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VÝSTAVIŠTĚ BRNO

15. - 18. LEDNA

RAZÍTKa Igráček slouží na jaderce

VÝROBA - OPRAVY
VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ
OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.
Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající
typ a rozměr razítka.
Grafický návrh štočku ZDARMA.
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Podklady zašlete na e-mail: info@alma.cz.
Více informací na tel. čísle: 602 782 272.
Knížecí dům, 1. patro, Růžová 39, M. Krumlov

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

Jaderná elektrárna Dukovany
má nového průvodce. Virtuální
prohlídku uvádí pan Igráček!
Jako při živé exkurzi mají od
17. prosince všichni návštěvníci
možnost vidět první českou jadernou elektrárnu - Dukovany.
Završuje se tak turné virtuálních
prohlídek k nejzajímavějším nebo
běžně nepřístupným partiím elektráren Skupiny ČEZ. Dukovany
osobně navštíví téměř 30 tisíc
zájemců o exkurzi ročně. Nově
jim je k dispozici také komplexně
zrekonstruované Infocentrum.
„Jaderná elektrárna Dukovany
vyrobila za 30 let své existence téměř 382 miliard kWh elektřiny, což
by stačilo na pokrytí současné spotřeby celé ČR po dobu 6 let. Ročně
elektrárna vyrobí více než 15 mld.
kWh. Tolik spotřebují všechny
tuzemské domácnosti. Do modernizace dukovanské elektrárny bylo
vloženo více než 20 miliard korun,
aby mohla nadále spolehlivě a bezpečně vyrábět elektřinu i po roce
2015. Přijďte se o tom přesvědčit i
vy!“ zve k návštěvě tiskový mluvčí
ČEZ, a. s., pro obnovitelné zdroje
Martin Schreier.
Osm majestátních chladicích
věží viděných z výšky 300 metrů, sál s aktivní zónou reaktoru
a 312 palivovými kazetami nebo

REKLAMNÍ

CEDULE A PLACHTY
tel.: 602 782 272 • mail: info@alma.cz

chladicí věž, kde se odpaří 150
litrů vody za vteřinu. Ale také
prádelna, která při běžné směně
vypere 350 kg prádla, nebo intimní prostory dozimetrické kontroly
a hygienické smyčky. To všechno
a mnohem více nabízí jako naživo nově spouštěná virtuální prohlídka elektrárny Dukovany na
http://virtualniprohlidky.cez.cz
/cez-dukovany/ Její start vhodně
doplňuje otevření komplexně
zrekonstruovaného
Infocentra
Jaderné elektrárny Dukovany.
„Prohlídka startuje leteckým
panoramatem lokality a uživatel
může pak na základě vlastní volby navštívit nejdůležitější části
elektrárny. To vše doplněno popisky, technickými daty a dalšími
zajímavostmi. Oproti prohlídkám
ostatních elektráren je průvodcem
virtuálních návštěvníků dvojice
populárních Igráčků oblečená
podle konkrétní lokality elektrárny, v níž se právě nachází,“
doplňuje Martin Schreier.
S ohledem na přípravu JE Dukovany k dalšímu dlouhodobému
provozu a na základě provedených zátěžových testů bylo realizováno více než 280 investičních
akcí. Jen za poslední 2 roky byly
mj. zodolněny objekty reaktoroven HVB I a HVB II na extrémní

zdroj: http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-dukovany

vlivy klimatu, zahájena stavba
ventilátorových věží určených
především ke chlazení bezpečnostních systémů elektrárny nebo
zvýšen počet záložních dieselgenerátorů na 18 strojů o celkovém
společném výkonu 41,4 MW.
Dukovanská jaderná elektrárna
je dle kritérií světového Sdružení
provozovatelů jaderných elektráren (WANO) řazena mezi 20 %
nejlépe provozovaných elektráren
na světě a nedávno potvrdila svoji připravenost k dalšímu provozu
podle mezinárodních standardů

Agentury pro atomovou energii .
Projekt virtuálních prohlídek,
který má i svou anglickou verzi,
vznikl na základě spolupráce
specialistů provozu a komunikace
Skupiny ČEZ s agenturou CDI.CZ.
Jeho první série byla loni na jaře
nominována na Českou cenu za
PR. Virtuální prohlídky zaznamenaly dosud téměř 120 tisíc zhlédnutí a 70 tisíc unikátních uživatelů.
Pro návštěvníky elektrárny a
Infocentra je také opět připravena
možnost rezervovat se prostřednictvím objednávkového systému. /abé

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

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

nabízí
VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE V REKLAMĚ
+ manipulace s tiskovinami, dovoz v dodávce, provoz na skladě
požadavky:

znalost PC, grafika
fyzická zdatnost
chuť pracovat

životopis na info@annapurna.cz

řidičský průkaz sk. B
příjemné vystupování
Annapurna s.r.o. Ivančice
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Slovo úvodem

Bez lži, strachu a nenávis�
Je začátek ledna a přicházejí další a další „pée�a“ přející štěs�,
zdraví a pohodu v novém roce. Sluší se za ně poděkovat. Proto
upřímně děkuji všem přátelům i známým, čtenářům, dopisovatelům, inzerentům a partnerům za to, že s námi loni posunuli Zrcadlo
i ak�vity našeho sdružení zase o kousek dále.
Možná už jste porozuměli našemu cíli, se kterým Zrcadlo připravujeme. Nehledáme senzace založené na boles� a utrpení, nepřebíráme zprávy podněcující strach a nenávist a nepodporujeme
mnohdy lživé, nebo spekula�vní informace celostátních, dnes již
většinou privátních médií. Takové zprávy nepotřebujeme. Co potřebujeme, je klid, pokora, otevřená mysl a více svobody.
Mexič� indiáni - Toltékové navíc přejí život bez parazitů. Není to
ale myšleno tak, že by je trápily tasemnice. Těmi parazity nazývají
vše, co je ohrožuje v jejich klidném, a přesto rozmanitém životě.
Vše, co je odvádí od tradic a čistého života. Jejich hlavním parazitem se stal BĚLOCH se svým sobeckým, konzumním a penězi ohodnoceným způsobem života.
Že nerozumíte? Tak namátkou jen několik velmi vypasených parazitů, které všichni známe: nadnárodní obchodní řetězce, nadnárodní
banky, výrobci a prodejci zbraní, petrolejářský, farmaceu�cký a potravinářský průmysl. To vše jak se říká „v souladu s platnou legisla�vou“
ať už z dílny Evropské unie, či České republiky. A proč s legisla�vou?
To je přeci jasné. Žádný z této party korpulentních parazitů by nebyl,
kdyby neměl oporu u poli�ckých špiček. K propojení těchto světů poslouží další parazit - jménem „lobbista“. Jeho zájmem je „lobbování“
- ovlivňování poslanců, vládních představitelů i veřejnos�.
My všichni jsme také dobrými hos�tely parazitů. Najdeme jich
v sobě celou řádku: buď ve formě vlastnos� - nenávist, zloba, lež,
závist, pokrytectví, lhostejnost, ... nebo ve způsobu života, který vedeme. Naši parazi� jsou však mnohem lépe léčitelní než � globální,
světovÍ, unijní... S těmi našimi si můžeme pomoci sami - chceme-li.
Napadá mně novoroční předsevze�. Zkusme pojmenovat alespoň
jednoho parazita, který nás trápí, a bojujme s ním. Já si jich vybral
hned několik. Pohodový nový rok bez parazitů přeje Marek Pečer

Přispějí na vydání knihy
o Liechtensteinech
/Moravský Krumlov/ Knížecí rod Liechtensteinů patřil mezi
nejvýznamnější rody habsburské monarchie. Jeho členové stáli vždy
v popředí dění, ať už jako vojáci nebo politici. V letošním roce vydává
nakladatelství Libri knihu Pavla Juříka „Liechtensteinové, historie
a sídla knížecího rodu“. Autor v ní sleduje především historii liechtensteinských držav na jižní a střední Moravě. Publikace bude dokumentovat činy významných osobností tohoto rodu, jejich podíl na politických, hospodářských, vojenských a kulturních dějinách zemí Koruny
české a střední Evropy. Medailony představující významné umělce
a politiky této epochy. Zajímavý text doplní barevné fotografie interiérů a exteriérů popisovaných objektů, reprodukce portrétů, obrazů, map
a archivních černobílých fotografií.
Město Moravský Krumlov přispěje na vydání této zajímavé publikace částkou 10.000 korun. Zámek v Moravském Krumlově patřil
k nejvýznamnějším sídlům tohoto šlechtického rodu. V roce 1633 bylo
toto město dokonce dočasně přejmenováno na Liechtenstein. V roce
1671 se vrátilo ke svému původnímu názvu.
/PeSl/

Zastupitelstva řešila
poplatky za odpady
Nová zastupitelstva se na svých
prvních zasedáních zabývala
místními vyhláškami, které mají
stanovit poplatek za shromažďování a svoz komunálního odpadu
na rok 2015. Sazba poplatku je
dvousložková. Horní hranice
první části poplatku je 250 Kč
za osobu a kalendářní rok. Druhá
část se vypočítá z finanční částky
stanovené na základě skutečných
nákladů obce či města z předchozího roku. Její horní zákonná
hranice je až 750 Kč za osobu
a kalendářní rok.
V Moravském Krumlově zaplatili občané loni 500 Kč na osobu.

Pro rok 2015 zůstává tato finanční
částka nezměněna stejně jako
v Oslavanech nebo Miroslavi.
V Ivančicích zastupitelé částku
navýšili o 50 Kč. Zdejší občané
za svoz a sběr komunálního odpadu uhradí tedy ročně 550 Kč
za osobu. Výjimkou jsou děti do
tří let a senioři starší 70 let. Ty
bude likvidace odpadů stát ročně 450 Kč. Město Ivančice i tak
bude doplácet 300 Kč na každého
občana, protože skutečné náklady na odpad byly vyčísleny na
850 Kč ročně. Stejnou finanční
částku, 550 Kč, zaplatí i občané
Moravských Bránic.
/PeSl/

/Oslavany/ Služba pro seniory
„Senior Taxi“ nebude již doménou jen Moravského Krumlova.
V roce 2015 bude provozována
i v Oslavanech. Oslavanští zastupitelé na svém jednání schválili
znění příslušné smlouvy. Služba
bude poskytována oslavanským

občanům, kteří jsou starší 65 let.
Senior taxi budou moci využívat
i držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.
Smlouva by byla uzavřena na
dobu určitou od 01. února 2015
do 31. prosince 2015. Oslavany
za tuto službu měsíčně zaplatí
10.000 korun.
/PeSl/

/Ivančice/ Dolní Pancíře se
dočkají svého „zmrtvýchvstání“.
Ivančická radnice již v minulém
volebním období získala dotaci
na revitalizaci slepého ramene
řeky Oslavy v místní části Dolní
Pancíře. Nová rada města vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele této akce nazvané: „Revitalizace náhonu a slepého ramene
v údolní nivě Oslavy“.
Na základě doporučení výběrové komise, radní vybrali firmu Kavyl, spol. s r. o. Mohelno.

Společnost byla založena v roce
1994 a zaměřuje se na vodohospodářské stavby a komplexní
údržbu zeleně. V oblasti vodohospodářských staveb se jedná
především o obnovu, čištění a
údržbu rybníků a vodních toků,
odstraňování povodňových škod,
protipovodňová opatření, budování opěrných zdí a kamenných
dlažeb, rekultivace skládek tuhých komunálních odpadů. Rada
města současně schválila i příslušnou smlouvu o dílo. /PeSl/

Senior taxi v Oslavanech

Do Pancířů vjede technika

Kraj zřídil registr smluv
/Kraj/ Od 1. ledna JM kraj
dobrovolně nad rámec zákona
zřídil Registr smluv, na kterém
budou krajský úřad i krajem zřizované organizace zveřejňovat
objednávky, smlouvy a faktury na
veškeré výdaje nad 50 tisíc Kč.
„Vlastní registr smluv zřizujeme jako další krok ke zvýšení
transparentnosti práce krajské
samosprávy, i když nám zákon
takovou povinnost neukládá,
protože se parlament dosud ne-

dohodnul na jeho podobě. Po
zřízení portálu www.krajbezkorupce.cz v roce 2012, na kterém
se opět nad rámec povinností ze
zákona zveřejňovaly všechny
veřejné zakázky kraje a všech
jeho organizací nad 500 tisíc Kč,
a po zapojení veřejnosti do tvorby krajského rozpočtu projektem Váš kraj, Váš rozpočet jde
o pokračování snahy o maximální
transparentnost krajské politiky,“
uvedl hejtman Hašek.
/abé/

09.01.2015

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

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz. S manželem jsme v rozvodovém řízení a v manželství jsme si společně pronajali byt, kde bydlíme
společně s dětmi, které mají po rozvodu zůstat v mé péči. Chtěla jsem
se zeptat na to, jak to bude s pronajatým bytem po rozvodu, jestli
zůstane mně nebo manželovi a kdo o tom případně rozhodne. Jestli
by zůstal manželovi, mám nárok na to, aby mi manžel koupil jiné
bydlení? Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím, že řešení této problematiky je upraveno
v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). V zákoně se stanoví,
že prvotní je Vaše případná dohoda, kdo bude byt dále užívat a kdo se
odstěhuje. Pokud se po rozvodu vašeho manželství nedohodnete na dalším užívání bytu, soud na návrh jednoho z Vás rozhodne, že se společný
nájem bytu manžely zrušuje. Soud tedy rozhodnutím zruší dosavadní
právo toho z rozvedených manželů, na kterém lze spravedlivě žádat,
aby byt opustil, a popřípadě zároveň rozhodne o způsobu náhrady za
ztrátu práva. Dle občanského zákoníku přitom soud přihlédne zejména
k tomu, kterému z rozvedených manželů byla svěřena péče o nezletilé
dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které manželé pečovali, jakož
i ke stanovisku pronajímatele nebo jiné osoby v obdobném postavení.
Platí tedy, že ohledně užívání nájemního bytu po rozvodu Vašeho manželství se musíte zkusit nejprve dohodnout, pokud dohoda není možná,
rozhodne otázku dalšího užívání soud na základě podané žaloby jedním
z vás. Soud poté dle výše uvedených hledisek posoudí, komu z manželů
nájem bytu zruší, a kdo v bytě zůstane. Rozvedený manžel, který má byt
opustit, má právo tam bydlet, dokud mu druhý manžel nezajistí náhradní
bydlení, to však platí pouze tehdy, pokud je tato náhrada soudem přiznána, což nemusí být vždy. Pokud jde o Vaši poslední otázku, zdali máte
nárok na zakoupení jiného bydlení manželem, tak právní nárok nemáte.
Soud při rozhodování o zrušení nájmu bytu manžely může rozhodnout
o bytové náhradě, jak jsem uvedl výše, to však neznamená koupi jiného
bytu, ale pouze nalezení jiného přiměřeného bytu k pronájmu.

Změny v evidenci vozidel

Od 01. ledna vstoupila v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb. „O
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“. Co přináší
motoristům nového? Je toho poměrně dost:
V první řadě je to několik změn v oblasti registrace vozidel. Od nového roku se bude registrace vozidel provádět bez odhlášky přímo na nového majitele, v místě bydliště původního majitele. U přepisu vozidla musí
být přítomen jak prodávající, tak kupující. Podpis na plné moci k zastupování při převodu vozidla musí být úředně ověřený. Registrační značky
ztratí nově svoji krajovou příslušnost. Platnost protokolu o evidenční
prohlídce je nyní zákonem stanovena na 14 dní. Při změně vlastníka
vozidla, např. při ukončení leasingu, vlastníka u úvěru atd., bude postup
totožný jako u registrace vozidla. Změny jsou i při dovozu vozidla ze
zahraničí. U vozidla zakoupeného v zahraničí nebude již možno vystavit
čistopis technického průkazu. Vozidlo, které bude dovezeno z některého
členského státu EU, se bude pouze registrovat přímo na majitele vozidla.
Žadatel o registraci takového vozu musí doložit podklady pro vyplnění
technického průkazu. Co se týče dočasného vyřazení vozidla z provozu,
tvz. „depozitu“, vozidlo můžete nyní tímto způsobem dočasně vyřadit
z provozu pouze na 12 měsíců. Po uplynutí této lhůty bude nutno vyřazení ukončit nebo využít možnosti, kterou zákon dává. Ta se týká pouze
kompletních vozidel. Majitel musí nahlásit příslušnému odboru pověřeného úřadu po 12 měsících místo dislokace vozidla a důvod pokračování
vyřazení. Pak může být vozidlo vyřazeno z provozu bez časového omezení. Nesplněním této povinnosti se dopouštíte přestupku, za který může
být uložena i peněžitá sankce. K trvalému vyřazení vozidla z evidence
je nutný doklad o likvidaci nebo zániku vozidla.
/PeSl/

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

Nabízíme:

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

www.autodoprava-trybox.cz

pořádá výlety za kulturou, poznáním či relaxací!

MUZIKÁL DRACULA V PRAZE
v Hudebním divadle Karlín
Termín: sobota 2. května 2015
Doprava: 370 Kč, vstupné: 590 Kč

Žaluzie Koblížek
) 602 733 688

Rolety s hliníkovou tepelnou
lamelou - RD Ivančice

Sloupsko-šošůvské jeskyně,
Kostel ve Křtinách u Brna

Termín: sobota 14. února 2015
Doprava: 140 Kč, vstupné: 70 Kč děti,
80 Kč senioři, 120 Kč dospělí.
Prosíme o včasné rezervace kvůli
omezenému počtu míst v autobuse.
Děkujeme a těšíme se na vás!
Kontakty:
Jolana Lapešová, tel. 604 836 931
Marcela Kopečková, tel. 606 246 060
autodoprava-trybox@seznam.cz

www.zaluziekoblizek.cz
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Zeptali jsme se: starosty MK Mgr. Tomáše Třetiny
•• Nedávné komunální volby
Vás vynesly do čela radnice
a přinesly nové tváře i do vedení
města. Co na to říkáte? Voliči
rozhodli o složení nového zastupitelstva a já děkuji všem za
vyjádřený názor. Pro mě osobně
je výsledek velmi zavazující
s velkou odpovědností. Naše
hlavní témata, se kterými jsme
oslovili voliče - stavební místa,
osud zámku a snížení nezaměstnanosti - jsou velmi aktuální a budou vyžadovat zásadní, odvážná
a odpovědná rozhodnutí právě
nově zvolených zastupitelů.
•• Co Vertex? Dnes je dominantou vietnamská tržnice. Je
město mimo hru? Ve Vertexu
je vietnamská tržnice, na jejíž
zřízení nemělo město žádný vliv,
neboť se jedná o dohodu mezi
majitelem objektu a prodejcem
a město do toho obchodního vztahu nemá právo nějak vstupovat.
•• Co konkrétně může město
udělat pro zajištění nových pracovních míst v regionu? Vysoká
míra nezaměstnanosti v celém
regionu je pro mě největším problémem, se kterým se potýkáme.
Z důvodu velké vzdálenosti od
dálničního napojení se nedaří
do města sehnat investora, který
by zde zahájil výrobu a zřídil
několik desítek pracovních míst.
Podporujeme v maximální možné
míře podnikatele a subjekty, kteří
vytváří i jednotlivá pracovní místa. V průběhu měsíce ledna budu
mít několik jednaní s vedením
Czech Investu a v poslanecké
sněmovně. Hlavní snahou bude
využít prázdné průmyslové podniky v městě.
•• Na to navazuje bydlení.
Co město podniká pro zajištění
stavebních míst? Prioritou volebního období 2014/2018 bude

zasíťování nových stavebních
parcel v lokalitě nad Vrabčím
hájkem, kde počítáme přibližně
s 50 novými stavebními místy.
Rád bych, aby první stavebníci
mohli zahájit svoje práce v roce
2017. V současné době probíhá
zasíťování 12 nových stavebních
míst v Polánce, kde s prodejem
parcel počítáme v letošním roce.
Mezi zastupiteli panuje shoda
na ceně, která bude respektovat
pouze hrubé náklady, které městu
vznikly se zasíťováním parcel.
•• Peníze z norských fondů
na opravu zámku nebudou. Jak
moc to změní záměr získat zámek do vlastnictví města? Bude
referendum ke koupi zámku?
V dotační žádosti z norských
fondů na úpravu krumlovského
zámku jsme neuspěli především
proto, že nejsme majitelé zámku.
Smlouva o smlouvě budoucí o
odkupu zámku nebyla ze strany
Incheby podepsána. Bez ohledu
na to, kdo je vlastníkem zámku, si
myslím, že město musí být hlavním tahounem nejenom oprav, ale
i hlavním organizátorem využití
prostor pro kulturně společenské
potřeby celého regionu. V lednu
plánuji schůzku s generálním
ředitelem Incheby, s panem Rozinem, kde se budeme bavit o plánech majitelů se zámkem. V rámci
uzavřené platné nájemní smlouvy
na výstavní prostory budeme letos vystavovat část sbírek Medy
Mládkové. V rámci nového dotačního období EU předpokládáme zapojení města a majitelů do
programů na další opravy zámku.
•• Co například dlouho očekávaná rekonstrukce kina? Budou
na ni letos peníze? V roce 2015 je
naplánována druhá etapa opravy
budovy sokolovny, kdy dojde ke
kompletní rekonstrukci otopného

systému, výměně oken, zateplení
a budou provedeny drobné stavební úpravy. Rekonstrukce sálu je
naplánována do dalších let, v návaznosti na získání dotačního příspěvku. Zde je nutné si odpovědět
na otázku, zda řešit rekonstrukci
sálu pro potřeby divadla, nebo
zda zde umístit kino, přičemž

Tomáš Třetina jedná o výstavách v MK
s Medou Mládkovou a Jiřím Pospíšilem

je potřeba vnímat blízkost kina
v nedalekých Ivančicích.
•• Jaká další zásadní investice
MK čeká? Hlavní prioritou v roce
2015 je dokončení oprav kanalizace a silnic v obci Rokytná
a vybudování nového sběrného
dvora. Rádi bychom udělali
novou komunikaci v ulici Pod
Hradbami a V Domcích a zahájili
postupnou opravu všech hřbitovů
na katastru města.
•• Co zákaz hazardu, jste pro
zákaz heren ve městě? Nepřišlo
by město o významné finance na
daních? V Moravském Krumlově jsou čtyři oficiální herny. Problém jsme řešili v loňském roce a
domluvili jsme se na postupu, jak

STŘEDNÍ ŠKOLA DOPRAVY, OBCHODU A SLUŽEB MORAVSKÝ KRULOV
nám. Klášterní 127, 672 01 MORAVSKÝ KRUMLOV

nabízí zájemcům o studium tyto obory vzdělání:
Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou:
63-41-M/01
39-41-L/01
41-45-M/01

Ekonomika a podnikání
Autotronik
Mechanizace a služby

Dvouletý obor vzdělání s maturitní zkouškou
určený pro absolventy oborů vzdělání
s výučním listem:
64-41-L/51

Podnikání

Tříleté obory vzdělání s výučním listem:
23-68-H/01
23-51-H/01
65-52-H/01
82-51-H/01
41-54-H/01
66-53-H/01
65-51-E/01
41-55-E/01
33-56-H/01
23-55-H/02
23-56-H/01

s obyvateli, tak s provozovatelem. Samozřejmě vnímám to, že
jde o velký sociálně společenský
problém. Je mi lidsky líto všech
gamblerů. Ale v zásadě to bylo
o svobodném rozhodnutí každého
z nich, vhodit mince do výherního terminálu. Nejde populisticky
zrušit herny a neříct, kde nahra-

Mechanik opravář motor. vozidel
Strojní mechanik
Kuchař-číšník
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Podkovář a zemědělský kovář
Operátor skladování
Stravovací a ubytovací služby
Opravářské práce
Truhlář
Karosář
Obráběč kovů

KONČÍTE GYMNÁZIUM NEBO STŘEDNÍ ŠKOLU A CHCETE
SI ROZŠÍŘIT STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ V JINÉM OBORU?
PAK JE NAŠE NABÍDKA URČENA PRÁVĚ PRO VÁS!
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov Vám nabízí zkrácené studium maturitního oboru pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou
v jiném oboru vzdělání nebo na gymnáziu.

V přijímacím období pro nový školní rok 2015/2016 nabízíme
ve zkráceném studiu následující obory vzdělání v délce trvání 2 roky:
• 39-41-L/01 AUTOTRONIK
• 41-45-M/01 MECHANIZACE A SLUŽBY
Zahájení výuky zkráceného studia: 1. září 2015
Organizace výuky: Zkrácené studium v denní formě zahrnuje pouze výuku odborných
předmětů a realizaci odborného výcviku. Uchazeč vykonává pouze odbornou část maturity
(dle § 81 Školského zákona žák nekoná společnou část maturitní zkoušky).
Studium je zdarma, uchazeč je žákem Střední školy dopravy, obchodu a služeb Moravský
Krumlov. Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek. Podmínkou pro přijetí je úspěšné
ukončení studia s maturitní zkouškou a potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro vybraný obor.
Přihlášku ke zkrácenému studiu je nutné škole doručit nejpozději do 15. března 2015.
Tiskopis přihlášky pro denní studium najdete na internetových stránkách školy.
Výhody zkráceného studia:
• POSÍLÍME VAŠI POZICI NA TRHU PRÁCE ROZŠÍŘENÍM
ZÍSKANÉHO STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ V DALŠÍM OBORU!
• ŠANCE PRO ČERSTVÉ ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ,
KTEŘÍ NECHTĚJÍ POKRAČOVAT VE STUDIU NA VYSOKÉ ŠKOLE A NEMOHOU
VE SVÉM OBORU NAJÍT UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - ZPŮSOB JAK NEBÝT
NEZAMĚSTNANÝ A DALŠÍM STUDIEM SI ROZŠÍŘIT SVÉ MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ.
Kontakt: Ing. Čermáková, tel. 739 570 617, e-mail: cermakova@ssmk.eu

díme výpadek v rozpočtu. Pro
Krumlov se jedná o částku cca
dva miliony korun, kterou následně rozdělujeme v rámci veřejné
finanční podpory na podporu kulturních, sportovních a školských
projektů a spolků. Nezanedbatelný aspekt je i ztráta pracovních
míst u zaměstnanců. Zároveň si
myslím, že zákaz heren tento problém nevyřeší, protože vznikne
spousta utajených heren někde
v průjezdech nebo garážích.
•• Dlouholetý ředitel TaZS Jiří
Kubík odešel do důchodu. Kdo
se stal jeho nástupcem? Ředitel
TaZS odchází do důchodu, rád
bych mu i touhle cestou poděkoval za kvalitní celoživotní práci,
kterou odvedl pro město Moravský Krumlov. Zastupitelstvo
města schválilo záměr sloučení
příspěvkových organizací Správa
majetku města a TaZS v jednu
efektivně hospodařící organizaci
Služby města Moravský Krumlov. V současné době je pověřen
vedením obou organizací ředitel
SMM Zdeněk Kabelka a probíhá
výběrové řízení na nového ředitele sloučených organizací.
•• Je něco, čeho se jako starosta obáváte? Spíše bych řekl,
co mi vadí. A to jsou hloupé řeči
a pomluvy. S tím ale člověk musí
v této práci počítat, takže si z toho
nic nedělám :-)
•• V jedné větě prosím o vzkaz
pro čtenáře. Rád bych všem touto
cestou popřál pevné zdraví, rodinnou pohodu. Moc se mi líbí vzkaz
Johna Lennona, který měl můj
otec napsaný na svém pracovním
stole: „Lepší než proklínat tmu je
zapálit svíčku!“
Díky za rozhovor. Marek Pečer

OBK při JE Dukovany informuje:

Aktuální informace z JE
Černobyl na Ukrajině
Koncem loňského roku jsem měl možnost navštívit Jadernou elektrárnu Černobyl, v souvislosti s jedním z projektů na likvidaci radioaktivních odpadů z této elektrárny.
Odstavené boky 1 - 3 jsou v různých fázích demontáže a likvidace.
Havarovaný (25. 4. 1986) čtvrtý blok je problém. Není žádnou novinkou, že stávající „sarkofág“, jak se hovorově nazývá tzv. objekt ukrytí
havarovaného čtvrtého bloku, je netěsný. Již začátkem minulého desetiletí bylo rozhodnuto o výstavbě nové konstrukce hermeticky utěsňující celý havarovaný blok (tzv. konfinement). Bylo přijato unikátní
technické řešení jak konstrukce, tak vlastní instalace. Konstrukce se
sestavuje ve vzdálenosti cca 500 m od havarovaného bloku, je dvouplášťová a sestavuje se po dílech. Po smontování bude celá konstrukce
nasunuta nad havarovaný 4. blok, zatěsněna a doplněna potřebným
měřícím a bezpečnostním vybavením.
Práce, které byly financovány z dotací mezinárodního konsorcia cca
25 států, provádí konsorcium firem NOVARKA vedených skupinou
Vinci. Současné náklady převyšují původní odhad o 600 milionů euro
a počítá se, že se vyšplhají na cca 2,2 mld. euro.
Mimo tato fakta ještě osobní poznámka. Celkový dojem z lokality
JE Černobyl je velmi pochmurný. Opuštěná výstavba bloku č. 5 s jeřáby, rozpadající se pomocné konstrukce a zázemí, před 28 lety ještě
fungující jaderné elektrárny, jsou mementem toho, že jádro je obrovská
síla, která nesmí být podceňována. Připomínám heslo pana Františka
Hezoučkého - temelínského spouštěče: „Reaktoru se vyká.“
Každý, zejména začínající jaderník, by se měl podívat na JE Černobyl a do opuštěného městečka Pripjať a uvědomit si, co znamená
podcenit „vypuštění džina z lahve“.
Další informace, fotografie a zajímavá videa ze stavby ochranného
krytu nad havarovaným blokem černobylské elektrárny jsou na webu
OBK - www.obkjedu.cz. Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

i Finanční poradna
Na vaše dotazy odpovídá Ing. Viktor Klíma, ředitel pobočky Partners
market v Ivančicích, Palackého náměstí 20, tel.: 546 212 059, e-mail:
market.ivancice@partners.cz, http://market.partners.cz/ivancice.

V práci se mi stala nehoda. Povedlo se mi vylít kafe na náš firemní
foťák. Ve snaze zjistit, jak moc je poškozen, jsem ho zapnula, aniž bych
ho pořádně vysušila. Nastal zkrat a oprava se vyšplhala na zhruba 10 tisíc
korun, které mi pak zaměstnavatel dal k úhradě. A protože vím, že podobná nehoda se mi může stát kdykoli, ráda bych se pojistila. Je to možné?
Pojištění proti podobným situacím lze zajistit. Produkt se jmenuje
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, lidově
pojištění proti blbosti, a umožní, aby škody, které způsobíte někomu
jinému, byly hrazeny pojišťovnou.
Podle zákoníku práce zaměstnanec odpovídá za škodu, kterou způsobil svému zaměstnavateli, maximálně do výše 4,5násobku svého
průměrného měsíčního výdělku - to už by vás mohlo citelně zabolet.
A jak sama víte, stane se to přitom úplně snadno. Nabouráte služební
auto, vylijete kávu na notebook, příležitostí je nekonečně mnoho...
Rovněž věnujte pozornost speciálnímu připojištění, které kryje ztrátu
či odcizení předmětů svěřených zaměstnavatelem, jako jsou notebook,
mobilní telefon atd. Samozřejmě škodu jinému můžete způsobit i v
běžném životě. Na krytí takových škod se využívá právě pojištění
odpovědnosti za škodu v běžném životě.
Pojištění odpovědnosti není nijak drahé. Záleží na výši limitů pojistného, které si zvolíte. V případě nejnižšího limitu na ročním pojistném
zaplatíte kolem pětistovky ročně. Co si ale představit pod nejnižším limitem: za škodu způsobenou na zdraví za vás pojišťovna zaplatí maximálně
dva miliony, za škodu na věci milion a za finanční škodu pět set tisíc.
Samostatně toto pojištění nabízejí pouze některé pojišťovny, obvykle bývá spíše součástí pojištění domácnosti. Mohu ho doporučit
především rodinám s dětmi. Rovněž platí, že pokud se pojistí jeden
z rodičů, vztahuje se pojištění na všechny členy domácnosti, tedy i na
děti. Uplatnit ho mohou také pejskaři či chovatelé.
Pojišťovny se různí v tom, do jak vysokých limitů zaplatí případnou
škodu. Nejvyšší limity jsou až dvacet milionů korun za škody na zdraví
a až pět milionů korun za škody na věcech. Většinou se vztahuje na
škody nejen v ČR, ale i v Evropě. Pokud je cílem pojistit odpovědnost
i mimo Evropu, je nutné si sjednat připojištění odpovědnosti v rámci
cestovního pojištění.
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S jakým druhem paliva doma nejvíce ušetříte? Den vína ve Vémyslicích
Vytápění rodinného domu
patří mezi významné položky
rodinných rozpočtů. Správnou
volbou zdroje tepla lze ušetřit
na provozních a servisních nákladech v dalších obdobích. Jaké
jsou možnosti vytápění a kolik
vás jednotlivá paliva budou stát
v blízké budoucnosti?
Topení plynem: Zvolte
kondenzační plynový kotel
Vytápění plynem je velmi
komfortní a při použití moderních
kondenzačních plynových kotlů i
poměrně levné. Právě kondenzační technologie ohřevu vody
se jeví jako ekonomicky nejzajímavější. „Kondenzační plynový
kotel využívá také teplo vzniklé

kondenzací spalin, je proto vzhledem k vyšší účinnosti spalování
velmi úsporný. Kvalitní kotle
tohoto typu nabízí až 109% účinnost a ve srovnání s běžným starším plynovým kotlem dokážou
ušetřit i více než 20 % nákladů
na teplo,“ říká Roman Švantner,
produktový manažer společnosti
ENBRA, která se mimo jiné zabývá měřením spotřeby tepla a
energetickými audity budov.
„Existuje také nařízení Evropské komise, které zakazuje
výrobu konvenčních turbokotlů
v rámci EU od září 2015. Dojde
tak nevyhnutelně k postupnému
přechodu na kondenzační technologie,“ dodal Roman Švantner.

Pro ocenění jely do Prahy
V úterý 16. prosince byly v Praze uděleny ceny Nadace Jaroslava
Heyrovského pro vítěze celostátních středoškolských soutěží.
Dvě z devíti ocenění získali studenti z našeho regionu: Kateřina
Orságová z ivančického gymnázia za prvenství v olympiádě z českého
jazyka a Štěpánka Grunová z Gymnázia v Moravském Krumlově za
nejlepší výsledky v dějepisné olympiádě. Ocenění je také dokladem
kvalitní práce jejich pedagogů Evy Fukanové a Petra Eckla.
/abé/

Poděkování starostovi
Ivančic Milanu Bučkovi

Ještě donedávna bylo nemožné dostat se s kočárkem do nejvyšší části
hřbitova v Ivančicích hlavní bránou. Silnice kolem hřbitovní zdi je pro
chůzi nebezpečná, neboť tu není chodník a není zde možnost někam
uhnout. Pokud se návštěvník hřbitova chtěl dostat ke hrobům v ostatních
částech hřbitova, muset překonat prudké schody s pomocí další osoby.
Na problém jsem upozornila pana starostu Ing. Milana Bučka. Byla jsem
velice mile překvapena, jak rychle situaci vyřešil. Na schody nechal instalovat kolejnice, a dokonce i zábradlí. Návštěvníkům hřbitova tak usnadní
pohyb po celém hřbitově s kočárky, dvojkolkou… Proto bych chtěla panu
starostovi velice poděkovat.
Mgr. Ludmila Marková, Ivančice

Tepelné čerpadlo:
Vyšší počáteční investice,
ale nízké náklady na teplo
Tepelné čerpadlo, tedy zařízení
využívající tepelnou energii ze
vzduchu, zemního vrtu, plošného
kolektoru či vody, patří k nejúspornějším zdrojům tepla. Je napájeno
elektřinou, jejíž cena je relativně
stabilní a odborníci v blízké době
neočekávají její velký nárůst. Ve
srovnání s ostatními zdroji tepla
má tepelné čerpadlo sice vyšší
pořizovací náklady - ty jsou ale
vyváženy mimořádně úsporným
a komfortním provozem. Náklady na tepelné čerpadlo se běžné
domácnosti vrátí obvykle mezi
pátým až devátým rokem provozu, životnost kvalitního zařízení
je však až několikanásobně delší.
Tuhá paliva:
Pozor na emise kotle
Topení tuhými palivy, zejména
uhlím a dřevem, je nejlevnější
variantou vytápění rodinných
domů. Problémem však mohou
být emise, které při hoření těchto paliv vznikají. V současnosti
je už možné koupit kotle pouze
třetí a vyšší emisní třídy, které
díky použitým technologiím
palivo lépe spalují. Kotle nižších emisních tříd, které v řadě
českých domácností stále slouží,
už dokonce od roku 2022 nebude
možné provozovat. Kotle na tuhá
paliva mají také nižší komfort
ovládání, protože s výjimkou
automatických kotlů vyžadují
ruční přikládání. Odborníci dále
k optimálnímu provozování radí
osadit do systému akumulační
nádobu, která zajistí komfortnější dodávku tepla v průběhu dne.
Díky vhodnějšímu spalovacímu
cyklu tak úspora paliva dosáhne
odhadem až 20 %.
Elektřina: Vhodná hlavně
pro nízkoenergetické domy
Topení elektřinou většinou vyjde ze všech variant nejdráže. Neznamená to však, že by se provoz

elektrokotle v žádném případě
nevyplatil. Topení elektřinou je
možné využívat hlavně v energeticky úsporných domech, které
mají dobře utěsněnou obálku
budovy a nízkou tepelnou ztrátu.
Elektrokotel je totiž možné dobře
regulovat a není nutné jej napojovat na komín. Odpadá tedy nutnost realizovat prostup přes těsné
vnější stěny domu. Elektrokotel
se často používá také jako doplněk k tepelnému čerpadlu typu
vzduch/voda, případně je přímo
součástí jeho vnitřní jednotky.
V takovém případě se stará o vytápění domu ve velmi mrazivých
dnech, kdy takovému tepelnému
čerpadlu klesá výkon.
Porostou ceny paliv?
Ačkoli ceny paliv a elektrické
energie již nerostou tak rychle
jako v minulosti, stále je nutné
počítat s jistými pohyby cen. Pro
používání tepelného čerpadla a
elektrokotle hovoří současné stagnující i klesající ceny elektřiny.
Také cena plynu se příliš nemění, i
když plyn nedávno na energetické
burze v Kladně zdražil o 4 %.
Podle odborníků lze s jistotou
předvídat ceny elektřiny pouze
na dva roky dopředu a během let
2015 a 2016 by se cena elektřiny
příliš měnit neměla. Také ceny
plynu zůstanou zřejmě navzdory
různým politickým faktorům, které je rovněž ovlivňují, stabilní.
Totéž je možné říci o tuhých
palivech. Výjimkou je cena dřevních pelet. Ta by mohla postupem
času sice zvolna, ale vytrvale
růst. Důvodem je hlavně rostoucí
poptávka po tomto kvalitním palivu, a to nejen v České republice,
ale také v sousedním Rakousku a
Německu, kam čeští výrobci toto
palivo často vyvážejí. Ceny pelet
ale hodně kolísají během roku,
vhodně načasovaným nákupem
tedy můžete výrazně ušetřit.
Liliana Geisselreiterová, marketingový specialista ENBRA, a.s.

DDM Moravský Krumlov pořádá

MAŠKARNÍ BÁL NA DOMEČKU
V neděli 11. ledna od 15 hodin se přijďte s dětmi vyřádit
na maškarní odpoledne v sále na Domečku. Čekají vás
soutěže, hudba, tanec v maskách, těší se na vás sněhuláci!
Hraje DJ César, vstupné 30 Kč.

HLEDÁME ZKUŠENÉ ZEDNÍKY

- jednotlivce nebo celé zednické party.

Požadujeme bohaté zkušenosti ve stavebnictví,
samostatnost, spolehlivost
Nástup možný ihned!
Sídlo firmy: Skalice u Znojma

V případě zájmu nás kontaktujte na:
joka@joka-mk.cz nebo na tel.: 737 243 184

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.

Lednové týdny jsou dobou, kdy se snažíme vzpamatovat z prosincových svátků klidu a míru, případně zápasíme s předsevzetími, která
jsme si dali během silvestrovského záchvatu optimismu. Na konci
měsíce pak už začneme přemýšlet, čím si osladit dlouhé večery a jak
porušit zmíněná předsevzetí, aby to stálo za to. Milovníci dobrého jídla
a pití v tom mají jasno: každoročně se sjíždějí do městysu Vémyslice
poblíž Moravského Krumlova. V posledním lednovém týdnu pořádá
místní Hotel už posedmé akci nazvanou Den vína. Letos tento gastronomický svátek připadl na 23. leden.
Název Den vína je vlastně trochu nepřesný: ve Vémyslicích jde
totiž stejnou měrou o jídlo jako o víno. Stručně řečeno, snaží se tady
představit produkty moravských vinných sklepů ve spojení s jídly vyladěnými tak, aby s daným vínem co nejlépe harmonovala. Večer má
podobu rautu: u patnácti stolů rozmístěných v hotelových prostorách
návštěvníci vybírají z ochutnávkového menu a zároveň s jídlem vždy
dostanou skleničku vína, které se k pokrmu hodí, nebo jak hezky říkají
organizátoři, které se s ním „snoubí“.

Ředitel hotelu Jan Janda upřesňuje: „Letos máme připravenu více
jak stovku vín z patnácti jihomoravských vinařství. Jsme rádi, že svou
produkci u nás představují sami majitelé nebo enologové dotyčných
vinařských podniků. Hosté se tak mohou na víno zeptat člověka, který
ho vyrobil a ví toho o něm nejvíc.“
Večeru předcházejí týdny příprav. Kromě Jana Jandy se na nich podílí známý degustátor Pavel Chrást a hotelový šéfkuchař. Oslovení vinaři
dodají vzorky vín s dvouměsíčním předstihem a pak následují porady,
na kterých se tato trojice snaží najít k vínu co nejvhodnější pokrm. Jan
Janda vysvětluje: „Snažíme se jídla každý rok obměňovat, překvapovat návštěvníky. Konec konců i vína, která nás k výběru jídel inspirují,
mají pokaždé trochu jiný charakter.“
Stálí hosté Dne vína vědí, že se zde každoročně setkají nejen s pravidelnými účastníky, jako je Vinařství Jan Plaček z Moravských Bránic
nebo vinařství Regina Coeli z Nových Bránic, ale že se tady pokaždé
objeví zajímavý nováček. Letos sommeliér Pavel Chrást upozorňuje
na Rajhradské klášterní sklepy. „V Rajhradě se víno vyrábí v krásných
historických prostorách benediktýnského kláštera,“ vysvětluje.
Každý ročník Dne vína má své patrony. Letos jimi budou filmový
a televizní herec Stanislav Majer z Divadla Na zábradlí, kterého
veřejnost zná například z hlavní role ve filmu Líbánky, a za vinaře
pak doc. ing. Miloš Michlovský, DrSc., předseda představenstva
společnosti Vinselekt Michlovský. Ochutnávku Vám zpříjemní
cimbálová muzika FOLKLORIKA.
Vladimír Fanta

Stavební společnost JOKA Moravský Krumlov s.r.o. rozšiřuje svůj tým
o vhodného kandidáta na pozici:

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE V OBLASTI PRODEJE
PLASTOVÝCH / DŘEVĚNÝCH OKEN

Náplň práce: • samostatná obchodní činnost • vyhledávání nových obchodních příležitostí
• realizace a vedení zakázek • zkušenosti s přípravou cenových nabídek a prodejem oken
Nabízíme: • motivující ohodnocení • zázemí stabilní společnosti • práce v mladém kolektivu
Místo výkonu práce: Skalice u Znojma

V případě zájmu nás kontaktujte na:
joka@joka-mk.cz nebo na tel.: 737 243 184
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KUMŠTÝŘI
Na tomto místě budeme pravidelně přinášet informace
o hudebních kapelách, pěveckých a divadelních souborech, o jednotlivcích i skupinách, kteří svým kumštem
obveselují náš region. Přijměte pozvání a bavte se!

Brněnská kapela The Weathermakers
učí zpívat krabice od doutníků

Kapela The Weathermakers je čtyřčlenné těleso ve složení bicí, basa,
foukací harmonika a zpěv + strunné nástroje. Kapela hraje blues se
zachováním jeho originálního smyslu, vlastní hudbu posazenou na základech původního blues, ovšem stravitelnou pro mladé posluchače, se
zachováním původního minimalistického ducha. Styl kapely přesahuje
přitom do příbuzných stylů jako jazz, blues-rock, folk... Tato brněnská
kapela má jednoduchý návod na to, jak vytvořit jedinečný zvuk Ameriky první poloviny minulého století: „Vezměte prázdnou dřevěnou
krabici - třeba od doutníků - přibijte k ní lať, na ni natáhněte nějakou
strunu a můžete se pustit do hudby!”
Jeden ze zakladatelů kapely, Jan Fic, propadl kouzlu blues zhruba
před dvanácti lety a od té doby hledá nejrůznější informace o jeho
kořenech, vývoji a v neposlední řadě také nástrojích, na které se tato
hudba hrála. Začal si proto sám vyrábět lidové hudební nástroje jako
diddley bow nebo rezofonické kytary. Jeho hlavním nástrojem se však
stala Cigar box guitar, neboli „Kytara z krabice od doutníků“.
,,Kvůli tomu, že největšího rozvoje tento hudební žánr dosáhl ve
třicátých letech 20. století v Americe, tedy v době velké ekonomické
krize, a jeho představitelé pocházeli z velmi chudých poměrů, bylo
zapotřebí vymyslet nějaký levnější hudební nástroj než tehdy poměrně
velmi drahou kytaru. Princip zůstal stejný, tělo kytary však nahradila
jakákoliv dutá nádoba z tvrdého materiálu (nejvíce krabice od doutníků
nebo plechovky od oleje - bylo jich hodně a byl to odpad zadarmo. Výjimkou ale nebyly ani kytary z pánví na smažení nebo poklic na kola),
místo krku se používala násada od koštěte nebo plotová lať. Kvůli těžké hratelnosti na takový improvizovaný nástroj se na prst nasazovalo
uražené hrdlo od lahve, kterým se klouzalo po strunách, čímž vznikl
nezaměnitelný zvuk těchto nástrojů.”

zdroj: web

Cigar box guitar

Kapela The Weathermakers se snaží o přiblížení blues mladým lidem, jejich hudba je plná energie. A že se klukům daří, o tom svědčí
kromě pravidelnéno účinkování v klubech a na brněnských kulturních
akcích například účast na dvou mezinárodních bluesových festivalech
Blues eXchange. V roce 2015 mají smluvené angažmá ve Slovinsku a
Rakousku, nedávno také křtili nové CD...
Do Krumlova se kluci ale opět těší. Jak říkají: „Moravský Krumlov
je město, který má úplně všechno a hlavně - tu nejútulnější hospodu na
celý jižní Moravě! Říkali jsme, že se sem vrátíme, a tak jsme zpět! A to
si pište, že to bude pořádná blůzová jízda. Uvidíte zbrusu nový home-made nástroje, uslyšíte nový autorský věci a jako bonus se dozvíte pár
historek, kterým nabeton neuvěříte.“ Takže si udělejte 22. ledna večer
čas a vyrazte na jejich krumlovský koncert do hospůdky U Kozy. Nečeká vás uplakaný klub s ponurou muzikou, ale houpavá, veselá hudba
podporovaná vtipnými gagy o těžkém životě bluesmana...

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Nálezy starých mincí
V přírodě se můžeme setkat
s osobami, které pomocí detektorů hledají cokoliv kovového,
ať se to týká pozůstatků z války,
nebo i drobných předmětů např.
mincí. V literatuře jsou popsány
nálezy jednotlivých mincí, které
jsou v lepším případě odevzdány
muzeím nebo archeologům.
Na druhé straně archeologové
nemají hledače příliš v lásce,
protože jsou známy případy,
že jednotlivci bezohledně ničí
odkryté plochy a neváhají zničit
hrob jen, aby získali drobnost,
např. štítek z vojenské přilby
z pruských válek. Na Slovensku
již vyšel zákon, který tvrdě postihuje soukromé hledače.
Mimo těchto drobných nálezů
se ojediněle najde poklad stávající i z několika set mincí různého
stáří. Z našeho regionu jsou známy tři takovéto případy.
V roce 1865 se na Hlíně našel
poklad, který obsahoval denáry Vratislava II. a dále denáry
údělných moravských knížat,
a sice Konráda Brněnského (vládl
v období 1061-1090), Konráda
Znojemského (1090-1092), Oty
Krásného Olomouckého (10611087) a Eufémie, která vládla za
nezletilého olomouckého knížete
(1087-1090). Politická situace
v době kolem roku 1090 byla
krajně nejistá, a protože není
známo místo, kde byly mince
nalezeny, mohli bychom jen spekulovat, zda mince někdo ztratil,
nebo je záměrně uschoval před
nebezpečím. Hlína ležela na trase
cesty, která se později nazývala
Dobytčí, a v blízkosti procházela
ještě západní větev Znojemské
cesty, takže pohyb kupců, ale i
vojska zde byl velký.
Poněkud mladší byl nález
mincí Ivančicích v roce 1895.
Ani zde není zaznamenáno, kde
byl nalezen. Úkryt obsahoval
větší množství plíškových mincí
ražených do roku 1300. Mince
byly raženy z tenkého stříbrného
plechu, proto ten název plíškové.
Zachráněné stříbrné mince čtyř
typů patřily k moravským ražbám
střední velikosti. Vedle jednoho
staršího typu s obrazem Přemysla
Otakara II. s erbem rakouských
zemí z let 1270-1276 se v nálezu
vyskytly tři různé mince z období
panování Václava II. mezi roky
1278 až 1300, datující uložení
celého pokladu na přelom 13. a
14. století. Základním motivem
na mincích zůstala postava krále.
Výskyt půldenáru, jako poloviční
nominální hodnoty, pak dokládá
dobový rozvoj zbožně-peněžních
vztahů, vynucujících si pro běžné
obchody vznik drobné mince. Nález mincí byl dokladem tehdejší
peněžní směny, obchodního ducha a snad i bohatství tehdejších
obyvatel města.
Je pro nás laiky záhadou, jak
se obchodníci a kupující dokázali
orientovat v různých měnách a

domluvit se na správné ceně zboží. Zřejmý vztah k peněžnictví ve
13. století naznačil nález raménka
skládacích vážek v Ivančicích.
Vážky se používaly na tržištích
obchodníky při převažování
nejednotně ražených mincí a slitkového stříbra, jež často tehdejší
plíškové mince nahrazovalo.
Vážky používali i umělečtí řemeslníci k vlastní práci. Nálezy
vážek dokládají významná trhová
místa. Na Moravě je známe například z Moravského Krumlova, Brna, Strachotína a zejména
z Olomouce, ale také ze států
severní Evropy.
Přesnější údaje jsou k dispozici o nalezeném pokladu
mincí v Dolních Kounicích.
Dne 25. června 1986 nalezli při
stavebních úpravách škrobárny
pracovníci úkryt obsahující stříbrné předměty a také 238 mincí.

Denár Oty I. Sličného

se pohybuje okolo 6,6-6,7 g, při
ryzosti 0,583. Ty vděčí za vznik
konvenční měně zavedené v roce
1750 na základě dohody císařovny Marie Terezie s bavorským
kurfiřtem. Ke konvenci přistoupi-

Krejcar ražen v roce 1795

Nalezený soubor mincí převzalo
numismatické oddělení Moravského muzea v Brně.
Ze stříbrných předmětů byly tři
stříbrné lžičky označeny puncem
pražské puncovny používaným
v letech 1776-1793 a podle data
byly puncovány roku 1792. Mistrovská značka byla špatně čitelná.
Dva stříbrné kalíšky vysoké asi 80
mm, největší průměr při horním
okraji 60 mm. Kalíšky byly opatřeny vídeňskou puncovní značkou
používanou v letech 1784 -1806.
Důležitější složkou nálezu
byly mince, které představovaly
vzorek oběživa na Moravě na
počátku 19. století. Mincí bylo
kolem 60 různých typů od roku
1695 až do roku 1809. Byly raženy v 10 různých mincovnách,
často v Kremnici, Praze, Miláně,
Antverpách a dalších. Převládaly
zde mince domácích mincoven
vídeňské, pražské a kremnické
tj. rakousko-uherských, a menší
počet mincí ražených v jiných
státech. Dokumentuje to snahu
úřadů omezit v oběhu cizí mince.
Svou roli zde sehrálo i omezení
obchodních vztahů v průběhu
napoleonských válek.
Podstatnou složkou nálezu jsou
dvacetikrejcary, jejichž hmotnost

WEATHERMAKERS
ZAHRAJÍ BLUES
MORAVSKÝ KRUMLOV - HOSPŮDKA U KOZY
čtvrtek 22.1. od 19 hod, vstupné dobrovolné
www.ukozy.com

Replika tolaru Josefa II.

Denár Vratislava II.

la později řada německých států,
které se tím zavazovaly razit
mince o určité ryzosti. Základem
byl tolar, který se počítal za dva

začaly být raženy v Miláně a za
další dva roky začala jejich ražba
v mincovnách ve Vídni, Kremnici a Gunsburku a v roce 1795 také
v Praze. Říkalo se jim korunní
nebo křížové tolary. Jejich název
byl odvozen z jejich mincovního
obrazu, kdy na jedné straně byl
vyobrazen kříž, mezi jeho ramena
byly vloženy koruny.
Ještě perličku na konec. Z názvu tolar byl později odvozen
dolar, používaný hlavně v USA.
Pokusíme se nastínit, jaké
mohly být důvody k ukrytí mincí.
Rok 1809 znamenal pro Rakousko opět válku s Napoleonem.
Císařská vláda se snažila získat
peníze všemi prostředky. Dne 1.
dubna 1809 vyzval císař k dobrovolné půjčce zlata a stříbra. Ještě
větší starosti měl císař, když 13.
května vtáhl Napoleon do Vídně.
Válečná úhrada, kterou francouzský císař požadoval, činila 200
milionů zlatých. Jedním z opatření, jak se císař snažil získat
peníze, byl patent z 19. prosince
1809, kterým byl nařízen odvod
všech stříbrných předmětů k roztavení a totéž bylo 17. ledna 1810

Dvacetikrejcar

zlaté neboli 120 krejcarů. Jeho
hmotnost byla asi 28,06 g při
ryzosti 0,833.
Typickým platidlem konvenční měny se však staly 20 a 10
krejcary, o kterých je v kronice
poznamenáno, že „byly snadné
každému dítěti k poznání a k počítání“. Tato poznámka svědčí
o tom, jak bylo nesnadné se orientovat v desítkách různých mincí s rozmanitými stupni ryzosti,
které byly tehdy v oběhu.
Mimo mincí konvenční měny
byly v nálezu i tolary. Jejich
ražba byla zahájena v roce 1755
v Antverpách, které patřily
k rakouskému dílu Nizozemí, a
tolary byly určeny pro výplatu
žoldu habsburských armád a pro
svou kvalitu byly oblíbeným
platidlem. Proto již v roce 1786

nařízeno církevním institucím.
Neznámý majitel peněz v Dolních Kounicích viděl svůj majetek
ohrožen. Velké množství dvacetikrejcarů ročníků 1808 a 1809
svědčí o tom, že se rychle snažil
získat větší sumu v kvalitní měně.
Možná se majitel cítil ohrožen
válečnými událostmi (dne 12. července 1809 bitva s Napoleonem
u Znojma a po bitvě byly Dolní
Kounice obsazeny francouzským
vojskem), a proto ještě k mincím
přidal i stříbrné předměty. Jeho
přesné důvody asi již nikdy nezjistíme, stejně ani to, proč zůstaly mince ukryty až do dne nálezu.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: • Fiala Ed.: České denáry 1895 • Kol. autorů: Ivančice, dějiny města • Sborník J. Morava
1988, str. 220-224 • zdroj foto: web
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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
• leden - VÝSTAVA - STARÉ HRAČKY A KRESBY MONIKY MARTYKÁNOVÉ. Galerie Knížecí dům, otevřeno: po-pá 8-11 a 12-15.30, so 9-12, ne
14-16 hodin. Vstupné 20 Kč, snížené 10 Kč, školní skupiny zdarma.
• leden - VÝSTAVA - KOLÁŽE ANTONÍNA VESELÉHO, Městský úřad
Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu M. Krumlov.
• 10.1. od 20.00 hod. - XI. PLES MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV v Orlovně Rakšice. Předtančení studentů gymnázia, hraje skupina DREAMS, Cimbálová muzika A. Stehlíka, Ivančický dixieland. Vstupné 120 Kč. Předprodej
vstupenek na IC M. Krumlov od 15. prosince 2014.
• 11.1. v 16.00 hod. - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT Smíšeného sboru Karla
Němečka a ZUŠ M. Krumlov, ve farním kostele Všech svatých, vstupné 50 Kč.
• 19.1. v 17.00 hod. - KONCERT VÍTĚZŮ ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE
OBORŮ ZUŠ. Pořádá ZUŠ v tanečním sále, vstupné dobrovolné.
• 24.1. v 19.30 hod. - LIDOVÝ PLES v Orlovně Rakšice. Hraje skupina Fantazie a cimbálová muzika, zajištěna tombola. Rezervace vstupenek na mobilu 737
285 092, vstupné 120 Kč. Pořádá MO KDU-ČSL.
• 27.1. v 18.00 hod. - NOVOKŘTĚNCI NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ.
Přednáška PhDr. Jiřího Pajera v Galerii Knížecí dům. Vstupné 40 a 20 Kč.
• 30.1. ve 20.00 hod. - REPREZENTAČNÍ PLES SŠDOS M. KRUMLOV
v hotelu Epopej. Hraje skupina Dreams. Vstupné 120 Kč.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538,
fax: 515 333 608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 10.1. - v 18.00 hod. - OCHUTNÁVKA MLADÝCH VÍN Z MIROSLAVSKA
v KD. Pořádá Spolek miroslavských vinařů, MKIC a město Miroslav.
• 12.-13.1. - SKŘIVÁNEK. Pěvecká soutěž v SVČ Miroslav
• 14.1. v 15.30 hod. - SETKÁNÍ K 18. VÝROČÍ OTEVŘENÍ DPS Miroslav.
• 15.1. - NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA pro děti z MŠ Pastelka
• 16.1. - ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ Miroslav
• 17.1. od 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES v KD. Pořádá MS Hubertus.
• 24.1. - FLORBALOVÁ LIGA NADĚJÍ. Pořádá SVČ Miroslav
• 25.1. ve 13.30 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI. Pořádá SVČ
Miroslav, MKIC a OS Marek v kulturním domě v Miroslavi.
• 30.1. - TURNAJ V HALOVÉM FOTBALE. Pořádá SVČ Miroslav.

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 31.1. - OLEJOMALBA. Výstava obrazů JARMILY NĚMCOVÉ.
Chodba Památníku A. Muchy. Vstup zdarma.
• 17.1. - 15.2. - ZASTAVENÍ. Výstava obrazů VÁCLAVA HOLOUBKA.
Galerie Památníku A. Muchy. Vernisáž uvede v pátek 16. 1. 2015 v 17.00
hodin režisér Zdeněk Troška. Vstupné: 10 Kč.
• 20.1. v 18.00 hod. - ISLAND KŘÍŽEM KRÁŽEM. Aneb Kam vás cestovky
dovezou i nedovezou. Beseda s promítáním PhDr. JANA SUCHARDY. Autor
pěti knih o Islandu tráví od roku 2001 na Islandu každé léto a v posledních
letech i podzim, procestoval doslova každý „kout“ Islandu, většinu míst, kam
běžně cestovky nejezdí, po islandských cestách necestách najel dvakrát delší
vzdálenost, než je délka rovníku. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 30 Kč.
• 24.1. - v 16.00 hod. - TROJLÍSTEK POHÁDEK. Divadelní představení pro
děti i rodiče. O Otesánkovi, O Budulínkovi, Hrnečku vař! Veselá pohádka, plná
nečekaných i očekávaných zvratů, dramatické situace, zjemněné notnou dávkou
humoru, to celé spleteno známými písničkami od táboráků a vše propleteno psanými i nepsanými zákony chování lidí v přírodě a k přírodě. Účinkuje divadlo
Divadýlko Mrak. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 50 Kč. Předprodej v KIC.
• 27.1. v 18.00 hod. - NOVOROČNÍ FLAUTANDO. KAROLÍNA SMUTNÁ flétna, DAGMAR KUPČÍKOVÁ - cembalo a žáci flétnového oddělení ZUŠ A. Muchy v Ivančicích. Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné: 60 Kč. Předprodej v KIC.
Připravujeme: • 4.3. v 19.00 hod. - KAREL PLÍHAL. Koncert oblíbeného
písničkáře. Kino Réna Ivančice. Pořad není vhodný pro děti do 12 let! Vstupné:
170 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě. Předprodej v KIC Ivančice.
• 26.4. - THE ADDAMS FAMILY. Americký muzikál. Kde: Praha - divadlo
Karlín. Účinkují: L. Bílá, P. Břínková, I. Pazderková, H. Seidlová, D. Šinkorová, V. Noid Bárta, J. Dulava, J. Korn, M. Sobotka, M. Šteindler a další. Odjezd
v 9.00 od Besedního domu. Cena: 1270 Kč (vstupenka a doprava).

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 11.1. v 10.30 hod. - NEDĚLNÍ DIVADÉLKO PŘED OBĚDEM. Divadelní
pohádka pro nejmenší. Hrají: Zdeňka Makovská, Vlaďka Dolejšová. V taneč.
sále ZKC. Vstupné: 40 Kč, členové RC 20 Kč. Pořádá RC Kašpárkov.
• 13.1. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ. Beseda s Pavlem
Urbančíkem o jeho putování po Duhových horách Landmannalaugar či sopečnou
pustinou k sopce Askja. Vstupné dobrovolné. Pořádá Městská knihovna Rosice.
• 17.1. v 19.30 hod. - HASIČSKÝ PLES. Tradiční ples se skupinou RIO
z Křenovic. V KD Říčanech. Zdarma zajištěn odvoz v 18.30, v 19.00 a v 19.30
od kina Panorama. Odvoz zpět v 1.00, ve 2.00 a ve 3.00. Vstupné 40 Kč, místenka 110 Kč. Pořádá Hasičský sbor Rosice.
• 20. 1. v 19.30 hod. - LISTOVÁNÍ: GOTTLAND. Vodopád zajímavých
informací a souvislostí o Česku ve 20. století z bestselleru Mariusze Szczygieła
v populárním pořadu scénického čtení. Účinkují: Lenka Janíková, Alan Novotný a Lukáš Hejlík. V kině Panorama. Vstupné: 90 Kč předprodej KIC, 110 Kč
na místě, studenti, senioři, ZTP 50 Kč. Pořádá KIC Rosice
• 23. 1. v 17.00 hod. - AUTORSKÉ ČTENÍ A HRANÍ JIŘÍHO DĚDEČKA.
Večer se známým písničkářem. Jiří Dědeček zahraje písně ze svého posledního
CD Kočky z Letný a přečte také něco ze svých novějších knížek: Život a cesta
hrocha Obludvíka, Šli červotoči do houslí, Oběžník. V knihovně. Vstup volný.
• 24.1. v 19.00 hod. - SPORTOVNÍ PLES. Hraje patnáctičlenný orchestr
JUNIOR BAND. V doprovodném programu vystoupí taneční skupina Mighty
Shake a mistr světa ve freestyle footbag Honza Weber a mistr světa na vysokém
kole Josef Zimovčák. Vstupenka s místenkou 230 Kč, předprodej v KIC. V KD
Cristal. Pořádají: KK Slovan Rosice a KIC Rosice.
• 25.1. ve 14.00 hod. - UFONSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL. Maškarní karneval
tentokrát v mimozemšťanském duchu. Odpoledne plné her, soutěží a tance v ufonských kostýmech. V KD Cristal. Vstupné: Cena: 40 Kč masky, 50 Kč ostatní.
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12. 01. - 21. 01. 2015

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
• ZIMNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY města Dolní Kounice. Přijďte si
vychutnat atmosféru starobylého města Dolní Kounice při tříhodinové prohlídce
města se šálkem svařeného vína. Za doprovodu místních průvodců Vás seznámíme s historií města, navšštívíme klášter Rosa Coeli i židovskou čtvrť s nádherně
rekonstruovanou synagogou. Zima Vám určitě nebude. Rezervace prohlídky
nejméně 5 dní před požadovaným termínem. Minimální počet ve skupině je
15 osob. Termíny: 27. 12. 2014, 10. 1. 2015, 24. 1. 2015. Cena 70 Kč/osoba.
Informace: 513 030 427, e-mail: tic@dolnikounice.cz
• 17.1. ve 20.00 hod. - MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ v kulturním
důmě. Pořádá SDH Dolní Kounice.
• 29.1. - POLOLETNÍ DISKOTÉKA PRO DĚTI. Klub pro volný čas.
• 1.2. ve 14.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL v KD.

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
• 15.-18. 1. - PREZENTACE MĚSTA OSLAVANY na veletrhu cestovního
ruchu REGIOUNTOUR v Brně. Pro veřejnost otevřeno pátek 14.00 - 18.00,
sobota 10.00 - 18.00 a neděle 10.00 - 16.00 hodin.
• 16.1. ve 20.00 hod. - PLES ZŠ OSLAVANY. Hraje skupina The Box. V Dělnickém domě. Bližší info o předprodeji na plakátech. Pořádá ZŠ Oslavany.
• 17.1. ve 20.00 hod. - I. SOKOLSKÝ PLES V PADOCHOVĚ. Hraje taneční
kapela Melody Music. V sále Sokolovny pořádá TJ Sokol Padochov.
• 22.1. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 24.1. ve 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES. Hraje skupina Fantazie. Bližší
info na plakátech. V Dělnickém domě pořádá Myslivecké sdružení Oslavany.
• 30.1. ve 20.00 hod. - RYBÁŘSKÝ PLES. Hraje skupina ROSE BAND.
Bohatá tombola. V Dělnickém domě pořádá M.O. Moravský rybářský svaz.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 10.1. - K PRAMENU ŘEKY BOBRAVY. Odjezd autobusem č. 153 v 9.01
hodin do Zastávky. Odtud po červené turistické značce Chroustovským údolím
do Rudky. Zastavení na obecním úřadě. Trasa asi 15 km. Kratší trasa cca 10 km
do Domašova, odtud bus do Říčan, dále bus do Ivančic. Vede Milan Blaha.
• 23.1. - MOHELNO-ROZHLEDNA BABYLON. Chůze asi 12 km, odjezd
autobusem č. 423 v 9.37 hodin. Vede Hana Pokorná.
• 26.1. v 18.00 hod. - Výroční členská schůze. V zasedací místnosti MěÚ Ivančice. Zhodnocení roku 2014 a plán akcí na rok 2015. Malé občerstvení zajištěno.

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
• 10.1. od 15.00 hod. - TURNAJ VE ŠPRTCI. Určeno pro žáky prvního
a druhého stupně základních škol. Přihlášky do 7. 1. v SVČ Ivančice nebo na: v.chabina@seznam.cz. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ klub. Poplatek: 30 Kč/os.
• 14.1. od 17.00 hod. - ŠPERKY Z FIMO HMOTY. Výroba šperků, přívěšků,
dekorování příborů, … Přihlášky do 9. 1. v SVČ Ivančice. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, tvořivá dílna. Poplatek: děti - 30 Kč + mat., dospělí - 50 Kč + mat.
• 15.1. od 17.00 do 21.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. K tanci
a poslechu hraje skupina NAŽIVO. Občerstvení zajištěno. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vchod z Padochovské ul. Poplatek: 80 Kč/osoba.
• 16.1. od 17.00 do 17.1. - NOVOROČNÍ NOC V KLUBU. Hry, soutěže, noční hra, filmový večer. Přihlášky do 9. 1. v SVČ Ivančice nebo v ICM a FreeZ.
SVČ Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ klub. Poplatek: 320 Kč/osoba. V ceně
ubytování, strava, dozor, program.
• 17.1. od 10.00 hod. - STŘELECKÉ KLÁNÍ. Určeno pro žáky prvního
a druhého stupně základních škol. Přihlášení do 13. 1. v SVČ Ivančice nebo na:
v.chabina@seznam.cz. SVČ Ivančice, FreeZ klub. Poplatek: 30 Kč/osoba
• 17.1. - TANEČNÍ WORKSHOP - TWERK. Přijďte si vyzkoušet taneční fenomén současnosti. Twerk je moderní tanec, který vám pomůže zformovat celé
tělo! S sebou: kraťásky nebo legíny, chrániče na kolena. Lektor: Tereza Pálešová (15 let taneční praxe). Od 15.00 do 16.00 - Twerk technika od 16.30 do 18.00
- Twerk choreo. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 150 Kč (na místě).
• 24.1. od 16.00 hod. - MAXIPES FÍK. Víla Lenka dětem přečte pohádku
a potom ji společně prožijí při různých hrách a dovednostech. Pro děti od 2 do 5
let. S sebou: přezůvky, pohodlný oděv pro dítě. Poplatek: 40 Kč/dítě.
• 28.1. od 17.00 hod. - PLETENÍ Z PAPÍRU. Přijďte si vyrobit originální
rámeček. Přihlášení do 23.1. v SVČ Ivančice. SVČ Ivančice, Zemědělská 2,
tvořivá dílna, poplatek: děti - 30 Kč + materiál, dospělí - 50 Kč + materiál.
• 30.1. od 9:00 hod. - MÍČOVÝ VÍCEBOJ DVOJIC. (pololetní prázdniny).
Určeno pro žáky II. stupně ZŠ a středních škol. Tým tvoří 2 hráči. Tým nahlaste
do 25.1. v SVČ Ivančice nebo na: podolsky@svcivancice.cz. S sebou: florbalku
(není nutná), sportovní obuv a oblečení, pití, svačinu. Disciplíny: 7 m hody
/ penalty na bránu / hod na koš / florbalové nájezdy na bránu / kan-jam. Ivančice,
Rybářská ulice, sportovní hala. Poplatek: 50 Kč/osoba.
Připravujeme: • 21.2. - 28.2. - JARNÍ PRÁZDNINY V JESENÍKÁCH. Kouty
nad Desnou, hotel Dlouhé Stráně. Pro děti, mládež, dospělé a rodiny s dětmi.
Výuka na lyžích a snowboardu. Děti do 3 let zdarma, děti 3.800 Kč, dospělí 4.200
Kč. V ceně: ubytování, strava, doprava, program, pedagogický dozor. Ubytování:
Kouty nad Desnou, hotel Dlouhé Stráně. Strava: polopenze, pitný režim. Lyžování: skiareál Kouty nad Desnou (11,5 km sjezdovek).
• 23.2. - 27.2. od 8.00 do 16.00 hod. - HOLČIČÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR.
Pro dívky ve věku 6-12 let. Přijďte prožít jarní prázdniny s námi. Čeká na vás
pestrý program, hry a soutěže, tvoření, sportovní vyžití (aerobik, gymnastika),
žonglování, rébusy, hlavolamy, když bude sníh, vyrazíme ven,… SVČ Ivančice,
Zemědělská 2. Cena 1.100 Kč (oběd, pitný režim, program, pedagogický dozor). Nutné se předem přihlásit v SVČ Ivančice do 9. února.
• 23.2. - 27.2. od 8.00 do 16.00 hod. - SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO KLUKY. Pro chlapce ve věku 6-14 let. Přijďte prožít jarní prázdniny s
námi. Tábor je tematicky zaměřený na pobyt a sport, v tělocvičně budou děti
hrát fotbal, florbal, pohybové a míčové hry, poznají nové druhy sportů. Dále
jsou připraveny hry a soutěže v místnosti, deskové a společenské hry v klubu
pro mládež. V případě příznivých podmínek se půjde bruslit nebo sáňkovat.
SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Cena 1.100 Kč (oběd, pitný režim, program, pedagogický dozor). Nutné se předem přihlásit v SVČ Ivančice do 9. února.

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
• 11.1. od 15.00 hod. - MAŠKARNÍ BÁL NA DOMEČKU. Přijďte se s dětmi vyřádit na maškarní odpoledne v sále na Domečku. Čekají vás soutěže, hudba, tanec
v maskách. Těší se na vás sněhuláci! Hraje DJ César, vstupné 30 Kč.
• 19.-23. 1. - DNY BEZ ÚRAZŮ PRO DĚTI Z MŠ. Výukový program pro děti
z mateřských škol zaměřený na prevenci úrazů a bezpečné chování.
• 30.1. - ZA VYSVĚDČENÍ DO BONGA. Pojeď se o pololetních prázdninách
vyřádit do zábavného centra BONGO v Brně. Celodenní akce, sraz na Domečku v 9
hodin, příjezd do Krumlova v 17 hodin. Poplatek: 300 Kč zahrnuje vstup, cestu vlakem a pedagogický dozor. Na akci je nutné se nahlásit předem, počet míst je omezen.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 30.1. - POJEĎTE S NÁMI NA KUŽELKY. V době pololetních prázdnin
pořádáme výlet do Ivančic do kuželny. Sraz v 8.00 v DDM Oslavany. Poplatek 150 Kč. S sebou převlečení na hry, pití a svačinu. Návrat v 15.00 hodin.
Přihlášky v DDM a ŠD Oslavany.
• PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ. Pouze po tel. domluvě na tel.
733 451 073. Provozní doba půjčovny v pondělí 8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hodin.

NOVÁ ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Komenského 1287 (vedle ZUŠ), 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• Pravidelné akce: • pátky od 16.00 hod. - DÍLNY PRO KLUKY I HOLKY.
(Rodiče vítáni ke společnému vyrábění s dětmi).
• neděle 10.00 hod. - SHROMÁŽDĚNÍ.

Občanské sdružení Výletníci Moravský Krumlov

Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 607 052 644
e-mail: turistimk@seznam.cz, www.vyletnicimk.estranky.cz
Na uvedené zájezdy je možno se hlástit na pozici náhradníků. Přihlášky
a bližší informace u paní Jelínkové v prodejně KVĚTINKA na Klášterním
náměstí 143 v Moravském Krumlově, tel. 515 32 22 08 / 607 052 644.
• 17.1. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ DUNAJSKÁ STREDA - celodenní koupání.
• 24. - 31. 1. - S VÝLETNÍKY NA HORÁCH, aneb zimní rekreace na lyžích
i bez. Pobyt v zotavovně Přední Labská u Špindlerova Mlýna s polopenzí.
• 21.2. - ADÁMKOVO VINAŘSTVÍ. Ochutnávka vín s pohoštěním, exkurze.
• 1.3. - MUZIKÁL MAMMA MIA. Muzikál založený na písních skupiny ABBA,
nejznámější české muzikálové a herecké hvězdy.
• 21.3. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÝ MEDER - celodenní koupání, tobogány
• 11.4. a 25.4. - KLÁŠTER SÁZAVA, ČESKÝ ŠTERNBERK. Prohlídka kláštera Sázava a hradu Český Šternberk, kde se natáčela pohádka Arabela. Turistika
9 nebo 13 km nebo možnost jízdy vlakem. Jsou připraveny dva termíny.
• 16.5. - VYSOČINOU NA DEVĚT SKAL. Procházka Žďárskými vrchy, tři trasy: 6, 15 nebo 17 km, prohlídka japonské zahrady, možnost koupě bonsají.
• 6.6. - ZOO ZLÍN, ZÁMEK LEŠNÁ - vhodné pro děti. Návštěva ZOO ve Zlíně,
prohlídka zámku Lešná, není možná prohlídka zámku bez vstupu do ZOO.
• léto 2015 - PERMONIUM - zábavní park, Oslavany - vhodné pro děti. Jízda
parním vlakem, těžní věž KUKLA, Magic Permon - interaktivní hry pro děti,
Oslavany - muzeum hornictví a energetiky, hasičské muzeum.
• 20. - 21.6. - KOLEM ŠUMAVSKÝCH JEZER aneb česká a bavorská tvář
Šumavy. Černé a Čertovo jezero, Velký Ostrý (1293 m. n. m.), Železná Ruda, Velký Javor (1456 m. n. m.) pěšky nebo lanovkou, turistika do 20 km - lze zkrátit.
• 25.7 - 1.8. - VYSOKÉ TATRY. Náročná vysokohorská turistika.
• 28. - 30.8. - HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Prodloužený víkend v Alpách - 2
noci se snídaní. Obsazeny dva autobusy.
• 12.9. - TŘEBOŇSKO PĚŠKY I NA KOLE. Státní zámek Třeboň, Schwarzenberská hrobka u rybníka Svět, augustiniánský klášter, lázně Aurora, Bertiny lázně.
Cyklistika asi 60 km v okolí Třeboně (možné varianty: kolo/ pěší).
• 17.10. - TECHNICKÉ PAMÁTKY OSTRAVY. Landek Park, dolní oblast Vítkovic - prohlídka vysoké pece, Důl Hlubina, Malý svět techniky - interaktivní technické muzeum - atmosféra vědecko-fantastických knih Julese Verna - vhodné pro děti.
• 14.11. - PODZIMNÍ BUDAPEŠŤ (akce s cestovní kanceláří Victoria). Prohlídka města s průvodcem, možnost koupáni v Szechényiho termálních lázních.
• 12.12. - VÁNOČNÍ JARMARK VE SKANZENU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM. Prohlídka technického muzea Tatra v Kopřivnici, návštěva vánočního
jarmarku ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás od 9. 1. do 15. 01. zve na

MENU MAGDALENY D. RETTIGOVÉ
POLÉVKA 0,22 l
Dušená polévka s játrovými knedlíčky - 34 Kč
HLAVNÍ 150 g
Telecí řízek v mouce smažený v přepušť. másle - 149 Kč
CHOD
300 g
Puding s uzeninou - 99 Kč
200 g
Svítečky z vepř. mozečků s trhaným list. salátem - 99 Kč
DEZERT 1 ks
Nákyp z jablek s mandlemi a čerstvým vanil. luskem - 59 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás od 16. 1. do 22. 01. zve na

BRAMBOROVÉ SPECIALITY

POLÉVKA 0,22 l
Bramborová polévka s koprem - 32 Kč
HLAVNÍ 1 ks
Cmunda po Kaplicku (Bramborák plněný směsí
CHOD
z uzeného masa a kysaného zelí) - 99 Kč
300 g
Cmunda s vepřovými žebírky - 159 Kč
1 ks
Cmunda XXL plněná kuřecím masem - 149 Kč
1 ks
Cmunda se škvarkami a houbami - 89 Kč
DEZERT 150 g
Domácí bramborové placky plněné povidly - 42 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gastronomický a kulturní kalendář
restaurace Hotelu Ryšavý:

23. ledna 2015 - DEN VÍNA V HOTELU RYŠAVÝ, 7. ročník ochutnávky
vín snoubených s pokrmy a cimbálovou muzikou FOLKLORIKA.
od 24. ledna do 6. února - Speciality z exotických mas
7. února - PRAVÁ VENKOVSKÁ ZABIJAČKA, 5. ROČNÍK
od 7. do 12. února 2015 - Zabijačkové speciality
od 13. do 15. února 2015 - Valentýnské menu s růží a sektem

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

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 02/15 vyjde 23. ledna 2015, uzávěrka 20. ledna 2015. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.

09.01.2015

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 7

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
•• jakékoli auto, platba hotově,
zařídím doklad o likvidaci, odvoz
zdarma. Tel.: 777 231 309.
•• Škodu Fabii, Octavii, nebo Felicii.
Tel.: 604 470 816.
•• předválečná vozidla, ... Tel.: 732
118 164.
•• Škoda 1000 MB, 110, 120, Favorit
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto.
Může být odhlášené, ale v původním
stavu. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Renault Megane 1.6i, r. v. 1998, 5dvéřový, v dobrém stavu, modročerná
barva, EKO poplatek zaplacen, cena
13.500 Kč Tel.: 731 919 206.
•• Jawa 50 Pionýr, typ 21, r. v. 1966,
TK do 3/2016, plně funkční, v dobrém stavu, platné doklady, cena 8.000
Kč. Tel.: 731 919 206.
•• 4x kompletní zimní kola na Škodu
Felicii 165/70 R13, úplně nové nejeté
zimní pneu Vraník obuté na nových
plechových discích, cena za vse 3.200
Kč. Tel.: 604 470 816.

» BYTY - NEMOVITOSTI

hledám pronájem
•• garáže v Ivančicích na starém sídlišti nebo pod Kocberkami, případně
Letkovice. Tel.: 777 187 074.
pronajmu
•• byt 1+1 v centru Miroslavi (42 m ).
Nájem 4.250 Kč + inkaso. Telefon:
732 815 231.
2

•• byt 2+1 na starém sídlišti v Ivančicích. Tel.: 607 978 380.
•• skladovací prostory v centru Ivančic
(Komenského nám.), místnost 30 m2.
Možnost pronájmu včetně přiléhajíci
garáže. Parkovaní před objektem.
Tel.: 777 955 548.
•• garáž v centru Ivančic (Komenského nám.). Garáž se nachazí ve
vnitrobloku za zamykatelnou bránou.
V garáži je zavedena el. energie. Tel.:
777 955 548.

» STAVBA, BYDLENÍ
prodám
•• cihly z bouračky - 900 ks. Cena
dohodou. Tel.: 728 279 320.
•• svářečku s kabely a míchačku.
Tel.: 603 938 541.

» ELEKTRO

prodám
•• scaner pro A4 - UMAX - spolehlivý, funkční. Cena 400 Kč. Nelze použít pro Win 8. Tel.: 602 782 272.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• kočárek TAKO rezavo-béžové
barvy, korbička letní polohovatelná a
zimní přenosná s uchy, koš, kabelka,
odnímatelná bouda, přehaz. rukojeť a
další. Po dvou dětech. Jeden rozbitý
zip. Cena 500 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• dětskou autosedačku do 9 kg (vajíčko), pěkná, cena 300 Kč. Telefon:
723 224 165.

» RŮZNÉ

koupím
•• doma vyrobenou mikropáječku.
Tel.: 607 639 788.
•• 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.
•• vyklízíte dům, byt? Koupím pozůstalost, nábytek, sklo, porcelán,
nádobí, příbory, lustry, obrazy, mince,
bankovky, náboženské předměty, knihy, fotografie ... Tel.: 724 468 171.
prodám
•• autochladnička - možný i ohřev,
12 V. PC 1.400 Kč, nyní 500 Kč. Tel.:
602 782 272.
daruji
•• časopis Rybářství, rok 2008 - 2014,
za 2 litry pálenky. Tel.: 604 915 531.

» ZAHRADA

koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.

» ZVÍŘATA

prodám
•• malého chovného kance, zhruba 80
kg, masné plemeno. Cena dohodou.
Tel.: 776 593 725.
•• štěňata zlatého retrívra, smetanové
barvy. Možné videt. Tel.: 602 546 194.
•• krůty 15-20 kg a kuřata 3-5 kg,
domácí výkrm, živé i očištěné. Tel.:
776 593 725.
•• selata 55 Kč/kg, masný typ, nestandard - sleva. Tel.: 776 593 725.

» 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.

Vážení příznivci lodní dopravy na Dalešické přehradě,
rádi bychom Vás pozvali na

TŘÍKRÁLOVOU PLAVBU S CHARITOU

Přijďte si poslechnout koledy Tří králů na lodi a zároveň podpořit dobrou
věc. Vyplouváme 11. ledna ve 13.00 hodin z přístaviště Kramolín
Nestihnete-li tuto plavbu, pak si zimní plavby po Dalešické přehradě
můžete užít každou neděli ve 13.00 z přístaviště Kramolín,
a obdivovat tak krásy této vodní plochy i v této roční době.
Podrobnosti o plavbách i o ostatních akcích se vždy dozvíte na
tel. 739 085 858, lodni-doprava@aikon.cz, www.dalesickaprehrada.cz
nebo na www.facebook.com/lodni.doprava.dalesice
Těšíme se na setkání na palubě lodě HORÁCKO.
Za posádku Vás zve Milan Jahoda.

XI. PLES
MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV

•• VÝKUP DRAHÝCH KOVŮ
A HOTOVOSTNÍ PŮJČKY DO 24
HODIN od nebankovní společnosti.
Bez poplatků! Od 5.000 do 15.000 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. Při řádném
splácení je klientovi poslední splátka
odpuštěna. Tento inzerát není návrhem na uzavření smlouvy.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy:
Zahradní 292, Moravský Krumlov.
•• Daňová přiznání za rok 2014
zpracujeme včetně přehledů pro ZP
a OSSZ. Zastoupení na úřadech.
Kvalitně za příznivé ceny. Telefon:
602 577 139.

•• 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

» PODĚKOVÁNÍ

•• Den před koncem roku jsem já i
dva mí synové málem zemřeli. Vinou
úniku plynu, který nám v noci začal
plnit byt v Ivančicích. Díky pohotovému a profesionálnímu zásahu RZS,
hasičů a policie ale žijeme! Jsme
ohromně vděční a děkujeme posádce
RZS, jmenovitě MUDr. Pavlu Novotnému, řidiči Liborovi Dobrovskému
a zdravotní sestře Janě Pořízkové.
Dále hasičskému sboru i policii. V neposlední řadě také paní Monice Lukešové, která zavolala záchranáře. Díky
Vám jsme přežili. Jitka Černá, Jan
Štefan a David Štefan.

Klub českých turistů, odbor KČT Mapa
Víte, kde v okolí M. Krumlova najdete seismologickou stanici,
odkud jsou přenášena data až do Vídně? Jestli ne, pak vás zveme na

ZIMNÍ VYCHÁZKU
KRUMLOVSKÝM LESEM

v neděli 18. ledna 2015
Z nádraží v M. Krumlově vyrazíme nejprve po silnici a následně po
pohodlných a zpevněných lesních cestách kolem seismologické
štoly Peter do Moravských Bránic, případně Ivančic. Cíl bude zvolen
podle nálady, přání a složení účastníků, délka trasy max. 10-15 km.
Během vycházky máte možnost se dozvědět o zahraničních turistických
akcích Mapy, plánovaných pro členy KČT na rok 2015, o mezinárodních
pochodech a o dalších aktivitách KČT, včetně zahraničních.
Start: ve 13.15 hodin po příjezdu linky IDS z Moravského Krumlova,
nebo z Brna - spojení vlakem linkou S41. Návrat: vlakem z Ivančic
nebo Moravských Bránic, jezdí v hodinových intervalech.
Přihlášky: v případě zájmu o vycházku prosím pošlete SMS s předpokládaným počtem účastníků nebo zavolejte na číslo 721 763 489.
Volejte prosím jen od pátku do neděle, SMS lze poslat kdykoli.
Vycházku vede: Pavel Roháček, tel. 721 763 489 (jen Pá-Ne).
Více na www.zajezdysmapou.estranky.cz
Rámování, sklenářství, galerie Zdeněk Plachý
Soukromá galerie v M. Krumlově, Tiskárenská 436 Vás zve na

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
JIŘÍHO ZIMMERMANNA

Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin,
v sobotu 9.00 - 11.00. Výstava potrvá od 2. 1. do 28. 2. 2015.

Hledáme malíře, fotografy a jiné umělce, kteří by měli
zájem vystavovat svá díla v naší galerii.
Telefon: 607 970 893, e-mail: ramysklozdenek@seznam.cz

RYBÁŘSKÝ TURNAJ
V MARIÁŠI VE TŘECH

v sobotu 10. ledna 2015
v budově MRS MO Moravský Krumlov, areál Vrabčí hájek.
Startovné 200 Kč zahrnuje ranní občerstvení a oběd.
Začátek turnaje v 9 hodin, prezence od 8 hodin.
Případné informace na tel. 775 925 820 - Horgoš Jan,
725 322 565 - Vafek Hynek, 777 617 372 - Kotek Pavel.

VÚDDŠ Moravský Krumlov, Nádražní 698 nabízí

PŮJČOVÁNÍ LYŽÍ A SNOWBORDŮ

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov
nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov
srdečně zve zájemce o studium i širokou veřejnost na

REPREZENTAČNÍ MYSLIVECKÝ PLES

který se koná ve čtvrtek 15. ledna 2015
od 9.00 hodin do 16.30 hodin ve všech budovách školy
v Moravském Krumlově, Polánce a Ivančicích. (www.ssmk.eu)

Hostinec pod věží Olbramovice pořádá 10. ledna 2015

TRADIČNÍ TURNAJ V MARIÁŠI
Startovné 150 Kč, v ceně gulášek. Začínáme v 10 hodin.
Zájemci hlaste se do 5. ledna na tel. čísle 774 433 482
nebo přímo v hostinci. Těšíme se na Vás, pořadatelé.

KINO RÉNA IVANČICE

(

546 451 469, 736 601 631 • www.kinorena.cz

ne 11.1. v 15.00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Anim. pohádka Rusko, dabing

ne 11.1. v 18.00
a ve 20.00 hodin

FOTOGRAF
Komediální drama ČR

so 17.1. v 15.00

MAGICKÉ STŘÍBRO
Hraná pohádka Norsko, dabing

pá 16.1. ve 20.00
so 17.1. v 17.00

SEDMÝ SYN
Dobrodružný fantasy VB/USA/
Kan/Čína (pá titulky, so dabing)

so 17.1. ve 20.00

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
Akční krimi thriller Francie

ne 18.1. v 18.00

MILUJ SOUSEDA SVÉHO
/ST. VINCENT. Komedie USA

so 24.1. v 18.00

S LÁSKOU, ROSIE
Romantická komedie VB/USA

so 24.1. ve 20.00
ne 25.1. v 17.00
a ve 20.00 hodin

JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Rodinná komedie ČR

ne 25.1. v 10.30

PADDINGTON
Komedie VB/Fra/Kan, dabing

(

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

ne 11.1. v 18.00

ZAMBEZIA
Anim. rodinný film JAR, dabing

so 17.1. v 18.hod. DVA DNY, JEDNA NOC
Drama, B/It/Fra, dabing
ne 18.1. v 18.00

VELKOLEPÉ MUZEUM
Dokumentární Rakousko, dabing

so 24.1. v 18.00

HODINOVÝ MANŽEL
Komedie ČR

ne 25.1. v 18.00

WINX CLUB
- V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH
Animovaný film Itálie, dabing

so 31.1. v 18.00

SILS MARIA
Drama Fra/Šv/Něm, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
(

546 412 210

so 10.1. ve 20.00
ne 11.1. ve 20.00

HODINOVÝ MANŽEL
Komedie ČR

ne 11.1. v 17.00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Anim. pohádka Rusko, dabing

čt 15.1. ve 20.00
pá 16.1. ve 20.00

FOTOGRAF
Komediální drama ČR

so 17.1. v 17.00
ne 18.1. v 17.00

(3D) SEDMÝ SYN
(2D) Fantasy VB/USA, dabing

so 17.1. ve 20.00

EXODUS:
BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
Historický film VB/USA

ne 18.1. ve 20.00

BURÁCENÍ
Road movie ČR

čt 22.1. ve 20.00

POHÁDKÁŘ
Romantické drama ČR

pá 23.1. ve 20.00

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
Akční krimi thriller Francie

so 24.1. v 17.00

NOC V MUZEU:
TAJEMSTVÍ HROBKY
Komedie USA, dabing

so 24.1. ve 20.00
ne 25.1. ve 20.00

RALUCA
Erotický thriller ČR

ne 25.1. v 17.00

VČELKA MÁJA
Animovaný film Něm., dabing

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

MRS MO Moravský Krumlov pořádá

sobota 10. ledna 2015 od 20 hodin • Orlovna Rakšice
Předtančení studentů Gymnázia a Skupina DREAMS
Cimbálová muzika A. Stehlíka a Ivančický dixieland a tombola.
Vstupné 120 Kč • Předprodej vstupenek IC, nám. TGM 40.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

PROGRAM KIN

kontakt: 731 654 209 a 731 491 208
www.vuddmoravskykrumlov.cz

SLEPÉ PATRONY DOBŘÍNSKO
sobota 17. ledna 2015 od 20.00 do 3.00 hodin v KD Dobřínsko
Hraje dechová hudba GLORIA. Bohatá zvěřinová tombola.
V ceně vstupného: místenka, večeře a malá tombola.
Vstupné 200 Kč, pouze předprodej: 602 520 232.

Zveme všechny mariášníky na 3. ročník

TURNAJE VE ČTYŘKOVÉM MARIÁŠI
v hospodě ve Vedrovicích dne 7. února 2015.
Prezence účastníků ve 13.00 hodin, startovné 150 Kč (jelení guláš).
Závazné přihlášky formou sms na tel. 602 127 455
nebo personálu do 5. února. Srdečně zvou pořadatelé.

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici č. 3 naproti hasičům
12. 1. v 17.00 hodin - Přednáška na téma
JAK SE DOSTAT PO VÁNOCÍCH DO FORMY BEZ HLADOVĚNÍ
V průběhu večera se dozvíte: jak vybírat vhodné potraviny; jak má
vypadat vyvážený jídelníček při hubnutí, co nesmí chybět; nejčastější
mýty a omyly při hubnutí, jak se jim vyvarovat. Nedělejte stále stejné
chyby a opravdu zhubněte! Přednášet bude nutriční terapeutka:
Ing. Ivana Škarecká, DiS. působící ve výživové poradně VIVIENTE
a diabetologickém centru FN u sv. Anny v Brně. Vstupné 150 Kč.
14. 1. 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
ZO ČSCH Moravské Bránice pořádá

ZIMNÍ VÝSTAVU

která se koná v chovatelském klubu
ve dnech 7. února 2015 od 8.00 do 16.00 hodin
a 8.února 2015 od 8.00 do 13.00 hodin.
Poslední možnost nakoupit chovná zvířata na novou chovatelskou
sezonu. Občerstvení zajištěno. Uzávěrka přihlášek do 31. ledna
na adrese: zocschmoravskebranice@seznam.cz

8 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Jak pomoci tělu i duši k uzdravení?
Základní otázkou je u většiny
lidí „proč“. Proč mě bolí záda?
Proč zrovna já mám deprese?
Proč stejně stará sousedka je
zdravá, zvládá toho mnohem více
a je plná síly, i když mnohdy třeba
nejí zdravě a kouří? Odpovědí na
toto „proč“ jsou „emoce“. Všichni známe poučku „Ve zdravém
těle zdravý duch“.

Ráda bych si dovolila obrátit
tuto poučku naruby alespoň v
úvaze. A to na „Zdraví ducha pro
zdravé tělo“. Zní to složitě, ale je
to velmi jednoduché. V naší duši
vznikají emoce a často už víme, že
nevyventilované emoce = nemoce.
Proto, když jsme plní vzteku,
strachu, smutku a jiných emocí,
naše tělo nám to začne ukazovat.
Tělo začne vydávat varovný sig-

nál v podobě bolesti nebo nemoci.
Je to přirozený alarm, který tělo
spíná, aby upozornilo, že může
dojít k sebedestrukci, pokud budeme kráčet dál stejným směrem.
Ale jak s emocemi pracovat,
když nás to nikdo správně nenaučil? Existuje mnoho nauk jak
s emocemi zacházet. Některé
tvrdí, že je třeba emoce mít tvrdě

pod kontrolou. Jiné nauky tvrdí,
že je třeba emoce potlačit. Bohužel potlačování či ovládání emocí
jsou dva velké omyly, s kterými se
v dnešní době potýkáme. Protože
pokud emoce vznikne, je třeba ji
vyventilovat. Při potlačení se totiž začne chovat jako toxin v těle
a začne tělo užírat zevnitř. Proto
je mnohdy zdravější zachovat se
impulsivně a emoci vyjádřit než se

později užírat „neprojevením se“.
Minulý rok jsem se setkala
s jednou z nejlepších technik jak
pracovat s tělem, když jsou v něm
dlouhodobě zadržované a popřené emoce (mnohdy už člověk
funguje jako robot a ani si neuvědomuje, že sám sebe potlačuje.
Trápí ho deprese, nespokojenost
se životem a mnohdy i spousta
různých nemocí).
Jedná se o italskou masážní
metodu ELAISE od Luccia di
Torri. Tato technika v sobě kombinuje tradiční čínskou medicínu,
reflexní masáž plosky nohy,
aromaterapii a aromakologii.
Podle diagnostiky se pak pracuje
na těle (plosce, zádech a břiše)
s vysoce vibračními oleji a jejich
směsy, které způsobí navrácení
emoční rovnováhy. Masáž odstraňuje takzvaný emoční stres,
který vytváří psychosomatické
onemocnění. Navíc tato metoda
posiluje imunitu, dokáže pomoci krvi k pročištění od toxinů
a přispívá k lepšímu toku lymfy.
A aby toho nebylo málo, pozvedává emoční stabilitu :).
Tuto techniku v České republice ovládá pouze osm vyškolených profesionálů a vy ji můžete
vyzkoušet přímo u mne v Ivančicích v Pramenu života.
Těším se na Vás a přeji hodně
emoční pohody v roce 2015.
Jana Šaurová
www.pramenzivota.com

09.01.2015

V městské sportovní hale Ivančice se bude v neděli 18. ledna od 8.00 hodin konat

1. KOLO ŽÁKOVSKÉ LIGY STARŠÍCH ŽAČEK

PŘIJĎTE PODPOŘIT DOMÁCÍ DĚVČATA V PRVNÍM KOLE BOJE O TITUL MČR.
www.hkivancice.cz

Střelecké odpoledne v Šumicích
Na sále Obecního úřadu v Šumicích vznikla v pondělí 29. prosince improvizovaná střelnice,
kde proběhla soutěž ve střelbě ze
vzduchové pušky na 10 metrů.
Každý střelec měl 3 rány do
nástřelu a 5 ran do závodu. Tato
soutěž proběhla pod patronací
starosty a Obecního úřadu Šumice, místního občanského sdružení
KAPR Šumice a mysliveckého
sdružení, kteří akci sponzorovali
a pro soutěžící připravili nejen

občerstvení a doprovodný program, ale samozřejmě i pěkné
ceny pro vítěze. Ze strany střelců
a střelkyň všeho věku byl o tuto
soutěž velký zájem, vždyť se
jich celkem zúčastnilo 40! Závod
proběhl podle plánu a soutěžilo se
v následujících kategoriích:
I. kategorie - mladší žáci
1. KRATOCHVÍL Petr
2. ŠIDLO Jaroslav
a OUŠKO Pavel
3. ŠIDLO Miloš

„Sedmáci mají šanci vyhnout
„ se
jednotným přijímačkám,
říká ředitelka gymnázia, když odpovídá na nejčastější dotazy rodičů
Jaké jsou podmínky přijímacího řízení v tomto školním roce?
- Žáci devátých tříd letos projdou
pilotním ověřením jednotných
přijímacích zkoušek, pro žáky
sedmých tříd připravujeme vlastní
přijímací zkoušky, které se nebudou příliš lišit od těch loňských.
Pokud mají obavy z toho, jak ministerstvo školství za dva roky stanoví hranice pro přijetí na gymnázia či střední školy, mohou už letos
začít studovat v šestiletém studiu.
Co se podrobných podmínek týká,
do 31. 1. 2015 budou zveřejněny
na www.mkgym.cz.
Jak je to se složením zkoušky
FCE? - Naši studenti se připra-

vují ke složení této mezinárodně
uznávané zkoušky z anglického
jazyka na úrovni B2 přímo u nás
ve škole pod vedením odborníků
z British Council, takže odpadá
dojíždění do Brna, navíc mohou
s podporou Městského úřadu
v Moravském Krumlově získat
příspěvek až 10.000 korun.
V čem spočívá spolupráce s JE
Dukovany? - Studenti si mohou
zvolit semináře, v rámci kterých
přednášejí i odborníci z jaderné
elektrárny. Účastní se i jaderné
maturity v Dukovanech, po absolvování studia na VUT či ČVUT
zde mohou získat i zaměstnání,
stejně tak ale elektrárna potřebuje

například i vzdělané administrativní pracovníky.
Jaké je uplatnění vašich absolventů? - Naši absolventi jsou
tradičně velmi úspěšní v přijímacím řízení na vysokých školách,
tato úspěšnost se pohybuje mezi
93 - 99 % všech studentů, kteří se
o studium na VŠ ucházejí.
Na všechny další dotazy vám
rádi odpovíme 20. ledna 2015,
nebo kdykoli jindy po předchozí
telefonické domluvě na telefonním čísle 515 322 234.
Na dotazy rodičů odpovídala
Mgr. Dagmar Holá, ředitelka
Gymnázia v M. Krumlově

II. kategorie - starší žáci/žákyně
1. KRATOCHVÍL Jaroslav
/ NOSKOVÁ Daniela
2. KRATOCHVÍL Jiří
/ MENŠÍKOVÁ Emilie
HELLER Libor
3. MENŠÍK Jiří
/ KLUCHOVÁ Vendula
III. kategorie - muži/ženy
1 . KLUCHO Radek
/ KRATOCHVÍLOVÁ Inka
2. ŠIDLO Miloš
/ MOUDRÁ Karin
3. NOSEK Pavel
/ HORNIČÁROVÁ Vladana
Na organizaci závodu se pochopitelně nejen v přípravné části, ale i při řízení soutěže podíleli
rozhodčí, a to Mgr. Kratochvíl, p.
Mička, p. Otoupal a p. Bukáček,
kteří dohlíželi na korektní průběh
celé soutěže, případně i pomáhali malým střelcům při prvním
seznamování se střeleckým
sportem.
Všem organizátorům a účastníkům tímto patří velký dík a doufám, že se setkáme na 2. ročníku
této akce v prosinci 2015!
Mgr. Karel Kratochvíl

Přednáška a beseda

ZDRAVÁ STRAVA PRO DĚTI
VE ŠKOLE I DOMA
s Mgr. Margit Slimákovou, Ph. D.
20. ledna 2015 byla zrušena.
Uskuteční se v únoru 2015.
Příště upřesníme místo i termín.
Děkujeme za pochopení. ALMA o. s.

www.margit.cz

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis do 1. ročníku:
ve čtvrtek 15. ledna 2015
v pátek 16. ledna 2015

od 12.00 do 17.00
od 12.00 do 17.00

Mateřská škola,
Základní škola
a Dětský domov,
Ivančice

Přijímáme:
děti s vadami řeči
děti s poruchami autistického spektra
děti se sluchovým postižením
děti s kombinovaným postižením
děti se středně těžkým mentálním postižením
děti s těžkým mentálním postižením

Široká 42
664 91 Ivančice
Telefon: 546 451 931
spec.sk.iva@volny

Potřebujete s sebou:
rodný list dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce

