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Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO

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

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

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

RAZÍTKa
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.

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

DATUMOVÁ RAZÍTKA

S ROKEM 2015

„poštovní“ razítka

s logem ČESKÉ POŠTY 

Občanské sdružení ALMA

www.facebook.com/sdruzeniALMA
informace - odkazy - naše akce

KOUPÍM PŮDU - POLE, LOUKU
v okolí Budkovic, Alexovic

a Němčic u Ivančic.
Platba při podpisu smlouvy.

Tel.: 723 98 26 38

Turisté se vracejí na Moravu

Společnost RI OKNA a.s. - přední výrobce
plastových a hliníkových oken a dveří

OBCHODNÍ REFERENT / KA
Náplň práce: vyřizování objednávek • správa 
zákaznické databáze • telefonický a osobní 
kontakt se zákazníky • zpracování nabídek a 
technické poradenství zákazníkům • uzavírání 
konkrétních obchodních případů.
Požadujeme: SŠ vzdělání • praxe v oboru 
stavebních výplní • řidičský průkaz sk. B • ko-
munikační schopnosti • předpoklady pro řízení 
týmu • samostatnost • odpovědnost • organi-
zační schopnosti • odolnost vůči stresu • pokro-
čilá znalost MS Office (Word, Excel, Outlook)
• vysoké pracovní nasazení • loajalita.
Nabízíme: hlavní pracovní poměr • odpovídající 
finanční ohodnocení • samostatnost, rozhodo-
vání • perspektivní a odpovědnou práci ve sta-
bilní společnosti.

ZEDNÍK - MONTÁŽNÍK
Požadujeme: živnostenský list • praxe v oboru 
• řidičský průkaz sk. B • zručnost • samostatnost 
• odpovědnost • organizační a komunikační 
schopnosti • slušné chování a vystupování
• vysoké pracovní nasazení

Termín nástupu: ihned nebo dohodou.
Adresa pracoviště: 13. prosince 8, Oslavany
Váš strukturovaný životopis zašlete na e-mail: 
nks-okna@seznam.cz
Uvádějte zároveň telefonický kontakt
pro případné další jednání.

www.nks-okna.cz

pobočka Oslavany - zastoupená společností NKS OKNA s.r.o.

hledá pro dlouhodobou spolupráci

/Kraj/ Údaje o loňském vý-
voji cestovního ruchu v České 
republice, které zveřejnil Český 
statistický úřad, potvrdily, že
v počtech hostů, ubytovaných
v hromadných ubytovacích zaří-
zeních, zaznamenal Jihomorav-
ský kraj největší růst ze všech re-
gionů České republiky. S počtem 
více jak 1,5 milionů hostů si stále 
drží druhou pozici za hlavním 
městem Prahou.  Zatímco v celé 
ČR se počet ubytovaných hostů 
zvýšil o 1,5 %, v Jihomoravském 
kraji o 5,9 procent.

„Tyto informace o loňském 
oživení v cestovním ruchu by 
byly ještě zajímavější, kdyby se 
do statistických přehledů dostali 
ti, kdo se ubytovávají v jihomo-
ravských vinařských obcích v 
soukromých apartmánech. Vinař-
ská turistika, která je naším trum-
fem v soutěži s regiony tradiční 
lázeňské nebo lyžařské turistiky, 
zažívá totiž v poslední době sku-
tečně dynamický růst,“ komen-
tovala statistická čísla ředitelka 
Centrály cestovního ruchu Jižní 
Morava Zuzana Vojtová. Příznivý 
vývoj na jižní Moravě je podle ní, 
kromě celkového hospodářského 
oživení v ČR, výsledkem působe-
ní řady faktorů najednou. 

Mnoho bylo vykonáno v mar-

ketingu kraje a při vytváření 
komplexních turistických pro-
duktů. Jeden z nich - „Otevřené 
sklepní uličky vyprávějí příbě-
hy“, si odnesl vítězství z Velké 
ceny cestovního ruchu 2014, 
která byla vyhodnocena na letoš-
ním veletrhu Regiontour. Tento 
produkt získal také speciální cenu 
Veletrhů Brno. 

Mnoho bylo investováno také 
do atraktivnější nabídky dvou ji-
homoravských lázeňských areálů 
v Hodoníně a zejména v Lednici, 
kde kraj vybudoval kolonádu, 
spojující lázně s centrem obce

a zámeckým parkem. Tamní stát-
ní zámek, zapsaný spolu s dalšími 
atraktivitami areálu na seznam 
světového kulturního dědictví 
UNESCO, vloni navštívilo 373 
tisíc lidí, což je o 42 tisíc více 
než v roce 2013 a představuje 
to nejvyšší návštěvnost objektů, 
spravovaných Národním památ-
kovým ústavem v ČR. 

V kraji přibylo atraktivních 
cílů - Hvězdárna a planetárium 
Brno rozšířila svoji nabídku o 
unikátní digitárium, v Pasohláv-
kách byl otevřen svět vodních 
atrakcí, využívající tamní termál-

ní pramen, v posledním čtvrtletí 
roku se rozrostl seznam skutečně 
přitažlivých cílů o Moravské vě-
deckotechnické centrum VIDA! 
a po památkové obnově také o 
vilu Stiassni - další z atraktivních 
brněnských rezidencí, kterou pro-
jektoval klasik funkcionalismu 
Ernst Wiesner.

 „To jsou však spíš přísliby do 
budoucna, jejichž vliv na poptávku 
po turistických cílech jižní Moravy 
se plně projeví teprve v letošním 
roce. Přibydou k nim také další cíle 
- rekonstruované barokní divadlo a 
zámecká jízdárna ve Valticích, 
Multifunkční centrum v Lednici, 
vybudované v bývalých zámec-
kých konírnách, nový archeopark 
v Pavlově a samozřejmě také další 
významná dominanta brněnské 
rezidenční architektury - Löw-
-Beerova vila v Černých Polích, 
která bude otevřena v polovině 
roku,“ dodává ředitelka Centrály 
cestovního ruchu Jižní Morava. 

Růst počtu přenocování v kraji 
bude podle ní do značné míry zá-
viset na spolupráci turistických 
cílů, ubytovacích zařízení, ces-
tovních kanceláří, organizátorů 
kulturních a společenských akcí 
a všech, kdo se mohou podílet na 
vytváření vícedenních programů 
pro turisty.                    /abé, TZ/



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.

Nedávno jsem doma dělala generální úklid a zjistila jsem, že máme 
doma celkem dvanáct různých smluv na finanční produkty, dvě do-
konce ještě po rodičích. Většina z nich je samozřejmě aktuálních, ale 
u některých si jistá nejsem. S kým se o nich poradit? 

Dobrý den, rád slyším, že jste si udělala ve finančních smlouvách po-
řádek. Víte, že průměrná rodina jich má okolo sedmnácti? Takže jste ještě 
pod průměrem. Většina smluv se bude týkat standardních produktů, jako 
jsou bankovní účty, povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění domác-
nosti či nemovitosti, různé druhy spoření (stavební, penzijní atd.), případ-
ně úvěrové produkty (hypotéky, kontokorenty, spotřebitelské půjčky), ale 
můžete mít i nějaké „zajímavosti“, zejména v případě smluv po rodičích. 

Samozřejmě, že aktuálnost je u smluv důležitá, ale stejně tak je třeba 
sledovat účelnost a nákladovost. Aktuální neznamená jen to, že je smlou-
va platná, ale také to, že vyhovuje vašim aktuálním finančním potřebám. 
Stejné je to s účelností. Měla byste mít zcela jasno, z jakého důvodu jste 
daný produkt uzavřela, co vám má přinést, případně před čím vás ochrá-
nit. U nákladů se pak hlídejte různé poplatky, zejména ty skryté. 

Dobrým příkladem je bankovní účet. Pokud jste si ho založila před 
delší dobou, možná by stálo za to se podívat na aktuální nabídku. Ta 
se totiž už značně změnila a díky vysoké konkurenci řada bank dokáže 
nabídnout účty s minimálními nebo nulovými poplatky. U bankovního 
účtu je účel víceméně jasný, ale dobré je znát i různé doplňkové služby, 
které nabízí. Pokud většinu plateb realizujete pomocí internetbankingu, 
měla byste hledat takové nabídky, které mají tyto služby zvýhodněné. 
Pro někoho je zase zajímavé vedení účtu v cizí měně zdarma atd. Cel-
kové náklady na váš účet zjistíte jednoduše: Stačí měsíčně sečíst všech-
ny poplatky spojené s vaším účtem. Možná budete celkovou částkou 
nemile překvapena. Nezoufejte však, ušetřit se určitě dá.

Jednoznačně bych vám doporučoval, abyste své smlouvy dala na 
kontrolu nezávislému finančnímu poradci, tedy takovému, který spo-
lupracuje s finančními institucemi napříč trhem a není jen zástupcem 
jedné banky či pojišťovny. Současně je důležité k takovému poradci 
získat důvěru a případně ověřit reference. 

Likvidace bioodpadů
/Moravské Bránice/ Rada obce na svém minulém zasedání projed-

nala návrh smlouvy se zemědělským družstvem Pooslaví Nová Ves
o podmínkách svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů.

Jejím předmětem je zpracování a využití biologicky rozložitelných 
odpadů.  Sběr odpadů tohoto typu musí podle platných předpisů
zajistit Moravské Bránice od nového roku, a to minimálně od 01.04.
do 31.10. Biologicky rozložitelný odpad bude svážen do zemědělského 
střediska Na Černých (ul. Letkovská) Oslavany svozovými prostřed-
ky družstva. Radnice zaplatí pouze dopravu. Smlouva byla uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců.         /PeSl/
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Je libo cigaretku?
Několik měsíců v médiích rotující téma - zakázat kouření v restau-

racích, na koncertech, dětských hřiš�ch a sportoviš�ch či v nemoc-
nicích a jejich venkovních areálech - se stalo nejen ideologickým, 
ale hlavně poli�ckým tématem všech vládních stran.

Novelu pro�kuřáckého zákona připravuje ministerstvo zdravot-
nictví pod vedením Svatopluka Němečka. Ten oprášil návrh, který 
chtěl prosadit už jeho předchůdce Leoš Heger. Kromě klasických 
cigaret návrh novely zákona počítá i se zákazem elektronických 
cigaret, jejichž rizika dosud nejsou zcela popsána a také vodních dý-
mek hojně využívaných například v čajovnách. Svou novelu zákona 
už loni předložil také poslanec ANO Radek Vondráček. Ten navrhuje 
pouze zakázat kouření v restauracích, kde se podává jídlo.

Prosadit zákaz v podobě zákona chce ale řada poli�ckých hráčů. 
Proč ale? Jde jim opravdu o zdraví a blaho našeho národa? Chtějí 
omezit jeho závislost na droze, která díky spotřební dani a DPH při-
náší nemalé peníze do státního rozpočtu? Chtějí omezit vliv a zisky 
tabákových koncernů? Nebo jim jde jen o to, poobědvat v čistém 
nezakouřeném prostředí restaurací a pohos�nství? 

Tak postupně. Pokud by šlo o zdraví, je to bez debat. Podle sta�s�k 
denně v ČR zemře více jak 60 lidí na následky kouření. To je jako plný 
autobus mrtvých při pádu do rokle. Každý den jeden plný autobus, 
šílená představa, že ano? Nicméně pravdivá. Smr� kuřáka ale stát 
přichází o významného poplatníka daní. O jakou částku se vlastně 
jedná? Celkovou daň u cigaret tvoří spotřební daň a DPH. Počítejme, 
že krabička cigaret stojí 69 Kč. Spotřební daň pak činí 42 Kč (20 ks x 
2,25 Kč) a DPH 11,97 Kč. Celková daň činí 56,98 Kč, tedy necelých 83 % 
konečné ceny. Pro ministerstvo financí jasný ukazatel zisku.

Z výpočtu výše je jasné, kdo profituje z prodeje cigaret. Trafikant, 
distributor, výrobce ani dovozce tabáku to rozhodně není. Přichází 
tedy na řadu touha zákonodárců se naobědvat či opíjet v čistém 
nezakouřeném prostředí. Ale s �m se dá souhlasit. Proč ale zákaz 
kouření vyžadovat striktně zákonem? Vždyť si stačí jen vybrat a jít 
tam, kde se nekouří. Nekuřáckých podniků je habaděj a neustále 
jich přibývá (seznam třeba tady: www.nekuracke-restaurace.cz).

Zákaz kouření v restauracích - téma jako stvořené pro národní 
referendum. Účast by byla jistě vysoká. Ale stejně jako zákaz samot-
ný by nic nevyřešilo. Zákon by možná nějaký čas trápil některé re-
stauratéry i hosty, dozorové orgány by měly více práce s kontrolou 
dodržování zákona a úklidové čety se zametáním �síců špačků před 
vchody do restaurací. Ale stále bude každý den padat jeden plný 
autobus kuřáků do rokle. Tomu uvedený zákon nezabrání.

Je to přeci o volbě. Strávit večer v nekuřácké restauraci, dát pár 
piv, cigaret a šťouchů kulečníku, nebo vodní dýmku v přítmí voňavé 
čajovny. Všichni máme právo volby. Alespoň proza�m.       M. Pečer

Slovo úvodem

Žaluzie Koblížek

Venkovní rolety ve zlatém dubu 
- RD Letkovice

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688

Levná bankovní půjčka
dotovaná státem

Časově omezená nabídka!
volejte nezávazně: 728 054 812 

PŮJČKA

150.000 Kč

200.000 Kč

250.000 Kč

300.000 Kč 1.625 Kč

1.354 Kč

1.083 Kč

813 Kč

SPLÁTKA OD

»  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

FIRMA
MIČÁNEK

Vedrovice č. 98
nabízí:

» zateplování RD a budov
» rekonstrukce byt. jader
» obklady koupelen
» pokládka dlažeb
» montáž sádrokartonů
» montáž venkovního i vnitřního 
   zábradlí (nerez i kombinace
   nerez a dřevo, nebo sklo)

tel.: 602 519 843
e-mail: micanek.pavel@seznam.cz

Dali jste si předsevzetí, že se zdokonalíte
v cizím jazyce? Plánujete dovolenou

v zahraničí nebo jen máte chuť se vzdělávat?
NEMUSÍTE ČEKAT AŽ DO ZÁŘÍ!

DO NAŠICH KURZŮ
anglického, německého, francouzského,

italského a španělského jazyka
MŮŽETE VSTOUPIT KDYKOLIV!

Přemýšlíte, jak vyplnit prázdniny sobě
i dětem? I letos pro Vás připravujeme

LETNÍ INTEZIVNÍ KURZY ANGLIČTINY 
POBYTOVÝ KURZ

v Karlově p. Pradědem 9. - 14. 8. 2015
DOCHÁZKOVÝ KURZ

v Ivančicích 17. - 21. 8. 2015
------------------------------------------------------------------

Přihlášky a více info na našich stránkách
www.alrete.cz

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

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

ZÁMKOVÁ
DLAŽBA 

6 cm
vlnka

129,- Kč/m2

ROZVOZ OBĚDŮ
pro jednotlivce i firmy.

Výběr z pěti chodů. Cena od 60 Kč.

Dále zajistíme catering pro oslavy všeho druhu.
Nabízíme vlastní výrobky teplé i studené kuchyně.

Objednávky a další info na 546 434 126, 
nebo TSstravovani@seznam.cz

/Miroslav/ Kam s malý-
mi dětmi o letních prázdninách? 
Dovolená bývá obyčejně krátká 
a prarodiče chodí často také do 
zaměstnání. V letošním roce se 
s tímto problémem rozhodli ro-
dičům pomoci radní v  Miroslavi. 

Na svém zasedání rozhodli, že 
místní mateřské školky budou v 
době hlavních prázdnin v případě 

zájmu rodičů střídavě otevřeny. 
Z tohoto důvodu uložili vedení 
školek  zveřejnit tuto informaci 
ve svých zařízeních a dotázat se 
na názor samotných rodičů.  

Výsledek průzkumu zájmu o tu-
to službu mají ředitelky obou 
mateřinek předložit radě měs-
ta do termínu 15. dubna 2015 
k dalšímu projednání.        /PeSl/

Školky budou o letních 
prázdninách otevřeny

/Region/ Firmy, které se 
zabývají svozem komunálního 
odpadu, řeší v zimním období 
jeden závažný problém. Požáry 
komunálního odpadu, ať už pří-
mo ve svozových vozech nebo na 
samotných skládkách odpadů.

 Jako nejčastější příčinu zjistili 
vyšetřovatelé HZS žhavý popel, 
který někteří občané, topící 
pevnými palivy, sypou do odpa-
dových nádob. Ti v první řadě ris-
kují poškození vlastního majetku. 
Valná většina popelnic se dnes 
vyrábí z plastových hmot bez 
velké požární odolnosti. V řadě 

druhé a to je závažnější následek, 
zničení svozového vozidla v ceně 
několika miliónů korun. 

V současné době tento problém 
řeší v Čučicích. Na radnici se 
v minulých dnech obrátila s tímto 
problémem místní svozová firma 
se žádostí o zveřejnění výzvy 
místním občanům. V ní se obrací 
na občany, kteří topí pevnými 
palivy, případně v krbu, aby sypali 
do nádob pouze studený popel. 
Pokud bude v popelnici identifiko-
ván horký a vznikne tak nebezpečí 
požáru, nebude zaměstnanci firmy 
její obsah odvezen.               /PeSl/

Pozor na žhavý popel!

/Kraj/ Na investiční akce jiho-
moravských nemocnic by mělo jít
z přebytku hospodaření kraje 180 
milionů korun. Nemocnice Hodo-
nín dostane 19,5 milionů korun, 
nemocnice v Ivančicích si polepší 
o 7 milionů. Ty použije na obměnu 
biochemického analyzátoru, lapa-
roskopickou sestavu, nepřímou 
digitalizaci RTG snímků, obměnu 
serveru a saunu pro pacienty.

Jihomoravská dětská léčebna 
získá 23 milionů (přístavba reha-
bilitace Boskovice, rekonstrukce 
objektu Ostrov u Macochy). Ne-
mocnice Tišnov pak 10 milionů 

(obnova zdravotnických přístrojů, 
obnova vozového parku, pří-
prava rekonstrukce a dostavby), 
nemocnice Břeclav 10,5 milionů 
(výměna centrální klimatizační 
jednotky, přístrojové vybavení). 
Nemocnice Znojmo dostane 54 
milionů (rekonstrukce onkologie, 
a budovy H, přístrojové vybavení), 
nemocnice Vyškov 23 milionů (en-
doskopy, rekonstrukce ORL a neu-
rologie, nákup CT) a nemocnice 
Kyjov 32.5 milionů (magnetická 
rezonance, rekonstrukce vjezdu, 
projektová dokumentace budovy 
gynekologie a porodní.)         /abé/

Peníze pro nemocnice
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OBK při JE Dukovany informuje:
•• Pane starosto, jaké jsou 

Vaše priority v tomto volebním 
období? Udržet a nadále rozví-
jet trend minulých období, tedy 
dokončení zbývajících oprav 
místních komunikací včetně 
chodníků, dokončení zateplení 
budov školských organizací, 
dokončení kvalitního územního 
plánu, zásadní podpora výstavby 
domu chráněného bydlení, zno-
vuzahájení oprav dalších částí 
zámku. Další rekonstrukce kana-
lizací a také prosazení dokončení 
průtahu městem u majitele a pro-
vozovatele této komunikace, tedy 
Jihomoravského kraje. 

Dále pokračovat a rozvíjet 
podporu místních spolků a or-
ganizací včetně všech školských 
zařízení, nové projekty pro další 
zlepšení podmínek pro bezpečný, 
spokojený a bohatý život obyvatel 
Oslavan a Padochova. V souladu s 
možnostmi rozpočtu města zajis-
tit maximální možnou podporu ze 
všech dostupných dotačních pro-
gramů pro záležitosti stavebního a 
investičřního charakteru, ochrany 
a zlepšování životního prostředí, 
podmínek pro sportovní a kulturní 
vyžití dětí, dospělých i seniorů, 
další podpora partnerské spolu-
práce a mnoho dalších dílčích 
úkolů. Prostě řečeno, prioritou je, 
aby Oslavany byly stále hezčím 
úspěšně se rozvíjejícím městem 
se spokojenými občany. 

•• Co je podle Vás největším 
problémem Oslavan? Problémů 
je samozřejmě tak jako všude 
celá řada, ale je nutno zdůraznit, 
ze strany Jihomoravského kraje, 
stále nedokončený průtah krajské 
silnice městem směrem na Rapo-
tice II/ 393 a komplexní řešení 
oblasti areálu bývalé elektrárny. 
Řešení obou záležitostí však bo-
hužel není zcela v rukou města. 

•• Jak se daří Městskému 
zámeckému pivovaru? Městský 
pivovar, od nedávna s nově jme-
novanými jednateli, má v tomto 
roce za úkol především stabilizo-
vat a dále rozšiřovat zákaznickou 
základnu a udržet, nebo ještě lépe 
zvýšit, vysoko nastavenou laťku 
kvality dodávaného piva. 

•• Zámek už z velké části žije. 
Jaké jsou další plány?

Ve spolupráci se zájmovým 
sdružením sběratelů palných 
zbraní rozšířit letos expozice
v zámku o trvalou výstavu 
krátkých palných zbraní. Velmi 
zásadní je pak pokračování v dal-
ších opravách zámku, především 
ve východním a v části severního 
křídla kvadratury bývalého kláš-
tera. V tomto smyslu doufáme
v opětovné zařazení zámku do 
programu záchrany architektonic-
kého dědictví ministerstva kultury. 
Od jara bude také veřejnosti ote-
vřen komplexně zrevitalizovaný 
a opravený zámecký park, jako 
oddychová zóna uprostřed města.

•• Jak daleko pokročily plány 
na vybudování rozlučkové síně 
na oslavanském hřbitově? K dis-
pozici je v tuto chvíli dokumenta-
ce pro územní řízení, nicméně tato 
akce není momentálně prioritou, 
především proto, že v okolních 
městech Ivančice a Zbýšov jsou 
smuteční síně provozovány a obě 
se potýkají s většími či menšími 
provozními problémy z pohledu 
počtu vykonávaných obřadů. 
Stávající malá obřadní síň na 
městském hřbitově, tedy bývalá 
hrobka rodu Scharff-Paumgarten, 
je nyní po opravě a je k menším 
obřadům k dispozici.

•• Jaké další investice Oslava-
ny čekají v roce 2015? Ve spolu-
práci s Mikroregionem Ivančicko 
a městem Ivančice dokončení 

dlouho očekávané Cyklostezky 
Oslavany - Ivančice, generální 
oprava Domu dětí a mládeže, a 
pokud vše půjde dle našich před-
stav, zahájení kompletní opravy 
ulice Široké. Dále bude zahájena 
výstavba Domu chráněného byd-
lení v zadní části náměstí a bude 
zrealizována instalace kogenerač-
ní jednotky, která bude zařazena 
do systému CZT společnosti 
Zatep, s. r. o. (městský dodavatel 
tepla). Budou realizovány další 
opravy místních komunikací 
(Široká) a rekonstrukce chodníků
a další menší akce. 

•• V letošním roce Oslavany 
hostí mezinárodní tábor mláde-
že YouTo. Můžete přiblížit, jaký 
bude program?

„Naši přátelé jsou i Vašimi přáte-
li“ - to je heslo našeho partnerské-
ho města Schkeuditz SRN. A právě 
v partnerských městech Sckeuditz 
se pořádá setkání mládeže YouTo. 

Oslavanské děti již navštívily 
v rámci této akce několik evrop-
ských partnerských měst. Nyní je 
pořadatelství na Oslavanech.

Na začátku srpna by se měly 
sejít v Oslavanech děti z 10 měst 
7 států. Kromě oslavanských to 
budou děti z německých měst 
Schkeuditz a Bühl, chorvatské-
ho Viru, italských měst Cantu a 
Bertinoro, rakouského Mattsee, 
francouzského Villefranche, 
španělského Vilafranca del Pe-
nedes a moldavského Călăraşi. 
Program připravujeme v těsné 
spolupráci se Střediskem volného 
času Ivančice, kde bude zároveň 
základna tábora. Rádi bychom, 
aby mladí lidé z celé Evropy 
během týdenního pobytu poznali 
jak Oslavany, všechny jejich 
památky a zajímavosti, tak i Ivan-
čice a další významná místa okolí 
Oslavan, jako například Jadernou 

elektrárnu Dukovany, dalešickou 
přehradu, krajské město Brno.

Nosnými tématy pobytu by se 
měla stát historie a současnost 
hornictví a energetiky v regionu, 
historické povědomí regionu a 
měli bychom se představit jako 
region aktivní a plný života.

•• Je něco, čeho se jako starosta 
obáváte? Nejsme zcela spokojeni 
s vývojem pořádku a bezpečnosti 
ve městě, i když pro jeho zajištění 
děláme zejména ve spolupráci 
s městskou policií řadu nových 
opatření, například zavedení a po-
stupné rozšiřování kamerového 
systému. Je to prostě v lidech
a souvisí to jistě s celkovým 
zhoršováním situace na tomto poli
v celé naší zemi i jinde ve světě. 

•• V jedné větě prosím o vzkaz 
pro čtenáře. Jsme na světě jen 
jednou a máme všichni pouze 
jeden pokus. Zkusme se tedy na 
události, jejichž jsme součástí 
dívat alespoň trochu s nadhledem 
a s tolerancí k chybám druhých. 
Ani my nejsme bez chyb.

Děkuji za odpovědi. M. Pečer

Zeptali jsme se: starosty Oslavan Víta Aldorfa
Budoucnost malých reaktorů

Pražská fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská hostila 12. února  
mezinárodní konferenci věnovanou malým modulárním reaktorům
a možnostem jejich využití v České republice. Odborníci se shodli, že 
malé reaktory budou pro rozvíjející se ekonomiky v Asii a Jižní Americe 
atraktivní příležitostí, jak v následujících dekádách ekologicky a ekono-
micky uspokojit hlad po energii. Konferenci pořádala agentura EventEra.

Konference se zúčastnili přední odborníci z Kanady, Jižní Koreje, 
Spojených států amerických a z Ruska. O nejnovějších trendech a 
vyhlídkách v oboru malých reaktorů (tzv. SMR) se přišlo informovat 
na 180 účastníků. Mezi přednášejícími byli například Ondřej Chvala 
z americké Tennessee University, David LeBlanc z kanadské firmy 
Terrestrial Energy, Han-Ok Kang z jihokorejské organizace KAERI,
či Milko Kovačev z Rusatom Overseas. Za Českou republiku vystou-
pili mimo jiné ředitel ÚJV Řež Karel Křížek, František Fiedler z EGP 
Invest a Daneš Burket za Českou nukleární společnost.

V současnosti se vývoji a výzkumu malých reaktorů věnuje 11 zemí, 
rozpracováno je na 25 různých konceptů. Některé, jako je americký 
NuScale či ruský koncept MBIR, počítají s uvedením do provozu
v příštím desetiletí. Výhodou malých reaktorů je jejich nižší cena, vy-
soké bezpečnostní standardy, flexibilita výroby a nižší provozní nákla-
dy. O SMR se například zajímají země s vysokou poptávkou po energii, 
ale s nedostatečně robustní infrastrukturou a finančními možnostmi pro 
výstavbu velkých reaktorů. Sice se nedá předpokládat výstavba malých 
reaktorů v současné době v Čechách, ale je možné, aby se české fir-
my účastnily na zahraničních projektech a udržovaly si tak vzhledem
k neustále odkládané nové výstavbě u nás potřebné znalosti v oboru.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

/Dukovany/ – I přesto, že se 
hasiči z HZSp Jaderné elektrárny 
Dukovany s požárem v elektrárně 
nesetkali už čtyři roky, měli per-
ný rok. Zajišťují řadu důležitých 
činnosti v oblasti požární ochrany 
při běžném provozu a zasahují 
i mimo areál elektrárny. V roce 
2014 se podíleli na 1 416 akcích a 
10x zasahovali mimo areál.

Hašení skutečného požáru si 
hasiči vyzkoušeli v minulém 
roce třikrát, když byli operačním 
důstojníkem HZS kraje Vysočina 
požádáni o pomoc mimo areál 
elektrárny. Šestkrát také zasaho-

vali u dopravních nehod. 
V areálu elektrárny hasiči 

likvidovali celkem 117 různých 
případů. Jednalo se o likvidace 
spadlých stromů v souvislosti 
s námrazou, vyproštění osob z 
výtahu nebo určení místa netěs-
nosti potrubí. Zasahovali také při 
odchytu užovky ze strojovny a 
odchytu několika netopýrů.

„Hasiči EDU dále provedli 
celkem 507 preventivních po-
žárních kontrol a 190 požárních 
kontrol při ukončení investiční 
akce nebo opravy zařízení. Mimo 
to provedli 473 odborných dohle-

dů při práci s otevřeným ohněm
a prověřili 119 případů signaliza-
ce EPS, které byly vyhodnoceny 
jako plané poplachy bez znaků 
požáru. S ohledem na rozsáhlý 
počet činností se v uplynulém 
roce celkový stav hasičů rozšířil 
o 12 na celkových 62,“ uvádí Ing. 
Jiří Bezděk, tiskový mluvčí EDU.

V roce 2015 hasiče z Jader-
né elektrárny Dukovany čeká 
řada nácviků zaměřených na 
likvidaci událostí vyplývajících 
ze stresstestů. Nácviky budou 
prováděny ve spolupráci s pro-
vozním personálem.             /abé/

Hasiči z EDU hasí požáry jen v okolí

/Kraj/ Ve foyer krajského 
úřadu byla ve středu 11. února 
zahájena potravinová sbírka ve 
prospěch nově otevřené Potravi-
nové banky pro Brno a JM kraj. 
Potravinovou sbírku oficiálně za-
hájila radní Bohumila Beranová 
společně s náměstkem hejtmana 
Markem Šlapalem a ředitelkou 
úřadu Věrou Vojáčkovou.

„Mám radost, že Jihomoravský 
kraj dává tímto krokem signál, že 
mu není lhostejný osud těch našich 
spoluobčanů, kteří žijí v hmotné 

nouzi. Jde o aktivitu, kterou kraj-
ská samospráva podporuje, a to 
nejen proklamací, ale i konkrétním 
finančním příspěvkem,“ řekla Bo-
humila Beranová, která následně 
symbolicky sbírku předala před-
sedovi Potravinové banky Pavlu 
Kosorinovi.

Cílem Potravinové banky je 
získávat zdarma potraviny od po-
travinových řetězců, přebytky pro-
dukce potravinářského průmyslu 
nebo příspěvky shromážděné při 
veřejných sbírkách, zajišťovat 

jejich skladování a bezplatně je
distribuovat organizacím pracují-
cím s chudými rodinami a jednot-
livci v obtížné životní situaci.

Posláním humanitárního spol-
ku Potravinová banka pro Brno a 
Jihomoravský kraj je podpora lidí 
žijících pod hranicí chudoby a boj 
proti plýtvání potravinami. Jedná 
se o nevládní a apolitickou orga-
nizaci, která není vázána na žád-
né náboženské hnutí. Podrobnosti
o projektu Potravinová banka
na www.potravinovabanka.cz .

Potravinová banka na jižní Moravě

Více než čtyřem stovkám lidí v 
Jihomoravském kraji už pomohl 
najít práci projekt Fondu dalšího 
vzdělávání (FDV) Stáže ve fir-
mách - vzdělávání praxí. Hlavním 
úkolem stáže je získání praktic-
kých zkušeností a znalostí pod 
vedením zkušeného odborníka, 
nových kontaktů a sebevědomí, 
čímž stážista zvýší svou konku-
renceschopnost na trhu práce.

Během dvou let se do programu 
jen na jižní Moravě zaregistrovalo 
3162 uchazečů a své znalosti si 

prostřednictvím odborné stáže roz-
šířilo 1041 z nich. Přičemž 20 % 
stážistů získalo po skončení praxe 
u poskytovatele řádné zaměstnání, 
dalším 20 % nabídli zaměstnava-
telé další pracovní uplatnění např. 
formou externí spolupráce.

Projekt je pro osoby, které 
mají trvalé bydliště na území ČR, 
vyjma hl. m. Prahy, a jsou starší 
50 let, nebo starší 40 let ohrožené 
nezaměstnaností, nezaměstnané 
absolventy středních a vysokých 
škol, rodiče na/po rodičovské dovo-

lené, osoby nezaměstnané déle než 
tři měsíce, osoby zapojené na trhu 
práce na dohodu o pracovní činnosti 
nebo o provedení práce nebo peda-
gogické pracovníky středních škol, 
kteří vyučují odborné předměty.

Zájemci mohou získat další 
informace o projektu na webu 
www.stazevefirmach.cz a u regio-
nálního konzultanta. Pro Jihomo-
ravský kraj je to Mgr. Markéta 
Lasovská, Kotlářská 53, Brno, 
marketa.lasovska@fdv.mpsv.cz, 
tel.: 778 521 787.                 /abé/

Stáže ve firmách pro nezaměstnané 

Společnost EY vyhlásila jméno 
vítěze soutěže Podnikatel roku 
2014 Jihomoravského kraje. Stal 
se jím Jindřich Životský, majitel 
společnosti OKAY Holding, a. s. 
Porotu přesvědčil svým podni-
katelským duchem i respektem 
vůči všem pracovníkům v malo-
obchodě.  Ocenění vítězi předal 
náměstek hejtmana Zdeněk Pav-
lík. V Jihomoravském kraji byl 
regionální vítěz vyhlášen již po-
desáté, loni zvítězil Libor Bittner, 
majitel a předseda představenstva 
společnosti Bioveta, a. s.

Jindřich Životský ctí při svém 
podnikání motto olympijských 

her „Citius, Altius, Fortius“, tedy 
„rychleji, výš, silněji“, které vyja-
dřuje touhu být naprosto nejlepší. 
Tuto filozofii uplatňuje při svém 
podnikání. Váží si velmi práce 
svých lidí i všech pracovníků ve 
službách. Pracují večer, o víken-
du, o svátcích a tuzemská společ-
nost si mnohdy neuvědomuje, jak 
je tato práce náročná.

Cash is king, to je heslo, kterého 
se při podnikání od počátku drží za-
kladatel sítě prodejen s elektrospo-
třebiči OKAY Jindřich Životský. I 
díky tomu se jeho firma dokázala 
dostat z krize a opět se vrátila k 
růstu. Dnes je OKAY největším 

elektrořetězcem v českých rukou
a provozuje 120 prodejen v Česku 
a na Slovensku. Ročně prodá téměř 
10 milionů spotřebičů. Holding se 
také rozšířil o obchodníka s nábyt-
kem (Jena nábytek). 

Od konkurence se OKAY pod-
le Životského odlišuje klientským 
servisem na vysoké úrovni. Nad 
zákazníkem nezvítězíte, říká 
často a připouští, že velmi dá na 
průzkumy zákaznického chová-
ní. Předmětem inovace v jeho 
firmě nejsou výrobky, ale služby. 
Aby byly excelentní, investuje 
významné částky do vzdělávání 
svých zaměstnanců.              /abé/

Podnikatelem roku Jindřich Životský
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www.margit.cz

Občanské sdružení ALMA zve rodiče, zaměstnance školních jídelen,
provozovatele stravovacích zařízení i širokou veřejnost

na přednášku a besedu

ZDRAVÁ STRAVA PRO DĚTI
VE ŠKOLE I DOMA

Hostem setkání je Mgr. MARGIT SLIMÁKOVÁ, Ph. D.,
specialistka na zdravotní prevenci a výživu a hlavním tématem bude zdravé stra-
vování a zdravá kultura stravování v mateřských, základních a středních školách, 
ale i doma. Pokusíme se objasnit, proč je zdravá výživa dě� tak zásadní, a řekneme si

jak sestavit vhodný jídelníček pro dě�.  

V programu také zazní hlavní myšlenky projektu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA, kde  
nejde „jen“ o zdravé vaření nebo o náhradu některých pokrmů za jejich zdravější 
varianty, ale o dlouhodobý, komplexní program, plně integrovaný do života celé 
školy, který si klade za cíl vytvářet kulturu, jež si jídla váží, dokáže je vychutnat

a učí, odkud jídlo pochází a jak vzniká. 

Moravský Krumlov
Orlovna Rakšice

čtvrtek 12. března 2015
od 17.00 do cca 19.00 hod.

Cena 150 Kč s registrací do 8. března, 250 Kč bez registrace.
Platba na místě. V ceně zdravá ochutnávka.

REGISTRACE: mailem na info@alma.cz, do předmětu zprávy
napište MARGIT a do zprávy jméno a telefon. Registrujte se jen
v případě Vašeho vážného zájmu. Počet registrací nám pomůže
vhodně připravit zázemí a ochutnávku. Děkujeme.

REGISTRACE PRÁVNICKÝCH SUBJEKTŮ - ŠKOL A STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ:
V případě potřeby vystavíme daňový doklad za účastnický poplatek.
Registrujte se na info@alma.cz a uveďte účetní data a počet účastníků.

Občanské sdružení ALMA
672 01 Dobelice 1

informace na tel.
602 782 272

Pamatujete si na jaro 2013, kdy se na ivančickém náměstí přes noc 
zničehonic objevil před cukrárnou kruhový „truhlík” plný barevných roz-
kvetlých petrklíčů? Dávala jsem si tam zrovna kafe a přes výlohu sledo-
vala šrumec kolemjdoucích, jak se zastavují u kruhového místa, kde dříve 
stával strom, a rozkvetlé „partyzánské” dílko komentují. Veskrze kladně.

V průběhu několika týdnů přišel nápad - co kdyby ivančické náměstí 
OPRAVDU kvetlo? Za rodinné centrum Měsíční Houpačka jsme to na-
vrhli městu, a že se postaráme o koordinaci výsadby místními školami, 
školkami a spolky. Bohužel jsme byli, sice laskavě, odmítnuti. S výmě-
nou radnice (na podzim 2014) jsme to teď v předjaří 2015 zkusili znovu
- a starosta Milan Buček nás se současnou radou města podpořili! :-)

Nápad byl takový, že ivančické školy, školky a spolky, kterým to přijde 
jako dobrý nápad, se svými svěřenci - tedy žáky, dětmi a členy či sympati-
zanty - založí a osadí květinami velké truhlíky, rozmístěné na ivančickém 
náměstí. Tento projektíček se zatím jmenoval „rozkvetlé náměstí”. Nicmé-
ně školy z přidružených obcí přišly s komentářem, že pro ně je Palackého 
náměstí daleko, ale že by se rády staraly o truhlíky přímo na „své” návsi. 
A házenkáři, že by si vzali truhlík přímo před halou…a že by nebylo špat-
né osadit i trávníky ležící ladem na Drůbežňáku, na křižovatce vedoucí
k Estě, a co teprve kdyby rozkvetla i Oslavanská…zkrátka, přejmenovali 
jsme to na „ROZKVETLÉ IVANČICE”.

V úterý 10. února proběhla na radnici první schůzka inspirovaných 
garantů z oslovených škol, školek a spolků. Vládla tu dobrá nálada a 
dohodli jsme se, že pokud se počasí nezblázní, první výsadba proběhne 
mezi 30. březnem a 1. dubnem, ještě před velikonočními prázdninami, ať 
jsou Ivančice na Velikonoce fešné. Začali bychom petrklíči a rychlenými 
cibulovinami (ale jednotliví opatrovníci nebudou mít ničím svazované 
ruce, mohou přijít s něčím zcela svým a originálním), pak přidáme nějaké 
letničky a v první zářijový týden bychom přistoupili k finálnímu založení 
trvalkové výsadby. To se dělá až na podzim, kvůli dobré kondici cibulovin, 
nicméně nechce se nám čekat až do září, když máme vidinu rozkvetlých 
truhlíků před očima a neposedné ruce už teď. :-)

Město přislíbilo uhradit přímé náklady na cca 20 nových truhlíků, s vy-
pískovaným znakem města, zeminu a sazenice a inspirovaní garanti zase 
svoji dobrovolnou práci. Pro děti i pro nás dospělé může být takové vykro-
čení do veřejného prostoru velkým dobrodružstvím. „Založíme to dobře? 
Rozkvete nám to? Bude to vypadat hezky? Nesklidíme posměch? Nezničí 
to někdo? Nerozkradou to?...” Samozřejmě, takové otázky tu budou vždyc-
ky, ale „kdo nic nezkusí, nic nezkazí”. Činy jsou hlasitější než slova. A kdo 
ví, třeba se k dětem přidáte i Vy a část své zahrádky, dvorku či balkonu vy-
nesete před dům nebo za okno, aby měli kolemjdoucí o co opřít oko? :-) 

Držme si pěsti a přijďte se podívat..!  Co je nejkrásnější v kavárně? 
Květiny v okně protějšího domu. (Vítězslav Nezval )

Za lesní školku Za humny Martina Turečková

Projekt Moderní laboratoř 
na gymnáziu v MK končí

Od března 2013 běží na GMK projekt Moderní laboratoř pro výuku 
přírodovědných předmětů, financovaný z fondů EU a státního rozpočtu 
ČR. V měsíci únoru letošního roku projekt končí a na stránkách Zrca-
dla Vám přinášíme závěrečnou zprávu.

Z finančních prostředků projektu byla zařízena multioborová la-
boratoř s nejmodernějším laboratorním zařízením (měřicí sady VER-
NIER), která je již plně využívána ve výuce přírodovědných předmětů 
- biologie, fyzika a chemie. Odborní pracovníci vytvořili pro každý 
předmět soubor 50 laboratorních cvičení, zaměřených především na 
environmentální problematiku a názornou výuku vybraných přírodo-
vědných témat. V průběhu posledních měsíců byly soubory postupně 
ověřeny ve výuce a byly eliminovány případné nedostatky a chyby. Re-
prezentativní soubor laboratorních cvičení bude veřejnosti k dispozici 
ve formě brožury (sekretariát gymnázia) nebo v elektronické podobě 
(www.mkgym.cz). Celkově byla z finančních prostředků EU a ČR
čerpána částka 2 930 000 Kč.             Mgr. Petr Eckl, asistent projektu

Policie v minulých dnech odha-
lila větší množství poměrně zdaři-
lých padělků celoročních známek. 
Jde o nejrozsáhlejší případ faleš-
ných dálničních kupónů v posled-
ních letech. „Lidé by měli být 
opatrní zejména tehdy, když jsou 
jim nabízeny kupony za nižší ceny, 
protože hrozí riziko, že se nejedná 
o pravý dálniční kupón,“ upozornil 
ministr dopravy Dan Ťok.

Ceny dálničních kupónů pro 
rok 2015 se oproti minulému 
roku neměnily. Za roční dálniční 
kupón pro vozidla do 3,5 tuny za-
platíte 1.500 Kč, za měsíční 440 
Kč a desetidenní 310 korun.

Pokud zjistíte, že jste koupili 
padělanou dálniční známku, měli 
byste upozornit policii. V přípa-
dě, že máte na vozidle namísto 
originálního dálničního kupónu 
padělek, dopouštíte se přestupku, 

a vystavuje se tak riziku uložení 
pokuty za užívání zpoplatněných 
pozemních komunikací bez řádně 
uhrazeného časového poplatku,
a to ve výši až 5.000 Kč v bloko-
vém řízení nebo až 100.000 korun 
ve správním řízení.

Jak rozeznat padělek od ori-
ginálu? Padělky jsou poměrně 
kvalitní, níže je nicméně seznam 
bodů, které by vám mohly pomo-
ci rozeznat padělek od originálu.

1. Na přední straně rámečku, 
ve kterém je dálniční známka 
umístěna, je v originále sedmým 
číslem dvojka, za kterou musí být 
mezera, a nikoli číslo čtyři, jak je 
tomu u padělku.

2. Na zadní straně papírového 
podkladu se u padělku vyskytují 
v cizojazyčných textech grama-
tické chyby. Např.: na padělku 
je ve slově „Vignete“ jedno „t“, 

v originále je správně uvedeno 
„Vignette“; v německém textu je 
uvedeno „Fahrzeugsbleserich“, 
na originále „Fahrzeugs leser-
lich“, dále slovo „Benutzen“ je 
na padělku s velkým počátečním 
písmenem, na originálu je „be-

nutzen“, na padělku je uvedeno 
slovo „gemaS“, na originále 
„gemäß“. V německém textu na 
padělku nejsou používána pře-
hlasovaná písmena. V anglickém 
textu je na padělku slovo „annd“ 
na originále „and“.             /abé/

Pozor na padělky dálničních kupónů na rok 2015!

Tablety a mobilní telefony 
běžnou součástí výuky

Každý z nás si asi někdy položil otázku, co vše učí děti škola. Výchova
a vzdělání je prvořadé, lidé je jmenují jako první ve výčtu všech aktivit, které 
ke škole neodmyslitelně patří. Bohužel jsme v tomto prostředí, kde tráví děti 
tolik času, neumožňovali ještě donedávna užívat telefony a tablety v rámci vý-
uky, dokonce jsme to žákům zakazovali. Proč tomu tak bylo? Děti je neuměly 
používat k účelům, které jim otevřou bránu přesunout se z herního světa do 
světa vzdělávání. Bylo třeba jim ukázat bezpečná prostředí, kde mohou trénovat 
učivo, nepřetržitě se formou hry vzdělávat. Tuto pomyslnou hranici jsme se 
pokusili překonat. Bylo to snadné, protože žáci jsou s těmito zařízeními spjati 
denně a jsou nedílnou součástí jejich života. 

Co všechno nám tablety a mobily umožňují ve výuce? Žákům zadávám
do tabletů interaktivní testíky. Užívání tabletů jim umožňuje testem procházet 
otázkami  vlastním tempem a kdykoli se vrátit k obtížnější části zkoušené látky. 
Po vyhodnocení vidí všichni během několika  sekund výčet všech otázek a chyb, 
kterých se dopustili. Můžeme si takto ověřovat znalosti z kterékoli hodiny. Ne 
vždy musí stát na samém konci našeho zkoušení známka. Důležité je zapojit 
všechny děti, naučit je pozorně číst zadání, soustředit se, být pozorní.

O užívání těchto technologií jsem usilovala již déle, nebyla to snadná cesta, 
je nutné postupovat malými krůčky. Jsme rádi, že tyto možnosti máme. Nebylo 
by to možné bez velkého nadšení učitele, dětí, podpory ze strany správců naší 
počítačové sítě, rodičů a vedení naší školy. 

Naše „technické kamarády“ užíváme také k plnění samostatných úkolů ve všech 
předmětech. K zadání  a přihlášení dětí nám stačí dvě minutky. Okamžitě se zpra-
covávají data všech žáků, což běžně není možné docílit. Je úžasné, kolik odpovědí 
jsou schopni žáci odeslat během krátkých vstupů do výuky. Pro lepší představivost 
Vám přiblížím jeden ze zadaných úkolů. Žáci měli tvořit příklady, kombinovat
v nich početní operace násobení, dělení se sčítáním a odčítáním, závorky. Dostali 
pevně stanovený výsledek. Jejich příklady vypadaly např. takto: 1000 - 2x250,
7 x 30 + 290 atp.  Sami sobě žáci vytvořili příklady pro trénink učiva. Kolik si mys-
líte, že přišlo během tří minut odpovědí? Je to neuvěřitelné, ale bylo jich téměř 300!

Samozřejmě se mezi nimi objevily i chybné příklady, ale i ty byly vítané, 
chybami se učíme. Zaslané informace se stávají součástí mého počítačového 
souboru - průběžně je ukládám. Na interaktivní tabuli je ihned procházíme, 
můžeme se k nim kdykoli průběžně vracet. Není v možnostech žádného učitele 
vyvolat v tak krátkém časovém intervalu všechny děti. Zabralo by nám to něko-
lik vyučovacích hodin plných matematiky.

Závěrem bych chtěla poděkovat svým dětem. Jejich nadšení mě žene k překo-
návání dalších překážek a snaze nevzdávat se, posouvat výuku novým směrem. 
Novinek není třeba se bát. Pokud naučíme děti užívat své „miláčky“ a virtuální 
svět účelně, bude vzdělávání snazší pro pedagogy, žáky i jejich rodiče. 

Mgr. Jarmila Loudová, třídní učitelka 5. A, ZŠ TGM, Ivančice
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Povodně v Ivančicích
Trampská kapela Kati Brno

Kapela se věnuje trampské muzice. Důraz je kladen na tradiční br-
něnský sound s prvky swingu. Hraje jak převzaté, tak autorské písně. 
V repertoáru jsou zahrnuty písně od počátku trampingu po současnost. 
Původně existovalo Duo Kati (od roku 2000), které se později rozšířilo 
na kapelu. Poněkud netradiční název je vlastně zkratkou Kamarádi
A Trampové, podobnou, jakou má skupina KTO - Kamarádi táboro-
vých ohňů, která po mnoho let doprovázela Waldemara Matušku. 

V současném složení hraje skupina od podzimu 2014: Martin Kuča 
(Stařka) - kytara, zpěv, kapelník; Josef Hromada (Chosé) - kytara, 
zpěv; Jiří Pospíšil (Bimbo) - kontrabas, zpěv; Martin Boček (Skiner) 
- sólo kytara, zpěv. Odehráno má dodnes přes 130 vystoupení (kromě 
níže uvedených akcí Babické písničky v Babicích u Rosic, Hudba
z trampíria v Brně, Vírský sumec, Memoriál Jendy Kordy, Trosecký 
širák, Horecké struny, Volání větru Brno, Strážnice - Festival slunce 
atd.) Dvě písně se dostaly na CD složené z písní Wabiho Ryvoly Ne-
končící cesta, které vyšlo v brněnské produkci FT Records v roce 2013. 
Několik amatérských nahrávek pochází z živého vystoupení.

Úspěchy kapely: 
29. 1. 2005 - Pokus o trampskou romanci - Ždánice - cena poroty.
12. 5. 2007 - Trampská nota Padochov - zvláštní cena poroty.
24. 5. 2008 - FTP Horní Jelení - zvláštní cena za odehranou píseň 

složenou do roku 1950.
23. 5. 2009 - Náměšťská placka - Náměšť n/O - 3. místo.
30. 5. 2009 - FTP Horní Jelení - 1. místo.
15. 5. 2010 - Trampská nota Padochov - 1. místo poroty, 1. místo 

divácké hlasování.
29. 5. 2010 - FTP Horní Jelení - 2. místo, nejlepší zpěvák festivalu 

Jura Medvěd Čtvrtníček.
11. 9. 2010 - FTP Skalička - 3. místo.
14. 5. 2011 - Trampská nota Padochov - 3. místo divácké hlasování. 
25. 5. 2013 - FTP Horní Jelení - 3. místo. 
V současnosti již kapela nesoutěží, ale není vyloučeno, že se někdy 

ještě do tohoto procesu zapojí.
Kapela dále v lednu pořádá vlastní, poměrně žánrově ortodoxně 

trampský festival Žebětínské trampobraní v Brně-Žebětíně. Doposud 
proběhlo 7 ročníků, na poslední přišlo přes 300 diváků. Hráli zde v 
žánru známí interpreti, jako např. Ozvěna, Orion, Tramp Evergreen 
Band, Béďa Šedifka Röhrich, Falešná karta, F.T. Prim, Charlieho 
nešťastí, Pekaringo, Tempo di vlak, Miki Ryvola, Červen 29, Chrpa, 
Monsun, Pacifik atd.

Prozatím naplánované akce na rok 2015 (od aktuál. data vydání novin):

21. 2. - PÍSNĚ TOULAVEJCH BOT. Brno-Bystrc, hospoda
„U ŠŤÁVŮ“ (spoluúčinkují kapely Bounty a Tramp Evergreen 
Band). Pořádá Trampské museum Brno.

4. 4. - Kanci 25 let. Železnice, okr. Jičín. Kati vystupují jako hosté.
30. 5. - Festival trampských písní Horní Jelení, jubilejní 40. ročník. 

Letos poprvé nesoutěžní, pouze jako přehlídka vítězů minulých let.
22. 8. - Vandrobraní. Vladislav, okr. Třebíč. Festival navazuje na 

úspěšné Vandrobraní Oslavany z minulých let.
Pokud Vás skupina zaujala, přijďte se podívat na některou jejich 

akci. Webové stránky kapely: www.tkkati.cz

Ještě máme v paměti velkou 
povodeň na Moravě ve dnech 6. 
až 16. července 1997, která způ-
sobila škody v rozsahu 63 miliard 
korun, ale co bylo ještě horší, při 
povodni zahynulo 49 osob. Jmé-
no vesnice Troubky, která byla 
tehdy nejvíce poškozena, se vrylo 
do paměti všech. Stejně tak nelze 
zapomenout na další povodně 
např. v Čechách, kdy byla zapla-
vena část Prahy a zatopeno metro. 
Každá z povodní ukázala mnohá 
selhání státních i soukromých 
orgánů, organizací a institucí. 
Dřívější výmluvy, že na opatření 
proti povodním nebyly finanční 
prostředky, se mnohonásobně 
nevyplatily po vyčíslení škod.

Mnohokrát povodně zažily 
také Ivančice. V současné době 
se nebezpečí povodní na řece Jih-
lavě snížilo díky přehradám, pře-
sto 21. května 1985, kdy přehrady 
byly naplněné, byla vypouštěna 
voda v objemu 100 m3/sec. Tehdy 
se naneštěstí, kvůli protrženým 
rybníkům, silně vzdula i Oslava a 
pod Ivančicemi byl naměřen prů-
tok 260 m3 (průměrný se uvádí 
11,5 m3). Jen díky citlivému od-
pouštění vody z přehrady nebyla 
zaplavena AVIA v Ivančicích, 

ale pod vodou byla část Letkovic 
a protržena hráz rybníku Pancíř I.

O dalších povodních v našem 
regionu se dovídáme ze zápisů 
obecních zastupitelstev, kde jsou 
uvedeny konkrétní případy za 
posledních cca 200 i více let. Ně-
které z nich připomeneme.

Ke dni 10. února 1839 se uvá-
dí: „Takové vody Ivančice ještě 
nespatřily. Od Řeznovic k panské-
mu mlýnu (později Panovského 
elektrárna) vystoupila Jihlavka z 
řečiště a zaplavila vše. Největší 
škodu utrpěl papírník alexovický 
Jiří Holub. Byla to ještě větší po-
vodeň než v roce 1812.“

Dne 5. března 1855 přišly ledy 
s velkou vodou - silnice od kap-
ličky k němčickému mostu byla 
vybrána do základu. Velké škody 
nadělala povodeň dne 9. února 
1856. Podobných záznamů lze 
zjistit v i ve farních kronikách.

V Knize protokolů obecního 
výboru Ivančice 1855-1874 je v 
protokolu ze dne 2. února 1862 
popis tehdejší povodně: „Včerej-
šího dne, totiž 1. února t. r. řeky 
Oslava a Jihlava se velice zvodni-
ly, voda vystoupila a asi o 7 hodi-
nách večer takřka celá Rybářská 
ulice ve vodě stála. Následek 
této povodně jest velice smutný, 
jelikož dnes v poledne (myslí se 
2. února) se 21 domů počítá, které 
následkem tohoto zvodnění se 
zhroutily a dále k očekávání jest, 
že ještě více domů ten samý osud 
očekává. Obyvatelé těchto domů, 
skoro nejnižší a nejchudší třída 
tohoto města, museli se vesměs 

vystěhovat a o jejich ubytování 
starosta městský se postarat 
musel. Více z těchto nešťastných 
rodin ubytovalo se v kasárni.“

Zápis v knize protokolů ještě 
pokračuje. Jsou zde uvedeny pod-
mínky ubytování v „kasárni“ (mys-
lí se budova dnešního MÚ včetně 
dvorní části), kdo si musí v určitém 
termínu najít náhradní ubytování, 
kdo smí zůstat déle, jak bude zajiš-
těno stravování, otop, vyjmenováni 
radní, kteří zajistí peněžní sbírku 
v odděleních města. Z jiných in-
formací je zřejmé, že v „kasárni“ 
bylo ubytováno 32 rodin. Zjištěná 
škoda zaviněná povodní se odhadla
na 18 000 zlatých, sbírkami se za-
jistilo 7 800 zlatých, pravým dob-
rodincem se ukázal majitel oslavan-
ských dolů František Müller. Mimo 
peněžní sbírky byla i sbírka potra-
vin, dřeva, uhlí. Obec poskytla cihly
z obecní cihelny 

Při této povodni byly zničeny 
i budovy bývalého Malovaného 
mlýna a byl poškozen most přes 
Jihlavu u Němčic. To byla závažná 
okolnost. Jeden pilíř mostu byl str-
žen a zřejmě byla zničena i opěra 
na ivančické straně. „Bere se na 
vědomí a má se stran této věci hned 
vyšetřit, a ten most tak spravit, aby 

se přes něj bez nebezpečenství jez-
diti mohlo, poněvadž ty zhroucené 
zdi, na kterých most spočívá...“ 
Zkrátka bylo nutné most co nej-
dříve zprovoznit, protože ležel na 
důležité cestě z Brna do Znojma.

Řeky v Ivančicích byly regu-
lovány až v letech 1932 - 1936. 
Předtím byly sice ochranné hráze, 
ale naprosto nedostatečné. Téměř 
každý rok, při jarním tání, byly 
zaplaveny plochy od němčické-
ho mostu, přes Malovansko až
k „Panskému“ mlýnu. Průtok 
řeky se tehdy nesledoval. Zatím 
největší uváděný průtok byl dne 
21. března 1947, 440 m3/sec. Jak 
by asi dopadly Ivančice, kdyby 
řeky nebyly regulovány?

V březnu roku 1985 byla za-
plavena část Letkovic. Průtok 
260 m3/sec byl způsobem pří-
valem z Jihlavy, ale především 
z Oslavy, do které přitékala voda 
z protržených rybníků v horní 
části povodí.

Poslední „velká voda“ byla 
v roce 2006. Vlivem rychlého 
tání sněhu na Českomoravské 
vrchovině došlo ke zvýšení prů-
toků u všech tří ivančických řek, 
takže 29. března byl vyhlášen 
III. stupeň povodňové aktivity. 
K výraznému zhoršení stavu na 
řekách 31. března bylo zahájeno 
budování ochranných valů z pyt-
lů naplněných pískem v Letko-
vicích v ulici Lužní a v ulici Na 
Hrázi v Němčicích. Naštěstí vše 
dopadlo dobře bez větších škod. 

Záplavy vlivem vysokých 
průtoků řek nejsou v Ivančicích 

jediným nebezpečím. Od sever-
ní strany ivančického katastru 
z Knížecího lesa přes Špíry přité-
ká do Mřenkové ulice Mřenkový 
potok. V minulosti býval vodnatý, 
a dokonce v něm žily malé rybky 
- mřenky. Při normálním počasí 
v něm teče málo vody. Před něko-
lika lety vůbec žádná a teprve od 
studny u Židovského hřbitova do 
něj přitéká voda ze silného pra-
mene. Potok býval a je hrozbou 
pro Ivančice a nevíme den, kdy 
opět zahrozí. Různé informace 
o povodních zaviněných Mřen-
kovým potokem jsou uvedeny 
v Protokolech obecního výboru
a hlavně ve farní kronice. 

„Dne 31. máje 1729 na den sv. 
Petronely spadlo jest povětří vel-
ké a hrozné, takže na větším díle 
co vlašské ořechy a vejce holubí 
i také větší a zdělalo škody veliké 
zde v Eyvančicích, něco i jinde, 
nebo pršelo tak hustě, že v ně-
kterých místech se nemohlo najíti 
lupínka zelí, ze stromoví tlouklo 
ovoce i drobným haluzím. Obilí 
také bylo v nic od něho uvedeno, 
že ho ani žíti nemohli.

Z toho tak hrozného povětří
a ledu přišla hrozná povodeň. 
Když se pak sešla do města, tu 
neslýchanou škodu způsobila, pod 
most u horní brány stačit nemohla, 
potom se horní branou a do Široké 
ulice valem, jako nějaké řeky tek-
la. Co zastihla ode dřeva, všecko 
brala a roznesla, v domech skle-
py, komory bořila a mnoho vína
ve sklepích pokazila, kteráž škoda 
na tisíce šacována býti může.

Také na křížní vodě (pozn.: v 
místě, kde Mřenkový potok proté-
ká nad mlýnským náhonem) mlýn-
ská struha zeď na mostě pobořila, 
a skrz díru do struhy udělala, na 
mlýn když přišla, jak mostky brala, 
všechnu lednici i se zdmi pobořila 
a tím dřevím u kitlofa (?) díru sobě 
zatarasovala. Když tam nemohla 
ucházet, vrazila do města a tam 
také škody veliké udělala.“

Nedokážeme odhadnout, jaký 
byl průtok řeky a bahna v potoku, 
dle záznamu šlo o katastrofu. Pře-
skočíme téměř 100 roků a máme 
k dispozici další informaci:

„Dne 5. srpna 1823 ohromná 
povodeň po průtrži mračen nad 
městem a v okolí. Městský potok 
tak se rozvodnil, že u farské stodo-
ly pobořil bývalou hradební zeď

a vystoupil na 1,7 m výšky ve 
dvoře a v stodole, v níž byl složen 
obilní desátek. Též do sklepův a do 
kostela vnikla voda. V Široké ulici 
úplně pobořeny 3 domy a četným 
hrozilo sesutím. Fara sama muse-
la být podepřena na 14 místech.
O život přišlo jedno dítko.“

Vraťme se tedy do nedávné mi-
nulosti: Dne 9. května 1948 byla 
průtrž mračen, při níž se rozvod-
nil Mřenkový potok, že dosáhl 
průtoku 10 m3/sec. a zaplavil uli-
ce Václava Novotného, Širokou, 
Krumlovskou, Ve Sboru a nám. 
Palackého. Ulice byly zaplaveny 
bahnem a štěrkem. Odklizení 
trvalo téměř měsíc.

 V živé paměti máme ještě roz-
vodněný Mřenkový potok dne 5. 
srpna 1986, kdy po průtrži mračen 
znovu zaplavil ulice Václava No-
votného, Širokou, Krumlovskou, 
Ve sboru, nám. Palackého. Vzpo-
meňme si, jaké úsilí bylo vynalože-
no, aby se vyčistily sklepy a sklady 
pod budovou nemocnice i pod sou-
sední budovou. Kolik osobních aut 
bylo odplaveno a kolik nákladních 
aut muselo odvážet bahno. 

Naši předkové s možností 
zaplavení Široké ulice počítali, 
vždyť Mřenkový potok nebýval 
zaklenutý. Mezi domy č. 23 a 25 je 
ulička, kudy mohla voda odtéci do 
mlýnského náhonu. Dnes je tam 
kovová branka, dole oplechovaná, 
která znemožní odtok a bahno zů-
stane na ulici. Mlýnský náhon je 
zanesen, a kdo ví, jak vysoko byly 
položeny betonové roury, kterými 
protéká voda náhonu pod nádvo-
řím dřívějšího Retexu.

Nevíme, kolik odborných ko-
misí bylo ustanoveno pro řešení 
nebezpečí záplav. Vzpomínám 
si, že nad cihelnou býval před 
cca 60 léty vybudovaný rybníček, 
do kterého byl usměrněn potok 
tekoucí z Knížecího lesa k měs-
tu. Ten mohl zachytit a zpomalit 
příval vody a bahna tekoucí poto-
kem. Později byl rybník od poto-
ka oddělen a potok teče mimo. 

V roce 1988-89 byl vypracován 
projekt stavby hráze nad dřívější 
cihelnou. Rozhodně by se vyplatilo 
tento projekt znovu oživit a defini-
tivně zabránit přívalům ze severní 
části katastru. Pokud se tak nestane, 
bude Mřenkový potok představovat 
pro Ivančice stálou hrozbu.

Jiří Široký, tel.: 776 654 494

KUMŠTÝŘI

Široká ulice - začíná se uklízet po přívalu vody v roce 1985

Široká ulice - druhý den po přívalu v roce 1985

Elektrárna pod Rénou 1. dubna 2006 - průtok 220 m3

VÝZVA
Městské muzeum Moravský Krumlov ve spolupráci s Jihomoravským 
muzeem ve Znojmě plánují na jaro 2016 uspořádat v prostorách 
Knížecího domu v Moravském Krumlově výstavu k výročí 150 let
k udělení koncese železniční trati Společnosti státní dráhy, známá pod 
zkratkou StEG (Staats-Eisenbahn-Gesellschaft) Střelice - Moravský 

Krumlov - Hrušovany n/J - Laa a/T - Stadlau.
Tímto vyzýváme ke spolupráci zájemce, kteří by mohli nabídnout jakýkoli 
materiál k zapůjčení (event. darování) na výstavu (fotografie, pohlednice, 
různé železniční propriety, dokumenty, články, archiválie, modely atp.). 
Po předchozí domluvě přijímáme zájmové artefakty v Městském muzeu 

Moravský Krumlov. Předem děkujeme za spolupráci.
Mgr. Martin Kuča, Městské muzeum Moravský Krumlov
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM    23. 02. - 08. 03. 2015
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

• 26.2. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 6.3. ve 20.00 hod. - DIVADELNÍ PLES. V hlavním sále hraje skupina Huri-
kán, v baru diskotéka s DJ Stehlíkem, v restauraci Melody Music. Vstupné 100 
Kč. Pořádá Divadlo „Na mýtině“ o. s.
• 7.3. ve 14.00 hod. - OSLAVA MDŽ. Ukázky vystoupení dětí z kroužků DDM 
Oslavany. Ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá KSČM, KIS a DDM. 
• 8.3. ve 14.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Hudba DJ Stehlík. Veký sál 
Děl. domu. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč. Pořádá Divadlo „Na mýtině“, o. s. 
• 13.3. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES. Hraje skupina Darken. Vstupné
80 Kč. Soutěže o ceny !!!  Pořádá KIS Oslavany v Dělnickém domě.

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
• 7.3. od 20.00 hod. - TRADIČNÍ SPOLEČNÝ MĚSTSKÝ A HASIČSKÝ 
PLES. K poslechu a tanci hraje kapela FANTAZIE, vystupuje Taneční klub Orion 
Oslavany. Vstupné 100 Kč nebo 180 Kč s večeří. Pořádá Město D. Kounice  a SDH.
• 14.3. od 8.30 do 11.30 hod. - BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ. Koná se
v kulturním domě. Více informací na www.luskoun.cz

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 24.2. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ. Pavla Neuwirthová 
pozve účastníky do míst, kde začala 2. sv. válka - Orlí hnízdo a jezero Königsee.
• 25.2. v 17.00 hod. - FILMOVÝ KLUB - VETŘELEC. Obnovená premiéra
kultovního sci-fi v režisérském sestřihu, s titulky. V kině Panorama. Vstupné 
100 Kč, pro členy FK 60 Kč. Klubové průkazy v pokladně kina a kanceláři KIC.
• 28.2. v 19.00 hod. - KOŇÁCKÝ BÁL. K poslechu a tanci hraje skupina
Seveři. Ve Společenském sále ZKC. Vstupné 120 Kč v předprodeji KIC, na místě 
150 Kč. Pořádají: František Šmerda a Svaz chovatelů koní ve spolupráci s KIC.
• 2.3. ve 20.00 hod. - LISTOVÁNÍ - EKONOMIE DOBRA A ZLA. Pořad scé-
nického čtení tentokrát představí český bestseller Tomáše Sedláčka z roku 2009. 
Účinkují: Alan Novotný a Lukáš Hejlík. Vstupné: předprodej KIC 90 Kč, na místě 
110 Kč, senioři a studenti 50 Kč. Začátek V kině Panorama. Pořádá KIC Rosice.
• 13.3. v 19.30 hod. - ABSOLVENTSKÝ PLES ZŠ. Absolventský ples se slav-
nostním stužkováním žáků devátých tříd ZŠ Rosice. Ve Společenském sále ZKC. 
Hraje Trio Jiřího Pospíšila. Vstupné: 70 Kč + 50 Kč místenka. Předprodej KIC.
• 14.3. - MFF - MALÝ FILMOVÝ FESTIVAL. Oblíbená akce s tématem 
Divadlo ve filmu v kině Panorama. Program projekcí: 15:00 Nejistá sezóna, 16:
30 Fantom opery, 19:15 Loutky ve filmu Nebezpečí klidu, beseda s herci Evou 
Josefíkovou a Petrem Buchtou, 20:00 Birdman. Vstupné: 110 Kč celodenní, 50 Kč 
jednotlivé filmy odpolední projekce a beseda, 70 Kč Birdman. Předprodej v KIC. 
Pořádají: KIC Rosice a GTGM Zastávka.

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
• 28.2. od 16.00 hod. - RUMCAJS. 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. SVČ Ivančice. Poplatek: 40 Kč/dítě.
• 6.3. od 15.00 hod. - DANCE SOUBOJ na tanečních podložkách. Skákání
po šipkách do rytmu známých písniček. Přihlášení do 3. 3. v SVČ Ivančice nebo 
na: slaba.luc@seznam.cz. SVČ Ivančice, FreeZ klub, poplatek: 20 Kč/osoba.
• 7.3. od 15.00 hod. - TURNAJ VE ŠPRTCI. Určeno pro žáky prvního a druhého 
stupně základních škol. Přihlášení do 4.3. v SVČ Ivančice nebo na: v.chabina@-
seznam.cz. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, FreeZ klub, poplatek: 30 Kč/osoba.
• 12.3. 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.
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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 
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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
• 4.-11.7. LETNÍ TÁBOR MIMONI. Přijímáme přihlášky na letní tábor MIMONI 
v Podhradí nad Dyjí. Týden plný zábavy a her v mimoňském stylu. Cena zahrnuje 
ubytování v chatkách, stravu, dopravu autobusem, pojištění, pedagogický dozor. 
Závaznou zálohu 1.000 Kč je třeba uhradit do 30. 4. Cena tábora: 3200 Kč.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 7.3. - TURISTICKÝ POCHOD Z HUSOVIC DO HUSOVIC. Trasy pěší a 
cyklo od 15 km. Start - Sokolovna 6-10 hod. na Dukelské třídě. Vede Milan Blaha.
• 13.3.  - BRNO - BYSTRC - VEVERSKÁ BÍTÝŠKA. Chůze 12 km, odjezd vlakem 
z Ivančic  v 7.16 hod., kupujeme IDS jízdenku i na tramvaj. Vede Hana Pokorná.
• 21.3. - 59. ročník PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP KČT - JMO a 26. ročník JOSE-
FOVSKÝ ŠMAJD již společně. Pěší trasy 8-12-15 km. Moravská Nová Ves, 
okr. Břeclav, odjezdy budou doplněny. Vede Antonín Moravec. 
• 27.3. - VYCHÁZKA CHLÉBSKÝM ÚDOLÍM. Odjezd vlakem z Ivančic v 5.46, z 
Brna do Nedvědice v 6,53, chůze 17 km. Jídlo a pití na celý den s sebou. Vede H. Šťastná.

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 26.2. v 16.00 hod. - BESEDA NAD KRONIKOU. Tradiční beseda v přednáš-
kové místnosti muzea. Přijďte si pobesedovat o historii obce. Vstup zdarma.
• 27.2. v 16.00 hod. -  LITERÁRNÍ KAVÁRNA - E. ŠTORCH. V přednáškové
místnosti muzea. Přednáší paní Mgr. Eva Kopčilová. Vstup zdarma.
• 14.3.od 15.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. RS při MŠ ve Vedrovi-
cích Vás srdečně zve na dětský maškarní ples OSTROV POKLADŮ, který se 
koná v sále KD. Vstupné: děti zdarma, dospělí 40Kč. Tombola, občerstvení.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• JARNÍ PRÁZDNINY V DDM A ŠD OSLAVANY od pondělí 23. 2. do 27. 2. 
od 8.00 - 15.00 hodin. PONDĚLÍ - plavání v Nové Vsi, ÚTERÝ - bowling, STŘE-
DA - výtvarná dílna, ČTVRTEK - sportovní a společenské hry, PÁTEK - kino.
S sebou: sportovní oblečení, láhev na pití, svačinku, v pondělí věci na plavání. 
Cena: 150 Kč/den (týden 750 Kč). Dítě můžete přihlásit na týden nebo na jednotlivé 
dny. V ceně: vstupné, pedagogický dozor, oběd, jízdné, materiál, odměny. Přihláš-
ky k vyzvednutí v DDM a ŠD Oslavany. Platbu s přihláškou odevzdejte do 18.2.
• 8.3. od 14.00 hod. - FLORBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ.
Můžete přijít kluky povzbudit na ZŠ 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.
• PŮJČOVNA KOSTÝMŮ. Pouze po tel. domluvě na tel.: 737 636 819, nebo 
733 451 073. Cena 50 Kč / kostým na týden.

NOVÁ ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Komenského 1287 (vedle ZUŠ), 664 91 Ivančice,

www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
Pravidelné akce: • pondělky 9-15 hod, středy 9-17 hod, čtvrtky 9-12 hod  - 
FAMILY POINT - zázemí pro rodiče s malými dětmi.
• čtvrtky od 17.00 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU.
• čtvrtky od 19.00 do 20.00 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY. Poplatek 30 Kč.
• pátky od 16.00 hod. - DÍLNY PRO KLUKY I HOLKY. (i jejich rodiče)
• 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 většinu uvedených zájezdů je možno se hlásit na pozici náhradníků. 
Přihlášky a bližší informace u paní Jelínkové v prodejně KVĚTINKA
na Klášterním náměstí 143 v M. Krumlově, tel. 515 32 22 08 / 607 052 644.
PODROBNÉ INFORMACE NA WEBU: www.vyletnicimk.estranky.cz
• 1.3. - MUZIKÁL MAMMA MIA. Muzikál založený na písních skupiny ABBA.
• 21.3. - TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÝ MEDER. Celodenní koupání.
• 11.4. - KLÁŠTER SÁZAVA, ČESKÝ ŠTERNBERK.
• 25.4. - KLÁŠTER SÁZAVA, ČESKÝ ŠTERNBERK II. Další termín.
• 16.5. - VYSOČINOU NA DEVĚT SKAL. Procházka Žďárskými vrchy.
• léto - PERMONIUM - zábavní park Oslavany. Vhodné pro děti. 
• 6.6. - ZOO ZLÍN, ZÁMEK LEŠNÁ. Vhodné pro děti.
• 20. - 21.6. - KOLEM ŠUMAVSKÝCH JEZER ANEB ČESKÁ A BAVOR-
SKÁ TVÁŘ ŠUMAVY. Turistika do 20 km - lze zkrátit.
• 25.7 - 1.8. - VYSOKÉ TATRY. Náročná vysokohorská turistika.
• 14. - 16.8. - HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO II. (akce s cestovní kanceláří 
VOMA). Pro velký zájem přidáváme další termín. Tento termín se určitě pojede.
• 28. - 30.8. - HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO I. (akce s CK VOMA)
• 12.9. - TŘEBOŇSKO PĚŠKY I NA KOLE. Varianty: kolo/pěší turistika.
• 17.10. - TECHNICKÉ PAMÁTKY OSTRAVY. Vhodné pro děti.
• 26.10. - SVÁTEČNÍ DEN VE VÍDNI II. Pěší prohlídka Vídně.
• 14.11. - PODZIMNÍ BUDAPEŠŤ. (akce s cestovní kanceláří Victoria)
• 12.12. - VÁNOČNÍ JARMARK VE SKANZENU V ROŽNOVĚ P. RADHOŠ-
TĚM. Prohlídka technického muzea Tatra v Kopřivnici a jarmark ve skanzenu.

Neúnavný hlinský babinec
/Hlína u Ivančic/ Dámský spolek z obce Hlína u Ivančic, s přilé-

havým názvem  Babinec, je postě neúnavný. Po řadě akcí zve opět 
své členky na další kreativní kurz. Tentokráte se hlínské paní a dívky 
budou učit pracovat s hmotou nazývanou  „Fimo“.  Je to polymerová 
hmota,  která je vyrobená z umělých modelovacích materiálů. Díky 
své tvárnosti můžeme polymerovou hmotu tvarovat do nejrůznějších 
tvarů, ze kterých se posléze dají vyrábět šperky či dekorativní nebo 
bytové doplňky. Babinec se sejde 27. února v 17.00 h na OÚ Hlína, 
aby se s touto hmotou naučily jeho členky pracovat. Pod dohledem 
zkušené  lektorky se dámy naučí, jak se polymerová hmota zpraco-
vává . Cílem akce bude výroba sady vlastních šperků.             /PeSl/

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
• březen - VÝSTAVA - KULTURNÍ AKCE MĚKS V ROCE 2014. Městský 
úřad Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• březen - VÝSTAVA - KUDY TEČE ROKYTNÁ K MOŘI. 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.
• 24.2. v 18.00 hod. - STŘEDOVĚKÁ KOLONIZACE ČESKOMORAV-
SKÉ VRCHOVINY. Přednáška Petra Hejhala v galerii Knížecí dům M. Krum-
lov. Vstupné 40 Kč a 20 Kč. Pořádá Muzeum MK.
• 5.3. v 19.00 hod. - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ KŠANDA - skvělá komedie 
o vzestupu a pádu malého českého človíčka. Kinosál, vstupné 250 a 300 Kč.
• 8.3. ve 14.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. V orlovně Rakšice.

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

• 26.2. - ROK 2015 Z POHLEDU ASTROLOGIE. Přednáška a autorské čtení 
PhDr. Olgy Krumlovské. Olga Krumlovská je autorkou asi čtyřiceti knih o józe, 
alternativní medicíně, lidovém léčitelství, astrologii a tajemných jevech (např. 
Jóga prstů, Jóga podle ročních období, Místa, která léčí, Tajemná duše zvířat, 
Horoskopy štěstí, Harmonický život, Zóny zdraví a života, Dokonalé dítě podle 
hvězd, Léčení těla a duše a další). Od 14.30 hod. - na DPS, vstupné 25 Kč.
Od 17.30 hod. - Galerie Knížecí dům, vstupné 45 Kč.
• 2.3. ve 14.00 hod. - LITERÁRNÍ KAVÁRNA - JAK JSEM SE STAL LOV-
CEM MAMUTŮ. Životní příběh spisovatele, učitele a archeologa Eduarda 
Štorcha připomene p. Eva Kopčilová. Vstupné 40 Kč. V ceně malé občerstvení.
• 4.3. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Prominutí registračních, upomínacích 
a rezervačních poplatků, ukázka kroniky knihovny, prodej vyřazených časopisů 
a Harlequinů, prohlídka zrekonstruovaných oddělení knihovny.
• 17.3. v 17.30 hod. - CESTOPISNÉ PROMÍTÁNÍ ROUTE 66 - HLAVNÍ 
ULICE AMERIKY. Cestovatel a zakladatel České asociace CAR66 Zdeněk 
Jurásek seznámí posluchače s historií i současností legendární americké silni-
ce Route 66. Tato Matka silnic, jak ji nazval J. Steinbeck ve svých Hroznech 
hněvu, je považována za nejslavnější silnici světa, stala se součástí americké 
historie a objektem národní hrdosti. Měří 3940 km, prochází 8 státy a při 
cestě překonáte 3 časová pásma. O Route 66 se zpívají písně, píší knihy, točí 
filmy. Galerie Knížecí dům, vstupné 45 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
• 23.-26.2. - FLORBALCAMP mini (příměstský tábor). Pořádá SVČ Miroslav.
• 23.2. - 1.3. - HORY (pro rodiče s dětmi). Pořádá SVČ Miroslav.
• 28.2. - DĚTSKÝ KARNEVAL V KAŠENCI. KD Kašenec.
• 1.3. ve 14.00 hod. - MAŠKARNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL FC MIROSLAV v KD.
• 4.3. v 15.00 hod. - SETKÁNÍ A ZÁBAVA SDRUŽENÍ MIROSLAVSKÝCH 
SENIORŮ k svátku MDŽ v Restauraci Slávie.
• 7.3. - FLORBALOVÁ LIGA NADĚJÍ. Pořádá SVČ Miroslav.
• 7.3. od 14.00 hod. - MIROSLAVSKÝ KOŠT. 19. ročník výstavy vín ze tří vi-
nařských podoblastí a Slovenska. Hraje Cimbálová muzika PONAVA. Pořádají: 
Spolek miroslavských vinařů, MKIC a město Miroslav. Koná se v KD. 

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 1.3. - POHLEDY Z LUCEMBURKU. Výstava fotografií - VLADIMÍR 
ROHÁČEK. Chodba Památníku A. Muchy Ivančice. Vstup zdarma.
• 26.2. a 5.3. - DNA. Nová komedie s autobiografickými prvky. Účinkují: Bolek 
Polívka, Anna Polívková. Divadlo Bolka Polívky Brno. Odjezdy vždy v 17.30 
hod. od Besedního domu. Cena: 480 Kč (vstupenka a doprava).
• 2.3. v 18.00 hod. - LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM. Scénické čtení 
knihy Timura Vermese UŽ JE TADY ZAS. Co kdyby Hitler v roce 1945 nespáchal 
sebevraždu, ale jen usnul? A co kdyby se probudil roku 2011? Jak by se asi tvářil
a našel by v našem světě spojence, kteří by ho podpořili? Od těchto otázek se od-
víjí román, který okupuje přední místa německých literárních žebříčků. Účinkují:
Lukáš Hejlík a Alan Novotný. Kino Réna. Vstupné: 100 Kč. Předprodej v KIC.
• 4.3. v 19.00 hod. - KAREL PLÍHAL. Koncert oblíbeného písničkáře. Pořad 
není vhodný pro děti do 12 let! Kino Réna Ivančice. Vstupné: 170 Kč v předpro-
deji, 200 Kč na místě. Předprodej v KIC Ivančice.
• 12.3. - 24.5. - VELKÉ PRÁDLO NAŠICH PRABABIČEK. Muzeum
Brněnska - Muzeum v Ivančicích pořádá výstavu, seznamující s postupy praní
a ošetřování prádla v minulosti. Galerie Památníku A. Muchy.
• 14.3. ve 20.00 hod. - PLES MĚSTA. K tanci a poslechu hraje skupina
FANTAZIE (velký sál), cimbálová muzika DONAVA (vinárna, ochutnávky 
vín Romana Komarova) a DJ (diskotéka - restaurace). Besední dům Ivančice:
20.00 Zahájení plesu, 20.10 Předtančení - Třičtvrteční takt - Mighty Shake, 
21.30 Laserová show, 22.15 Motorkářky - Mighty Shake, 23.30 Losování tom-
boly. Vstupné: 150, 100 Kč. Předprodej v KIC Ivančice od 9. února 2015.

Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás od 19. 2. do 5. 3. zve na

BEZMASÉ POKRMY A´LA RAW FOOD
PŘEDKRM    100 g Grilované plátky lilku s ovčím sýrem, bazal. a rajčaty - 69 Kč
POLÉVKA     0,22 l Krém z pučálky - 36 Kč
SPECIALITY 300 g Teplý čočkový salát s křepelčím vejcem a domácí
  bramborovou bulkou, salát z vodnice a tuřínu - 79 Kč
      200 g Smažený pórek se zeleninovo-mrkvovou kaší,
  salát z vodnice a tuřínu - 89 Kč
SPECIALITY A´LA RAW FOOD   300 g Cuketové špagety s rajčaty,
  slunečnicovými semínky a čerstvou bazalkou - 119 Kč  
         300 g Cuketové lasagne s rajčaty, kešu oříšky a slunečnicí - 129 Kč
DEZERT        90 g Mrkvový řez s povidlím a nočkem ze zakys. smetany - 49 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás od 6. do 8. března zve na

MENU PŘI PŘÍLEŽITOSTI
MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN

PŘEDKRM      1 ks Bagetka zapékaná s parmskou šunkou,
  sýrem mozzarella a rajčaty - 29 Kč
HLAVNÍ         150 g Kuřecí řízek obalovaný v kukuřičné mouce
CHOD  doplněný bramborovou kaší - 129 Kč
      150 g Závitek z kachního stehna Sous-vide položený
  na cibul. zelí s restov. karlovarským knedlíkem - 179 Kč
DEZERT          1 ks Jablečný koláč s Calvados omáčkou - 29 Kč
Pro každou dámu karafiát. Kompletní nabídku naleznete na www.hotelrysavy.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gastronomický a kulturní kalendář restaurace Hotelu Ryšavý:
od 9. do 26. března - DNY PLNÉ ZVĚŘINY 

od 27. března do 1. dubna - MENU Z RYB A DARŮ MOŘE
2. dubna - MENU ZELENÝ ČTVRTEK

od 3. do 16. dubna - VELIKONOČNÍ MENU a pokrmy z medvědího česneku
od 17. dubna do 7. května - DNY FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ 

od 8. do 10. května - OSLAVUJEME SVÁTEK MATEK
od 11. do 21. května - GULÁŠOBRANÍ, DNY GULÁŠOVÝCH SPECIALIT

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

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

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici č. 3 naproti hasičům
25. 2. a 4. 3. v 18.00 hodin - AKTIVNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Pravidelné středeční cvičení, které je určeno pro kohokoliv, kdo chce 
získat nástroje pro práci na svém duchovním rozvoji, a nevyžaduje 
žádné předchozí znalosti a zkušenosti. Průvodcem a organizátorem 
cvičení je Roman Minařík. Cena: 100 Kč. S sebou volné a pohodlné 
oblečení, dobrou náladu. Počet účastníků je omezen, rezervaci místa 

prosím zašlete na email: roman.minarik@gmail.com
3. 3. v 18.00 - V NÁRUČÍ ANDĚLŮ. Téma: NOVÉ ZAČÁTKY A CÍLE
Srdečně zvu na posilující setkání s andělskou terapií a kartami. 
Autorský, relaxační a léčivý program s osobním přístupem. Těší se na 

vás Markéta. Vstupné: 200 Kč.
NA AKCE SE PŘIHLAŠUJTE PŘEDEM NA TEL.777 198 577

NEBO NA E- MAILU JANA.SAUROVA@GMAIL.COM 



» AUTO - MOTO
koupím
•• Škoda 1000 MB, 110, 120, Favorit 
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto. 
Může být odhlášené, ale v původním 
stavu. Tel.: 602 950 128.
•• Škoda Felicia PICK-UP 1.3 MPi. 
Tel.: 737 328 670.
•• jakékoli auto do 50.000 Kč, nejra-
ději Škoda, nebo VW, ale může být i 
jiná značka. Za nabidky předem děku-
ji. Tel.: 604 470 816.
•• náhradní díly na motocykly Jawa 
perak Ogar 250, 350 nebo 500 OHC, 
popř. i jakékoliv díly na předválečné 
motocykly. Tel.: 723 696 830.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• pneumatiky na traktor. Rozměr 
14,9 - 28 v dobrém stavu. Dále kou-
pím knížku Oprava traktorů Zetor 
5611. Tel.: 773 003 751.
prodám
•• Škoda Favorit 136i, cena 4.000 Kč. 
Volat po 16. hod. Tel.: 721 340 974.

•• Škoda Octavia Combi 1.9 TDi, 81 
kW, r. v. 1998, najeto pouze 199 tis. 
km, plná výbava včetně klimatizace, 
velmi dobrý stav. Cena 69.990 Kč. 
Tel.: 731 919 206.

•• Škoda Fabia 1.0 MPi, r. v. 2002, 
najeto pouze 33 tis. km, po 1. majiteli, 
tažné zař., malá spotřeba a pojistka. 
Cena 69.990 Kč. Tel.: 731 919 206.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• byt v Ivančicích. Tel.: 722 119 151.

•• Hledám ke koupi dům v Ivančicích 
nebo okolí do 20 km. Tel.: 721 332 622.

prodám

•• RD (dvojdomek) se sedlovou stře-
chou ve Vranově nad Dyjí u lesa, č. p. 
406, šest minut od parkoviště u hráze 
přehrady. Celková ZP 66 m2 - prodává 
se levá část, 38 m2 s bytem 1+2 + obyt-
né podkroví, koupelna s WC, veranda, 
balkon. Stáří budovy 23 let. Přístavba 
také na vlastním pozemku s rovnou 
střechou (možná nástavba) - ZP 74 m2,
stáří 14 let. Velká obyt. garsonka, kou-
pelna s WC, komora, vstupní chodba, 
místnost na uskl. zahr. nábytku. U domu
dílna - garáž, ZP 20 m2. Celková plo-
cha pozemku 447 m2, voda obecní, el. 
380/230 V, topení plyn. Cena k jedná-
ní: 1.120.859 Kč (odhadní cena k 1. 4. 
2014), možná sleva až 130 tis. Kč. Tel.: 
603 527 162, 608 548 590.

pronajmu
•• byt 2+1 (44 m2) v přízemí na starém 
sídlišti v Ivančicích. Tel.: 728 014 143.
•• nekuřácký byt 2+1 v 1. nadzemním 
poschodí cihlového nájemního domu 
v Ivančicích. Parkování u domu, mož-
nost zahrádky. Nejlépe starší manžel-
ský pár. Tel. 724 145 079.
» ELEKTRO
daruji
•• starší funkční PC monitor Fujtsu 
Siemens. Tel.: 606 231 874.
» NÁBYTEK
prodám
•• bílý toaletní stolek. Kulaté zrca-
dlo, dvě zasuvky, cena 450 Kč. Tel.: 
608 022 696.

» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• trojkomb. kočárek zn.TEUTONIA, 
používán 1,5 roku, pro něj i ji, šedo-stří-
brný, vč. vajíčka (autosedačka), zimní, 
letní fusak, taška, atd. Otočná přední 
kolečka 360 st. Tel.: 792 264 681.
•• dětská postýlka dřevěná do 4 let 
věku, lakov. bříza, vzhled - úplně nový, 
nepoškozená, vč. čisté matrace chráněné 
proti propustnosti. Tel.: 792 264 681.
•• autosedačku 0-10 kg Chicco, cena 
400 Kč.  Tel. 773 512 051.
•• za balík plen daruji sporťák zn 
Jerry. Tel. 773 512 051.
•• kojící triko s dlouhým rukávem, ve-
likost L, barva černo-žlutá, od firmy 
SpoKojenec, nošené. Velmi pohodlné 
a praktické. Cena 200 Kč. Náhled zde 
www.spokojenec.cz/101-kojici-triko-
-lipa-dl-rukav.html Tel: 602 782 280.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• vyklízíte dům, byt? Koupím po-
zůstalost, nábytek, sklo, porcelán, 
nádobí, příbory, lustry, obrazy, mince, 
bankovky, náboženské předměty, kni-
hy, fotografie ... Tel.: 724 468 171.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• nádrž na vodu d 220, v 100, š 600. 
Cena dohodou. Tel.: 608 418 593.
•• elektrický řepák na 380 V, cena 
3.500 Kč. Tel.: 723 351 311.
» ZAHRADA
koupím
•• včely. Tel.. 603 484 061.
•• pečivo ke krmení. Tel.: 723 048 329.
prodám
•• ječmen - 400 Kč/q a krmné bram-
bory - 2,50 Kč/kg. Tel.: 607 598 893. 
•• pšenice 10 až 15 metráků. Cena 
dohodou. Tel.: 608 418 593.
» ZVÍŘATA
prodám
•• prase na porážku, váha 200 kg, 
cena 35 Kč. Tel.: 608 418 593.
•• selata 45 Kč/kg masný typ. Tel.: 
776 593 725.
•• prasata 120 - 160 kg. Domácí vý-
krm, po domluvě půlky, nebo bourané 
i více vykrmené.Tel.: 776 593 725.
•• vepře na dokrmení - 70 kg. Tel.: 
776 593 725.
» SEZNÁMENÍ
•• muž 69 let, 180/78 hledá k vážnému 
seznámení štíhlejší a trochu vyšší ženu 
do 65 let. Tel.: 603 437 470, ne SMS.
•• Hledá se hodná, sympatická mi-
lující maminka, které už také tuze 
moc chybí upřímná láska a pohodová 
rodinka. Zájmy: děti, příroda, umění, 
kuchyň, zahrádka. Tel.: 608 371 769.
» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)

•• Rolnická společnost Lesonice, a. s.
hledá traktoristy, řidič nákladního 
auta na pracoviště Ivančice a Leso-
nice. Požadavky: řidičský průkaz 
skupiny C+T, profesní průkaz vý-
hodou, samostatnost, flexibilita. 
Nástup možný ihned. Zájemci vo-
lejte: p. Bureš - tel.: 603 263 062 
nebo zasílejte životopis na e-meil  
oldrich.bures@adw.cz

•• Vyučené zámečníky a svářeče se 
státními zkouškami přijmeme do 
pracovního poměru nebo na ŽL pro 
práci na JE Dukovany. Bližší infor-
mace na tel. 602 577 139.

•• Firma METALTRANS se sídlem
v Padochově u Oslavan řidiče sku-
piny C (E výhodou) pro rozvoz ma-
teriálu po ČR vozidlem MAN. Ví-
kendy volné. Nástup od 1. 3. Nutná 
praxe min. 2 roky a platný profes. 
průkaz. Tel.: 602 790 115. 

•• Společnost VERATRIX, s. r. o. 
Dvořákova 638, Moravský Krumlov 
nabízí volnou pozici MISTR VÝ-
ROBY v truhlářském provozu. 
Pracovní úvazek plný, dvousměnný 
provoz. Požadavky: zkušenost práce 
s lidmi, flexibilita, spolehlivost, sa-
mostatnost, preciznost. Mzdové po-
čáteční rozpětí: 15.000 - 20.000 Kč.
Nástup: březen 2015. Kontak: 
Lenka Hrdinová, tel.: 775 989 002. 
Životopisy na info@veratrix.cz 

•• Rolnické sdružení Dobřínsko při-
jme na HPP mechanika - opraváře. 
Řidičký průkaz T. Nástup možný 
ihned. Tel.: 602 520 232.

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

•• 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 mě-
síční splátky 2.198 Kč. RPSN činí 
212,75 %. Při výpůjční roční úroko-
vé sazbě 75,83 % bude celková výše 
úvěru za rok 26.375 Kč. Při řádném 
splácení je klientovi poslední splátka 
odpuštěna. Tento inzerát není návr-
hem na uzavření smlouvy.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.  
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy: 
Zahradní 292, Moravský Krumlov.
•• Pánské KADEŘNICTVÍ p. Ha-
velkové v Moravském Krumlově by-
lo přestěhováno do prostorů Salonu 
Ideál. Provozní doba: úterý - pátek  
8-17 hodin, sobota 8-12 hodin. Těší-
me se na Vaši návštěvu.
•• REKLAMNÍ PLACHTY Z PVC.
UV ochrana, zpevněné okraje a ocel. 
oka, grafika zdarma. Distribuce le-
táků po celé ČR. Info: 602 782 272.
•• Nahlaste zraněné po dopravní ne-
hodě. Je to méně než 4 roky? Dělám 
znovu i již odškodněné případy. 
Po sepsání smlouvy na odškodnění 
- 100 Kč. Tel.: 736 265 912.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky 

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

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

čt 26.2. v 19.00 KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
  Akční komedie VB 

pá 27.2. ve 20.00 BABOVŘESKY 3
  Komedie ČR

pá 27.2. v 17.00 ZVONILKA A TVOR NETVOR
so 28.2. v 16.00 Anim. fantasy USA, dabing

so 28.2. v 18.00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
  Romantický, erotický film USA

so 28.2. ve 20.00 ŽENA V ČERNÉM 2:
  ANDĚL SMRTI,   Horor VB

ne 1.3. v 15.00 ZVONILKA A TVOR NETVOR
  Anim. fantasy USA, dabing

ne 1.3. v 18.00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
  Romantický, erotický film USA

ne 1.3. ve 20.00 BIRDMAN 
  Komedie USA / Francie

čt 5.3. ve 20.00 AMERICKÝ SNIPER
  Životopisné válečné drama USA

pá 6.3. v 17.00 ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
so 7.3. v 17.00 Animovaný film FRA, dabing
ne 8.3. v 17.00

pá 6.3. ve 20.00 VETŘELEC
so 7.3. ve 20.00 Horor USA / VB

ne 8.3. v 19.00 GHOUL
  Thriller ČR

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

so 28.2. v 18.00 PŘÍŠERKA V PAŘÍŽI
  Anim. komedie Francie, dabing

ne 1.3. v 18.00 LÁSKA NA KARI
  Komedie USA, dabing

so 7.3. v 18.00 BONY A KLID 2
  Krimi komedie ČR

ne 8.3. v 18.00 MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
  Drama USA / VB, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

st 25.2. v 17.00 VETŘELEC
  Sci-fi horor USA/VB 

čt 26.2. ve 20.00 MILUJ SOUSEDA SVÉHO
  Komedie USA 

pá 27.2. v 17.00 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
  Dobrodružný USA, dabing

pá 27.2. ve 20.00 MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ
  PŘÍPAD,  Akční komedie USA 

so 28.2. v 17.00 ZVONILKA A TVOR NETVOR
ne 1.3. v 17.00 Anim. fantasy USA, dabing,
  v sobotu ve 3D, v neděli ve 2D

so 28.2. ve 20.00 NEZLOMNÝ
  Životopisný USA 

ne 1.3. ve 20.00 SLÍDIL
  Thriller USA 

čt 5.3. ve 20.00 BIG EYES
  Životopisný film USA 

pá 6.3. ve 20.00 GHOUL (3D)
  Thriller ČR 

so 7.3. v 17.00 ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
ne 8.3. v 17.00 Animovaný film FRA, dabing
  v sobotu ve 3D, v neděli ve 2D

so 7.3. ve 20.00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
ne 8.3. ve 20.00 Romantický, erotický film USA

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

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

VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘE JURAJE KOVÁČE

Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin,
v sobotu 9.00 - 11.00. Výstava potrvá od 2. 3. do 30. 4. 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

TJ Sokol Padochov pořádá v sobotu 21. února

II. SOKOLSKÝ PLES
Hraje skupina Blíženci. Začátek ve 20.00 hodin.

Soutěž o ceny, vstupenky slosovatelné!
Tento ples je nekuřácký!

SDH Horní Kounice pořádá 

HASIČSKÝ PLES
sobota 28. února od 20.00 hodin v KD

Hraje kapela STONE. Předtančení žáků ZŠ Višňové.
Půlnoční překvapení, tombola, občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou pořadatelé.

Orel jednota Rakšice Vás srdečně zve na:

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
neděle 8. března 2015 od 14.00 hodin v Orlovně v Rakšicích

Zveme všechny děti na nejlepší dětský maškarní ples v Moravském 
Krumlově! Připravena je bohatá tombola pro děti i cena pro nejlepší 

masku a samozřejmě diskotéka pro nejmenší… To vše v režii
Václava Ostrovského. Děti, těšíme se na VÁS !!!

LOS - Lesonická ochotnická sešlost uvádí
lechtivou divadelní komedii o vysloužilém profesorovi v nesnázích

MONSIEUR AMÉDÉE
Autor: Alain Reynaud-Fourton

Představení se koná v sokolovně v Lesonicích.
Rezervace míst na telefonním čísle 602 852 134.

Premiéra: 21. 2. (sobota) ve 20:00
Reprízy: 27. 2. (pátek) ve 20:00, 28. 2. (sobota) v 19:30

28. 3. (sobota) v 19:30 a 4. 4. (sobota) ve 20:00
UPOZORNĚNÍ: Jedná o divadelní hru, ve které jsou použity vulgární 
výrazy. Rovněž je děj hry nevhodný pro děti. Je na uvážení rodičů,

zda své ratolesti vezmou s sebou.

Divadelní spolek Kača na špagátě sehraje pod záštitou TJ Sokol 
Nové Brnánice ztřeštěnou krimikomedii Jana Váchala

PANÍ FANTOMASOVÁ SE ZLOBÍ
ANEB ZLOČIN V MUZEU ČERSTVÉHO UMĚNÍ

sobota 7. března v 15.00 a ve 20.00 hodin
a sobota 21. března ve 20.00 hodin, vždy v místní sokolovně

Zastupitelstvo obce Kadov si Vás dovoluje pozvat na svůj

VIII. OBČANSKÝ PLES
sobota 28. února v kulturním domě v Kadově

K tanci a poslechu hraje taneční skupina SILETA Hostěradice.
Pro děti a rodiče od 14.00 hodin. Vstupné dobrovolné. Masky vítány.

Večer od 20.00 hodin. Vstupné 80 Kč. Tombola připravena.

MARIÁŠOVÝ TURNAJ V TROJHŘE
neděle 22. února v 10.00 hodin • restaurace Tavíkovice

startovné 100 Kč, přihlášky do 19. února na tel.: 723 674 019
občerstvení zajištěno • srdečně zvou pořadatelé

Dobrovolný spolek vinařů pod záštitou jednoty Orel Rakšice
a ve spolupráci s městem Moravský Krumlov pořádá

8. JOSEFSKÝ KOŠT
Výstava s degustací 14. března

od 10.00 do 19.00 hodin v Orlovně Rakšice.
K poslechu Vám bude hrát Neoveská cimbálová muzika. Občerstvení

je po celou dobu výstavy zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Klub českých turistů, odbor KČT Mapa,
vás zve na jednodenní turisticko-poznávací akci

VÍDEŇ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
v sobotu 14. března 2015

Po krátké prohlídce centra a klášterního chrámu v Klosterneuburgu 
(192 m) vystoupáme pěšky na vrch Hermannskogel (572 m), s roz-
hlednou Habsburgswarte. Odtud se již po vrstevnici přesuneme na 
Kahlenberg (484 m) s kostelíkem, vyhlídkovou restaurací a rozhlednou 
Stefaniewarte. Trasa cca 10 km. Z terasy na Leopoldsbergu si znovu 
prohlédneme Vídeň a větvení Dunaje na Dunaj a Nový Dunaj. Přesun 
na letiště Schwechat. Návštěva vyhlídkové terasy, hodinová projížďka 
busem s průvodcem uzavřenými prostory letiště. Zblízka uvidíme odba-
vování letadel a technické zázemí letiště. S Vídní se rozloučíme pohle-

dem z Dunajské televizní věže A1 nebo Obřího kola v Prátru.
Odjezd: Z Brna v 5:45 z parkoviště mezi OD Tesco a Vichr. Čekáme

na vlak od Ivančic a M. Krumlova. Cena: Doprava busem cca 400 Kč,
rozhledny 1/1 €, terasa na letišti 4 €, exkurze 9 €, věž 7,40 €.

Na letišti a na věži slevy pro děti a seniory, není nutno absolvovat vše. 
Doporučujeme sjednat zdravotní pojištění. Přihlášky: U pana Zdeňka 

Cabalky, tel. 602 546 111, e-mail: cabalka@mapycabalka.cz.  
Zájezd vede: Pavel Roháček, tel. 721 763 489 (jen Pá-Ne).

Více na www.zajezdysmapou.estranky.cz
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DCEŘINNÁ SPOLEČNOST SVĚTOVÉHO VÝROBCE
AUTOMATICKÝCH STROJŮ PRO PRŮMYSLOVÉ MYTÍ
A ODMAŠŤOVÁNÍ DÍLŮ
DÜRR ECOCLEAN spol. s r. o.
SE SÍDLEM V OSLAVANECH - PADOCHOVĚ

HLEDÁ VHODNÉHO KANDIDÁTA NA POZICI

SVÁŘEČ
Požadujeme:

•  Metoda TiG
•  Týmový hráč
•  Pečlivost, svědomitost, ochotu učit se novým věcem

Nabízíme:

•  Dobré finanční ohodnocení 
    (13. plat, bonusy, příspěvek na dojíždění)
•  Zázemí stabilní zahraniční společnos�
    s perspek�vním výrobním programem
•  Perspek�vu profesního růstu

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte mailem 
na adresu: info.oslavany@ecoclean.durr.com

www.durr.com

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

HLEDÁME ZKUŠENÉ TESAŘE
Požadujeme

bohaté zkušenosti ve stavebnictví,
samostatnost, spolehlivost

Nástup možný ihned!Sídlo firmy: Skalice u Znojma

Atletíme k Halovému 
mistrovství Evropy

AC Moravský Krumlov, který má svůj druhý domov i v Ivančicích, 
se zapojil do celostátní atletické soutěže s názvem „Atletíme k Halové-
mu mistrovství Evropy“. Byla motivována odměnou, která je jedineč-
nou  - vstupenkami na mistrovství.

Od počátku roku plnily děti čtyři disciplíny, které je zábavnou 
formou seznamovaly se sportovní kariérou ambasadorů této akce:
Zuzanou Hejnou - reprezentující běh přes překážky, Pavlem Maslá-
kem, který běhá 400 m.  Podle  Adama Prášila malí atleti vrhali, vyrá-
běli si k tomuto účelu vlastní papírové koule oblepené lepenkou. Adam 
Sebastien Helcelet představoval motivaci pro víceboj.

Z plnění jednotlivých disciplín zasílali zástupci pravidelně fotografie 
a doprovodné informace do Prahy. Celé zápolení vyvrcholilo „Zimní 
halou“ konanou 17. ledna 2015 v Moravském Krumlově. I tato akce 
proběhla za účasti olympioniků: Jakuba Vadlejcha (oštěpaře) a Lucie 
Slaníčkové (slovenské rekordmanky v běhu na 400 m překážek). 
Olympionici zde nebyli pouze čestnými hosty, s dětmi trénovali, vy-
světlovali jim, jak absolvovat co nejlépe jednotlivé překážky. Zpestře-
ním celého dne byl maskot klubu „ZAJÍC“, pohybující se mezi dětmi. 
Bližší informace o atletickém dění můžete průběžně sledovat na portá-
lu:  www.atletikaprodeti.cz. Za přečtení na těchto stránkách stojí roz-
hovor s vedoucí AC v Moravském Krumlově, který místní přípravku, 
i osobnost trenérky Zuzany Markové představuje dopodrobna v měsíci 
prosinci, kdy byl prezentován jako TOP klub.

Jak dopadla snaha malých atletů? Nezklamali. AC Moravský Krum-
lov byl vyhodnocen jako prémiový oddíl a získal za své úsilí jako od-
měnu lístky na zahájení Mistrovství Evropy v Praze konaném 5. března 
2015. Všichni jsou plni očekávání. Je před nimi jedinečný den, na který 
se nezapomíná. Co může být větší motivací pro jejich budoucí atletic-
kou kariéru? Možná jednou právě někteří z nich stanou na mistrovství 
jako reprezentanti naší vlasti.

Na závěr cituji motto ze záhlaví portálu „Atletika pro děti“, které 
vystihuje základní pilíře tohoto sportovního odvětví:  „Běhej, skákej, 
házej rád, atletem se můžeš stát!“                       Mgr. Jarmila Loudová

Darja Šlapanská z ROYAL 
ARENY Ivančice je zlatá
V sobotu 14. února se ve Zbýšově konalo 11. Mistrovství ČR

v bench-pressu dorostu, juniorů a masters. Více než 70 soutěžících se 
utkalo o tituly mistrů ČR ve svých kategoriích. Fitcentrum ROYAL 
ARENA Ivančice reprezentovala Darja Šlapanská, která soutěžila
v kategorii M2 do 72 kg. Ve svém třetím pokusu zvedla úspěšně činku
s hmotností 80 kg a vyrovnala tak svůj vlastní český rekord. Tímto vý-
konem se umístila na 1. místě a získala titul mistryně České republiky.

REKLAMNÍ
CEDULE A PLACHTY

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

Taneční show v Kounicích
Již tradičně se třetí sobotu v lednu konala taneční show v kulturním 

domě v Dolních Kounicích. Své taneční dovednosti zde předvedli 
tanečníci z kurzů taneční školy manželů Novosádových. Diváci zde 
viděli tančit děti z mateřských školek, základních škol, ale také dospělé 
tanečnice orientálních a latinsko-amerických tanců. 

Malé děti tančily hravé taneční choreografie s prvky zumby na 
dětskou hudbu a mazurku. Starší děti z kurzu společenských tanců
a zumby tentokrát předvedly valčík a choreografii zumby. Streeet 
dance, velice oblíbený taneční styl mezi mladou generací, tančily 
děti z tanečních kurzů z Dolních Kounic a Hrušovan u Brna. Mix 
latinsko-amerických tanců a orientální tanec se závojem zatančily 
tanečnice z Hrušovan u Brna. S choreografií orientálních tanců
v egyptském stylu se předvedly tanečnice z Rouchovan.

Kulturní dům byl zaplněný do posledního volného místa k sezení. Taneč-
ní odpoledne si krásně užili diváci i tanečníci. Atmosféra byla vynikající!

Taneční škola manželů Novosádových vypisuje nejen taneční kurzy, 
ale také letní taneční tábory pro děti pod Templštýnem, příměstský 
taneční tábor v Dolních Kounicích nebo pobytové víkendy s tancem. 
Více na: www.tanecniskola-novosadovi.cz, mobil 607 759 635.

TÁBORY PRO VŠECHNY
Středisko volného času Ivančice připravilo pro letošní letní prázdniny 
11 pobytových a 16 příměstských táborů. Již tradičně jsou to tábory 
pro sportovce (Tavíkovice, Otrokovice), pro náctileté (Otrokovice), 
pro matky s dětmi (Otrokovice), s koňmi (Ivančice), ve Zblovicích 
a pobyty u moře. Příměstské tábory, které probíhají v Ivančicích, 
budou mít různé zaměření, například pro nejmenší, výtvarné, taneční 
nebo hudební. Příměstské tábory jsou připraveny také v Dolních 

Kounicích a Nových Bránicích. 
Přihlásit se můžete a podrobnosti získáte na www.svcivancice.cz 

nebo v SVČ Ivančice, Zemědělská 2, tel.: 546 451 292.

TURISTICKÝ SPOLEK GULLIVER pořádá
XXII. PUTOVÁNÍ turistického spolku GULLIVER

CHORVATSKO
MAKARSKÁ RIVIÉRA

BAŠKA VODA - kemp BAŠKO POLJE
termín: 17. 7. - 26. 7. 2015 - STANY

dospělí: 3850 Kč, děti 12 - 17 let: 3650 Kč, děti do 11 let: 3150 Kč
Cena zahrnuje: ubytování ve stanech, doprava tam a zpět autobusem, 

pobytová taxa, delegát CK v místě pobytu, přistavení autobusu
do D. Dubňan a M. Krumlova, pojištění léčebných výloh.

Závazné přihlášky co nejdříve, zálohy do konce února 2015.
Bližší informace na tel.: 608 22 14 00, 608 22 05 15

email: gulliver.ts@seznam.cz

VÚDDŠ Moravský Krumlov, Nádražní 698 nabízí

PŮJČOVÁNÍ LYŽÍ A SNOWBORDŮ
kontakt: 731 654 209 a 731 491 208

 www.vuddmoravskykrumlov.cz

ZT. S. ŠTĚPÁNEK Vám nabízí od 27. 6. do 10. 7. 2015

TÁBOR PRO VAŠE DĚTI
Skvělá letní zábava pro děti od 7 do 16 let.

Tábor plný zajímavých her, soutěží, vycházek do okolí a různých
aktivit co k létu patří. Letos na téma:

„CESTA KOLEM SVĚTA ZA 300 HODIN“
Pro děti od 10 do 15 let. Starší turistický oddil - dle domluvy předem. 
Cena činí: 3.900 Kč. V ceně je zahrnuto: ubytování, strava 5x denně, 

pojištění, výlety, doprava.
Přihlášky a bližší informace: Martin Černý, tel.: 603 962 727,

Černý Martin, Komenského 9, Oslavany 664 12,
www.taboroslavany.ic.cz nebo školní jídelna Lucie Žaludová.

LETNÍ TÁBOR TEMPLŠTÝN – 2015
Staň se členem SGC a poznej další planety a jejich obyvatele.

Na planetě Templ jsme zbudovali náš mezigalaktický výcvikový tábor, 
kde připravujeme naše členy v programu:

HVĚZDNÁ BRÁNA
Termín LT: 1. od 2. 8. 2015 - 8. 8. 2015, cena: 2.850,- Kč

2. od 8. 8. 2015 - 15. 8. 2015, cena: 2.850,- Kč
1+2 od 2. 8. 2015  - 15. 8. 2015, cena: 3.950,- Kč

V ceně je zahrnuto: pestrý program s překvapením, strava 5x denně, 
pitný režim po celý den, ubytování ve čtyřlůžkových chatách, pro 
sportovní vyžití hřiště, dva bazény, kurty, stolní tenis a další výlohy 
spojené s letním táborem. Termín přihlášek se zálohou do 29. 4. 2015.

Kontakt: Vladimíra Rozmahelová, tel.: 605 252 489,
vladimirarozmahelova@seznam.cz

PŘÍLEŽITOST PRO PRACOVNÍKY S MLÁDEŽÍ: 
Máte chuť vycestovat a s ostatními mládežníky se zapojit do nového 
projektu? Nyní máte příležitost. Školicí kurz na téma „ Strategies and 

methods for youth involvement in decision making process“

RUMUNSKO, SLANIC - MOLDAVA
Určeno pěti mladým lidem nad 18 let v termínu 15. - 23. 3. 2015
Účastnické země: Rumunsko, Polsko, Španělsko, Česká republika, 
Turecko. Pracovní jazyk: angličtina. Školicí kurz je hrazen z pro-
gramu Erasmus +, účastníci se podílejí na části nákladů. Zájemci se 
mohou hlásit do 13. 2. na email: marketachmelickova@seznam.cz 

nebo na telefonu 607 933 695
Středisko volného času Ivančice, Zemědělská 2, 66491 Ivančice

POŘADATELŮM NEKOMERČNÍCH AKCÍ NABÍZÍME

ZVÝHODNĚNÉ INZERTNÍ PODMÍNKY
Neziskovými aktivitami se rozumí kulturní, společenské a sportovní 
akce, které nejsou organizovány komerčními subjekty za účelem 

finančního prospěchu. Více na tel.: 602 782 272.


