišli i milovníci kol a místních cyklostezek, bude do něj
zařazen vůz pro přepravu jízdních kol.                                    /PeSl/

Ivančicemi po památkách
/Ivančice/ Krásný víkend ve dnech 6. až 7. září byl jako stvořený

k procházkám po městě. Shodou okolností byly právě v tyto dny,
v rámci akce „Dny evropského dědictví“, zpřístupněny některé míst-
ní památky. V ulici Ve Sboru vás přivítali zástupci Českobratrské 
církve, sboru Ivančice, kteří vás velmi ochotně provedli fragmenty 
českobratrské kaple a tiskárny. Pro děti byla připravena jednouchá hra
s luštěním šifry. Otevřen byl i kostel Nanebevzetí Panny Marie,
bohužel jeho slavná věž zůstala veřejnosti uzavřena. Důvodem je 
nevyhovující stav schodiště. Zájemci se v letošním roce nedostali bo-
hužel ani do ivančické synagogy. Ovšem židovský hřbitov byl otevřen. 
Zde návštěvníky provedla se svým týmem PhDr. Věra Jelínková. Výji-
mečná dáma, která má obrovskou zásluhu na obnovení této jedinečné
historické památky. Seznámila je s postupnou rekonstrukcí hřbitova
i synagogy. Dále byly zpřístupněny i kaple Nejsvětější Trojice,
sv. Jakuba románský kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích.      /PeSl/

Zahradnictví Vedrovice - Jan Kopetka
Vás srdečně zve na 6. ročník podzimní

prodejní výstavy
ve dnech 19. - 21. 9. 2013 od 8.00 do 18.00 hodin

místo konání: Vedrovice 315
Nabízíme: • macešky • chryzantémy • vřesy • thuja smaragd

• cibuloviny • růže • ovoce a zeleninu z vlastní produkce
• skalničky • trvalky • čarověníky • substráty gramoflor

• drobné ovoce a ovocné stromky • rhododendrony 
Při nákupu nad 1000 Kč sleva 5 % z ceny nákupu!

Stánek s občerstvením. Každý zákazník si odnese malý dárek.
Kontakt: Ing. Mgr. Iveta Kudláčková, Mob.: 731 103 985, Mail: info@zahradnictvivedrovice.cz

www.zahradnictvivedrovice.cz

Představujeme:

Jiří Němec,
kandidát do Senátu

Jiří Němec je radní Jihomoravského 
kraje, místostarosta obce Přeskače a 
kandidát do Senátu.

„Senátní volby jsou šancí, jak změnit 
dosavadní nevyužitý potenciál funkce 
senátora v našem obvodě. Nemám za-
potřebí se na politice přiživovat. Jako 
každý občan i já mám své normální 
zaměstnání. Jsem soukromý zemědělec, 
a tak vím, co všechno obnáší velké pra-
covní nasazení,“ vysvětluje.

Jiří Němec chce připravit prostředí pro 
vznik mini provozů na zpracování a pří-
mý prodej masa, ovoce, zeleniny a dalších 
surovin přímo od prvovýrobců. Podporou 
živnostenských inkubátorů by chtěl docí-
lit snížení nezaměstnanosti v regionu.

Jako senátor otevře téma efektivního 
nastavování oblastí pro čerpání dotací. 
V současné době jsou dotace nastaveny 
s velmi malým ohledem na venkov. 

„Obce a města by měly čerpat peníze na 
smysluplné projekty podle svých potřeb.“

Začátkem října přijede na pozvání Ji-
řího Němce do Moravského Krumlova 
ministr kultury Daniel Herman. Účelem 
návštěvy je prohlídka chátrajícího zám-
ku a jednání o jeho možném využití. 
„Přímo na zámku budeme jednat o sou-
časné situaci a řešení, které by zámku 
pomohlo,“ zdůrazňuje Němec. 

Více o Jiřím Němci na www.jiri-nemec.cz nebo na Facebooku.

/Horní Kounice/ Slavnostní 
otevření nového dětského hřiště 
proběhlo v obci na sklonku prázd-
nin v rámci tradičního dětského 
dne. Jde o první hrací plochu
v Horních Kounicích. Na houpačce 
a prolézačkách mohou děti dovádět 
díky Nadaci ČEZ, která projekt 
podpořila částkou 100.000 korun. 

V malé obci, kde není mateř-
ská ani základní škola, je dětské 
hřiště v podstatě jediným místem, 
kde se mohou děti a jejich rodiče 
potkávat a trávit společně čas. Na 

nově vybudovaném Oranžovém 
hřišti, které leží v parku uprostřed 
obce, si teď mohou děti hrát na 
prolézačce se skluzavkou, písko-
višti či nové houpačce.

„S námětem na vybudování 
hřiště přišli sami občané. Dopo-
sud se totiž naši nejmenší neměli 
kde vydovádět. Jsme rádi, že 
konečně můžeme dětem umožnit 
aktivní zábavu a celkově jim i 
jejich rodičům zpříjemnit život
v obci,“ řekl Libor Procházka, 
starosta Horních Kounic.      /abé/

Nadace ČEZ podpořila
další dětské hřiště

Loutky ovládly region
Již VIII. ročník „Malého festivalu LOUTKY“ byl zahájen ve čtvrtek 

28. srpna na náměstí T. G. Masaryka v Moravském Krumlově. Festival 
posledního prázdninového víkendu čítal třicet šest představení, která 
odehrálo 18 divadelních souborů pro „děti“ bez omezení věku v obcích 
Vysočiny a jižní Moravy. Kromě klasických maňásků byly k vidění 
marionety i kombinovaná představení loutek s živými herci. 

Zahájení festivalu přálo počasí a tak za hlasitého smíchu odehrálo na 
náměstí pohádku o perníkové chaloupce divadlo Na cestě. Cirkus žebřík 
Miloš zase pobavil děti i dospělé akrobatickým vystoupením. Nechyběli 
energičtí a energetičtí skřítci Joulinka a Watík a závěr odpoledne patřil 
Divadlu SUŠ s představením Barbucha. To už v moravskokrumlovské 
galerii Knížecí dům, kde se také po představení tvořilo. Děti samy vyrá-
běly loutky, a to z obyčejné vařečky nebo roličky od papírové utěrky.

Hlavním partnerem festivalu je Skupina ČEZ. „Skupina ČEZ podporuje 
mnoho letních hudebních festivalů jak v regionu, tak v celé České republi-
ce. Jsou to festivaly převážně pro dospělé a jezdí se na ně do velkých měst. 
Tento loutkový festival je jedinečný tím, že jde přímo za malým divákem 
do malebných vesniček našeho regionu. Proto si tento festival hýčkáme,“ 
říká tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Petr Spilka.

Součástí Malého festivalu loutky je opět výtvarná soutěž. Děti 
mohou tentokrát vytvořit loutku jakékoli postavy, pohádkové bytosti,
a to libovolnou technikou. Loutku pak předají pořadateli jednotlivého 
představení, tedy na obecní úřad nebo přímo pořadateli (MěKS M. 
Krumlov), do 30. září. Autoři deseti vítězných loutek budou odměněni 
při slavnostním vyhodnocení v Infocentru JE Dukovany.              /abé/

Hejtman v Ivančicích
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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.

Před pěti lety jsem si vzala hypotéku na 1,5 milionu a mám hodně 
vysokou úrokovou sazbu - 6,2 %. Za měsíc mi končí fixace a banka 
mi nabídla 3,8 %, což je sice podstatné snížení, ale v televizních rekla-
mách nabízejí třeba 2,3 % nebo i méně. Je možné s tím něco dělat? 

Mám pro vás dobrou zprávu. Něco s tím dělat lze! Před pěti lety byly 
výše úroků v bankách téměř dvojnásobné oproti současnosti. Proto i 
sazba 3,8 % může připadat mnoha klientům velmi zajímavá. Předpo-
kládám, že výše splátky by se snížila minimálně o 2.500 korun měsíč-
ně. Mnohdy to tedy dopadne tak, že klient ani nepřemýšlí a podepíše 
bance novou fixaci na dalších pět let. Máte ale pravdu, že v současnosti 
se dají na trhu sehnat lepší podmínky. Jak tedy na to?

V první řadě je dobré si uvědomit dvě věci. Za prvé to, že úrok, který 
banka nabízí, je pouze prvotní nabídka, o které lze jednat. To většina lidí 
ani netuší! Za druhé je to fakt, že při dnešním konkurenčním boji máte 
výhodu na své straně. Každá banka nerada přichází o klienty, a proto 
vám vyjde maximálně vstříc. Je ale potřeba mít buď ostřejší lokty, nebo 
dobrého finančního poradce. Jelikož jste v současné bance už prošla 
obdobím, kdy jste platila ze svojí splátky největší poměr úroků, nejprve 
bych jednala tam. Pokud ale banka neustoupí a nesníží úrok podle vašich 
představ, vždy máte šanci v období tzv. otáčky fixace odejít s celým úvě-
rem do banky jiné. Pozor, máte na to ale pouze ten měsíc, kdy vám fixace 
skončí a začne nová. Je dobré se na to připravovat dříve, pokud to jde. Je 
pravda, že spousta bank nabízí při refinancování hypotéky mnohdy mno-
hem lepší podmínky než při klasickém novém úvěru. Proto se můžete 
dostat na úplně jiné podmínky, a dokonce takřka bez nákladů za zpraco-
vání hypotéky, za odhad i za čerpání. Dejte si ale pozor, nekoukejte jen 
na výši úroků, ale hlavně na RPSN, nebo-li celkovou nákladovost úvěru. 
Přechod by se vám nemusel vyplatit!  Opět doporučuji, abyste se raději 
poradila s odborníkem, který vám nejen pomůže se vším papírováním, 
ale také vám lehce najde nabídky všech bank na trhu a porovná, zda se 
vám více vyplatí smlouvat v bance stávající, nebo přejít jinam.

S oblibou říkávám při podpisu hypotečních smluv svým klientům, 
že je mi ctí být svědkem možná většího závazku, než je jejich manžel-
ství. Bylo by tedy dobré tento krok pořádně promyslet a prodiskutovat
s odborníkem, ať si nevezmete na 30 let špatného muže :-).

i

Vážení spoluobčané,
členové Okresní organizace KSČM na okrese Znojmo 
se na Vás,voliče KSČM, obracejí s upřímnou prosbou
o volební podporu ing. Petra Krátkého, člena KSČM
jako nezávislého kandidáta pro senátní volby.

Děkujeme za pochopení
a Vaše hlasy.

LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO ZNOJEMSKO!

Podzimní svátek památek v Moravském Krumlově
V rámci celoevropské akce 

„Dnů evropského dědictví“, která 
probíhá každoročně v první polo-
vině měsíce září, připravilo město 
Moravský Krumlov na neděli 7. 9.
pro zájemce o historii města ko-
mentovanou prohlídku pod názvem 
„Moravskokrumlovský zámek - vý-
jimečná renesanční památka“.

Roli průvodce přijal kunsthis-
torik PhDr. Ivan Žlůva, který je 
veřejnosti znám z předchozích 
přednášek o historii moravsko-
krumlovského zámku.

Po zahájení jsme se sešli v 
kostele Všech svatých, kde se na-
chází náhrobek jednoho ze stavi-
telů renesanční přestavby zámku 
- italského architekta Leonarda 
Garo de Bisono. „O něm se ví, že 
zemřel v Moravském Krumlově v 
roce 1574 ve věku čtyřiceti šesti 
roků a byl ve zdejším kostele po-
chován. Na jeho latinsky psaném 
epitafu se uvádí, že v té době na 

hradě Krumlově stavěl,“ popsal 
zvláštnost náhrobku doktor Žlů-
va. Rovněž jsme se dozvěděli
o tom, jak ve středověku probíha-
ly přípravy a samotný průběh po-
hřebních obřadů při úmrtí české 
šlechty v 16. století.

Prohlídka dále pokračovala na 
velkém zámeckém nádvoří. Jak 
uvedl doktor Žlůva, toto nádvoří 
je nejen nejstarší na Moravě,
ale nemá u nás ani předchůdce
v třípodlažních arkádách. 

Mezi další pozoruhodnosti 
zámeckého objektu patří hrano-
lová věž s arkádovým ochozem 
a kupolí a řešení reprezentačního 
schodiště malého arkádového 
dvorku, které nemá obdobu v na-
ší, ale i ve středoevropské soudo-
bé architektuře. 

Dvouhodinovou prohlídku jsme 
zakončili na dnešním vstupním ná-
dvoří s kašnou u zajímavého portá-
lu do objektu bývalých koníren.

„Moc bych si přál, aby se mo-
ravskokrumlovský zámek opět 
stal významnou navštěvovanou 
památkou,“ loučil se s návštěvní-
ky doktor Žlůva.

Vyslovujeme poděkování Řím-
skokatolické farnosti v Morav-

ském Krumlově, Inchebě Praha 
za umožnění prohlídky památek
a zejména doktoru Žlůvovi za jeho 
vstřícnost a poutavé vyprávění.

Foto a text: Marie Brücková, 
odbor školství a kultury MěÚ 
Moravský Krumlov

Nedělní odpoledne 7. září patřilo 
v Petrovicích slavnostnímu otevře-
ní zrekonstruované místní památky 
- venkovské usedlosti s doškovou 

střechou, která tímto dnem začala 
sloužit jako vesnické muzeum.

Prostranství před touto maleb-
nou chaloupkou se před třetí hodi-

nou zaplnilo množstvím místních 
i přespolních návštěvníků, kteří 
mohli sledovat kulturní program. 
Akci zahájilo vystoupení žáků ZŠ 
Lesonice s písničkami z divadelní 
hry O perníkové chaloupce aneb 
Jenom jako. Po celé odpoledne 
hrála k poslechu cimbálová muzi-
ka s primášem Michalem Hejčem. 
Krátkými projevy uvedli obno-
venou památku starostka obce 
Irena Závišková, historička Eva 
Grunová a pracovnice Národního 
památkového ústav v Brně Alena 
Dunajová. Pozvání přijal i mo-
ravskokrumlovský děkan Pavel 
Bublan, který zrekonstruovanou 
památku posvětil. Program zakon-
čil místní pěvecký sbor, který si 
pro tuto příležitost připravil nejen 
krásné písničky, ale i stejnokroj.

Uvnitř usedlosti si mohli ná-

vštěvníci prohlédnout expozici 
muzea připomínající vybavení 
chalupy v nedávné minulosti
a rovněž výstavu fotografií do-
kumentující průběh rekonstrukce
a historii místních hodů. Bohaté 
kulturní zážitky, chutné občerstve-
ní, ochutnávka vín od místních vi-
nařů a rovněž slunečné letní počasí 
- to vše přispělo ke spokojenosti 
návštěvníků i pořadatelů akce.

Památka bude přístupná v době 
konání hodů v Petrovicích, a to
v sobotu 13. září a neděli 14. září 
od 10 do 12 a od 13 do 14 hodin. 
V sezóně od května do konce říj-
na každou neděli v době od 15 do 
17 hodin, po telefonické domluvě 
(515 323 123 / 724 185 508) kdy-
koliv. Vstupné je 20 Kč.

Foto a text: Ing. Roman Hájek, 
místostarosta obce

Došková chalupa v Petrovicích je otevřena pro veřejnost
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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 Palackého č. p. 114 - 121

- konec ulice Jitrnicové
V posledním článku jsme skončili u domů za klášterem. Problema-

tické zde je, že parcely současných domů neodpovídají předválečné 
urbanistické situaci. Pokusím se tedy nastínit sled dalších domů.  

První dům za cestou na Střelnici je č. p. 121 (157/I). Nejpozději
od roku 1902 zde žila rodina Josefa a Gisely Ritschlových. Současně 
zde bydlela také Kristýna Hospodářská, řídící učitelka ve výslužbě, 
se sestrou Františkou Hospodářskou. Kristýna přišla do Moravského 
Krumlova v roce 1919 a Františka pak dva roky poté. Josef Ritschl byl 
penzistou, bydlel zde se ženou Giselou a Ondřejem Brožkem, drážním 
mistrem ve výslužbě. Po válce byla již Gisela Ritschlová prohlášena za 
zesnulou a dům připadl do národní správy MNV. Ještě v roce 1946 byla 
hlavní obytná budova zbořena a odklizena. V roce 1956 byla jeho dvorní 
část, do té doby zřejmě obývána pro bytovou nouzi, navržena k demolici.
Novostavba patrového rodinného domu pochází z počátku 70. let.  

Vedlejší dům č. p. 120 (156/I) je rovněž novostavbou. V roce 1902 je 
uváděna jako majitelka domu Anna Proschek. V meziválečném období se 
zde nacházel dům Franze Hawlata. Před válkou zde žila Karolína Havlátová, 
působící v M. Krumlově od roku 1892, se synem. Ten se podle pamětníků 
živil jako úředník velkostatku a za války padl na frontě. Po válce byla adresa 
Karolíny Havlátové neznáma a dům přidělen v září 1945 novým majitelům.    

Na sousedních parcelách stávaly donedávna rodinné domy č. p. 119 a 118.
Oba byly na základě povolení z roku 2004 zbořeny. Ve starším číslování 
šlo o domy č. p. 51/I a 68/I. Dům s č. p. 151/I byl od roku 1871 v ma-
jetku rodiny Holubovy. Antonín Holub, povoláním krejčí, žil v domě se 
ženou Aloisií. Za války žila v domě rodina Roiderova. Dům č. p. 68/I 
patřil Franzi Roháčovi (1874-1896), Karolině Maulikové (1896-1897), 
Karlu Dlouhému (1897-1902), Antonii Čermákové (1902-1908), Antonu 
Ošmerovi (1908-1931) a po roce 1931 Antonínu Ošmerovi ml. Antonín 
Ošmera vykonával profesi povozníka zboží z nádraží. Působil v Morav-
ském Krumlově od roku 1926. V roce 1931 si zřídil na zahradě svého 
domu koňské stáje. Před válkou žil v domě s manželkou Žofií, synem 
Ottou a dcerou Milenou. V nájmu zde žila rodina Václava Gruny, řidiče 
zaměstnaného u Františka Šabaty. V Moravském Krumlově působil od 
roku 1914. Ošmerovi v roce 1942 dům kvůli špatnému stavu opravovali. 

Následující dům s č. p. 67/I patřil Franzi Watzulovi (1861-1889), 
Johannu a Karolíně Watzulovým (1889-1924) a od roku 1924 jejich 
zeti Wilhelmu Kotkovi, působícímu ve Vídni. V roce 1932 zde bydlela 
Karolína Watzulová. Více informací o domě se zatím nepodařilo zjistit, 
domovní list z roku 1938 chybí. 

Sousední dům s č. p. 117 (153/I) byl novostavbou z roku 1930.
V meziválečném období patřil dům neznámému panu Husákovi a Karlu 
a Anně Wakovským. Karel působil v M. Krumlově od roku 1919. Živil 
se jako zedník a ve volném čase hrál jako kostelní varhaník v kostele 
sv. Bartoloměje. Manželé byli bezdětní. V roce 1930 zbourali starý dům
a do roku 1932 zde postavili malý přízemní domek, stavbu prováděla 
firma Viktora Wondraka. Manželé se stali obětí bombardování. Současná 
jednopatrová novostavba pochází z druhé poloviny 70. let. Od roku 1992 
majitel domu, Jiří Úkrop, provozoval prodejnu bioproduktů OÁZA.

Na vedlejší nezastavěné parcele stával dům s č. p. 66/I. Od konce 
19. století jej vlastnili Josef Bartoš (1868-1880), Robert Donné (1880), 
Michael Pauli (1880), Anton Hinterlang (1882-1923) a následně sou-
kromnice Magdaléna Kašpárková. Ta dům v roce 1927 adaptovala. 
Bydlela před druhou světovou válkou v domácnosti se švadlenou Vil-
mou Kašpárkovou. V roce 1938 zde žil Karel Fučík, stolařský pomocník
ve stolárně u Kašpárků, dále jeho žena Marie se syny Karlem a Oldři-
chem. Karel Fučík byl náčelníkem krumlovského Orla. 

Dům s č. p. 116 (145/I) vlastnili Marie Patlochová (1877-1906) Karl 
Zink (1906-1933) a po něm od roku 1933 jeho sestra Anna. Karl Zink byl 
známým klempířským mistrem, provozující svou živnost v budově hos-
tince u Procházků na ulici Zámecké. Klempířskou dílnu s nastavěným 
obytným patrem si postavili i na svém pozemku v roce 1934. Po válce 
byli Zinkovi odsunuti. Dům byl bombardováním poškozen ve své čelní 
části, dvorní část s bývalou klempířskou dílnou byla odkoupena Josefem 
Fukalem. Načas zde žila na základě předání do národní správy vdova 
Agáta Augusta - Ošmerová. Současná novostavba je zasunuta od uliční 
čáry hlouběji mezi parcely. Jde o jednopatrový dům s garáží.    

Malý přízemní domek s č. p. 115 (115/I) patřil Franzi a Kateřině Smut-
ným (1854-1882), Julii Černochové (1882-1910), Franzi Kašpárkovi (1910-
1916), J. Nečasovi (1916-1931) a od roku 1931 rolníkovi Františku Chvá-
talovi. V Krumlově žil od roku 1919. Se ženou Marií vychovávali dceru 
Ludmilu. Dílčí stavební úpravy byly prováděny v domě v roce 1958.      

Další dům č. p. 114 (118/I) náležel v roce 1902 Eduardu Bednaříkovi. 
Téměř o třicet později, v roce 1932, je zde uváděna rodina Holátkova. 
Stanislav Holátko byl krejčím, jeho žena se jmenovala Božena. V letech 
1944 - 1945 přestavovali v domě krejčovskou dílnu. V roce 1946 zde 
zažádala Božena Holátková, jejíž důl byl do základů zničen, o povolení 
stavby přízemního domku s podkrovní vestavbou.       Hana Prymusová

Prameny: MZA, D9, MOR140118250; SOkA Znojmo, MK/I. - M1, inv. č. 
209, 331, 394, 690; Tamtéž, MK/I. - F1; Tamtéž, MK/II., inv. č. 803 a 804; 
MMMK, přír. č. 439 - Rukopisy Ericha Sloscheka; Výpovědi pamětníků.

   Dne 10. září 1888 byla Zem-
skému sněmu v Brně předložena 
zpráva, že na Moravě je 486 ne-
slyšících dětí, kterým se nedostává 
žádného vzdělání. Na základě této 
informace rozhodl dne 4. listopadu 
1889  Zemský sněm o  zřízení dvou 
internátních škol pro neslyšící děti 
na Moravě a dne 6. dubna  1892 
rozhodl o stavbě ústavů v Ivančicích 
a Lipníku nad Bečvou. Současně 
schválil rozpočty staveb (133.500 zl. 
a 117.500 zl.). Pro vnitřní vybavení 
ústavů byla pro každý ústav určena 
částka 8.500 zl. na vnitřní zařízení. 

Velký podíl na umístění ústavu 
pro hluchoněmé do Ivančic měl 
ivančický advokát Antonín Dvořák. 
Měst, která se na Moravě ucházela 
o možnost zřízení takového ústavu, 
bylo několik, ale Ivančice předložily 
velice zajímavou nabídku, kterou 
nebylo možné nevyužít. Obecní za-
stupitelstvo města Ivančice nabídlo 
bezplatně pozemek o výměře 19000 
m2, zajistí zdarma 200000 cihel, dále 
pro stavbu kámen a písek z obecního 
lomu a řečiště. Na začátku a na konci 
školního roku zajistí dovoz a odvoz 
hluchoněmých dětí s jejich doprovo-
dem k tehdejší nejbližší železniční 
stanice Ivančice - Dolní Kounice.

Stavební práce byly zahájeny 
slavnostním položením základ-
ního kamene v 11 hodin dne 14. 
července 1893. Vyučovat se začalo 
15. září 1894 slavnou bohoslužbou 
v ivančickém kostele. Následující 
den se začalo pravidelně vyučovat. 
To bylo jen předběžné otevření 
školy. Vlastní předání se konalo o 
měsíc později - 14. října 1894, kdy 
byl slavnostně vysvěcen celý ústav 
a jeho kaple. I tehdy to byla sláva 
pro celé Ivančice.

Po slavné bohoslužbě v ivančic-
kém kostele se v průvodě k nové 
budově zúčastnili žáci všech 
ivančických škol se svými učiteli, 
zástupci spolků, obecní zastupitel-
stvo, městská hudba, pěvecký sbor 
Ivan a další. Zástupce Zemského 
moravského výboru předal řízení 
ústavu řediteli ústavu, po jeho 
projevu promluvil i starosta města 
a potom následovala prohlídka celé 
budovy. Ke dni 19. září 1894 pře-
šlo do ústavu v Ivančicích 36 žáků 
brněnské školy pro neslyšící a nově 
bylo přijato 25 dětí. Počáteční stav 
byl 36 chlapců a 25 děvčat, celkem 
61 dětí rozdělených do 5 tříd. 

Prvním ředitelem ústavu usta-
novil Zemský výbor Josefa Koláře 
(1864 -1942). Byla to dobrá volba. 
Josef Kolář měl mimořádný rozhled 
v oblasti speciální pedagogiky, ně-
kolikrát vykonal studijní cesty do 
zahraničí a uměl jednat se spolupra-
covníky i se svými představenými. 
Kolář spolu se svými spolupra-
covníky připravil první speciální 
učebnice pro neslyšící děti, které 
vydal c.k. knihosklad ve Vídni. Od 
roku 1898 se čeština stala úředním 
jazykem a také zde byly vypracová-

ny učebnice a osnovy v češtině. 
Od začátku se v Ivančicích 

vyučovalo orální metodou, děti se 
naučily mluvit a odezírat a postup-
ně si osvojovaly základní vzdělání. 
V roce 1900 schválilo ministerstvo 
Kolářův návrh učebního plánu
a v roce 1905 byl ivančický ústav už 
školou s osmi postupnými ročníky, 
zatímco předtím chodily děti pouze 
čtyři roky. Mimořádná péče byla 
věnována pracovnímu vyučování. 
Mimo řemeslné přípravy v krejčov-
ství, stolařství a obuvnictví se žáci 
podle zájmů věnovali knihařství, 
řezbářství modelování, košikářství.

Učitelský sbor měl od začátku
8 členů, 7 mužů a jednu ženu, kate-
chetou se stal PhDr. Alois Kolísek. 
Dále bylo v ústavu 10 zaměstnanců. 
Rozpočet na provoz ústavu byl v ro-
ce 1895 28.474 zlatých a byl v celé 
výši hrazen Zemským výborem.

Také vybavení ústavu se postup-
ně zlepšovalo. Svícení petrolejový-
mi lampami bylo nahrazeno ace-
tylenovými a v roce 1910 byl do 
budovy zaveden elektrický proud. 
Ústav si vybudoval vlastní vodo-
vod z Lamparky nákladem 20.000 
zl. Prameniště upravil a nakonec 
celý pozemek koupil.

Důležitým krokem ke zlepšení 
činnosti ústavu bylo založení Pod-
půrného spolku v roce 1905. Ve 
spolku byli i někteří občané a mece-
náši, téměř všichni občané Ivančic, 
kteří přispívali finančně nebo potra-
vinami apod. Spolek vyplatil před 
válkou i mezi válkami tisíce korun 
na peněžních podporách, vyplácel 
odměny mistrům za vyučení nesly-
šících, kupoval oděv a prádlo, vy-
držoval osiřelé neslyšící v učebních 
místech apod. Důležitost spolku se 
zvýšila během války, kdy se staral 
také o zajištění proviantu. Ústav byl 
tak dobře zajištěn, že mohl pomoci
i jiným organizacím.

První světová válka vážně naru-
šila práci uplynulých 20 let. Stejně 
jako u ostatních ústavů existovala 
dohoda Zemského výboru s Čer-
veným křížem, že v případě války 
bude ústav využit pro vojenskou

nemocnici. Rodičům hluchoněmých 
dětí bylo oznámeno, že školní rok 
1914/15 nebude zahájen, Děti byly 
ponechány doma, dokud nebyli 
rodiče ředitelstvím vyzváni, aby je 
opět do ústavu přivedli. Hned po 
vyhlášení mobilizace 31. 8. 1914 
odešlo pět členů učitelského sboru 
k vojsku. Byli to: Richard Sedlák, 
Stanislav Pokora, František Mayer, 
Josef Čunderle a Rud Koutník. 
Učitel Mayer padl 19. 11. 1914 u 
Dubinska v Rusku. Jan Čunderle 
v bitvě na Sanu zraněn, zajat, vstou-
pil později do čs. legií v Rusku. 
Také Rudolf Koutník byl zraněn 
těžce do nohy. Během války byli 
k vojsku odvedeni ještě další muži 
z personálu. Učitelé Jan Synek a 
František Antoníček přiděleni r. 
1914 do obecných a měšťanských 
škol v Ivančicích, ředitel Kolář, 
katecheta, Jan Válek a Karel Brudík 
obstarávali kancelářské práce vojen-
ské nemocnice. Ředitel Josef Kolář 
odešel v dubnu 1915 do důchodu. 
Novým ředitelem byl Jan Válek.

Prvních 39 zraněných vojáků 
bylo přivezeno v neděli dne 13. září 
1914 večer. Největší počet - 95, byl 
přivezen dne 25. října a pak dne 9. 
listopadu 56. Všichni tito zranění 
přijeli z ruské fronty. Největší 
počet zraněných byl v ústavu dne 
10. a 11. listopadu 1914 - 246 osob.
U zraněných vznikly také nakažlivé 
nemoci a to úplavice, tyfus, tetanus 
a cholera. Léčením raněných byl 
pověřen ředitel veřejné nemocnice 
v Ivančicích MUDr. Heribert Kec-
keis, léčení nemocí měl na starosti 
MUDr. František Fišer. Ne každého 
se podařilo vyléčit. Zemřelí byli po-
chování na městském hřbitově u zdi 
při dolním okraji hřbitova. Později 
byla nemocnice změněna v útulek 
pro rekonvalescenty. Hospodářským 
vedením ústavu bylo Zemským vý-
borem pověřeno ředitelství ústavu.

Smutná událost se stala 23. listo-
padu 1914. Toho dne byla zatčena 
dozorkyně Olga Hansová spolu 
se třemi pracovnicemi ústavu pro 
velezrádné řeči v kuchyni, kde při-

pravovaly jídlo raněným vojákům. 
Zatčené ženy byly odvezeny do 
Brna a později do Vídně zeměbra-
neckému soudu, který je odsoudil 
až na 10 let žaláře. V roce 1916 
byla novým císařem vyhlášena 
amnestie, takže byly propuštěny.

Vojáci vyklidili budovu až v led-
nu 1919. Po několika měsících 
oprav, čištění a desinfekce začalo 
vyučování 15. června 1919. Teh-
dy nastoupilo jen několik desítek 
žáků. V roce 1927 byla škola or-
ganizována v osm postupných roč-
níků, v polovině dvacátých let zde 
bylo 110 dětí. Na začátku 30. let se 
snížil počet na 80 - 90 dětí. V roce 
1919 se učitelé ústavu účastnili 
založení Ústřední československé 
péče o hluchoněmé. V dalších le-
tech probíhala výuka na ústavu bez 
vážnějších výkyvů.

Druhá světová válka opět hrubě 
zasáhla do práce ústavu. Koncem 
roku 1938 zde bylo po tři měsíce 
ubytováno vojsko čs. armády, v červ-
nu 1941 zde po tři týdny odpočívaly 

německé jednotky. V roce 1941/42 
byli zatčeni a uvězněni František 
Klíma a Antonín Vašek, s okamžitou 
platností byli pensiováni Ferdinand 
Liška a Karel Brudík, který tehdy 
školu řídil. Místo nich nastoupili 
pracovníci německé národnosti. 
V lednu 1943 zde byla na polovině 
budovy zřízena pobočka Ústavu pro 
duševně choré. Děti zatím v ústavu 
bydlely, ale vyučování bylo zajiš-
těno v ivančických školách.

Dne 31. srpna 1943 přijel zmoc-
něnec Zemského úřadu a nařídil 
odvolat nástup žáků. Následující 
den přijelo do ústavu 165 dětí 
z Berlína, který byl již bombardo-
ván. Žáci i s pedagogickým perso-
nálem byli přestěhováni do ústavu 
ve Valašském Meziříčí.

Po odchodu německé mládeže, 
která polovici ústavu poničila a byla 
přestěhována v září 1944 do školy 
na Brněnce, byl v budově zařízen la-
zaret pro zraněné vojáky. Začátkem 
dubna 1945 zde byly ubytovány ně-
mecké vojenské jednotky. Po jejich 
odchodu zůstala poničená budova
a spáleniště hospodářské budovy. 
Po osvobození města v dubnu 1945 
se zde usadila sovětská armáda
a po ní do 5. září 1945 jednotky 
československé armády.

Obnova ústavu byla v poválečné 
situaci obtížná. Musela se opravo-
vat budova od sklepů po střechu, 
rekonstruovat sociální zařízení, 
do všech místností pořídit nový 
nábytek. Až v březnu 1946 byli 
žáci po skupinách povoláváni do 
školy. Konečně se mohla v nových 
podmínkách zahájit práce s cílem 
zajistit výchovu a vzdělávání ne-
slyšících co nejlépe.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Pamětní kniha 

města Ivančice - SOkA Rajhrad; 
Ivančický zpravodaj 3 - 7/1974

120 let ústavu pro hluchoněmé v Ivančicích

Pohlednice datovaná do roku 1902

Ústav pro hluchoněmé, kolem roku 1915

Novodobý pohled z ivančické věže
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM - 15. 09. - 28. 09. 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

• 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.
• září - Výstava - ŠICÍ STROJE. Galerie Knížecí dům, vstupné 20 Kč, snížené 
10 Kč, školní skupiny zdarma. Vernisáž 8. 9. 2014 v 18 hodin, 
• září - Výstava - PRÁCE ŽÁKŮ ZŠ IVANČICKÁ M. KRUMLOV, Měst-
ský úřad Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• září - Výstava obrazů SVATOPLUKA DRÁPALA v Galerii Plachý.
• 16.9. od 8.00 do 16.00 hod. - PRODEJNÍ TRHY na nám. TGM.
• 20.9. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na nám. TGM.
• 20.9. od 10.00 hod. - III. KRUMLOVSKÉ BURČÁKOBRANÍ. Hudební
a doprovodný program, bohaté občerstvení. Na zámeckém nádvoří, vstupné 40 Kč.
• 27. - 28. 9. vždy od 15.00 hod. - VÁCLAVSKÉ HODY V RAKŠICÍCH. 
Večerní sobotní zábava ve 20.00 hodin. Hrají kapely Polanka a Fantazie.
• 27.9. - 5.10. - POCTA ALFONSI MUCHOVI 2014: • 27.9. v 18.00 hod. - KON-
CERT NA ZÁMKU. Účinkují S. Červená, K. Košárek, V. Franz a 1.10. v 18.00 
hod. - SLAVNOSTNÍ KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY, zámek, účinkují 
R. Válek a Czech Ensemble Baroque. Vstupné na koncert 120, permanentka 200 Kč.

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, www.knihovnamk.cz,
tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz

Připravujeme: • 29.9. ve 14.00 hod. - LITVA - KRAJ JANTARU A DŘEVĚ-
NÝCH KŘÍŽŮ. Cestopisné vyprávění J. Puchegger Chadalíkové. Můžete se těšit 
i na promítání videa a fotografií z cest, kde poznávala množství historických pamá-
tek, malebnou krajinu ledovcových jezer, mokřadů, písečných dun a vesniček s pů-
vabnou lidovou architekturou. Ve spolupráci s TyfloCentrem M.K. Vstupné 15 Kč.

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
• 22.9. - DEN BEZ AUT pro základní školu na dopravním hřišti.
• 27.9. 15.00 hod. - KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ. Dětské divadelní představení
v kulturním domě. Hraje divadlo Honzy Krejčíka. Vstup zdarma.

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
• 20.9. od 19.00 hod. - HUDEBNÍ FESTIVAL KONUS MJUZIK. Kapely:
DG307 - underground Praha; MAWATAKY - ethno hardcore Velké Meziříčí; 
ŠKODA 120 - grind hardcore Ořechov, Dolní Kounice, Brno; 6 MAS - crust 
grind Brno; MOTORMENT - rock‘n‘ roll punk Moravský Krumlov. Akce se 
uskuteční na Malém hřišti za klášterem, v případě nepříznivého počasí bude 
akce přesunuta do KD. Možnost stanování. Vstup 100 Kč.
• 27.9. - ZÁJEZD NA VÝSTAVU KVĚTIN - VĚŽKY U KROMĚŘÍŽE. Při-
hlášky v TIC, cena 100 Kč/os. Odjezd v 8 hod. od MÚ, návrat ve 14 hodin.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 5.10. - ČAS. Výstava prací studentů Gymnázia Jana Blahoslava. Sklepení 
Památníku A. Muchy. Vstupné dobrovolné.
• 16.9. v 18.00 hod. - TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA II. Přednáška ing. 
Petry Kučerové na téma podzim v těle a příprava organizmu na zimu, princip 
podzimních respiračních onemocnění, zvýšení obranyschopnosti organizmu... 
Kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč. Je vhodné vzít si s sebou psací potřeby.
• 18.9. - 30.11. - ZAPOMENUTÍ SVĚDKOVÉ DÁVNÉ SLÁVY. Umění od 
17. do počátku 19. století ze sbírek Muzea Brněnska. Pořádá Muzeum Brněnska 
- Muzeum v Ivančicích v Památníku A. Muchy. 
• 26.- 27. 9. - SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY. Zábavný program, tradiční trhy, 
prodej burčáku do vyprodání zásob. Program: Pátek 26. 9.: 13.00 DRUM 
BAND Oslavany a ROCK STRING; 15.00 FANTAZIE - popová kapela; 17.00 
KRÁL ZVÍŘAT - muzikál ZUŠ Ivančice; 19.00 BEZOBRATŘI - folková kapela; 
20.30 DRACO FLAMENO - IN FLAMENUS - ohňové vystoupení. Sobota 27. 
9.: 10.00 KAMENÍKOVI MUZIKANTI - dechová hudba; 12.30 HAHOTA - 
maďarsko-slovenský soubor ze Sládkovičova; 14.00 JOHNNY CASH - revival; 
16.00 BEZ KOFEINU - rocková kapela; 18.00 IVANČICKÝ DIXIELAND.
• 27. 9. od 10.00 hod. - IVANČICKÝ GRILFEST - IV. ročník. Soutěž v grilo-
vání za doprovodu maďarsko-slovenského souboru HAHOTA ze Sládkovičova 
a country kapely PANTOFLÁČI. Nádvoří radnice. Možnost přihlášení soutěž-
ních týmu na tel. 546 419 467 nebo e-mailu: smutny@ivancice.cz
• 27.10. - DUCH. Muzikálová verze legendárního filmového zpracování umně 
kombinuje milostný příběh s komediálními a dramatickými prvky. Nejmodernější 
technologie na jevišti umožní prolínání skutečného a nadpozemského světa. Účin-
kují: S. Janotová/ I. Odehnalová, A. Slanina/ D. Vitázek, R. Jícha/ O. Studénka,
I. Ondříček/ S. Slovák a další. Hudební scéna Městského divadla v Brně. Odjezd
v 17.30 hodin od Besedního domu. Cena: 700, 510 Kč (vstupenka a doprava).

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 17.9. v 19.00 hod. - LISTOVÁNÍ ROGER KROWIAK. Oblíbený pořad 
scénického čtení uvádějící na jeviště komiksové povídky slovenských autorů. Účin-
kují: Lukáš Hejlík, Pavel Oubram, Věra Hollá. Kino Panorama. Vstupné: předpro-
dej KIC 90 Kč, na místě 110 Kč, senioři a studenti 50 Kč. Pořádá KIC Rosice.
• 20.9. od 9.00 do 17.00 hod. - ČESNEKOVÉ SLAVNOSTI. 6. česnekový
a řemeslný jarmark, ochutnávky, soutěže o ceny, hudba, divadlo, výtvarné díl-
ny, Bigband z Pohořelic, folklórní soubor Podskalák z Troubska, Hawai swing 
society, Seveři... Po celou dobu prohlídky zámku, nově otevřená stálá výstava 
hraček. Od 10.00 hodin autobusová kyvadlová doprava zdarma v rámci Hornic-
kého dne. Změna programu vyhrazena, vstupné: 30 Kč. Pořádá OS Prádelna.
• 27.9. ve 20.00 hod. - OLDIES PARTY. Hraje DJ Janny. Ve spol. sále ZKC. Po 
půlnoci písně na přání. Předprodej KIC 70 Kč, na místě 80 Kč. Pořádá Milan Král.
• 28.9. ve 13.00 hod. - SKŘÍTCI NA TROJICI. Pohádka Větrouškův sen ro-
dinného divadla Tři věžičky. U kaple Nejsvětější Trojice. Vstupné dobrovolné. 
• 28.9. v 8.00 hod. - SBĚRATELSKÁ BURZA. Burza sběratelských předmětů 
a starožitností. Na nádvoří zámku. Pořádá Správa Zámku Rosice.

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

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 13.-14.9. - OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI. Sobota 13. září:
10.00 slavnostní zahájení v zámeckém parku • 14.00 historický průvod městem 
s králem Přemyslem Otakarem I. • 15.00 Rytířský turnaj na koních • 17.00 Maj-
da z kouzelné školky - písničkový program • 20.00 večerní ohňová show • 20.00 
taneční zábava se skupinou Relax • 21.00 večerní historický průvod s loučemi 
ulicemi města • 21.15 slavnostní ohňostroj na náměstí. • Po celý den zajištěn 
historický kulturní program - rytířské souboje, kejklíři, fakírské lože, klauni, 
dobové hry pro děti ... Neděle 14. září: Jubilejní X. turistický den, vyjížďka 
po Hornické cyklostezce • 14.00 koncert skupiny Kamelot s hosty Ilonou Csá-
kovou, Bohoušem Josefem a Laďou Kerndlem. • Celý program Oslavanských 
historických slavností ke stažení na www.oslavany-mesto.cz
• 21.9. - KLUBOVÁ VÝSTAVA RETRÍVERŮ. Výstava všech plemen retrieverů 
se zahraniční účastí. Výstava bude probíhat na nádvoří zámku. 
• 25.9. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seniorů 
v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 28.9. - ZAMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY. Od 9.30 do 10.30 ho-
din prezence na zámeckém nádvoří. Společný start v 10.30 hodin. Trasa je vhodná 
pro horská a krosová kola, délka asi 40 km. Na zámku budou otevřena muzea a na 
nádvoří probíhá  celodenní kulturní program. 

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 20.9. - VYCHÁZKA NA SVATOU HORU. Vlakem v 8.16 hod. do Brna, 
odtud v 9.35 hod. přes Tišnov do Ořechova. Chůze 10 km. Vede Milan Blaha.       
• 27.9. - OD BRÁZDOVA MLÝNA PŘES ROZHLEDNU MAŘENKA
DO ROKYTNICE NA ROKYTNOU. Autobusový zájezd, odjezd v 7.30 hod. 
od Besedního domu v Ivančicích. Připravené jsou 2 trasy - 10 a 17 km. Vede Jiří 
Eibel. Přihlášky na adrese J. Eibela, Široká 40 nebo na tel. 539 083 044 po 18. 
hod. do 15. 9. Poplatek zaplatit při přihlášení. Člen KČT 100 Kč, nečlen 150 Kč, 
děti do 18 let 60 Kč. Jídlo s sebou.   

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
• S novým školním rokem je tu ŠIROKÁ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH 
KROUŽKŮ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ. Nabízíme: TVOŘIVÉ KROUŽKY: 
Keramika, Šperkovnicka, Tvořílek, Výtvarný kroužek, TANEČNÍ A HUDEB-
NÍ KROUŽKY: Free Dance Group moderní tanec pro mladší a starší, Roz-
tleskávačky, Orientální tanec, Hra na djembe pro děti a dospělé, ZÁBAVNÉ 
KROUŽKY: Literárně-dramatický kroužek, Receptík, Hokus-Pokus, Tyjátr, 
Poškolák, JAZYKOVÉ KROUŽKY: Angličtina s rodilým mluvčím, Ruština, 
SPORTOVNÍ KROUŽKY: Airsoft, Florbal mladší a starší, Sportovní kroužek 
s kinballem, Sportovní kroužek, Discgolf, Sebeobrana, Basketbal, Posilovna, 
Aerobic, PRO PŘEDŠKOLÁKY: Cvičeníčko pro rodiče s dětmi, Stonožka, 
Hňácáníčko, Angličtina pro nejmenší, PRO DOSPĚLÉ: Keramika, Fit mix 
- cvičení, Powerjóga, Pilates, Orientální tanec, Angličtina pro začátečníky. 
Veškerou nabídku kroužků, rozvrh a informace najdete na www.domecekmk.cz 
nebo se za námi stavte na Domečku, nám. TGM 35.
Přihlášky vyřídíte v kanceláři DDM. ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZAČÍNAJÍ 
SVOU PRAVIDELNOU ČINNOST 22. září. 
• 15.-19.9. - TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA DOMEČKU. Zveme vás 
na týden otevřených dveří, můžete si něco vyrobit, zasportovat a vyzkoušet 
zájmové kroužky. Vstup volný. Pondělí od 14.00 do 17.00 hod. -  TVOŘIVÝ 
DEN: představí se Šperkovnička, Tvořílek, Keramika, Stonožka a Pilates. 
Úterý od 13.00 do 17.00 hod. - TANEČNÍ DEN: Free Dance Group, Roztles-
kávačky, Karaoke a X-box v Poškoláku, Djembe a Orientální tanec. Středa od 
13.00 do 17.00 hod. - SPORTOVNÍ DEN: Discgolf, Turnaj ve fotbálku a ho-
keji, Florbal, Sebeobrana. Čtvrtek od 13.00 do 17.00 hod. - ZÁBAVNÝ DEN: 
Receptík, Hokus-Pokus, Tyjátr. Pátek od 13.00 do 17.00 hod. - SPORTOVNÍ 
DEN: Airsoft, Trampolíny, Sportovní kroužek s kinballem. 
• 20.9. - DOMEČEK NA BURČÁKOBRANÍ. Přijďte za námi na Krumlov-
ské burčákobraní na zámecké nádvoří. Připravili jsme pro vás výtvarnou dílnu
a sportovní zábavná stanoviště. Budete se moci seznámit s naší nabídkou zájmo-
vých kroužků pro děti i dospělé. Těšíme se na vás.
• 29.9. - 3.10. - BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Program dopravní výchovy pro děti 
z mateřských škol a 1. a 2. třídy základních škol.

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 13. a 14. 9. - TRADIČNÍ ROZMARÝNOVÉ HODY. Vedrovická chasa Vás 
srdčně zve na Tradiční rozmarýnové hody. Hraje kapela Dubňanka.
• 26.9. - BESEDA NAD KRONIKOU.

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
• 13.9. od 14.00 hod. - HORIZONT SLAVÍ. Program: • Ivančická „30“ - cyk-
lovýlet a turistická vycházka po zajímavostech Ivančic • skákací hrady, hry
a soutěže, malování na obličej, tvořivá dílna, dětský koutek, sportovní mobilní 
hřiště • ukázky z 30leté činnosti organizace • zápis do kroužků na nový školní rok
• FOLK DUO Kocman-Doubek • občerstvení. Areál SVČ Ivančice, Zemědělská 2.
• STARTUJEME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 s tradičními a téměř 20 
novými zájmovými kroužky pro děti, mládež i dospělé.
Kroužky: jazykové • sportovní • taneční • hudební • tvořivé • technické • zábav-
né • nejen pro rodiče s dětmi. Novinky: • sebeobrana • atletika • šprtec • street-
show • twerk • lady choreo • keyboard • kytara • moderní zpěv • dramatický 
kroužek • holčičárna • otevřená dílna • hlasová dílna • airsoft • LARP • vydrýsek 
• myslivecký kroužek • umíme se bavit. Zájemci se mohou informovat a sezná-
mit s podrobnou nabídkou zájmových kroužků na akci SVČ Ivančice v sobotu 
13. 9. 2014 od 14 hodin v areálu SVČ Ivančice. Zápis do kroužků probíhá 13. 9.
od 14 do 18 hod. a v týdnu od 15. 9. do 19. 9. od 9 do 18 hod. v SVČ Ivančice, 
Zemědělská 2. Více informací na www.svcivancice.cz
Připravujeme: • 2.10. od 17.00 do 21.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU.
K tanci a poslechu hraje skupina NAŽIVO. Občerstvení zajištěno. SVČ Ivanči-
ce, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul. Poplatek: 80 Kč/osoba. 

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• INFORMACE O KROUŽCÍCH: ZAČÍNÁME V TÝDNU OD 15. září.
PONDĚLKY: 13.30 - 15.00 KERAMIKA HROU II.; 13.30 - 14.30 ANGLIČTI-
NA I.; 13.30 - 14.30 FLORBÁLEK; 14.30 - 16.00 MAŽORETKY; 14.30 - 15.30 
ANGLIČTINA II.; 15.00 - 16.00 ŠPERKY I.; 15.00 - 16.30 KERAMIKA; 16.00 
- 17.00 WANNY DANCE; 18.00 - 19.00 ZUMBA II.
ÚTERKY: 12.35 - 14.05 ZAJÍMAVÁ MATEMATIKA; 13.30 - 14.45 KERAMI-
KA HROU I.; 13.30 - 14.30 SPORTOVKY; 13.30 - 15.30 FLORBAL I. *; 13.30 
- 14.30 PŘÍRODOVĚDEC; 14.30 - 15.30 ŠPERKY II.; 14.30 - 16.00 ORIOŇÁ-
ČEK II.; 14.30 - 16.00 VAŘENÍ I.; 16.00 - 17.30 TK ORION; 16.00 - 17.00 ZÁ-
CHRANÁŘ; 18.00 - 19.00 CHEERLADYNKY, 19.00 - 20.00 CHEERTEENS.
STŘEDY: 13.30 - 15.00 KERAMIKA HROU III.; 13.30 - 15.30 FLORBAL II. *; 
13.30 - 14.30  DÍVČÍ KLUB; 14.30 - 16.00 VAŘENÍ II.; 15.00 - 16.30 KERAMI-
KA HROU IV.; 15.45 - 17.15 LEZENÍ II.; 17.00 - 18.00 FLORBAL IV. *.
ČTVRTKY: 13.30 - 14.30 ANGLIČTINA III.; 13.30. - 15.30 LEZENÍ I.; 14.30 
- 16.00 KOUZLENÍ A MALOVÁNÍ; 14.30 - 15.30 ORIOŇÁČEK  I.; 17.00 
- 18.00 ZUMBA I.; 17.00 - 18.00 BŘIŠNÍ PŘÍPRAVKA; 18.00 - 19.00 BEL-
LYNKY; 19.00 - 20.00 BELLYTEENS.
PÁTKY: 13.30 - 14.30 ŠIKULA; 13.30 - 15.30 FLORBAL III. *; 14.30 - 15.45 
BLUDIŠTĚ; 17.00 - 18.00 CAPOEIRA.
SOBOTY: 10.00 - 11.30 KARATE - SEBEOBRANA; 10.00 - 12.00 FLOR-
BAL V. *. Kroužky označené * probíhají v tělocvičně ZŠ Oslavany.

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

www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• vždy neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. Setkání 
členů sboru. Shromáždění je otevřeno pro veřejnost. 

Občanské sdružení Výletníci Moravský Krumlov
Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 607 052 644

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.vyletnicimk.estranky.cz
• 20.9. - Z RAMZOVÉ NA ČERVENOHORSKÉ SEDLO. (obsazeno)
• 26.10. - SVÁTEČNÍ VÍDEŇ. (obsazeno)
• 8.11. - ZÁJEZD NA MUZIKÁL KLEOPATRA. (obsazeno)
• 15.11. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ MOŠOŇ (obsazeno)
• 7.12. - ADVENTNÍ ZÁJEZD DO BADENU. (obsazeno)
• 24.-31. 1. 2015 - S VÝLETNÍKY NA HORÁCH, ANEB ZIMNÍ REKRE-
ACE NA LYŽÍCH I BEZ. Týdenní zimní pobyt v zotavovně Přední Labská u 
Špindlerova Mlýna s polopenzí a možností každodenního lyžování v nejbližších 
lyžařských střediscích - Herlíkovice, Bubákov, plus několik areálů přímo ve 
Špindlerově Mlýně. Každý si bude lyžovat, kde se mu to bude nejvíce zamlou-
vat. Individuální  rozvozy od zotavovny jsou zajištěné. Cena: dospělí: 2.877 Kč  
/  dítě do 13 let: 2.590 Kč, dítě do 4 let zdarma bez nároku na lůžkoviny a stravu 
(platí pouze polovinu z ceny dopravy, tj. 350 Kč), zahrnuje ubytování na celý 
týden ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s polopenzí. V zotavovně je možnost 
objednat si masáže, saunu, vířivou vanu, posilovnu, kulečník, solárium apod. 
Po večerech je možnost společně strávených chvilek v nekuřácké restauraci, 
případně venku v uzavřeném altánu u ohniště. Doprava: dospělí 700 Kč, děti do 
15 let 350 Kč. Společná doprava autobusem až k místu pobytu. Posledních cca 
300 m je nutné dojít do kopce pěšky - autobus tam nevyjede. Batohy a lyžařskou 
výzbroj nám vyvezou autem. Odjezd: 24. 1. 2015:Tulešice 7.30 hod., Vémyslice 
7.40 hod., MK- Blondýna: 7.55 hod., MK - náměstí 8.15 hod., Ivančice 8.40 ho-
din. Návrat: 31. 1. 2015 v odpoledních hodinách. Přihlášky ihned. Záloha 1.000 
Kč nejpozději do konce října, zbytek do konce roku 2014.
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! Na 
obsazené zájezdy se můžete hlásit jako náhradníci.  

Máme první absolventy
bronzové úrovně Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (anglickým 

názvem The Duke of Edinburgh’s International Award neboli DofE 
Award). Je to program, ve kterém získávají mladí lidé od 14 do 25 let 
nové přátele, zkušenosti a dovednosti. Od jeho založení se programu 
zúčastnilo už přes osm milionů mladých lidí ve 140 zemích celého světa. 
DofE Award je především osobní výzvou, takže v programu se nesoutěží 
s nikým jiným než sám se sebou. Na cestě programem se potkávají i jiní 
účastníci programu a kamarádi, nikdo se však nesrovnává.

Náš DDM a ŠD Oslavany se stal prvním poskytovatelem této prestižní 
mezinárodní ceny na jižní Moravě. Do programu se přihlásili první zá-
jemci v listopadu loňského roku a v červnu se první absolventi zúčastnili 
v Praze slavnostního předání této ceny. Byli to Jan Sobotka, Jan Beránek, 
Barbara Maria Schweizerová, Kristýna Macíková, Tereza Urbánková, 
Veronika Saxová a Aneta Sklenská všichni z GJB Ivančice, a Zdeňka 
Chmelařová - již absolventka ZŠ Oslavany. 

Certifikáty úspěšným absolventům předávají patroni programu a další 
významné osobnosti, mezi nimiž nechybí britský princ Edward, princezna 
Anna, britská velvyslankyně či české osobnosti.

Našim absolventům předával certifikáty Jakub Vágner - mezinárodní ry-
bářská a televizní celebrita, držitel několika světových rekordů v lovu sladko-
vodních ryb a především patron programu DofE. Jeho rybářské pořady vysíla-
jí televizní stanice po celém světě. Proslul především díky rybářskému pořadu 
Fish Warrior, vysílaném televizní stanicí National Geographic Channel. 

A Dan Přibáň - nezávislý novinář a filmař, věnuje se zejména cestovatel-
ským výpravám do exotických zemí. Jeho posledním projektem je expedi-
ce trabantem napříč Jižní Amerikou, z níž vznikl celovečerní film i seriál, 
který vysílá Česká televize. Dan je schopen projet v trabantu tři kontinenty, 
džungle i pouště, jen aby všem dokázal, že to jde a má to cenu! Čímž skvěle 
demonstruje filozofii a heslo programu DofE.

Většina bronzových absolventů se rozhodla pokračovat v další vyšší 
úrovni a účastnit se programu dál. Přejeme jim mnoho sil a úspěchů. 

Vše o programu na www.dofe.cz nebo osobně v centru DDM a ŠD Osla-
vany.        Mgr. Martin Flekal, ředitel DDM a ŠD a koordinátor programu

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: 
Marek Pečer, telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a. s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.000 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk 
zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek 
otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 17/14 vyjde 26. září 2014, uzávěrka 23. září 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info. 



» 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.
•• Škoda Felicia, Fabia, Octavia, 
popř. i jiné auto za rozumnou cenu. 
Spěchá. Tel.: 604 470 816.
•• VW Transporter T1-T2 nebo VW 
brouk do r. v. 1979 v jakémkoli stavu, 
i úplný vrak. Prosím nabídněte, děku-
ji. Tel.. 606 344 016.
•• jakékoli auto pojízdné i nepojízd-
né. Nabídněte. Tel.: 777 231 309.
•• auto jakékoli značky do 7 tisíc 
Kč. Nutně potřebuji na dojíždění do 
zaměstnání. Tel.: 731 919 206.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Mazda 323 1.5i, r. v. 2000, 5-dvé-
řová, klimatizace, velmi pěkná, EKO 
poplatek zaplacen, letní i zimní kola, 
cena 39.990 Kč. Tel.: 731 919 206.
•• Ford Mondeo, r. v. 1997, cena 
10.000 Kč. Poslat SMS po 19.00 hod. 
na tel.: 731 224 217.
•• letní pneu na Fabii 195/55 R15 + 
disk, nová, zabalená. Tel.: 606 813 814.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím

•• Hledám ke koupi RD v Ivančicích 
nebo okolí do 20 km. I k opravám. 
Tel.: 720 358 721.

•• garáž v Ivančicích na sídlišti, platba 
ihned, vše zařídím.  Tel.: 603 793 890.
prodám
•• pozemek 400 m2 s chatkou u Ivan-
čic. Tel.: 603 564 454.
pronajmu
•• garáž v Němčicích u kurtu. Tel.: 
603 793 890.
» ELEKTRO
prodám
•• aut. pračku Whirpool AWE 7622, 
horní plnění, novou, nerozbalenou. 
PC 7.000 Kč, nyní 5.000 Kč Zn. Ivan-
čice. Tel.: 720 109 516.
» NÁBYTEK
prodám
•• jídelní stůl, dekor bříza, 4 nerez 
židle s modrým čalouněním, foto na 
mail, cena 1.200 Kč, Ivančice, tel. 
608 083 578.
•• obývací stěnu věnuji za odvoz. 
Tel.: 728 524 924.

» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dřevěný přebalovací pult 72x51 cm 
s regálem, výška 87 cm. Cena 450 Kč. 
Tel.: 602 782 272.
daruji
•• dva sportovní kočárky za balík 
plenek. Tel.: 773 512 051.
» STAVBA - BYDLENÍ
prodám
•• pálené dvojpatky hurdis, 200 ks, 
cena 3 Kč/ks. Volat po 15. hod. Tel.: 
737 943 407.
» RŮZNÉ
koupím
•• pevnou kovovou trubku, pr. 15-20 
cm, délka min. 3,30 metru vhodnou 
jako sloup k podepření střechy. Tel.: 
602 782 272.
•• 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.
•• víko (nebo jen ventil) k tlakovému 
hrnci Tescoma Bio Exclusiv - starší 
typ. Neleží vám někde doma? Tel.: 
602 782 272.
prodám
•• Eres 09 čtyřválec s kopčáky na 
brambory a boční žací lištou, plně 
funkční. Tel.: 723 207 531.
» ZAHRADA
koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.
•• stříbrný smrk a túje na výrobu 
věnců. Tel.. 604 289 017.
prodám
•• mrkev, petržel a červenou řepu. 
Cena dohodou. Tel.: 607 598 893.
•• brambory na uskladnění, odrůda 
ADELA. Do 10 km dovoz zdarma. 
Tel.: 731 915 711.
•• nabízím ořechy ke sběru. Deset 
stromů. Cena za strom 200 Kč. Tel.: 
723 428 899.
» ZVÍŘATA
prodám
•• dvě prasata na zabití, také dvoule-
tou kobylku. Cena po dohodě. Tel.: 
724 757 999 nebo 723 543 675.
•• 20denní bílé čínské kačenky. Cena 
40 Kč. Tel.: 606 405 218.

» SEZNÁMENÍ
•• Jsi sama? Rozvedený ID 66/175 
nekuřák, hodný, bezkonfliktní, hledá 
kamarádku, není překážkou CID. Ne-
chci být sám. Tel.: 773 147 529.
» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)
•• Oddlužení fyzických osob a pod-
nikatelů.  Naše služba pro Vás končí 
výrokem soudu - zjišťuje se úpadek a 
dlužníku se povoluje oddlužení. Vše 
na základě smlouvy. Stačí prozvonit 
na tel. číslo 776 565 654, 773 878 700 
a my se ozveme. Kancelář: Ivančice, 
Palackého náměstí 8.

•• 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.
•• HOTOVOSTNÍ PŮJČKY DO 24 
HODIN od nebankovní společnosti. 
Bez poplatků! Od 5000 do 20.000 Kč.
Kancelář v Mor. Krumlově. Tel.: 
727 941 491. Příklad: Při zapůjčení 
15.000 Kč na dobu 1 roku činí mě-
síční splátky 2.192 Kč. RPSN činí 
210,85 %. Při výpůjční roční úroko-
vé sazbě 75,33 % bude celková výše 
úvěru za rok 26.300 Kč. Pří řádném 
splácení je klientovi poslední splátka 
odpuštěna. Tento inzerát není návr-
hem na uzavření smlouvy.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• Kamenické práce, sekání písma, 
obnova starých nápisů (zlato, stří-
bro, stínování). Sítě proti hmyzu, 
žaluzie (levně). Petr Zezulák, Osla-
vany, tel.: 608 963 004.

 •• 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.

•• 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
nabízím         (komerční inzerce)

•• Pronajmu masérnu v centru 
Ivančic na jeden den v týdnu. Cena 
300 Kč/den. Volejte 777 198 577.

•• Restaurace Pod Kapličkou při-
jme kuchaře/ku. Tel.: 603 118 411.

•• SALON MARILYN Ivančice pro-
najme kadeřnické křeslo, prostory 
na kosmetiku, pedikúru a manikú-
ru. Ihned. Tel.: 602 757 732.

•• Kovovýroba AgroFarm, spol. s r. o.
Rouchovany hledá pracovníka na 
pozici mistra výroby. Nástup dle 
dohody. Tel.: 602 707 299, e-mail:
agro@agrofarm.cz

•• Firma MALÁ, s. r. o. přijme
pro šicí dílnu v Čučicích vyučené
a zaučené švadleny. Bližší informa-
ce na tel.: 602 577 139.

•• Potravinářská firma - masná 
výroba s provozovnou v Tetčicích, 
přijme do masné výroby ženy a 
muže na hlavní pracovní poměr, 
podmínkou vyučení v oboru, praxe 
v masné výrobě, nebo příbuzném 
oboru. Kontakt: 724 290 000.

•• Wellness Bonita Moravský Krum-
lov hledá zkušené instruktory sku-
pinových cvičení dle vašich certifi-
kací - např. hatha jóga i jiné druhy 
jógy, pilates, FLOWIN, TRX, bosu, 
SM systém, kruhový tréning, spin-
ning, jumping, fitdance, zumba, 
latinsko-americké a orientální tan-
ce atd. Více informací na e-mailu 
proimpex.hdol@seznam.cz nebo na 
tel. 724 321 199.
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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

čt 18.9. ve 20.00 CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO
  Krimi horor USA

so 20.9. ve 20.00 ÚSVIT PLANETY OPIC
  Akční sci-fi USA

ne 21.9. v 10.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 2
  Animovaný film USA, dabing

ne 21.9. ve 20.00 SEX TAPE
  Komedie USA

so 27.9. v 15.00 TŘI BRATŘI 
  Rodinná pohádka ČR / Dánsko

so 27.9. v 18.00 STRÁŽCI GALAXIE 
  Sci-fi USA, dabing

so 27.9. ve 20.00 EXPENDABLES 3
  Akční thriller USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018 - vstupenky 1 hod. před promítáním

so 20.9. v 18.00 BABOVŘESKY 2
  Komedie ČR

ne 21.9. v 18.00 MIKULÁŠOVY PATÁLIE
  Rodinná komedie FR/B, dabing

so 27.9. v 18.00 ŠMOULOVÉ 2
  Anim. komedie USA, dabing

ne 28.9. v 18.00 LESNÍ DUCH
  Horor USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

čt 18.9. ve 20.00 LUCY
  Akční sci-fi Francie

pá 19.9. ve 20.00 VELKÁ NÁDHERA
  Komediální drama Itálie

so 20.9. v 17.00 TŘI BRATŘI
ne 21.9. v 17.00 Pohádka ČR

so 20.9. ve 20.00 SEX TAPE
  Komedie USA

ne 21.9. ve 20.00 PARÁDNĚ POKECAL
  Komedie ČR

čt 25.9. ve 20.00 ÚSVIT PLANETY OPIC
  Akční sci-fi USA 

pá 26.9. ve 20.00 CHLAPECTVÍ
  Drama USA

so 27.9. v 17.00 POŠŤÁK PAT
ne 28.9. v 17.00 Animovaný film VB, dabing

so 27.9. ve 20.00 LABYRINT: ÚTĚK
  Mysteriózní thriller USA

ne 28.9. ve 20.00 LÁSKA NA KARI
  Romantický film USA

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

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

VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘE SVATOPLUKA DRÁPALA

Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00,
v sobotu 9.00 - 11.00 hodin. Výstava potrvá od 1. do 30. září.

Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás od 19. do 28. září zve na

MENU Z JEDLÝCH KAŠTANŮ
PŘEDKRM: 100 g  Salát z polníčku zakáplý med. vinaigrettem s restov. kaštany
POLÉVKA:  0,22 l  Domácí kaštanový krém - 59 Kč
SPECIALITY:  200 g  Kuřecí prsa s kůží a paličkou plněná kaštany a ovčím
sýrem doplněná šťouchaným bramborem - 169 Kč
200 g  Hovězí roštěná na grilu přelitá redukcí z port. vína s kaštanovou kaší - 239 Kč
150 g  Jehněčí roláda přelitá jehněčím demi glace s kaštenovou nádivkou - 179 Kč
DEZERT: 1 ks  Sacherův dort plněný kaštanovým krémem - 39 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

od 3. do 12. října 2014 - ŘÍZKOBRANÍ
od 17. do 19. října 2014 - DNY FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ

od 24. října do 2. listopadu 2014 - ZVĚŘINOVÉ MENU
od 7. do 16. listopadu 2014 - MENU SVATOMARTINSKÁ HUSA
8. listopadu 2014 - SVATOMARTINSKÁ HUSA, GALAVEČER

od 21. do 30. listopadu 2014 - VEPŘOVÉ SPECIALITY
od 5. do 7. prosince 2014 - MIKULÁŠSKÉ MENU
od 12. do 23. prosince 2014 - VÁNOČNÍ MENU

od 26. prosince 2014 do 4. ledna 2015 - POVÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ MENU
od 9. do 18. ledna 2015 - MENU MAGDALENY DOBROMILY RETTIGOVÉ

od 16. do 22. ledna 2015 - BRAMBOROVÉ SPECIALITY
23. ledna 2015 - DEN VÍNA V HOTELU RYŠAVÝ,

7. ročník ochutnávky vín snoubených s pokrmy a cimbálovou muzikou
Kompletní nabídku naleznete na www.hotelrysavy.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73; Hotel, restaurace, vinotéka,
tel.: +420 515 323 428, Sport a wellness, tel.: +420 515 323 400, 

Email: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz

Srdečně zveme na podzimní

MORAVSKOBRÁNICKÝ BLEŠÁK
se koná v sobotu 27. září od 15.00 hod.
v Moravských Bránicíchu dětského hřiště.

Dolno-dubňanská chasa Vás srdečně zve na tradiční

VÁCLAVSKÉ HODY 
v Dolních Dubňanech, které se uskuteční

ve dnech 27., 28. a 29.9., na návsi za hospodou.
Začátek zavádění v sobotu v 15.00, v neděli v 16.00 a v pondělí

v 17.00 hodin. Každý den následuje večerní zábava od 20.00 hodin.
K tanci a poslechu bude hrát dechová kapela DUBŇANKA.
Na sobotní zábavě doprovodí dechovou kapelu DJ Thomas,

v neděli kapela Gejzír.

ČSCH Dukovany pořádá ve spolupráci s OO ČSCH Třebíč 

KRAJSKOU SOUTĚŽNÍ A MÍSTNÍ VÝSTAVU 
KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE

ve dnech 27. 9. d 8.00 do 17.00 hod. a 28. 9. od 8.00 do 14.00 hod. 
Občerstvení, soutěž o ceny, nákup chovných zvířat.

Na návštěvu se těší pořadatelé.

Občanské sdružení ALMA Dobelice pořádá kurz

PLETENÍ Z PEDIGU
PRO ZAČÁTEČNÍKY I MÍRNĚ POKROČILÉ

Těšíme se na vás ve čtvrtek 2. října 2014 od 17.00 hodin
v čajovně v Ivančicích, Krumlovská 3 (naproti hasičům).

Cena kurzu je 300 Kč a zahrnuje veškerý použitý materiál (pedig 
přírodní i barvený, pevné dno, dřevěné korálky, dekorativní šňůry), 

lektorné, tištěné podklady se základním opletkem a zavírkou.
Přibližný průběh kurzu: seznámení se s materiálem, založení osnovy 
a opletení pevného dna, použití dřevěných korálků, dekorací apod.
k dozdobení pleteného předmětu, jednoduchá zavírka, dokončení. 
Pokročilejší pletařky si mohou vyzkoušet vyplétané dno, různé 
druhy opletků a zavírek. Kurz většinou trvá asi 3 - 4 hodiny a každý 

účastník si z něj odnese vlastnoručně upletený výrobek.
S sebou si přineste: starší ručník (pracuje se s mokrým materiálem), 
ostré nůžky nebo štípací kleště, příp. šídlo - lze použít pevnou tenčí 

pletací jehlici, kolíčky na prádlo (cca 12 ks).
Aby byla všem účastníkům kurzu zajištěna dostatečná pozornost, je 
počet míst omezena. V případě zájmu se prosím hlaste na: 602 782 280

nebo e-mailem na: obchod@alma.cz . Kurz vede Alena Pečerová. 

Obec Vedrovice a vedrovská chasa vás srdečně zve na

TRADIČNÍ ROZMARÝNOVÉ HODY
13. 9. - 14. 9. 2014

K TANCI A POSLECHU HRAJE KAPELA DUBŇNANKA
SOBOTA: 15.00 Krojový průvod obcí s dechovou kapelou Dubňanka
15.30 Zahájení rozmarýnových hodů na návsi, předání hodového práva, 
odpol. zábava. 20.00 Tradiční nástup vedrovické chasy, večerní zábava
NEDĚLE: 15.00 Krojový průvod obcí s dechovou kapelou Dubňanka
15.30 Tradiční nástup vedrovické chasy, odpolední hodová zábava

(do 20.00 hod.), 17.00 Strejcovské hody.
VSTUPNÉ: sobota: odpolední 50 Kč, večerní 80 Kč,

celodenní 100 Kč, neděle: odpolední 50 Kč. 

MO MRS Moravský Krumlov zve své členy na

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ
U PŘÍLEŽITOSTI 110 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ.

Sobota 13. 9. 2014 od 9.00 hodin. 
Po krátkém zahájení bude následovat volný rybolov na VH-1 zdarma. 

Občerstvení zajištěno zdarma. Srdečně Vás všechny zve výbor.

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům
17. a 24. 9. v 18.00 hodin - AKTIVNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Pravidelné středeční cvičení. Srdečně Vás zvu na cvičení a tvoření 
s energiemi, které nás všechny obklopují a které jsme již jako lidstvo 
zapomněli používat. Těší se na Vás Roman Minařík. Vstupné 100 Kč.
Počet účastníků je omezen, rezervaci místa prosím zašlete na 

email: roman.minarik@gmail.com

30. 9 v 18.00 hodin - V NÁRUČÍ ANDĚLŮ
Srdečně zvu na posilující setkání s andělskou terapii a kartami. 

Zdroje naší síly a odvahy. Vstupné: 150 Kč. Těší se na Vás Markéta.

2. 10. v 17.00 hodin - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
pro začátečníky i mírně pokročilé. Info níže na této straně.

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

Dobelická chasa zve na

TRADIČNÍ HODY
sobota 20. září: od 20.00 hodin - DREAMS

neděle 21. září: v 9.00 - mše svatá u zvoničky, vyhrávání po vsi,
od 15.00 - zavádění pod májou. Hraje PETROVANKA.
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Memoriál Jaroslava Chociny
/Ivančice/ Ve dnech 6. a 7. září 2014 na rybníku Pancíř 2 v Ivanči-

cích se uskutečnil rybářský závod tvz. „Ivančická 24 hodinovka“ - Me-
moriál Jaroslava Chociny, který se koná každý rok na paměť tragicky 
zemřelého rybáře a dlouholetého funkcionáře Moravského rybářského 
svazu, ZO Ivančice. Proč čtyřiadvaceti hodinovka? Celý závod spočí-
vá v tom, že družstva loví 24 hodin ryby u jedné vodní nádrže. Jejich 
společný úlovek je následně vyhodnocen.

Ivančická soutěž byla uskutečněna jako závod dvoučlenných druž-
stev. Hodnoceny byly všechny vylovené ryby. Za každé kilo ryby byl 
udělen 1 bod. Podmínkou bylo, že se lov bude provádět výhradně 
způsobem „chyť a pusť“ s použitím háčku bez protihrotu. Samostatnou 
kapitolou bylo vážení úlovku. To bylo prováděno tak, že závodník, 
který ulovil rybu, uložil ji šetrným způsobem do ekosaku a v prostoru 
hranice svého loviště ji vložil zpět do vody pro budoucí vážení. Úlovek 
poté zvážil rozhodčí po každé hodině.

A jak soutěž dopadla? Ivančickou 24 hodinovku vyhráli Markéta 
Nováčková a Jakub Valchař s 117,32 body. Na stříbrné příčce se umís-
tili: Libor Samlík a Karel Bruda s 116,13 body. Bronz si domů odnesli 
Ivo Bazala a Karel Doležal s 114,02 body.                                   /PeSl/

Ivančické kino Réna láká 
diváky novými sedačkami

Dne 23. června 2014 na 4. veřejném zasedání městského zastu-
pitelstva Ivančice byla schválena investice na základě žádosti KIC 
Ivančice, výměna sedaček ve velkém sále Kina Réna Ivančice. Stá-
vající sedačky pocházely z roku 1988, kdy byla provedena kompletní 
rekonstrukce kina. V roce 2005 přešlo kino pod příspěvkovou orga-
nizaci Kulturního informačního centra. V roce 2008 nechalo KIC 
Ivančice přečalounit a opravit poničená sedadla. Sedadla v současné 
době nebyla v dobrém stavu a neposkytovala příliš pohodlí. Často 
jsme slyšeli tuto výtku od návštěvníků. 

Výběrového řízení ze dne 7. července 2014 se zúčastnily čtyři fir-
my. Vítěznou se stala firma KINOSERVIS, s. r. o. Korytná s částkou 
1.307175, 10 Kč. Tato částka byla uhrazena z rozpočtu Města Ivančice 
s podílem příspěvku, částky 150.000 Kč od Skupiny ČEZ - Jaderné 
elektrárny Dukovany. Realizace samotné výměny sedaček proběhla ve 
dnech 1.  až 3. září 2014. V kině byl zachován původní počet 253 míst, 
včetně řad i číslování. V první řadě jsou nyní i místa, kde lze přemístit 
sedadla a umístit dva invalidní vozíky. Věříme, že výměna sedaček 
přispěje ke spokojenosti  návštěvníků. Dovolujeme si Vás pozvat na 
nové, příjemné a pohodlné posezení v našem víceúčelovém sálu Kina 
Réna Ivančice při plánovaných kulturních, filmových a společenských 
představeních.                     Dana Langová, vedoucí kina Réna Ivančice

S výletníky z Krumlova 
  

Občanské sdružení „Výletníci Moravský Krumlov“ vzniklo v listo-
padu minulého roku jako spolek lidí se zájmem o pohyb, přírodu a re-
laxaci. Od vzniku sdružení je našim cílem organizování volnočasových 
aktivit pro nejširší veřejnost. Během krátkého času vznikla parta lidí, 
která se stará o chod sdružení. Musím zmínit paní Světlanu Jelínkovou, 
která je „duší“ sdružení, starající se o účetnictví a zajišťování dopravy. 
Tato činnost jí zabírá velkou část volného času.

Jsme velice rádi, že na některých akcích bez problémů zaplníme au-
tobus pro 90 lidí, kdy ještě další zájemce musíme odmítnout. Přesto nás 
trápí nízká účast mladší generace. Na rok 2014 se nám podařilo získat 
peněžní dotaci od města Moravský Krumlov, která je použita na dotování 
části ceny za dopravu pro děti do 18 let. Alespoň tímto chceme umožnit 
mladší generaci vstát od počítačů a rodičům snížit náklady na cestování.

Způsob plánování akcí je takový, že každému dovoluje udělat 
něco pro druhé. Každý může pro ostatní naplánovat výlet do kraje, 
kde byl např. na dovolené a chce se podělit s ostatními o své zážitky. 
Stává se poté vedoucím této akce a má proplaceny náklady na její
přípravu. Nikdo se nemusí bát, že by přípravu výletu nezvládl.
Výpomoc od členů sdružení je samozřejmostí.

Již nyní máme nachystanou hrubou kostru ročního plánu na rok 
2015. Mohu prozradit, že uvažujeme o výletech na Šumavu, technic-
kých památkách Ostravska, Malou Fatru na Slovensku nebo Hitlerovo 
Orlí hnízdo v Německu. Nemůže chybět návštěva vinného sklípku
a koupání v termálních lázních. Přemýšlíme i o cyklistických výletech. 
Nový roční plán bude zveřejněn pravděpodobně v polovině listopadu 
na našich internetových stránkách www.vyletnicimk.estranky.cz

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti naše-
ho sdružení, a přispívají tak k pořádání turistických a kulturních akcí 
v Moravském Krumlově a okolí, a tím i k vytváření nových přátelství. 
Konkrétně bych chtěl poděkovat paní Pavle Toulové, Dagmar Rudolfo-
vé, Věře Smejkalové, panu Soukalovi, Pelikánovi, rodinám Jelínkových, 
Nováčkových a Procházkových za krásné, již uskutečněné nebo do kon-
ce roku zajištěné akce a přeji všem plno krásných zážitků při toulkách 
přírodou.                Za Výletníky MK Jiří Grasgruber, předseda sdružení
www.vyletnicimk.estranky.cz, tel.: 607 052 644, vyletnicimk@seznam.cz

Na začátku byl led na dvou 
tenisových kurtech na ulici Ry-
bářská v Ivančicích. Asi se o něj 
zasloužili členové tenisového 
oddílu a nadšení bruslaři, jako pá-
nové Schitanec, Švihálek a další. 
Brzy se přidali kluci z ulice.

Sněhové mantinely časem 
vystřídaly deskové, asi dvacet 
centimetrů vysoké a branky z bot, 
branky kovové i se sítí. Později se 
již mohlo i „nadhazovat“ a hřiště 
se začalo stavět v místech býva-
lého házenkářského, škvárového 

hřiště, v prostoru před hlavním 
vchodem do Sokolovny, v mís-
tech dnešní travnaté plochy. 

Mantinely již byly vysoké asi 
80 centimetrů, stavěly se střídačky,
později kabina, pro službu, která 
vyráběla led. Šikovnější z nás uměli 
uplést sítě do branek, „sehnat“ slou-
py, lampy, elektrické vedení, žárov-
ky, lopaty, škrabky na nabruslený i 
napadaný sníh, zařídit elektrickou 
přípojku na osvětlení kluziště. 

Začalo se vybírat za bruslení pro 
veřejnost, zpočátku 50 haléřů a poz-
ději koruna. Vznikl fond, ze kterého 
bylo nakupováno vše potřebné: hře-
bíky, vybavení brankáře atd. 

Když jsme měli natrénováno, 
vyvolávali jsme si první zápasy. 
Později, po částečném vybavení vý-
strojí od p. Říhánka se utkání hrála 
s rozhodčími, na čistý čas- měřený 
šachovými, bakelitovými hodina-
mi. Některá „mistrovská“ utkání 
mají zápisy o utkání - velice pečlivě 
vedené, třeba i se záznamem o kva-
litě ledu. Hráči jsou v nich uváděni 
zásadně přezdívkami - tudíž dnes 
i těžce identifikovatelní.

Vznikala i jiná kluziště. Pan 
Zedník se snažil založit hokejový 
oddíl při TJ Slovan Ivančice, se 
hřištěm na Tajvaně. Také jsme 
hrávali na bývalé ZTŠ, v Alexo-
vicích i za ZŠ na Komenského 
náměstí. Klub HCR normálně 
hospodařil a podařilo se mu, 

třeba vybavit brankáře lapačkou, 
vyrážečkou, betony i brankářskou 
holí, na úrovni tehdejšího repre-
zentačního brankáře z Komety 
Brno - Vladimíra Nadrchala. 

V seznamu členů klubu je 34 
hráčů. Většinou se hrávalo na dvě 
obrany a dva útoky. Klub měl i 
juniorku: HCR - juniors Ivančice. 
Leč nebylo mu přáno stoprocentně.

Přišly špatné roky, a nebylo to 
pouze o počasí. Po dvě poslední 
zimy se podařilo postavit mantinely, 
to již byly dovezené ze hřiště na Ta-
jvaně, ale led se už udělat nepovedlo.

HCR Ivančice od roku 1972 
přechází na minifotbal, neboť 
většina kluků měla sportování 
jaksi v krvi. Zůstávají vzpomínky 
na hokejové období 1964 - 1972, 
pár černobílých fotografií, zápi-
sy z utkání a schůzek i několik 
relikvií - dresy, kalhoty, brusle, 
hokejky, chrániče či puky.

Oslavy 40 let HCR, pořádané 
18. 9. 2004 v restauraci U Ří-
hánků Ve Sboru se zúčastnilo 19 
lidí. Setkání členů klubu HCR 
Ivančice u příležitosti 50. let od 
jeho vzniku bude 19. září 2014 
v hostinci U Blížkovských. 

Ano, byla to HCR - skvělá 
značka, která se nesmazatelně 
vryla do dějin ivančického sportu, 
jako úžasná parta kluků z ulice, 
zapálených pro sport. 

Ivančice 16.8.2014 /Ť/

Atletický klub Ivančice 
má nabitý podzim

AK Ivančice pořádá na podzim několik atletických závodů, a to pro 
žactvo, dospěle i pro jejich děti do 6 let. Kromě hodinovky jsou všech-
ny součástí BĚŽECKÉHO POHÁRU AK Ivančice.

Prvním závodem je atletické odpoledne na Městském stadionu, na 
Malovansku. Závodí se ve sprintu, hodem kriketovým míčkem a vy-
trvalostním běhu. Věkové kategorie 1. rodiče s dětmi do šesti let (roč. 
2008 a mladší), 2. ml. přípravka chlapci a dívky (2005-2007), 3. st. pří-
pravka chlapci a dívky (2003-2004), 4.ml. žáci a žákyně (2001-2002), 
5. st. žáci a žákyně (1999-2000). Datum závodu 18. září v 14.30 hod 
na stadionu. Pro nejlepší závodníky jsou připraveny medile a diplomy. 
Pro všechny pak malé občerstvení. Přihlášky na místě, nebo emailu 
richardpokorny1@seznam .cz

Druhý závod se poběží v sobotu 27. září a nese název „BĚH NA BOŽÍ 
HORU“ (jinak 109 ivančických schodů). Prezentace je 9.30 hod. u garáží 
na Boží Hoře /staré sídliště/. Startuje se u zahrádek pod Kocperkami, 
výběh po 109 schodech ke garážím na Boží Hoře. Přihlášení závodníci 
startují po 1 minutě a o pořadí rozhoduje dosažený čas. Všichni startující 
/startují opět všechny kategorie/ dostanou diplom se svým výkonem a 
nejlepších 5 závodníků v pořadí mužských a ženských kategorií obdrží 
věcnou cenu. Občerstvení zajištěno pro všechny startující. 

Ve čtvrtek 2. řijna 2014 uspořádáme 28 ročník „IVANČICKÉ 
HODINOVKY“. Prezentace od 15 hod. na Městském stadionu, na 
Malovansku. Start v 16 hod., povrch dráhy škvára, klasický atletický 
ovál je dlouhý 400 metrů. Startují muži do 39 let (včetně roč. 1975
a mladší); 40-59 let (1974-1955); 60 a více let (1954 a starší); ženy do 34
let (včetně roč. 1980 a mladší); 35 a více let (1979 a starší). Přihlášky
na email: richardpokorny1@seznam.cz, nebo tel.: 776 268 701.

Na závody Vás zve Richard Pokorný, místopředseda AC Ivančice.

HCR Ivančice 1964 - 2014 

Od 8. do 14. září 2014 probíhá, 
v rámci mimořádného programu 
MŠMT ČR „Právo na informace 
právě teď! – Co ti brání v podni-
kání?“, týden informací pro mlá-
dež v Informačních centrech pro 
mládež po celé České republice
s podporou Národního informač-
ního centra pro mládež.

Hlavním cílem programu je 
podpořit realizaci aktivit jednotli-
vých Informačních center pro mlá-
dež, ukázat a připomenout mla-
dým lidem, že právo na informace 
je jedním z jejich základních práv, 
seznámit mladé lidi prostřednic-
tvím ICM s možnostmi podnikání, 
podnítit v mladých lidech zájem 
o podnikání, na základě příkladů 
dobré praxe představit úspěšné 
mladé podnikatele a v neposlední 
řadě seznámit mladé lidi s činností 
ICM v jejich regionu.

IC pro mládež v Ivančicích v 
rámci tohoto týdne připravilo:

• Setkání mladých lidí s mla-
dými i zkušenými podnikateli na 
téma „Co nám brání začít“, „Za-
čátky mého podnikání“, „Prak-
tické informace a příklady dobré 
praxe“, apod. - více informací na 
www.icmivancice.cz

• Zábavné dopoledne s ICM 
Ivančice, které proběhne v sobotu 
13. 9. 2014 od 14 hod. v SVČ 
Ivančice na Zemědělské ulici 2 (in-
formace o činnosti ICM, sportovní 
turnaje, turnaje na X-Boxu, vědo-
mostní soutěž, informační okénko 
z oblasti podnikání a další).

• Setkání se zahraničními dob-
rovolníky na téma „Co nám brání 
začít“, které proběhlo v pátek 5. 
9. 2014 od 16 hod. v ICM Ivan-
čice na Zemědělské ulici 2 (mladí 
lidé získali informace o tom, jak 
překonat bariéry a začít s dobro-
volnickou službou v zahraničí)

• QR kódová hra - více info na 
www.nicm.cz/velka-letni-hra

Týden informací pro 
mládež s ICM Ivančnice

/Přeskače/ Obec Přeskače 
získala v rámci 20. ročníku kraj-
ského kola soutěže Vesnice roku 
2014 významné ocenění za vy-
užití dochovaných historických 
objektů a vytvoření turisticky 
zajímavého místa.   

„Z ocenění pro naši obec mám 
velkou radost. Každoročně naše 
podzemí navštíví tisícovka turistů 
nejen z České republiky, ale i ze 
zahraničí. Každé takové místo 
přispívá ke zvyšování atraktivity 
regionu a k podpoře cestovního 
ruchu. Na jaře do podzemí jezdí 
školní výlety, se začátkem léta 
je střídají rodiny s dětmi, senioři
a také mladí, kteří tráví prázdniny 
na Znojemsku,“ říká Jiří Němec, 
místostarosta obce Přeskače a rad-
ní Jihomoravského kraje. 

Obec Přeskače se nachází na 
Znojemsku a čítá jen 114 obyva-

tel. I přesto, že se jedná o malou 
vesnici, tak v sobě skrývá bohat-
ství, jehož oblibě se těší stále více 
turistů ze všech koutů Moravy, 
Čech, ale i zahraničí. V prosinci 
2004 zde byly při budování splaš-
kové kanalizace náhodně objeve-
ny podzemí chodby a místnosti, 
jež jsou výjimečné svým stářím 
a zachovalostí. Zastupitelstvo 
obce se tehdy rozhodlo unikátní 
prostory zpřístupnit veřejnosti. 

„Provedli jsme záchranný ar-
cheologický průzkum, při kterém 
byly objeveny další nálezy, ze kte-
rých bylo možné určit stáří cho-
deb,“ popisuje Jiří Němec, který
v podzemí také podle potřeby
provádí turisty. Návštěvníci tak 
mají jedinečnou možnost prohléd-
nout si nejen podzemí, ale také 
zčásti zachovalou obilní jámu
a malou historickou expozici. 

Obec Přeskače získala 
ocenění za své podzemí

ČESKÝ POHÁR VE STOLNÍM TENISU MUŽŮ

sobota 27. září v 17.00 hodin
Moravský Krumlov-Řeznovice
vs. TJ Sokol Vracov (2. liga)

Sokolovna Moravský Krumlov. Vstup zdarma!!!
Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO.

Atletický klub Moravský Krumlov a Orel Jednota Rakšice pořádá

24. ročník KRUMLOVSKÉHO BĚHU
6. kolo Zajícovy ligy

2. kolo Znojemského běžeckého poháru 2014/15
 sobota 18. 10. 2014 • Moravský Krumlov, Rakšice, areál Orlovny

 

 Registrace: Mgr. Zuzana Marková, markzu@centrum.cz
 Termín registrace: do 3. 10. 2014 - zvýhodněná prezentace

 do 18. 10. 2014 a na místě závodů
Program: od 10.00 do 13.00 - žákovské kategorie

13.00 Vyhlášení žákovských kategorií, Zajícovy ligy + tombola  
14.00 BĚH PRO ZDRAVÍ - všechny kategorie 800 m

14.30 HLAVNÍ ZÁVOD  Orelská běžecká liga
 a 2. kolo Znojemského běžeckého poháru. 

Doprovodný program: Setkání s olympioniky: Filip OSPALÝ (triatlon), 
Svatoslav TON (výška) a Jakub VADLEJCH (oštěp). Ochutnávka
a prodej vína - Vinařství Jaroslav Tichý • Výstava a prodej sportovních 
oděvů zn. NEW LINE. Prodej thermo ponožek • Slosování všech 
startovních čísel • Občerstvení zajištěno • Dětské hřiště a vzduchová 
trampolína • Závody moderuje pan František Němec a Václav 

Ostrovský ml. • Ve 20.00 hodin - KONCERT SKUPINY KATAPULT
Více na http://atletika-mk.webnode.cz/


