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Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO

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

Občanské sdružení ALMA

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

Za bazén milion měsíčně

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

V největším českém akvaparku 
Aqualand Moravia nově v zimním 
provozu funguje venkovní geo-
termální bazén. Jedná se o první 
akvapark v Česku, který tuto 
přírodní atrakci nabízí. Jaké jsou 
však náklady na měsíční provoz 
a kolik stálo zbudování bazénu? 
Otázky pro ředitele Aqualandu 
Moravia Petra Pavlackého.

Jaký vrt napájí bazén? Jedná 
se o místní geotermální vrt 3G 
Mušov, vodu bereme z hloubky 
až 1,3 km. V porovnání s ostatní-
mi podobnými zdroji jde o velmi 
kvalitní přírodní, silně minerali-
zovanou sirnou vodu se zvýše-
ným obsahem fluoritů a jodidů. 
Tuto léčivou vodu, srovnatelnou 
s vodou v lázeňských zařízeních, 
využíváme v přírodní podobě 
v balneo vanách ve wellness 
centru. V bazénech je však voda 
v souladu s platnou legislativou 
chemicky upravena. Nedá se tedy 
v tomto případě hovořit o léčivé 
vodě v pravém slova smyslu, pro-
tože chemizací některé své vlast-
nosti ztrácí. Přesto má tato voda 
pozitivní vliv na organismus.

Co vás vedlo k vybudování 
bazénu? Byla to snaha vyjít 
vstříc současné poptávce Čechů? 
Určitě jsme primárně reagovali na 
poptávku. Chtěli jsme, aby si lidé 

mohli užít kouzlo termálních lázní 
i u nás v Česku a v zimním počasí 
relaxovat venku v teplé vodě s pře-
krásným výhledem na Pálavu. 

Můžete nám přiblížit rozměry 
bazénu, případně také nutné in-
vestice na provoz? Geotermální 
bazén Riviéra je v současnosti 
největší geotermální venkovní 
bazén v Česku. Disponuje úcty-
hodnými 930 m2 nebo, chcete-li, 
1163 m3 vody s teplotou až 35 
stupňů Celsia. Co se týká měsíč-

ních nákladů na provoz bazénu, 
tak v tomto zimním období hovo-
říme o částce 1 milion korun. 

A jaké byly investice do zbudo-
vání bazénu? Bazén byl budován 
jako součást investice celého 
akvaparku a jedná se o druhý 
největší bazén, který tu máme. 
Celková investice je v hodnotě 
1,3 miliardy korun.

A jak hodnotíte první týdny 
provozu bazénu? Prozatím máme 
ze strany návštěvníků k této 

novince velmi pozitivní ohlasy. 
Za stejnou cenu mají hosté nyní 
možnost využít něco navíc. 

Na příští sezonu plánujeme vy-
lepšení v podobě doplnění vyššího 
počtu vpustí s geotermální vodou 
pro ještě lepší termální zážitek. 
Pro větší pohodlí pak plánujeme 
postavit zábrany proti větru, které 
lidé ocení v případě větrného po-
časí. To však budeme činit s maxi-
mální rozvahou tak, abychom ná-
vštěvníkům neomezili překrásný 
výhled na pálavské vrchy. 

-------------------------------------
Aqualand Moravia je nejmoder-

nějším zábavním centrem v Čes-
ké republice. Děti i dospělí se 
mohou vyřádit na 20 tobogánech 
a skluzavkách s celkovou délkou 
více než 1,7 km. Venkovní vodní 
atrakce Abbys a Boomerango si 
mohou návštěvníci vyzkoušet 
vůbec poprvé v České republice 
a celé střední Evropě. K dispozici 
jsou, kromě jiných, i oblíbené 
tobogány U-Wave, Supercrater, 
Wild River nebo Yellow Crash. 
Dětem jsou určené dětské bazény 
a skluzavky, užijí si také v bazénu 
s atrakcemi, kde mají k dispozici 
skákadla, šplhací sítě nad vodou, 
bublinkovače nebo chrliče. Aqua-
land nabízí celkem 12 bazénů
s vodní plochou 3000 m2.   /z TZ/

foto: archiv Aqualand Moravia
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Víno se dá dělat i z hroznů
 

Tak tuto anekdotu, či spíše poučení, bych měl vyprávět v libo-
zvučném nářečí moravskoslováckém. Obávám se, že moji přátelé 
z tohoto bohatého a krásného kraje, kteří moje nesmysly čtou na 
internetu, by mně místo nali� koštky (pro neznalce malá sklenička 
na koštování vína) dobrého červeného natřeli pantokem záda. To 
za urážku jejich kraje. Tak se nedá nic dělat. Zbývá pouze spisovná 
češ�na. I když, po pravdě řečeno, to zase tak krásně nevyzní.

Když ležel stařeček Pagáč na smrtelné posteli, dal si zavolat své syny. 
Podíval se po nich a pravil: „Tak, hoši, když teď umírám, je na čase 
sdělit vám to největší tajemství na světě.“ Hoši vyvalili na stařičkého 
otce oči a ani nedutali. Jen ta moucha byla slyšet na okně. „Tak poslou-
chejte a nikomu nic neprozraďte!“ Synové toto slavnostně slíbili. „Tak, 
milánkové moji, teď vám to prozradím. Víno se dá dělat i z hroznů!“ 

Na tento v�p, kterému rostou nejmíň páté zuby, jsem si vzpomněl 
při návštěvě své oblíbené vinotéky. Která to je, neprozradím, ale to
v této chvíli není podstatné. Sotva jsem přišel, usadil se, objednal si 
frankovku, která je cí�t jižním sluníčkem a vápenatou pálavskou pů-
dou, mimochodem ďábelská to kombinace, dal se se mnou do řeči ma-
jitel vinotéky. Tématem nebyla kupodivu poli�ka ani dopravní situace či 
drby šířené na úkor našich bližních, ale tentokráte víno samotné. 

I zapřísáhlí odpůrce alkoholu, či zdatný pivař si vzpomene na moc-
nou mediální vlnu, která se vzedmula po tom, co byl v jistém tele-
vizním rozhovoru zmíněn zákaz prodeje sudového vína. Nedivím se. 
Podle sta�s�ků obliba tohoto tekutého slunce u nás neustále vzrůs-
tá. Ne proto, že bychom byli národem alkoholiků, jak se nám někteří 
snaží neustále podsunovat. Ale pi� vína je i znakem určité kulturní 
úrovně. Přirozeně míním �m jen mírné pi�. Alkoholické orgie roz-
hodně zavrhuji! Ne každý z nás má to štěs� a může jezdit nakupovat 
tento mok pravidelně do sklípků. Proto chodíme pro dobré sudové 
do našich vinoték, které zde vyrostly jako houby po deš�. 

Ale zpět k naší diskuzi. Nezabývali jsme se tak ani oním pokusem 
o zákaz, ale jeho příčinou. Podstatou celého problému je to, že na 
denaturovaném lihu a metanolu se už nedá v tomto státě, naštěs�, 
tak bezpečně a beztrestně vydělávat. Některé dobré duše se proto 
vrhly na pančování vína. To, že se dá udělat z hroznů druhák, to 
jsem věděl odjakživa. Ovšem o tzv. „třeťáku“ jsem neměl ani tuše-
ní. Na co někteří dobráci nepřijdou, aby k nějaké té korunce navíc 
přišli, je prostě k neuvěření. Po vlně elegantních tunelářů, nenaje-
zených pozemkových spekulantů, podloudných obchodníků s lihem 
tady máme další gang ziskuch�vců.

To, že se vinaři i stát snaží pro� takovým existencím bránit, je 
vcelku pochopitelné. Doufejme, že to skončí pouze pečetěním sudů 
tvz. „vinnou peče�“. Není to nic strašného. Má ji dnes každá láhev 
originálního vína. Ovšem jeho pančování nebo křtění (přilívání vody) 
je neúcta k naší moravské tradici a znevážení velké práce všech poc�-
vých vinařů. Každá kapka vína je kapkou potu těch, kdo na vinohradu 
po celý rok dřou a čekají s obavami na to, jaké plody jim jejich práce 
přinese. Naštěs� za�m máme ještě dost rozumu na to, abychom 
rozeznali poc�vého obchodníka od kše�aříčka a dobré víno od dru-
háku. Život je příliš krátký na to, abychom pili špatné víno. 

Za časů našich čadských předků by každý krčmář, který by si do-
volil kř�t nebo pančovat tento nápoj, skončil v koši ve vodě, když
k ní pociťoval tak velkou lásku, že s ní musel kazit víno. Ovšem ruku 
na srdce. Kdybychom chtěli naložit do koše a vymáchat v řece ty 
dnešní vykuky, tak bychom způsobili v dobré víře ekologickou kata-
strofu. Řekl bych dokonce, že velkého rozsahu.                Petr Sláma

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

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat ohledně svého dluhu, který 
mám u jednoho věřitele. V roce 2008 jsem si od něj půjčila nějakou 
finanční částku, kdy jsme sepsali potvrzení, že mu ty peníze splatím 
do konce roku 2008 i s úrokem. Dosud jsem mu zaplatila jen část, 
všechno jsem ale dodnes nesplatila, protože ten úrok byl dost vysoký, 
on mě stále urguje telefonicky o zaplacení. Chtěla jsem se tedy ze-
ptat, zdali může i po takovém čase po mně dlužnou částku požadovat, 
kdy mi navíc vyhrožuje, že mě dá k exekuci? Děkuji za odpověď. 

K Vašemu dotazu uvádím, že po určité zákonem stanovené době se 
možnost vymáhat pohledávku oslabuje a je možné uplatnit tzv. pro-
mlčení dluhu. Promlčení neznamená, že pohledávka zaniká, znamená 
pouze to, že pohledávku nelze přiznat soudním rozhodnutím. I toto má 
ovšem háček v tom, že k promlčení soud přihlédne jen tehdy, jestliže 
to namítne soudu dlužník. Takže iniciativu zákon dává dlužníkovi, 
který promlčení musí uplatnit. Promlčení je poměrně složitým institu-
tem, do konce roku 2013 byl upraven rozdílně v občanském zákoníku 
a v obchodním zákoníku nebo i v jiných právních předpisech, takže je 
třeba promlčení posoudit vždy se znalostí celé věci. Od roku 2014 je 
promlčení upraveno v novém občanském zákoníku. 

Ve Vašem případě by tedy měla platit obecná promlčecí doba, která 
činí 3 roky, a co je důležité, běží dle zákona od doby, kdy právo mohlo 
být vykonáváno poprvé (tj. většinou od splatnosti pohledávky). Ve Va-
šem případě by tak závazek byl s největší pravděpodobností promlčen 
a s využitím této námitky by dlužník u soudu proti Vám neuspěl. 

To ovšem platí za předpokladu, že jste pohledávku někdy v mezidobí, 
písemně neuznala co do důvodu a výše nebo věřitel na pohledávku již 
nemá tzv. exekuční titul (to je nejčastěji soudní rozhodnutí nebo notářský 
zápis s doložkou přímé vykonatelnosti). V případě, že došlo k písemnému 
uznání pohledávky co do jejího důvodu i její výše, tak se promlčecí doba 
prodlužuje na 10 let od doby, kdy k uznání došlo. V případě, že má věřitel 
tzv. exekuční titul, tak se rovněž promlčecí doba prodlužuje na 10 let. 

Věřitel Váš dluh může dát k exekuci pouze tehdy, pokud má na 
Váš dluh tzv. exekuční titul, jedná se nejčastěji o pravomocné soudní 
rozhodnutí nebo se jedná o rozhodčí nález či notářský zápis s dolož-
kou přímo vykonatelnosti, jak bylo uvedeno výše. Pokud má věřitel 
exekuční titul, tak si může zvolit soudního exekutora a předat mu dluh 
k vymáhání. Pokud exekuční titul nemá, tak Vám vyhrožuje bezdů-
vodně a nemůže po Vás dluh exekučně nijak vymáhat.

Podpoří městský pivovar
/Oslavany/ V Oslavanech vaří své vlastní pivo. Místní radnice tak 

obnovila staletou tradici našich předků, kdy každé pořádné město mu-
selo mít svůj pivovar nebo alespoň radniční vinný sklep. Ovšem pokud 
chcete vařit dobré pivo a udržet si v dnešní době zákazníky, tak to něco 
stojí. Jeho jednatelé požádali oslavanské zastupitele o poskytnutí peně-
žitého příplatku v celkové výši 500.000 korun mimo základní kapitál. 
Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání schválilo smlouvu
a uložilo radě města přijmout příslušné rozpočtové opatření.       /PeSl/

Pomoc pro nezaměstnané 
/Ivančice/ Nezaměstnanost je strašákem dnešní doby. Děsí zejména 

všechny práceschopné obyvatele od 50 let. Těm, kdo nemohou dlou-
hodobě najít práci, může pomoci také společnost Agapo, o. p. s. Tato 
organizace  pomáhá najít lidem se zdravotním nebo sociálním znevý-
hodněním zaměstnání na otevřeném trhu práce. Poradenské centrum 
této společnosti bude působit do 30. června 2015 i v Ivančicích. Její 
zaměstnanci se budou s klienty setkávat v zasedací místnosti v budově 
odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice.                                          /PeSl/

Žaluzie Koblížek

Revitalizace vertikálních žaluzií 
- Základní a mateřská škola 

Nové Bránice

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688
přijme pracovníka na pozici:

VEDOUCÍ PRODEJE
Popis pozice: komunikace se stávajícími zákaz-
níky • příprava a zpracování nabídek, kalkulace,
cenotvorba • zodpovědnost za realizaci zakázek, 
za plnění plánu tržeb a za řízení denního dispečinku
k zakázkám • vyhledávání nových zákazníků.
Požadujeme: zkušenost s prodejem strojírenských 
výrobků • znalost kalkulace cen, přípravy nabídek, 
smluvních podmínek • znalost tech. dokumentace
• základní znalosti v oblasti materiálu, opracování, 
svařování • obchodní dovednosti • pasivní znalost 
německého jazyka, aktivní výhodou • uživatelská 
znalost MS Office (OpenOffice).
Nabízíme: perspektivní a zajímavou práci v české 
společnosti, která úspěšně expanduje na evropské 
trhy • motivační odměňování v závislosti na výsled-
cích • notebook, mobil, výhodný firemní tarif • mož-
nost seberealizace na nových projektech • možnost 
vzdělávání a rozvoje • nástup dle dohody.
Svůj životopis zašlete na: info@dmt-jelinek.cz popř.
na: DMT Jelinek s.r.o., Slunečná 12, 664 91 Ivančice

Železářství U matky
Nad Klínkem 81

Ivančice  - bývalá prodejna autodílů 

nabízí široký sortiment
spojovacího materiálu, nářadí, nástrojů.

Potřeby pro včelaře na objednání.
Co nemáme, rádi objednáme.

Srdečně Vás zveme.

REKLAMNÍ
CEDULE A PLACHTY
tel.: 602 782 272

/Moravský Krumlov/ Zastu-
pitelé města rozhodli o umístění 
kamerového systému na území 
města, a to především u škol,
na náměstí, autobusovém nádraží 
a u hlavních silnic.

Po zpracování příslušné doku-
mentace vyhlásila místní radnice 
výběrové řízení na zhotovitele 
kompletní zakázky v předpoklá-

dané ceně 1,2 milionů korun. 
Hlavním požadavkem je rozšiři-
telnost systému o další kamery
a šedesátiměsíční záruční doba.   

Město si od osmi kamer slibuje 
především omezení vandalismu
a drobných krádeží. V souladu
s platnou legislativou bude zřej-
mě kamerový systém provozovat 
krumlovská městská policie.  /abé/

Osm kamer pohlídá město,
školy i autobusové nádraží

/Ivančice/ Stáli jste někdy v 
dešti na otevřené autobusové 
zastávce? Zkušenost, kterou znají 
mnozí cestující. Rada města Ivan-
čice se snaží, aby se tato nepří-
jemnost stala pro místní občany 
pouhou vzpomínkou na minulost. 
Na svém zasedání schválila text 
výzvy na akci nazvanou  „Čekár-

ny na autobusových zastávkách“. 
Pro spolufinancování výstavby 

čekáren na autobusových za-
stávkách chce využít i podporu 
Nadace ČEZ pro letošní rok. Její 
celková výše činí 400.000 korun 
a podle rozhodnutí rady města 
bude využita pro zvýšení kultury 
cestování ve městě.             /PeSl/

Autobusové  zastávky  
brzy doplní čekárnami

/Neslovice/ Zanedlouho za-
počne v Neslovicích první fáze 
opravy silničního průtahu rekon-
strukcí křižovatky komunikací č. 
394 a č. 395 (směr obec Hlína). 

Linková autobusová doprava 
bude tuto stavbu objíždět po pro-
zatimní komunikaci, která bude 
vedena kolem místní restaurace. 

Uzávěra silnice směrem na Hlínu 
si vyžádala změnu v jízdním řádu 
linky č. 422,  Zastávka u Brna - 
Hlína. Výlukový jízdní řád bude 
platit od 23. 3. do 10. 5. 2015. 
Trasa linky bude vedena ze Za-
stávky u Brna přes Babice u Rosic, 
Kratochvilku, Neslovice, Ivančice
a Moravské Bránice.            /PeSl/

Na Hlínu přes Ivančice

/Ivančice/ Stav lávky přes řeku 
Oslavu, která spojuje Ivančice a 
místní část Letkovice, byl už delší 
čas havarijní. Z tohoto důvodu 
rada města rozhodla o její opravě.  

Na základě výběrového řízení 
byla vybrána k její rekonstrukci 
firma SARES, spol. s r. o., Brno, 
za dohodnutou cenu bezmála 

400 tisíc korun včetně DPH.  
Lávka bude z důvodu rekon-
strukce uzavřena od 19. března 
do začátku května roku tohoto 
roku. Ivančická radnice na svých 
webových stránkách požádala 
občany o pochopení a stanovi-
la obchůznou trasu přes ulice
Na Hrázi a Krumlovskou. /PeSl/

Lávka pro opravu uzavřena

/Oslavany/ Práce na postupné 
rekonstrukci zámku v Oslavanech 
stále pokračují. Rada města Osla-
vany na svém zasedání rozhodla o 
opravě zámeckých kašen. Tu pro-
vede na základě výběrového řízení 
firma PZO Group, s. r. o. Praha za 
cenu 146 tisíc korun bez DPH. 

Rozšíření se dočká i místní 
muzeum. Ve středním křídle 
zámku zřídí Klub přátel zbraní 
Oslavany zámecké muzeum ruč-
ních zbraní. Rada města Oslava-
ny klubu pronajala tyto prostory 
na dobu neurčitou za nájemné 
200 Kč na rok.                  /PeSl/

Na zámku opraví kašny
a zřídí muzeum zbraní 



V zimních měsících, ač by se 
zdálo, že výstavba cyklostezky 
nemůže dále pokračovat, počasí je 
ke stavbařům poměrně milosrdné 
a tak již ve druhém týdnu po No-
vém roce byly práce opět zahájeny 
zemními pracemi na podklado-
vých vrstvách. Hlavní stavební 
činnost v těchto dnech poněkud 
ochabla, to je ale způsobeno tím, 

že prakticky celá trasa cyklostezky 
je už v tuto chvíli buď s betono-
vým podkladem, nebo alespoň
v základních podkladových vrst-
vách, připravených na betonáž. 

Během března probíhají práce 
na úpravách okolí, a jakmile to 
počasí dovolí, bude zahájena 
betonáž podkladů, předpoklad 
je na přelomu března a dubna. 

Následně - po otevření výroben 
asfaltu - budou pokládány asfal-
tové vrstvy. Na oslavanské straně 
pod Koblihem jsou dokončovány 
odvodňovací propustky.

Už nyní je vycházka po trase 
cyklostezky z obou měst velmi 
příjemnou záležitostí, prozatím 
však bez možnosti přejít za silem 
novou lávku. Ta se bude montovat 
nejdříve v druhé polovině března.

Celkové vyfakturované stavební 
náklady dosáhly k 10. 3. 2015 
téměř 9,5 mil. Kč. V souladu s 
podmínkami přidělené dotace ze 
Státního fondu dopravní infra-
struktury byly až do výše vlastních 
zdrojů (bezmála 5 mil. Kč) veškeré 

náklady proplácené z prostředků, 
které Mikroregionu Ivančicko jako 
investorovi akce poskytují obě 
spolufinancující města Oslavany 
a Ivančice tak, jak bylo dohodnu-
to ve Smlouvě o investiční akci 
Cyklostezka Oslavany - Ivančice, 
ve které se obě města zavázala 
dofinancovat veškeré vlastní 
zdroje. Součástí smlouvy je i výše 
dofinancování, která byla před 
uzavřením smlouvy podle dostup-
ných informací stanovena na 2 mil. 
Kč pro každé město.

Po vysoutěžení stavební firmy 
se ukázalo, že tato částka je nedo-
statečná, a proto bylo dohodnuto 
na základě navrženého dodatku
k investiční smlouvě navýšit podí-
ly obou měst na 3 mil. Kč. Město 
Oslavany schválilo tento dodatek 
na zasedání zastupitelstva 26. 
ledna, město Ivančice schválilo 
dodatek na jednání zastupitelstva 
4. března a Mikroregion Ivančic-
ko na valné hromadě 10. března. 
Mikroregionem byla na počátku 
března podána žádost o poskytnutí 
příspěvku na dofinancování cyk-
lostezky z dotačního programu Ji-
homoravského kraje, a pokud bude 
žádost úspěšná, budou v souladu s 

Dodatkem podíly obou měst podí-
lově sníženy dle přidělené dotace, 
pokud se všechny tři smluvní stra-
ny nedohodnou jinak. V nejbližší 
době bude již v souladu s dotačním 
titulem SFDI Mikroregion žádat 
o uvolnění prostředků na úhradu 
dalších faktur za výstavbu.

Zásadní skutečností, na kterou 
se všichni těšíme, však zůstává, 
že když se nic významného nepo-
kazí, cyklostezka bude 1. května 
slavnostně otevřena veřejnosti.

Svatopluk Staněk, Oslavany
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OBK při JE Dukovany informuje:Zeptali jsme se: starostky Dolních Kounic
ing. Radky Formánkové

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.

(tvárnice, vložky, 1x stříška,
1x čistící kus, 1x odbočka 90°,
jímka a izolační vata)
pr. 200 mm, výška 8 metrů 11.500 Kč

včetně DPH

PÍSEK
do bazénové filtrace
145 Kč za 25 kg

VÝKUP
PALET

80 x 120 cm
100 x 120 cm

Blackout a co s ním souvisí
Začátkem března (5. 3.) se na JE Dukovany uskutečnilo cvičení 

s názvem Blackout. Procvičovaly se postupy a činnosti personálu a 
testovalo se zařízení, které by v případě tzv. blackoutu mělo fungovat. 
Co to vlastně znamená ten blackout? Blackout neboli tma venku. Je to 
stav, kdy elektrizační soustava z nějakých důvodů nefunguje, „nejde 
proud“, a tedy nesvítí ani jedna venkovní žárovka, je venku tma.

Foto: Jan Sucharda / archiv JE Dukovany
Řeknete si: „No ale vždyť na té elektrárně si tu elektřinu sami vyrábě-

jí a mají jí dost, i když síť nefunguje.“ Pravda, ale... Na elektrárně, jako 
jsou Dukovany, jsou tisíce elektrických spotřebičů nutných pro správ-
nou funkci zařízení, čerpadla, ventilátory, elektricky ovládané ventily
a armatury, osvětlení apod. Celkově je toho na mnoho megawattů spo-
třeby. Za normálního provozu jsou tato zařízení napájena ze systému 
tzv. vlastní spotřeby elektrárny. V případě, že elektrická síť nefunguje, 
není kam elektřinu vyrobenou v Dukovanech dodávat a elektrárna se 
musí zastavit, respektive snížit výkon na těch pár potřebných megawat-
tů vlastní spotřeby. A při přechodu na tzv. výrobu jen pro vlastní spo-
třebu, na takový volnoběh, se může ledacos přihodit a reaktor se může 
odstavit a turbíny se přestanou točit. A to je problém, když se turbíny 
netočí, nevyrábí se ani těch pár megawattů pro vlastní spotřebu a vše je 
ve tmě. Je tady blackout nejen venku na ulici, ale i uvnitř v elektrárně. 

Samozřejmě, že toto projektant věděl a myslel na takové stavy. Vy-
projektoval různé záložní systémy a postupy, jak zabezpečit elektrické 
napájení pro svoji spotřebu. A také je navržený postup, jak celou elek-
trickou síť postupně obnovit.

Pokud si elektrárna neumí vyrobit elektřinu sama, jsou tu rezervní 
linky z rozvodny Slavětice nebo Sokolnice. Jestliže venkovní napá-
jení nefunguje, a to je případ blackoutu, jsou tu vnitřní elektrárenské 
záložní systémy. Nejdůležitější bezpečnostní systémy jsou napájeny 
z baterií, ty vydrží několik hodin. Dále jsou tu diesel generátory, je jich 
celkem 12, tři na každém bloku. Nyní, jako opatření po Fukušimě, byly 
v elektrárně instalovány další dva záložní diesel generátory velkého 
výkonu. Takže o vlastní proud je postaráno. Teď jen aby to fungovalo. 
A to se právě cvičilo při nácviku black out. 

Základní scénář cvičení byl následující. Fouká silný vítr, je přebytek 
elektrické energie v síti díky větrným elektrárnám. Spadly stožáry elek-
trického vedení a elektrická soustava přestala fungovat - tedy black out. 
Elektrárna neměla kam dodávat proud, odpojila se a nepodařilo se její 
provoz zregulovat na tzv. vlastní spotřebu. Obsluha cvičila, jak obnovit 
systémy vlastní spotřeby a jak začít obnovovat vnější elektrickou síť.

Při výpadku (vnitřním blackoutu) nastartovaly záložní diesel ge-
nerátory, včetně těch nových super odolných dieselů, stabilizoval se 
sytém vlastní spotřeby a bylo světlo uvnitř. Pomocí vodní turbíny na 
elektrárně Mohelno se roztočily a začaly vyrábět elektřinu turbíny 
v Dalešicích, přivedlo se napětí do EDU a elektrárna začala fungovat. 
Tím se vytvořil dostatečně silný energetický ostrov Dukovany Daleši-
ce a mohlo se přistoupit k dalšímu připojování sítě. Ale to již je úloha 
ČEPS (České přenosové soustavy) a zde cvičení skončilo.

Vše se prověřilo a vše docela dobře fungovalo. Samozřejmě se cvi-
čilo na trenažéru, takže elektrárna běžela vesele dál.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

•• Paní Formánková, podzimní 
volby Vás vynesly do pozice sta-
rostky. S jakými představami jste 
šla do funkce? Věděla jsem, že 
mám před sebou náročné období.

•• Podle Vašich slov v městském 
Zpravodaji bývalé vedení města 
zanechalo „nášlapné miny“, tedy 
spoustu nevyřešených problémů. 
Můžete to vysvětlit? Jednalo 
se především o velké množství 
rozdělaných investičních akcí a 
velkých oprav. U většiny z nich 
se postupně objevil nějaký nevy-
řešený problém. Např. u investice 
„zateplení základní školy“ jsme
po příchodu na úřad zjistili, že stav-
ba měla být dle podmínek dotace 
dokončena do 31. 8. 2014. Stavba 
přitom nebyla dokončena - chybělo 
zateplení soklové části. Hrozilo, že 
budeme vracet celou dotaci.

Velice kuriózní byl případ

 vyplacení „odměn při ukončení 
funkce“ bývalému starostovi a 
bývalému místostarostovi. První 
den ve funkci jsem zjistila, že na 
účtárnu byl před mým příchodem 
dán příkaz vyplatit celou částku 
odstupného jednorázově hned 
první den, kdy budu ve funkci. 
Tak abych tomu nemohla zabránit. 
Jednalo se o půl milionu. Což v tu 
chvíli mohlo významně ovlivnit 
likviditu města. Dále nebyly do-
loženy všechny doklady potřebné
pro vyplacení. Zjistila jsem to 
zcela náhodně a okamžitě jsem 
to z titulu své pravomoci zastavila 
a odstupné se nyní vyplácí v mě-
síčních splátkách (splátky jsou ve 
výši jejich bývalých platů). 

•• Co je podle Vás největším 
problémem města? Já osobně po-
kládám za největší problém kana-
lizaci. Velká část Dolních Kounic 

nemá vybudovanou splaškovou 
kanalizaci a stará kanalizace ve 
středu města je většinou v hava-
rijním stavu. Problémů je více.

•• Jaké investice letos Dolní 
Kounice čekají? Dokončuje se 
nové veřejné osvětlení na ulici Strá-
ně. Probíhají práce na kompletním 
zateplení městského úřadu včetně 
výměny oken. V nově schváleném 
termínu se musí dokončit zateplení 
základní školy. V plánu je rekon-
strukce ulice Na Písku, zpevnění 
vozovky na ulici Antonínská, kde 
byl zjištěn havarijní stav. 

•• Co bych jako turista roz-
hodně neměl opomenout? Ve 
městě lze najít spoustu památek z 
různých období. Nejvýznamnější 
památkou je rozhodně romantic-
ká zřícenina kláštera Rosa Coeli, 
dále zámek, židovská synagoga a 
židovský hřbitov. Pro aktivnější 
turisty ještě doporučuji vydat se 
po červené značce kolem kapliček 

křížové cesty až k poutnímu kos-
telíku sv. Antonína, odkud je nád-
herná vyhlídka na Dolní Kounice. 

•• Jednou z největších loň-
ských kulturních akcí bylo ob-
novení krojovaných hodů. Vím, 
že to nebylo zrovna jednoduché. 
Budou hody i letos? Podle mých 
informací jsou již přípravy na 
letošní hody v plném proudu. Je-
jich organizátorem je, stejně jako
v loňském roce, spolek Dolno-
kounické hody, z. s., V letošním 
roce bude novinkou podpora 
města Dolní Kounice. 

•• Je něco, čeho se jako sta-
rostka obáváte? Samozřejmě, 
nerada dělám chyby. Ale obávám 
se, že se jim nelze vyhnout. 

•• V jedné větě prosím o vzkaz 
pro čtenáře. Vážení čtenáři, ne-
zapomeňte do Dolních Kounice 
přijet 9. května na tradiční Svato-
gothardské vinařské slavnosti.

Děkuji za odpovědi. M. Pečer

Stavba cyklostezky Oslavany - Ivančice pokračuje  

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.

Zajímalo by mě, zda se do částky, kterou budu platit za pojištění 
domácnosti proti vloupání, nějak promítne zabezpečení bytu? Jsou 
zapotřebí nějaké speciální zámky? 

Před tím, než si pojistíme domácnost, měli bychom si zodpovědět 
několik důležitých otázek. V první řadě si ujasníme, proti kterým 
rizikům se chceme pojistit a na jak velkou částku potřebujeme být 
pojištěni. Pojištění proti krádeži nebývá v základním rozsahu pojiště-
ní domácnosti a je nutné si toto riziko připojistit. Dále bychom měli 
prozkoumat požadavky dané pojišťovny na zabezpečení domácnosti. 
Představte si následující situaci: Pojistíte si svoji domácnost na půl mi-
lionu, ale když dojde ke škodě, dostanete od pojišťovny jen polovinu 
dohodnuté částky. Jak je to možné? 

Máte-li pojištěnou domácnost proti krádeži, ještě to automaticky ne-
znamená, že vždy dostanete plnění v dohodnuté výši. Abyste na plnění 
dosáhli, musíte dodržet úroveň zabezpečení, kterou si velmi často po-
jišťovny ve svých podmínkách stanovují. Nechte si tedy vysvětlit, jaké 
limity pojistné ochrany se vztahují k určitým věcem ve vaší domác-
nosti, jako jsou elektronika, sportovní potřeby (speciálně jízdní kola), 
starožitnosti, hotovost, věci speciální hodnoty, stavební součásti atd.,
a jak se do těchto limitů promítá úroveň zabezpečení bytu. 

Pozor rovněž na zabezpečení věcí ve společných prostorách. Pokud 
vám bude odcizeno kolo ze společné „kolárny“, pojišťovny budou plnit 
jen v případě, že bylo kolo uzamčeno lankovým zámkem nebo visacím 
zámkem s řetězem. Jiné pojišťovny plní jen tehdy, když máte kolo ve 
svém řádně zabezpečeném sklepě. Najdete je napsané drobným pís-
mem v takzvaných pojistných podmínkách, které jsou součástí pojistné 
smlouvy, a pojišťovna by měla o nich informovat ještě před uzavřením 
pojištění. Rozhodně si uschovávejte doklady od cennějších věcí v ide-
álním případně společně s fotodokumentací. 

Pojištění proti vloupání není tedy jednoduché, a pokud si nejste jistá, 
poraďte se s odborníkem.

i
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Ve dnech 6. až 8. března pro-
běhl v Moravském Krumlově 
intenzivní seminář boje zblízka 
pro členy 3. policejního klubu 
MUSADO MCS, který již dlou-
hodobě v tomto městě působí.

 Jeho hlavním cílem byla přede-
vším příprava vedoucích instruk-
torů na vyšší technické zkoušky 
a také výuka nových technik se-
beobrany pro jeho členy. Seminář 
probíhal pod vedením hlavního in-
struktora World MUSADO Associ-
ation, pana O. Šelenberka (7. Dan) 
a jeho dvou asistentů z Prahy. 

I přes vysoké fyzické nasazení 
zvládli účastníci celý program bez 
větších problémů. Na závěr semi-
náře udělila zkušební komise ně-
kolik nových technických stupňů 
úspěšným absolventům zkoušek. 

CO JE MUSADO MILITARY 
COMBAT SYSTÉM? Vojáci, 
policisté, vězeňská služba, celníci, 
ale i příslušníci složek IZS se při 
výkonu svého povolání často do-
stávají do situací, kdy musí proti 
útočníkovi použít techniky tzv. 
,,boje zblízka“. Všeobecně mezi ně 
patří například hmaty, chvaty, kopy, 
sebeobranné techniky, použití slzo-
tvorných prostředků, boj s nožem 
nebo teleskopickým obuškem, 
údery pažbou střelné zbraně apod. 
Většinou jde o nečekané situace,
a to za každého počasí, na růz-
ných místech a často v případech, 
kdy má agresivní útočník v rukou 
zbraň. Události několika posled-
ních měsíců a roků nazpátek tomu 
dávají jednoznačně za pravdu.

Jedním ze systémů boje zblíz-
ka, který je výhradně zaměřený na 
profesní sebeobranu těchto složek,

 je MUSADO MILITARY COM-
BAT SYSTEM. Jedná se o ucele-
ný soubor bojových technik, které 
mají svůj základ v původních 
korejských válečných uměních. 
Tento moderní styl je ale zcela 
přizpůsoben služebním potřebám 
a fyzickým schopnostem nás 
Evropanů. Jeho poměrně velkou 
výhodou je, že nevyžaduje mimo-
řádnou fyzickou sílu, ani žádné 
akrobatické prvky, jak to známe 
z filmů či ukázek nejrůznější asij-
ských bojových umění. 

Obsahuje relativně jednoduché 
bojové pohyby, které vycházejí

z přirozených možností jednotliv-
ce. Učí k střetnému boji používat 
nejen zavedenou služební výstroj 
a výzbroj, ale i různé improvizo-
vané zbraně a špinavé triky. Byl 
vyvinut a dále zdokonalován 
především pro rychlé ukončení 
boje v krizových situacích, z to-
hoto důvodu proto není možné ho 
praktikovat jako soutěžní sport 
nebo tradiční bojové umění. 

V roce 1993 byl MUSADO 
MCS oficiálně zaveden do vý-
cviku AČR a je také praktikován 
příslušníky různých evropských 
armádních a policejních jednotek. 
MUSADO MCS je licenčně chrá-
něný způsob výuky a není běžně 
přístupný civilním osobám.

Další informace o činnosti 
klubu MUSADO MCS v Morav-
ském Krumlově nebo o systému 
MUSADO MCS získáte přede-
vším na www.musadocz.cz, nebo 
si o ně můžete napsat e-mailem 
na wmaprague@gmail.com. 

Lubomír Molík (1. Kup),
instruktor 3. PK v M. Krumlově

MUSADO - účinný nástroj policie pro boj zblízka 

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-E
isenbahn-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

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.
Bližší informace na tel.: 608 22 14 00, 608 22 05 15

email: gulliver.ts@seznam.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

Klub českých turistů, odbor KČT Mapa, vás v sobotu 18. dubna 
2015 zve na jednodenní turisticko-poznávací akci

OKOLÍM MÖDLINGU
Prohlédneme si vysoký cihlový akvadukt nad Mödlingem – součást 
1. Vídeňského vodovodu. Po lesním schodišti a turistických cestách 
vystoupáme k udržované zřícenině hradu Mödling. Milovníci 
dalekých výhledů vystoupají ke Chrámu husarů, klasicistní 
dominantě okolí z roku 1813. V podzemí bývalého sádrového dolu 
se projedeme lodičkou po největším podzemním jezeře Evropy. 
Navštívíme impozantní rodový hrad Liechtenstein, odkud pochází 
knížecí rodina, žijící ve Vaduzu. Na závěr si možná prohlédneme
i památky samotného města Mödling. Celková pěší trasa asi 10 km.
Odjezd: z Brna v 5.45 z parkoviště mezi OD Tesco a Vichr. Čekáme na 
vlak od Ivančic a M. Krumlova. Cena: doprava busem 400 Kč, jeskyně 
7 €, hrad 7 €. 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

sobota 25. dubna od 10.00 hodin

PO PŘÍRODNÍCH ZAJÍMAVOSTECH
NA TRASE HOSTĚRADICE – LESONICE

Vedou: Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D. - Ústav geoniky Akademie
věd ČR, v.v.i. pobočka Brno, a Mgr. Martin Kuča - Městské muzeum

a galerie Moravský Krumlov, p. o.
Přijměte pozvání Městského muzea v Moravském Krumlově na výlet
po přírodních zajímavostech v prostoru mezi Hostěradicemi a Leso-
nicemi. Přibližná délka trasy 14 km. Sraz: Moravský Krumlov, autobus. 
nádraží - nejpozději v 10 hodin (odjezd busu 10.01 hod.) nebo přímo 
v Hostěradicích v 10.25 hodin. Předpokládaný konec: Lesonice kolem 
15.30 hodin (odjezd autobusu směr MK v 15.44, na místě v 15.57 
hodin). POZNÁMKA: Možnost poté pokračovat na Bohutický košt. 
Fyzická náročnost: střední. Účast zdarma (každý si pouze hradí 
cestu). V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v jiném 

vhodném termínu. Kontakt: muzeum@meksmk.cz

Maškarní v MŠ Vémyslice 
Paní učitelky s paní ředitelkou připravily dětem z mateřské školy

ve Vémyslicích na první březnové páteční odpoledne maškarní ples.
Po přivítání paní ředitelky Jany Slámové se děti v maskách převedly 

při tanečním vystoupení, které bylo úchvatné. Poté každá maska dosta-
la malý dárek a mohla si jít zasoutěžit na stanoviště, kde na ni čekala 
drobná sladkost. Pak přišel ten čas, na který děti čekaly - losovala se 
tombola. A byla opravdu bohatá. Snad každý malý „školkáček“ si něco 
odnesl domů. Bylo to příjemně strávené odpoledne.

Touto cestou bych chtěla poděkovat paní ředitelce Janě Slámo-
vé, paní učitelce Růžence Valentové, Tereze Salákové a Veronice 
Hájkové za péči, kterou věnovaly přípravě tohoto odpoledne. Má 
dcerka byla nadšená, oči jí radostí jen zářily - a za to jim patří můj
velký dík. (A snad nejen můj).                                       I. Strnadová

Hodina Země je celosvětový 
happening propojující obce, fir-
my a jedince, kteří berou vážně 
své závazky vůči životnímu pro-
středí, zejména chápou závažnost 
probíhajících změn klimatu.

Happening probíhá symbolic-
kým hodinovým zhasnutím světel, 
ať již veřejného osvětlení, nasvíce-
ní památky, štítu firmy, nebo vlast-
ního obýváku. Tento jednoduchý, 
ale přitom viditelný čin - zhasnutí 
světla - je signálem pro veřejné 
činitele, že je třeba věnovat více 
pozornosti ochraně životního pro-
středí, zejména ochraně klimatu. 

Hodina Země se letos koná 28. 
března od 20.30 do 21.30 hodin 
místního času. Pozitivní vlna tmy 
tak postupně oběhne celou plane-
tu - začne na Fidži a skončí o den 
později na ostrově Samoa.

Celosvětově kampaň pořádá 
Světový fond na ochranu přírody 
(WWF), v České republice pak 
v roce 2015 Klimatická koalice, 
Centrum pro dopravu a energetiku 
a Ekologický institut Veronica.

Počátek historie Hodiny Země 
se datuje k 31. březnu 2007, kdy 
více než 2,2 milionu domácností 
a firem v australském Sydney vy-
pnulo na hodinu svá světla. Uply-
nul jeden rok a do akce se zapo-
jilo na 370 měst a obcí ve více než 
35 zemích. Kampaň se proměnila 
z události v Sydney v celosvětové 
hnutí za trvale udržitelný život.
V roce 2008 v rámci Hodiny 
Země zhaslo svá světla odhadem 
až 100 milionů lidí po celém 
světě. Na jednu hodinu navíc 
potemněly světově známé do-
minanty, včetně mostu Golden 
Gate v San Francisku, římského 
Kolosea, reklamy na Coca-Colu 
na náměstí Times Square nebo 
hotelu Jumeirah v Dubaji.

V roce 2013 se po celém světe 
zapojilo na 6500 měst a společně 
s nimi zhasly stovky milionů lidí. 
U nás akci podpořilo zhruba 140 
obcí, 130 firem a tisíce jednotliv-
ců. Akci podpořila řada památek, 
mezi jinými i Pražský hrad, Tan-
čící dům, Vítkovické pece.   /abé/ 

EXPEDIČNÍ KAMERA U KOZY
Dobrodružství, divoká příroda, poznávání nového, extrémní zážitky

i sporty. Promítáme ve čtvrtek 26.3. od 18 do 20 hodin.
Otevřeno od 17.00 hodin, vstupné dobrovolné.

www.hedvabnastezka.cz • www.ukozy.com

Na hoďku vše zhasněte!

Podpořte opravenou 
památku na jižní Moravě

/Kraj/ Od 16. března do 10. dubna 2015 je možné hlasovat pro-
střednictvím SMS zpráv v osmém ročníku soutěži „Nejlépe opravená 
kulturní památka Jihomoravského kraje“.

Celkem 29 památek soutěží o ceny ve třech kategoriích: 1. velké 
stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, hospodářské dvo-
ry,...); 2. díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby,…), 
při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování; 3. drobné stavby 
(lidové stavitelství, kapličky, boží muka, …). Fotografie vybraných 
památek a doprovázející popisné texty jsou uveřejněny na webových 
stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky. 

Souhrnná částka ve výši 300 000 korun bude podle počtu zís-
kaných hlasů rozdělena následovně: v 1. kategorii budou oceněna 
první dvě místa částkou 150.000 a 50.000 korun, ve 2. a 3. kategorii 
vítězové získají po 50.000 korunách.

Hlasování probíhá formou SMS, přičemž z jednoho telefonního čísla 
může být zaslán pouze jeden hlas. Na webové stránce soutěže je také 
umístěn jednoduchý návod, jak při hlasování postupovat. Dle počtu 
obdržených hlasů se stanoví konečné pořadí a přidělí ceny. Výsledky 
soutěže budou vyhlášeny na přelomu dubna a května 2015.           /abé/

foto: archiv autora
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Zajatci, vystěhovalci a uprchlíci v Ivančicích
Divadelní spolek EĎAS

EĎAS je divadelní spolek studentů moravskokrumlovského gym-
názia, jedná se o zkratku pojmenování - Experimentální Divadelní 
Amatérský Soubor. Toto uskupení vzniklo v první polovině roku 2009 
z iniciativity studenta gymnázia Jirky Lišky a funguje už sedmý rok. 
Mezitím už původní herci odmaturovali a odešli z gymnázia, nahradili 
je další. Jirka se EĎASu věnuje pořád, i když studuje už v Brně. Vrace-
jí se také další opory sboru: Jirka Kunčák a David Slavíček. Jirka Liška 
vybírá a upravuje hry, režíruje, hraje, tvoří scénu, choreografii, plakáty 
i kostýmy, prostě duše a nejdůležitější osoba souboru.

A teď vzpomínky. První hra: Převýborná historie o benátském kupci 
aneb Kabaret věkem zaprášený, leč navýsost aktuální! z pera Vlastimi-
la Pešky a s písněmi Jaroslava Wykrenta. Hra s živou hudbou, zpěvem 
a tancem. Charakteristika: Světu vládne kšeft, o tom je náš kabaret.
O penězích, o lásce, o penězích, o lásce, a tak pořád dokola... EĎAS 
hru odehrál v kinosále v Moravském Krumlově 11. prosince 2009. 

Z Jirkova článku: „Svou druhou sezónu prožil EĎAS s autorskou 
inscenací Strašidlo cantervillské podle novely anglického spisovatele 
Oscara Wildea. Šlo o strašidelnou komedii s prvky černého divadla. 
Již od prvních zkoušek bylo v očích herců vidět očekávání, nadšení
a touha po objevování tajů netradičního postupu - totiž postupu černého 
divadla. S drobnými potížemi a o něco větším časovým nedostatkem 
jsme dospěli k premiéře. Studenti gymnázia, kteří měli možnost vidět 
generální zkoušku, byli nadšeni z efektu černého divadla a my, herci, 
jsme byli nadšeni z jejich převážně kladných ohlasů. I u veřejnosti 
se setkala inscenace s poměrně kladným ohodnocením. Jelikož byla 
inscenace technicky velmi náročná, nemohli jsme s ní moc cestovat 
- potřebovali jsme úplnou tmu a správné reflektory, což není jen tak. 
Dokonce i ten náš nejdůležitější reflektor si každé představení dělal, co 
chtěl. Chvíli svítil víc, chvíli míň. Chvíli bylo vidět i to, co být nemělo, 
chvíli o sebe herci zakopávali. A tak jsme hráli, a zakopávali, a tanči-
li...až jsme se protančili na přehlídku Třebíčské loutkářské jaro.“

Třetí představení v roce 2012 Panoptikum Obutý pes z pera autor-
ky Blanky Joseph Luňákové a Jirky Lišky sestávalo z pěti příběhů, 
opět kombinace živých herců a loutek. Hudbu složila Jana Švédová, 
s Vildou Frimlem celé představení doplnili hudbou a zpěvem. Dle 
mého názoru velmi zajímavé představení, podle ohlasů z Bezgestfes-
tu a Loutkářské Třebíče mnohými velmi dobře přijato. Sice „rakvič-
kárna“, ale pro mě srdeční záležitost.

A aby každé představení bylo jiné, vybral Jirka pro rok 2013 ko-
medii Charleyova teta. A bylo zase jiné a opět dobré. Skvělá a jedno-
duchá scéna, kostýmy a režie Jirky Lišky přinesly zábavu a legraci, 
úsměv na tváře diváků, myslím, že celkovou pohodu.

Rok 2014 byl ve znameníl mírně morbidní krimikomedie Davida 
Drábka Sherlock Holmes aneb Vraždy vousatých žen. I tato hra si 
našla své diváky a opět sklidila úspěch. (Byly to dobré žně.)

Pro letošní rok připravujeme komedii J. N. Nestroye Lumpaciva-
gabundus, diváci se mohou těšit na představení v dubnu 2015.

Dana Růžičková, vedoucí souboru

KUMŠTÝŘI

 Nevíme, kolik set mužů muselo 
z Ivančic za 1. světové války naru-
kovat. Ti šťastnější, kteří přežili, se 
po skončení války postupně vrátili 
do Ivančic. Ostatní, kteří takové 
štěstí neměli, zůstali v hrobech 
východního Polska, Ruska nebo 
Itálie. Jejich jména jsou uvedena 
na pomnících padlých u kaple 
Nejsvětější Trojice nebo na židov-
ském hřbitově. Celkem zahynulo 
117 ivančických mužů

Málo se ví, že naopak po dobu 
války bylo v Ivančicích několik 
tisíc osob z jiných míst Evropy. 
Ihned po vyhlášení války byly 
Zemským výborem po dohodě 
s Červeným křížem, změněny 
všechny zemské ústavy na ne-
mocnice. To se týkalo v Ivan-
čicích Ústavu hluchoněmých, 
ve kterém byla zřízena podle 
výnosu z 6. srpna 1914 reservní 
nemocnice. Léčením nemocných 
- raněných byl pověřen ředitel 
veřejné nemocnice v Ivančicích 
MUDr. Heribet Keckeis. 

První zranění v počtu 39 byli 

přivezeni v neděli 13. září 1914 
večer. Největší počet zraněných 
- 95, byl dopraven 25. října a 
nejvyšší počet ošetřovaných byl 
v ústavu dne 10. a 11. listopadu 
1914 - 246 osob. Celkový počet 
ošetřovaných od začátku války 
do konce roku 1915 byl 1489. 
Podobný stav byl také v průběhu 
roku 1916. V dalším roce bylo 
dosaženo nejvyššího počtu ošet-
řovaných vojínů 17. září 1917. 
Činil 241 osob, počet ošetřova-
ných v tomto roce byl 837 osob. 

Ještě v roce 1918 bylo k 1. úno-
ru ve stavu 219 osob, během roku 
bylo posláno do Brna 804 vojínů. 
Koncem roku 1918 bylo rozhod-
nuto přemístit zbylé nemocné do 
jiných nemocnic, aby ústav mohl 
být odevzdán zase svému účelu. 
Celkem prošlo lazaretem v Ivan-
čicích asi 4000 nemocných nebo 
raněných vojáků.

Přes snahu lékařů se nepodaři-
lo všechny nemocné nebo raněné 
úspěšně vyléčit. Kolem čtyřiceti 
jich zemřelo a byli pohřbeni podél 
dolní zdi ivančického hřbitova. 
Dnes není po vojenských hrobech 
ani památka. Po roce 1948 byla 
tato místa postupně prodávána 
zájemcům z Ivančic.

Málo známý je případ ital-
ských vystěhovalců v roce 1915 
do českých zemí. Do 1. světové 

války bylo Tridentsko (severní 
část Itálie) součástí Rakouska-
-Uherska. Po vstupu Itálie do 
války proti Rakousku-Uhersku 
dne 24. května 1915, se zde před-
pokládaly bojové akce a proto 
bylo koncem května spěšně vy-
stěhováno kolem 75 000 místních 
obyvatel, z toho asi 10 000 do 
českých zemí, kde byli rozptýlení 
do většiny měst a obcí.

Ivančický kronikář p. Kulda tuto 
skutečnost připomněl. „Dne 31. 
května 1915 přijelo do Ivančic asi 
80. vystěhovalců (uprchlíků) z již-
ního Tyrolska - děti pod deset let 
nepočítaje - samá chudina. Ženy 
ošklivé, ustarané, děti špinavé, 
otrhané jako cikáňata. Nebyla to 
samá chudina, doma byli někteří 
zámožní, museli však všechen 
majetek opustit, proto sem přijeli 
jako žebráci. Byli to lidé opravdu 
válkou ožebračení. Tam doma byli 
narychlo do vagonů nacpáni, třeba 
celý týden cestou k nám neměli 
možnost se umýti, najísti se po-
řádně a očistiti. V Židovské obci 

je 35 vystěhovalců, v křesťanské 
48. Dostávají od státu na stravu 70 
haléřů na osobu. Živí se hlavně po-
lentou, tj. kaší připravenou ze žluté 
kukuřičné mouky a vody. Obci 
jsou hrazeny náklady na ubytování 
- 1,80 K měsíčně na osobu.“

V ivančické matrice (č. 1251) 
je uvedeno 12 zemřelých ital-
ských vystěhovalců, ale pouze 
dva jsou z Ivančic. Ostatní jsou 
z okolích obcí např. Silůvek, 
Vedrovic, Zastávky a podobně. 
Pokud měli na ivančickém hřbi-
tově náhrobky, pak jsou zřejmě 
zničené, protože jejich jména 
nejsou v seznamu hřbitova. 

Po skončení války se vraceli 
zpět domů, tentokrát již do severní 
Itálie, poražené Rakousko muselo 
předválečná sporná území postou-
pit Itálii. Jejich domovy - obce 
byly vyrabované, zničené, protože 
zde přešla několikrát fronta. 

Podobně jak se v Ivančicích 
koncem května 1915 objevili vy-
stěhovalci z Itálie, tak 10. červen-
ce 1916 dojelo do Ivančic asi 100 
uprchlíků z Haliče a z Bukoviny. 

Opět můžeme použít poznámky 
kronikáře Kuldy: „Dne 10. čer-
vence 1916 dojelo do Ivančic 100 
uprchlíků z Haliče a z Bukoviny, 
židovského vyznání. O ubytová-
ní se postarali hlavně ivančičtí 
souvěrci, hlavně notář Pick. Lid 

reptá, že budou příčinou drahoty
a že se bude nedostávat chleba.

Poznámka k tomu. Obavy ty 
nebyly neodůvodněny, Židovští 
uprchlíci začali i tu všelijak kšef-
tařit a nikoli bez úspěchu. Někte-
rým se tu zalíbilo tak, že ani po 
válce netoužili nazpět do vlasti a 
všelijakým i nekalým způsobem 
pokoušeli se nabýti zde domov-
ského oprávnění.“ 

Židé z východní Haliče již před 
rokem 1916 i jednotlivě prchali a 
porůznu se zde zdržovali. Když 
pak nebezpečí v Haliči pominulo, 
vraceli se domů, aby se později 
zase vrátili sem. Ředitel Vašek 
zaznamenává 17. července 1916: 
„Uprchlíci z východní Haliče se 
opět dostavují.“ 

Přítomnost Židů z Haliče 
v Ivančicích ukázala, jak daleko 
už pokročila celková emanci-
pace ivančických Židů a jak se 
lišili od svých ortodoxních sou-
věrců z Haliče. Ti pobíhali po 
Ivančicích a okolních vesnicích 
v dlouhých černých kaftanech 
a s dlouhými pejzy, mluvili ne-
srozumitelnou němčinou - jidiš, 
vykupovali nezákonně potraviny, 
vajíčka, drůbež, máslo a sádlo a 
za drahé peníze na černo prodá-
vali v Brně a ve Vídni, čímž proti 
sobě popuzovali českou chudinu 
v Ivančicích, která trpěla špatným 
zásobováním. Tento řetězový ob-
chod čili keťasení provozovali i 
někteří místní židovští obchodní-
ci, ale u haličských Židů to bylo 
tak okaté, že se jimi ivančičtí 
Židé cítili kompromitování. 

Hned po válce museli Ivančice 
opustit, i když se jim nechtělo. Je-
jich neustálé oddalování odchodu 
z některých moravských měst 
vyvolalo nepokoje.

Ve Hřbitovní knize ivančické 
náboženské obce, uložené v ar-
chivu Židovského muzea v Praze, 
jsou uvedeny zajímavé informace:
Období válečných let 1914-1918 
nepřineslo genocidu židovského 
obyvatelstva, jak tomu došlo za 2. 
světové války. Přesto na východ-

ní frontě jim hrozilo nebezpečí 
za ústupu Rakušanů a postupu 
ruského vojska, neboť tito vojáci 
Židy krutě ponižovali, rabovali
i zabíjeli. Navíc historická paměť 
východních židů věděla o povstá-
ní Bohdana Chmelnického, tehdy 
od něj uplynulo 270 let, kdy Židé 
v dotyčných zemích byli bez roz-
dílu vyvražděni, pokud neuprchli. 
Není tedy divu, že za první světo-
vé války hromadně opouštěli své 
domovy, když se jim rakouské 
úřady snažily zajistit bezpečí. 

V uvedené knize je také zazna-
menáno deset úmrtí haličských 
Židů. Byli pohřbení jednak v no-
vé části hřbitova hlavně v řadách 
č. 8. a 9, jednak ve staré části 
hřbitova v oddělení dětských hro-
bů. Přesto, že je známo umístění 
náhrobků, jsou již většinou málo 
čitelné. S potížemi lze na dvou 
náhrobcích přečíst slovo „Kriegs-
flüchting“ - uprchlík. 

Další skupinou osob, která 
se během války v Ivančicích 
pohybovala, byli ruští zajatci. 
Už nezjistíme, kolik jich v Ivan-
čicích a okolí bylo. Pracovali na 
místech, odkud odešli muži do 
války. Známý je případ jejich 
využití při stavbě budovy nové 
přádelny textilky v Alexovicích 
v roce 1916. Byli ubytování 
v domě, kterému se dodnes říká 
„Na Palandě“, další pracovali v 
lihovaru v Němčicích, nebo při 
zemědělských pracích apod. Jsou 
známa tři úmrtí zajatců, všichni 
byli pohřbeni v řadě se zemřelý-
mi z vojenského lazaretu.

Pokusili jsme se připomenout 
neznámou část historie Ivančic za 
1. světové války. Ne vlastní vinou 
nebo úmyslem byly do Ivančic 
umístěny tisíce osob, které snad 
předtím ani nevěděly, že naše 
město existuje. 

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: SOkA Rajhrad 

- fond A 1, inv. číslo 1198 • Nová-
ček S.: Nacistické „konečné řeše-
ní“ židovské otázky v Ivančicích • 
Ivančické zpravodaje č. 2 a 3/2010

Budova přádelny z roku 1916

Plakát pro představení
Panoptikum Obutý pes

Několik hrobů zemřelých vystěhovalců z Haliče

Část hrobů uprchlíků na starém hřbitově v Ivančicích



ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                           20.03.20156

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM    23. 03. - 05. 04. 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

• 26.3. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání seni-
orů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
PŘIPRAVUJEME • 16.4. v 17.00 hod. - LOUTKOVÁ POHÁDKA O KOB-
LÍŽKOVI. V sále kina Oslavany. Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
• 18.-19. 4. - VII. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, 
DRAHÝCH KAMENŮ A ŠPERKŮ. Po celý víkend v Dělnickém domě a v Do-
mě dětí a mládeže v Oslavanech. V budově Domu dětí a mládeže proběhne 
výstava UV minerálů - Zářivý svět minerálů v UV světle. Otevřeno: So 09.00 
- 18.00, Ne 09.00 - 17.00 hodin. Vstupné 50 Kč, děti do 15ti let zdarma. 

Turistické informační centrum Dolní Kounice
Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 513 030 427,

tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• 28.3. od 19.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA S DOLŇÁKY. Kulturní dům,  
vstupné  60 Kč, občerstvení a tombola zajištěno. Pořádá TIC. 
PŘIPRAVUJEME: • 25.4. - Zájezd na výstavu květin FLORA OLOMOUC. 
Cena 200 Kč, zájemci se mohou hlásit v TIC. 

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 26.3. v 19.00 hod. - DAN BÁRTA + ILLUSTRATOSPHERE  - HUDEBNÍ 
UDÁLOST  ROKU 2015. Dan Bárta s kapelou Illustratosphere představí během 
vystoupení průřez celou svou tvorbou, zahraje novinky z aktuálního úspěšného 
alba Maratonika. Spolu se sestavou prvotřídních hudebníků předvedou jedinečný 
hudební zážitek. V KD Cristal. Vstupné: předprodej KIC 350 Kč, na místě 390 Kč. 
• 27.3. v 17.00 hod. - UČITELSKÝ KONCERT. Vystoupí pedagogové ZUŠ 
Rosice. Ve Společenském sále ZKC. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 28.3. od 9.00 do cca 15.00 hod. - VELIKONOČNÍ KUMŠTOVÁNÍ A FAR-
MÁŠSKÝ TRH. Prodejní výstava rukodělných výrobků s ukázkami řemesel ve 
Společenském sále ZKC spojený s prvním farmářským trhem tohoto roku, kde své 
produkty nabídnou malovýrobci a drobní pěstitelé z regionu. Na nádvoří zámku. 
Akci tradičně doprovodí bohatý program. Pořádá KIC Rosice.
• 2.-5. 4. - BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍH V KOSTELE SV. MARTI-
NA. Zelný čtvrtek - v 19.00 hodin, Velký pátek - v 19.00 hodin, Bílá sobota - ve 
20.00 hodin, neděle - Boží hod velikonoční v 9.15 hodiv.
• 10. 4. - KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU + VERNISÁŽ VÝSTAVY.
Vodní hudba G. F. Händela v nastudování Komorního orchestru ZUŠ Říčany u Prahy. 
Koncert bude spojený s vernisáží výstavy obrazů Josefa Brázdy, který bude provede-
ní skladeb řídit, a dále s tematickou výstavou výtvarných prací žáků ZUŠ Rosice.

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
• 28.3. od 14.00 hod. - VELIKONOČNÍ DÍLNY PRO VEŘEJNOST.
Velikonoční dekorace, svíčky, zdobení vajíček,… SVČ Ivančice, Zemědělská 2, 
tvořivá dílna, keramika. Poplatek: dle výrobku. 
• 28.3. od 16.00 hod. - MAKOVÁ PANENKA. Víla Lenka dětem přečte
pohádku a potom ji společně prožijí při různých hrách a dovednostech. Pro děti 
od 2 do 5 let. S sebou: přezůvky, pohodlný oděv pro dítě. Poplatek: 40 Kč/dítě.
• 2.-3. 4. - VELIKONOCE NA HORIZONTU. Dvoudenní příměstský tábor 
s velikonoční tematikou. Nazdobíme si vajíčky, upleteme pomlázku, zahrajeme 
hry venku i uvnitř. Tábor je určen pro dívky i chlapce ve věku 5-12 let. Poplatek: 
450 Kč (oběd, pitný režim, materiál na hry, pedagogický dozor). Přihlásit se 
můžete do 25. března v SVČ Ivančice nebo na chabinova@svcivancice.cz
• 3.4. od 9.00 do 13.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU PRO MLÁDEŽ. 
Určeno pro ročníky 1999 - 1997, tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhrad-
níků). Sportovní hala, Rybářská ulice, Ivančice, poplatek: 500 Kč/tým. Tým 
nahlaste do 29. března v SVČ Ivančice nebo na: podolsky@svcivancice.cz
• 5.4. od 15.00 hod. - PUTOVÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA. Přijďte 
pomoct zajíčkovi posbírat rozsypaná čokoládová vajíčka a zahrát si hry a soutě-
že. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, poplatek: 30 Kč/osoba.
• 8.4. od 17.00 hod. - LEPTANÉ SKLO. Netradiční zdobení skleniček, misek, 
destiček,… SVČ Ivančice, Zemědělská 2, tvořivá dílna. Poplatek: děti - 30 Kč 
+ materiál, dospělí - 50 Kč + materiál. S sebou: skleničky, skleněné destičky, 
misky (ne varné sklo). Přihlásit se můžete do 3. dubna v SVČ Ivančice.
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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
• 23.-27. 3. - ZVÍŘÁTKA V PARKU - CO SE DĚJE V TRÁVĚ. Ekologický 
program pro děti z mateřských škol v zámeckém parku. Děti se zábavnou for-
mou dozvědí mnoho zajímavého z oblasti přírody, o zvířátkách a rostlinách. 
• 2.-3. 4. - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU. Nocování na Do-
mečku, výlet do Znojma, znojemského podzemí, výlet vláčkem. Po výletu si na 
DDM vyrobíme velikonoční dekoraci a uvaříme chutnou večeři. Večer se podíváme 
na film a přespíme ve spacáku. Samozřejmě vás čekají hry a soutěže. Cena: 300 Kč
(doprava, strava, vstupné, materiál). Sraz v 9.00 hodin na DDM. Přihlášky na DDM. 
• 17.-21. 8. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU FUNNY ENG-
LISH. Pro děti 7-12 let. Každý den tématicky zaměřen: arts, sports,  animals, 
songs, holidays. Aktivní využití angličtiny ve hře a v tvorbě. Každý den od 9 do 
16 hodin. Hlavní vedoucí: Mgr. Hana Sobolová. Cena: 1.500 Kč (cca 20 hodin 
výuky, pitný režim, svačina, oběd). Přihlášky na DDM do 30. 6. 2015.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 28.3. - 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.
RŮZNÉ: • Zájemci o ZÁKLADNU PRÁŠILY (4. 7. - 11. 7.) nechť se závazně 
přihlásí do 31. 3. 2015 na tel. 723 223 169 u p. Milana Blahy. Doprava vlakem.
• V sobotu 2. 5. se koná „PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC“, které pořádá KČT 
JMO společně se slovenskými turisty v Beskydech. Trasa cca 12 km, stoupání 
v délce cca 2 km, potom hřebenovka. Lze jít i kratší trasu. (Velké Karlovice, 
Bumbálka, Masarykova chata, Třeštík, Léskové, Razula). Odjezd z Ivančic 
vlakem v 6.16 hod. do Brna a z Brna autobusem do V. Karlovic. Odjezd zpět od 
hotelu Razula v 16 hodin. Příjezd do Brna do 18.30 hodin. Cena zájezdu 300 Kč. 
Podrobnosti budou v nabídce na duben. Přihlásit se je nutno závazně včetně za-
placení ceny do 31. března 2015 u p. Jiřího Eibela, Široká 40, Ivančice. Termín 
je konečný. Akce je pouze pro členy KČT.

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 27.3. v 16.00 hod. - BESEDA NAD KRONIKOU. Tradiční beseda v před-
náškové místnosti muzea. Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
PŘIPRAVUJEME NA VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY: 
• 1.4. - 2.4. - VELIKONOČNÍ NOC V DDM. Pro děti od 1. do 5. třídy. Akce 
se uskuteční ve středu od 17 hodin do čtvrtka do 12 hodin. Cena: 200 Kč za dítě. 
Je v ní zahrnuta: večeře, snídaně, oběd, odměny, pedagogický dozor. Přihlášky 
jsou k vyzvednutí v DDM Oslavany od 2. března 2015. 
• 1.4. - 3.4. - LEZENÍ V KUŘIMI. Nejen pro děti lezeckého kroužku pořá-
dáme výlet na umělou lezeckou stěnu do Kuřimi a do bazénu Wellness Kuřim. 
Odjezd je z Ivančic z vlakového nádraží v odpoledních hodinách. Přihlášky
k vyzvednutí v DDM Oslavany do 25. března a další info na tel. 607 580 563 .
• 3.4. od 9.00 do 12.00 hod. - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ. Velikonoční
dílnička pro veřejnost v DDM. Vyrobíme si velikonoční dekorace z papíru (zá-
pich, přáníčko, kraslici). Poplatek 20 Kč.

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.
• středy od 15 do 17 hod. - ODPOLEDNÍ TVOŘIVÝ KLUB PRO MA-
MINKY S DĚTMI + HERNA. Vstupné 30 Kč/rodina.
• čtvrtky od 9 do 12 hod. - DOPOLEDNÍ TŘÍGENERAČNÍ KAVÁRNA
+ HERNA. Vstupné 30 Kč/rodina.
• 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
• 30.5. - ZÁBAVNÍ PARK PERMONIUM OSLAVANY A JÍZDA PARNÍM 
VLAKEM. Po ranní projížďce parním vlakem a prohlídce Muzea průmyslo-
vých železnic se necháme odvézt do zábavního parku Permonium. Zájemci o 
prohlídku hasičského muzea a muzea hornictví a energetiky budou pokračovat 
dále do Oslavan. Odjezd: 8.00 MK - U Blondýny, 8.05 MK - náměstí, 8.15 
Ivančice. Předpokládaný návrat do 19.00 hodin. Cena dopravy + jízda parním 
vlakem + prohlídka Muzea průmyslových železnic: 200 Kč / děti: 100 Kč. Bližší 
informace o jednotlivých atrakcích a cenách vstupného na internetových strán-
kách nebo v prodejně Květinka. Na tuto akci jsou ještě volná místa.
• 26.10. - SVÁTEČNÍ DEN VE VÍDNI II. Arsenal - Vojensko-historické 
muzeum, procházka historickou Vídní, pravděpodobně vojenská přehlídka. 
Doprava: 320 Kč / děti do 18 let 160 Kč. Na akci je nutné mít sjednané cestovní 
pojištění do zahraničí. Na tuto akci jsou ještě volná místa.
• 14.11. - PODZIMNÍ BUDAPEŠŤ s možností koupání v termálních lázních 
Széchenyi - varianta a) prohlídka města s průvodcem (tržnice, Parlament, Hrad-
ní vrch, ...) a varianta b) návštěva Szechényiho termálních lázní (největší lázně 
v Budapešti), pramen má 75°C, v lázních je 15 bazénů, 5 saun. Cena za dopravu: 
890 Kč, vstupenka do lázní: 400 Kč. Jedná se o zájezd s cestovní kanceláří.
Na akci je nutné mít sjednané cestovní pojištění do zahraničí. zatím volná místa.
• 12.12. - VÁNOČNÍ JARMARK VE SKANZENU V ROŽNOVĚ POD 
RADHOŠTĚM. Prohlídka Technického muzea Tatra v Kopřivnici, návštěva 
vánočního jarmarku ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Cena za dopravu:  
340 Kč. Přidáváme druhý autobus. Na tuto akci jsou ještě volná místa.
• PLATBY ZA DOPRAVU nejpozději 14 dní před odjezdem. PŘIHLÁŠKY
u p. Jelínkové v prodejně KVĚTINKA na Klášterním nám. 143 v M. Krumlově,
tel. 607 052 644 nebo mail vyletnicimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz

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 - duben - VÝSTAVA - KULTURNÍ AKCE MĚKS V ROCE 2014. 
Městský úřad Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• 27.3. v 18.00 hod. - AKADEMIE GYMNÁZIA MORAVSKÝ KRUMLOV. 
V kinosále M. Krumlov, vstupné dobrovolné.
• 30.3. v 17.00 hod. - SLAVNOSTNÍ KONCERT KE DNI UČITELŮ.
V tanečním sále ZUŠ M. Krumlov. Vstupné dobrovolné.
• 4.4. ve 20.00 hod. - VELIKONOČNÍ A POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA. K tanci 
i poslechu hraje skupina ARCUS  ROCK. Hotel Epopej, vstupné 70 Kč.
• 7.4. v 18.00 hod. - Vernisáž výstavy MORAVSKOKRUMLOVŠTÍ VÝ-
TVARNÍCI v galerii Knížecí dům. Galerie Knížecí dům, otevřeno po - pá 8-11
a 12-15.30, so 9-12, ne 14-16. Vstupné 20 Kč, snížené 10 Kč, školní skupiny zdarma.
• 8.4. v 10.00 hod. - JARNÍ POHÁDKA. Dětské divadelní představení
pro veřejnost i školy. V kinosále M. Krumlov. Vstupné 40 Kč.

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

• 27.3. - NOC S ANDERSENEM. Nocování dětí v knihovně tentokrát na téma: 
„S Večerníčkem za dobrodružstvím.“ Hry a soutěže na dané téma, skládání ve-
černíčkovské čepice, puzzle, hraní pexesa, luštění kvízu, vyrábění postavičky 
Večerníčka, hledání pokladu, opékání špekáčků, odvážná stezka, čtení z knih
s večerníčkovou tématikou a to vše v kostýmech postav z večerníčků  - spolupráce 
se skautským oddílem. V rámci oslav 50 let trvání Večerníčka amatérský divadelní 
spolek ADS Špalek zahraje pohádku „O Červené Karkulce, ale trochu jinak“.
• 1.-30. 4. - NEJKRÁSNĚJŠÍ OBÁLKA KNIHY. Výstava výtvarných prací dětí 
místních i okolních MŠ a žáků I. stupně ZŠ v rámci Mezinárodního dne dětské 
knihy a Světového dne knihy. V dětském oddělení knihovny. 
• 13.4. ve 14.30 hod. - PĚŠKY DO ŘÍMA. Dobrodružné vyprávění Tomáše 
Bublana, který se rozhodl se svým kamarádem splnit si svůj sen. Na čtyřicet dní 
opustili domov a vypravili se na 1200 km dlouhý pochod do Věčného města. Cestou 
navštívili Benátky a Assisi, setkali se s mnoha zajímavými lidmi a zažili odmítnutí 
i neuvěřitelnou pohostinnost. Velikonoční Literární kavárna s tradiční pomlázkou, 
kávou a buchtičkami. Na Domě s pečovatelskou službou, vstupné 25 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.-29. 3. - 17. ročník filmového festivalu „SVĚTLO A STÍNY SVĚTA“. 
Promítání filmů s ekologickou tématikou a zabývajících se lidskými právy
+ přehlídka autorských snímků. Pořádá SVČ Miroslav pro ZŠ Miroslav.
• 27.3. v 18.00 hod. -  NOC S ANDERSENEM V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 
MIROSLAV. Na akci je nutno přihlásit se předem, počet míst je omezený.
• 28.3. - VELIKONOČNÍ MIROSLAVSKÁ FLORBALKA. SVČ Miroslav. 
• 29.3. od 16.00 hod. - MATOUŠOVY PAŠIJE od Johanna Georga Kühnhause-
na v podání Brněnského ekumen. sboru a komorního orchestru. Evang. kostel.
PŘIPRAVUJEME: • 17.4. ve 14.00 hod. - 3. ročník soutěže POZNEJ SVÉ 
MĚSTO. prolog k Miroslavské šlápotě. V SVČ Miroslav.
• 18.4. - 25. ročník turistického pochodu MIROSLAVSKÁ ŠLÁPOTA (pěší 
trasy různé délky, bohatý program, oheň a občerstvení). V cíli bude hrát tramp-
ská kapela ŠERO. Start i cíl jsou ve Středisku volného času Miroslav od 8.00 do 
10.00 hodin. Pořádá - SVČ Miroslav a Základní škola Miroslav. 

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 31.3. - POHLEDY Z LUCEMBURKU. Výstava fotografií - VLADIMÍR 
ROHÁČEK. Chodba Památníku A. Muchy Ivančice, vstup zdarma.
• do 24.5. - VELKÉ PRÁDLO NAŠICH PRABABIČEK. Muzeum Brněnska 
- Muzeum v Ivančicích pořádá výstavu, seznamující s postupy praní a ošetřová-
ní prádla v minulosti. Galerie Památníku A. Muchy.
• 28.3. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY. Palackého náměstí.
• 7.4. v 18.00 hod. - AUSTRÁLIE. Beseda s promítáním o výpravě napříč 
Austrálií - KAREL KOCŮREK Na přednášce zazní také hudební nástroj aus-
tralských domorodců - didgeridoo. Kino Réna Ivančice, vstupné: 40 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 14.5. v 19.00 hod. - ZASE TA SBOROVNA. Komedie 
z prostředí provinčního učňovského střediska, navazující na úspěšnou komedii 
Sborovna v podání Divadla Pavla Trávníčka. Účinkují: Pavel Trávníček, Linda 
Finková, Kateřina Kornová, Hana Sršňová, Monika Fialková, Hana Tunová, 
Zdeněk Havlas. Kino Réna Ivančice, vstupné: 250 Kč. Předprodej od 13. 4. v KIC.

Hotel Ryšavý ve Vémyslicích vás od 27. března do 1. dubna zve na

MENU Z RYB A DARŮ MOŘE
PŘEDKRM   75 g Kapří pepřenky, kváskový chléb - 59 Kč
POLÉVKA  0,22 l Halászlé  - polévka ze směsi ryb, zeleniny
  (cibule, brambory, rajčata, paprika) a koření - 39 Kč
SPECIALITY  200 g Steak z mečouna doplněný rukolovo-dýňovým salátem 
   a jablečným dresinkem - 199 Kč
      300 g Na másle pečený platýz v celku plněný bylinkami
  s grilovanou zeleninou - 239 Kč
      250 g Špalíčky z chobotnice na listových salátech
  dle nabídky zakáplé medovým vinaigrettem - 189 Kč
DEZERT     1 ks Tažený makový štrůdl s višněmi - 42 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gastronomický a kulturní kalendář restaurace Hotelu Ryšavý:
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

od 22. května do 11. června - CHŘESTOVÉ DNY 
od 22. do 24. května - 21. SLAVNOSTI CHŘESTU V IVANČICÍCH 

Přímo na náměstí nabídneme delikátní pokrmy z chřestu. V pátek 22. května 
bude šéfkuchař František Sigmund vařit přímo před diváky.

Kompletní nabídku naleznete na www.hotelrysavy.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici č. 3 naproti hasičům
25. 3. a 1. 4. 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
30. 3. a 31. 3. v 18.00 hodin - V NÁRUČÍ ANDĚLŮ

Posilující setkání s andělskou terapií a kartami. Autorský, relaxační 
a léčivý program s osobním přístupem. Těší se na vás Markéta. 
Vstupné: 200 Kč. Z kapacitních důvodů je akce V náručí andělů 
rozdělena, můžete si vybrat, který den se Vám více hodí, místo si 

vždy rezervujte alespoň den dopředu!
NA AKCE SE PŘIHLAŠUJTE PŘEDEM NA TEL.777 198 577

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

Středisko volného času Ivančice pořádá

VELIKONOCE NA HORIZONTU
čtvrtek 2. až pátek 3. dubna

Dvoudenní příměstský tábor s velikonoční tematikou. Nazdobíme si 
vajíčky, upleteme pomlázku, zahrajeme hry venku i uvnitř. 

Tábor je určen pro dívky i chlapce ve věku 5-12 let v místě SVČ 
Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 450 Kč (oběd, pitný režim, 
materiál na hry, pedagogický dozor). Přihlásit se můžete do 25. 3.

v SVČ Ivančice nebo na chabinova@svcivancice.cz



» AUTO - MOTO
koupím
•• Škoda 1000 MB, 110, 120, Favorit 
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto. 
Může být odhlášené, ale v původním 
stavu. Tel.: 602 950 128.

•• jakékoli auto do 50.000 Kč, nejlé-
pe Škoda, nebo Volkswagen, ale může 
být i jiná značka. Za nabídky předem 
děkuji. Tel.: 604 470 816.

•• jakékoli auto pojízdné i nepojízd-
né, vyřídím doklad o likvidaci, platba 
hotově. Tel.: 777 231 309.
•• doklady na předválečné motorky 
do roku výroby 1958 i v depozitu! 
Popř. i jakékoliv náhr. díly na tyto 
motocykly. Tel.: 723 696 830.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Felicia Combi 1.3 Mpi, r. v. 
1997, najeto 145 tis. km, klimatizace, 
dobrý stav, EKO poplatek zaplacen, 
cena 19.990 Kč. Tel.: 731 919 206.

•• Škoda Fabia Combi 1.4 Mpi, r. v. 
2002, dobrý technický stav, kosmetic-
ké vady, nutno vidět, cena 39.990 Kč. 
Tel.: 731 919 206.

•• litá kola s letními plášti na vůz Fiat 
Marea. Dohodou. Tel.: 723 843 409.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• byt 2+1 v Ivančicích, bez RK. Tel.: 
775 190 419.
•• Aktuálně pro naše klienty hledá-
me byt 2+1 a byt 3+1 v Moravském 
Krumlově. Kontakt: Lenka Bur-
šíková, managerka pobočky CO-
LOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.
Tel.: 723 602 206, email: krumlov@
rkcoloseum.cz, www.rkcoloseum.cz
prodám
•• byt 2+1 v M. Krumlově, dům je po 
revitalizaci, po kompletní rekonstruk-
ci, prodej bez RK, 4. p., výtah, sklep, 
nízké náklady. Tel.: 732 347 758.
pronajmu
•• 1+1 v Oslavanech za 4.500 Kč + ná-
klady na bydlení. Tel.: 724 950 726.
•• byt v Oslavanech 3+1. Cena 6.900 
Kč + služby. Tel.: 737 523 464.

•• byt 3+1 s balkonem v Oslavanech. 
U zdravotního střediska. Blízko ob-
chody, autobusové nádraží, dvě dět-
ská hřiště. Klidné prostředí. Ideální 
pro rodinu. Tel.: 734 455 237. 

•• Pronajmu ornou půdu - k. ú. 
Tulešice, H. Dubnany, D. Dubna-
ny, Vemyslice a okoli, cena 2.500 
- 3.800,- Kč dle bonity a velikosti. 
Koupě také možná, cena dle bonity. 
Tel.: 777 581 770.

» ELEKTRO
prodám
•• LCD monitor Samsung, cena 300 
Kč.  Tel.: 792 264 665.
•• pračku Mini Romo se ždímačkou 
a ždímačku Romo, málo použitá. Tel.: 
603 900 890.
•• satelitní parabolu Sharp, použitá. 
Tel.: 725 614 057.

» NÁBYTEK
prodám
•• obývací stěnu a sedací soupravu
v dobrém stavu. Tmavá, i jednotlivě, 
za 1.500 Kč. Tel.: 732 133 378.
» STAVBA - BYDLENÍ
prodám
•• míchačku. Tel.: 603 938 541.
•• za odvoz 11 ks starších úzkých 
obrubníků + zbytky a zlomky chod-
níkové dlažby. Vhodné k olemování 
záhonu, na cestičky, do betonu apod. 
Ivančice. Tel.: 606 473 212.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětskou autosedačku do 9 kg v 
dobrém stavu a starší dřevěné houpací 
kohouty. Tel.: 723 224 165.
» RŮZNÉ
•• TOTÁLNÍ VÝPRODEJ SVATEB-
NÍHO SALONU ROYAL. Svatební 
a společenské šaty, bižuterie, doplň-
ky. Za nízké ceny. Tel.: 732 170 195, 
www.svatebnisalonroyal.cz
•• Firma Veratix s. r. o., provoz Mo-
ravský Krumlov, Dvořákova 638, na-
bízí k prodeji kusový dřevěný odpad 
z truhlářské výroby - směs borovice, 
lípa, buk. Cena: 300 Kč/m3. V případě 
zájmu volejte: 775 989 002.
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
•• univerzální nosič jízdních kol na 
auto, na zadní dveře (kufr) nový i s kra-
bicí nepoužitý, cena 700 Kč. Tel.:
792 264 665.

•• dřevo na topení - borovice nařeza-
ná v metrech, dopravu mohu zajistit. 
Tel.: 728 218 727.

•• pánské horské kolo, pěkné. Cena 
4.500 Kč. Tel.: 724 760 325.
•• zvlhčovač vzduchu Bionaire BWM 
401, nový, nepoužitý. Dále zachovalé 
dámské jízdní kolo Olpran s přehazo-
vačkou, s nosičem atd. A starší elek-
trický rozvaděč na 220 a 380 V.  Ceny 
dohodou. Tel.: 774 020 500.
•• dětské kolo od 2 až 5 let, pánské kolo 
horské zánovní. Tel.: 603 900 890.
» ZAHRADA
•• Kdo ostříhá přerostlé zahradní 
keře? Tel.: 723 616 258.
prodám
•• krmnou řepu. Tel.: 725 614 057.
» ZVÍŘATA
prodám
•• kozu bílou. Cena dohodou. Tel.: 
602 551 801.
•• králíky jatečné i na chov. Cena 200 
Kč. Tel.: 724 957 358.
» SEZNÁMENÍ
•• 59letý svobodný muž hledá sobě 
ženu - přítelkyni. Tel.: 733 273 210.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)

•• Zavedený salon Marilyn Ivančice 
pronajme VYBAVENÝ PROSTOR 
pro: masáže, kosmetiku, pedikúru, 
modeláž nehtů, i jednotlivě. Nástup 
ihned. Informace na 777 088 146. 

•• Hledám hodnou, fyz. zdatnou pani 
k péči o seniora, po-pá, 3 hod. denně, 
střídavě dop. a odp. za přísl. odměnu. 
Trstěnice a okolí. Tel.: 722 787 144.

•• Základní škola, Lesonice, okres 
Znojmo, přijme kvalifikovaného 
pedagoga prvního stupně pro 
třídu spojených ročníků 3., 4., 5., 
(od nového školního roku). Moti-
vační dopis s životopisem zasílejte
na adresu: zs.lesonice@tiscali.cz
do 24. dubna 2015.

•• Vzhledem k rozšiřující se výrobě 
nabízíme volné pracovní pozice: 
Truhlář/ka ve dřevozpracující díl-
ně společnosti VERATRIX s. r. o., 
Dvořákova 638, Moravský Krumlov. 
Pracovní úvazek plný. Minimální stu-
peň vzdělání: vyučen. Požadavkem: 
zručnost, flexibilita, samostatnost. 
Mzdové rozpětí 12.000 - 20.000 Kč.
V případě zájmu volejte: 775 989 002. 
Vaše strukturované životopisy zasílej-
te na email: info@veratrix.cz

•• Stavební firma OSP, spol. s r. o. 
se sídlem v Moravském Krumlově 
hledá do svých řad pracovníka na 
pozici: PROJEKTANT - NÁVRHY 
DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ. Poža-
dujeme min. SŠ vzdělání stavební-
ho směru, samostatnost při řešení 
zadaných úkolů. Nabízíme zázemí 
stabilní firmy a odpovídající pla-
tové ohodnocení. Tel.: 515 322 341, 
e-mail: info@osp-mk.cz

•• Zavedený salon Marilyn Ivančice 
pronajme VYBAVENÉ KADEŘ-
NICTVÍ. Nástup ihned. Informace 
na tel. 777 088 146.
 

» 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)
•• TRUHLÁŘSTVÍ Petr Vejvalka 
nabízí výrobu nábytku na míru: 
kuchyně, šatní skříně, vybavení 
kanceláří a obchodů. Zajistíme 
také montáž včetně dopravy. Více 
info na www.truhlarstvivejvalka.cz 
nebo na tel.: 605 808 766.
•• Byli jste zraněni při dopravní 
nehodě  jako spolujezdec, cyklista, 
chodec? Nemusíte být pojištěni a 
přesto máte nárok na odškodnění 
po dop. nehodě. Tel.: 736 265 912.
•• 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.
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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 26.3. v 18.00 POPELKA 
so 28.3. v 15.00 Rodinný romantický film USA
ne 29.3. v 10.30 (vždy dabing)

čt 26.3. ve 20.00 VYBÍJENÁ
pá 27.3. ve 20.00 Komedie ČR
so 28.3. v 18.00
a ve 20.00 hodin

čt 2.4. ve 20.00 VYBÍJENÁ
  Komedie ČR

pá 3.4. v 18.00 KOBRY a UŽOVKY 
so 4.4. ve 20.00 Drama ČR

pá 3.4. ve 20.00 FOTOGRAF
  Drama ČR

so 4.4. v 15.00 OVEČKA SHAUN VE FILMU
ne 5.4. v 17.00 Anim. komedie VB / FRA, dabing

so 4.4. v 18.00 PŘÍBĚH MARIE 
  Životopisný film FRA 

ne 5.4. ve 20.00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
  Romantický film USA
UPOZORNĚNÍ: Od 1. 4. do 15. 5. bude v kině Réna Ivančice 
probíhat kompletní rekonstrukce WC. V provozu bude pouze 
jedno WC. Předem žádáme o pochopení a vaši shovívavost! 

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

so 28.3. v 18.00 TRABANTEM
  AŽ NA KONEC SVĚTA
  Dokumentární road movie ČR

ne 29.3. v 18.00 BLACK ICE
  Dokument Niz., dabing

so 4.4. v 18.hod. CHLAPECTVÍ
  Drama USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

st 25.3. v 17.00 WHIPLASH
  Hudební drama USA

čt 26.3. v 17.00 DÍRA U HANUŠOVIC
  Komediální drama ČR

čt 26.3. ve 20.00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
  Romantický film USA

pá 27.3. ve 20.00 CHAPPIE
  Akční sci-fi USA 

so 28.3. v 17.00 (3D)  KONEČNĚ DOMA
ne 29.3. v 17.00 (2D)  Anim. komedie USA, dabing

so 28.3. ve 20.00 BABOVŘESKY 3
  Komedie ČR

ne 29.3. ve 20.00 DIVOČINA
  Drama USA 

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

Ředitelství Mateřské školy v Petrovicích oznamuje, že

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2015 / 2016 se bude konat

ve středu 1. dubna 2015 v 10.00 hodin v budově mateřské školy.
Nabízíme: • výchovu a vzdělávání dětí v klidném, téměř rodinném 
prostředí • všestranné rozvíjení dětské osobnosti zaměřené nejen
na přípravu dětí do ZŠ, ale především pro život • logopedický kroužek 
k nápravě vad řeči • práci dětí s interaktivní tabulí • zajímavé akce 
pro děti, ale i jejich rodiny • stravování dětí z vlastní školní jídelny
• možnost umístění dětí i z MK a okolních obcí, a to i mladších tří let.

K zápisu do MŠ se rodiče dostaví se svým občanským průkazem,
s rodným listem a očkovacím průkazem dítěte.

Bližší info na tel.: 515 323 124 nebo 736 624 588.

KURZ PODNIKÁNÍ
Živnostníci, zaměstnaní, studenti i vy, co hledáte svobodné povolání 

nebo uplatnění v životě. Zveme Vás na kurz základů podnikání 
placený evropskou firmou pod záštitou firemního vzdělávání EAFM.

(European Academy for Financial Management,
Heumarkt 1, 50667 Köln, Deutschland)  

Téma: SÍŤOVÝ MARKETING
Místo konání: Brno, Olomouc, Znojmo, Ivančice

Zahájení: 9. 4. 2015 v 17.00 hodin
Požadavek: SŠ, VŠ vzdělání, čistý trestní rejstřík
Přihlášky zasílejte na: e-mail pkurz@centrum.cz

mobil (+420) 602 745 038 nebo (+420) 728 451 234

Zahrádkáři z Rybníků zvou všechny příznivce a milovníky dobrého 
vína na tradiční již

50. ROČNÍK
JUBILEJNÍ VÝSTAVY VÍNA

spojené s ochutnávkou.
Akce se koná na Velikonoční neděli 5. dubna od 10.00 hodin

v kulturním domě v Rybníkách. 
Každoročně je vystaveno asi 300 vzorků od místních vinařů i vinařů 
z širokého okolí. K dobré náladě a pohodě přispěje vystoupení 

cimbálové muziky. Srdečně zvou pořadatelé.

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.

Reprízy: 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.

Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích
Vás srdečně zve na výstavu

VELKÉ PRÁDLO NAŠICH PRABABIČEK
Výstava seznamuje s postupy praní a ošetřování prádla v minulosti.

12. března - 24. května 2015
Památník Alfonse Muchy v Ivančicích, Palackého nám. 9

otevřeno: úterý, čtvrtek, pátek  9 - 12 a 13 - 16 hod.  
středa 9 - 12 a 13 - 17 hod.; sobota, neděle 13 - 17 hod.

www.muzeumbrnenska.czRámování, 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

MORAVSKOBRÁNICKÝ BLEŠÁK
Bráničánek, o. s. opět zve nejen místní, ale i přespolní
na Jarní moravskobránický blešák, který se bude konat

jako již tradičně na potoku u dětského hřiště
v sobotu 11. dubna 2014 od 14 do 16 hodin.

Přijďte nabízet, nakupovat nebo měnit. Určitě zde najdete něco 
zajímavého pro sebe a naopak můžete svojí nabídkou udělat radost 
jinému. Část výtěžku bude opět věnována na dobudování dětského 

hřiště. Těší se na vás pořadatelky Jana Černá a Halka Kočí.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi
Vás zve na velikonoční koncert

MATOUŠOVY PAŠIJE 
od Johanna Georga Kühnhausena

v podání Brněnského ekumenického sboru a komorního orchestru
na Květnou neděli 29. března 2015 v 16.00 hodin

v evangelickém kostele v Miroslavi, Husova 44
vstupné dobrovolné

ZUŠ A. Muchy Ivančice, ZUŠ Oslavany, ZUŠ Mohelnice a ZUŠ 
Pozořice Vás zvou na koncert čtyř škol

FILMOVÁ HUDBA A MUZIKÁL
29. března v 15.00 hodin - kino Réna Ivančice

a 31. března v 10.00 hodin v Mohelnici

Základní umělecká škola A. Muchy vás zve na

TRADIČNÍ KONCERT UČITELŮ
úterý 24. března v 17.00 hodin v sále ZUŠ Ivančice

Vinařský spolek v Miroslavských Knínicích oznamuje všem 
milovníkům dobrého vína, že dne 28. března 2015 od 10.00 hod.

se koná v zámeckém sále v Miroslavských Knínicích

OCHUTNÁVKA VÍN
ze znojemské vinařské podoblasti a okolí. K degustaci se nám 
podařilo zajistit 450 vzorků vín, z čehož přes 60 vzorků tvoří odrůda 
veltlínského zeleného. Součástí této akce bude vyhlášení KRÁLE 

KNÍNICKÝCH VELTLÍNŮ. Bohaté občerstvení zajištěno.
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FARMÁŘSKÉ TRHY V REGIONU

14. března
11. dubna
9. května
6. června

x
22. srpna
19. září
17. října

14. listopadu
12. prosince

28. března
25. dubna
16. května
20. června

x
x

5. září
3. října a 31. října

28. listopadu
x

28. března
19. dubna
30. května
21. června

x
16. srpna
26. září
18. října

x
x

Moravský Krumlov
náměstí TGM

Ivančice
Palackého nám.

Rosice
zámek - nádvoří

Malí sportovci na Halovém 
mistrovství v atletice

Ve dnech 5. - 8. března se v Praze konalo Halové mistrovství Evro-
py 2015. Ve čtvrtek  5. března  se malí atleti z Ivančic a Moravského 
Krumlova z klubu AC Moravský Krumlov dočkali vytoužené odměny, 
kterou získali v celorepublikové soutěži „Atletíme k Halovému mis-
trovství Evropy“. Cestovali do Prahy, kde vstupenky na čtvrteční závo-
dy obdrželi přímo z rukou předsedy Českého atletického svazu. 

Některé děti doprovázeli jejich rodiče i jiní rodinní příslušníci. Slav-
nostní předání vstupenek proběhlo v přilehlé GALERII HARFA, což 
je velké obchodní centrum, které s O2 arenou sousedí. Poté se všichni 
vydali do dějiště závodů - areny. Mnozí zde byli poprvé v životě. Vidět 
na vlastní oči sportovce z celého světa, být fanoušky českého týmu 
v nich zanechalo celoživotní vzpomínky.

Pro menší děti byla dlouhá cesta a pozdní návrat domů náročné. Přesto 
si nenechali tuto jedinečnou příležitost ujít ani nejmladší členové týmu. 
Akce začínala v 16.00 hod. Diváci nejprve fandili závodníkům ve vrhu 
koulí a skoku do dálky. Pestrý doprovodný program, který k zahájení 
mistrovství neodmyslitelně patří, byl spuštěn ve 20 hodin. Mohli jsme ho 
sledovat v přímém přenosu i my doma u televizních obrazovek.

Děti stanuly v průběhu odpoledne po boku několikanásobné mistry-
ně ve vrhu koulí Heleny Fibingerové. Vyfotily se s ní. 

V sobotu se někteří do O2 areny vrátili znovu. Čekalo je setkání  s vý-
znamnou osobností naší atletiky - tentokrát se jednalo o dvojnásobnou 
olympijskou vítězku v hodu oštěpem - Barboru Špotákovou. Fotografie 
z obou dnů si můžete prohlédnout na stránkách: atletika-mk.webnode.cz

Již nyní se těšíme na nové zážitky, které nás s atletickým klubem 
čekají. Držte nám pěsti, ať se nám v jarní sezóně v jednotlivých závo-
dech daří stejně jako doposud.                         Mgr. Jarmila Loudová

V loňském roce - 11. října - 
jsem se s kamarádem jel podívat 
na motokros do Dolních Heřma-
nic u Velkého Meziříčí. Meteorit 
cup je soutěž pro mládežnické 
kategorie, kategorie dospělých 
(dle výkonnosti) a kategorie vete-
ránů. Jedná se o soutěž na úrovní 
republikové třídy (závodníci se 
sjíždějí téměř z celé republiky). 
Úroveň jednotlivých kategorií mě 
překvapila, co všechno závodníci 

se svými stroji zvládají.
Ve startovním poli kategorie 

veteránů jsem objevil jméno Josef 
Kudláček z Moravského Krum-
lova - Polánka. Závodník, který 
v obou rozjížďkách suverénně 
zvítězil a získal titul ve své kate-
gorii. Mezi jednotlivými rozjížď-
kami jsem měl možnost s někte-
rými závodníky i doprovodnými 
servismany hovořit. Všichni se 
shodli, že právě Josef Kudláček 

je příkladem pro mladou generaci 
sportovců, svou pílí, houževna-
tostí, rozvahou a skromností.

Motokros je krásný sport pro 
pravé chlapy. Vyžaduje tvrdou 
přípravu po celý rok, určitě správ-
nou životosprávu a zdravý způsob 
života. Klobouk dolů před tím, kde 
pan Josef Kudláček, který chodí 
každodenně do práce, bere čas na 
tak kvalitní přípravu. Bez podpory 
rodiny je to téměř nemožné.

Píši o panu Josefu Kudláč-
kovi i proto, že i v Moravském 
Krumlově jsou sportovci, kteří 
reprezentují naše město na re-
publikové úrovni, a málokdo 

z občanů Krumlova ví o úspěších 
pana Josefa Kudláčka, stejně jako 
i ostatních sportovců.

Tak jako v jiných sportech, 
které si zaslouží pozornost spo-
lečnosti, i motokros v podání 
pana Josefa Kudláčka stojí za 
pozornost a podporu.

Díky, pane Josefe Kudláčku za 
příkladnou reprezentaci našeho 
města i celého krumlovského 
regionu a přeji Vám mnoho zdra-
ví, stálou podporu Vaší rodiny, 
bezchybnou techniku a mnoho 
příznivců tohoto krásného moto-
ristického sportu.

Lubomír Hrubý, M. Krumlov

Krumlovský Josef Kudláček na špici startovního pole

Ve středu 4. března schválilo 
zastupitelstvo města Ivančice 
rozpočet na rok 2015. V návrhu 
investičních akcí pro rok 2015 
bylo schváleno vybudování hřiště 
s umělým povrchem v rozpočto-
vané částce 3 miliony korun.

Po třech letech marného úsilí se 
ivančičtí fotbalisté dočkají hřiště s 
umělým trávníkem třetí generace. 

Hřiště o minimálním rozměru 31 x 
48 m, včetně osvětlení, má být vy-
budováno v areálu městského stadi-
onu na Malovansku. Umělka bude 
fotbalistům sloužit jako treningová 
plocha zejména v době nepříznivé-
ho počasí a zimního období.

Rozměry hřiště umožní mladší 
a starší přípravce sehrávat na 
umělce také mistrovská utkání.

Vedení fotbalové oddílu děkuje 
zastupitelům města Ivančice za ten-
to vstřícný krok.   Ing. Jan Blatný, 

předseda FC Ivančice

„Umělka
„
 pro FC Ivančice

Atletický klub Ivančice, o. s. 
zhodnotil svoji činnost za loňský 
rok na své členské schůzi, která 
se tradičně konala v zasedací 
místnosti MěU v Ivančicích. 

Hlavní náplní atletického klu-
bu je pořádání atletických závodů
v rámci města, ale i ivančického 
regionu, a to zejména pro děti a 
mládež. Proto byli také na toto 
jednáni pozváni zástupci MěU 
Ivančice, škol, regionu a SVČ 
Ivančice. Z pozvaných hostů 
byla přítomna pouze paní Mgr. 
Jana Heřmanová, ředitelka SVČ 
Ivančice, s kterým jsme navázali 
v loňském roce úspěšnou spolu-
práci při organizování závodů. 

Naše členská základna měla 
pouze 17 členů, z toho 6 žen a 11 
mužů. Jedná se většinou o bývalé 
atlety a funkcionáře oddílu atleti-
ky Slovan Ivančice, kteří si našli 
cestu k tak krásnému sportu, jako 
je lehká atletika, jež dává možnost 
změřit své dovednosti v rychlosti, 
síle, obratnosti, vytrvalosti a cel-
kové vyspělosti sportovce.

Činnost klubu řídil pětičlený 
výbor, kterému předsedal Mgr. 
Jan Kratochvil. Hlavní výborovou 
činností byla organizace klubu, 
administrativní záležitosti, spon-
zoři, zajištění inventáře klubu
k závodům a samotné závody.

V roce 2014 jsme uspořádali 
11 atletických akcí, kterých se 
účastnilo 180 chlapců, 207 dívek, 

20 mužů a 13 žen. Pokud si při-
pomeneme jednotlivé akce, tak to 
byl v dubnu „Jarní přespolní běh“,
po němž následoval v květnu 
memoriál Jaromíra Růžičky, který 
se skládal z běhu na 60 m, skoku 
dalekého a hodu kriketovým míč-
kem. V červnu si pak děti a mládež 
mohly vyzkoušet svoji vytrvalost v 
běhu na 12 minut. V tomto měsíci 
také pomáhali někteří naší členové 
při organizování sportovních sou-
těžích pro děti, které navštěvují 
speciální školu a při sportovním 
odpoledni speciální školy.

Měsíc září se vyznačoval pro 
náš klub pořádáním dvou závodů, 
a to sportovního odpoledne na 

dráze, kde se běželo 60 m a 400 m,
trio dopňoval hod kriketovým 
míčkem. V druhé polovině září se 
uskutečnil běh do Kocperských 
schodů, kde startovaly všechny 
kategorie včetně mužů a žen. Prá-
vě v loňském roce byly vytvořeny 
nové traťové rekordy. První čtvr-
tek v řijnu patřil tradiční hodi-
novce, která měla už svůj dvacátý 
osmý ročník. Běželi muži a ženy. 
Zde naopak rekordy nepadaly, ale 
velký počet startujících žen na tak 
náročném závodě udělal velkou 
radost pořadatelům.

Závěrečné dva závody pro-
běhly v přírodě, první byl přes-
polní běh do vrchu „Šibenice“
a poslední se uskutečnil přespolní 
běh okolo střediska SVČ na ulici 

Zemědělská. Kromě hodinovky 
patřily všechny závody do poháru 
ATLETICKÉHO KLUBU Ivanči-
ce mládeže a žactva, proto také 
na středisku SVČ Ivančice bylo 
provedeno po přespolním běhu 
vyhodnocení celkového pořadí 
poháru v jednolivých kategoriích.

Musíme také konstatovat, že 
běžecký pohár se velmi dobře po-
vedlo zorganizovat. Pestrost jed-
notlivých závodů, od startů v drá-
hových atletických disciplinách, 
přes běhy do vrchů, vytrvalostní 
běh a konče přespolním během, to 
je plejáda všech atletických disci-
plin. S menší účastí startujících, 
ale v přátelském prostředí závod-
níků a jejich doprovodu se muselo 
toto atletické klání všem líbit.

Zde bych chtěl poděkovat za 
vzorné uspořádání poháru ze-
jména panu Hutárkovi a členům 
SVČ, ale i ostatním našim čle-
nům. Stalo se tradicí, že na všech 
závodech dostali všichni závod-
níci občerstvení a nejlepší z nich 
pak diplomy, medaile a ceny, tak 
to bude i v letošním roce a vyhod-
nocení běžeckého poháru proběh-
ne 10. října po přespolním běhu 
na středisku SVČ - Horizont. 

Hlavními sponozory byly: 
město Ivančice, ivančický region, 
skupina ČEZ, SVČ, fy SVAPO 
Brno a ASFALTELAST Brno, 
které se materilně i finančně podí-
lejí na organizaci těchto závodů.

V příštím období nás čeká 
hodně práce při úpravě atletické 
dráhy a sektorů, aby odpovidaly 
pravidlům a bezpečnosti, v ob-
lasti financování pak materiálně 
zajistit jednotlivé závody a vyba-
venost jednotlivých sportovišť.

Chtěli bychom rozšířit naše 
řady o nové členy klubu, organi-
zátory a pořadatele, a proto rádi 
Vás mezi námi uvítáme.
Richard Pokorný, místopředseda 

atletického klubu Ivančice

Atletický klub Ivančice hodnotil sezonu

TERMÍNY ZÁVODŮ V ROCE 2015:
• 11. 4. - Přespolní běh na Malovansku 
• 21. 5. - Memoriál J. Růžičky na Malovansku
• 11. 6. - Běh na 12 minut na Malovansku 
• 19. 9. - Běh na Boží Horu, staré sídliště 
• 26. 9. - Běh do vrchu, ul. Horní Hlinky
• 1. 10. - Hodinovka na Malovansku
• 3. 10. - Oslavanský kros, stadion Oslavany
• 10.10 - Přespolní běh, středisko SVČ - Zemědělská

Pátá sezóna pro Abáju
Začátkem března představil Karel Abrahám letošní motocykl značky 

Honda, se kterým bude absolvovat již pátou sezónu v královské kubatu-
ře MotoGP. Poté se s týmem AB Motoracing přesunul na okruh Losail 
v Kataru, kde proběhly poslední předsezónní testy MotoGP. Výsledky 
českého závodníka byly vynikající. Ztráta pouhých 858 tisícin na první 
místo Doviziosa, nejlepší motocykl kategorie OPEN a celkově 11. místo 
v kombinovaných časech obou dnů. /Druhý den skončil na 10. pozici/. 
Třetí den testů se nekonal pro nepřízeň počasí. Nezbývá nic jiného než 
přát Abájovi stejné výsledky i v závodech nadcházející sezóny, která
začíná právě v Kataru již 29. března.          Ctibor ADAM, foto Kv. Adam


