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Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO
první reality

s garancí

www.pomocproreality.cz

tel. 724 680 736

Kraj chce sám
provozovat GP

REKLAMNÍ CEDULE A PLACHTY
GRAFIKA ZDARMA

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

OD 29. ZÁŘÍ 2014 ZAČÍNÁME 
SKUPINOVÁ CVIČENÍ!

PILATES - pondělí a čtvrtek v 19 hodin
KRUHOVÝ TRÉNINK - středa v 18 hodin

Pro vaše ratoles� je k dispozici dětský koutek, hlídání zajištěno.
Pro váš větší komfort je ve fitness rozšířena kardio zóna.

Těšíme se na vás!

Rezervace skupinových cvičení:
info@wellnessbonita.cz, tel. 515 300 226, 602 419 101

nebo na www.facebook.com/WellnessBonita

Tiskárenská 1275, Moravský Krumlov 

www.wellnessbonita.cz

JM kraj chce být garantem ko-
nání motocyklové Grand Prix ČR 
v Brně včetně zajištění financo-
vání tzv. zalistovacího poplatku
z rozpočtu kraje a dalších zdrojů 
ve spolupráci se Statutárním měs-
tem Brnem, vládou ČR a podni-
katelskou sférou z Jihomoravské-
ho kraje. Tento záměr schválilo 
krajské zastupitelstvo. 

„Byl jsem zastupitelstvem po-
věřen, abych jednal se společností 
DORNA SPORTS S.L. o pod-
mínkách licence pro Jihomorav-
ský kraj na pořádání Grand Prix 
České republiky v Brně na dobu 
minimálně 3 let. Zároveň podám 
žádost ministerstvu školství o do-

taci ze státního rozpočtu České 
republiky ve výši 40 milionů 
korun na příští rok a také žádost 
o dotaci z rozpočtu Statutárního 
města Brna ve výši 10 milionů,“ 
řekl hejtman Michal Hašek.

Výše zalistovacího poplatku  
je v současné době v závislosti
na kurzu české koruny k euru cca 
70 - 75 milionů korun.

Jihomoravský kraj by vystupo-
val v pozici formálního pořadatele 
Grand Prix, ale přímou pořadatel-
skou činnost by zadal třetí osobě. 
JM kraj by vstoupil do smluvního 
vztahu se společností Automoto-
drom Brno jako s místem, kde se 
Velká cena pojede.                /abé/

foto: Květa Adam
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Žaluzie Koblížek

Volně visící zastiňující rolety
ve francouzských oknech

RD Vedrovice

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
» Technik 3D měření

» 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.

S bývalým přítelem máme syna. Bývalý přítel o syna nejeví zá-
jem a nestýká se s ním. Má již dlouhou dobu stanoveno výživné 
1.000 Kč, dobrovolně dle dohody mi však hradí výživné 4.000 Kč. 
Finanční situace bývalého přítele je velmi dobrá, má drahý dům, 
luxusní auto, které je však psané na jeho otce. Chtěla jsem tedy po 
něm zvýšit výživné, ale on mi sdělil, že buď bude platit stále 4.000 
Kč, nebo když podám návrh na zvýšení výživného soudem, tak mu 
soud stanoví ještě méně, neboť oficiální příjem má nízký a navíc má 
předplaceno a nebude muset nějakou dobu výživné vůbec hradit. 
Chtěla bych vědět, jestli by opravdu soud mohl současné výživné 
ještě snížit a jak je to s přeplácením výživného, zda toto může žádat 
zpět nebo nějakou dobu výživné neplatit? Děkuji za odpověď. 

K Vašemu dotazu uvádím, že v souladu s občanským zákoníkem jsou 
pro určení rozsahu výživného rozhodující odůvodněné potřeby oprávně-
ného (tj. syna) a schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (tj. 
bývalého přítele). Samotný příjem povinného rodiče je tak pouze jedno 
z vodítek pro stanovení výživného, přičemž dále by měl soud přihlížet
k celkové majetkové situaci povinného rodiče a jeho poměrům. 

Pokud budete chtít zvýšit výživné soudní cestou, je třeba podat ná-
vrh k místně příslušnému soudu, kterým je soud příslušný dle bydliště 
Vašeho syna. Pokud od předchozího rozhodnutí o výživném uplynula 
delší doba a syn vyrostl, je to samo o sobě důvodem pro zvýšení výživ-
ného, neboť potřeby syna se zvýšily. Soud by měl však rovněž přihlížet 
i k tomu, že povinný rodič dobrovolně hradil výživné několikanásobně 
vyšší, než bylo soudně stanoveno. 

Pro konkrétní závěry o možné výši výživného však není ve Vašem 
dotazu dostatek informací (kolik má např. povinný rodič dalších vyži-
vovacích povinností, jaký má příjem, zdali je ženatý apod.). To by tedy 
záleželo na konkrétním posouzení věci. 

Pokud jde o Váš dotaz týkající se „předplacení“ výživného povinným 
rodičem, tak to není dle zákona možné. Výživné na nezletilého se hradí 
zásadně v pravidelných splátkách a je dle zákona splatné měsíčně. Jestliže 
povinný rodič dobrovolně hradí výživné vyšší, než je soudně stanoveno, 
tak si tím výživné „nepředplácí“, ale přispívá svému dítěti více, což je jen 
dobře. Navíc platí, že spotřebované a uhrazené výživné se povinnému 
rodiči nevrací. Takže z tohoto pohledu se nemusíte obávat, že by bývalý 
přítel měl tzv. předplaceno a nemusel nějakou dobu výživné hradit. 

GRILUJEME ...
Léto nám končí a s ním i naše letní radovánky. Z dovolené zbývají pou-

hé vzpomínky - nějaká ta fotografie či památka, kterou jsme si přivezli
z dalekých krajů, a pozvolna mizející zásoba vitamínu získaného opále-
ním. Pomaličku opouš�me své rodinné la�fundie, žehrajíce na mizerný 
rok, sklízíme poslední plody z našich zahrádek a pomaličku přicházejí 
ke slovu rýče či pluhy. S přibývajícím chladem a tmou mizí i poslední 
artefakty naší letní pohodičky. Bazény jsou spolehlivě ukryty na půdách 
či jiných rodinných skladiš�ch, aby byly příš� rok opět vytaženy na světlo 
boží a sloužily novým vodním radovánkám.

Posledním letním mohykánem bývají naše grily. Sklízíme je jen velmi 
neradi a neochotně. Vždyť chuť a vůně grilovaného masa je to poslední, 
co nám z teplých pohodových dnů zbývá. Už vidím, jak řada mravokár-
ců, apoštolů to zdravé výživy, zvedá povážlivě obočí a hledá nějaký ten 
klacek (po moravsku pantok), aby mně, lumpovi a ďábelskému poslu 
nezdravého životního stylu, zmalovali patřičně záda a četli levity. Při-
znávám, jsem vinen. Miluji grilované maso ve všech jeho podobách. 
Ostatně, jak praví kniha knih, bible svatá: „Co je císařovo, císaři. Co jest 
božího, bohu.“ Moudrá to slova. Ponechte si svou zdravou výživu, já si 
nechám své, byť možná nezdravé, ale dobré jídlo.

Grilování. Co vlastně o grilování víme? Tak jsem se podíval pro trochu 
poučení do moudré internetové encyklopede a zde jsem se dozvěděl 
následující moudra: „Grilování je tepelná úprava pokrmu, při které na 
pokrm dopadá tepelné záření. Tepelné záření bývá vyvolané elektric-
kou topnou spirálou nebo žhnoucími kusy paliva.“ Známe hned několik 
metod, jak se dá maso či zelenina připravovat: „Přímá metoda grilování 
spočívá v přímém působení žáru na pokrm. Tato metoda je vhodná hlav-
ně pro jídla, která grilujeme méně než 30 minut. Jedná se především 
o steaky, hamburgery, klobásy nebo kotlety. Nepřímá metoda grilování 
spočívá v umístění zapékací misky mezi dva zdroje tepla. Poklice grilu 
nám umožňuje rovnoměrné proudění teplého vzduchu, stejně jako je 
tomu v horkovzdušné troubě. Pro tuto metodu jsou vhodné pokrmy, 
které vyžadují dlouhodobější tepelnou úpravu (velké kusy masa). Další 
metodou pro grilování masa je tzv. grilování na kamenné desce. Toto 
grilování je nejen velmi příjemné, ale i zdravé, tzn. bez strašáku karcino-
genních látek, tuku a přitom se zachováním všech chu� i vůní propeče-
ného masa. Kámen se nejčastěji vyrábí z jemně nebo střednězrnné žuly. 
Má většinou obdélníkový nebo čtvercový tvar a tloušťku tři cen�metry. 
Je možné jej zkombinovat s mnoha typy dnes dostupných grilů. Grilo-
vání na lávových kamenech. Tento typ grilování se používá především 
u plynových typů grilů. Jako topné medium je zde použit propan-butan, 
který předává teplo na drť z lávových kamenů umístěných nad plynový-
mi hořáky. Nevýhodou tohoto typu grilování je možnost vzplanu� tuku 
odkapávajícího na lávové kameny a nega�vní ovlivnění chu� grilované-
ho jídla připáleným tukem.“ Tak a teď o tom víme skoro všechno.

Ovšem grilování je věc osobní a plná tajuplných rodinných receptů, 
které se předávají z otce na syna a nikde se neprozrazují. Proto je chuť 
grilovaného masa v každé rodině trošku jiná a neobvyklá. Stojí za to 
ochutnat každý kousek. Nemyslíte? Pěkný podzim.                  Petr Sláma

Slovo úvodem

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

V minulém Zrcadle byla obsáhlá zpráva
o návštěvě hejtmana Michala Haška v Ivan-
čicích. Zjistil jsem, že pan hejtman zapo-
mněl navštívit i speciální školské a výchov-
né zařízení, dříve Ústav pro hluchoněmé, 
kterého je zřizovatelem a které řídí. 

Je mi to líto, protože u jím řízeného Jiho-
moravského krajského národního výboru 
zůstalo bez povšimnutí i pozvání na oslavy 
120. výročí založení školy. Tato netečnost 

se mě osobně dotýká, protože se instituce 
významně zapsala nejen do historie města, 
ale proslavila se i v zahraničí, jak o tom 
minule napsal pan Široký v Zrcadle.

Ústav byl nejen mým celoživotním 
učitelským působištěm, ale i pod sprá-
vou, která nedala po dvacet let spát. 
Napsal jsem panu hejtmanovi v této věci 
i dva osobní dopisy. Oba zůstaly bez
odpovědi.                  Jan Kouřil

Názor: Na co pan hejtman zapomněl?

Zásahové jednotky Sboru dobro-
volných hasičů jsou nedílnou sou-
částí integrovaného záchranného 
systému. Tak to chápou i představi-
telé JM kraje. Kromě poskytování 
zásahové techniky z rezerv Hasič-
ského záchranného sboru se  snaží 
i o peněžní výpomoc obcím, které 
tyto zásahové jednotky zřizují. 

Nově byly přiděleny finanční 
prostředky městům Ivančice 
a Oslavany v rámci programu 
nazvaného  „Pořízení výzbroje 
a výstroje pro SDH“. Ten slouží 
k zabezpečení plošného pokrytí 

území kraje jednotkami požární 
ochrany. Přispívá obcím na fi-
nancování potřeb jejich jednotek 
Sborů dobrovolných hasičů , kte-
ré se svojí činností bezprostředně 
podílejí nejen na hašení požárů, 
ale i  na provádění záchranných 
prací při živelných pohromách
i jiných mimořádných událostech.  

SDH Ivančice-Němčice ob-
držel z tohoto programu 80.000 
a SDH Oslavany 100.000 Kč.  
Rady obou měst na svých zasedá-
ních přijaly smlouvu o  poskytnu-
tí této dotace.                      /PeSl/

Krajské peníze pro hasiče

Praxe pro mladé do 30 let
/Moravský Krumlov/ Známe to všichni, zejména naše děti. Po 

dokončení školy jdou na své první výběrové řízení, splní všechny 
požadavky, ale jejich potenciální zaměstnavatel jim posléze sdělí: 
„Vyhovoval byste nám, ale bohužel, nemáte patřičnou praxi.“ Když 
to slyší nejméně po podvacáté, nemají naši mladí už chuť ani náladu 
zaměstnání hledat. Rádi by potřebnou praxi získali, ale nemají kde.  Je 
to bludný kruh, který nelze prorazit. Jak z něho ven?

Za podpory evropského sociálního fondu byl v Jihomoravském kraji 
vyhlášen projekt „odborné praxe pro mladé do 30 let“. Je zaměřen na 
zvýšení zaměstnanosti této věkové skupiny. Odborné praxe mohou být 
v případě potřeby kombinovány s rekvalifikacemi. Praxe probíhají u vy-
braných zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavře dohodu. Zaměst-
navateli bude poskytnut příspěvek na ušlou mzdu mentora a příspěvek 
na mzdu účastníka odborné praxe. V rámci praxí budou přednostně zpro-
středkovávána pracovní místa na dobu neurčitou. Praxe je možné reali-
zovat u zaměstnavatelů v soukromé sféře i ve veřejné správě s výjimkou 
organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací. 

Do tohoto projektu se rozhodla zapojit i radnice v Moravském 
Krumlově. Za spolupráce s Úřadem práce Znojmo zřídí od. 1. 10. 2014 
jedno účelové pracovní místo na místním městském úřadě.         /PeSl/

Moravský Krumlov by již za-
nedlouho mohl lákat návštěvníky 
a milovníky umění na exkluzivní 
výstavu moderního umění ze sbí-
rek Nadace Jana a Medy Mládko-
vých. Cenné exponáty ze sbírek 
nadace jsou zatím vystaveny pou-
ze v Museu Kampa v Praze.

„Tato stálá expozice by byla 
důstojným nástupcem Slovanské 
epopeje. Ve snoubení renesanční 
architektury zámku a českého 
moderního umění 2. poloviny 
20. století vidím cestu, kterou 
by se mohl moravskokrumlovský 
zámek ubírat v dalším desetiletí,“ 
objasňuje starosta Moravského 
Krumlova Tomáš Třetina. 

Meda Mládková navštíví  mo-
ravskokrumlovský zámek v pá-
tek 26. září. Hlavním účelem její 
návštěvy je prohlídka prostorů, 
které by v dalším období slou-
žily pro dlouhodobou výstavu 
sbírek moderního umění druhé 
poloviny 20. století. 

„Naší vizí je, aby se zámek stal 
významným centrem kultury a 
výtvarného umění 2. poloviny 20. 

století a jediným takovým cent-
rem na Moravě. V roce 2012 se 
zde uskutečnila výstava součas-
ného umění ze sbírky MAREK 
v rámci projektu „OTEVŘENO“ 
a letos do konce září je veřejnosti 
přístupný soubor čtyř výstav pod 
názvem „ZÁMEK ŽIJE!“,“ dopl-
ňuje Tomáš Třetina.  

Nadace Jana a Medy Mládko-
vých byla zřízena Dr. Medou Ma-
rií Mládkovou za účelem podpory 
a provozování sbírky moderního 
umění shromážděné Janem a Me-
dou Mládkovými. 

V museu Kampa jsou vystave-
na díla průkopníka abstraktního 
umění Františka Kupky a čes-
kého kubistického sochaře Otty 
Gutfreunda i díla významných 
středoevropských umělců z Čech, 
Slovenska, Polska, Maďarska.

Vedle této sbírky nadace pečuje 
o sbírku Jiřího a Běly Kolářových 
a sbírku pro Jindřicha Chalupec-
kého. Díla z těchto sbírek jsou 
vystavována v Museu Kampa a 
zároveň pravidelně zapůjčována 
na české i mezinárodní výstavy.

Franze by mohl na zámku 
již brzy vystřídat Kupka



Sezona syslení zásob na zimu 
vrcholí. Komu ještě dozrává cos 
na zahrádce, má nejvyšší čas, než 
mu to sklidí myši a hniloba. 

Každý má většinou svůj osvěd-
čený rodinný recept na to, jak nej-
lépe a nejchutněji zakonzervovat 
ovoce či zeleninu.

Co to ale zkusit letos jinak? Tře-
ba bez cukru. Jen se špetkou soli. 
Na zavařování bez cukru je vhod-
né použít vyzrálé ovoce, aby mělo 
dostatek vlastního cukru. Pro větší 
uvolnění sladkosti se může ovoce 
předem podusit na plechu v trou-

bě s trochou vody a špetkou soli. 
Dusíme jen tak dlouho, dokud 
ovoce nepustí šťávu, ale zároveň 
si zachová tvar a konzistenci. Poté 
narovnáme do čistých, vyhřátých 
sklenic, rozdělíme šťávu a dolije-
me převařenou vodou. Uzavřeme 
a sterilujeme (např. v troubě při 
80°C 20 min.). 

Pokud vás tlačí čas nebo nejste 
příznivcem zdlouhavých postupů, 
stačí pouze omyté, příp. nakrájené 
ovoce naskládat do sklenic, poso-
lit, zalít vodou a sterilovat. Sůl z 
plodů vytáhne dostatek sladkosti.

Podobným způsobem lze dělat 
marmelády a povidla. Nakrájené 
ovoce pouze s trochou soli odpa-
řujeme v hrnci na mírném ohni do 
požadované konzistence. 

Kdo má raději hutnější pro-
dukt, může vyzkoušet zahustit 
hmotu zdravěji, a to mořskou 
řasou agar-agar, která se chová 
jako klasická želatina, dokonce 
jsou její želírovací schopnosti 
několikanásobně větší. Před pou-
žitím se namočí na cca půl hodi-

ny do studené vody, poté se přidá 
k vařícímu se ovoci, případně 
rozmixuje. Následně se ztlumí 
oheň a nechá se asi 2 minuty 
povařit. Agar tuhne při třiceti 
stupních a pevné konzistence po-
stupně dosáhne už při pokojové 
teplotě. Proto je také vhodný na 
zákusky, aspiky, pudinky nebo
k zahušťování místo jíšky. 

Je zcela nekalorický a má 
léčivé účinky velmi prospívající 
našemu organismu. Jeho použití 
je vhodné zejména při zácpách, 
nadváze, vysokém krevním tlaku 
a návalech horkosti. Je bohatým 
zdrojem jódu, vápníku a železa. 
K dostání je ve formě vloček či 
prášku ve zdravých výživách.

Sladkost výsledného produktu 
lze zvýšit přidáním rozinek či 
datlí. Avšak ovoce většinou má 
cukru dost, obzvlášť pustíme-li 
se do povidel, která se dlouho 
vaří. V kuchařských knihách se 
popisuje zdlouhavé a namáhavé 
vaření povidel, kdy je zapotřebí 
celou dobu varu ovocnou hmotu 

míchat. Nám se osvědčilo odpa-
řovat ovoce (švestky, hrušky) v 
hrnci na mírném žáru (elektric-
ký sporák - 1.,2. max.3. stupeň) 
bez míchání. Zpočátku vaření se 
ovoce může občas promíchnout, 
později se nechá „sedat“ na dno 
hrnce. Trvá to sice několik ho-
din, ale pracuje to samo. Povidla 
se ve finále mohou dochutit 
oblíbeným kořením - skořicí, 
vanilkou, kapkou rumu - naklást 
do vyhřátých sklenic, zavíčkovat 
a otočit dnem vzhůru. Sterilizace 
není nutná. 

Dalším a zároveň nejšetrnějším 
způsobem konzervace, při zacho-
vání velkého množství původních 
látek, je bezesporu sušení. Je 
používaný lidmi od nepaměti. V 
teplých dnech je výhodné sušit 
ovoce na vzduchu, ale v letošním 
chladném babím létě musíme vzít 
zavděk sušičkou. 

Zdroje informací a tipy: Radost 
ze zdravích dětí - Vl. Strnadelová, 
www.jimejinak.cz/2012/08/zava-
rovani-bez-cukru/             /ALPe/
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(P)otraviny na našem stole - konzervace ovoce

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

Na Kačence 1253, 672 01 Moravský Krumlov
prodejna: 734 678 116, servis: 734 678 117 

V rámci programu Erasmus+, 
který podporuje spolupráci a mo-
bilitu ve všech sférách vzdělává-
ní, odborné přípravy a v oblasti 
sportu a mládeže skupina studentů 
oboru autotronik a automechanik 
v říjnu 2014 absolvuje jednadva-
cetidenní odbornou stáž v italské 
automobilce v Milánu. Na jaře 
potom obdobnou stáž, ovšem 
tentokrát v luxusním hotelu v Mi-
láně, absolvují také studenti oboru 
kuchař-číšník.

Od těchto stáží studenti očeká-
vají rozvoj odborných i jazyko-
vých kompetencí. Komunikačním 
jazykem bude angličtina. Taková 
zahraniční stáž je určitě výbornou 

zkušeností i užitečným vylepše-
ním životopisu při hledání zaměst-
nání. Na dnešním doslova přepl-
něném pracovním trhu není lehké 
zaujmout a být výjimečný. Můžete 
mít charisma i perfektní motivaci. 
Konkurence je však početná a ne-
lze se spoléhat jen na hezký úsměv 
a příjemné vystupování.

Potencionálního zaměstnava-
tele rozhodně může zaujmou stáž
u významné zahraniční firmy. 
Proto našim studentům držíme 
pěsti, ať v zahraničí a následně i 
na pracovním trhu v České repub-
lice obstojí co nejlépe!

Ing. Ivana Čermáková,
zástupce ředitele

Studenti SŠDOS MK jedou
na zkušenou do Milána

Moderní laboratoř na GMK 
Projekt Moderní laboratoř pro 

výuku přírodovědných předmětů 
na GMK, financovaný z fondů EU 
a státního rozpočtu ČR, po mě-
síčních prázdninách v červenci 
znovu pokračuje.

Žákům a učitelům je k dispozi-
ci již zcela zařízená multioborová 
laboratoř pro praktickou výuku 
přírodovědných předmětů (fyzi-
ka, chemie, biologie). Odborní 
pracovníci projektu pokračují ve 
vytváření pracovních listů a meto-
dik k laboratorním cvičením, kte-
rá názorně doplní teoretickou část 
výuky. Laboratorní cvičení jsou 
prakticky zaměřená především 

na problematiku ekologické vý-
chovy. V jejich rámci jsou uplat-
ňovány mezipředmětové vztahy, 
které vedou ke vzájemné pro-
pojenosti přírodovědných před-
mětů. Vytvořené materiály jsou 
postupně průběžně ověřovány ve 
výuce a jsou odstraňovány případ-
né chyby a nedostatky. Učitelé si 
vyměňují zkušenosti při pravidel-
ných konzultacích v příslušných 
předmětových komisích. Vytvo-
řené soubory laboratorních prací 
jsou postupně kompletovány
a připravovány k publikování
pro širší odbornou veřejnost. 
Mgr. Petr Eckl, asistent projektu

OBK při JE Dukovany informuje:

Do Jaslovských Bohunic a Pakše
Minulý týden, ve dnech 16. - 19. 9., se členové OBK EDU vydali na 

studijní cestu do JE V2 Jaslovské Bohunice na Slovensku a na JE Paks 
v Maďarsku. Ke skupině se připojili zástupci Hasičského záchranného 
sboru Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a představitelé tisku.

Tématem návštěvy na obou jaderných elektrárnách byla problema-
tika LTO (Long term operation - dlouhodobý provoz), otázky spojené
s udělováním, respektive „prodlužováním” licence a vztahy mezi mu-
nicipalitami a provozovatelem jaderného zařízení.

Obě navštívené elektrárny jsou o pár let starší než EDU (Pakš je
v provozu od roku 1982, EBO V2 od roku 1984, EDU byla spuštěna
v roce 1985) a mají již proceduru obnovení licence po 30 letech provo-
zu od svých jaderných dozorů za sebou.

Zástupci EBO V2 (Slovenské elektrárne, člen skupiny ENEL) nás 
informovali o tom, že na Slovensku je tato problematika řešená v ato-
movém zákoně. Státní dozor ÚJD (Úrad jadrového dozoru SR) vydává 
časově neomezené povolení k provozu a zákon velmi přesně definuje, 
co a kdy má provozovatel doložit. Naplní-li zákon a předloží-li všech-
ny požadované dokumenty, licence mu zůstává. Pokud tomu tak neuči-
ní, UJD mu licenci odebere a je vymalováno. V Česku je situace jiná. 
Provozovatel má časově omezenou licenci a o její obnovení musí dozor 
(SUJB) požádat a svoji žádost doložit řadou dokumentů.

V Maďarsku je to trochu rozdílné a provozovatel JE Paks - maďar-
ská společnost MVM požádala o znovuudělení licence a získala ji na 
dalších dvacet let (do roku 2032 pro 1. blok). Inu jiný kraj, jiný mrav.

Na EBO jsme si v areálu V2 prohlédli havarijní řídící středisko. Se-
izmicky zodolněný podzemní kryt je vybaven technologiemi k řízení 
krizové situace, navíc je doplněn řídícími pulty, ze kterých lze bloky 
JE V2 bezpečně odstavit a dochladit. Myslím, že takové řešení má jen 
málo jaderných elektráren na světě. 

Prohlédli jsme si také nové informační centrum společnosti JAVYS, která 
likviduje elektrárny A1 a V1 a zpracovává a ukládá radioaktivní odpady. 
Provozuje také úložiště pro Slovensko v Mochovcích a dočasný mokrý 
sklad použitého paliva v Jaslovských Bohunicích. Aktuální stav JE V1 - oba 
bloky jsou odstaveny (2008), jaderné palivo je odvezené, strojní zařízení 
(turbína a příslušenství) jsou demontované a likviduje se stavba strojovny.

V JE Pakš je zvýšený výkon jednotlivých bloků na 500 MW, li-
cenci mají obnovenou na dalších 20 let. Viděli jsme zde trenažér na 
výcvik údržby s reálným reaktorem, parogenerátorem, HCČ a dalším 
strojním vybavením, které kdysi pořídili ze zlikvidované stavby JE 
Žarnowiec v Polsku. V režimu kontrolovaného pásma tak lze tréno-
vat provozní i údržbářský personál.

Setkali jsme se také se zastupiteli a starostou Pakše a vyměnili si
informace o ekonomice městečka. V Bohunicích jsme se setkali
a diskutovali aktuální problémy municipalit s představiteli obcí z okolí 
EBO a EMO.                    Aleš John, předseda OBK při JE Dukokvany
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Kandidátní listina hnutí ANO
pro komunální volby 2014
v Moravském Krumlově

Poř. č.  Jméno, příjmení        Věk Povolání

  1.  Bořivoj Ziegler, Mgr.         52 Učitel
  2.  Tomáš Sobol, DiS.            34 Správce IT
  3.  Radim Horák, Bc.             32 Referent dopravy
  4.  Tomáš Makovický             36 Manažer obchodu
  5.  Michaela Oliwinská, Mgr. 46 Ředitelka ZŠ
  6.  Roman Böhm            23 Svářeč
  7.  Tomáš Holeček, Ing.         35 Ředitel vývoje
  8.  František Hlaváč            56 OSVČ
  9.  Antonín Čagánek, Ing.      44 OSVČ
10.  Jana Kořínková            45 Sociální pracovnice
11.  Miloš Plachý            37 Administr. pracovník
12.  Vítězslav Urbánek            52 Technický pracovník
13.  Josef Jeřábek            58 Technik Furmanite
14.  Karel Raboň            41 OSVČ
15.  Radovan Doubek, Bc.      42 Policista
16.  Jaroslav Musil            57 OSVČ
17.  Petr Cáha            27 Vedoucí provozu
18.  Jakub Khor, Bc.            23 Student
19.  Pavlína Tručková, DiS.     23 Student
20.  Jan Bielík            49 Stavební dělník
21.  Tomáš Havlén            37 Řidič autodopravy

NÁŠ PROGRAM PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 - 2018 :

- Budeme usilovat o dokončení výkupu pozemků pro průmyslovou zónu. Případným investorům zajistíme 
/v koordinaci s Jihomoravským krajem/ vhodné podmínky, aby se obnovila zaměstnanost našich občanů

- Budeme řešit dodávku pitné vody pro občany M. K.

- Zasadíme se o vytvoření podmínek pro mladé rodiny v dostupnosti nových stavebních míst

- Prosadíme vybudování zázemí pro Osadní výbory v Polánce, Rokytné
  a sportovní vyžití dětí v těchto městských částech

- Naší prioritou je dokončení rekonstrukce náměstí T. G. M. a vyřešení parkování v ulicích našeho města

- Naším cílem je též konečně opravit městské komunikace /V Liškách, V Domcích, nám. Svobody…/
  a silnice ve vlastnictví Jihomoravského kraje /Nádražní, Rakšická …/

- Nadále budeme podporovat seniory, méně soběstačné občany, zdravotně postižené a rodiny s dětmi

- V budově Sokolovny chceme vybudovat společenské centrum,
  které budou moci využívat městské spolky, divadelníci a pod.

- Podpoříme rozhodnutí občanů v referendu o případném odkoupení zámku

ČTYŘI VOLEBNÍ OBDOBÍ SE
AKTIVNĚ PODÍLÍME NA ROZVOJI 

MORAVSKÉHO KRUMLOVA

IZOLATERSTVÍ - KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ

izolace plochých střech se zateplením

izolace balkonů a teras

izolace zahradních jezírek

zemní izolace
proti radonu a tlakové vodě

www.strechypavel.cz
tel.: 603 915 756
izolace.danhel@seznam.cz

Letní univerzita EDU má
za sebou již 6. ročník

 Dukovany (ve) / V Jaderné elektrárně Dukovany proběhla v září Let-
ní univerzita, dva týdny přednášek, exkurzí i zajímavých setkání. Třicet 
dva studentů z technických vysokých škol z Brna, Prahy, Ostravy, Plzně 
a Bratislavy si během dvoutýdenního pobytu v elektrárně vyslechlo přes 
25 odborných přednášek a strávilo více jak 20 hodin v útrobách jaderné 
elektrárny, kde nechyběla ani návštěva kontrolovaného pásma, tedy her-
metických prostor právě odstaveného 1. reaktorového bloku. 

Úroveň a hloubka znalostí o jaderné elektrárně byla na závěr ověřena 
tradičním testem, ve kterém nejlépe uspěl student oboru elektroenerge-
tika Vysoké školy báňské v Ostravě Tomáš Serafin.

Čas se našel i na kreativní tvorbu. Studenti různým způsobem sty-
lizovali samotnou akci. Na snímku je jedna ze skupin, která vytvořila 
nápis LU EDU pomocí svých rukou, jiní se oblékli do bílých ochran-
ných oděvů a nápis vytvořili z celých svých těl.

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!

Foto: archiv EDU

Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás od 3. do 12. října zve na

ŘÍZKOBRANÍ
150 g  Smažený řízek z vepřové kýty s česnekem - 99 Kč
150 g  Smažený vepřový řízek marinovaný v jogurtu s chilli papričkami - 119 Kč
150 g  Smažený alpský řízek s tatarskou omáčkou a sýrem - 119 Kč
150 g  Smažený vepřový řízek plněný šunkou a sýrem - 139 Kč
250 g  Smažený vepřový řízek „Sloní ucho“ - 149 Kč
150 g  Smažená vepřová kýta plněná špekovým zelím - 145 Kč
150 g  Přírodní moravský vepřový řízek plněný vejcem, slaninou a šunkou - 139 Kč
150 g  Přírodní řízek z vepř. panenky s drůbežími játry a slan. chipsem - 169 Kč
150 g  Kuřecí řízek obalovaný v cornflakes - 119 Kč
150 g  Smažený kuřecí řízek obalený v bylinkách a parmezánu - 129 Kč
150 g  Smažený kuřecí Cordon Bleu - 149 Kč
150 g  Smažená kuřecí prsa plněná jablky a křenem - 129 Kč
150 g  Přírodní kuřecí prsa plněná jablky a křenem - 129 Kč
200 g  Smažené řízky z lilku se sýrem Madeland - 89 Kč   
Doporučené přílohy: 200 g  Bramborový salát - 30 Kč, 200 g  Bramborový salát 
s majonézou - 30 Kč, 200 g  Vídeňský bramborový salát - 30 Kč, 200 g  Staro-
český bramborový salát - 30 Kč. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

od 7. do 16. listopadu 2014 - MENU SVATOMARTINSKÁ HUSA
8. listopadu 2014 - SVATOMARTINSKÁ HUSA, GALAVEČER

K poslechu a tanci bude doprovázet „DUO HURIKÁN“ - Václav Ostrovský.
Přijímáme objednávky. Omezená kapacita míst. 

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

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům
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.

1. 10. v 18.00 hodin - AKTIVNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Pravidelné středeční cvičení. Těší se na Vás Roman Minařík. 
Vstupné 100 Kč. Počet účastníků je omezen, rezervaci místa prosím 

zašlete na email: roman.minarik@gmail.com
2. 10. v 17.00 hodin - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

pro začátečníky i mírně pokročilé. Poslední 4 volná místa.
4.- 5.10. - VÍKENDOVÝ KURZ REIKI I.

Máte zájem se naučit základní práci s energií Reiki? Objevte umění 
sebe léčení a léčení ostatních. Cena kurzu 1110 Kč. Přihlášky

a dotazy posílejte na email roman.minarika@gmail.com

ZA VÁŠ DOBRÝ SKUTEK
SLADKÁ ODMĚNA!

Ve středu 8. října 2014 pořádá Dům léčby bolesti s hospicem sv. 
Josefa v Rajhradě již 13. ročník benefiční akce „Koláč pro hospic“, 

která se mimo jiné uskuteční také v Ivančicích
na Palackého náměstí v době od 10 do 15.30 hodin.
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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. 104 - 113

- Tkalcovská
Další část ulice Palackého se nazývala Webergasse (Tkalcovská) a po roce 

1918 ulicí Palackého. Ulice začínala od křižovatky s ulicí Školní. 
Současná novostavba s č. p. 113 (116/I) byla od roku 1865 v majetku obce a 

sloužila jako obecní pastouška. Jednalo se o nouzové ubytování obecních zřízenců 
a nuzných obyvatel. V domě město pečovalo o plemenné býky. Před válkou zde 
bydlel dělník Jan Brick, který se s rodinou staral o býka, p. Bašta, který zajišťoval 
úklid města, a Antonín Kocanda, který bydlel v zadní zahradním domku, p. Dobi-
ášek atd. Válkou zničený dům byl opět vystavěn v polovině 50. let 20. století 

Domek s č. p. 112 (59/I) patřil Johannu Dvořákovi (1857-1881), Františce 
Hronové (1881-1895), Johannu Kunzovi (1895-1920), který v roce 1912 zřídil
na domě novou fasádu, Anně Chytré (1920-1924) a poté Janu Leitnerovi. Bydlel
v Krumlově už od roku 1905. Živil se jako obuvník a bydlel zde se ženou Antonií
a synem Richardem, rovněž obuvníkem. V letech 1924 a 1925 Leitnerovi přistavěli 
chlév a opravili štít domu. V domě žila před válkou rodina Chmelkova - dělnice 
Františka, soukromý úředník Karel a řidič Silvestr. Dům byl podle úředních 
dokumentů zchátralý už v roce 1942 a hrozil sesutím. Byl obnoven Richardem 
Leitnerem v roce 1950 jako přízemní domek. Jelikož neměl dědice, přešel domek 
na město, které jej v roce 1983 předalo do trvalého užívání obuvnickému družstvu 
Snaha Brno. V průběhu roku 1986 byl dům adaptován a od září téhož roku zde byla 
otevřena prodejna a opravna obuvi. Po roce 1989 byl dům městem pronajímán,
v roce 1991 zde fungovalo kadeřnictví Olgy Kratochvílové. Ve stejném roce byla 
zřízena Městská policie, jejíž služebna sem byla po adaptacích domu umístěna.

Vedlejší dům s č. p. 111 (58/I) vlastnili Hanuš Seidl (1872-1880), Rosalie Hav-
líčková (1880-1894), Ferdinand Havlíček (1894-1912) a po něm Alois Slovák. 
Tento účetní ředitel působil v MK od roku 1899. V roce 1912 si postavil tento 
dům se slečnou Emilií Leikepovou. Dům byl postaven podle plánů Antonína Kaš-
para, novostavba byla přízemní s podkrovní světnicí. Před 2. světovou válkou žil 
v domě pouze Alois Slovák, již jako ředitel ve výslužbě, s hospodyní. V průběhu 
války či těsně po ní přešlo vlastnictví domu na Růženu Jelínkovou z Brna. Od ní 
koupila parcelu rodina Holátkova, která se v roce 1947 jala přestavovat bombar-
dovanou budovu. Ta byla nově postavena podle plánů Antonína Svobody.

Další jednopatrová novostavba s č. p. 110 (57/I), postavená v roce 1982, 
nahradila dům č. p. 57/I, který v roce 1851 vlastnil tkalec František Polický, 
dále Františka Wlassak (1877-1911), Hanuš Wlassak (1911-1924) a poté pak 
Antonín Svoboda. Tento rolník zde žil s manželkou Františkou a dětmi Marií, 
Ottou a Antonínem. Původní dům byl po válce zbořen.

Další úzký jednopatrový domek s č. p. 109 (56/I) je rovněž novostavbou, dosta-
věnou v roce 1970. Původní dům patřil p. Scharowetzovi (1869-1890), Josef Titz 
(1890), Alexandr Glücksmann (1890-1893), za něhož bylo vystavěno vedlejší kří-
dlo budovy, Josef Medla (1893), Ernst Fiala (1893-1900), který v domě adaptoval 
nové příčky, a poté Johann a Štěpánka Růžičkovi. Johann měl autodílnu, byl rov-
něž členem krumlovského hasičského sboru. Syn Leo převzal otcovu živnost. Za 
války narukoval a zbytek rodiny byl odsunut. Dům byl po bombardování stržen.

Dům s č. p. 108 stojí na parcelách domů č. p. 150/I a 55/I. Vedle Růžičkova 
domu stával dům č. p. 150/I. Nejpozději od roku 1892 zde bydlela rodina Jo-
naschova. V tomto roce jsou jako majitelé domu uvedeni Margarette a Bartholo-
maus Jonaschovi, o dva roky později již Cyrill Jonasch. Tento kovářský mistr žil
ve městě od roku 1868 a se ženou vychovával dcery Sofii a Marii. Dům přestavo-
vali v roce 1909. Po válce rodina odešla. Dům č. p. 55/I patřil Martinu Rennerovi 
(1868-1888), Josefu Schebkovi (1888-1890), Kateřině Rennerové (1890), Antoní-
nu a Karolíně Louckým (1890-1929) a od roku 1929 Janu a Františce Louckým. 
Jan Loucký byl povoláním krejčí a taktéž členem krumlovského hasičského sboru. 
Současná jednopatrová novostavba s balkonem vznikla v 60. letech 20. století.

Vedlejší dům s č. p. 106 (161/I) je rovněž moderní novostavbou. Původní 
dům náležel Antonu Absatzovi (1862-1881), Marii Karkové (1881-1886), Jo-
hannu Růžičkovi (1886-1888), Franzi Prochazkovi (1888-1916) a od roku 1916 
obuvníku Emanuelu Pešinovi. Rodák z Bystřice nad Pernštejnem přišel do MK v 
roce 1916 a ještě v témže roce si pořídil tento dům. Bydlel před válkou se ženou 
Kateřinou, synem Emanuelem a dcerou Valerií, část domu pronajímali. Pešinova 
živnost fungovala i za války. Jejich vybombardovaný dům byl po válce opět vy-
stavěn Františkem Burešem. Ten vypracoval plány přízemního domu s obytným 
podkrovím v roce 1946 a jeho stavba byla dokončena o tři roky později.  

Předposledním domkem v této řadě je č. p. 105 (54/I). Původní dům vlast-
nili Johann Růžička (1876-1887), Josef Kocáb (1887-1907), který v roce 1903 
dům adaptoval, soustružník Josef Halámek (1907-1923), Kateřina Steinerová 
(1923-1924) a od roku 1924 Václav Kratochvíl. Tento kontrolor u Nemocenské 
pojišťovny přišel do MK v roce 1910 a před válkou zde žil se ženou Karolínou 
a dcerami Marii a Věrou. Při bombardování byl dům zcela zničen. Novostavba 
přízemního domu podle plánů Františka Bureše byla dokončena v roce 1950.

Poslední domek z této fronty nese č. p. 104 (148/I). Původní zdobný přízemní 
dům se štítem a věží do ulice byl sídlem okresního silničního výboru. Ten měl 
za úkol spravovat okresní silnice a provádět stavby. Dům dříve patřil Franzi 
Bradáčovi (1871-1882), Josefu Halámkovi (1882-1886), Ignáci Kovářovi 
(1886-1896), Johannu a Julii Lustigovým (1896-1912). Silniční úřad zde mimo 
válečné období fungoval od roku 1912 do roku 1960. Bombardování přečkal 
dům podle historických fotografií v poměrně dobrém stavu. Byl přestavěn
do podoby jednoduchého kvádru o dvou nadzemních podlažích až v 60. letech. 
Od roku 1962 byly zdejší garáže pronajímány ZO Svazarmu Moravský Krum-
lov na účely svépomocných dílen. Od roku 1968 zde bylo umístěno Okresní 
veterinární zařízení. V roce 1973 bylo Veterinární středisko zrekonstruováno
a využívalo budovu do roku 1992, poté objekt odkoupil MVDr. Petr Sochor.
Po revoluci zde sídlila elektrikářská firma Ing. Jaroslava Ptáčka. V roce 1993 
zde byly zřízeny kosmetické služby Heleny Doffkové.            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.

Pod názvem Dukla si připomí-
náme boje v Dukelském průsmyku, 
vstup československého armádní-
ho sboru a Rudé armády na území 
Československé republiky dne 6. 
října 1945. Tento den byl slaven 
jako Den československé armády. 

Boje o Dukelský průsmyk byly 
jen částí Karpatsko-dukelské 
operace. Původně neměla Rudá 
armáda v úmyslu podstoupit 
náročný přechod přes Karpaty, 
ale začátek Slovenského národ-
ního povstání změnil původní 
plány vedení Sovětského svazu 
postupovat podél severní strany 
Karpat. Během 4 dnů byla při-
pravena operace s cílem pronik-
nout Dukelským průsmykem na 
Slovensko. Útok byl zahájen 8. 
září 1944 vojsky 1. ukrajinského 

frontu maršála Koněva a příští 
den vstoupil do bojů také 1. čes-
koslovenský armádní sbor.

Bohužel první den přinesl ar-
mádnímu sboru obrovské ztráty. 
U vesnice Wrocanka se vedení čs. 
sboru domnívalo, že postupuje 
územím již osvobozeným Rudou 
armádou a v nebojové sestavě 
vstoupilo do palebného sektoru 
německého dělostřelectva. Vý-
sledkem byla ztráta 600 mužů a 
útěk méně zkušených vojáků. 

Přes těžké ztráty nebyl časový 
plán, během 4 až 5 dnů dosáhnout 
města Stará Ĺubovňa - Prešov, 
dodržen. Jako příčina se uvádí 
odzbrojení dvou slovenských 
divizí, které měly umožnit prů-
chod průsmykem bez boje, dále 
obsazení a opevnění průsmyku 
německou armádou. Také přípra-
va na operaci byla příliš krátká a 
zvláště na začátku operace vázla 
komunikace. mezi sovětskou ar-
mádou a čs. armádním sborem. 

Během bojů o průsmyk padlo 
19 000 sovětských vojáků a také 
1 800 příslušníků 1. čs armádního 
sboru, 4 500 jich bylo raněno a 
sbor přišel o 90 % velitelů. Boje 
o průsmyk trvaly do 11. listopadu 
1944, celá operace do jara 1945.

Bojů v Karpatsko-dukelské 
operaci o Dukelský průsmyk se 
zúčastnilo i pět vojáků z Ivančic, 

kteří měli štěstí, že přežili. Ales-
poň v krátkosti je připomeneme.

Ota Brück (*1915) odešel za-
čátkem prosince 1939 spolu s dal-
ším Vančákem Mirkem Muchou 
ilegálně do zahraničí. Přes Slo-
vensko, Maďarsko, Jugoslávii a 
Sýrii se dostal do Francie a po její 
porážce odplul do Anglie. 

Spolu s dalšími vojáky z Ivan-
čic a okolí je ubytován v táboře 
Cholmondeley. Po cca 3 letech 
- dne 18. července 1944 odplouvá 
z Anglie a koncem srpna dorazil 
do Sovětského svazu. Nejdříve 
byl zařazen do funkce pomoc-
níka štábu 3. československé 
samostatné brigády, od konce září 
působil jako velitel 3. baterie 4. 
dělostřeleckého pluku, se kterým 
prodělal krvavé boje na Dukle a 

východním Slovensku.
Při dukelské operaci se také 

potkal s Ottou Šachrem, spolu-
žákem z gymnázia v Ivančicích: 
„Osadou prochází prapor samo-
palníků, vpředu Ota Šachr, globe-
trotter a kamarád z klukovských 
let. Bůh suď, kde se tady najed-
nou vzal, myslil jsem, že cvičí 
černochy na Madagaskaru. Je 
mu osmadvacet roků a má bradku 
jako starý, ostřílený zálesák.“

Od 1. března 1945 se stal O. 
Brück velitelem dělostřelecké 
baterie 5. dělostřeleckého pluku u 
4. československé samostatné bri-
gády a zůstal jím do konce války. 
Dne 9. května 1945 ukončil válku 
v Martině. Své zážitky od odchodu 
z Ivančic a až do opětovného pří-
chodu do Ivančic popsal Ota Brück 
v knize Na průsmyku bílý kříž, 
která vyšla v Praze v roce 1968.
V roce 2003 obdržel Ota Brück 
čestnou Cenu města Ivančic. Ze-
mřel v Trutnově v roce 2007.

Walter Jelínek (*1907) odjel 5. 
dubna 1942 spolu s rodiči v po-
sledním ivančickém transportu do 
Brna, po třech dnech do Terezína 
a později do Polska. W. Jelínek 
měl štěstí, protože byl zařazen 
jako vyučený elektrotechnik do 
pracovního komanda mimo tábor. 
Když se v květnu 1943 dozvěděl, 
že má být odeslán do vyhlazova-

cího tábora, uprchl a dostal se do 
kontaktu s polskými partyzány. 
Po přiblížení Rudé armády přešel 
frontu a 31. srpna 1944 se přihlá-
sil do 1. čs. armádního sboru. Na 
Dukle sloužil jako spojař. Po vál-
ce se vrátil do Ivančic, kde bydlel 
až do své smrti.

Jan Novák. V roce 1925 se 
rodiče odstěhovali s ním a dvěma 
sourozenci do Sovětského svazu, 
kde se vyučil soustružníkem. V 
roce 1938 se jeho rodina vrátila 
zpět do republiky, ale Jan se roz-
hodl v Sovětském svazu zůstat. 
Když se v roce 1942 začala v 
Buzuluku formovat čs. jednotka, 
patřil k prvním dobrovolníkům. 
Na Dukle velel baterii houfnic 
152 mm u 1. dělostřeleckého plu-
ku 1. československé samostatné 
brigády. V květnu 1945 se v 
hodnost poručíka vrátil do vlasti, 
zůstal v armádě jako velitel Ob-
lastního obranného zpravodajství 

pro oblast Hradce Králové, ale 
v červenci 1945 zahynul při ne-
vyjasněné autonehodě u Hradce 
Králové. Pohřben je v Ivančicích.

Otto Šacher (*1917) - absolvent 
vojenské akademie. V dubnu 1939 
odchází ilegálně s dalším Van-
čákem JUDr. B. Steinerem přes 
Polsko, Francii do Velké Britanie. 
Zúčastnil se bojů v Africe, vyzna-
menal se při obraně pevnosti Bir 
Hakeimu v Libyjské poušti. V srp-
nu 1944 se vrátil do Velké Britanie 
a dne 28. září odplouvá do Sovět-
ského svazu. Dne 10. listopadu se 
hlásil u čs. jednotky v Krosnu.

Bojů na Dukle se zúčastnil jako 
velitel průzkumné roty a později 
jako velitel 2. praporu samopalní-
ků u 3. čs. samostatné brigády. Na 
setkání s Otou Brückem vzpomíná 
v knize 75 000 km za svobodou: 
„Jsem s praporem v čele naší 
brigády. Provází nás dělostřelecká 
baterie 76 mm kanonů. Velí ji můj 
spolužák z gymnázia Ota Brück.“

V březnu a začátkem dubna 
onemocněl malárií (poprvé one-
mocněl malárií na Madagaskaru v 
roce 1943). Po nástupu do služby 
od 9. dubna 1945 byl ustanoven 
(v hodnosti kapitána) velitelem 
čestného oddílu prezidenta re-

publiky. Za účast v bojích byl 
Otta Šacher vyznamenán, mimo 
jiná vyznamenání, francouzským 
Křížem řádu čestné legie, sovět-
ským Řádem Rudého praporu a 
Čs. válečným křížem 1939-1945.

 Po válce zůstal v armádě, byl 
vyslán studovat vysokou vojen-
skou školu v Sovětském svazu, 
ale po únoru 1948 emigroval
a žil dlouhá léta v Africe. Zemřel 
v roce 1990 ve Francii. 

Ctirad Šindelka (*1917) - ab-
solvent vojenské akademie. V září 
1939 odešel ilegálně do Polska, 
kde se přihlásil do čs. vojenské 
jednotky v Malých Bronowicích. 
Po porážce Polska byl spolu s 
dalšími Čechoslováky internován 
v Sovětském svazu. Po propuště-
ní v roce 1940 odjel do Palestiny, 
kde se stal příslušníkem 11. čs. 
pěšího praporu. Bojoval v Africe 
u Tobruku a po skončení bojů byl 
převelen do Sovětského svazu. 

Během karpatsko-dukelské ope-
race velel 2. dělostřeleckému pro-
titankovému pluku. Po Novém 
roce 1945 utrpěl při autohavárii 
komplikovaný otřes mozku a až 
do konce války se léčil. Po vál-
ce zůstal v armádě u 4. tankové 
brigády v Pardubicích v hodnosti 
majora, odkud byl povolán do 
Vysoké školy válečné v Praze. 
V září 1949 s rodinou emigroval 
do Spojených států, ale později 
odešel do Austrálie, kde zůstal až 
do své smrti v roce 1997.

Naše krátká vzpomínka připo-
míná několik jednotlivců z Ivan-
čic, kteří riskovali život nejen 
útěkem do zahraničí po zabrání 
Československé republiky Hitle-
rem, ale i svým rozhodnutím 
vstoupit do zahraničních jednotek. 
To bylo skutečně velké riziko, pro-
tože se vystavili nebezpečí, buď 
že v boji padnou, nebo v případě 
zajetí budou popraveni jako zrádci. 
Po únoru 1948 platila jiná kriteria a 
někteří raději emigrovali do zahra-
ničí - vyhnuli se tak perzekucím. 

Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Kniha Ivanči-

ce, dějiny města • Sokolnický zpra-
vodaj, zvláštní vydání 3. 5. 2013
• Ivančický zpravodaj 10/2004

Vančáci na Dukle

Walter Jelínek

Otto ŠacherOta Brück

Ctirad ŠindelkaJan Novák

Dukelský průsmyk. Památník
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM - 29. 09. - 12. 10. 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

• říjen - Výstava - ŠICÍ STROJE. Galerie Knížecí dům, vstupné 20 Kč, sníže-
né 10 Kč, školní skupiny zdarma. 
• říjen - Výstava - PRÁCE ŽÁKŮ ZŠ IVANČICKÁ M. KRUMLOV, Měst-
ský úřad Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• říjen - Výstava obrazů DANIELY ŽĎÁRSKÉ v Galerii Plachý.
• 27.9. - 5.10. - POCTA ALFONSI MUCHOVI 2014: • 27.9. v 19.00 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.
• 5.10. v 10.00 hod. - KOUZELNÁ ŠKOLKA s Majdou a Františkem, dětské 
představení v kinosále M. Krumlov, vstupné jednotné 150 Kč.
• 11.10. od 9.00 hod. - V. BURČÁKOBRANÍ A 5. ROČNÍK PŘEHLÍDKY 
REGIONÁLNÍCH DECHOVÝCH HUDEB. Na náměstí Svobody Rakšice
a ve staré hospodě v Rakšicích. Vstupné 50 Kč, senioři a děti do 15 let zdarma.
• 11.10. od 15.00 hod. - POLÁNSKÁ DRAKIÁDA u bývalé bažantnice.

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

• 29.9. ve 14.00 hod. - LITVA - KRAJ JANTARU A DŘEVĚNÝCH KŘÍŽŮ. 
Cestopisné vyprávění J. Puchegger Chadalíkové. Můžete se těšit i na promítání 
videa a fotografií z cest, kde poznávala množství historických památek, malebnou 
krajinu ledovcových jezer, mokřadů, písečných dun a vesniček s půvabnou lidovou 
architekturou. Ve spolupráci s TyfloCentrem M.K. Vstupné 15 Kč.
• říjen - PRODEJ OPOTŘEBOVANÝCH KNIH, ČASOPISŮ A HARLEKÝNŮ. 
• 6.10. ve 14.00 hod. - NÁVRAT DO ČECH. Životní příběh K. H. Borovského 
přednáší Mgr. Eva Kopčilová v rámci Literární kavárny. Vstupné 40 Kč.
• 7.10. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Ukázka kroniky knihovny, prominutí 
registračních, upomínacích a rezervačních poplatků.

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
• 1.10. od 15.00 hod. - DEN SENIORŮ v Restauraci Slávie s taneční zábavou. 
• 22.10. - OSLAVA VÝROČÍ VZNIKU I. REPUBLIKY. Lampiónový prů-
vod, ohňostroj. Začátek u ZŠ v 18.30 hodin
• 22.10. v 17.00 hod. - PODZIMNÍ VÝSTAVA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE.
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
• 4.10. v 17.00 hod. - PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU zahrad, vinic, polí a všech-
na Boží dobrodiní. Kaple sv. Antonína.
• 18.10. v 19.00 hod. - JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA. Divadelní předsta-
vení v kulturním domě. Vstupné dobrovolné. Pořádá město a Spolek Divoch. 
• 25.10. v 19.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA S DOLŇÁKY. Kulturní dům, 
vstupné 60 Kč. Hraje místní kapela Dolňáci, občerstvení a tombola zajištěno. 
 • v sobotu a neděli od 10 do 17 hod. - OTEVŘEN KLÁŠTER.

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.
• do 30. 11. - ZAPOMENUTÍ SVĚDKOVÉ DÁVNÉ SLÁVY. Výstava Muzea
Brněnska - Muzea v Ivančicích. Umění od 17. do počátku 19. století ze sbírek 
Muzea Brněnska. Galerie Památníku A. Muchy.
• 8.10. - 9. 11. - ENKAUSTIKA. Malování horkým voskem a žehličkou. Pro-
dejní výstava ALENY SLADKÉ. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 9.10. - 12.10. - MENŠÍKŮV ÚSMĚV - IVANČICE 2014. Zábavný program 
k nedožitým 85. narozeninám ivančického rodáka VLADIMÍRA MENŠÍKA. 
Program: Čtvrtek 9.10.: 9.00 JÁ, MENŠÍK - divadelní vystoupení ZŠ Vl. 
Menšíka; 10.15 JÁ, MENŠÍK - divadelní vystoupení ZŠ Vl. Menšíka; 19.00 
BAKALÁŘI- oblíbený televizní pořad s Vl. Menšíkem v hlavní roli. Vstup zdar-
ma. Pátek 10.10.: 10.00 JÁ, MENŠÍK - divadelní vystoupení ZŠ Vl. Menšíka, 
18.00 JÁ, MENŠÍK - divadelní vystoupení ZŠ Vl. Menšíka. Vstup zdarma. So-
bota 11.10.: 19.00 Z LOUŽE POD OKAP - divadelní komedie. Neděle 12.10.: 
10.30 DOKTORSKÁ POHÁDKA - filmová pohádka; 17.00 DOKTORSKÁ 
POHÁDKA - filmová pohádka; 18.00 BAKALÁŘI- oblíbený televizní pořad 
s Vl. Menšíkem v hlavní roli. Vstup zdarma. Kino Réna Ivančice. Před každým 
promítáním mohou diváci shlédnout sestřih z pořadů konaných v Ivančicích na 
počest Vladimíra Menšíka. Výstavu Menšíkových portrétů v kině Réna vytvoři-
la Základní škola Vl. Menšíka a Základní škola T. G. M. Ivančice.
• 11.10. v 19.00 hod. - Z LOUŽE POD OKAP. Divadelní komedie. Účinkují: 
V. Kratina, F. Tomsa, D. Homolová, M. Dolinová. Kino Réna Ivančice, vstupné: 
240 Kč. Předprodej od 15. 9. v KIC Ivančice.
• 29.11. v 19.00 hod. - CONCERTINO LENKY FILIPOVÉ. Vánoční koncert. 
Kino Réna Ivančice, vstupné: 320 Kč. Předprodej od 15. 9. v KIC Ivančice.

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1.10. v 17.00 hod. - DEN SENIORŮ. Neformální přátelské posezení pro seniory
s doprovodným programem ve Společ. sále ZKC. Vstup volný. Pořádá Klub seniorů.
• 5.10. v 9.00 hod. - DĚTSKÝ BAZAR. Burza dětského oblečení. Ve Společen-
ském sále ZKC. Pořádá KIC Rosice.
• 6.10. v 19.30 hod. - LISTOVÁNÍ JÁ SE NEBOJÍM. Pořad scénického čtení 
přináší na jeviště syrový a zároveň něžný román o krutosti světa, o předčasném 
loučení s časem dětských her a bezstarostnosti, a také o boji s děsem a strachem, 
který si v sobě nosí každý člověk. Účinkují: Pavel Oubram, Tomáš Drápela, 
Lukáš Hejlík. V kině Panorama. Vstupné: předprodej KIC 90 Kč, na místě 110 
Kč, senioři a studenti 50 Kč. Pořádá KIC Rosice.
• 10.10. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Koncert žáků ZUŠ ve Spo-
lečenském sále ZKC. Pořádá ZUŠ.
• 11.10. - MALÉ, ALE PŘESNÉ. Zahájení výstavy modelů mapující činnost 
modelářského klubu K311. Výstava bude přístupná ve všední dny od 9.00 do 
12.00 a od 13.00 do 17.00.  Vstupné dobrovolné. Společ. sál ZKC. Pořádá KIC.
• 12.10. od 8.00 hod. - PODZIMNÍ FARMÁŘSKÝ TRH. Kvalitní potraviny
a řemeslné výrobky od pěstitelů a malovýrobců z regionu. Na nádvoří zámku. 

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

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 28.9. - ZAMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY. Od 9.30 do 10.30 
hodin 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. 
• 4.10. - XXXV. OSLAVANSKÝ PODZIMNÍ KROS. Tradiční závody pro 
všechny věkové kategorie. Prezentace od 8.30 hodin, start v 9.20 hod. na stadi-
onu TJ. Pořádá TJ Oslavany, oddíl atletiky.
• 22.10. - TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ. Taneční prodloužená v sále Dělnické-
ho domu. Pořádá DDM a ŠD Oslavany
• 23.10. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
Připravujeme: • 31.10. od 17.00 hod. - CESTA ZA SVĚTÝLKEM. Tradiční 
lampionový průvod městem s pohádkovými stanovišti na zámku. Sraz na no-
vém náměstí. Pořádá KIS Oslavany a DDM a ŠD Oslavany.

  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
• OD 22.9. ZAČÍNAJÍ KROUŽKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ SVOU PRAVI-
DELNOU ČINNOST. Info a rozvrh kroužků najdete na www.domecekmk.cz 
nebo se stavte za námi v kanceláři DDM, nám. TGM 35, Těšíme se na vás !!! 
• NABÍZÍME VOLNÁ MÍSTA V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH: Tvořivé 
kroužky: Keramika, Šperkovnička, Tvořílek, Výtvarný kroužek. Taneční 
kroužky: Free Dance Group - moderní tanec pro mladší na Domečku a pro 
starší na ZŠ Ivančická, Roztleskávačky, Taneční kroužek, orientální tanec. 
Zábavné kroužky: Literárně-dramatický kroužek, Tyjátr (divadelní), Recep-
tík, Hokus-pokus, Djembe bubnování, klub Poškolák (s x-boxem, fotbálkem 
a vzdušným hokejem). Jazykové kroužky: Angličtina s rodilým mluvčím, 
Ruština. Sportovní kroužky: Airsoft, Florbal, Sportovní kroužek, DiscGolf, 
Sebeobrana, Košíková, Posilovna, Aerobic, Sportovní kroužek s Kinballem.
KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY: Cvičeníčko pro rodiče s dětmi od 1,5 roku, 
Stonožka, Hňácáníčko (keramika pro rodiče s dětmi) a Angličtina pro nejmenší.
KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ: Keramika, cvičení Fit MIX, Powerjóga, Pilates, 
Orientální tanec, Djembe bubnování pro dospělé. 
• POZOR!!! Otevíráme tříměsíční KURZ ANGLIČTINY PRO DOSPĚLÉ 
ZAČÁTEČNÍKY, kteří by chtěli začít s angličtinou a naučit se základy jazy-
ka a konverzace. Kurz bude probíhat v pondělí od 17 do 18 hodin, od 6. října, 
cena 1.500 Kč, vede Mgr. Hana Sobolová. 
• 29.9.-3.10. BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Program dopravní výchovy pro děti 
mateřských škol a 1. a 2. třídu základních škol.
• PROGRAM PRO DĚTI NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY: 
27.10. - SPACÁKOVÁNÍ NA DOMEČKU - Přenocování na Domečku ve spa-
cáku, zábavné hry se spacákem, hry, sranda a kamarádi, to vše Tě může potkat
o podzimních prázdninách. Nástup v 16 hodin, odchod ráno v 9 hodin.
29.10. - VÝLET DO ZÁBAVNÍHO PARKU BONGO. Výlet vlakem do zá-
bavního parku BONGO, vyžití na atrakcích. 

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 1.10. v 17.00 hod. - SENIORSKÁ STŘEDA. Tradiční posezení vedrovic-
kých seniorů v přednáškové místnosti Muzea ve Vedrovicích.
• 3.10. v 17.00 hod. - LITERÁRNÍ KAVÁRNA. Přijďte posedět při dobrém 
čaji nebo kávě a poslechnout si něco o životě Karla Havlíčka Borovského. Ka-
várnou provází paní Kopčilová v přednáškové místnosti Muzea a IC.

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
• ZÁJMOVÉ KROUŽKY SVČ IVANČICE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015: 
• Jazykové • Sportovní • Taneční • Hudební • Tvořivé • Technické • Zábavné
• Nejen pro rodiče s dětmi. Novinky: • Sebeobrana • Atletika • Šprtec • Streetshow 
• Twerk • Lady choreo • Keyboard • Kytara • Moderní zpěv • Dramatický krou-
žek • Holčičárna • Otevřená dílna • Hlasová dílna • Airsoft • LARP • Vydrýsek
• Myslivecký kroužek • Umíme se bavit. Informovat a přihlásit se můžete v SVČ 
Ivančice, Zemědělská 2, pondělí - pátek od 8.00 do 18.00 hodin. Podrobnosti
o náplni a termínech konání kroužků: www. svcivancice.cz
• 2.10. od 17.00 do 21.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. K tanci a poslechu 
hraje skupina NAŽIVO. Občerstvení zajištěno. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, 
vstup z Padochovské ul. Poplatek: 80 Kč/osoba. 
• 10.10. od 17.30 hod. - AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ. Vezměte si lampion a přijďte si 
posvítit na strašidla. Čeká Vás zábavná cesta, plná strašidelných úkolů a tajůpl-
ná cesta sklepením, malování na obličej, tvořivá dílna, dětský koutek. v 19.10 
hodin OHŇOSTROJ. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 50 Kč./osoba
• 17.10. - BONGO BRNO. Výlet do zábavného rodinného parku. Pedagogický 
dozor zajištěn. Odjezd v 16.15 hod. - Ivančice, aut. nádraží. Poplatek: děti do 2 let 
zdarma, děti od 2 let 200 Kč, dospělí 150 Kč. Přihlášky do 13.10. v SVČ Ivančice.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 5.10. od 9.00 do 12.00 hod. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST. 
Program na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany. Jízda zručnosti, dopravní soutě-
že, ... S sebou dopravní prostředek, helmu, pití. Poplatek 20 Kč. 

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. 
• 26.9. od 19.00 hod. - VEČER PRO ŽENY V ZAHRADĚ. Téma: „ŽIVOT S 
REIKI“, host. Mgr. Aneta Mladějovská. Čeho se během večera dotkneme : může 
reiki skutečně léčit? existuje černá a bílá magie? duchovní svět okultních praktik? 
apod. Příspěvek na občerstvení 20 Kč.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 3.10. - ZASTÁVKA-PŘÍBRAM-RAPOTICE. Odjezd bus č. 153 v 8.01 hod. 
z Ivančic. Chůze 10 km. Z Rapotic zpět bus do Ivančic. Vede Hana Pokorná. 
• 11.10. - ADAMOV-NOVÝ HRAD-ČERTŮV HRÁDEK-BLANSKO. Chů-
ze 13 km, středně náročná trasa. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.16 hod. do Brna. 
Z Brna vlakem v 9.02 hod. do Adamova. Turistům, kteří nemají vyřízenou 50 
% slevu na vlak, doporučujeme zakoupení 24 hodinové jízdenky IDS za 190 Kč 
pro 2 osoby. Vede  Hana Šťastná.
• 17.10. v 19.00 hod. - SCHŮZE VÝBORU ve vinárně Komarov.
• 18.10. - VYCHÁZKA OŘECHOV-BUDIŠOV. Odjezd vlakem z Ivančic v 
8.16 hod do Brna, dále vlak Brno - Ořechov u Křižanova, odjezd v 9.35 hod.  
Zpět vlakem z Budišova v 16 hodin do Studence, přestup Třebíč - Brno. Chůze 
20 km. Vede Milan Blaha.
Občanské sdružení Výletníci Moravský Krumlov

Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 607 052 644
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.vyletnicimk.estranky.cz

• 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 Špindl. Mlýna s polopenzí a možností každodenního lyžování v nejbližších lyžař-
ských střediscích. 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 polo-
penzí. Doprava: dospělí 700 Kč, děti do 15 let 350 Kč. 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 hodin. Návrat: 31. 1. 2015 v odpoledních hodinách. Přihlášky ihned. 
Záloha 1.000 Kč 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.  

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 18/14 vyjde 10. října 2014, uzávěrka 7. října 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info. 

Chryzantéma, organizace Jižní Moravy pořádá 29. Tradiční 

IVANČICKOU VÝSTAVU CHRYZANTÉM
24. - 26. října od 9 do 17 hodin

v sále besedního domu v Ivančicích
Po dobu konání výstavy je zajištěn prodej chryzantém. Na výstavě
lze získat informace o pěstování chryzantém na zahrádce i v bytě.

Příjemný zážitek přeje výstavní výbor. www.chryzantema.mypage.cz

STRAŠIDELNÝ ZÁMEK V HRUBŠICÍCH
sobota 11. října 2014 - strašidelná brána se otevírá ve 14.00,
prohlídkové trasy na strašidelném zámku od 15.00 do 19.00!

Program: 15.00 - taneční vystoupení ve stylu Drakula
16.00 - šermířské vystoupení skupiny Taranis
17.00 - opakování vystoupení ve stylu Drakula
17.30 - šermířské vystoupení skupiny Taranis

19.00 - opakování vystoupení ve stylu Drakula + ohńové efekty
19.45 - OHŇOSTROJ !!!

Během celého odpoledne - dlabání dýní, soutěže pro děti, tancování...
AKCE SE KONÁ I ZA ŠPATNÉHO POČASÍ.

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 prezence

 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.
Více na http://atletika-mk.webnode.cz/

Stárci s chasó držijó v soboto 27. 9. a v nedělo 28. 9. 2014

HODE V RÓCHOVANECH
Podle starodávnyho zvyko se všechnó vobřadnosti a vážnosti.

V soboto vodpoledne vo dvóch pudó stárci s kapeló pro stárkovó.
Vo třech bode chasa ho rychte žádat rychtářa a radni vo hodovy 

právo. Pak se bode tancovat na placo před rychtó. Večir začináme 
vo vosumi v sokolovni, a kdo zaplati 80 Kč, bode vitané.

V nedělo vodpoledne vo dvóch pudem pro stárkovó.
Vo třech začne program na Městečko, pak se bodó čist paragrafe 

a začne se zavádět. Ho rychtářskyho stolo bode přípitkek s 
rozmarýnem pro sósedke a sósede, komo bode zavedyno. 

Cely hode bode hrát voblibená kapela Túfaranka.
Kdebe pršelo, tak to všechno bode v sokolovni.

IVANČICKÁ HODINOVKA
Ve čtvrtek 2. řijna pořádají atleti z AK Ivančice již 28. ročník. 

Prezentace od 15 hod. na městském stadionu v Ivančicích. Startují 
muži do 39 let, ženy do 34 let, 40-59 let, nad 35 let, nad 60 let 

První tři závodníci v každé kategorii obdrží věcnou cenu, nejlepší
v kategorii můžů a žen pak dostanou pohár. Pro všechny je 

nachystáno občerstvení a diplom s uběhnutým počtem metrů.
Závodnici startují na vlastní nebezpečí a je nutné, aby byli v dobrém 
zdravotním stavu. Informace na emailu richardpokorny1@seznam,cz



» AUTO - MOTO
koupím
•• Škoda 1000 MB, 110, 120, Favorit 
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto. 
Může být odhlášené, ale v původním 
stavu. Tel.: 602 950 128.
•• Škodu Felicii, Fabii, Octavii, popř. 
i jiné auto za rozumnou cenu. Spěchá. 
Tel.: 604 470 816.
•• VW Transporter T1, T2 nebo VW 
brouk do r. v. 1979 v jakémkoli stavu 
i úplný vrak. Prosím nabídněte. Tel.: 
606 344 016.
•• 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
•• Škoda Fabia 1.4 Mpi, r. v. 2002, 
najeto pouze 58 tis. km, po 1. majiteli, 
nová TK, tažné zař., letní i zimní kola, 
cena 72.000 Kč. Tel.: 731 919 206.
•• Rover 2.0Sdi, sedan, r. v. 1997, 
EKO zaplacen, klima, 2 sady pneu. 
Cena 28 tis. Kč. Foto mailem kare-
na888@seznam.cz. 
•• kola na Š Favorit, zimní, málo jetá, 
cena dohodou. Tel.: 603 763 556.
•• strešní nosič a 2 držáky kol na Fiat 
Brava za 1.000 Kč. Tel.: 731 111 960.
•• plechový přívěsný vozík za Vari. 
Nosnost 350 kg. Cena 5.000 Kč. Tel.: 
731 456 992.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• byt 2+1 v Ivančicích. Bez RK. Tel.: 
775 190 419.
•• garáž v Ivančicích na sídlišti, platba 
ihned, vše zařídím. Tel.: 603 793 890.
hledám pronájem
•• garáže na starém sídlišti v Ivanči-
cích. Tel.: 777 187 074.
pronajmu
•• byt 3+kk v Dolních Dubňanech, 
částečně vybavený, po rozsáhlé 
rekonstrukci. Termín k nastěhování 
11-12 / 2014. Tel. 725 269 515.
•• garáž (širokou) v Němčicích u 
kurtu. Tel.: 603 793 890.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dřevěný přebalovací pult 72x51 cm 
s regálem, výška 87 cm. Cena 450 Kč. 
Tel.: 602 782 272.
•• kočár trojkombinace, hnědo-bé-
žovo-modrý, zn. JEDO, jako nový, s 
veškerým přísl. Cena 1.800 Kč. Oble-
čení na chlapečka od 9. měsíců do 2,5 
roku, levně... Tel.: 724 082 519.
•• dětskou postýlku z borovice 120/60 
s matrací. Cena 1.500 Kč. Prodávám i 
novou ohrádku. Tel.: 608 707 907.
•• dětskou autosedačku do 9 kg - 300 
Kč, houpací dřevěné kohouty od 1 
roku - 200 Kč, dětské body, dupačky, 
kombinézky č.56 až po č.74 - pěkné, 
málo použité ... Tel.: 723 224 165.

» RŮZNÉ
•• Nabídněte pro smuteční vazbu 
smrk pichlavý, stříbrňák, jedli 
douglasku. Příp. přijedeme a poká-
címe. Zájem máme jen o větve. Tel.: 
728 082 544.
•• Doučím matematiku žáky základ-
ních škol. Tel.: 739 111 757.
koupím
•• pevnou kovovou trubku, pr. 15-20 
cm, délka min. 3,30 metru vhodnou 
jako sloup k podepření střechy. Lev-
ně. Tel.: 602 782 272.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• novou sadu fréz na ventilová sedla 
- 2.000 Kč a kladívkový šrotovník - 
5.000 Kč. Tel.: 607 770 638.
» ZAHRADA
koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.
prodám
•• mrkev, petržel a červenou řepu. 
Cena dohodou. Tel.: 607 598 893.
» ZVÍŘATA
prodám
•• selata, vykrmená prasata a husy 
bílé a landenské na chov i na porážku 
- 5-7 kg. Tel.: 776 593 725.
•• letošní kohoutky k chovu i na zabití - 
80 Kč/kus. Ivančice, tel.: 776 731 540.
•• selata 60 Kč/kg. tel.: 731 275 855.
•• jat. a chov. králíky. Tel.: 732 562 498.
•• letošní papoušky zpěvavé - á 200 Kč.
Tel.: 736 637 721.
•• dvě koťata 3 měsíce stará. kocou-
rek bílomourovatý, kočička tmavší, 
chlupatější.Tel.: 606 405 218.
daruji
•• koťata. Tel.: 731 275 855.
» SEZNÁMENÍ
•• Muž bez závazků, abstinent, nekuřák, 
sportovního typu hledá přítelkyni do 55 
let se smyslem pro humor. Moravský 
Krumlov a okolí. Zn.: Věřím, že někde 
jsi, tak zavolej. Tel.: 728 209 050.
•• 66letý pohodář hledá příjemnou 
paní. Tel.: 736 259 822.
•• pohodová 67letá žena hledá muže 
motoristu s vyřešenou minulostí pro 
pěkný vztah. Tel.: 608 092 368.
•• hledám sympaťáka nad 175 cm, 
který umí probrat problémy, přitom 
být veselý a umět se ještě smát. Blon-
dýna, pohledná, štíhlá, 58 let, Pouze 
sms, prosím. Tel.: 608 384 743.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)

•• Soukromá osoba zapůjčí z vlast-
ních prostředků jednotlivcům max. 
částku 5.000 Kč na 30 dnů. Podmín-
kou seriózní jednání. Bližší infor-
mace na tel.: 601 334 019.

•• HOTOVOSTNÍ PŮJČKY DO 24 
HODIN od nebankovní společnosti. 
Bez poplatků! Od 5.000 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 2.198 Kč. RPSN činí 
212,75 %. Při výpůjční roční úroko-
vé sazbě 75,83 % bude celková výše 
úvěru za rok 26.375 Kč. Pří řádném 
splácení je klientovi poslední splátka 
odpuštěna. Tento inzerát není návr-
hem na uzavření smlouvy.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré 
opravy. Okenní sítě i do 24 hodin. 
Výměna gumového těsnění v plasto-
vých oknech za silikonové. Žaluzie 
vertikální, horizontální (řetízkové), 
silikonové těsnění oken a dveří, rolety 
předokenní i látkové do střešních 
oken. Více info: Ivo Pavlík, Dukovany 
221. Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156, 
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz
•• Zahradnictví v Polánce nabízí
k podzimnímu prodeji macešky
10 Kč, chryzantémy od 20 Kč, vřesy 
40 Kč, různé druhy skalniček a jiné
sazenice jahod, ostružin, borůvek,
rakytníku, rybízu, angreštu (strom-
kového a keřového), josty, převis-
lých moruší, fíků a kiwi. Vazbu ky-
tic a věnců na Památku zesnulých. 
Tel. 606 406 060.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)
•• Pronajmu masérnu v centru 
Ivančic na jeden den v týdnu. Cena 
300 Kč/den. Volejte 777 198 577.

•• Stavební firma OSP, spol s r. o., 
Moravský Krumlov hledá zkušené 
zednické party pro stavby na Zno-
jemsku. Tel.: 515 322 341, e-mail: 
info@osp-mk.cz

•• Přijmeme obsluhu do pivnice Ve 
Mlejně v Ivančicích a dále hledáme 
zručné pomocníky na stavbu. Info 
na tel.: 774 432 578.
•• Restaurace Marie v Moravském 
Krumlově hledá kuchaře-kuchařku. 
Podmínkou:  vyučen(a) v oboru
s praxí. Tel.: 732 653 778.
•• Potravinářská firma - masná vý-
roba s provozovnou v Tetčicích, při-
jme do masné výroby ženy a muže 
na hlavní pracovní poměr, praxe 
v masné výrobě, nebo příbuzném 
oboru výhodou. Dále na brigádu 
nejlépe důchodce s oprávněním ŘP 
skupiny C. Kontakt: 724 290 000.

» VZPOMÍNÁME
•• Dne 12.10. vzpomínáme smutného 
5. výročí tragického úmrtí našeho 
milovaného syna Davida Konečného 
z Oslavan. Kdo jste ho znali, věnujte 
mu prosím chvíli ticha. 
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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 2.10. ve 20.00 KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU 
  Romantická komedie USA

pá 3.10. v 17.00 7 TRPASLÍKŮ
so 4.10. v 17.00 Anim. komedie Něm., dabing

so 4.10. ve 20.00 LÁSKA NA KARI 
ne 5.10. ve 20.00 Romantická komedie USA

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

so 4.10. v 18.00 ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
  Anim. komedie USA, dabing

ne 5.10. v 18.00 LÍBÁNKY 
  Drama Česko / Slovensko

so 11.10. v 18.00 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ
  VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
  Komed. drama Švédsko, dabing

ne 12.10. v 18.00 MIKULÁŠOVY PATÁLIE
  NA PRÁZDNINÁCH
  Komedie Francie, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

čt 2.10. ve 20.00 FAKJŮ PANE UČITELI
  Komedie Něm, dabing

pá 3.10. ve 20.00 DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
  Mysteriózní thriller USA

so 4.10. v 17.00 ŽELVY NINJA
  Dobrodružný film USA, dabing

so 4.10. ve 20.00 DÁRCE
  Sci-fi USA

ne 5.10. v 17.00 TŘI BRATŘI
  Pohádka ČR

ne 5.10. ve 20.00 MÍSTA
  Drama ČR

čt 9.10. ve 20.00 SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO
  KTEROU BYCH VRAŽDIL
  Akční thriller USA

pá 10.10. ve 20.00 ZMIZELÁ
  Thriller USA

so 11.10. v 17.00 (3D)   7 TRPASLÍKŮ
ne 12.10. v 17.00 (2D)   Anim. komedie, dabing

so 11.10. ve 20.00 ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
ne 12.10. ve 20.00 Drama ČR

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
DANIELY ŽĎÁRSKÉ

Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin,
v sobotu 9.00 - 11.00 hodin. Výstava potrvá od 1. do 31. října.

BC 66 Ivančice pořádá Grand prix C Jižní Moravy - dospělých

20. ročník TURNAJE V BADMINTONU
Sobota 4. října od 9. hodin. Městská sportovní hala v Ivančicích.

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.

Chci si postavit menší dům v Oslavanech. Pozemek už mám, projekt 
taky. Finančně to vychází na 2,5 milionu. Mám stavební spoření, kde 
mám ušetřeno 400 tisíc, a na zbytek bych si chtěl vzít úvěr ze stavebního 
spoření. Kamarádka mi ale říkala, že hypotéka je výhodnější. Já si to 
nemyslím. Můžete mi prosím vysvětlit rozdíl mezi hypotékou a úvěrem ze 
stavebního spoření a poradit mi, co by v mém případě bylo výhodnější?

Abyste si mohl vzít řádný úvěr ze stavebního spoření ve výši, 
kterou potřebujete, musíte mít naspořeno minimálně 40 % z cílové 
částky, což je jeden milion korun, spořit minimálně dva roky a mít 
splněné takzvané hodnotící číslo. Nevím, za jak dlouho jste těch 400 
tisíc našetřil, ale každopádně ke čtyřiceti procentům vám chybí ještě 
600 tisíc. Proto byste musel využít překlenovacího úvěru. Nevýho-
dou takového postupu je placení úroku z plné cílové částky až do 
překlenutí do řádného úvěru, a to dokonce i z částky, kterou máte už 
naspořenou. Ta se vám sice virtuálně zhodnocuje, můžete využívat 
státní podpory, nicméně náklady na úrok to zdaleka nepokryje. 

Druhou možností je využít hypotečního úvěru, během kterého se 
dlužná částka od první splátky snižuje. Jelikož máte naspořeno 15 %
z plánované ceny nemovitosti a budete si půjčovat jen do výše 85 %
LTV (zástavní hodnoty nemovitosti), můžete se dostat v bance
na mnohem zajímavější úroky než ve stavební spořitelně. 

Pro co se tedy rozhodnout? Já osobně bych v dnešní době v téměř 
každém případě doporučoval spíše hypotéku. Státní podpora na 
stavebním spoření má u takto vysoké cílové částky minimální vliv
a splátka překlenovacího úvěru bude velmi pravděpodobně vyšší než 
u hypotéky, kterou lze klidně natáhnout na 30 let. 

i

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 omezen. V případě zájmu se prosím hlaste na: 602 782 280

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

PRVNÍ OBNOVENÉ SVATOVÁCLAVSKÉ 
HODY V DOLNÍCH KOUNICÍCH

Pátek 26. září: 14:00 Stavění máje;
17:00 Cimbálová muzika na Mlýnském náměstí. 

Sobota 27. září: 12:00 Scházení stárků před domem 1. stárka 
(Rybárna); 12:30 Vyzvednuti 1. stárkové (náměstí Míru);

13:15 Průvod se přesouvá na Masarykovo náměstí;
13:30 Udělení hodového práva od rychtáře;

14:00 Začátek programu na Mlýnském náměstí;
18:00 Konec programu na Mlýnském náměstí;

20:00 Začátek programu v Kulturním domě.

Ve dnech 13. až 15. října 2014 se v budově ZŠ V. Menšíka Ivančice, 
Komenského nám. 7 bude konat

BAZÁREK SPORTOVNÍCH POTŘEB
pondělí 13.10. 12.00 - 18.00 hod. výkup zboží
úterý 14.10. 12.00 - 18.00 hod. prodej zboží
středa 15.10. 12.00 - 17.00 hod. výdej zboží

Při výkupu čistého a nepoškozeného zboží bude každému účtována 
částka za zprostředkování prodeje 10 Kč/ks.

Výtěžek bude použit pro všechny žáky ZŠ V. Menšíka v alternativních 
formách vyučování. Pracovníci ZŠ V. Menšíka v Ivančicích.

DĚTSKÁ BURZA
(oblečení, boty, hračky, knížky, prostě vše pro děti

a taky vše pro nastávající maminky)
18. října 2014 od 8 do 12 hod. - sál Hotelu Epopej, 

náměstí TGM, Moravský Krumlov 
Poplatek: 50 Kč za prodávajícího. Maminky (příp. ostatní), kteří 

chtějí prodávat, ať se dostaví od 7.30 do 8.00 hodin, aby si vybrali 
místo (stůl) k prodeji. Prodej potvrďte na tel. 608 952 112 (Jitka), 

max. počet prodávajících - 45. Každý prodávající si bude svůj 
„obchůdek“ řídit sám (prodávat, hlídat atd).

Český svaz chovatelů ZO Moravské Bránice pořádá
v chovatelském klubu ve dnech 25. 10. a 26.10. 2014

MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
DRŮBEŽE A HOLUBŮ

různých plemen, možnost nákupu těchto zvířat před novou sezonou. 
Otevírací doba: sobota 8.00 - 17.00, neděle 8.00 - 15.00.

Občerstvení zajištěno. Více info na www.zocschmoravskebranice.eu

Pořadatelé největší výstavy puzzlí oznamují, že

VÝSTAVA PUZZLÍ V MIROSLAVI 
BUDE 28. ZÁŘÍ UKONČENA

Děkují všem příchozím za návštěvu.



Novým mottem českého stolně 
tenisového svazu „Český ping-pong 
žije!“ se důsledně řídí v Moravském 
Krumlově. Jedním dechem můžeme 
dodat, že také Moravský Krumlov 
žije ping-pongem. Projekt MK Řez-
novice vstupuje do druhého roku své-
ho zatím velmi úspěšného života. 

Po atraktivním vyvrcholení loň-
ské sezóny, kterým byla emotivní, 
byť neúspěšná, baráž o postup 
do 3. ligy, krumlovští příznivci 
netrpělivě vyhlížejí návrat svého 
oblíbeného týmu za zelené stoly. 
Přípravy na nový soutěžní ročník 
právě vrcholí. V něm se Krumlovští 
mohou poprvé v historii přece jen 

těšit na ligovou soutěž. Přestože v 
květnové baráži proti středočeským 
Roztokům neuspěli, podařilo se za-
jistit postup administrativní cestou, 
své právo startu převedly na jih 
Moravy Lenešice. 

V souvislosti s postupem do vyšší 
soutěže došlo také k zásadnímu po-
sílení kádru. Do Moravského Krum-
lova v letním přestupním termínu 
zamířili dva zkušení, ligou protřelí, 
harcovníci. Na pozici prvního hráče 
přichází dlouhodobě jeden z nejú-
spěšnějších třetiligových hráčů a lídr 
loňského finalisty soutěže Sokola 
Brno - Jaroslav Kolůch. Neméně 
výraznou roli by měl v týmu plnit 
třebíčský odchovanec Ondřej Ságl, 
který přichází po dvouletém působe-
ní v jihočeské Studené. Z loňského 
úspěšného týmu v sestavě zůstávají 
Petr Nastoupil, Jakub Seďa i Aleš 

Horák. V nadcházející sezóně již 
vedení klubu naopak nemůže počítat 
s působením loňské opory Stanisla-
va Jelínka, kterému se momentálně 
nedaří skloubit pracovní povinnosti 
s aktivní sportovní činností. Posled-
ním šestým členem ligového kádru 
se stal krumlovský patriot Libor 
Štěpán, jenž se vrací domů po ně-
kolikaletém angažmá v Hrotovicích 
a Ivančicích.

Tradičním cílem nováčků soutě-
že bývá klidná záchrana. Nejinak je 
tomu v Moravském Krumlově. „V 
loňském roce jsme až do poslední 
chvíle bojovali o postup. Těsná po-
rážka ve vyrovnané barážové sérii 

s Roztoky a obrovský ohlas, který 
závěr minulé sezóny ve městě měl, 
nás přiměly nadále usilovat o zís-
kání vyšší soutěže. To se nakonec 
podařilo, vůbec poprvé v historii se 
tak Moravský Krumlov představí 
v ligových soutěžích,“ vysvětluje 
předseda klubu Michal Makovický, 
a dále pokračuje: „Díky vhodnému 
posílení kádru bychom se s největší 
pravděpodobností měli vyhnout 
přímému boji o záchranu, což je na-
ším hlavním cílem v premiérovém 
třetiligovém ročníku.“

Do soutěže Krumlovští vstoupí v 
sobotu 4. října, kdy od 14:00 přivítají 
na svých stolech Žďár nad Sázavou. 
Domácím příznivcům se však popr-
vé představí již o týden dříve. A k vi-
dění bude velmi atraktivní soupeř. V 
rámci druhého kola Českého poháru 
do Krumlova zavítá druholigový So-

kol Vracov. Utkání je naplánováno
na sobotu 27. září od 17 hodin.

Mužská třetí liga však není 
největším překvapením, které si 
vedení krumlovského klubu pro své 
příznivce do nové sezóny připravilo. 
„Díky vstřícnému postoji vedení 
města, především pak starosty Mgr. 
Tomáše Třetiny, se nám podařilo do 
Moravského Krumlova přivést žen-
skou Extraligu. Bude to vůbec popr-
vé, kdy se bude naše město nejvyšší 
soutěže v jakémkoli sportu účastnit. 
Pevně věříme, že se špičkový stolní 
tenis v Moravském Krumlově uchy-
tí a stane se nedílnou součástí místní 
sportovní scény,“ říká odhodlaně 
předseda ambiciózního klubu.

Extraligovou licenci získal 
Krumlov od Dubňan, které nadále 
neměly o start v soutěži zájem. 
Společně se soutěží přišla z Dubňan 
také jednička loňského týmu, něko-
likanásobná mládežnická mistryně 
Slovenska Alexandra Pelcmanová. 
Další dvě výrazné opory přichá-
zejí z týmu úřadujících mistryň 
České republiky SKST Hodonín. 
Jedničkou týmu by měla být člen-
ka širšího reprezentačního kádru a 
dvanáctá hráčka českého žebříčku 
Kristýna Mikulcová. 

Společně s ní přichází na hosto-
vání také juniorská reprezentantka 
České republiky, účastnice junior-
ského mistrovství Evropy i světa, 
Barbora Kapounová. Z pozice 
čtvrté hráčky bude tým doplňovat 
další juniorská reprezentantka De-
nisa Pyskatá. 

Již z prvního pohledu na soupis-
ku nově složeného perspektivního 
extraligového týmu jsou patrné 
jeho vysoké ambice. Jednoznačným 
cílem je postup do závěrečného 
play-off, úspěchem by byl postup 
mezi nejlepší čtyři týmy. 

Extraligovou domácí premiéru 
stolních tenistek MK, na kterou se 
již nyní příznivci i samotné hráčky, 
těší, sehrají děvčata v sobotu 18. říj-
na od 10.00 proti Baníku Havířov. 
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Spolek POSPOLU MK vás srdečně zve na

V. TRADIČNÍ
BURČÁKOBRANÍ
sobota 11. 10.   900 - 2300

na náměstí Svobody
a ve staré hospodě v Rakšicích
Zabíjačkové speciality. Stánkový jarmark.

Burčák, pivo, nealko a další nápoje po celý den.

5. PŘEHLÍDKA DECHOVEK
(10.00 - 14.00 hodin)

PETROVANKA A SKALÁCI
Od 16.00 skupina ŠARIVARI SWING BAND Zdeňka Nováka.

K poslechu a tanci na plácku před pódiem
bude od 19.00 hodin po celý večer hrát skupina

OLD ARCUS
________________________________________________________________________

Vstupné 50 Kč, senioři a dě� do 15 let zdarma. Místa k sezení
v párty stanu a v hospodě. Akce proběhnou za každého počasí.

 Na akci finančně přispělo město Moravský Krumlov a sponzoři.

ČESKÁ STRANA NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ
VOLEBNÍ ČÍSLO 6

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 10. a 11. ŘÍJNA 2014
PŘIJĎTE PODPOŘIT NAŠE KANDIDÁTY

OSLAVANY
MĚSTO, VE KTERÉM SPOLEČNĚ ŽIJEME

3. LIGA VE STOLNÍM TENISU MUŽŮ
Moravský Krumlov-Řeznovice

vs. TJ Žďár nad Sázavou
sobota 4.10. v 14.00 hod.
vs. TTC Koral Tišnov

neděle 5.10. v 10.00 hodin
Sokolovna Moravský Krumlov. Vstup zdarma!!!

Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO.

Míří mezi stolně tenisovou elitu


