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Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Symbol Vedrovic obnoven
Rozšiřujeme a měníme časy skupinových cvičení.
Od 27. 10. pilates pro velký zájem v 18 a v 19 hodin
a od 6. 11. také v 10 hodin!
PILATES

• pondělí v 18 a v 19 hod.
• středa v 19 hod.
• od čtvrtka 6. 11. v 10 hod.

TAE BO

• středa v 18 hod.

KRUHOVÝ TRÉNINK • čtvrtek v 18 hod.
Rezervace:

info@wellnessbonita.cz,
tel. 515 300 226, 602 419 101 nebo
na www.facebook.com/WellnessBonita

Těšíme se na vás!
Tiskárenská 1275, Moravský Krumlov

www.wellnessbonita.cz

Jihomoravské Vedrovice obnovily původní hrušňovou alej nad
obcí, která patří k jejich tradičním
symbolům. Osmdesát nových
hrušní vysázeli místní obyvatelé,
kterých se sešlo na 250 v sobotu
18. října. Na pořízení nových
ovocných stromů přispěla Nadace ČEZ pod odborným dohledem
botanika Václava Větvičky.
Staré a vykotlané stromy byly
z aleje lemující po obou stranách
místní komunikaci směrem na
Moravský Krumlov kvůli bezpečnosti postupně odstraněny.
Obec společně s občany na stejné
místo vysadila opět hrušně, aby
zachovala původní ráz aleje.
Symbolicky přitom nové hrušně
naroubovala z původních stromů. „Hrušeň je strom, který má
naše obec ve svém znaku. Bylo

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

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

REKLAMNÍ
CEDULE
A PLACHTY
GRAFIKA ZDARMA

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

by velmi smutné, kdybychom o
alej, která je součástí Vedrovic od
roku 1907, přišli,“ uvedl starosta
Vedrovic Richard Janderka.
Letošní sázení alejí navazuje na
podporu výsadby stromů z roku
2011 a 2013. Celkem už města a
obce obnovily či nově vysadily
140 stromořadí, letos Nadace ČEZ
podpoří vznik 52 alejí. „Podpora
výsadby alejí má neuvěřitelný
ohlas. Hlásí se nám desítky obcí
a měst s nápady na obnovu alejí
v místech, kde dříve historicky
existovaly, ale postupně bohužel
vymizely,“ řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.
Alarmujícího úbytku tradičních
stromořadí si v loňském roce
všimlo i Ministerstvo životního
prostředí ČR a vyhláškou podmínky pro kácení alejí zpřísnilo.
Ty totiž vedle své estetické funkce
přispívají ke snížení prašnosti a
hlukové zátěže, pohlcují oxid uhličitý a díky přirozenému stínu poskytují lidem úlevu při vysokých
vedrech. „Blahodárný vliv stromů
si asi každý uvědomuje. Méně už
se ale ví, jak velký jejich přínos
skutečně je. Například takový
průměrně vzrostlý strom vyprodukuje během jediného dne množství
kyslíku potřebné až pro deset lidí,“
uvedl botanik Václav Větvička.

Pozor na změnu času!
Opět po půl roce se přiblížilo velké posouvání s ručičkami našich
hodin. To abychom se moc v Evropě nenudili a poznali také nějaké
to vzrušení, Tentokrát tento den nastane v neděli 26. 10., kdy přetočíme ručičky z 03.00 hodin letního času na 02.00 hodiny normálního
středoevropského času. Změna bude mít hlavně vliv na noční vlakové
spoje, které budou muset zastavit v nejbližší stanici a onu příslovečnou hodinu počkat. Svoje časostroje přetočíme nazpět až v neděli
/PeSl/
29. března 2015, kdy k nám opět přijde čas letní.
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Hasiči a záchranka dorazí § Advokátní poradna
rychleji, propojí informace Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Mo

Slovo úvodem

DUCHOVÉ PŘICHÁZEJÍ !
Ani jsme se nestačili nadechnout a přetočila se znenadání druhá polovina října. Přiznejme si, neobvykle teplého a slunečného. Ranní mrazíky
se proza�m neobjevily, i když naši ctění vědátoři ze všech možných ústavů
již prorokují brzký sníh. Až to přijde, tak to přijde a nic s �m nenaděláme.
Ovšem čeho nejsme v tomto měsíci ušetřeni, jsou pravé a nefalšované
podzimní mlhy. V minulos� by se řeklo přímo londýnské. Ač nejsem pověrčivý a nemám nijak přebujelou fantazii, tak si vždy během své cesty
do zaměstnání, která je zahalena bílým závojem patřičně namixovaným
s černou tmou, musím vzpomenout na svého oblíbeného autora A. C.
Doyla a jeho slavnou novelu „Pes baskervillský“. Nevím proč, ale vždy mi
začne běhat mráz po zádech. Nebude to jen onou podzimní mlhou, nebo
blízkos� blat. Ani �m, že mezi mými předky by byl nějaký zlotřilý šlech�c
nazývaný sir Hugo. To se jenom přiblížilo datum 31. října. Den tajuplného
svátku nazvaného „Halloween“.
Tuto význačnou událost slavili v noci z 31. října na 1. listopadu staří Keltové. Loučili se s bohatým a teplým létem. Jejím pánem byl bůh Samhain,
vládce mrtvých. V tento tajemný čas se tenčila hranice mezi světy živých
a těch, co odešli na věčnost. V noci hořely velké ohně. Všude probíhaly
oslavy. Byly vidět rozličné převleky a masky. To na ochranu pro� zlým
duchům. Lidé tehdy věřili, že duchové zemřelých mohou v tuto noc pomáhat přátelům nebo uškodit nepřátelům. Světla ohňů jim měly posloužit k tomu, aby našli cestu do světa živých. Ráno za úsvitu bůh mrtvých
duše zemřelých odvedl zpět do říše s�nů. Keltové byli národem, který c�l
přírodní zvyky. Věřili, že smrt je běžnou součás� života.
Jak šel čas, Kelty na našem území vystřídali Germáni a po nich Slované.
Tyto národy přinesly do české kotliny své zvyky a svátek Samhain pomalu
na našem území upadl v zapomenu�. Slavil se hlavně tam, kde se keltská
civilizace udržela. V Anglii a ve Skotsku. Postupem času odešli staří bohové na odpočinek a svou vítěznou cestu nastoupilo křesťanství. O způsobu jeho šíření můžeme vést v dnešní době rozsáhlé polemiky a spory.
Faktem zůstává, že vedle fana�ků, kteří tak činili často ohněm a mečem,
existovali v čele církve i lidé zbožní, vzdělaní a velmi moudří, kteří věděli,
že násilím a strachem se svět předělat nedá.
JednÍm z nich byl i papež Bonifác IV. Ten využil toho, že pohanský
svátek Samhain byl mezi prostým lidem velmi oblíbený. Rozhodl se, že
ho nahradí novým křesťanským svátkem. Všech svatých. Původně byl
nazýván All Hallows Evening, All Hallows Day nebo All Saint Day. Postupem času se jeho název zkrá�l na Halloween. Ten se dodnes slaví hlavně
v anglosaských zemích. Dě� při něm v převleku chodí koledovat sladkos�
a páchají různé nepravos�, které by jim běžně neprošly.
My v trochu odlišném duchu slavíme Filipojakupskou noc na jaře (čarodějnice). V našich zeměpisných šířkách se přikláníme spíše ke křesťanskému duchu těchto svátků. Svátek Všech svatých věnujeme vzpomínce
na všechny, kteří nás opus�li. Místo reje masek zdobíme hroby. Planoucí
ohně nahrazuje světlo svíček. Je to poněkud komornější, ale nám všem
určitě bližší. Rok přechází do své závěrečné fáze a na dveře pomalu klepe
další období rozjímání. Doba předvánoční. Advent.
Petr Sláma

/Kraj/ Operační střediska
zdravotní záchranné služby a
hasičského záchranného sboru
pomohla propojit od letošního
září technologie GINA od mladé
brněnské firmy z Jihomoravského inovačního centra. Díky
speciálnímu softwaru mohou
mezi sebou hasiči a záchranáři
ve chvílích, kdy vyjíždějí k událostem společně, sdílet aktuální
informace o zásahu. Koordinační
technologie snižuje dojezdové
časy ve třetině případů a výrazně ulevuje rádiovým kanálům,
které složky integrovaného systému používají ke komunikaci.
Projekt propojení operátorů
navázal na loňské zavedení
výjezdových tabletů GINA do
hasičských vozů. Díky nim
si mohly jednotky okamžitě
předávat informace o průběhu
zásahu, efektivně komunikovat
s vlastním střediskem a přijímat
od něj nejnovější informace.
Od září tohoto roku jsou sdíle-

/Kraj/ Už téměř 200 obyvatel
jižní Moravy se od začátku října
zapojilo do přípravy rozpočtu JM
kraje na rok 2015 v rámci projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“.
Mezi konkrétními podněty,
které zatím v anketě zazněly, patří
mj. podpora konání motocyklové Grand Prix ČR, dokončení
dálničního spojení Brno - Vídeň,
větší podpora zařízení pro seniory,
zvýšení kapacit základních uměleckých škol, prodloužení linek Integrovaného dopravního systému

Dobelice 83, Moravský Krumlov,
po-pá: 16.30-20.00, so 8.00-13.00
objednávky na tel.: 723 026 402

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

se znalostí AJ nebo NJ:

» Technolog tváření
» Technolog nástrojárny
» Junior Inženýr kvality
» Nástrojař/programátor CNC
» Soustružník kovů
» Seřizovač postupových lisů
» Obsluha lisů

Pro náš sklad nábytku
v Ivančicích hledáme:
SKLADNÍKA
V případě zájmu zašlete Váš
životopis na: job@okaycz.eu

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

) 602 733 688

TEXAPO

RD Ivančice - atypické žaluzie

Radniční 2, 671 72 Miroslav

Žaluzie Koblížek

Roman Vlček

ROZVOZ A POKLÁDKA

KOBERCŮ, VINYLŮ A PVC

!!! ZDARMA !!!
-

stěrkování betonu
prodej bytového textilu
(povlečení, prostěradla, deky,
polštáře, ubrusy, záclony atd)
PROVOZNÍ DOBA:

Po, St, Pá 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00
Út, Čt 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.00
So 8.00 - 10.00

www.zaluziekoblizek.cz

JMK, podpora rekonstrukcí hasičských zbrojnicí či financování
a zajištění rekonstrukce Přírodovědné stanice Brno-Kamenáčky.
Občané Jihomoravského kraje se mohou během října 2014
zapojit do přípravy rozpočtu
Jihomoravského kraje formou
internetového dotazníku, který je
zveřejněn na webových stránkách
JMK. Dotazník obsahuje deset
oblastí, v každé z těchto oblastí
je uvedeno pět aktivit, ze kterých
se dají vybírat priority.
/abé/

ském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

K Vašemu dotazu uvádím: Pokud podíl v dražbě vydražíte, tzn. učiníte
nejvyšší podání, stanete se vlastníkem vydraženého podílu na nemovitosti, samozřejmě za podmínky, že toto nejvyšší podání ve lhůtě stanovené
soudním exekutorem uhradíte. Žádné náklady dražby nehradíte, náklady
soudního exekutora související s prováděnou dražbou budou exekutorovi přednostně hrazeny z vydražené částky (tj. z výtěžku dražby), takže
Vy hradíte pouze nejvyšší podání, které učiníte. Rovněž neprovádíte
žádnou změnu v katastru nemovitostí, to učiní příslušný exekutor, který
dražbu nemovitostí prováděl. Po nabytí právní moci rozvrhového jednání se vymažou všechny zástavy a exekuce. Z toho vyplývá, že jiné
pohledávky po povinném nepřebíráte. Ostatní věřitelé povinného, kteří
vůči němu mají vykonatelné pohledávky, se mohou do dražby přihlásit
jako tzv. další věřitelé a jejich nároky se následně uspokojují v rozvrhu
výtěžku dražby, jestliže na to výtěžek dražby postačí.

Tetčice - uzávěrka potrvá
do konce listopadu
/Tetčice/ Silniční uzávěrka není věc příjemná. Prodlužuje časy dojezdu MHD, zahušťuje provoz na bočních komunikacích a přináší další trampoty, po kterých adneralin účastníků silničního provozu prudce
stoupá. Velmi nepříjemné je, když se podaří uzavřít dvě obce najednou
v jednom frekventovaném úseku. Na krajské komunikaci č. II/394 to
potkalo obec Neslovice a městys Tetčice. V Neslovicích probíhají
práce na kanalizaci. V krajské komunikaci je hlavní řad dokončen
a v současné době probíhá připojování domovních přípojek. Termín
skončení této uzávěry je podle oficiálních údajů 15. listopadu 2014, ale
s pokračování prací je nutné počítat i v jarních měsících příštího roku.
V Tetčicích měla uzavírka skončit dne 31. října. Ovšem na základě
údajů z webových stránek obce bude v prvním úseku stavby (od železničního přejezdu po objekt místní základní školy) od 27. 10. 2014
probíhat čištění komunikace. To má skončit tak, aby byla ve dnech
od 1. do 2. 11. 2014 položena na silnici obrusná vrstva. S následující
etapou jejího pokládání v dalším úseku, od ZŠ po STK, se počítá až
v druhé polovině listopadu. Tetčice by měly být plně průjezdné, podle
sdělení Ing. Břetislav Mutla, vedoucího TSÚ oblasti Brno, zveřejněného na webových stránkách SÚS JmK, k 30. 11. 2014.
/PeSl/

Tel.: 736 480 698, 777 274 077,
515 333 450
www.podlahyvlcek.cz

Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

Nabízíme:

rav-

Jsem spoluvlastníkem rodinného domu a pozemků, vlastním
polovinu nemovitostí. Zbytek nemovitostí vlastní dva moji příbuzní
stejným dílem. V současné době je na podílu jednoho z nich nařízena
exekuce a tento čtvrtinový podíl se bude dražit. Chtěla jsem se zeptat,
jak bych měla postupovat v případě, že si tento podíl vydražím? Převezmu nějaké pohledávky po povinném? Musím pak sama provést
výmaz povinného z katastru nemovitostí nebo musím hradit nějaké
poplatky exekutorovi za vykonanou dražbu? Děkuji za odpověď.

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Petr Bašta

PNEU: MOTO, OSOBNÍ, DODÁVKY,
AGRO a NÁKLADNÍ DLE DOHODY

né informace k dispozici i zdravotnické záchranné službě, díky
vytvoření softwarového rozhraní
mezi operačním střediskem hasičů a záchranky. Před nasazením
systému se střediska informovala
jen o zapojených vozidlech a v
případě potřeby si dispečeři další
informace sdělovali přes telefony.
„Jihomoravský kraj podporuje
mladé inovativní firmy. Jsem
pyšný na to, že během stavu
nebezpečí v uplynulých týdnech
systém GINA fungoval a usnadňoval práci jednotlivým složkám
Integrovaného záchranného systému. Budu propagátorem systému
GINA prostřednictvím Asociace
krajů mezi hejtmany ostatních
krajů České republiky, ale také
směrem k ministrovi vnitra a představitelům regionů v okolních
státech. Do budoucna uvažujeme
o tom, že by tímto systémem byly
vybaveny některé jednotky sborů
dobrovolných hasičů,“ uvedl
hejtman Michal Hašek.
/abé/

Připomínky k rozpočtu
už vyjádřilo 200 lidí

PNEUSERVIS

ZIMNÍ PNEU SKLADEM

24.10.2014

» 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

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice

DUŠIČKOVÁ VAZBA
DROBNÉ OVOCE
OVOCNÉ STROMKY
Otevřeno: pondělí - sobota
od 8.00 do 11.30 a od 13.30 do 18.00
neděle od 8.00 do 11.30 hodin
OD 23. LISTOPADU OTEVÍRÁME
NOVOU PROVOZOVNU V OLBRAMOVICÍCH

Kontakt:
Ing. Iveta Kudláčková, 731 103 985
Jan Kopetka, 731 103 981

www.zahradnictvivedrovice.cz

Kvalitní štípané
PALIVOVÉ DŘEVO
pouze z kmenu:
akát, dub, jasan
Karel Raboň
tel.: 603 576 656

24.10.2014
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„
Ministr Chládek chce podpořit „technické školky OBK při JE Dukovany informuje:
Na pracovní návštěvě jižní Mo- technické mateřské školky a techJak na následné tiskové kon- milionová částka poslouží právě
ravy byl ve čtvrtek 23. října 2014 nického vzdělávání vůbec, které ferenci uvedl ministr Marcel na podporu růstu technického a Budoucnost v jaderné fúzi
ministr školství, mládeže a tělo- připravuje Jihomoravský kraj. Po Chládek, školky by mohly na přírodovědného vzdělávání nejen
výchovy Marcel Chládek, kterého
doprovázel hejtman Michal Hašek.
Prvním bodem návštěvy bylo
moderní Kompetenční centrum
INTEMAC v Kuřimi, jedno z
inovačních center vybudovaných
za podpory Jihomoravského
kraje. „Přímo v Kompetenčním
centru se pan ministr seznámil
s pilotním projektem takzvané

prezentaci projektu jsme se vypravili přímo do jedné z kuřimských
mateřských škol. Zde jsme byli
svědky takové technické výuky,
kde se děti pokoušely o technické
výkony a dovednosti. Ministra
Chládka to oslovilo natolik, že se
do této školky pozveme budoucí
zájemce o tento způsob práce,“
řekl hejtman Michal Hašek.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Kácení zdravých stromů II.

O kácení zdravých vzrostlých stromů jsem čtenáře Zrcadla informovala již v lonském roce. Dnes bych především chtěla poděkovat za spolupráci panu Petru Krškovi ml. a Pavlu Stehlíkovi ml., jeho rodině, ale
i všem spoluobčanům, kteří podepsali žádost o jejich záchranu. Jsem
moc ráda, že se na můj článek ozvalo spoustu mladých lidí a vážím si
také rad od starostů z různých obci Znojemska. Všem moc děkuji.
Dne 7. října 2014 došlo ke skácení vzrostlého zdravého smrku, který
stál v cestě plánované kanalizaci. Je smutné, že se nenašlo jiné řešení.
Na základě žádosti k prošetření kácení stromů provedla 14. ledna Česká
inspekce životního prostředí Brno místní šetření. Zjistila, že jeden smrk
se skutečně nachází v plánované trase kanalizace. Ostatní dřeviny - 2
smrky a 3 lípy, se v trase nenacházejí. Pan starosta inspekci sdělil, že
důvodem kácení 3 líp je rušení signálu internetu (tyto důvody jsou uvedeny při pokácení stromů sousedů). Inspekce na místě samém dřeviny
v tak špatném stavu, aby musely být pokáceny, neshledala. Pouze doporučila ořez větví, které zasahují do elektrického vedení. Jak je již výše
uvedeno, např. stínění signálu není dostatečný důvod, jenž by mohl vést
k povolení kácení (vypsáno z protokolu o kontrole ČIŽP Brno). Inspekce
také uvedla, že stromy jsou majetkem toho, kdo je vysadil, ne obce.
MŮJ POSTOJ: Chci, aby naše stromy zůstaly stát i pro další generace. Ne každý to pochopí. Ale ne každý vykácí vše, co rodiče vysázeli.
Proč za každou cenu ničit vše, co stojí v cestě. Je na každém z nás,
co v životě po sobě zanechá.
Markéta Fránová - Vystrčilová

i 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.

Je mi 33 let a kupuju si byt za 1,4 milionu, 280 000 mám našetřeno.
Banka mi nabídla úvěr na 20 let s úrokovou sazbou 3,50 % s tím, že
přeplatím cca 400 000 korun. Chtěl bych přeplatit co nejméně a hypotéku zaplatit co nejdříve. Zajímám se také o možnost pojištění, kdyby se náhodou se mnou něco stalo, tak ať rodina může úvěr splatit.
Myslím, že se jedná o velmi aktuální otázku. V současné době tuto
záležitost řeším zároveň s pěti svými klienty. Optimální variantou je
kupodivu třicetiletá hypotéka odpovídající 85 % LTV (poměr výše
úvěru k hodnotě bytu, tj. 1,19 milionu korun), při které se dnes na trhu
můžete dostat na úrokovou sazbu i nižší, než je ta, kterou jste uvedl.
Stačí jen vybrat optimální nabídku. Myslím, že jste schopen se dostat
snadno na sazbu 2,49 % p. a., případně i níže, což vám bez jakékoliv
práce ušetří okamžitě 100 tisíc korun. Navíc vám zůstane rezerva 70
tisíc, která postačuje na dvanáct vašich měsíčních splátek. Je to tak pro
vás nejen bezpečnější varianta, protože máte pro začátek alespoň malý
finanční polštář, ale taky varianta mnohem efektivnější. Pokud budeme
s vašimi 70 tisíci a s rozdílem ve výši splátky mezi 20letou a 30letou
hypotékou, což je 1700 korun měsíčně, pracovat a investovat je, úvěr
zaplatíte už za 15 let. Velmi dobrá zpráva pro vás snad bude i ta, že
nejenže bance nepřeplatíte téměř nic, ale také budete moci mnohem
klidněji spát, protože budete mít jistotu, že máte na splátku nejen příští
měsíc, ale v případě průšvihu klidně na několik let.
Co se týká vašeho zajištění k úvěru, je dobré, že na to myslíte. Situací,
které mohou nastat, je obrovské množství. Ne všechny je dobré krýt pojištěním. Na mnoho z nich, jako je například ztráta zaměstnání, je lepší
tvořit rezervu. Konkrétní nastavení pojistky vzhledem k vašemu příjmu
a vašim potřebám ale doporučuji podrobněji probrat s finančním poradcem, protože se rozhodně nejedná o věc, kterou lze poradit takto od stolu.

technické zaměření čerpat peníze
ze dvou fondů ministerstva školství. Jeden je dostupný už letos,
další ministerstvo spustí v příštím
roce. Školky s technickým zaměřením by podle něj mohly vyřešit
problém ubývajících zájemců o
učňovské obory. „Těžko přesvědčujeme děti v základních nebo
středních školách, aby se věnovaly technickým oborům. Pokud
je ale už odmalička naučíme
pracovat s vrtačkou nebo zatlouct
hřebík, vytvoří si k tomu vztah a
rozhodnou se pro studium podobných oborů samy. Připravujeme
fond, který pracovně nazývám
3+3+3. V rámci něj dá ministerstvo tři miliony, kraj přidá tři
miliony a podnikatelé z kraje tři
miliony, přičemž celková devíti-

v mateřských školách, ale také
v ostatních stupních školství od
základních škol až po vysoké,“
uvedl Chládek. Kromě zavedení
technických školek je možné peníze použít například na obnovu
dílen v základních školách. /TZ/
Poznámka editora: Nabízí
se otázka také v souvislosti
s právě prezidentem vetovaným
zákonem o dětských skupinách,
zda si pozornost a podporu ministra Chládka nezaslouží také
například tzv. lesní školky. Ty
bohužel neoplývají takovým zájmem „technické“ a „politické“
veřejnosti. „Technické“ dovednosti kuřimských dětí, které pana
ministra natolik uchvátily, nejsou
ale pro většinu lesních školáčků
ničím neobvyklým.
/mape/

Ministerstvo dopravy: do
Vídně po čtyřproudovce
/Region/ Centrální komise
ministerstva dopravy potvrdila
pokračování přípravných prací
na spojení Brna a Vídně v podobě
čtyřproudé rychlostní silnice.
Ministr dopravy Antonín Prachař se vyjádřil, že by nikdy nedovolil, aby spojnice Brna s Vídní

byla jen douproudová. Čtyřproudá
komunikace je v plánu na tuzemské i rakouské straně.
Přípravy na stavbu nové tuzemské části spojení Brna s Vídní
(R52) komplikují zrušené zásady
územního rozvoje JM kraje, vše
se tak odsouvá na neurčito. /abé/

Autodrom zažije silničářské
rodeo s posypovým vozem
Netradiční program čeká v neděli 26. října na návštěvníky Dne
otevřené dráhy na Masarykově
okruhu. Závěr sezony zpestří soutěžní den se Zelenou vlnou Radiožurnálu nebo třeba soutěž cestářů v
ovládání posypového vozu s pluhem. Závodní trať pak bude celý
den otevřena pro běžné motoristy.
Na závodní trať mohou při Dni
otevřené dráhy vyjet prakticky
všichni motoristé s běžnými vozy.
„Jízda po Masarykově okruhu je
zážitek i v běžném autě. Celý
den je rozdělen do pětadvacetiminutových bloků, v každém z
nich může na dráze jet nejvíce
46 aut. Jízda je tedy maximálně
bezpečná,“ vysvětluje manažerka
akce Iva Lacinová. Pouze dvě jízdy nebudou určeny pro veřejnost
- na dráhu se totiž vydají účastníci Classic Car Meeting - srazu
legendárních sportovních vozů.
Tradičně se představí například
Ford Capri, který v Brně startoval
už v roce 1972 při evropském
šampionátu cestovních vozů.
Dopravní zpravodajství Zelené
vlny na konci září oslavilo 40 let
vysílání. Na Masarykově okruhu
proto Český rozhlas připravil pro
všechny návštěvníky zajímavý

program pod názvem „Den otevřené dráhy se Zelenou vlnou“.
Zájemci si můžou vyzkoušet
simulátor nárazu a zjistit, jaké to
je nabourat se v autě. Díky spolupráci Zelené vlny s Policií České
republiky si můžou mimo jiné
prohlédnout rychlé policejní auto
a vidět v akci i policejní vrtulník.
Den otevřené dráhy zpestří i
tradiční soutěž Cestářské rodeo.
Ti nejlepší z českých a slovenských silničářů, kteří se celou
zimu starají o sjízdnost silnic, se
na Masarykově okruhu utkají v
soutěži v ovládání cestářského
nákladního vozu s radlicí. Soutěž
je zároveň tréninkem na nadcházející zimu. „Málokterý motorista
si uvědomuje, jak obtížná je často
v zimních podmínkách situace
řidiče posypového vozu. Autosypač, jehož hmotnost dosahuje
téměř 25 tun, je v podstatě pouze
upravený nákladní automobil. Na
zledovatělé či zasněžené silnici je
tedy řidič autosypače ve stejné situaci jako kterýkoliv jiný řidič nákladního auta. Na rozdíl od něho
však nemůže zastavit a čekat, až
se sjízdnost zlepší,“ upozornil
ředitel jihomoravské Správy a
údržby silnic Jan Zouhar. /abé/

Téměř pravidelně se objevují zprávy o tom, že budoucnost energetiky je v tzv. jaderné fúzi. Pojďme si stručně říct, o co jde.
Zatímco v jaderných elektrárnách se využívá energie uvolněná pří
řízeném rozpadu/štěpení jader uranu nebo plutonia, u jaderné fúze
bude energie uvolňována slučováním jader vodíku na helium. Podobný
proces probíhá na Slunci. Jednoduché, jenže taková syntéza probíhá za
teplot milionů stupňů. Na Slunci je vše pohromadě drženo gravitací,
ale na Zemi takovou nádobu, která by udržela několik milionů stupňů
teplou hmotu, zatím nemáme, respektive se ji pokoušíme vyrobit.
Jednou z možností je tzv. tokamak (z ruského toroidnyje katuškjy
magnetnyje - toroidní magnetické cívky). Jde o toroid (tvar podobný pneumatice), ve kterém je vysoké vakuum a kolem ní jsou namotány cívky
vytvářející uvnitř toroidu magnetické pole. Dovnitř je vstřikován vodík
nebo deuterium (izotop vodíku) a je elektricky zahřát na teplotu milionů
stupňů, při níž má dojít ke sloučení jader a uvolnění další energie. Zatím
se to v experimentálních zařízeních daří jen po dobu mikrosekund.
Všichni vědci upírají své zraky do francouzské Cadaraše, kde se
staví projekt ITER, který by měl udržet fúzní reakci a plazmu po dobu
desítek minut. A kdy to bude? Dnešní situace ve výstavbě říká, že asi
kolem roku 2019. Čeští vědci z Akademie věd i ze skupiny UJV Řež
se na tomto projektu aktivně zúčastňují.
Další možné fúzní principy jsou založeny na laserovém impulzním
ozařování a stlačování, ale o tom zase někdy příště. Všechny principy
však vyžadují ještě hodně bádání a výzkumu. Zatím se podařila jen
neřízená fúzní reakce v jaderných zbraních. Resumé je takové. Opravdu rutinně fungující fúzní elektrárna by mohla být k dispozici snad
na konci tohoto století.
Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

Prosba o finanční podporu
projektu Lyra 2014

Milí přátelé, kamarádi a fanoušci Lyry. Ráda bych vás požádala o finanční podporu projektu Lyra. Od letošního roku soutěž pořádá spolek Lyra singing show, z. s., který sdružuje nadšence a dlouholeté spolupracovníky.
Aby se tato akce mohla uskutečnit, je potřeba sehnat nemalé prostředky, které získáváme částečně ze vstupného a částečně od sponzorů
a obcí. Rozpočet na letošní ročník činí téměř 160 tisic korun. Založili
jsme proto transparentní účet u FIO banky, na který můžete přispět libovolnou částkou a jehož pohyby můžete průběžně sledovat. Číslo účtu:
2200670542/2010. Na vyžádání vám vystavíme darovací smlouvu.
V případě zájmu vyvěsíme logo vaší firmy na našich webových
stránkách www.lyra-soutez.cz a uveřejníme je na propagačních materiálech soutěže (plakáty, DVD, CD ). Děkujeme za jakoukoliv podporu.
Za Lyra - singing show, z. s. Dagmar Čeperová (www.lyra-soutez.cz)

Projekt „K environmentální „
výchově moderní terénní výukou
na GMK se blíží ke svému závěru
Vážení čtenáři, projekt K environmentální výchově moderní terénní
výukou (CZ.1.07/1.1.16/02.0001) na Gymnáziu Moravský Krumlov
se nezadržitelně přiblížil ke svému závěru.
Se začátkem nového školního roku se do projektu opět zapojili žáci při
praktických terénních měřeních. Ta proběhla v lokalitách na řece Jihlavě
a na Dyji v průběhu měsíce září a října. Uskutečněná měření, odebrané
vzorky vody, sběr botanického materiálu a bezobratlých živočichů jsou
postupně vyhodnocovány ve výuce fyziky, chemie a biologie. Při terénních
cvičeních jsou rovněž ověřovány a kontrolovány soubory pracovních listů
a laboratorních cvičení a jsou odstraňovány případné chyby a nedostatky.
Zároveň probíhá příprava prezentace dosažených výsledků v podobě
publikace pro širokou veřejnost. Pracovníci projektu vytvářejí nové
soubory pracovních listů a metodik a podílejí se na vyhodnocování
výsledků terénních výjezdů. Vzájemné zkušenosti si vyměňují při společných konzultacích v rámci jednotlivých předmětů. Projekt přispívá
k rozvíjení mezipředmětových vztahů a posiluje klíčové kompetence
žáků GMK.
Mgr. Petr Eckl, asistent projektu

Levná bankovní půjčka
dotovaná státem
PŮJČKA

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

SPLÁTKA OD

150.000 Kč

813 Kč

200.000 Kč

1.083 Kč

250.000 Kč

1.354 Kč

300.000 Kč

1.625 Kč

»
»
»
»
»
»
»

splatnost až 12 let
úroková sazba od 1,99 % p. a.
bez ručitele
bez zástavy nemovitosti
bez prokazování příjmu
včetně pojištění
seriózní přístup, fair jednání

Časově omezená nabídka!
volejte nezávazně: 724 819 744

ZÁMKOVÁ
DLAŽBA
6 cm
vlnka

129,- Kč/m2

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.
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Posvícení ve Višňovém Burčákobraní a přehlídka dechovek v Rakšicích
Višňovské posvícení, kterému v letošním roce připadl termín
19. října, je posvícením, jež se termínově odvozuje od často používaného
názvu císařské posvícení. I v tomto roce při posvícení Višňovští rozšířili
nabídku o několik akcí. Vedle sobotního stavění slavnostně ozdobené
máje chasou, to byla i večerní taneční zábava se skupinou Artemis.
O dobrém zvuku této kapely vypovídá i skutečnost - tři stovky účastníků.

V průběhu sobotního dopoledne měli možnost místní i hosté a návštěvníci si prohlédnout a zakoupit zboží nabízené prodejci Višňovských trhů.
Hlavním programovým dnem však byla posvícenská neděle. Ta začala
sváteční nedělní mší v kostele sv. Jana Křtitele za účasti krojované chasy.
Po jejím skončení dechová hudba Petrovanka zahrála několik skladeb
před kostelem. Poté již chlapci spolu s muzikou vyrazili po obci, aby
pozvali všechny občany, návštěvníky a hosty na odpolední zavádění.
Místní organizace českého svazu zahrádkářů připravila na neděli
Výstavu ovoce, zeleniny a květin. Stejně jako roky předešlé představili díky své zodpovědnosti a obětavosti nádherné výpěstky. Součástí
výstavy byla i výtvarná díla dětí mateřské školy. Dobrovolné vstupné
z této výstavy věnuje tato organizace na nákup hraček pro děti místní mateřské školy. Prostory pro tuto výstavu jim propůjčila Jednota
v Moravském Krumlově ve višňovském nákupním středisku.
Tradičnímu zavádění předchází vzdání pocty chasou těm, jejichž
životy vzaly světové války. Dvacet mladých krojovaných párů včetně
stárkovského a mládkovského pak tančilo pod májí. Po zavádění chasy
pak následovalo dle místní zvyklosti zavádění ženáčů a vdaných.
Na tradičních oslavách posvícení ve Višňovém se podílí i Skupina
ČEZ, která byla partnerem i při pouti ve Višňovém, Višňovského kulturního léta a Oslav 780 let od první písemné zmínky o Višňovém se srazem
rodáků. Pro Svazek obcí Moravia, jehož je Višňové předsednickou obcí,
se tento partner spolupodílel na akcích: Moraviafest v Horních Dunajovicích, Dětském dnu ve Džbánicích a Muzejní noci v Tvořihrázi.

V sobotu 11. října uspořádal
spolek POSPOLU MK Moravský
Krumlov v Rakšicích již tradiční 5.
ročník Burčákobraní, v jehož rámci
proběhla V. přehlídka regionálních
dechových hudeb. Z finančních
důvodů jsme se vrátili na náměstí
Svobody a do Staré hospody, která
byla velmi dobrou základnou. Počasí nám přálo, což v tomto ročním
období znamená, že nepršelo.
Akce založená na bezkonkurenčním burčáku rodiny Noskovy
z Moravských Bránic („padlo“
ho 1000 litrů!), doprovázená
lidovým jarmarkem s vysokým
zastoupením originálních výtvarníků a skvělými zabíjačkovými
specialitami řeznického mistra
Jiřího Sobotky z Rakšic (snědla
se 3 prasata, vážící po 160 kg!)

/Moravské Bránice/ Nejmenší bránické děti dostaly od obce krásný dárek. Nové herní prvky na svoje hřiště v mateřské školce. Nové
zařízení - lanovou pyramidu, vahadlové houpačky, prolézací tunel
a šplhací sestavu - dodala firma Flora servis, s. r. o. Obec za dodávku
a instalaci těchto herních prvků zaplatila téměř 120 tisíc korun s DPH.
Jejich pořízení bylo finančně kryto z odpisů, které byly převedeny
z místní základní školy a mateřské školy na účet obce.
/PeSl/

Člověk cukr potřebuje, ale není
cukr jako cukr. Většina lidí si
pod tímto pojmem představí bílé
krystalky lahodné chuti. To je
ale jen jedna z variant ze skupiny
cukrů neboli sacharidů. Sacharidy
v různé podobě se však vyskytují
v mnoha přirozených potravinách,
tak jak nám je připravila matka
Příroda. Tyto potraviny plně pokryjí naši potřebu cukru.
Všechny sacharidy se v těle
štěpí na glukózu, která je výživou
a energií buněk. Organismus dokáže glukózu vyrobit, stejně jako
to dělal po většinu doby historie
člověka, bez bílého rafinovaného
cukru a ostatních koncentrovaných
sladidel. Ty nejen že nikdo nepotřebuje, ale jejich nadměrné užívání dokonce tělu velmi škodí.
Co se v těle děje po požití cukru? Cukr má okamžitý dopad na
hladinu glukózy v krvi. Štěpí se
rychle a mozek i tělo ho milují.
Dodává rychlou, ale krátkodobou
energii, tělo záhy vyžaduje další
dávku. Proč tomu tak je? Tzv.
„lehké“ či „rychlé“ průmyslově
získané formy cukru jsou lidem
nepřirozené. Jsou to koncentrované chemické látky. Pokud tedy pozřeme potravinu s lehkým cukrem
(tudíž s vysokým glykemickým
indexem), hladina glukózy v krvi
(tzv. glykémie) nejprve prudce
stoupne. Dostaneme se do stavu
hyperglykémie. Na tento stav reaguje slinivka břišní, která musí
vyplavit dostatečné množství in-

vyvolává touhu po jeho další a
další konzumaci. Značně jsme
se odchýlili od potravy, která je
určena našemu druhu. Pokud průmyslové potraviny máme denně na
svém stole, zcela ztrácíme přehled
o tom, kolik cukru a jak často ho
vlastně konzumujeme.
Nenechme se ošidit ani rozmanitými náhražkami. Je důležité si
uvědomit, že se stále jedná o koncentrovaná sladidla, lidskému tělu
nepřirozená a jejich účinek na organizmus je podobný jako u bílého
cukru. Nadbytek škodí vždy.
Nezřízená chuť na něco sladkého
nebo neschopnost vydržet bez jídla
déle než 2 hodiny může signalizovat jasný začátek rozvoje nemoci.
V takovém případě je nejvyšší čas
změnit přístup ke svému zdraví a
udělat si pořádek ve svém jídelníčku. Naučme se pozorovat svoje tělo
a nenahrazujme cukrem chybějící
emoce, nezahánějme s nimi stres či
nudu. Postupnou eliminací sladidel
zjistíme, že nám nechybí. Prvotní
abstinenční příznaky dříve či později odezní. Pokud se rozhodneme
snížit konzumaci cukrů, pomohou
nám tyto zásady:
- Do jídelníčku zařaďte co
nejvíce kvalitních přirozených
potravin, naopak postupně vyřazujte průmyslové potraviny
(např. slazené nápoje, všechna
hotová jídla a polotovary - paštiky,
omáčky, kečupy, hořčice, uzeniny,
džusy, krabičková pitíčka, dětské
přesnídávky, průmyslové pečivo,

Kaunas s překrásným podzemím,
Kuržská kosa - naprosto unikátní
poloostrov, na který se dostanete
z města Klaipéda. To bylo během
dřívějšího režimu pro běžného
návštěvníka zcela nedostupné.
Vládl mu zbrojní průmysl a utajování všeho, všude a všech.
Řeč byla také o litevském letním přímořském letovisku Palanze. No a rozhodně nebylo možné
vynechat Horu křížů, protože kdo
„nebyl na Hoře křížů, nebyl v Litvě“. Zajímavá byla také návštěva
kláštera v Tytuvénai, který se
nachází nedaleko od Hory křížů.
Vynechat nebylo možné ani turistický symbol Litvy - starobylý
hrad Trakai, který se majestátně
tyčí uprostřed jezera. Celé povídání zakončila vzpomínka na
hlavní město Litvy - Vilnius.
Povídá se: „Ať stojíš ve Vilniusu kdekoliv, vidíš kostel. Pokud
kostel nevidíš, ukroč vpravo nebo
vlevo. Pokud ani potom nevidíš
kostel, nejsi ve Vilniusu.“
Protože beseda byla jako vždy
v moravskokrumlovské knihovně
přizpůsobena potřebám klientů
TyfloCentra, byly její součástí také
věci k haptické prohlídce - klobouky litevských umělců, keramika

(P)otraviny na našem stole - není cukr jako cukr
zulínu - hormonu, který dopravuje
glukózu k buňkám, a snižuje tak
její obsah v krvi. Toto vyplavování
má určitou setrvačnost, hladina
cukru klesá a my se dostaneme
do stavu hypoglykémie, tedy velmi nízké hladiny glukózy v krvi.
Výsledkem je intenzívní pocit
hladu, nepokoj až nervozita, též
únava či stavy na omdlení. Pokud
tento „hlad“, který není hladem
v pravém slova smyslu, utišíme
potravinou opět s vysokým glykemickým indexem, dostaneme se do
začarovaného kruhu. Hladina glukózy v krvi nám neustále prudce
stoupá a opět prudce klesá Těmito
výkyvy vyčerpáváme slinivku
břišní, klesá naše výkonnost, jsme
náladoví, unavení, nesoustředění
a ospalí. Zaděláváme si zejména
na tyto choroby: diabetes, obezita,
kardiovaskulární choroby, hyperaktivita u dětí, Alzheimerova choroba, vysoký krevní tlak, atd.
Co nás vede ke konzumaci
nadměrného množství cukru? Dle
odborníků se cukr chová jako
droga. Vyšší hladina glukózy totiž
aktivuje stejné oblasti mozku jako
např. po dávce heroinu: prudce se
uvolní nervový přenašeč dopamin,
který navozuje pocit spokojenosti
a vyvolává touhu po další dávce,
rovněž se uvolňuje hormon serotonin, přenašeč pro dobrou náladu.
V dnešní době se přidávají různé
druhy cukru a umělých sladidel do
potravin, kam se dříve nedával,
a to proto, že přislazené jídlo

ho fanoušků má i v nynějších
–náctiletých. Samozřejmě hrála
k poslechu a hlavně k tanci přímo
„na place“. Hudební produkce
skončila k půlnoci a hosté se bez
problémů rozešli.
Díky finanční podpoře města
se mohli senioři a děti do patnácti
let zúčastnit zdarma, ostatní platili za celý den 50 Kč. Příznivé
podmínky a počasí způsobily, že
přišlo (či se během dne vystřídalo) na 900 diváků, posluchačů a
labužníků. Všeobecná dobrá nálada, spontánní tanec na otevřeném parketu a v Krumlově spíše
neobvyklá družnost a sousedské
porozumění celou akci umocnily.
Velký dík patří sponzorům, jmenovitě firmám ASFALTELAST,

GADAS, JAŠOVI, OSP, MUDr.
PADALÍK, PARACELSUS (obě
lékárny), PAVETEX, RETEX,
VANĚK, kteří tuto nekomerční
akci podpořili. A zcela zodpovědně můžeme říci, že bez neúnavné
práce pana Jiřího Jelínka z Dukovan (organizace, ozvučení) se
spolupracovníky a pana Zdeňka
Černého s nájemci (mobiliář,
catering) bychom si mohli nechat
o takové akci jenom zdát.
Opět se potvrdilo, že spojení
přehlídky dechovek s burčákem
je výborným kulturním i marketingovým tahem. Dá-li Bůh, akce
bude mít pokračování. Proto si již
dnes pro jistotu dejte do záznamníků datum 10. 10. 2015, škrtnout
si je můžete vždycky. Jar. Mokrý

Litva - kraj jantaru
a dřevěných křížů
Jana Puchegger Chadalíková
připravuje cestovatelské besedy
pro klienty TyfloCentra a návštěvníky knihovny už tradičně. Beseda
o Litvě tentokrát však byla trošku
jiná, neboť její součástí byla i
ochutnávka jednoho z oblíbených
litevských jídel, které pro návštěvníky paní Jana připravila.
Nebyly to ale „cepeliny“, které
jsou nejtradičnějším litevským
pokrmem, ani studený boršč, který je také pro Litvu velmi typický,
nýbrž salát viněgred. S tím se setkáte nejen v Litvě, ale i v dalších
zemích na východ od nás a plní
roli rychlé svačinky či večeře. S
trochou nadsázky je to něco jako
u nás vlašský salát s rohlíkem.
Když už jsme ochutnávali, zastavili jsme se i u cen v obchodech
a především v restauracích. Ty
jsou totiž oproti nám docela vysoké, a tak není úplně snadné se v
Litvě skoro týden po restauracích
stravovat. Existuje tam i něco jako
naše polední menu, ale v nabídce v
litevštině je dost složité se vyznat.
Od jídla jsme přešli k městům
a místům, která paní Jana navštívila - poklidné Raseinai, poutní
místo Šiluva, zajímavé Šiauliai,
druhé největší litevské město

Děti dostaly nové hřiště

byla zahájena v 9 hodin.
Přehlídky dechovek se zúčastnily známé kapely PETROVANKA a SKALÁCI. Každá z hudeb
přednesla téměř dvouhodinovou
ukázku svého repertoáru. Posluchači ocenili výkony hudebníků
a doprovodných zpěvaček a zpěváků, stejně jako skvělé aranžmá
skupin, bohatým potleskem.
V druhé části programu, jako
obvykle, vystoupila žádaná skupina ŠARIVARI SWING BAND
„starého Krumlováka“ pana
Zdeňka Nováka, řečeného Novas,
která dala nahlédnout do světa
swingu, a folk a country hudby.
Den velmi úspěšně zakončila
legendární rocková kapela OLD
ARCUS, která „odchovala“ dvě
generace Krumlováků a mno-

dochucovadla, atd.).
- Sacharidy dodávejte tělu v podobě zeleniny, luštěnin a obilovin
(nejlépe nepečených, nesmažených). Do jídelníčku můžete zařadit
např. jáhly, kroupy, pohanku, obilné
vločky, rýži, celozrnné těstoviny,
kváskový žitný chléb, apod.
- Pokud se dostaví akutní chuť
na sladké, mějte po ruce ovoce,
čerstvé či sušené. Pozor na med.
Je to lehká forma cukru, se kterou
si dokážou poradit včely, člověk
již hůře. Zacházejte s medem jako
se šafránem.
- Neužívejte umělé náhražky
cukru, např. Sacharin, Splenda
(Sukralóza), Acesulfam, Aspartam,
apod. Tato sladidla poškozují nervový systém a nervovou soustavu,
především mozek. Rovněž se
vyhněte levnému glukózo-fruktózovému sirupu. Nenechte se zmást
nápisem „bez přidaného cukru“.
Neopomínejte
notoricky
známou skutečnost, že přiměřený
zdravý pohyb, dostatečný spánek
a odstranění trvale stresujících
faktorů nám pomůže zahnat přehnanou chuť na sladké.
Domnívám se, že změna stravování a životního stylu směrem
ke zdraví by měla být zábavou
a radostnou výzvou, nikoli něčím
nepříjemným. Přeji vám hodně
štěstí! /LBH/
Použité zdroje: • Strunecká,
Anna, Patočka, Jiří: Doba jedová.
1 vydání, Praha:Triton 2011 • Slimáková, Margit: www.margit.cz

foto web: Litevský hrad Trakai

z hradu Trakai, litevské mince,
hedvábný šátek z Vilniusu, kovaný
výrobek litevských kovářů.
Ani vidící návštěvníci besedy
ale ošizeni nebyli. Součástí besedy
bylo i amatérské video s mnoha
zajímavými záběry Litvy, fotografie, letáčky, informační prospekty.

Právě na besedách v Moravském Krumlově je hezky vidět,
že integrace lidí zdravých i těch
s nějakým zdravotním handicapem funguje překrásně a není
na překážku zajímavě prožitému
odpoledni.
Jana Puchegger
Chadalíková, Eva Pexová

Nebrblej, mákni a buď cool
V pátek 10. října se žáci a pedagogičtí pracovníci v MŠ, ZŠ a Dětském
domově v Ivančicích zapojili do třetího ročníku dobrovolnické akce 72
hodin, kterou organizuje Česká rada dětí a mládeže. Tradičně se zaměřujeme na naši krásnou rozlehlou školní zahradu. Letos jsme uspořádali
sbírku „odkopků“ bylinek mezi žáky, rodiči i zaměstnanci školy. Společně jsme vymýtili nevzhledný kout zahrady a připravili podmínky pro
výsadbu bylinek. Podařilo se nám vytvořit zákoutí plné voňavého překvapení a také poučení. Kdo nesázel - udržoval zbytek zahrady - hrabali
jsme posečenou trávu - za posečení děkujeme Městským lesům Ivančice.
Motto letošní akce 72 hodin bylo opravdu netradiční: „ Nebrblej, mákni
a buď cool !“ a symbolem byl „trabant“. To se nám vše líbilo, takže jsme
pracovali s chutí a dobrou náladou celé dopoledne.

Den otevřených dveří
v Domově u lesa Tavíkovice
Nádherné počasí a bohatý kulturní program si mohli užívat všichni,
kdo se přišli podívat na Den otevřených dveří v Domově u lesa Tavíkovice při příležitosti otevření nové relaxační místnosti. A že se bylo
na co dívat. Návštěvníci mohli shlédnout vystoupení Jany Musilové
- herečky a zpěvačky Městského divadla v Brně, mažoretek ZŠ Višňové, tanečního souboru Znojemské Grácie, ale program si připravili
i sami klienti domova. K nahlédnutí byly všechny prostory aktivizačních činností, domácností a rehabilitace. Právě zde si mohli návštěvníci vyzkoušet novou relaxační místnost. Realizaci projektu podpořila
Nadace ČEZ. Ředitel domova nám k tomu řekl: „Děkujeme všem, kdo
naši akci podpořili a přišli se podívat. Velká návštěvnost svědčí o tom,
že občanům není lhostejná kvalita života našich postižených klientů.
Nová relaxační místnost bude za pomocí školeného personálu velmi vítaným doplňkem práce s klienty.“ Slavnostní přestřižení pásky provedl
člen rady JM kraje Ing. Jiří Němec spolu s ředitelem domova.

Foto: Marta Tunová

Vystoupení herečky a zpěvačky Jany Musilové

24.10.2014

Krumlov před léty
Domy v okolí fary (1. část)
V uliční řadě vznikla proluka, kterou si lze zkrátit cestu přes dvůr
domu na náměstí. Do roku 1945 zde stál dům s č. p. 29/II, který patřil
Eduardu a Anně Kopečkovým. Eduard Kopeček byl zaměstnán jako
krejčí u Huberových. Jeho obě dcery byly rovněž švadleny. V roce
1925 přistavoval k domu kůlnu a chlévy. Bydleli zde až do bombardování, kdy jim do domu padla fosforová bomba. Kopečkovi se poté
přestěhovali do sousedního domu.
Přízemní dům s obytným podkrovím nese č. p. 86 (20/I). Od konce
19. století náležel rodině Swobodově. Ta je zde doložena už v roce
1881 - dům vlastnili Johann Swoboda (do roku 1895), Franz a Christina Swobodovi (1895-1919) a od roku 1919 Karel Swoboda. V roce
1893 byla přistavěna nová stáj ve dvoře domu. V roce 1910 byl dům
rozdělen příčkami, Johann Herfort navrhnul novou kuchyň a rekonstruoval střechu. V roce 1938 žil v domě Josef Figar. Tento živnostník se
živil jako natěrač a v domě žil s manželkou Marií a s rodinou strojníka
Karla Švédy. Po válce byl dům přidělen MNV pod národní správu Rudolfa Tkaného. V současnosti se zde nachází novostavba z roku 2010.
Vedlejší přízemní dům s č. p. 85 (21/I) patří do původní zástavby.
Vlastnili jej Franz Roskoschný (1832-1881) a Terezie Roskoschná (18811921). Po ní se sem nastěhoval dělník Adolf Keller se ženou Karlou
a v roce 1937 zdědil dům jejich syn Karel, profesí policista. Budova nebyla válkou až natolik poškozena a byla opravena Karlem v roce 1950.
Rohovým domem je č. p. 83, který byl součástí matiční školy (22/I),
které jsme se již věnovali z ulice Dr. Odstrčila.
Protější parcely v severní části ulice Palackého přináleží k areálu
farního kostela sv. Všech svatých. Budova Římskokatolického farního
úřadu č. p. 84 (19/I) vznikla v roce 1672 sloučením 2 neobydlených
židovských domů a následně jejich barokní přestavbou. V roce 1871
byla fara zbořena a spolu s ní byl upraven celý areál včetně zdi kolem
farní zahrady. V rámci úprav byly do kostela pořízeny nové varhany od
brněnské firmy Komínek. Jistě citelným zásahem bylo poškození hlavního oltáře a střechy kostela následkem úderu blesku dne 16. května
1865. V roce 1896 byl kostel oplocen z ulice ozdobným železným tyčkovým plotem. Koncem 19. století se rozšířil hřbitov o spodní obecní
část. Z nejmarkantnějších stavebních úprav v průběhu meziválečného
období je třeba vypíchnout opravu kostelní věže. V listopadu 1924 bylo
totiž zjištěno, že se kvůli hnijícím trámům naklonila, a proto musela
být z prostředků kostelního výboru a velkostatku opravena. V roce
1930 ozdobila vstupní část socha sv. Jana Nepomuckého, přenesen
sem od kostela sv. Bartoloměje. V roce 1936 žádal krumlovský spolek
Krematorium o vytvoření kolumbária, což nikdy nebylo realizováno.
Po úmrtí P. Adolfa Macha vykonával funkci faráře až do roku 1927
P. Eduard Petersburg. Ve zkratce šlo o zapáleného českého vlastence,
působícího v řadě spolků a rozvíjejícího myšlenku českého školství ve
městě. Stal se rovněž členem národního výboru po vzniku republiky
v roce 1918. Vystřídal jej P. František Beneš, rodilý Lanžhočan, jehož
domácnost obstarávala jeho příbuzná Rozálie Benešová. P. Beneš působil v úřadu do Vánoc 1938, kdy byl přeložen do Horních Kounic. Poté
byla funkce obsazena P. Wavrou a od roku 1940 P. Gregorem Zimmermannem, za kterého byly za války dokonce zachovány české bohoslužby.
7. a 8. května 1945 poskytoval poslední zaopatření obyvatelům Krumlova
a umožnil věřícím, aby se schovali před smrtonosnými nálety v kryptě
kostela sv. Bartoloměje během bombardování. V roce 1946 se dobrovolně
odstěhoval do Vídně. Na postu kaplana se vystřídali P. Rimeš a P. Viktor
Jordán. Za války byl kaplanem prof. Josef Němec, který na počátku roku
1944 odešel do Stonařova u Jihlavy. Za války byl z kostela odvezen zvon
Maria, který měl být využit na vojenské účely. Shodou šťastných okolností se navrátil zpět pouze prasklý a byl opět instalován.
Kostelní areál byl více opravován po válce. V roce 1949 byla vyměňována okna ve farní budově. O dva roky později byly při zvětšování
kůru pro nové varhany nalezeny v dlažbě kostela tři náhrobní kameny.
Ty byly později zásluhou muzejníka Josefa Kaufmana vsazeny do zdí
kostela. Jedním z nich je i náhrobek italského stavitele Leonarda Gara
di Bisono. V roce 1952 byla opravována ohradní zeď kolem fary, v
letech 1955 až 1957 pak získal kostel novou fasádu a střešní krytinu.
Další větší opravy nastaly až v nedávné době. V roce 2001 byla rekonstruována fasáda a střecha, o 3 roky později došlo k výmalbě interiéru.
První z řady domů napravo od kostela je č. p. 88 (11/II). Dům byl
postaven podle plánů Johanna Herforta z roku 1908. Jeho majiteli byli
Václav a Eliška Holoubkovi. Šlo o velice pěkný přízemní secesní dům,
zdobený půlkulatým výklenkem. Okna byla také ozvláštněna štuky
s motivem rostlin. V roce 1914 dále Holoubkovi přistavovali předsíň
a o 10 let později dům ohradili železným plotem s podezdívkou. Václav Holoubek přišel do města ze Šaratic u Brna a živil se jako ředitel
Reiffensenky. V roce 1896 byl ustanoven varhaníkem ve farním kostele. Manželé zde žili i za války.
Vedlejší novostavba s č. p. 90 (46/II) je nesouvislá s uliční frontou.
Nacházel se zde malý přízemní dům, který v roce 1908 vlastnila Julia
Zieglerová. Jako majitelka je doložena ještě v roce 1911, kdy v domě
vystavěla jídelnu. Od roku 1931 je jako vlastník domu uváděn dělník
Josef Fajman s manželkou Annou. Podle pamětníků se živil jako závozník u Františka Šabaty. Za války Josef Fajman zemřel, jeho žena následně odešla. Jejich dům nepatřil mezi vážněji poškozené. Demolice
domu byla provedena ve prospěch současné stavby v roce 1988.
Sousední dům nese č. p. 91 (12/II). Jde o úzký přízemní domek,
náležející do původní zástavby. Jeho majiteli byli od roku 1930 Arnošt
a Marie Smutní. Živili se jako úředník a porodní asistentka. Manželé
koupili dům od Georga Lustiga. Ten vlastnil dům nejpozději od roku
1910. Smutní dům po koupi adaptovali a modernizovali pomocí stavitele Arthura Potschky. Za války zde žil podle výpovědi pamětníků
obvodní elektrikář Istel. Po válce byl dům Smutnými prodán.
Vedlejší přízemní úzký dům s č. p. 92 (13/II) patřil nejpozději od
roku 1910 živnostnici Ottilii Kuglerové. Ta v letech 1910 a 1912
domek několikrát opravovala. Nejpozději od roku 1928 náležel dům
vdově Anně Kudrové.
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.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Kramolínské hradisko
V naší zemi jsou známy tisíce
archeologických nalezišť z různých etap lidských dějin, která se
liší svým významem i bohatostí
na archeologické nálezy. Jedno
z těch pro archeology význačnějších míst se podařilo objevit
nedaleko malé obce Kramolín na
jihozápadním Třebíčsku.
Na vrcholu výrazné ostrožny
nad skalnatým údolím řeky Jihlavy stávalo hradisko. Jeho poloha
v meandru řeky byla přirozeně
chráněná okolními vrchy, snadnému přístupu ze strany šíje na severu zabraňoval strmý sráz. Větší
přístupová komunikace byla
pravděpodobně z jižní strany,
tedy z protilehlého břehu řeky.
Historie objevování hradiska
Snad je objevil již řídící učitel
a přírodovědec Václav Čapek
z Oslavan (1862-1926) při svých
ornitologických výpravách do
Pojihlaví. Zcela jistě znal lokalitu
amatérský archeolog Vilém Gross
z Padochova (1894-1977), který
zde po 1. světové válce prováděl
první povrchové sběry. Amatérské
výkopy započal ve 30. letech další
amatérský archeolog, František
Peštál z Třebíče (1903-1977), který
upozornil Moravské zemské muzeum v Brně. To zde pod vedením Josefa Skutila (1904-1965) podniklo
první profesionální výzkum.
Po delší přestávce byla lokalita
zkoumaná ve 2. polovině 60. let,
avšak nejvýznamnější akcí pro
poznání hradiska byl až rozsáhlý
záchranný archeologický výzkum
z rozmezí let 1971-1977, který byl

lata a terra nigra), lidské a zvířecí
keramické plastiky či štípané nástroje z křišťálu a dalších surovin.
Osídlení této strategické polohy
pokračovalo i v následující pozdní
době kamenné (asi 4 000 - 2 200
př. n. l.), kdy zde postupně sídlili
lidé různých pravěkých kultur
(jordanovská, keramika typu Retz-Křepice, kultura nálevkovitých
pohárů, s kanelovanou keramikou,
jevišovická, zvoncovitých pohárů).
Na pozdní dobu kamennou
plynule navazuje doba bronzová
(asi 2 000 - 750 př. n. l.). Archeologové rozlišují starší, střední,
mladší a pozdní úsek, přičemž
poslední dva stupně se označují
i jako doba popelnicových polí.
Název je odvozen ze způsobu,
jak tito lidé pohřbívali své mrtvé
- ty nejdříve zpopelnili a následně popel uložili do keramické
nádoby, tzv. popelnice.
Pouze ojedinělé kramolínské
nálezy lze zařadit do únětické
kultury starší doby bronzové.
Mnohem početnější jsou až doklady osídlení z podolské kultury
pozdní doby bronzové, která byla
na našem území rozšířena zejména na jižní Moravě. Tento soubor
dosud čeká na odborné zpracování, obsahuje především charakteristické střepy z misek, amforek
a dalších nádob, ale i bronzové
předměty jako například jehlice
určené ke spínání oděvu.
Ve starší době železné (asi 750
- 450/370 př. n. l.), která je podle
slavné rakouské lokality označována rovněž jako doba halštatská,

Archeologická komise na hradisku při výzkumu v 70. letech

kteří se usadili i na našem území. Měli rozvinutou řemeslnou
výrobu, obchod, mincovnictví
a vojenství, důležitá byla opevněná střediska, tzv. „oppida“. Inovativní změnou ve výrobě keramiky bylo používání hrnčířského
kruhu, na nich byly zhotovovány
hrnce, mísy, lahvovité či situlovité nádoby. Do keramického těsta
se často přidávala tuha a charakteristické je zdobení povrchu
nádob svislými rýhami.
Z nálezů na kramolínském hradisku je třeba zmínit bronzovou
sponu s ptačí hlavičkou z přelomu starší a mladší doby železné.
Nepočetné doklady osídlení byly
zjištěny v mladolaténském období, kdy bylo toto místo jedno
z mála výšinných lokalit na jihozápadní Moravě.
Další archeologické nálezy
z hradiska pochází až ze středověku. Lidé zde žili v 9. století
(středohradištní doba), tedy v do-

Pohled na kramolínské hradisko

vyvolán stavbou Dalešické přehrady na řece Jihlavě a plánovaným
zatopením. Uskutečnila ho brněnská univerzita pod vedením Pavla
Koštuříka (1946-1998) ve spolupráci s třebíčským muzeum. Nálezy
z Kramolína jsou dodnes uloženy
právě v Muzeu Vysočiny Třebíč.
Archeologické nálezy
Přestože se podařilo při posledním možném a zároveň plošně
nejrozsáhlejším výzkumu v 70.
letech prozkoumat jen určitou
část hradiska, bylo získáno nepřeberné množství archeologického
materiálu. Jednalo se hlavně o
střepy keramických nádob, ale
byly nalezeny také kamenné či
kostěné nástroje, kovové předměty nebo tzv. mazanice (směs hlíny
a plev sloužící k utěsnění spár
dřevěných konstrukcí).
Nejstarší nálezy jsou již z mladší
doby kamenné, patří do kultury
s moravskou malovanou keramikou (asi 5. - 4. tisíciletí př. n.
l.), kdy byla na Třebíčsku vůbec
největší hustota zalidnění v rámci
celého pravěku. U Kramolína se
podařilo objevit četné sídlištní
i jiné objekty s mnoha archeologickými nálezy, mezi kterými
vynikaly zejména kvalitní nádoby
s červeným či černým leštěným
povrchem (tzv. nepravá terra sigil-

žili na kramolínském hradisku lidé
horákovské kultury. Mezi typické
znaky tohoto období patří používání výrobků ze železa a pokračující diferenciace majetkových
a sociálních vztahů i rostoucí význam obchodu. Touto etapou také
končí pravěký vývoj společnosti.
Halštatské nálezy z Kramolína
jsou velmi početné, je třeba uvést
zejména kvalitně zhotovenou a
zdobenou keramiku, například
mísy, amforovité zásobnice, hrncovité nádoby či šálky. Nad strmým svahem mimo vnitřní areál
hradiska byly objeveny pozůstatky
hrnčířských pecí, kde byly nalezeny početné kusy žárem často silně
zdeformované keramiky. Podařilo
se však zdokumentovat i sídelní
objekty, například rozsáhlou zemnici s ohništěm uprostřed.
Mladší dobou železnou (asi
450/370 př. n. l.- přelom letopočtu), která je podle naleziště
La Tène ve Švýcarsku nazývána
také jako doba laténská, začíná
ve středoevropském prostoru
raná doba dějinná neboli protohistorie. O životě lidí v tomto
období se nově dozvídáme nejen
z archeologických nálezů, ale i
z písemných zpráv starověkých
autorů. Od nich víme, že ve
velké části Evropy žili Keltové,

bě, kdy se na části našeho území
rozkládal nejstarší státní útvar západních Slovanů - Velkomoravská říše. V tomto období se u nás
rozšířilo křesťanství. Kramolín
je prozatím nejvýše proti proudu
řeky Jihlavy vysunutý bod velkomoravské sídelní oikumeny
jižní Moravy. Při výzkumech se
nalezla například vyspělá keramika tzv. „blučinského typu“, která
upoutá především svojí výzdobou
složenou z vlnovek a rýh hluboce
rytých jednozubým nástrojem.
Asi vůbec naposledy bylo hradisko u Kramolína osídleno na
sklonku 11. a ve 12. století (mladohradištní doba), kdy zde také
lidé vybudovali mohutné opevnění s kamennou zdí. Lokalita patrně představovala jedno z ústředí
knížecí správy a zároveň součást

Bronzová spona z doby laténské

správního i obranného systému
znojemského údělného knížectví
a hradské soustavy. Archeologické nálezy představují zlomky
keramiky či železné nástroje.
Při záchranném archeologickém výzkumu v 70. letech
se podařilo odkrýt i dvě chaty:
výrazně zahloubenou čtvercovou
zemnici, kde se mimo jiné našel
zlomek skleněného prstenu, a obdélníkovou polozemnici kůlové
konstrukce s dobře patrným
vchodem, odkud pocházejí kromě zlomků nádob i nože, klíče
a nůžky. Patrně do stejného období patří dva kostrové hroby. První
z nich byl prozkoumán ve východní části hradiska poblíž valu.
Na skalnatém podloží byla kostra
ženy, nepravidelně obložená kameny. O rok později se nedaleko
nalezla špatně zachovaná kostra
dítěte bez milodarů.
A na konec jedna záhada. Při
výzkumech se podařilo objevit
a zdokumentovat základy kamenné polygonální (tedy šestiboké)
stavby, jež stála na nejvyšším
vrcholu ostrožny. Není úplně
zřejmé, ve které době byla postavena. Pod základovým zdivem se
nacházel objekt obsahující mladohradištní keramiku. Je tedy
možné, že stavba vznikla krátce
poté, co tento objekt ztratil svoji
funkci, tedy již někdy ve 2. pol.
12. století. Mohlo jít například
o křesťanskou kapli. Nelze však
zatím ani vyloučit, že byla tato
kamenná stavba mnohem mladší
a vznikla až ve vrcholném středověku či dokonce novověku.
Závěrem
Na základě archeologických výzkumů a z nich získaných nálezů
lze zařadit kramolínské hradisko
mezi jednu z nejvýznamnějších
a nejbohatších pravěkých až raně
středověkých lokalit na západní
Moravě. V současnosti je však
lokalita pro další zkoumání nepřístupná, protože je zatopená
vodami Dalešické přehrady. Pouze
při nízkém stavu hladiny lze, jako
příznačné memento na kdysi důležité nadregionální středisko, spatřit
malý ostrůvek.
Jitka Knotková
Hl. prameny: • Koštuřík, P. a kol.
1986: Pravěk Třebíčska. Brno • Koštuřík, P. 2007: Eneolitické osídlení
hradiska u Kramolína ve středoevropských souvislostech. Brno.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM
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 - listopad - Výstava - ŠICÍ STROJE. Galerie Knížecí dům, vstupné
20 Kč, snížené 10 Kč, školní skupiny zdarma.
• říjen - listopad - Výstava - ŠKOLNÍ ROK NA ZŠ IVANČICKÁ. Městský
úřad Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu M. Krumlov
• do 31.10. - Výstava obrazů DANIELY ŽĎÁRSKÉ a listopad - prosinec
- Výstava obrazů VLADIMÍRA PLACHÉHO v Galerii Plachý
• 1.11. od 10.00 hod. - LYRA 2014. Pěvecká soutěž, host Pavel Callta. Orlovna
Rakšice, startovné 50 Kč, vstupné dobrovolné.
• 3.11. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER ZUŠ M. KRUMLOV. Taneční sál
ZUŠ Moravský Krumlov, vstupné dobrovolné.
• 6.11. v 19.00 hod. - EIN KLESL BŽUNDES. Vystoupení komiků Josefa
Náhlovského a Josefa Mladého. Kinosál M. Krumlov, vstupné 250 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
• 13.11. - CESTOU OSUDU A NÁHODY. Sedmileté putování cestovatele
a spisovatele Romana Vehovského stopem přes Asii do Austrálie. Beseda s
promítáním přiblíží posluchačům cestu, trasu, výhody a nevýhody soliterského
cestování bez závislosti na jízdních řádech, zpátečních letenkách a ubytovacích
zařízeních. Ve druhé části pak autor seznámí posluchače se svým nejkrásnějším
stopem - desetidenní plavbou jachtou po tropických ostrovech Thajska a naváže
snímky a postřehy ze senzačního Phuketského festivalu. Závěr je pak vyhrazen
dotazům a nevšedním zážitkům. Spojeno s prodejem knihy Návrat s podkovou.
Roman Vehovský získal druhé místo Ceny diváků na cestovatelském festivalu
Caminos v Karlových Varech. Dopoledne pro ZŠ a SŠ v kinosále, ve 14.30 hod.
na DPS a v 17.30 hod. v městské knihovně. Vstupné 45 Kč.
• 21.11. - SVĚT ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH - DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ TYFLOCENTRA V KNIHOVNĚ. Seznámení s činností organizace
pro zrakově postižené občany. Ukázky pomůcek usnadňujících zrakově postiženým lidem život, společenské hry, chůze s klapkami na očích a s bílou holí,
ukázky knih v Brailově písmu, apod. Vhodné pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a
zájemce z řad občanů. Koná se v prostorách Městské knihovny M.K. V rámci
Dne nevidomých. Více na www.tyflocentrum.cz

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
• 24.10. - v 18.00 hod. - SUCHO – DOČASNÝ VÝKYV KLIMATU, NEBO
VÁŽNÁ HROZBA PRO JIŽNÍ MORAVU? Přednáška, kterou pořádá O. s.
Stromy v krajině ve Středisku volného času Miroslav.
• 31.10. v 18.00 hod. - VZDOR A SPOLUPRÁCE S OKUPAČNÍ MOCÍ
NA ZNOJEMSKU V LETECH 1938-1945 - II. ČÁST. Přednášku pořádá
O. s. Stromy v krajině ve Středisku volného času Miroslav.
• 7.11. v 19.00 hod. - TAVESTISHOW KOČKY. V KD Miroslav.
• 15.11. v 19.00 hod. - GULÁŠOVKA - 18. ROČNÍK. Ochutnávka gulášů,
degustace mladých vín, módní přehlídka, taneční zábava a další atrakce. Pořádá
Sdružení přátel dobré zábavy a město Miroslav v kulturním domě Miroslav.

Turistické informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 513 030 427,
tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• 25.10. v 19.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA S DOLŇÁKY. Kulturní dům,
vstupné 60 Kč. Hraje místní kapela Dolňáci, občerstvení a tombola zajištěno.
• 8.11. od 17.00 hod. - HALLOWEEN. Strašidelné odpoledne pro děti s ohňostrojem a halloweenskou diskotékou. Stezka odvahy u kláštera Rosa coeli,
V 18.30 hodin OHŇOSTROJ V AREÁLU KÓNUS KLUBU, poté následuje
halloweenská diskotéka s občerstvením a soutěžemi v kulturním domě.
• 16.11. ve 14.00 hod. - SETKÁNÍ SENIORŮ S DUO ŠOHAJI (manželé
Rapáčovi), kulturní dům, občerstvení zajištěno.
Připravujeme: • 30.11. v 17.00 hod. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
Vystoupí Pěvecký sbor ZŠ a děti z MŠ Dolní Kounice, kulturní dům.

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 9. 11. - ENKAUSTIKA. Malování horkým voskem a žehličkou. Prodejní
výstava ALENY SLADKÉ. Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 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.
• 11.11. v 18.00 hod. - TAJEMNÝ IRÁN. Beseda s promítáním - JAROSLAV
STOHL. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 30 Kč.
• Připravujeme: 29.11. v 19.00 hod. - CONCERTINO LENKY FILIPOVÉ.
Vánoční koncert. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 320 Kč. Předprodej v KIC Ivančice.
Základní škola Vémyslice Vás zve na

PODZIMNÍ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
SE SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍM ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

pátek 31. října od 15.00 hodin
Program: 15.15 - zahájení na školním dvoře - aerobic
15.30 - slavnostní otevření hřiště za přítomnosti hostů
15.45 - ukázky sportovních her nejen pro děti
od 16.15 - prohlídka školy, školní družiny, prezentace o výstavbě hřiště,
podzimní dílničky školní družiny, ochutnávka nápojů z bylinkové zahrádky
od 17.30 - pokus o netradiční osvětlení hřiště - lampionový řetěz
MěKS a Muzeum Moravský Krumlov prosí občany o

ZAPŮJČENÍ STAROŽITNÝCH HRAČEK
na připravovanou výstavu v galerii Knížecí dům, která se bude konat
v měsících prosinec 2014 až leden 2015. Rádi vystavíme všechny
hračky, se kterými si hráli naši předkové. Může se jednat o stavebnice, medvědy, knihy, panenky, vozítka, vláčky, káče, pokojíčky, nádobíčko, autíčka apod. Hračky by měly být z období do 1. poloviny
20. století. Předměty vybíráme na MěKS Moravský Krumlov
do 7. 11. 2014 v době otevření IC. Předem Vám děkujeme za důvěru,
se kterou nám hračky zapůjčíte.
J. Řehořová, M. Kuča

24.10.2014

27. 10. - 09. 11. 2014

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 4.11. od 19.00 hod. - NEZMAŘI - KŘEST CD STOPY BLÁZNŮ. Koncert
legendární folkové kapely spojený se křtem nového alba. V kině Panorama.
Vstupné: 150 Kč předprodej, 180 Kč na místě. Pořádá KIC Rosice.
• 7.11. v 17.00 hod. - ROSICKOU NOCÍ. Osmý ročník dobrodružné šifrovací hry
tříčlenných týmů. V klubu Suterén v SVČ. Startovné: 30 Kč. Pořádá SVČ Rosice.
• 14.11. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Koncert žáků ZUŠ ve Společenském sále ZKC. Pořádá ZUŠ.

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
• 31.10. od 17.00 hod. - CESTA ZA SVĚTÝLKEM. Tradiční lampionový
průvod městem s pohádkovými stanovišti na zámku. Sraz na novém náměstí.
Pořádá KIS Oslavany a DDM a ŠD Oslavany.
• 8.11. - JEN POČKEJ, ZAJÍCI! Zájezd na show na ledě Jen počkej, zajíci!
Místo: Kajot aréna Brno. Odjezd ve 12.30 hodin z autobusového nádraží se
zastávkami po městě. Vstupné: 860 Kč dospělí, 710 Kč děti do 15 let. Přihlášky
v kanceláři KIS nebo na tel. 546 423 283, 604 108 641. Pořádá KIS Oslavany.
• 15.11. a 16.11. - PELÍŠKY. Divadelní představení na námět televizní komedie
v podání ochotníků Divadla „Na mýtině“. Příběh je vsazen do Oslavanského prostředí.
Začátky v sobotu v 15. a 18., v neděli v 17. hodin. Pořádá Divadlo „Na mýtině“, o. s.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656,
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 31.10. v 17.00 hod. - BESEDA NAD KRONIKOU. Srdečně zveme všechny
zájemce o historii Vedrovic na cyklus Pátrání po minulosti. Těšíme se na vás
v přednáškové místnosti Muzea ve Vedrovicích.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 322 770,
e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, www.domecekmk.cz
PROGRAM PRO DĚTI NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY 27.-29.10.:
• 27.10. - SPACÁKOVÁNÍ NA DOMEČKU. Přenocování na Domečku
ve spacáku, zábavné hry se spacákem, hry, sranda a kamarádi, to vše Tě může
potkat o podzimních prázdninách. Začínáme v 9 hodin a končíme druhý den
ráno v 9 hodin. Přihlášky v kanceláři DDM, poplatek: 100 Kč.
• 29.10. - VÝLET DO ZÁBAVNÍHO PARKU BONGO. Výlet vlakem
do zábavního parku BONGO, vyžití na atrakcích, sraz na Domečku v 9 hodin,
návrat do Krumlova v 17 hodin. Přihlášky v kanceláři DDM.
• 16.11. - POCHOD BROUČKŮ. Srdečně Vás zveme na tradiční lampionový průvod. Sraz v 17 hodin před Domečkem, vydáme se na světýlkovou
cestu, lampiony a jiná světýlka s sebou. Vstup volný.
• MÁME JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA do zájmových kroužků, neváhejte a přihlaste se! Volná místa v kroužku DISCGOLF a AIRSOFT. Veškeré informace
najdete na www.domecekmk.cz a také na našem Facebooku.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• AKTUÁLNÍ NABÍDKA KROUŽKŮ na www.ddm-oslavany.cz nebo
v kanceláři nebo na telefonech 546 423 520, 739 634 100.
• 27.10. od 8.00 do 15.00 hod. - PLAVÁNÍ V NOVÉ VSI. V rámci příměstského tábora. Cena 150 Kč. Přihlášku s platbou odevzdejte do pondělí 20.10.
v kanceláři DDM Oslavany, Hybešova 3, tel. 546 423 520.
• 29.10. od 8.00 do 15.00 hod. - BOWLING VE ZBÝŠOVĚ. V rámci příměstského tábora. Cena 150 Kč. Přihlášku s platbou odevzdejte do pondělí 20.10.
v kanceláři DDM Oslavany, Hybešova 3, tel. 546 423 520.
• 30.10. od 8.15 do 11.45 hod. - WIKYLAND BRNO. Cena 170 Kč (vstupné
+ doprava). S sebou: pití, kapesné, sportovní oblečení. V rámci příměstského
tábora. Přihlášku s platbou odevzdejte do pondělí 20.10. v kanceláři DDM.
• 30.10. a 31.10. - ŘEDITELSKÉ VOLNO. Provoz ve školní družině v DDM
Oslavany je zajištěn po oba dny od 8.00 do 16.30 hodin.
• 31.10. od 17.00 hod. - SVĚTÝLKO. Sraz na novém náměstí. Průvod městem, pohádková stanoviště (duchové, víly, čerti, vodník, Ohnivec, ...). Lampion
a dobrou náladu s sebou.

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.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 1.1. - PODZIMNÍM HORÁCKEM. Start v Třebíči v klubovně KČT u Babáků od 6.00 do 10.00 hod. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.16 hod., přestup - Střelice
na vlak do Třebíče. Trasa 14 km. Vede Milan Blaha.
• 7.11. - VYCHÁZKA SENORADY - KRAVÍ HORA - KLADERUBY.
Chůze 10 km, odjezd autobusu č. 423 z Ivančic do Senorad v 9.37 hod., návrat
v 16.15 hod. Vede Hana Šťastná.
• 14.11. - BUDKOVICE - M. KRUMLOV. Vycházka po neznačených cestách,
trasa 10 km, odjezd autobusu do Budkovic v 8.48 hod. Vede Hana Pokorná.
• 22.11. - PO STOPÁCH ARM. GENERÁLA L. SVOBODY. Start v Rudíkově, cíl Třebíč. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.16 hod., přestup ve Střelicích na vlak
do Studence, přestup vlak do Rudíkova. Trasa 20 km. Odjezd vlaku z Třebíče ve
14.42 hod. nebo v 16.39 hod. Vede Milan Blaha.

Občanské sdružení Výletníci Moravský Krumlov

PRAMEN ŽIVOTA

Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 607 052 644
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.vyletnicimk.estranky.cz
POZOR!!! UVOLNILA SE 4 MÍSTA NA ZÁJEZD DO VÍDNĚ. Už tuto
neděli 26.10. 2014! Sváteční den ve Vídni - v některých muzeích jsou volné
vstupy. Cena dopravy 320 Kč/dospělý a 160 Kč/dítě do 15 let. Odjezd v 6.30
MK - Blondýna, 6.35 náměstí TGM, 6.45 Dobelice. V případě, že máte zájem,
volejte okamžitě na tel. č. 607 052 644 - pí Jelínková. Na zájezd je nutné mít
individuálně sjednané cestovní pojištění!
• Upozorňujeme přihlášené účastníky, že do konce října je potřeba zaplatit
zájezdy: zálohu na zimní pobyt v Krkonoších 1000 Kč; dopravu na muzikál
Kleopatra 350 Kč; dopravu na zájezd do termálů v Mošoni v Maďarsku 350 Kč.
• Připomínáme odjezdy na následující zájezdy: • 26.10. - SVÁTEČNÍ DEN
VE VÍDNI. Odjezd: 6.30 Mor. Krumlov- Blondýna, 6.35 Mor. Krumlov - náměstí, 6.45 Dobelice. • 8.11. - ZÁJEZD NA MUZIKÁL KLEOPATRA DO
PRAHY. Odjezd: 10.45 Vémyslice, 11.00 Moravský Krumlov - Blondýna,
11.05 Mor. Krumlov - náměstí, 11.15 Ivančice. • 5.11. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ
MOŠOŇ - MAĎARSKO. Odjezd: 6.15. Vémyslice, 6.30 Moravský Krumlov
- Blondýna, 6.35 Moravský Krumlov - náměstí, 6.40 Rakšice.
• 24.-31. 1. 2015 - S VÝLETNÍKY NA HORÁCH, ANEB ZIMNÍ REKREACE NA LYŽÍCH I BEZ. Týdenní zimní pobyt v zotavovně Přední Labská
u Špindl. Mlýna s polopenzí a možností každodenního lyžování v nejbližších lyžařských 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 polopenzí. 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.

(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům

Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás od 24. 10. do 02. 11. zve na

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
• 27.10. od 10.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU PRO MLÁDEŽ. Určeno
pro žáky středních škol, tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). SVČ
Ivančice, Zemědělská 2, venkovní hřiště. Poplatek: 30 Kč/osoba. Tým nahlaste
do 23.10. v SVČ Ivančice nebo na: podolsky@svcivancice.cz
• 27.10. od 9.00 do 13.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU PRO MLÁDEŽ.
Určeno pro hráče ročníku 1993-1998, neregistrované v jakékoliv florbalové
soutěži (4 hráči + brankář, možnost náhradníků). Sportovní hala Ivančice,
Rybářská ulice. Poplatek: 50,-/osoba. Tým nahlaste do 23. 10. v SVČ Ivančice
nebo na podolsky@svcivancice.cz
• 29.10. od 10.30 hod. - KORÁLKOVÁNÍ. Náramky, přívěšky, prstýnky,
tavné korálky. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 30 Kč/děti + materiál.
Přihlásit se můžete do 24.10. v SVČ Ivančice
• 29.10. v 10.00 hod. - TURNAJ JEDNOTLIVCŮ VE ŠPRTCI. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ-klub. Poplatek: 30 Kč/osoba. Přihlásit se můžete do
26.10. v SVČ Ivančice nebo na: podolsky@svcivancice.cz
• 29.10. od 10.00 hod. - STŘELECKÝ VÍCEBOJ. Disciplíny: střelba ze vzduchovky, luku, praku, kuše. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 30 Kč/osoba.
Přihlásit se můžete do 26. 10. v SVČ nebo na: podolsky@svcivancice.cz
• 6.11. 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.

29. 10. a 5. 11. v 18.00 hodin - AKTIVNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Srdečně Vás zvu na cvičení a tvoření s energiemi, které nás všechny
obklopují a které jsme již jako lidstvo zapomněli používat.Techniky,
které se naučíme a budeme postupně procvičovat, pocházejí z ještě
vzdálenější doby než z dob starého Egypta. Cvičení je určeno pro
kohokoliv, kdo chce získat nástroje pro práci na svém duchovním
rozvoji, a nevyžaduje žádné předchozí znalosti a zkušenosti. Těší se
na Vás Roman Minařík. Vstupné 100 Kč. Počet účastníků je omezen,
rezervaci místa prosím zašlete na email: roman.minarik@gmail.com
7.11. od 13.00 do 23.00 hodin - ČOKOLÁDOVÝ DEN NA ČAJOVNĚ
Přijďte si pochutnat na kvalitní horké čokoládě vařené z kakaových
bobů, ať už se šlehačkou nebo jako fondue s ovocem.
10.11. v 18.00 hodin - V NÁRUČÍ ANDĚLŮ
Srdečně zvu na posilující setkání s andělskou terapii a kartami.
Vstupné: 150 Kč. Těší se na Vás Markéta.
8. 11. - 9. 11. a 22. 11. - 23. 11.
DVOUVÍKENDOVÝ KURZ ZÁJMOVÉHO ZEN SHIATSU MASÁŽÍ
Přijďte se naučit kouzlo této prastaré metody jak pomoci tělu
ke zdraví a spokojenosti. Více informací na www.pramenzivota.com
14. 11. od 13.00 do 23.00 - DEN KÁVY NA ČAJOVNĚ
Přijďte ochutnat kávu na deset způsobů (s medem, skořicí,
kardamomem...). Vařená tradičním způsobem v džezvě.

ZVĚŘINOVÉ MENU
Polévka
Předkrm
Hlavní
chod

0,22 l Zvěřinový vývar s masovými noky a zeleninou juliane - 39 Kč
75 g Srnčí hřbet v krustě z bylin s jáhl. kaší a zvěřin. glazé - 119 Kč
150 g Pečený kančí hřbet doplněný zelňákovými pacičkami,
proloženými liškovo-ořechovým ragú a zvěřin. demi glace - 289 Kč
150 g Srnčí plec na víně s hruškovo-tymiánovým knedlíkem - 189 Kč
150 g Smažený srnčí řízek - 159 Kč; 150 g Srnčí guláš - 119 Kč
Dezert
1 ks Pečená jablka plněná jeřabinami se smetan. karamelem - 39 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Gastronomický a kulturní kalendář restaurace Hotelu Ryšavý:
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 nabídka
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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------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

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 19/14 vyjde 24. října 2014, uzávěrka 21. října 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je
včetně 21 % DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 21 % DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO

koupím
•• Fiat 500 nebo Fiat 600. Nejlépe s
TP. Tel.: 737 974 174.
•• Škoda 1000 MB, 110, 120, Favorit
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto.
Může být odhlášené, ale v původním
stavu. Tel.: 602 950 128.
•• Škodu Felicii, Fabii, Octavii, popř.
i jiné auto za rozumnou cenu. Spěchá.
Tel.: 604 470 816.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Felicia 1.6 MPi, r. v. 1997,
najeto 101 tis. km, velmi dobrý stav,
místy drobná koroze, TK do 3/2016,
cena 16.990 Kč. Tel.: 731 919 206.
•• Škoda Favorit 1.3 GLXi, akční model Solitare, r. v. 1994, perfektní stav,
bez koroze, garážovaný, v zimě nejetý,
cena 25.000 Kč. Tel.: 731 919 206.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• menší chatu na Vranovské přehradě, nejlépe s výhledem a přístupem
k vodě, nebo v blízkosti veřejné pláže
s možností koupaní. Tel.. 728 476 765.
•• RD se zahradou v Ivančicích, Oslavanech a okolí. Tel.: 606 321 101.
prodám
•• byt v OV 1+1 Moravský Krumlov
- Sídliště. Tel.: 777 582 899.
pronajmu
•• byt 2+1 v Ivančicích na novém sídlišti. Nezařízený, cena včetně inkasa
8.700 Kč. Tel.: 731 380 685.

» NÁBYTEK

prodám
•• kulatý světlý rozkládací stůl za 500
Kč. Tel.: 725 436 712.
•• sprchovací box 1,5 roku v provozu.
Mosaz, 2 sprchy, rádio. Cena 1.500
Kč PC 10.000 Kč. Tel.: 725 436 712.
•• dvojposchodovou postel s bočními
schody. Velmi zachovalá, téměř nepoužívaná. R. výroby 2011, barva buk.
PC 15.000, bez matrací. Nyní 6.000
Kč. Tel.: 724 805 430.
•• komodu z masívu, d 85 x š 50 x v 90.
Vhodná jako přebal. pult. V dobrém
stavu. Cena 700 Kč. Tel.: 608 707 907.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• dětskou postýlku z masivu se vzorem měsíčků a hvězdiček s matrací +
3x povlečení na matraci. Cena 1.500
Kč. Tel.: 608 707 907.
•• postýlku 120x60 cm, kov, chrom.
Cena 1.500 Kč. Tel.: 732 253 765.

» SPORT, HOBBY

prodám
•• nové jednoruční nakládací činky,
profi litinové závaží různé hmotnosti
- celkem cca 50 kilo. Cena 1.800 Kč.
Tel.: 607 237 069.

» RŮZNÉ
•• Hledáme seriózní paní/náhradní
babičku pro občasné hlídání dcery
(3 roky) a pravidelnou výpomoc
v domácnosti. Ivančice. Volejte prosím po 20. hod. Tel.: 602 827 115.
koupím
•• 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.
•• staré knihy, nábytek, sklo, nádobí,
příbory, mince, odznaky, fotografie,
vzduchovku, lustr, obrazy, vánoční
ozdoby i celou pozůstalost, vše vojenské, myslivecké. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• tažený secí stroj, koňský pluh s kolečkem, dvoják pluh, brány, smyk a nahrnovací plečku taženou koněm. Tel.:
728 623 968.

» ZAHRADA

koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.
prodám
•• řepu. Dohodou. Tel.: 607 598 893.
•• brambory na uskladnění, 7 Kč/kg.
Tel.: 774 841 238.
•• krm. řepu. 40 Kč/q. Tel.: 725 614 057.
•• 200 l ovoc. kvasu jablečného, nebo
slivovice. Zn. Nemoc. Tel.: 731 941 526.
•• meruňkovici 50%, litr za 260 Kč.
Tel.: 778 001 936.

» ZVÍŘATA

prodám
•• selata - váha cca 20 kg, cena 50
Kč/kg. Tel.: 605 854 586.
•• štěňata NO celočerná. Tel.: 773
202 731.
•• okrasnou zdrobnělou drůbež, více
druhů, nebo vyměním. Tel.: 607 242 538.
daruji
•• mazlivého kocourka, pěkně vybarvený. Tel.: 606 405 218.

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• Soukromá osoba zapůjčí z vlastních prostředků jednotlivcům max.
částku 5.000 Kč na 30 dnů. Podmínkou seriózní jednání. Bližší informace na tel.: 601 334 019.
•• VÝKUP DRAHÝCH KOVŮ
A 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 měsíční splátky 2.198 Kč. RPSN činí
212,75 %. Při výpůjční roční úrokové sazbě 75,83 % bude celková výše
úvěru za rok 26.375 Kč. Pří řádném
splácení je klientovi poslední splátka
odpuštěna. Tento inzerát není návrhem na uzavření smlouvy.

Restaurace Marie Moravský Krumlov vás zve na

TRADIČNÍ MARTINSKOU HUSU
pátek 7. listopadu a neděle 9. listopadu od 16 hodin
a sobota 8. listopadu od 12 hodin
V sobotu hraje cimbálová muzika Denár ze Znojma.
MENU: Přípitek: Svatovavřinecké mladé víno - Jaroslav Tichý.
Pečená husa, zelí červené a bílé, bramborový, houskový knedlík.
Tažený jablečný štrůdl s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou.
Cena menu: 340 Kč.
Restaurace Marie, Pod Hradbami 170, Moravský Krumlov.
Rezervace přijímáme na tel. čísle: 732 653 778.

Obec Dolní Dubňany Vás srdečně zve na

MÓDNÍ PŘEHLÍDKU

BUTIKU KAMILA POLÁCHOVÁ
8. 11. 2014 od 17.00 hodin do sálu místního pohostinství
v Dolních Dubňanech. Dále ukázka líčení - proměna,
program doplní ZŠ Dolní Dubňany. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé
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.

•• Finanční poradenství specializované na oddlužení - osobní bankrot.
Kancelář: Ivančice, Palackého náměstí 8. Telefon: 776 565 654, web:
www.oddluziv.cz

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• Bojíte se zlodějů, či nezvaných
návštěv? Ochraňte sebe i svůj majetek! Ivančická firma Vám nabízí
elektronické a kamerové zabezpečovací systémy /alarmy/ do všech
obytných i neobytných prostor.
Návrhy zabezpečovacích systémů
provádíme zcela zdarma. Více info:
Jakub Hofman, tel.: 732 336 554,
www.jhzabezpeceni.cz
•• REKONSTRUKCE bytových jader
a koupelen. Pokládka dlažby a podlahovin. Montáž sádrokartonu. Vše
rychle a kvalitně. Rostislav Chvátal,
tel.: 728 977 474.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy:
Zahradní 292, Moravský Krumlov.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré
opravy. Okenní sítě i do 24 hodin.
Výměna gumového těsnění v plastových oknech za silikonové. Žaluzie
vertikální, horizontální (řetízkové),
silikonové těsnění oken a dveří, rolety
předokenní i látkové do střešních
oken. Více info: Ivo Pavlík, Dukovany
221. Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
•• brigádu, zdravá důchodkyně, 58
roků, výpomoc v domácnosti, slušné
jednání, Mor. Krumlov. Děkuji za
nabídky. Tel.: 721 200 120.
nabízím
(komerční inzerce)
•• Potravinářská firma - masná výroba s provozovnou v Tetčicích, přijme 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.
•• AUTOEXPRES CZ, přijme na
mezinárodní dopravu řidiče sk. C
s praxí. Šikovné bez praxe s chutí
pracovat zaučíme. Profes. průkaz a
digi karta podmínkou. Tel: 602 528
003, email: milan@autoexpres.cz
•• Restaurace Marie v Moravském
Krumlově hledá kuchaře-kuchařku.
Podmínkou: vyučen(a) v oboru
s praxí. Tel.: 732 653 778.

» SEZNÁMENÍ

•• Svobodný, prý hodný i pohledný muž
stř. let hledá hodnou, symp.dívenku či
maminku pro upřímnou lásku a pohodovou rodinku se zájmy o děti, umění,
kuchyň, zahrádku. Tel.: 608 371 769.

» VZPOMÍNÁME

•• Dne 9. 11. vzpomeneme 20. výročí
úmrtí p.Františka Buly, rodáka z Padochova a bývalého řidiče ČSAD. Kdo
jste ho znali, věnujte mu prosím chvíli
ticha a vzpomínku.

DISKOTÉKA NA HORIZONTU
hudba 70., 80., 90. let až současnost
sobota 25.10. od 20.00 hod. Poplatek: 30 Kč/osoba.
SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ul.

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 • www.kinorena.cz
út 28.10. v 15.00

TŘI BRATŘI
Pohádka ČR / Dánsko

út 28.10. v 17.00

ŠKATULÁCI
Anim. film USA, dabing

út 28.10. ve 20.00 EQUALIZER
Thriller USA
čt 30.10. ve 20.00 ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Drama ČR
pá 31.10. ve 20.00 CO JSME KOMU UDĚLALI?
Komedie Francie
so 1.11. ve 20.00

ZUSTAŇ SE MNOU
Romantické drama USA

ne 2.11. v 15.00

WINX CLUB
Anim. pohádka Itálie, dabing

ne 2.11. v 19.00

STOLETÍ MIROSLAVA
ZIKMUNDA, Dokument ČR

čt 6.11. ve 20.00

JOHN WICK
Akční thriller USA

so 8.11. v 17.00
ne 9.11. v 15.00

VČELKA MÁJA
Anim. pohádka AUS/D, dabing

so 8.11. ve 20.00
ne 9.11. v 18.00
a ve 20.00 hodin

INTIMITY
Romantická komedie ČR

so 15.11. v 17.00
ne 23.11. v 15.00

VČELKA MÁJA
Anim. pohádka AUS/D, dabing

KINO OSLAVANY

( 546 423 018 - vstupenky 1 hod. před promítáním
so 1.11. v 18.00

DOBRODRUŽSTVÍ
HUCKA FINNA
Dobrodr. drama USA, dabing

ne 2.11. v 18.00

ANGELIKA
Romant. film F/B/ČR, dabing

so 8.11. v 18.00

PŘIJDE LETOS JEŽIŠEK?
Romant. film ČR/SR, dabing

ne 9.11. v 18.00

ULOVIT MILIARDÁŘE
Komedie ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

čt 30.10. ve 20.00 ZŮSTAŇ SE MNOU
Drama USA
pá 31.10. ve 20.00 ANNABELLE
Horor USA
so 1.11. v 17.00

WINX CLUB
Anim. pohádka Itálie, dabing

dne 15.11. 2014 v místní sokolovně
15.00 - cimbálová kapela Michala Hejče
17.00 - ochutnávka vín z vinařství Hanzelových
Doprovodný program: k poslechu zahraje harmonikář
Roman Hrdina, ochutnávka domácích pálenek a jiných specialit.
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POMAZÁNKU. Pravidla: vlastní výroba
- ne kupované, dodaný kelímek označit jménem, z jedné
domácnosti max. 3 druhy, nenatírat na pečivo - bude dodáno.

so 1.11. ve 20.00

SOUDCE
Drama USA

ne 2.11. v 17.00

POŠŤÁK PAT
Animovaný rodinný film VB

ne 2.11. ve 20.00

CO JSME KOMU UDĚLALI?
Komedie Francie

čt 6.11. ve 20.00

JOHN WICK
Akční thriller USA

Jednota orel Ivančice vás zve na

pá 7.11. ve 20.00
so 8.11. ve 20.00

INTERSTELLAR
Sci-fi USA

1. listopadu od 9.00 do 13.00 hodin
V 10.00 hodin SLAVNOSTNÍ PŘESTŘIŽENÍ PÁSKY
CHŘESTOVÁ 22, IVANČICE
Možnost nahlédnutí do všech prostor nově zrekonstruované Orlovny.
Při aktivní účasti nutná sportovní obuv s bílou podrážkou.

so 8.11. v 17.00

TŘI BRATŘI
Pohádka ČR / Dánsko

ne 9.11. v 17.00
a ve 20.00 hodin

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Drama ČR

LESONICKÁ OCHUTNÁVKA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

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

Lyra - singing show vyhlašuje XVI. ročník

PĚVECKÉ SOUTĚŽE LYRA
sobota 1. listopadu 2014 v Orlovně v Rakšicích
Soutěž pro žáci základních i středních škol v kategoriích:
I. kategorie - žáci 1.-3. třídy; II. kategorie - žáci 4.-6. třídy (prima);
III. kategorie - žáci 7.-9. třídy (sekunda - kvarta); IV. kategorie studenti středních škol a učilišť. Pátá kategorie - TALENT ULICE.
Hostem Lyry a zároveň jedním z členů odborné poroty bude letos
Pavel Callta - účastník soutěže Česko - Slovensko má talent.
Veškeré informace týkající se soutěže a večerních přehlídek, včetně
přehledu vítězů, fotografií z předešlých ročníků, hudebních ukázek
apod. najdete na internetových stránkách www.lyra-soutez.cz
Osvětová beseda Rešice pořádá

PODZIMNÍ COUNTRY ZÁBAVU
SE SKUPINOU ŠERO
sobota 8. listopadu od 20.00 hodin v sále kulturního domu
V průběhu zábavy bude probíhat již 7. ročník soutěže

O REŠICKOU VOŘECHOVKU

Každý rešický dům může přihlásit jeden vzorek letošní ořechovky.
K soutěži musí donést půl litru likéru a další půllitr pro případ vítězství
do archívu vítězů. Každý soutěžící může přizvat jednoho soutěžícího
hosta s dalším vzorkem. Příjem přihlášek je do čtvrtka 6. 11. 2014
na tel. č. 605 562 949. Příjem soutěžních vzorků je od 18 hodin
v den soutěže. Současně se vzorky bude vybíráno startovné 50 Kč,
které je určeno na pohoštění soutěžících během ochutnávky. Od 19
hodin proběhne anonymní hodnocení vzorků porotou složenou z řad
soutěžících. Vyhlášení výsledků po 21. hodině, poté bude následovat
všeobecná ochutnávka vzorků až do jejich úplného vyčerpání.

Občanské sdružení Výletníci Moravský Krumlov oznamuje:

POZOR !!! UVOLNILA SE
4 MÍSTA NA ZÁJEZD DO VÍDNĚ
Už tuto neděli 26.10. 2014! Sváteční den ve Vídni - v některých
muzeích jsou volné vstupy. Cena dopravy 320 Kč/dospělý
a 160 Kč/dítě do 15 let. Odjezd v 6.30 MK - Blondýna,
6.35 náměstí TGM, 6.45 Dobelice. V případě, že máte zájem,
volejte okamžitě na tel. č. 607 052 644 - pí Jelínková.
Na zájezd je nutné mít individuálně sjednané cestovní pojištění!
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

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

8 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

24.10.2014

Družstvo žen po 40 letech Krumlovský běh - od nejmenších po veterány

V neděli 05. října proběhlo oficiální přivítání družstva žen do klubu
HK Ivančice. Za klub vítal hráčky předseda Milan Buček a za město
Ivančice radní Mgr. Jana Heřmanová. Vše probíhalo za bouřlivého
ohlasu diváků a fanoušků v místní městské sportovní hale před začátkem prvního domácího soutěžního utkání, které se konalo po dlouhých
čtyřiceti letech. Hráčky byly jmenovitě představeny, obdarovány kytičkou, hlasitým potleskem a symbolicky jim popřály mnoho úspěchů
a radosti ze hry bývalé hráčky s tím, že jsou dojaty z toho, že ženská
házená v Ivančicích po tak dlouhé době ožila.
Novodobé družstvo žen pod vedením trenéra Jiřího Obršlíka si vede
velice dobře a dosud neprohrálo. Nestalo se tak ani v tento slavnostní
den, kdy zvítězily nad Hodonínem 28:24. Ženy předvádějí na palubovce hezké sportovní výkony, lahodící oku diváka. Jsou dobrým vzorem
a kamarádkami mladých nadějných hráček, které jsou jejich největší
fanoušci. Toto oživení klubu ve formě ženské jemnosti a ladnosti spojené s házenou přineslo nový impuls do práce klubu. Již chybí jen starší
dorostenky a rodina jménem HK Ivančice bude kompletní.

Za krásného slunečného počasí
se v sobotu 18. října uskutečnil již
24. ročník Krumlovského běhu.
Závody byly součástí znojemského běžeckého poháru, orelské běžecké ligy a také posledním kolem
Zajícovy ligy. Hlavními organizátory závodů byly AC Moravský
Krumlov a Orel jednota Rakšice.
Závodů, které proběhly v areálu
orlovny v Rakšicích, se zúčastnilo 270 startujících a asi pětistovka
diváků. V devití dětských kategoriích se také představili skoro
všichni mladí atleti z pořádajícího klubu AC. Tom Bogner získal
v kategorii mladších žáků bronzovou medaili a Michal Novotný
si doběhl pro třetí místo mezi nejmladšími žáky. Marek Eibl dosáhl
na čtvrtou příčku. Ten také díky
svému výkonu získal třetí místo
v Zajícově lize. V přípravce I.
mezi chlapci zabodoval na 4.
místě Pepík Stix.
Ceny pro mladší žactvo poskyli starosta Tomáš Třetina a
místostarosta Zdeněk Juránek.
Nejmladšímu žactvu věnoval
věcné ceny Vlastimil Kocanda.

Na výkony mladých sportovců se již tradičně přijeli podívat
olympionici - triatlonista Filip
Ospalý a skokan do výšky Svatoslav Ton. Pozvání přijal také místopředseda Českého atletického
svazu pan Oldřich Zvolánek.
Krumlovský běh byl šestým
a letos posledním závodem Zajícovy ligy. Závodů se zúčastnilo
6 družstev. Domácí AC skončilo
na čtvrté příčce, jen několik
málo bodů od pomyslné bedny.
Úspěch ale zaznamenali jednotlivci: Michal Novotný (2. místo),
Marek Eibel (3. místo) - oba za
nejmladší žáky, a Tomáš Bogner
(3. místo) v mladších žácích.
Ceny převzali od poslance pana
Jiřího Miholy, který je zároveň
patronem Zajícovy ligy.
K tradici Krumlovského běhu
také patří Běh pro zdraví, kterého se může zúčastnit kdokoliv
z veřejnosti. Část výtěžku ze startovného věnují pořadatelé školní
družině při ZŠ Ivančická. Letos
získala 1400 Kč, což je o 300
korun více než loni.
Finále sobotního dne patřilo

Moravský Krumlov-Řeznovice
vs. TJ Sokol Šarovy
sobota 1.11. ve 14.00 hod.

vs. TJ Jiskra Strážnice

neděle 2.11. v 10.00 hodin
Sokolovna Moravský Krumlov. Vstup zdarma !!!
Mediálním partnerem je o. s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO.

Přátelé čertových obrázků pořádají 13. 12. 2014. ve 13.00 hodin
v pohostinství paní Koudelné na Hlíně

7. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI

Foto: Květoslav Adam

Robert Šenkýř si jede pro třetí místo

Ochotnické divadlo v regionu žije
Letošní sezóna v našem regionu je opět bohatá na události na
ochotnické divadelní scéně.
Prvními, kteří se připomenuli
svojí novou inscenací, byli divadelníci z Dolenic, které mají
pouhých 152 obyvatel, z nichž
je jich 98 v produktivním věku.
V této drobné obci hrají divadlo
již řadu let. Poprvé jsem se na
ně byl podívat před 2 lety. Tehdy
sehráli pohádku „Taneček přes
dvě pekla“. Vloni si již soubor
připravil komedii spíše pro dospělé „Vlasta kopla Vlastu“, která
byla variací na Dívčí válku. Také
letos patřil výběr hry dospělým
divákům. Zvolena byla komedie
„Po všem je ....., ale po včelách
med“, aneb „Vostatkové sód“.
Byl jsem mile překvapen tím, jak
za ty 2 roky soubor po umělecké
stránce vyrostl. Režie, výprava i
herecké výkony byly na takové
úrovni, že by se za ni soubor
nemusel stydět ani na některé
celostátní přehlídce vesnických
divadelních souborů. Musím také
vyzdvihnout, že hra Dolenickým
opravdu „sedla na tělo“ a zdařile
byly vybrány i typy představitelů
jednotlivých rolí.
Druhým souborem, který jsem
letos viděl, byli ochotníci z Lesonic. Jimi nastudovaná komedie
„Lázeň perlivá“ francouzské provenience se setkala s tak velkým
zájmem diváků, že musela být reprizovaná celkem pětkrát a diváci
by přišli jistě i na další reprízu.
I tento soubor, který jsem
viděl letos potřetí, výkonnostně
povyrostl, ačkoli již před 2 lety
měl slušnou úroveň. Lesoničtí
se specializují na lehké komedie,
které se setkávají s největším
zájmem diváků. Předloni nastu-

dovali hru „Postel pro anděla“
a titul loňské inscenace zněl velmi
lapidárně. „Hexenšus“. Musím
dodat, že hra byla odvysílána asi
před půl rokem Českou televizí.
Byla však pro televizi částečně
upravena, herecké výkony byly
profesionální, a přesto v podání
lesonických ochotníků na mě
zapůsobila mnohem příznivějším
dojmem než ona dosti nepovedená inscenace. Bylo to jistě i tím,
že živé divadlo se nedá ničím
nahradit, ale bylo to i zásluhou
lesonického souboru.
Hlavními protagonisty letošní
i loňské inscenace byli pánové
Příkazský a Kocáb, letos se mi
líbil snad nejvíce pan Vaníček
junior, který v minulých letech
režíroval, ale dobře hodnotím i
herecké výkony většiny dalších
členů souboru, především dam.
Letos si vzal režii na starost pan
Kocáb, což mu však nebránilo
v tom, aby přímo exceloval v jedné z vedlejších rolí.
Mám ještě jeden postřeh a
příznivý dojem z návštěvy páté
reprízy „Lázně perlivé“: V sobotu večer sledovalo produkci
ochotníků do posledního místa
zaplněné hlediště lesonického
kulturního domu! Ano, lidé se
vracejí k této formě zábavy a
z toho mám velikou radost!
Divadlo se hraje také v Petrovicích, kde letos nastudovali
„Vinetoua“, nebo ve Višňové,
ale tyto inscenace jsem bohužel
neviděl. Z Miroslavi se však na
ně vypravila menší skupinka příznivců amatérského divadla, což
je také velmi potěšitelné.
Nesmím opomenout skutečnost, že i letos v dubnu proběhla
v Moravském Krumlově přehlídka

městu Moravský Krumlov, společnosti ČEZ, JM kraji, mikroregionu Moravskokrumlovsko,
MAS Živé pomezí a firmám
OSP, A+V autobazar, Gold reklama, SUN invent a všem dalším
společnostem i jednotlivcům,“
vyjmenovává hlavní pořadatel
Zuzana Marková.
Fotografie a výsledková listina
na http://atletika-mk.webnode.cz

3. LIGA STOLNÍHO TENISU MUŽŮ

Zkrácený brněnský epilog
Tradiční závěrečný závod sezóny na Brněnském okruhu – šestihodinový EPILOG byl v letošním roce změněn. Z důvodu nízkého počtu
startujících posádek byl vypsán dvouhodinový vytrvalostní závod.
Na start závodu, který byl ve 14 hodin zahájen letmým startem,
se postavilo 15 vozů různých značek. V závodě bylo k vidění mnoho
zajímavých soubojů nejen na trati, ale také při zastávkách v boxech.
Po dvou hodinách se z vítězství radovala posádka Jakubík, Vorba s vozem Ferrari, kteří ujeli 56 okruhů. Na druhém místě skončili Konópka
a Studenič /Porsche/. Bronzovou pozici získalo BMW, které pilotovali
Šenkýř a Erdéliy. Do cíle dojelo 10 posádek.
/Ctibor Adam/

hlavnímu závodu pro dospělé.
Muži vyrazili na trať dlouhou
8500 a ženy na 4150 metrů.
Celkovými vítězi se stali Lenka
Jančaříková a Milan Adamec.
„Závody proběhly za nádherného počasí a v pohodové atmosféře. Moc mě potěšilo, že si letos
přišlo zaběhat ještě více dětí než
loni. Ráda bych poděkovala všem
partnerům za pomoc. Především

regionálních ochotnických souborů BEZGESTFEST, při které se
presentovaly již zmíněné soubory
z Lesonic a Petrovic. Bohužel se
tam neobjevil soubor z Dolenic, i
když by si to určitě zasloužil. K dalším účastníkům přehlídky se zařadil
krumlovský studentský soubor
EĎAS. Ten pro letošní přehlídku
a jistě nejen pro ni nastudoval hru
Davida Drábka SHERLOCK HOLMES: VRAŽDY VOUSATÝCH
ŽEN. Dále se přehlídky zúčastnil
soubor ADS Špalek Moravský
Krumlov s hrou O ČERVENÉ
KARKULCE, ALE TROCHU
JINAK a Dobšické národní divadlo
s hrou Jaroslava Koloděje JAK TO
VIDÍ RYBY Z VODY.
Přehlídku uzavřel pořadatelský
soubor BEZGEST z Moravského
Krumlova, který letos „sáhl“ po
divadelní hře Milana Kundery
JAKUB A JEHO PÁN. Na tuto
inscenaci jsem se vypravil alespoň dodatečně při příležitosti
její první reprízy. Krumlovský
soubor BEZGEST má nesporně
v porovnání s ostatními zde
zmiňovanými soubory po herecké stránce nejvyšší úroveň, což
potvrdil také letos. Hra, kterou si
zvolil, však není pro svoji filosofickou náročnost a malou akčnost
tolik divácky vyhledávaná, což
určitě nevypovídá nic o její dobré
kvalitě. Lidé se chtějí prostě bavit
a moc přitom nepřemýšlet. Pokud
bych měl i tentokrát vyzdvihnout
některý herecký výkon, tak se mi
nejvíc líbila paní Naďa Dvořáková v roli hostinské, ale přísné
měřítko snesou i výkony všech
ostatních herců.
Ochotníci letos poprvé „vykvetli“ také v Miroslavských
Knínicích, kde nastudovali

notoricky známou ruskou pohádku MRAZÍK. Výsledek svého
snažení převedli divákům 3. a 4.
května, 15. května dopoledne
nižšímu stupni ZŠ Miroslav
a 16. května v podvečer ještě
dalším zájemcům, mezi kterými
byli též diváci, kteří si zašli na
MRAZÍKA podruhé. Soubor byl
také pozván do Dolních Dubňan,
kde sehrál MRAZÍKA v neděli
25. května. Protože jsem se na
této inscenaci podílel jednak herecky ale v menší míře také režijně a scenáristicky, její úroveň
nehodnotím. Skutečností však je,
že tato inscenace byla divácky
velmi úspěšná a příznivě oslovila také dětské diváky, kteří jsou
tím nejnáročnějším publikem,
jemuž když se něco nelíbí, dá to
nepokrytě najevo.
Musím však ocenit obětavost a
nadšení knínických členů souboru A JE TO, především režisérky
představení paní Radky Weissové
a osoby snad nejobětavější, paní
Anny Klimové, které této akci věnovaly tolik času, umu a nápadů,
že je to v dnešní době až neuvěřitelné. Vždyť bylo třeba dát do
pořádku celý sál, udělat kulisy,
zajistit kostýmy atd. Při těchto
činnostech bylo ve spolupráci
s dalšími knínickými občany odpracováno přes 600 hodin!
A tak se na závěr ptám sám
sebe i kulturní veřejnosti v Miroslavi, proč není něco podobného
možné také v městečku, které
má 10x až 20x víc obyvatel než
uvedené vesnice? Kulturní dům
je přece k dispozici, ten se rekultivovat stejně jako knínická
sokolovna nemusí. Ochotnické
divadlo ožívá. Kéž by ožilo také
v Miroslavi... Bohumil Bubeník

Zájemci se mohou přihlásit na tel. číslech:
546 413 403 po 17. hodině nebo na 739 407 594
Uzávěrka přihlášek 7. 12. 2014. Startovné 150 Kč.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

EXPEDIČNÍ KAMERA U KOZY
Večer plný špičkových filmů! Sníh, led, adrenalin. Extrémní lyžování,
zimní lezení, expedice, skialpinismus a další zimní šílenosti.
ČTVRTKY 6. a 13. 11. od 18 do 20 hod, vstupné dobrovolné.
www.ukozy.com

Motoshow rekord padl
Celkem 3795 motocyklů na dráze. To je hodnota nového rekordu
Masarykova okruhu. V roce 2013 se na trať vydalo 2998 motorek Motorkáři, kterých letos přijelo o 800 více, společnou jízdou už počtvrté
uctili památku jezdce MotoGP Marca Simoncelliho, který tragicky
zahynul při Velké ceně Malajsie na podzim 2011.

Foto: Květoslav Adam

Motorkáři na Masarykově okruhu

Pořadatelé v očekávání velkého počtu motorkářů letos upravili
organizaci jízdy po dráze. Nájezd všech motorek na dráhu trval skoro
hodinu. Odjezd byl rozdělen do skupin, aby se netvořily kolony na
výjezdu. Celý pokus o rekord trval více jak dvě hodiny. Na organizaci
se tradičně podílel i oficiální fanklub jezdce MotoGP Karla Abrahama.
Na trati byly nejnovější motocykly, ale také veteráni, tříkolky, skútry
a další zajímavé stroje. Jako první po dráze projely na minimotorkách
děti z minibikové akademie Masarykova okruhu. V čele kolony pak
jely osobnosti českého motocyklového sportu - závodník a vítěz slavného Manx GP na ostrově Man Kamil Holán, motocyklový testovací
jezdec Karel Táborský, účastník Red Bull Rookies Cup Martin Gbelec,
na čtyřkolce se na Masarykův okruh vrátil bývalý motocyklový závodník Lukáš Šembera, který před pěti lety částečně ochrnul při exhibičním motocyklovém závodu.
/Ctibor Adam/

