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CHCETE KOUPIT, STAVĚT,
MODERNIZOVAT NEMOVITOST ?
NEMÁTE DOSTATEK FINANCÍ?

JSME TU PRO VÁS !
PEVNÁ ROČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA od 4,3%

ZDARMA vypracování úvěrové žádosti!
Nulový vklad - BEZ RUČITELE!

Do roku 2007 daňová úspora 14%.

Tel.: 736 484 438, 736 485 009

Nezávislý regionální čtrnáctideník

PŘI ODBĚRU NAD 1.000 Kč
dovoz zboží do Vašeho domu ZDARMA

ZAHRADNICTVÍ MEDLOV
Bohatý výběr květin a zeleninových přísad

i k dopěstování - za výhodné ceny
tel.: 732 728 018 a 546 442 122

Veškeré informace o cenách a druhu zboží Vám
rádi podáme na uvedených telefonních číslech.

/Ivančice/ Ve středu 30. března 
se uskutečnila schůzka vedení JM
kraje - odboru kultury, ředitele 
Muzea Brněnska Mgr. Rečka, 
města Ivančice a Muzejního 
spolku Ivančice ohledně tolik
diskutovaného přemístění části 
sbírkového fondu Muzea Brněn-
ska, jehož zřizovatelem a maji-
telem je Jihomoravský kraj, do 
nově rekonstruovaných prostor 
rajhradského kláštera.

Byly projednány všechny kro-
ky a události, ke kterým došlo 
po první schůzce koncem října 
2004. Kraj se v podstatě nebrání 
převedení zřizovatelské funkce 
Muzea na jiný subjekt, ten však 
musí zaručit, že sbírkový fond 
bude uložen v Ivančicích nejmé-
ně ve srovnatelných podmínkách 
jako ve vybudovaných prostorách 
kláštera v Rajhradě, včetně náklad-
ných bezpečnostních opatření, 
klimatizace apod. Tento subjekt 
by navíc musel mít potřebné a 
nemalé provozní prostředky na 
provoz. Žádný takový se však 
v Ivančicích nevyskytuje.

Své stanovisko nám sdělil 
starosta Ivančic MUDr. Vojtěch 
Adam: „Vzhledem k mnoha dezin-
formacím na toto téma nastíním 
situaci a seznámím Vás se zá-
kladními pojmy a s tím, o co se 
vlastně jedná. Je třeba si uvědo-
mit, co jsou muzejní sbírky a co 
je jejich prezentace veřejnosti. 
Zjednodušeně řečeno, sbírky jsou
uskladněné exponáty - depozitář, 
a výstavy to, co můžete spatřit. 
V tomto případě se tedy jedná 
výhradně o sbírky a jejich ulože-
ní, respektive jejich část. Dnešní 

vedení města a zastupitelstvo je
postaveno před hotovou věc a
v podstatě se pokouší řešit požár, 
který byl založen úplně jindy.

Naším cílem je najít pro občany 
nejpřijatelnější řešení. Město Ivan-
čice nemá ani vhodnou budovu 
pro umístění sbírek, nemá samo-
zřejmě ani provozní peníze. A 
ve stejné situaci je pochopitelně 
i Muzejní spolek. A je třeba 
zdůraznit, že s nedostatkem pro-
vozních prostředků se potýkají 
i taková města jako Blansko, 
Boskovice a v neposlední řadě i 
Slavkov, která se snaží, aby je-
jich městská muzea převzal kraj, 

ovšem zatím marně. Kraj se totiž 
stará o městské muzeum ve Vyš-
kově, Hodoníně, Znojmě, Miku-
lově a další si vzít zatím nechce.

Znovu říkám, musí se výrazně 
rozlišit umístění sbírkového fon-
du, tedy jeho uskladnění, které 
není veřejnosti v žádném případě 
přístupné, od prezentace Muzea 
v přístupných expozicích, tedy 
jinými slovy, aby občané viděli 
občas to, co je jinak určeno vý-
hradně odborníkům.

Byli jsme požádáni odborem 
kultury JM kraje, zda by se po 
letech, kdy se v Ivančicích z růz-
ných důvodů nevystavuje a pouhé 
umístění sbírek v našem městě 
nemá pro Vás žádný praktický 
význam, protože co je uloženo, 
nemůžete vidět, nenašel vhodný 
prostor pro výstavy. Jediná dů-
stojná možnost je v Památníku 
Alfonse Muchy a tu jsme pro 
prezentaci Muzea po dobu 6 - 7 
měsíců v každém roce nabídli, 
což bylo s povděkem oceněno.

I v případě stěhování části sbí-
rek však zůstane ve městě i kan-
celář muzea s náplní práce, kte-
rou této organizaci ukládá zákon. 
Náměstek hejtmana JM kraje 
RNDr. Poledňák i člen rady Ing. 
Letocha vyjádřili stanovisko ve-
dení kraje za majitele sbírek zcela 
jasně. Zatím není důvod schvále-

né usnesení revokovat, protože je 
považováno za současné situace 
jako optimální.

Petice občanů byla vzata na 
vědomí, podnět ivančického za-
stupitelstva byl projednán v radě 
kraje včetně její kulturní komise. 
Bylo konstatováno, že v rajhrad-
ském klášteře jsou vytvořeny,
na rozdíl od Ivančic, optimální pod-
mínky pro uchování sbírek dal-
ším generacím. V Ivančicích se 
bude vystavovat. Město Ivančice 
má maximální zájem na tom, aby 
Muzeum mělo co nejdůstojnější 
prostory pro prezentace sbírek, 
navrhuje k tomuto účelu rekon-
strukci židovské synagogy v ulici 
Jana Vávry. Rozpočtové opatření 
pro uvolnění finančních prostřed-
ků na zahájení projektových 
prací bude předloženo na příštím 
jednání zastupitelstva. Peníze 
na vlastní rekonstrukci objektu 
chceme získat z krajských grantů 
a z prostředků české i mezinárod-
ní židovské obce. Od Muzejního 
spolku Ivančice se očekává velký 
přínos v popularizaci Muzea, 
jenž by se měl odrazit především 
ve větší návštěvnosti připravova-
ných expozic. Nedílnou součástí 
aktivity spolku by měla být i 
účinná pomoc při získávání peněz 
na rekonstrukci synagogy.

 /pokračováníní na str. 2/

Jsou ivančické sbírky ztraceny ?Referendum bylo neplatné
/Miroslav/ Nezájem obyvatel o budoucnost zámku v Miroslavi se

 projevil velmi nízkou účastí na referendu. Pouhých 29,6% opráv-
něných voličů se dostavilo v sobotu 2. dubna k volebním urnám. 
Ze 700 platných hlasů jednoznačně panoval názor, že zámek se má 
prodat. Na 630 hlasovacích lístcích zaškrtli občané ANO, a 70 jich 
bylo pro variantu zámek neprodávat. „Já jsem hlasovala „ano“, pro-
tože si myslím, že město nikdy nebude mít peníze na to, aby do toho 
investovalo. Je lepší najít solidního investora, který dá zámek do 
pořádku, bude schopen ho rekonstruovat a udělá z něho památku, 
kterou by Miroslav mohla využít,“ sdělila jedna z účastnic refe-
renda Zdeňka Holíková. Současná situace o rozhodování, co se 
zámkem dál, je v rukou zastupitelů města. I když je referendum 
neplatné, protože se dostavilo méně než 50 % oprávněných voličů, 
pro zastupitele je to signál, jaký názor mají lidé, kterým není bu-
doucnost zámku lhostejná. „Za prvé bych chtěl poděkovat všem, co 
k referendu přišli. V pondělí bude rada města seznámena s výsledky 
referenda a zřejmě doporučí zastupitelstvu schválit záměr zámek 
prodat. Co se týká účasti, tak těch 700 lidí, kteří přišli vyjádřit svůj 
názor, je 1/3 obyvatel města. Jejich názor je dostatečně průkazný,
i když nemá právní základ. Děkujeme i za těchto 29 %. Poměr od-
povědí ANO, NE jsem očekával o něco menší ve prospěch ANO, 
ale výsledek byl ještě výraznější než byl můj původní předpoklad,“ 
sdělil k výsledku referenda místostarosta Roman Volf.          /mask/

Městu zbude 4,5 milionu 
/Moravský Krumlov/ S přebytkem ve výši téměř 4,5 milionu 

hodlá v letošním roce podle schváleného rozpočtu hospodařit 
město Moravský Krumlov. Při hlasování o rozpočtu zvedlo ruku 
z přítomných 19 zastupitelů města 16 členů, kteří rozpočet pod-
pořili. Tři se zdrželi hlasování. Z celkové příjmové částky 105 
milionů bude letos profinancováno pro bydlení, komunální služby 
a územní rozvoj více jak 17 milionů. Ochrana životního prostředí 
přijde na 8,5 milionu, kultura na 4,5 milionu, sport na 1,5 milio-
nu a nezapomíná se také na školství, sociální oblast, bezpečnost 
a veřejný pořádek. „Schválení rozpočtu města proběhlo velmi 
klidně, bez jakýchkoliv emocí. Dotazy k jednotlivým položkám, 
byly briskně objasněny vedoucí finančního odboru. Domnívám se, 
že se nám konečně podařilo odvést kus dobré práce ve prospěch 
Moravského Krumlova. Věřím, že pokud budeme přistupovat 
k plnění všech našich úkolů stejně zodpovědně, znamená to posun 
k lepšímu,“ sdělila místostarostka města Marie Valachová.        /mask/ 

Audit skončil bez závad
/Oslavany/ Na druhém řádném zasedání zastupitelstva města 

v tomto roce, které mimořádně probíhalo v nové počítačové učebně 
základní školy, se projednávala závěrečná zpráva auditora o vý-
sledcích a přezkoumání hospodaření města Oslavan za rok 2004. 
Auditorská zpráva hovoří o tom, že nebyly v rámci provedené 
kontroly zjištěny žádné nedostatky. Zastupitelstvo se proto usnes-
lo na schválení auditu. „Je třeba říci, že zpráva auditora včetně 
závěrečného účtu musí být 15 dnů před projednáním vyvěšena, 
což se stalo. Další podmínkou je, že audit musí být projednán 
zastupitelstvem nejpozději do 30. června, takže veškeré podmín-
ky jsou splněny,“ uvedl starosta města Vít Aldorf.          /mask/

Havárie náhonu odstraněna
/Ivančice/ V minulém týdnu bylo nutné odstranit havarijní stav 

mlýnského náhonu na ulici Chřestová v Ivančicích. Došlo ke zřícení 
opěrné zídky do koryta náhonu a k přehrazení vodního toku. Zvýšená
hladina vody způsobila výrazný přítok odpadních vod na čistírnu. 
Tento problém musel být okamžitě řešen, čehož se ujal technický
a investiční odbor města a přijal účinná opatření k odstranění havá-
rie. V těchto dnech je již náhon opět plně funkční.                          /mask/

foto: mape                         Budova společnosti Retex - místo současného depozitu sbírek ivančického muzea

foto: archiv   Zrekonstruovaná knihovna rajhradského Památníku písemnictví   

Informujeme čtenáře Zrcadla o možnosti zakoupení

Katalogu firem 2005
Moravský Krumlov a okolí

V katalogu naleznete:
telefonní, faxová a mobilní čísla firem, e-maily, webové stránky,

provozní doby, vizitkář a jiné důležité informace.
Stálá prodejní místa:

Redakce Zrcadla, ul. Růžová 39 (Knížecí dům), Moravský Krumlov
Prodejny s.d. Jednota Moravský Krumlov: Vémyslice, Rybníky, Olbramovice,
Branišovice, Dobřínsko, Jamolice, Lesonice, Petrovice, Bohutice, Višňové,

MK - prodejna potravin nám. TGM, MK - tabák-tisk nám. TGM
IC Moravský Krumlov, MěKS Moravský Krumlov

Cena katalogu 35,- Kč včetně DPH.                   



Hejtmani byli na „atomce“
/Dukovany/ Seznámit se s novým organizačním členěním ČEZ

a vedením Jaderné elektrárny Dukovany přijeli 1. dubna hejtman kraje 
Vysočina Miloš Vystrčil a hejtman Jihomoravského kraje Stanislav 
Juránek. Na elektrárně diskutovali s ředitelem Divize Výroba ČEZ 
Jiřím Borovcem a ředitelem Jaderné elektrárny Dukovany Zdeňkem 
Linhartem. V rámci návštěvy si prohlédli 3. blok jaderné elektrárny, na 
kterém v současnosti probíhá největší akce za 20 let provozu jaderné 
elektrárny. Jde o současnou záměnu systému kontroly a řízení provo-
zu 3. bloku a o modernizaci průtočných částí obou turbín. Tato akce 
umožní provoz bloků minimálně do roku 2025 a zvýší jejich účinnost. 
Celkové náklady, které budou vynaloženy, přesahují 10 miliard korun 
a jsou plánovány do roku 2010. K příležitosti setkání nám sdělil své 
stanovisko k aktivitám Energoregionu 2020 Stanislav Juránek. „Co 
se týká jihomoravských obcí v dvacetikilometrovém pásmu EDU, 
především Znojemska a Brna - venkov, a snah Energoregionu 2020, 
jsme připraveni jednat o těchto záležitostech. Já upřednostňuji přímá 
jednání s ČEZ. Z hlediska jednání za Jihomoravský kraj mohu říci, že 
nám doposud ČEZ vyšel vstříc. Považuji ze zkušenosti kraje, který se 
pokusil o zákonodárné iniciativy, za velmi obtížné prosadit takovýto 
zákon. Je tu hodně variant a lobbystických skupin. A jak jsem byl dnes 
informován, změnilo se vedení EDU. Uvidíme, co nového to přinese,“ 
sdělil hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.            /mask/

Kruhový objezd v červnu

/Višňové/ Od úterního rána se ve Višňovém naplno rozjely práce
na dobudování kruhového objezdu a parkoviště. Jde o druhou dokon-
čovací fázi, ve které se budou instalovat obrubníky a povrchy komuni-
kací. „Počáteční stavbu jsme zahájili již na konci minulého roku. Šlo
o to, že jsme založili do komunikací sítě, to znamená splaškovou i 
dešťovou kanalizaci a chráničky na veřejné osvětlení. Naštěstí jsme to 
stihli ještě do příchodu mrazů. Teď po zimní přestávce a velikonočních 
svátcích znovu rozbíháme stavební práce. Předpoklad dokončení je
do konce května letošního roku. Rádi bychom v polovině června naši 
tradiční krojovanou pouť slavili na nově upraveném náměstí s hoto-
vým kruhovým objezdem,“ sdělil k opětovnému zahájení prací staros-
ta obce Višňové Jan Daniel. Občané a návštěvníci obce budou muset 
počítat s drobnými uzávěrami a objížďkami krátkodobého charakteru, 
které zásadně neovlivní běžný chod obce. Trasy objížděk a případná 
silniční omezení budou postupem prací měněny.                       /mask/
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Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

JOSEF REITER
TRUHLÁŘSTVÍ

VÝROBA
EUROOKEN,

DVEŘÍ,
NÁBYTKU

Petrovice 63 (za hřbitovem)
pobočka: Nádražní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397

B&T METAL
spol. s r.o.

bývalá kasárna Neslovice provozní doba:          
areál Knížecí les, ev.č. 01 po-pá:  8.00 - 16.00
664 91 Ivančice
tel./fax: 546 413 335 mobil: 736 165 062
e-mail: bt.metal@tiscali.cz                      605 219 039  

VELKOOBCHOD
Prodej zámkové dlažby

a ostatního stavebního materiálu

DLAŽBA od 180 Kč/m2

Na novelu zákona reagují zastupitelé po svém
/Moravský Krumlov, Oslavany,

Ivančice/ Zákon č. 96 z roku 
2005 Sbírky, o některých opatře-
ních souvisejících s ochranou ve-
řejného zájmu a o neslučitelnosti 
některých funkcí - zákon o střetu 
zájmů, patrně zamotal zastupi-
telům v Moravském Krumlově 
hlavu. Tato novela se zřejmě týká 
ředitele ZŠ na ul. Ivančická Mgr. 
Bořivoje Zieglera a jednatele 
a statutárního zástupce Měst-
ských lesů Moravský Krumlov 
s.r.o. Ing. Dušana Utinka.

Na zastupitelstvu města 4. 
dubna Bořivoj Ziegler požádal 
o odvolání z pozice zastupitele. 
Všichni zastupitelé se hlasování 
zdrželi, takže odvolán nebyl. 
Dušan Utinek svůj mandát k dis-
pozici nedal a proto byl vyzván 
v interpelacích, aby z důvodu 
platné novely zákona odstoupil. 
O jeho případném odstoupení již 
zastupitelé nehlasovali.

Podle novely zákona se za-
stupitel může vzdát mandátu na 
vlastní žádost, nebo ho odvolá 
zastupitelstvo. Pokud se tak 
nestane, což je tento případ, 
zastupitele může odvolat ředitel 
krajského úřadu. Krajskému úřa-
du ovšem musí být dán podnět 
k prošetření situace, jinak se tím 
zabývat nebude. Jak nám bylo 
sděleno tajemníkem městského 
úřadu Moravský Krumlov, město 
nemá ze zákona povinnost tento 

stav kraji oznamovat a proto tak 
neučiní. Pokud jakákoliv osoba 
nedá kraji podnět k prošetření, 
zůstanou patrně tito zastupitelé 
nadále ve svých funkcích.

V některých okolních městech 
a obcích odešli zastupitelé sami 
na vlastní žádost a bez zbytečné-
ho „humbuku“ kolem. Příkladem 
mohou být obce Višňové, nebo i 
Oslavany, kde 4. dubna na zase-
dání zastupitelstva města bylo na 
programu mimo jiné také složení 
slibů dvou nových členů zastupi-
telstva. Ti nastupují z volebních 
stran na místa zastupitelů, kteří 
museli odejít na základě zákona 
o střetu zájmu. Stávající na své 
mandáty členů zastupitelstva 
rezignovali. Jednalo se o ředitele 
školy a jeho statutárního zástup-
ce. Novými zastupiteli jsou Ing. 
Antonín Faltýnek a Jan Kyselák. 

„Myslím si, že bývalí zastu-
pitelé v Oslavanech se k tomu 
postavili tak, jak jim zákon velí a 
ze svých postů odstoupili,“ sdělil 
starosta města Vít Aldorf. Situaci 
v Ivančicích upřesnil starosta 
MUDr. Vojtěch Adam: „Podle 
novely zákona o střetu zájmů 
odstoupil, respektive podal pí-
semnou rezignaci na svůj mandát 
zastupitele Mgr. Otmar Němec, 
ředitel ZŠ T.G. Masaryka. No-
vým zastupitelem se na nejbliž-
ším zasedání zastupitelstva města 
Ivančic stane Jan Budil.“   /mask/ 

Jsou ivančické sbírky ...
/pokračování ze str. 1/ 

Jsem přesvědčen, že spoluprací 
všech zainteresovaných stran se 
najde takové řešení, které bude 
pro nás i příští generace přijatelné 
a odkaz předků bude zachován.“ 
uvedl starosta Ivančic Adam. 

Za Muzejní spolek Ivančice 
prezentovala svůj názor Lidmila
Navrátilová: „Na stěhování sbírek 
z Ivančic do Rajhradu bylo na za-
sedání zástupců Jihomoravského 
kraje schváleno půl milionu ko-
run. Tato položka není nepodstat-
ná, když uvážíme, že v ní nejsou 
započítány ještě další vyvolané 
náklady. Proto úvahy, že by se od-
stěhované sbírky snad někdy vrá-
tily zpět do Ivančic, až by se našla 
pro muzeum vhodná budova, jsou 
zcela určitě bezpředmětné. Kdo 
by to zaplatil? Toho si jsou aktéři 
stěhování patrně dobře vědomi. 
To bylo zřejmě důvodem, proč 
nepřipustili naši žádost o revoka-
ci loňského rozhodnutí a odsunutí 
stěhování aspoň o dva roky. Jen 
v jednom nám ještě JmK „vyšel 
vstříc“. Najdeme-li si sponzora, 
který pro muzeum koupí RETEX 

za cca 8,5 milionu korun, aby 
za nás nemuseli platit nájemné, 
ustoupí kraj od stěhování. Myslí-
te, že se najde? Hledejte, prosím, 
i za dne s lucernou, čas vyprší již 
v červenci.“

Jedna z iniciátorek petice Šárka
Holá sdělila své dojmy ze středeč-
ní schůzky: „Zažila jsem horor
na vlastní kůži. Jak zaznělo na 
středeční schůzce z úst p. Letochy, 
sbírky jsou přece naše, tj. krajské. 
Občané byli odsouzeni již předem
k roli tichých pozorovatelů. Pak 
se již nelze divit, že další vývoj 
mezi krajem a námi byl konfron-
tační. Vrcholem středeční schůz-
ky mi přišla slova, na hlavu p. 
Fígra, podle mě velmi seriózního 
pána, asi ve znění „Vy si snad
z nás děláte srandu“. Zřejmě ně-
komu v té chvíli šlápl na „kuří 
oko“ tím, že řekl, že peníze podle 
všeho jsou, ale jdou tam, kam 
kraj chce. Pan radní Poledňák, 
při odchodu v rozhovoru se mnou 
za dveřmi, řekl něco ve smyslu 
tuším o starých krámech, „tak 
vo co vám lidi vlastně de?“ Dnes 
již člověk možná může projevit 
nesouhlas s tím, co dělají ti „na-
hoře“, aniž by byl přímo stíhán? 
Ale to je tak asi vše.

Ano, na středeční schůzce s ná-
mi „zametli“ a patří nám to, že jsme
nedrželi „zobáky“. Tak možná 
příště už se poučíme a budeme 
se starat jen sami o sebe, tak, jak 
to denně raději dělají další. Přesto 
doufám, jsem asi naivní idealistka,
že se situace kolem muzea pohne, 
v rámci možností k lepšímu.“     /mask

J. Vávry 2 (40 m od KB), Ivančice, tel.: 731 222 369

Sportovní
obchod Msport

zn. NIKE, DIADORA, ADIDAS, LOTTO, REEBOK, ...

NOVÉ MODELY 
KOPAČEK A OBUVI

AKCE! KOPAČKY LOTTO - SLEVA 60%

VELKÝ
VÝBĚR

NÍZKÉ
CENY

zn. NIKE, DIADORA, ADIDAS, LOTTO, REEBOK, ...

nabízí

rekvalifikační kurz pro veřejnost
Základy obsluhy osobního počítače

v odpoledních hodinách po dobu 12 dní
od 14:00 do 19:30 hodin

v termínu 16.5 - 31.5. 2005
v Mor. Krumlově za cenu 6.400 Kč/os.

V případě zájmu nás kontaktujte
na telefonním čísle: 515 213 227.

CC Systems, a.s., Hodonín
Vzdělávací institut Znojmo

foto: mask                           Člen zastupitelstva města MK Ing. Dušan Utinek

foto: mask
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Sokolská 39, ZNOJMO
tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699

Mezírka 1, BRNO
tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889

www.plastovaoknafinstral.cz

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ

OKNA
pro 21. století
záruka 10 let

Nový 5-komorový profil
 za cenu 4-komorového

PLAKO PLUS, spol. s r.o.
Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 452 865, mobil: 777 252 060

•   úpravy podkroví sádrokartonem
•   montáže SDK příček a podhledů
•   předsazené stěny
•   SDK obklady trámů, sloupů, rozvodů
•   kazetové podhledy THERMATEX, ROCKFON
•   další práce ze SDK včetně montáže
•   střešních oken VELUX, KUBESO

Držitel Certifikátu KNAUF pro montáž protipožárních systémů
s dlouholetou zkušeností. Člen Cechu sádrokartonářů ČR.

/Miroslav/ Mimořádnému jar-
nímu výlovu rybníka v Rénách
u Miroslavi mohli v průběhu mi-
nulého čtvrtka a pátku přihlížet 
občané z širokého okolí. Tuto 
v Miroslavi ojedinělou akci pro-
vádělo Rybníkářství Pohořelice, 
závod Jaroslavice za vydatné 
pomoci místních rybářů, a to 
z důvodu rozsáhlé revitalizace, 
která bude v nejbližších dnech na 
tomto rybníce zahájena.

Kapry, amury, tolstolobiky a 

štiky plácající se v sítích, rozvá-
želi profesionálové z Jaroslavic 
do okolních rybníků. „Oslovili 
nás místní sportovní rybáři, aby-
chom pomohli s výlovem, a my 
jim vyšli vstříc. Výlov provádíme 
klasickou metodou na podložku. 
Protože tento rybník se nevylovil 
dvacet let, vypadá to jak to vypa-
dá, ryby jsou rozmístněny po po-
lovině rybníka. Většinu jsme chy-
tili do podložky, zbytek budeme 
sbírat po vrchu. Je tady tak třicet 

procent amurů o váze 5 - 6 kilo, 
tolstolobici a zbytek kaprů kolem 
4 - 5 kilo. Ryby jsou pěkné. Štik 
je tu pár, ty jsou ještě na čisté 
vodě. Když to dobře půjde, mož-
ná to stihneme ještě dnes. Počasí 
nám přeje a vítr okysličuje vodu 
rybám,“ uvedl vedoucí výlovu
Martin Kozlík.

„Je to hezké, myslím že to 
chlapi dělají dobře, je to tu výbor-
né. Některé kusy ryb jsou oprav-
du kapitální,“ sdělil přihlížející 
místní občan Josef Žák. „Místní 

rybáři z Miroslavi to mají dobře 
zorganizované, mnozí si vzali 
dovolenou a aktivně pomáhají, 
aby byly ryby uloveny a mohl 
být rybník předán odborné fi rmě
k odbahnění. Je tu několik desítek 
lidí, kteří to dělají ve volném čase 
a ze zájmu. Mnohým je líto, že se 
s takovými krásnými rybami mu-
sejí na čas rozloučit, ale až bude 
rybník zrevitalizován, určitě se 
tu za pár let objeví ryby ve stejné 
velikosti a kvalitě.“ dodal místo-
starosta Roman Volf.         /mask/

Výlov rybníka výjimečně už na jaře

Suchohrdly u Miroslavi, tel.: 515 333 121, 515 334 276, Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00
FASÁDNÍ BARVY • PASTOVITÉ UŠLECHTILÉ OMÍTKY ZATÍRANÉ A RÝHOVANÉ
• ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 155 Kč/m2 s 5 cm POLYSTYRENEM • SANAČNÍ MALTY
NA OPRAVU VLHKÉHO ZDIVA • IMPREGNACE KROVŮ • LAZUROVACÍ BARVY
• VELKÝ VÝBĚR ZAHRADNÍCH OBRUBNÍKŮ, ŠTÍPANÝCH BETONOVÝCH PLOTOVEK
• BEDNÍCÍ DÍLCE OD 10 cm DO 40 cm • VINOHRADNICKÉ SLOUPKY  = 137 Kč/ks
• KRÁLIKÁŘSKÉ PLETIVO = 37 Kč/m2 • ZATRAVŇOVANÍ DLAŽBA  60x40x10 = 77 Kč
• STŘEŠNÍ KRYTINY - BRAMAC,TONDACH, KM-BETA, KB-BLOK S NOVÝM
POVRCHEM, ONDULINE • SÁDROKARTONOVÝ SYSTÉM

AKČNÍ CENY: KERATHERM  44 P+D - 49 Kč, 30 P+D - 28 Kč
Zámková dlažba 6 cm - 238 Kč/m2 • Slinutá dlažba TAURUS - 250 Kč/m2 

Přijem objednávek pro novou topnou sezónu: (ceny platí do konce května)
Kostka z Bíliny - 180 Kč/q  •  Ořech 1 z Bíliny - 175 Kč/q  •  Kostka Most - 160 Kč/q
Ořech 1 Most - 155 Kč/q  •  Brikety - 245 Kč/q  •  Černé uhlí ořech - 330 Kč/q 
VÝPRODEJ skladu uhlí: Dřevěné brikety ø 7,5 cm - 26 Kč/8kg, ø 9 cm - 30 Kč/10kg (paletový odběr) 

CENA DOHODOU
KONTAKT: 602 536 741 

PANELY  1m x 3m
cca 700 ks       1,5m x 3m
   2m x 3m

NA PRODEJ

Statisíce obcím z regionu
/Dukovany/ Hostěradice, Skalice a Kadov jsou jen některé z obcí, 

které dostaly peníze z nadace Duhová energie na veřejně prospěšné 
projekty. Stalo se tak na slavnostním předání šeků ve středu 23. března 
v Informačním centru Jaderné elektrárny Dukovany. Nadace v prvním 
pololetí letošního roku rozdělila celkem 5 milionů korun mezi více než 
desítku projektů. Šeky představitelům obcí osobně předávala ředitelka 
nadace Gabriela Bártíková a ředitel EDU Zdeněk Linhart. Podpora 
regionů dle hesla „Pomáháme tam, kde působíme“ je jedním z pilířů 
nadace Duhová energie. Obce v okolí Jaderné elektrárny Dukovany le-
tos prezentovaly nejrůznější projekty, které odráží konkrétní regionální 
potřeby. Nejvyšší částku, 2,5 milionu, nadace přidělila zájmovému
sdružení Energoregion 2020, k němuž se hlásí 111 obcí z dvaceti
kilometrového pásma elektrárny Dukovany. Energoregion 2020 plánu-
je peníze využít na zlepšení volnočasových aktivit dětí a dospělých,“ 
sdělila ředitelka Gabriela Bártíková.

„My jsme žádali Duhovou energii o podporu na přístavbu školní jí-
delny a kuchyně. Ty jsou v objektu, který vlastní obec a z hygienických 
důvodů byly zrušeny. Proto musely být postaveny nové. Požádali jsme 
o pomoc Duhovou energii a bylo nám vyhověno částkou 250 tisíc. 
Tato jídelna je již v provozu, pojme 120 strávníků z řad žáků i obyvatel 
Skalice,“ uvedl místostarosta Skalice Josef Venhuda. „Požádali jsme 
Duhovou nadaci o prostředky na opravu komunikací, protože se u nás 
léta nic nedělalo. Silnice máme rozdělané a potřebujeme je dokončit. 
Podpora a pomoc nám byla poskytnuta ve výši 300 tisíc,“ sdělila 
starostka Kadova Marie Vodičková. „My v Hostěradicích jsme se po 
dlouhé době rozhodli rekonstruovat požární zbrojnici. V této souvis-
losti jsme využili nabídky z Duhové energie na poskytnutí příspěvku 
250 tisíc. Celkový rozpočet na opravu zbrojnice je vyčíslen na dva
miliony, a my za poskytnuté prostředky děkujeme. Do budoucna hod-
láme využít dalších možností k získání fi nančních prostředků, jak bylo 
řečeno panem ředitelem,“ uvedl místostarosta Hostěradic František 
Plh, který přebíral symbolický šek.                                              /mask/

HALA

SESTAVA BUNĚK - 8 ks 

Expozice snad v synagoze

/Ivančice/ Vedení města vzhledem k současnému vývoji jednání
s krajským úřadem má eminentní zájem na tom, aby vznikl v Ivanči-
cích důstojný prostor pro trvalou expozici Muzea Brněnska. Protože 
v současné době žádné vhodné prostory tohoto typu nemá, je záměrem 
vedení radnice uvolnit peníze z rezervy zastupitelstva na zahájení
projektové dokumentace k rekonstrukci židovské synagogy. Ta je 
v současné době ve špatném technickém stavu a její rekonstrukce by 
měla stát 10 až 12 milionů korun. Realizace tohoto projektu by vytvo-
řila odpovídající místo pro výstavní expozice, které město potřebuje. 
Pokud tento záměr zastupitelé schválí, začne se na projektu pracovat. 
Úkolem radnice bude zajistit peníze, jednak z grantové dotační politiky 
JM kraje, nebo u židovských organizací v ČR i v zahraničí.       /mask/

Stavba bytů byla zahájena
/Os lavany / 

V těchto dnech 
se rozběhla vý-
stavba nového 
bytového domu 
v Oslavanech na 
ulici Starohor-
ská. Po výběru 
developra a vy-
řízení staveb-
ního povolení 
zahájila firma 
Arching Group 
CZ stavební práce

na vytýčení stavby a výkopové práce pro základy nové budovy. Po-
čátkem příštího roku by tak občané města mohli dostat 48 nových 
bytových jednotek k užívání.             /jak/

foto: mask

foto: mask

foto: archiv

foto: jak
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SLEVY AŽ 5.000,- Kč

PRODEJ
KULTURNÍ DÙM BISKOUPKY

NA CHLADNIČKY, MRAZNIČKY, 
PRAČKY, MYČKY A SPORÁKY

14. dubna 2005  15 - 18 hodin
15. dubna 2005  10 - 16 hodin

• zdarma rozvoz
• zdarma tři roky záruky navíc na chladničky a mrazničky
• 300 Kč za Váš starý spotřebič při nákupu nového
• splátkový prodej při 0% navýšení • opravy, náhradní díly

Brno, Křenová 19, tel.: 543 235 156-8

O přidělení peněz rozhodnou body
/Moravský Krumlov/ V roz-

počtu města  pro rok 2005 je zahr-
nuta částka jednoho milionu korun 
na opravu šaten ve sportovním 
areálu Na střelnici a 450 tisíc ko-
run na veřejnou fi nanční podporu 
určenou na sport a tělovýchovu. 
O komentář jsme požádali To-
máše Třetinu, člena Rady města 
|Moravský Krumlov a předsedu 
Komise pro tělovýchovu a sport.

Proč byla v rozpočtu města 
vyčleněna částka 1 milion korun 
na rekonstrukci šaten?

„Tato částka je vyčleněna na 
rekonstrukci fotbalových šaten 
ve sportovním areálu Na střelnici. 
Ve vnitřním městě jsou situovány 
tři školy, což je asi 1200 dětí. 
Povinností každé obce je vytvo-
řit podmínky pro výuku tělesné 
výchovy na školách. V současné 
době se děti nemají kde převlé-
kat, nejsou splněny základní hy-
gienické požadavky na očistu dětí
po sportování. Proto byla vytvo-
řena studie celkové rekonstrukce 

sportovního areálu Na střelnici, 
jehož je město vlastníkem. Stáva-
jící šatny budou využívány škola-
mi a staré šatny z roku 1957 bu-
dou postupně rekonstruovány. Pro 
rok 2005 se podařilo získat státní 
dotaci, celková výše fi nancí na 
opravu je 2,5 mil. korun. Postupně
by se měl sportovní areál opravit
a vznikl by krásný sportovní 
stánek s opravenou tribunou, 
hřištěm s travnatým a umělým 
povrchem, novými šatnami.“

Jaké jsou motivy, témata a kri-
téria hodnocení projektů veřejné 
fi nanční podpory?

„V tomto volebním období se 
podařilo systémově vyřešit při-
dělování dotací z rozpočtu města 
pro oblast sportu. Snahou je 
přispět v co největší možné míře
na vyžití dětí v jejich volném čase 
sportováním. Systém přidělování 
dotací na konkrétní akce s jasně 
vymezeným cílem a věkovou 
strukturou dětí je dle mého ná-
zoru to nejlepší možné řešení

ve stávajících podmínkách města 
Moravského Krumlova. Jistě je 
velmi těžké spravedlivě dotace 
rozdělit. Jde o úhel pohledu při 
rozdělování. Co je lepší? Padesát 
kluků, kteří se honí za balonem, 
ale jejich výkonnost dosahuje kraj-
ské či regionální úrovně nebo vy-
chovat jednoho reprezentanta re-
publiky? V obou případech jde 
o dlouhodobou práci mnoha lidí, 
nedoceněnou, neohodnocenou
a velmi lehce a často kritizovatel-
nou. Pro rok 2005 bude stanoven 
určitý bodový systém, který zohled-
ní možné varianty. Podle výše 
bodů pak bude přidělena dotace. 
Témata budou podobně jako v mi-
nulých letech zaměřena na pod-
poru sportování dětí a mládeže.“ 

Jaká je podle vás budoucnost 
sportu na Krumlovsku?

„Pro každé město jsou největší 
reklamou jeho děti. Vizitkou obce 
pak je, jak se o své děti stará
a jaké vytváří podmínky pro jejich 
výchovu. Nemyslím tím jen ško-

ly, ale i vytváření podmínek pro 
aktivní využití volného času dětí. 
Nejde jen o sport, ale i činnost 
DDM, umělecké školy, různých 
spolků a organizací. Rád bych, 
aby se podařila realizovat  před-
stava o vytvoření kvalitních spor-
tovišť ve všech čtvrtích Krum-
lova. Vybudovat dětské kouty pro 

maminky s dětmi, hřiště pro větší 
děti. Vybudovat bazén, sportovní 
areál u horní školy. Město by se 
mělo stát majitelem sportovišť
a hradit jejich údržbu, tak, aby 
se oddíly mohly plně věnovat 
práci s dětmi. Na sportování 
dětí by se měli aktivně podílet i 
rodiče, ať už fi nančně nebo třeba 

jako trenéři či funkcionáři. I na 
malém městě lze kvalitně spor-
tovat a dosahovat vynikajících 
výsledků. Příkladem nechť jsou 
třeba gymnastky nebo fotbaloví 
dorostenci. Čili má vize je jed-
noduchá - město ať vytvoří pod-
mínky pro své děti a ty pak své měs-
to budou dobře reprezentovat.“ /   jak/

Památky MK z hlediska investic

Městská šatlava Hradby Obnova zámeckého parku Mariánská studánka Celková výše dotací
v roce

Celkem v roce
na památky

Rok 2002
REKONSTRUKCE KROVU
A STŘECHY - 975.556,- Kč

PROJEKT SANACE - 45.045,- Kč
x PROJEKT - 100.000,- Kč

ZAMĚŘENÍ - 65.000,- Kč x 487.000,- Kč 1.672.601,- Kč

Rok 2003 STAVEBNÍ ÚPRAVY
571.348,- Kč

OPRAVA HRADEBNÍ ZDI  
104.088,- Kč

DOPLATEK PROJEKTU
100.000,- Kč x 52.044,- Kč 827.480,- Kč

Rok 2004 PROJEKT VNITŘNÍ 
ELEKTROINSTALACE

SANACE HRADEBNÍ ZDI
a ODVOZ ZEMINY

ČINNOST na OBNOVĚ, 
DOZORY a PRÁCE

VYČLENĚNA ČÁSTKA
Z ROZPOČTU - 32.000,- Kč

1.680.000,- Kč z SFŽP
480.097,- Kč z KÚ 3.803.966,76 Kč

CELKEM
Z ROZPOČTU 1.616.524,- Kč 1.064.282,- Kč 892.100,76 Kč 32.000,- Kč

(DOSUD NEREALIZOVÁNO ) 2.699.141,-Kč 6.304.047,76 Kč

V minulém čísle Zrcadla jsme uveřejnili článek o situaci s památkami v Moravském Krumlově od komise 
pro regeneraci památkové zóny při MěÚ v Moravském Krumlově. Pro dokreslení situace a snažší orientaci 
přetiskujeme tabulku, která obsahuje dosud vynaložené fi nanční prostředky pro jednotlivé projekty.

Ivančice
AUTOBAZAR

telefon a fax: 546 452 948
mobil: 602 526 745

606 385 292, 602 536 741
e-mail: avtom@volny.cz

www.tipcars.com/cz/laukar
otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hod.Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

Škoda Fabia 1,2 HTP
r.v. 2005, cena 249.000 Kč
NOVÉ AUTO, různé barvy, 1x
airbag, centrál, imobilizér, tón. skla 

Opel Vectra 2,0 DTi combi 
r.v. 1998, cena 99.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, el. okna, 
dálkový centrál, posilovač  

Opel Omega 2,0i
r.v. 1989, cena 37.000 Kč
benzín,  ABS, střešní šíbr man., 
posilovač, centrál dálkový

Opel Astra combi 2,0i
r.v. 1998, cena 159.000 Kč
klima, 4x airbag, ABS, el. okna, a zrc.,
alu kola, multif. volant, centrál

Nissan Primera combi
r.v. 1998, cena 147.000 Kč
diesel, klima, 2x airbag, ABS, CD,
alarm, el. okna, tažné, centrál

Nissan Maxima 3,0 aut.
r.v. 1997, cena 119.000 Kč
klima, aut. přev., ABS, kůže. el. okna
a zrc., alu kola, centrál, tón. skla

Hyundai Sonata 3,0 V6 
r.v. 1997, cena 99.000 Kč
automat, benzín, aut. klima, ABS,
2x airbag, centrál, alu kola

Mercedes-Benz 300
r.v. 1997, cena 329.000 Kč
diesel, aut. klima, aut. převod., 
4x airbag, ABS, počítač, alu kola 

Škoda Octavia 1,6i
r.v. 1998, cena 149.000 Kč
servis. knížka imobilizér,1x airbag, 
imobil., centrál dálkový, 1. majitel

Škoda Octavia 1,6
r.v. 1997, cena 149.000 Kč
2x airbag, centrál, el. okna a zrc.,
počítač, alu kola, zámek řazení

Škoda Forman 135 LX
r.v. 1993, cena 44.000 Kč
benzín, dobrý stav, tažné zař., 
spotřeb. úvěr, 1. majitel

Škoda Felicia 1,3 50kW
r.v. 2000, cena 119.000 Kč
benzín, velmi dobrý stav, imobil.,
stř. okno, zámek řazení, 1. majitel

Škoda Felicia 1,3 50kW
r.v. 1997, cena 70.000 Kč
benzín, dobrý stav, imobil., centrál,
 zámek řazení, koupeno v CZ

Škoda Fabia combi 1,4 MPi
r.v. 2001, cena 169.000 Kč
1x airbag, imobil., alarm, centrál 
dálkový, tón. skla, zámek řazení,

Škoda Fabia combi 1,4 
r.v. 2001, cena 189.000 Kč
1x airbag, imobil., centrál, tón. skla,
zámek řazení, střešní nosič

Škoda Fabia 1,4 MPi
r.v. 2001, cena 169.000 Kč
1x airbag, imobil., alarm, centrál, 
tón. skla, zámek řazení, 1. majitel

Volkswagen Golf 2,0
r.v. 2000, cena 269.000 Kč
combi, aut. převod., 4x airbag, ABS,
el. okna a zrc., počítač, alu kola

Toyota Yaris 1,4 TD clima
r.v. 2004, cena 299.000 Kč
nafta, 2x airbag, ABS, centrál, el.
okna a zrc., alu kola, alarm, CD

Toyota Corolla 1,6 16V
r.v. 1995, cena 74.000 Kč
2x airbag, ABS, el. okna a zrc., 
centrál, rádio, dobrý stav

Toyota Avensis 2,0 D4D 
r.v. 2003, cena 570.000 Kč
klima, 6x airbag, el. okna, počítač,
vyhř. sedadla a zrc., centrál dálk.

Škoda Superb 2,8i
r.v. 2004, cena 699.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, sat. navigace,
ABS, kůže, dřevo, max. výbava

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 279.000 Kč
nafta, aut. klima, 2x airbag, ABS,
el.okna a zrc., počítač, alu kola, ...

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 239.000 Kč
combi, aut. klima, 4x airbag, ABS,
rádio, centrál, el. okna a zrc.

Škoda Octavia 1,8 20V
r.v. 1999, cena 169.000 Kč
klima,, 2x airbag, ABS, centrál, počí-
tač, el. a vyhř. zrc., zámek řazení

VW Transporter 1,9 TD
r.v. 1994, cena 149.000 Kč
minibus 9 míst, centrál, alarm, 
alu kola, tažné zaří., dlouhý rozvor

Volkswagen LT 28 2,4 TD
r.v. 1992, cena 39.000 Kč
minibus 9 míst, nafta, dobrý stav,
posil. řízení, tažné zařízení

Peugeot Expert 2,0 HDi
r.v. 2002, cena 220.000 Kč
centrál, posilovač říz., tažné zařízení,
křídlové dveře, cena bez DPH

Multicar valník
r.v. 1982, cena 42.000 Kč
velmi dobrý stav
cena bez DPH

Mercedes-Benz 308D
r.v. 1999, cena 60.000 Kč
6 míst, valník, koupeno v D, 1. maji-
tel, tažné zař., cena bez DPH

Lublin 2,4 DIESEL skříň
r.v. 1997, cena 45.000 Kč
Objem skříně: 9,3 m3, leasing, 
koupeno v CZ, cena bez DPH

Volkswagen Polo 1,0
r.v. 2000, cena 199.000 Kč
2x airbag, el.okna, centrál dálk., 
alu kola, imobil., tón. skla

Volkswagen Passat 1,9T
r.v. 2001, cena 329.000 Kč
combi, klima, 4x airbag, ABS, vyhř.
sed., el. okna a zrc, centrál dálk.

Ford Galaxy 1,9 TDI
r.v. 1996, cena 189.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, centrál, el.
okna a zrc., tažné, tón. skla

Honda Accord 2,0i
r.v. 1994, cena 70.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, centrál, el.
okna, střešní el. šíbr, alu kola

Fiat Tipo 2,0 iE
r.v. 1990, cena 29.000 Kč
benzín, CD přehrávač, centrál, 
el. okna, střešní okno

BMW Z3 2,8 kůže
r.v. 1997, cena 369.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, el. okna  a zrc.,
alu kola, kůže, centrál, alarm 



Zeptali jsme se: pana Ing. Petra Spilky, tiskového mluvčího EDU 

Pane Spilko, v poslední době 
se hodně medializují aktivity 
sdružení obcí Energoregion 2020
v souvislosti s projednáváním 
„atomového zákona“ v senátu. 
Jaký je postoj a variantní řešení 
ČEZ k navrhovaným změnám? 

Náš postoj k návrhům ENER-
GOREGIONU 2020 ve věci odvo-
du peněz  pro  podporu regionu se
kloní k standardnímu uspořádání, 
jaké existuje i v jiných zemích.  
Rozumíme snaze starostů získat 
fi nanční prostředky pro další 
rozvoj regionu,  ale nesouhlasíme 
s tím, aby se to stalo diskriminač-
ně, jen vůči jednomu průmys-
lovému odvětví. Takový postoj 
ruší rovnost hospodářské soutěže.
Ve světě je běžná tzv. průmyslová 
daň. Část daní, které podniky již 
platí státu, prostě automaticky 
plynou do bezprostředního okolí 
těchto podniků. Taková podpora 
okolí zahrnuje všechna průmys-
lová odvětví  a nezvyšuje celkové 
daňové zatížení fi rem. Je tomu 
tak v mnoha zemích a odpoví-
dá to trendu nezvyšování daní, 
který zastává většina politických 
subjektů v naší republice. To je 
osvědčené a standardní řešení, 
spravedlivé a přijatelné pro všech-
ny. Jistě by s tímto řešením byl 

spokojen i Energoregion 2020.
Jak v současné době kompen-

zuje EDU obce v dvacetikilo-
metrovém pásmu? 

Již desetiletí se potýkám se 
správným používáním slova kom-
penzace. Kompenzují se většinou 
nějaké škody. Naše elektrárna 
musí být ale provozována tak, 
aby žádné škody nepůsobila. Tak,
aby naopak přinášela užitek 
v čisté výrobě elektřiny bez emisí
oxidů. To se týká současného bez-
poruchového a bezproblémového 
provozu. Jiná situace ale byla 
během výstavby energetického 
komplexu Dukovany-Dalešice 
(vodní přečerpávací elektrárna).  
Okolí elektráren bylo extrémně 
zatíženo stavební činností (byly  
vykoupeny, vystěhovány a zru-
šeny stovky obydlí na katastrech 
několika obcí. Půldruhé desetiletí 
trvala doprava tisíců tun materiálu 
a s tím související stavební ruch). 
Obcím a lidem v okolí se tenkrát 
mimo výkupu nemovitostí žád-
ných mimořádných kompenzací 
za tyto staré ekologické zátěže 
(jako třeba v severních Čechách) 
nedostalo ani od starého režimu
a ani od nových vlád. Vláda ČR 
jen v roce 1992 nařídila prove-
dení důležitého posouzení vlivů 
tohoto energetického komplexu 
na své okolí. ČEZ se tehdy rozho-
dl, bez ohledu na případnou státní 
podporu, tuto újmu z období vý-
stavby obcím v okolí obou ener-
getických děl  kompenzovat. Tím 
rozhodnutím do regionu, ale i do 
vzdálenější Třebíče, kde proběhla 
související panelová výstavba, 
přišlo během devadesátých let 
celkem přes půl miliardy korun. 
V této době kompenzací byly  
také  dokončeny všechny studie 
dopadů  energetického komplexu
Dukovany-Dalešice na okolí, 

které nařídila udělat vláda České
republiky v roce 1992.  Tyto studie,
jsou uloženy v přírodovědných 
sbornících Západomoravského 
muzea - dnes Muzea Vysočiny 
v Třebíči. Dokladují, že mimo 
narušení pohledového horizontu 
krajiny a zastínění nejbližších 
pozemků párou z chladících věží,
tu nejsou významné negativní 
vlivy.  V řadě parametrů (sociální 
parametry, kvalita vody v řece 
Jihlavě, zdraví obyvatel) dokonce 
došlo ke zlepšení poměrů proti 
stavům před výstavbou nebo při 
srovnání s jinými srovnatelnými
moravskými lokalitami bez jader-
né elektrárny. Současná „spon-
zorská“ podpora regionu (cca 10 
mil. Kč ročně) proto není žádnou
kompenzací. Odpovídá svým roz-
sahem podpoře jiných regionů 
(Temelín, severní Čechy, Morava 
a jinde), v nichž Skupina ČEZ pů-
sobí.  Kromě této podpory „regio-
nů  skupiny ČEZ“ může kdokoli  
žádat o podporu z programů na-
dace Duhové energie, která pů-
sobí celorepublikově.  Podmínky 
sponzorování jsou na www.duho-
vaenergie.cz. Nikde v naší repub-
lice se tato sponzorská činnost 
nenazývá kompenzací.  

Jako tiskový mluvčí přijdete 
do kontaktu s příznivci i odpůrci 
jaderné energetiky. Jak zvládáte 
nápor těch extrémních? 

Mám několik vzpomínek. Na 
počátku 90. let se v souvislosti 
s demokratickými změnami akti-
vizovali i odpůrci jaderné energie.  
Při několika  akcích s pomalová-
ním komunikací před elektrárnou 
jsme se poznali v konfliktech. 
V roce 1995 jsme jejich protestní 
pochod přivítali chlebem a peče-
nými pstruhy z řeky Jihlavy pod 
elektrárnou. Požádali jsme akti-
visty, aby neničili zařízení naší 

společnosti a  pozvali je k diskusi 
do Informačního centra jaderné 
elektrárny.  Žádný konfl ikt se neko-
nal a překvapení aktivisté po-
zvání přijali. Musím přiznat,  že 
překvapení bylo i na naší straně. 
Měli jsme nachystané hasiče,  
kteří by v případě potřeby kropili 
vozovku a chodník vodou, aby 
aktivisté mokré komunikace ne-
pomalovali barvami, jako se stalo 
dříve.  Kropení ale nebylo třeba.  
Jenom bdělá ostraha elektrárny 
zajala jednoho aktivistu, který se 
chtěl dostat přes plot do elektrár-
ny. Protestní pochod tak skončil 
dlouhou diskusí. Po roce 2000 
jsem přišel i do bližšího kontaktu 
s rakouskými odpůrci.  Podařilo 
se mi také dostat se do uzavře-
né rakouské jaderné elektrárny 
Zwentendorf na Dunaji u města 
Tuln. Nebyla spuštěná kvůli refe-
rendu v roce 1978  rozdílem 0,4% 
hlasů.  Návštěva v elektrárně stá-
la za to.  Kdo někdy byl ve sku-
tečném zámku spící Šípkové Rů-
ženky, kde je už 26 let za několik 
desítek miliard „půl Temelína“ 
špičkového zařízení. Zařízení je 
trvale „oprašované“ s rakouskou 
důkladností a nákladem dalších 
milionů. To jen těžko sdělitelný 
pocit zmaru spousty lidské práce. 
Jako by se tam na čtvrt století 
zastavil čas. Na otázku, proč nám 
při rakouských blokádách hranic 
doporučovali přebudovat Temelín 
na plynovou elektrárnu,  lunapark 
a kdoví co ještě, když sami se 
svým problémem nepohnuli za 26 
let ani o píď, jsme odpověď nedo-
stali. Aby byl obraz situace úplný, 
tak 3 km od Zwentendorfu vybu-
dovali za další miliardy novou 
uhelnou elektrárnu Durenrohr.
Přes všechno, v čem se  především
s ideovými ekologisty nedokáži 
shodnout, oceňuji  nekonzumní 

přístup obyčejných ekologů  
k životu i  každý konkrétní  krok 
skutečné ochrany přírody. 

Před dvaceti lety byl spuštěn 
první blok EDU. S jakou celko-
vou životností se počítá a kdy se 
bude modernizovat? 

Pro označení délky doby pro-
vozu jaderné elektrárny a délky 
provozu jiné velké stavby se 
slovo „životnost“ příliš nehodí. 
Elektrárna je totiž plná stovek 
zařízení s různě dlouhou život-
ností. Ta zařízení se provozují  
v souladu s ekonomickou rozva-
hou, udržují se a po čase se také
vyměňují. Tady má slovo „život-
nost“ konkrétního zařízení své 
místo. Každý ví, že koupelnu 
a kuchyň, kterou máme doma, 
můžeme i několikrát vyměnit
a  přebudovat  na  moderní. Střechu,
okna a omítky můžeme vyměnit. 
Existuje vůbec životnost domu?  
70 let stará slavná brněnská vila 
Tugendhat  od architekta Van Der 
Roheho svou funkčností snadno 
předčí mnohem mladší domy. 
V elektrárně proto sledujeme stav
každého zařízení a podle tech-
nické a ekonomické rozvahy jed-
notlivá zařízení obnovujeme.  V sou-
časnosti probíhá na 3. bloku ob-
nova  systému kontroly a řízení a 
výměna  rotorů turbín, která zaru-
čí další spolehlivý  a efektivnější 
provoz minimálně do roku 2025. 
Stejné obnovy budou postupně 
probíhat i na ostatních blocích. 
Jejich souhrnná hodnota dosahuje 
deseti miliard korun a tyto práce 
budou ukončeny v roce 2010. A
jak dál potom?  Tuto otázku po-
nechme do roku 2015-20, kdy 
budeme znát nové okolnosti 
energetiky a podmínky provozu 
elektrárenského zařízení. Je ale 
faktem, že v USA a v Japonsku se 
už dnes běžně kalkuluje s 50 lety

provozu starších jader. elektráren.  
Jaký máte vztah ke Znojemsku?
Narodil jsem se ve Znojmě,  

tady jsem chodil do škol, s ka-
marády po okolí. To se nedá  za-
pomenout. V řadě sociologických 
průzkumů vychází Češi jako 
národ, který se nerad dokonce i 
za vlastní prací stěhuje.  Pro mne
a většinu mých kolegů ale tento 
průzkum moc neplatí, protože 
většina z nás se sem musela pře-
stěhovat ze všech koutů republi-
ky. U mne to představuje putová-
ní přes Prahu, Plzeň, Strakonice 
do Třebíče.  Kdyby bylo potřeba, 
šel bych za prací dál, i když každé 
stěhování a navazování nových 
kontaktů nebo dojíždění je stále 
obtížnější. Ještě taková perlička. 
Pozoruji, že jsem se už nikde 
nenaučil znát všechny ulice a ves-
ničky z okolí. Prostě jsem je 
neprojel stokrát na kole nebo 
neproběhal s kamarády. 

Jak relaxujete při Vaší práci?
To je opravdu problém. Byl 

jsem nedávno v lázních a tam byla 
relaxace jedním z bodů programu
pobytu. Bylo to bezvadné.  Když 
jsem se vrátil do práce, nedaří se mi 
zatím pravidelnou denní relaxaci 
zařadit do svého osobního nebo 
rodinného programu. Relaxace je
ale potřebná pro další obnovu sil  
a vyčištění hlavy. Pro relaxaci tak 
zůstávají především jen víkendy.  
Doufám, že s postupujícím jarem
se podaří vyrazit, ještě tak dvakrát 
uprostřed týdne a trávit víc času 
v přírodě i mimo víkendy. No a jak
relaxovat? Nejraději procházím  
zelené kopečky s vodou nebo i se 
sněhem a ani větší vodní plochou 
nepohrdnu. Svět kolem nás zkrátka 
skýtá nepřeberně krás. Tož tak, už  
je pozdě odpoledne, jdu relaxovat,  
než se začne šeřit.
Děkuji za rozhovor. Martin Sklenář
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Ing Petr Spilka

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

Okružní 394
(areál OSP)

Moravský Krumlov
tel.: 515 320 718

email:
kuchynskestudio@tiscali.cz

provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00

So 8.00 - 11.00 hodin

sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox

pracovní desky
kuchyňské spotřebiče

rohové lavice
stoly, židle

chromové doplňky
nerez drátěný program

prodej na splátky

ZDARMA
montáž u zákazníka

K VIDĚNÍ U NÁS
VE STUDIU
OD 15. DUBNA

Kuchyňská linka Sentima

SLE
VA

na vystavené

elektrospotřebiče

20%

Kuchyňská linka Traffic
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CMYK

s.r.o. Ivančice

Zajištění kompletních služeb:
demontáž • montáž • zednické práce

     ZDARMA:     •  zaměření a poradenství na místě (i nezávazně)
       •  vypracování cenové nabídky
       •  mikroventilace oken (čtvrtá poloha kliky)
       •  odvoz starých oken        prodej i na splátky

Zajištění kompletních služeb:
PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Němčice 731, Ivančice, tel.: 546 451 297, fax: 546 434 654, mobil: 608 263 284-6
www.ivaplast.cz, e-mail: info@ivaplast.cz, provozní doba: po-pá: 800-1630, so: 900-1100

PĚTIKOMOROVÉ PROFILY
ČTYŘKOMOROVÉ PROFILY ZA CENU TŘÍKOMOROVÝCH

ZIMNÍ SLEVY AŽ 35%
DO KONCE DUBNA

•  měření zraku očním lékařem
•  kontaktní čočky

Hypermarket Globus, Hradecká 40
621 00 Brno Ivanovice, tel.: 541 225 779

Nabídka
samozabarvujících brýlových
čoček TRANSITIONS

NOVÁ KOLEKCE
SLUNEČNÍCH
BRÝLÍ POLAROID

OČNÍ OPTIKA
Šárka Kocandová

Palackého nám. 43, Ivančice
tel.: 546 437 116

ZNÁTE Z TV
REKLAMY

čiré uvnitř
rychlá adaptace

tmavé venku

Vaše pohodová dovolená začíná u TMK travel

Doba letních dovolených se 
rychle blíží a řada z nás již dnes 
přemýšlí o tom, kam vyrazí za 
sluncem. Pro všechny cestychtivé
je tady moravskokrumlovská ces-
tovní agentura TMK travel. Její 
zástupkyni Lence Kopečkové 
jsme položili několik otázek.

Proč jste se rozhodli otevřít 
cestovní agenturu právě v Mo-
ravském Krumlově?

V Krumlově tento druh a rozsah
služby chyběl. Z vlastní zkušenos-
ti vím, kolik času a úsilí musíte 
věnovat objíždění, vyhledávání
a srovnávání nabídek různých 
cestovních kanceláří ve vzdáleněj-
ších městech, třeba v Brně, nebo 
ve Znojmě. Zastupujeme šestnáct 

cestovních kanceláří a koncem 
loňského roku jsme rozšířili naše 
služby i o prodej samostatných 
letenek a autobusových jízdenek 
do zahraničí.

Kdy jste zahájili provoz?
Dveře naší kanceláře v krum-

lovském Knížecím domě se pro 
klienty poprvé otevřely v půli 
července loňského roku, což je 
z hlediska cestovního ruchu ten 
nejhorší možný termín. Sezóna je 
v plném proudu a drtivá většina 
lidí má již svůj čas k oddechu 
zajištěn. Přesto si troufám říci, že 
tento „křest ohněm“ jsme přestáli 
velmi dobře a rozjezd se nám vy-
dařil. Na našem „menu“ se nejví-
ce objevovaly zájezdy typu  Last 

minute, později i zimní zájezdy
na hory a nesmím zapomenout 
na silvestrovské pobyty. 

Jaké cestovní kanceláře zastu-
pujete a co bylo rozhodující při 
jejich výběru?

Na trhu v České republice 
působí nepřeberné množství ces-
tovek. Pro nás bylo důležité, aby 
cestovní kancelář byla pojiště-
na proti úpadku, měla dlouhou
a dobrou historii a stabilitu na trhu,
širokou nabídku destinací, do-
stupné ceny a také nástupní místa 
v Brně nebo ve Znojmě.

Je nějaký rozdíl mezi Vaší pro-
dejní cenou a cenou cestovní 
kanceláře, kterou zastupujete? 

Rozhodně ne! My zaručujeme 

naprosto stejné ceny, jako přímý 
prodejce. Cenu nenavyšujeme, 
žádný manipulační poplatek ne-
vybíráme. Klient dostává katalog 
vybrané CK, kde jsou uvedeny 
ceny a ty jsou platné pro všechny 
smluvní prodejce v celé ČR.

Jaká je tedy výhoda při za-
koupení zájezdu ve Vaší cestovní 
agentuře?

Jak jsem již uvedla na začátku, 
ušetříte čas a fi nanční prostředky 
při shánění informací od všech 
cestovek. Na Vaši vybranou do-
volenou po ověření volné kapa-
city zajistíme rezervaci, vyplníme 
s Vámi cestovní smlouvu, vypoč-
teme případné slevy, poskytneme 
základní informace o vybrané des-
tinaci, převezmeme zálohu a vše 
projednáme se zajišťovatelem 
zájezdu. Na Vámi udanou adre-
su pak přijde pobytový poukaz
a informace k odjezdu. Naprosto 
jednoduchý, rychlý a spolehlivý 
systém. Ráda si také poslechnu 
Vaše cestovatelské zkušenosti
a zodpovím případné dotazy.

Co byste poradila lidem, kteří 
ještě nemají vybráno?

Takových lidí je spousta. Někteří
čekají na počasí, Last minute, 
prémie od šéfa, nebo datum ce-
lozávodní dovolené. Od toho se 
tedy odvíjí první věc, kterou by 

klient měl znát - datum. Vždy 
je lepší mít i náhradní termín. 
Druhá věc jsou fi nanční prostřed-
ky, které chce, nebo může na svou
dovolenou klient vynaložit. Počí-
tejte s navýšením ceny o různé 
poplatky, jako jsou letištní a bez-
pečnostní taxy, víza, zdravotní 
pojištění, při cestách vlastní 
dopravou i mýtné atd. Pokud 
jedete s dětmi, vyplatí se pobyt 
s celodenní stravou, mělkým přís-
tupem do vody, blízkost aquapar-
ků a možných výletů do okolí. 
Střední generaci se nebojím po-
radit polopenzi, okrajová místa 
měst, hotely s klidnější a rodin-
nou atmosférou, mladým naopak 
rušný střed s množstvím diskoték 
a zábavy. Hodně záleží na tem-
peramentu a povaze cestujících, 
každý upřednostňuje něco jiného, 
jak se říká: „100 lidí-100 chutí“. 

Co vše nabízíte a o jaké pobyty 
je největší zájem?

Máme širokou nabídku poby-
tových zájezdů po celém světě, 
hodně teď frčí poznávací zájezdy, 
obrovský zájem je o pobyty na 
chatách a chalupách v ČR i SR, 
lázeňské pobyty se prodávají 
spíše k podzimu, cykloturistické
a turistické zájezdy, pro nižší ceny 
jsou oblíbené i kempové progra-
my v zahraničí. Klienti čekají

i na zájezdy typu Last minute.
Naopak slevy za včasný nákup 
jsou aktualní teď, ale brzy skončí.

Na žebříček popularity oblíbe-
ných zemí bych zařadila Egypt, 
Tunisko, Chorvatsko, Řecko,  Tu-
recko, Španělsko, ale i ČR.

Setkali jste se již s reklamací 
nebo špatnou zkušeností ze stra-
ny zákazníka?

Dosud ne. Věřím, že při výběru 
cestovních kanceláří jsme byli 
důslední. Spokojený zákazník je
naše nejlepší reklama a mohu říci,
že i za naši krátkou historii máme 
klienty, kteří s námi cestují po-
druhé. Moc mne potěší, když si
klienti vzpomenou, zašlou pohled-
nici nebo se po návratu zastaví
na kafe a podělí se o své dojmy.

Co byste popřála čtenářům? 
Aby si v dnešní uspěchané 

době udělali čas na sebe, rodinu 
a přátele. Vyrazili si odpočinout, 
odreagovat se. Dovolená nemusí 
být vždy jen přes cestovní kan-
celář, stačí vyrazit do přírody. 
A pokud se rozhodnou využít 
našich služeb, ráda je uvidím
a pomohu při výběru. V tom 
případě přeji všem současným i 
budoucím klientům šťastnou ces-
tu, dovolenou plnou pohody, slu-
níčka a dobré lidičky kolem sebe.
Děkuji za rozhovor. Martin Sklenář

!!! Nově otevřena !!!
Stanice technické kontroly

Moravský Krumlov, Okružní 399, Tel.: 515 321 305

Měření emisí: benzín, nafta, LPG
v areálu STK, Moravský Krumlov, Tel.: 515 321 059
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CMYK

Za krásami Francouzské riviéry
Monaco, St.Tropez, Ramatuelle, Port Grimaud, Esterel, Nice, Vallauris,
Grasse, Cannes, Antibes, 31.5. - 5.6. 2005, cena: 5.150,- Kč/osoba

Kouzelná Paříž
Nám. Svornosti, nám. Vendome, Champs Elysées, Vítězný oblouk, Eiffelova věž,
La Defense, Notre Dame, Montmartre, Louvre, lodí po Seině, Versailles,
10.6. - 13.6. 2005, cena: 3.650,- Kč/osoba

 

 

Chorvatsko – Černá Hora
Dubrovník, Split, Trogir, Zadar, Kornati, Kotor, Lovčen, Cetinje,
Sv.Štefan, Budva, 19.5. - 25.5. 2005, cena: 5.950,- Kč/osoba

Plitvická jezera a koupání na Jadranu
Plitvická jezera, Opatija, Hum, Motovun, Benátky, Pula, Lipica, Postojna,

8.5. - 14.5. 2005, cena: 6.790,- Kč/osoba

Za krásami Itálie
Neapol - Pompeje - Capri - Vesuv - Řím - Vatikán,
24.5. - 29.5. 2005, cena: 6.190,- Kč/osoba

Města a jezera severní Itálie
Padova, Verona, Garda, Riva del Garda, Miláno, Lago Magiorre,
Isola Bella, Arona, Corno, 11.5. - 15.5. 2005, cena: 5.950,- Kč/osoba

Opera ve Veroně
Lago di Garda, opera Aida v aréně, 2.7. - 4.7. 2005, cena: 4.690,- Kč/osoba

Řím, Neapol, Capri, Ischia
Řím, Vatikánská muzea, Andělský hrad, Koloseum, Pantheon, Forum Romanum,
Neapol, Vesuv, Pompeje, amalfské pobřeží, Capri, Modrá jeskyně, Ischia,
Posseidonova zahrada, 17.5. - 22.5. 2005, cena: 6.590,- Kč/osoba

Holandsko - země mlýnů a květin
Noordwijk, Delft, Den Haag, Haarlem, Lelystad, Zuiderseemuseum, Hoorn, Volendam,
Aalsmeer, Keukenhof, Amsterdam, 22.4. - 26.4. 2005, cena: 5.490,- Kč/osoba

Holandsko a Zeeland
Aalsmeer, Amsterdam, Rotterdam, Kinderdijk, Den Haag, Zeeland

25.5. - 29.5. 2005, cena: 4.990,- Kč/ osoba

Flanderská města umění
Brusel, Waterloo, Bruggy, Antverpy, Gent, 18.5. - 22.5. 2005, cena: 5.590,-Kč

 ... a další široký výběr poznávacích zájezdů: Island, Skandinávie, Pobaltí, Rusko, Irsko, Rumunsko, 
Turecko, Španělsko, Madeira, Egypt, Tunisko, Maďarsko, Švýcarsko, V.Británie, Slovensko, ... 

Cesty za poznáním
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Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.
Čedok, Sunny Days, Exim Tours, Firo tour, Alexandria, Intertrans, Čebus, Victoria, VOMA, Mega Travel,
Bohemian Fantasy, Ancora, Ingtours, Tipa tour, Viamare, Hellas tour, Student agency, letecká společnost ČSA

telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814
FAX: 515 321 118
e-mail: tmktravel@seznam.cz
Provozní doba:
po-čt: 8.00-12.30, 13.00-16.30
pá: 8.00-12.30, 13.00-14.30

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39, Moravský Krumlov
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Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie

Mgr. Sylva Skálová • výklad karet a numerologie • tel.: 603 497 555 • e-mail: sylva.skalova@seznam.cz

Pojišťovna štěstí bodovala
/Miroslav/ V úterní podvečer se v kulturním domě v Miroslavi 

sešlo 21 mladých soutěžících společně se svými rodiči a přáteli na 
tradiční pěvecké dětské soutěži Miroslavský Klíček. Soutěžilo se ve 
dvou věkových kategoriích 1- 5 a 6 - 9 třída základních škol. Všechny 
soutěžící doprovázel na varhany ředitel LŠU Přemysl Forst. Výkony 
dětských zpěváků hodnotila tříčlenná odborná porota. Kromě hlavní 
ceny se soutěžilo o cenu ředitelů škol, diváckou cenu miláčka publika 
a cenu dětské poroty. „Já jsem s průběhem zcela spokojená, soutěžícím 
se výkony většinou vydařily a publikum bezvadně reagovalo. Porotci 
hodnotili objektivně a divácká cena byla také zasloužená. Myslím 
si, že lidem se celá akce líbila, takže můžeme spokojeně odcházet 
domů. Samozřejmě na každé akci se nějaká chybička vloudí, ale ty do 
příštích ročníků odstraníme. Pro příště bychom také chtěli posunout 
termín konání akce na měsíc únor.“ sdělila k akci hlavní organizátorka
a učitelka ZŠ Miroslav Mgr. Ludmila Schlezingerová. Jako doprovodný 
program vystoupily dvě místní hudební skupiny No Problem a Kašlem
Na To. Patronát nad celou akcí měla základní škola Miroslav, Lidová
škola umění a DDM. Vítězkyní v kategorii starších žáků se stala 
Alexandra Feňová, v kategorii mladších Klaudie Švédová a diváckou 
cenu si odnesli sourozenci Ambrozovi za duet Pojišťovna štěstí.   /jak/ 

Ochutnali 350 vzorků vín
/Višňové/ Neděle byla ve Višňovém svátkem nejen místních vinařů, 

protože tu proběhla již 27. oblastní výstava vín, která patří k jedněm 
z nestarších v regionu. Více než 350 vzorků dávalo tušit kvalitní vi-
nařské klání, které posoudilo kolem 600 příchozích návštěvníků, kteří 
přijeli například až z Třebíče, Hodonína nebo Brna. „Máme tu dlouho-
letou tradici a tradičně velkou návštěvnost, sál je vždy zaplněn. Hosté 
mohou ochutnávat dobrá vína a to je dobře,“ uvedl starosta Jan Daniel,
který předával cenu starosty obce Višňové, kterou získal Petr Spurný
z Nového Šaldorfa za kolekci 22 vzorků. „Myslím si, že tady ve 
Višňovém není obava z celníků tak velká, a podle přihlášeného množ-
ství není patrný úbytek. Je to jen o něco málo méně, než v minulých
letech,“ dodal starosta Daniel. „Dnes jsem zde na výstavě počtvrté. 
Tuto výstavu navštěvuji pravidelně a ochutnávám vzorky. Jsem rodač-
ka, jezdím na Velikonoce za rodiči, a tak se vždy přijdu podívat. Je tu 
dobrá atmosféra,“ podělila se o své dojmy z výstavy jedna z návštěvnic 
Božena Kukačková. Místní organizace zahrádkářů, která organizuje 

každoročně tuto výstavu, existuje již čtyřicet let. „Tato pro nás stěžejní 
akce se koná vždy v neděli na Boží hod Velikonoční. Zásluhu na tom 
mají naši předchůdci, kteří se zasadili o rozvoj vinařství u nás, přesto, 
že jsme na okraji znojemské vinařské oblasti. S organizací je hodně 
práce, ale stojí za to. Jsme rádi, že je výstava tak úspěšná. Je to pro nás 
hnacím motorem. Letos v průběhu zimy panovala určitá obava vinařů 
z organizování výstav. Při rozhodování, jak k výstavě přistoupit, jsme 
se shodli jít cestou výběru podle kvality a ne nějaký paušál,“ sdělil před-
seda místního zahrádkářského sdružení Václav Adámek.           /mask/

/Znojemsko/ Hroznová koza 
je bájné stvoření jižní Moravy. 
Především Znojemska a přilehlé 
části Rakouska, jejíž zvykosloví
a tradice žily v tomto regionu ješ-
tě před druhou světovou válkou. 

Má však podstatně starší kořeny 
v dávných časech a táhne se jako 
červená nit celou historií lidstva. 
Byla a snad se znovu i stane, ja-
kýmsi Krakonošem Znojemska. 
Zlatavé plody hroznů jsou chrá-

něny Hroznovou kozou!
„Mnoho generací našich před-

chůdců ji často různě měnilo, 
přizpůsobovalo svým potřebám 
a názorům a také na ni zapo-
mínalo. Doufáme, že se tak už 

nestane. Proto vznikl v roce 
2004 Spolek přátel Hroznové 
kozy, který si vzal za úkol tuto 
tradici oživit a rozšířit do pově-
domí veřejnosti tak, aby se stala 
nedílnou součástí společenského 
a kulturního života, zvláště pak 
vinařství a vinohradnictví našeho 
regionu. Důležité hodnoty, v po-
zitivním slova smyslu, by se měly 
uchovávat jako rodinné stříbro. 
Myslíme si, že tradice Hroznové 
kozy a její rodiny, která předsta-
vuje jeden z mála, ne-li jediný 
ostrůvek původního znojemského
folkloru, k němu patří,“ popsal 
historii a význam Hroznové kozy 
prezident spolku Zdeněk Čižmář. 

Hroznová koza má i svou kni-
hu. V měsíci březnu proběhl křest 
řady publikací, který se konal ve 
Znojmě. Členové spolku předsta-
vili více než osmdesátistránko-
vou publikaci O Hroznové koze, 
jejímž vydáním se uzavírá první 
kapitola činnosti spolku a rovněž 
první větší projekt. Spolek však 
má již v této chvíli připraveny 
další, větší projekty, které mají 
v konečném důsledku vést k se-
stavení komplexního turistického 
programu a přilákat na Znojem-
sko další návštěvníky.        /mask/

„Hroznová koza“ - ochránkyně vinic na Znojemsku

Vzdělávací program Comenius spuštěn v Krumlově
/Moravský Krumlov/ Na zá-

kladní škole na Klášterním ná-
městí v Moravském Krumlově se 
úspěšně rozběhl vzdělávací pro-
gram Socrates/Comenius, jehož 
cílem je zapojit do výuky zahra-
ničního asistenta. Tento projekt 
je podporován Evropskou unií,
a v Moravském Krumlově ho ini-
cioval ředitel školy František 
Vrána, který projekt podal.

Asistent Klemens Hoffmann, 
který na ZŠ Klášterní náměstí 
působí, je budoucím učitelem
angličtiny z německých Drážďan 
a obdržel pro svůj půlroční pobyt 
na škole grand od Národní agen-
tury. V jeho výuce a přípravě mu 
vydatně pomáhá učitelka a ve-
doucí projektu Hana Brzobohatá. 

„Při výuce s žáky je plně zapo-
jen do práce s dětmi, u mnohých 
z nich probudil zájem o intenziv-
nější studium jazyků, obohatil 
výuku o nové metody a zavedl 
odpolední kroužky konverzace 
v německém a anglickém jazyce 
nejen pro děti, ale i pro dospělé. 
Pobyt asistenta na naší škole je
velkým přínosem nejen pro jazy-
kovou výuku, ale i navázání trva-

lejší spolupráce se školou v Ně-
mecku formou dopisování, což 
přispěje k rozšiřování slovní zá-
soby dětí v daném jazyce,“ uvedla
učitelka Hana Brzobohatá.

„Po studiu jsem se chtěl zapo-
jit do výuky v cizině jako učitel
a rozvíjet moji češtinu a anglič-
tinu. Především je to tu jiné než 
v Německu. Podmínky jsou vyni-
kající, moc se mi tu líbí, děti mě 
respektují, jsou velmi ambiciózní 
a chodí i na individuální hodiny,
a to by nebylo možné v Německu. 
Moravský Krumlov je hezký, ale 
ještě jsem nestihl všechno projít. 
Byl jsem v Dukovanech, Rybní-
kách a navštívil jsem Muchovu 
Slovanskou epopej. Zajímám se 
o historii, navštívil jsem Znojmo, 
Brno a Olomouc, nejvíce se mi 
líbí hrady a zámky. Po návratu 
bych se chtěl věnovat zvyšování 
kvalifikace, učení českého jazy-
ka, protože moji prarodiče po-
cházejí z Čech,“ uvedl Klemens 
Hoffmann z Drážďan.

V současné době již vedení 
školy požádalo o pokračování 
projektu. V příštím školním roce             
by měl přijet nový asistent.   /jak/
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15. 4. Anastázie
Zvolíte-li pro svou dceru toto jméno, pak jí vyberete i vyni-
kající vůdcovské schopnosti, schopnost kontroly nad sebou 
a osobitost. Bude nezávislá se schopností přihlásit se o svá
práva a (1. díl tajenky). Její uvažování bude logické. Bude 
milovat přírodu a zvířata.
Z  nevhodných příjmení vybírám: Grossmannová, Pešková, Bružová 
Ze vhodných příjmení vybírám: Zahradníková, Jandová, Sádlíková
23. 4. Vojtěch
Chlapec bude mít uklidňující vliv na okolí, sklon k uzavře-
nosti. Bude citlivý - v tomto směru i zranitelný, trpělivý, diplo-
matický. Uplatnil by se jako (2. díl tajenky). Musí si dát pozor, 
aby se nenechal příliš ovlivnit a nepřebíral na sebe problémy 
jiných. Jméno se nehodí ke každému datu narození.
Z  nevhodných příjmení vybírám: Bruža, Obrusík, Drábek
Ze vhodných příjmení vybírám: Zbořil, Imrich, Skácel

foto: mask

foto: mask

foto: jak            Klemens Hoffmann z Drážďan
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K výročí 200 let narození 
pohádkáře Andersena

/Miroslav/ Osm chlapců ve věku 10 až 11 let spolu s knihovnicí 
Miluší Hrbovou strávilo noc v městské knihovně z 1. na 2. dubna již 
podruhé v rámci akce Noc s Andersenem. Na letošní rok navíc připadlo 
200leté výročí narození slavného pohádkáře a tak všichni společně za-
sadili před kulturním domem strom Pohádkovník - Prumus Schmitti, 
jenž je vlastně okrasnou třešní. Chlapci si poté prohlédli místní zámek, 
a po návratu do knihovny připravovali spací místa a vařili protistraši-
dlový čaj. Na dalším pořadu byly hry a společné chatování s ostatními 
spacími knihovnami, například v Polsku a Dánsku, i s knihovnami
v kraji. „Noc byla úspěšná, vyrazili jsme na noční stezku do zámku, 
kde jsme se podívali do sklepení, poté jsme si dopisovali s ostatními 
knihovnami. Kluci byli poslušní,“ sdělila knihovnice Miluše Hrbová. 
„Paní učitelka nám připravila hezký program, večer nám četla. Vůbec 
jsem se nebál,“ sděloval své dojmy jeden z účastníků Pavel Jílek
při společné ranní snídani.                                                           /mask/

Oleksovické děti soutěžily
o Velikonoční vajíčko

/Oleksovice/ Na velikonoční neděli přišli rodiče s dětmi na pozvání 
Dobrovolných hasičů v Oleksovicích na tradiční soutěžní odpoledne 
s názvem „Velikonoční vajíčko“. Soutěžní klání a hry se konaly na cvi-
čišti před hasičskou zbrojnicí. Velitel místních hasičů Klouda Vlastimil 
nám k akci sdělil: „My jako Sbor dobrovolných hasičů organizujeme 
tuto akci každoročně a je určena především pro děti. Soutěží například 
v chůzi na chůdách, přetahují se lanem a házejí šipky. Na své si přijdou
i dospělí, kteří si zastřílí ze vzduchovky. Děti odměňujeme sladkostmi, 
dospělí si zajdou na párek a pivo.“ Letos na akci přišla více jak stovka 
soutěživých příznivců.           /mask/

Velikonoční dílny v DDM 
Dům dětí a mládeže Ivančice uspořádal ve dnech 21. - 24.3.2005 již 

tradiční Velikonoční dílny. Od pondělí do středy si více jak 200 žáků 
ivančických základních škol vyrábělo nejrůznější velikonoční dekorace.
Děti si vyzkoušely netradiční techniky zdobení kraslic - ubrouskovou 
techniku, kresbu konturami na barevný podklad, polepování vajec sko-
řápkami a samolepicími fóliemi. Vyráběly si stojánky na vajíčka z kvě-
tináčků a různé dekorace z vlnité lepenky, fotokartonu a včelího vosku.
Ve čtvrtek si zájemci z řad dětí, mládeže i dospělých vyzkoušeli také ná-
ročnější způsoby zdobení kraslic. Popularitě se těšila zejména ubrous-
ková technika s velikonočními motivy, kterou si návštěvníci zdobili 
svíčky a květináče různých velikostí.          Dana Fialová, garant akce

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• duben - Výstava - obrazy - Eva Macholánová, kované objekty - Pavel Tasovský
• 12.4. v 19.30 hod. - Jarní koncert - kino Réna Ivančice, věnovaný významné-
mu životnímu jubileu prof. Krátké. Účinkují: Mgr. Jaromír Novotný, Mgr. Hana 
Kobzová, prof. Jarmila Krátká s vybranými studenty JAMU, klavírní doprovod 
Dagmar Klementová. Vstupné: 80, 60 Kč.
• 16.4. - Tři mušketýři - muzikál, Praha - Divadlo Broadway, odjezd v 9.00 
hodin od Besedního domu, cena: (vstupenka a doprava) 940, 790 Kč.
• 16.4. - 29.4. - Výstava - Rudolf Kondei - obrazy, památník A. Muchy,vst.: 10 Kč.
• 20.4. v 10.00 hod. -  Káťa a Škubánek, pohádka pro MŠ, ZŠ a maminky
s dětmi, kino Réna Ivančice, účinkuje divadlo Věž z Brna, vstupné: 30 Kč.
• 21. a 22.4. - Jak se zachraňuje Země, ekologická klauniáda věnovaná ochra-
ně životního prostředí, k příležitosti Dne Země, kino Réna, vstupné: 35 Kč.
• 23.4. - Olomouc, Bystrovany, Flora - celodenní poznávací zájezd, odjezd
v  7.00 hod. od Besedního domu, historické jádlo města, arboretum Bystrova-
ny, Flora Olomouc, doprava: 200 Kč.

Dům dětí a mládeže Ivančice
Tesařovo nám. 1, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119

e-mail: info@ddmivancice.cz, www.ddmivancice.cz 
•15.4. V 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté aneb hudební večer sestavený
na vaše přání, Tesařovo nám. 7 (hasička), poplatek: 20 Kč.
• 16.4. - Národní šampionát mažoretkových skupin, prezentace kroužku 
mažoretek v kategorii duo, Veselí nad Moravou.
• 17.4. v 15.00 hod. - Grand Prix - 1. ročník závodu na všem co má kolečka, 
v Ivančicích na hřišti TGM (nové sídliště), poplatek: 20 Kč/závodník.
• 18.4., 221.4., 22.4. - Den Země - Výukový  program pro ZŠ nejen v Ivančicích.
• 19.4. v 9.00 hod. - Malování na chodníku na téma: „Malování pro zasmání“
na prostranství před obchod. střediskem Centrum na novém sídlišti, pro MŠ a ZŠ.
• 21.4. v 17.00 hod. - Jemné drátování, Komenského nám. 7, poplatek: 60 Kč.
• 23.4. ve 14.00 hod. - Putování za pečenou bramborou. Zábavná  cesta pro 
děti a jejich rodiče. Sraz v parku na Malovansku, poplatek: 10 Kč.
• 23.4. V 10.00 hod. - Turnaj ve florbalu mezi městy, v sokolovně na Rybář-
ské  ulici, poplatek: 250 Kč/tým.
• 23.4. v 10.00 hod. - Soustředěníčko - Trénink pro jezdce s vlastními koňmi.
statek Padochovka, poplatek: 50 Kč.
• 24.4. v 15.00 hod. - Tradiční slet čarodějnic tentokrát v Bradavicích, v Ivan-
čicích na statku Padochovka, poplatek: 10 Kč/děti, 30 Kč/dospělí.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz  
• 14.4. od 13.30 hod. - Soutěž v lukostřelbě, v Klubu Poškolák, poplatek: 10 Kč.
• 15.4. od 14.00 hod. - A-Z Kvíz. Soutěžíte rádi? Pak je tato akce pro vás jak 
dělaná, poplatek: 10 Kč. 

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz

• 13.4. v 18.00 hod. - vernisáž výstavy Brněnští výtvarníci, keramika, šperky, 
hedvábí, kůže, galerie Knížecí dům.
• 15.4. v 10.00 hod. - Zlatovláska - pro MŠ a ZŠ, kinosál MK, vstupné: 50 Kč.
• 18.4. v 8.00, 10.15, 19.00 hod. - Jen žádnou paniku  - divadelní komedie, 
ochotnický soubor MK, kinosál, vstupné: 50 Kč. 
• 21.4 v 9.00 a 10.30 hod. - Putování za ztracenou kapkou - školní pořad pro 
MŠ, kinosál, vstupné: 30 Kč.
• 21.4. v 19.00 hod. - Setkání s Ladislavem Lakomým a jeho hosty - koncert 
KPH, účinkují: Ladislav Lakomý - přednes, Bohumil Smejkal - housle, Vladi-
mír Hollý - klavír, galerie Knížecí dům, vstupné: 50, 80 Kč. 
• Připravujeme: • 25.5. v 19.00 hod. - Hrdý Budžes - divadlo Příbram,
zájezd do Národního domu Třebíč, cena 300 Kč. • 3.9. ve 20.30 hod. - Ženy 
jindřicha VIII. aneb Chudák král- česká komedie, zájezd do Č. Krumlova.

Společenské centrum Cesta
V Uličce 1, 664 91 Ivančice

kontaktní telefon: 546 437 333, 775 789 015
• každé pondělí od 19.00 hod. -  kondiční cvičení pro ženy
• každé úterý od 17.00 - 18.00 hod. - Zpívánky pro nejmenší děti a jejich 
rodiče. • každé úterý od 14.00 - 16.00 - dětský oddíl Pathfinder (obdoba 
skautingu) pro kluky od 9 do 12 let.
• 14.4. od 19.00 hod. - Setkání s přednostou plicního oddělení Baťovy nemoc-
nice ve Zlíně a členkou České onkologické společnosti  prim. MUDr. Janou 
Krynskou. Téma: Jak nás ovlivňuji traumata prožitá v dětství

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
• 16.4. - Jarní turnaj v ping pongu. Pořádá Sokol Padochov a Šála tým.
V 9.00 hod. - prezentace, 9.10 hod. - zahájení. Startovné 20 Kč. Nezapomeňte 
na drobnou cenu pro soupeře.
• 24.4. - Slavnostní položení kytic k pomníkům padlých u příležitosti 60. leté-
ho výročí osvobození. V 9.00 - Padochov, 9.30 - Havírna, 10.00 - Hřbitov Osla-
vany. Pořádá Město Oslavany za účasti klubu vojenské historie v uniformách 
Rudé armády s plnou výzbrojí. K uctění padlých budou vypáleny čestné salvy.

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

J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 16.4. - Jarní medlánecký pochod - start Na Sýpce 6- 10 hod. Vede pí. Bednářová.
• 16.4. - Rybičková skála - pro velký zájem opakujeme akci z podzimu. Sraz  ve 
13.30 hod. u domu J. Procházky (Horní hlinky č.1). Trasa přes Čerňák, bývalý 
vojenský les do Neslovic, Padochov, Ivančice. Chůze asi 10 km. Vede J. Flíček.
• 23.4. - doporučujeme samostatnou účast na akcích: Oslavany 50, Nedvědice (start 
v sokolovně 6-13 hod.), v Miroslavi, v Ořechově (akce k 60. výročí osvobození).

Kulturní programy
11. - 24. 4. 2005

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

• stř 13.4. ve 20.00 ŽRALOK V HLAVĚ
  Komedie ČR
• so 16.4. ve 20.00 HODINY
  ne 17.4 v 18.00 Drama USA, titulky
• stř 20.4. ve 20.00 NA DOTEK
  Milostné drama USA, titulky
• so 23.4. ve 20.00 BLADE: TRINITY III.
  ne 24.4. v 18.00 Akční horor USA, titulky

KINO RÉNA IVANČICE                
( 546 451 469

• ne 10.4. ve 20.00 HŘÍŠNÝ TANEC 2
  Romantický film USA
•stř 13.4. ve 20.00 SAMETOVÍ VRAZI
  Krimi film ČR
• ne 17.4. v 17.00 GARFIELD
  Komedie USA
• stř 20.4. ve 20.00 BLADE: TRINITY
  Horor USA
• ne 24.4. ve  20.00 PÁD DO TICHA
  Drama USA  

KINO OSLAVANY                                                                         
( 546 423 018

• so 16.4. v 18.00 ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD 
  Film USA
• ne 17.4. v 18.00 LOVCI   POKLADŮ
  Film USA, titulky
• so 23.4. v 18.00 SAMETOVÍ   VRAZI 
  Film ČR
• ne 24.4. v 18.00 WIMBLEDON
  Komedie Fra. A VB, titulky

Změna programů vyhrazena.

Základní škola Vémyslice pořádá
v pátek v podvečer 29.4. na hřišti za sokolovnou

Slet čarodějnic a čarodějů
jehož součástí bude i volba MISS. Věk není omezen, rádi uvítáme

i soutěživé čarodějnice pokročilého věku. Vítězové získají atraktivní 
ceny. Zájemci, kteří se chtějí s námi bavit a zapojit se do této akce,
nechť se prosím co nejdříve nahlásí na telefoních číslech: 737 700 
954 nebo 732 755 098 nejpozději do 13.4., kde jim budou sděleny

podrobnější informace.

ZŠ Vémyslice ve spolupráci s KPDŠ a společenskými
organizacemi pořádají v pátek 29.4.

Den otevřených dveří
u příležitosti

Sletu čarodějnic a čarodějů
Program: 15.00 - 17.00 hod. - Prohlídka školy spojená s prodejem
                17.45 - Sraz čarodějných lidiček na dolní zastávce
                18.00 - Průvod obcí za doprovodu skupiny Paroháči
                18.30 - Zapálení táboráku za odborného dozoru hasičů
             18.45 - MISS čarodějnice - čaroděj - vystoupení žáků ZŠ 

(taneční a pěvecký kroužek)
                20.00 - Čarodějnická merenda - hrají Paroháči
Občerstvení: speciální míchané čaroděj. nápoje a speciality na ohni
Překvapení večera: Proměna v atraktivní čarodějnici ve speciálním 
kadeřnickém a kosmetickém salónu „aneb Vypadáš skvěle“. 

Všechny Vás srdečně zveme!

Spolek Lidový dům Oslavany pořádá v areálu kina
 ve dnech 10. až 15.4. vždy od 10.00 do 17.00 hod .

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ,
KOLÁŽÍ A OBRAZŮ

 Josefa Kristiána  a Antonína Veselého.

Sportovní klub WELLNESS JANA Třebíč pořádá 16.4. 

JOLLY AEROBIC & DĚTI FITNESS
 sport. areál  TJ JE Dukovany Třebíč - Hájek

JOLLY je soutěž jednotlivců, DĚTI FITNESS  soutěž týmů
 s možností postupu na celorepublikové kolo do Prahy 14. 5.

Kontakt: www.wellnesstrebic.cz

Taneční skupina A JE TO pořádá 16.dubna
ve 20.30 hodin v sále TJ Polánka

COUNTRY BÁL
Hraje skupina Woraz. Možnost poslechu, výuky a tance.

Vstupné 80 Kč. Srdečně Vás zveme.

Junácké středisko Oslavany Vás 23. dubna zve na 26. ročník
dálkového pochodu a vyjížďky na horských kolech

OSLAVANSKÁ 50
Start od 7.00 do 9.00 hodin u Škoního klubu, startovné 10 Kč.

Doporučujeme turist. mapu Okolí Brna, Ivančicko nebo Brno-západ.

SOBOTA 16. DUBNA – DEN ZEMĚ
Dvaadvacátý duben je mezinárodně uznán jako Den Země. 
K tomuto dni občanské sdružení Mirosa pořádá úklid miroslavského 
okolí. Letošní III. ročník bude zakončen vystoupením hudební 
skupiny Navzdory, Ribbies, divadelním představením a soutěžemi  
o věcné ceny v nádvoří Miroslavského zámku.
Irena Šumpelová, tel. 775 989 754, Eva Balusková, tel. 776 381 614.

MěKS a divadelní spolek Bezgest Moravský Krumlov
uvádí 18.4. v 19.00 hodin divadelní komedii

JEN ŽÁDNOU PANIKU!
Didier Kaminka/Alexander Jerie. Režie Marek Ostrovský

Kinosál MK, vstupné: 50 Kč, repríza 25.4 a 3.5.

MěKS Moravský Krumlov pořádá 13.4. v 18.00 hod. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Šperky - Radomíra Blažková, textil. šperky, obrázky - Blanka 

Jetelinová, textil, obrázky - Jana Vlašínová, vítěz Stříbrného šperku 
Brno 2004 - Vít Jan, textil, keramika - Tomáš Vrána

Galerie Knížecí dům, otevřeno: po - pá 9.00 - 12.30, 13.00 - 15.30, 
ne 14.00 - 16.00. Výstava potrvá do 16.5.

Dárek pro Zemi
Planeta Země bude slavit svátek. Zaslouží si od nás dárek. Stačí ji 
trochu vyčistit, učesat a obléknout do svátečního hávu. Odmění se Vám
svěží jarní zelení a květy na místech, která nebudou hyzdit odpadky.
Ve čtvrtek 21. dubna  od 14.00 hod. pořádá DDM v Moravském 
Krumlově akci ke Dni Země spojenou s úklidem města. Přijďte také
přiložit ruku k dílu a odstranit odpadky ve městě a okolí. Dítě, 
které se úklidu zúčastní, získá volnou vstupenku na diskotéku. 
V pátek 22. dubna proběhnou od 13.00 hodin na nám. T.G.M
oficiální oslavy Dne Země. Součástí bude vernisáž a ocenění 
výtvarných prací soutěže Modrá planeta. Pro děti bude připraven
program plný her a soutěží s eko - tématikou. Přijďte a dokažte,
že Vám osud naší Země není lhostejný.

DDM Ivančice uskuteční 16.4. od 10.00 hod.
 ve spolupráci s firmou B&T METAL spol. s r.o. 

SBĚR ŠROTU ŽELEZNÉHO
 v Ivančicích, Letkovicích a Střibském mlýně

Žádáme občany, aby nepotřebný kovový odpad z domácností 
uložili před své domy. Kovovým odpadem je myšleno veškeré 
použité zařízení domácností (sporáky, ledničky, pračky, dráty, 
vodovodní trubky, radiátory, nádobí, kotle, ...). Do sběru je možné 
dát i barevné kovy, litinu, nerez a další kovové předměty, výjma 
plastů, papíru a nebezpečného odpadu. Na Střibském mlýně bude 
přistaven kontejner na parkovišti vedle mlýna. V případě většího 
množství možnost přistavení kontejneru. Volejte tel.: 546 451 292

Hotel Epopej zve všechny půvabné dívky a ženy
ve věku 15 - 26 let na soutěž

Miss Epopej 2005
Soutěž proběhne ve dvou kolech 21.5. a 4.6. Atraktivní ceny, zájezd 

k moři pro 2 osoby, vystoupení celebrit, soutěž Miss publikum. 
Přihlášky si vyzvedněte v hotelu Epopej Moravský Krumlov.

foto: mask



Rytířský řád „Obránců božího 
hrobu“, jak si templáři říkali, 
byl založen někdy v letech 1118-
1119, po první křížové výpravě 
do Svaté země. Devět zbožných 
francouzských rytířů se sdružilo 
v bratrstvo a složilo slib čistoty, 
chudoby a poslušnosti. Řád byl 
pojmenován podle svého prvního 
sídla na místě někdejšího Šala-
mounova chrámu v Jeruzalémě 
(chrám = latinsky templum). 
Hlavním posláním templářů byla 
obrana Svaté země, ochrana křes-
ťanských poutníků a „boj proti 
v Krista nevěřícím“. 

Jádro řádu tvořili rytíři, kterými
se mohli stát jen urození. Do nižší 
kategorie členů řádu náleželi 
sloužící bratři - zbrojnoši a řeme-
slníci. Samostatnou skupinou byli 
řádoví kněží.

Templářský rytíř byl mnich
a válečník v jedné osobě. Stejně se 
věnoval modlitbě jako cvičení ve 

zbrani. Vycvičili se ve znamenité 
bojovníky, vzbuzující u nepřátel 
značný respekt. S nadšením se vr-
hali do boje. Na rozdíl od jiného 
rytířského řádu, johanitů, kteří se 
více než boji věnovali péči o ne-
mocné. Typický templářský rytíř, 
jak nám ho líčí dobové prameny, 
byl těžkooděnec s velkým mečem 
a drátěným brněním. Nosil bílý 
plášť s červeným křížem, vyho-
lenou hlavu a plnovous.

Vznešené ideály a bojovné 
nadšení záhy do řádu přilákaly 
mnoho synů z majetných šlech-
tických rodů, čímž kdysi chudý 
řád velmi zbohatl. Své majetky 
získal ve většině zemí Evropy.

Do našich krajů se templáři do-
stali na počátku vlády krále Vác-
lava I., někdy kolem roku 1230. 
Na Moravě založili dvě komendy 
- sídla, v Čejkovicích (u Hodoní-
na) a v Jamolicích. První zmínka 
o jamolické komendě pochází 

z let 1231-32. Je možné, že se 
založením komendy vznikla i ves 
Jamolice. Původní sídlo komendy 
mělo nejspíš charakter menší tvr-
ze a  pravděpodobně se nacházelo 
v místech dnešních domů, popis-
né číslo 43 a 44. Při výkopech se
v těchto místech přišlo na zá-
klady mohutných zdí. Zmíněné 
domy stojí na vyvýšeném místě 
jihovýchodně od kostela. 

Někdy mezi léty 1281-1298 byl
v blízkosti Jamolic zbudován mo-
hutný hrad Templštýn, kam bylo 
přesunuto také sídlo jamolické 
komendy. 

Zde přerušíme výklad o vlast-
ním Templštýně. S ohledem
na rozsah tématu si ponecháme 
popis a historii samotného hradu
do příštího čísla Zrcadla. Zbylého 
prostoru využijeme k exkurzi
do nejbližšího okolí.

Hradní areál je nejlépe přístup-
ný od Jamolic po žluté turistické 
značce. Pokud pojedete na výlet 
autem, je možné parkovat u ja-
molické hájenky. Turistická znač-
ka vás od hájenky dovede přímo
na zříceninu.

V místech, kde dnes polní cesta 
vchází do lesa, stávala pravděpo-
dobně zaniklá středověká ves 
Templštýn, patrně služebná osada 
hradu. Přesná poloha osady není 
známa, ale četné střepy středově-
ké keramiky na poli a hromady 
kamení v přilehlém lese mohou 
být jejími zbytky. Tato ves patrně 
zanikla spolu s hradem. Pro úpl-
nost dodejme, že někde v okolí 
Templštýna stávala také ves Bo-
huslavice, zaniklá již velmi dávno 
(snad v 13.-14. století), takže její 
lokalizace je obtížná.

Půjdete-li po lesní cestě směrem
k hradu, můžete po levé straně 
vidět asi 2 m vysoký val. Jestli 
je zbytkem pravěkého hradiště, 
nebo středověkého obléhacího 
opevnění, nebo má jiný původ, 
nemůžeme bez archeologického 
průzkumu vyřešit.

Na dohled od hradu nemůžete 
přehlédnout mohutný příkop 
vytesaný ve skále, který již jistě 
souvisí se středověkým obran-

ným systémem hradu.
Okolí Templštýna vyniká také 

krásou a rozmanitostí přírody. Již 
Vilém Haňák ve Vlastivědě mo-
ravské (1913) poznamenal: „Jak 
botanik tak geolog i archeolog  
neodejdou bez kořisti“. V skal-
natém a hlubokém údolí u hradu 
vystupuje na povrch velmi pestrá 
škála různých hornin - hadce, am-
fibolity, ruly, granulity aj. Zvláště 
tělesa hadců jsou bohatá na vý-
skyt mnoha vzácných minerálů. 

Na bohatství neživé přírody 
navazuje i pestrost flóry a fauny. 
Dříve, v době největší slávy hra-
du, byl celý ostroh jistě bezlesý 
a celé široké okolí bylo lidskou 
činností silně pozměněno. Příro-
da je však mocná a během staletí 
si vzala vše nazpět. Tak i samotná 
zřícenina, lidskou rukou postave-
ná, hostí mnoho vzácných skal-
ních rostlin. Např. na mohutné
štítové zdi, postavené v polovině
15. století, můžete vidět žlutě 
kvetoucí tařici skalní, netřesku 
podobný lomikámen latnatý nebo 
nízký keřík skalník celokrajný. 
Na svahu západně od štítové zdi 

roste mimo jiných vzácností také 
křivatec český, vám již známý 
z minulé expedice. Z vrcholu ští-
tové zdi je také nejlepší rozhled 
do malebného údolí řeky Jihlavy. 

Ze vzácných zástupců fauny se 
zde můžete setkat s mlokem skvr-
nitým, většinou po dešti, kdy vylé-
zá z úkrytu v kamenitých sutích.

Pokud máte náladu na trochu 
delší výlet, pak vám můžeme do-

poručit starobylou stezku z Tem-
plštýna k řece, pozvolna klesající 
napříč svahem západně od hradu. 
Můžete celou zříceninu obejít 
zprava. Začátek stezky pak nalez-
nete u nejsevernějšího výběžku 
hradu. Cesta je to poměrně po-
hodlná a až k řece měří něco přes
kilometr. Lesy na svahu mají dnes 
charakter divokého pralesa.
Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice
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expedice speculum

Templářský rytíř ve válečném oděvu

Za rytíři Šalamounova chrámu

Tradice vynášení smrti - cho-
zení se smrtkou - v Petrovicích 

se říká „chodit o smrtolku“ - je  
velmi stará. Ani nejstarší občané 

si nepamatují její počátek. Ob-
chůzka děvčat se smrtolkou se 
stále živě udržuje a je děvčaty 
každoročně radostně očekávána. 
Na smrtnou neděli děvčata od 
nejútlejšího věku do 12-13 let 
nosí průvodem po vesnici krojo-
vanou  panenku a zpěvem písně 
„Smrtolenko, smrtolná“ vítají 
nové jaro. 

Petrovická Smrtolka je hadrová 
panna připevněná na dřevěné tyč-
ce, aby se děvčatům dobře nosila 
a byla viditelná nad průvodem. 
Chodí se od domu k domu a vy-
bírají se vajíčka a peníze. Vrchní 
velení nad chozením se Smrtol-
kou mají „páni“. Není to nic rodu 
mužského! Jsou to děvčata v 6.-7. 
ročníku základní školy. 

Na květnou neděli „páni“ 
společně se svými maminkami 
připraví z vychozených peněz a 
prodaných vajíček pro všechna 
děvčata hostinu. Dříve se hostina 
konala v domě „pána“ a bylo na 
mamince, aby předvedla svůj ku-
chařský um. V dnešní uspěchané 
době už maminky nic nepečou, 
zákusky a sladkosti se koupí, 
hostina se koná v malé síni Kul-

turního domu. „Páni“ maminkám 
vydatně pomáhají s rozdělováním
zákusků do výslužek všem dětem, 
i když třeba na hostinu nemohou 
přijít a nebo nemohly chodit o 
Smrtolku pro špatné počasí, které 
na Smrtnou neděli bývá. Letos 
bylo zvláště nevlídné počasí, i
Smrtolka se nosila zabalená v ige-
litu. Před lety se „páni“ nastro-
jili do bílých zástěrek a čepečků
a starali se o obsluhu. Také dnes 
obsluhují ostatní, ale už bez těch 
zástěrek a čepečků. Při hostině 
se zpívají písničky, hrají spole-
čenské hry. Po hostině si děvčata 
odnáší domů výslužku.

Poezii velikonoc si nenechají 
ujít ani kluci. V předvelikonoč-
ním období mají hrkání a na 
Červené pondělí chodí se žílou 
o vajíčka. Hrkání v pašijových 
dnech, kdy zvony odletí do Říma, 
organizují v Petrovicích rovněž 
„páni“ - tentokrát jsou to chlapci 
12, 13 a 14tiletí. 

Letos se sešlo na hrkání 18 
petrovických chlapců, od malých 
čtyř a pětiletých po nejstarší 
čtrnáctileté. V průvodu jsou 
chlapci seřazeni do párů přesně 

podle věku, vpředu nejmladší, 
vzadu nejstarší. Toto pořadí se 
zachovává i v průběhu obchůzky. 
S hrkáním se začíná na Zelený 
čtvrtek a končí na Bílou sobotu. 
Chlapci se scházejí už v šest ho-
din ráno, účast se zaznamenává 
v sešitě, absence se promítá do 
výše odměny. Letos měli všichni 
kluci pojízdné trakařové hrkače, 

které jsou hlučnější, než ruční hr-
káčky, kterými se hrkalo před lety.
Na Bílou sobotu odpoledne
si hrkači za svou službu vyberou 
po vesnici odměnu v penězích 
a vejcích. Při tom zpívají: „Po-
lámaly se nám hrkače, trakače, 
dejte nám korunu nebo víc, dáme 
si je vyspravit.“    Napsala Eva Gru-
nová s přispěním Věry Holubářové

Smrtolka a velikonoční hrkání v Petrovicích

Pohled na část hradní zříceniny Templštýna

Středověké opevnění hradu začíná mohutným příkopem vytesaným ve skále.

ADRA děkuje Ve dnech 22 - 23.3. proběhla v Ivančicích Velikonoční
sbírka, jenž organizovala nadace ADRA. Na této sbírce se aktivně podí-
leli žáci 9.C třídy ZŠ TGM v čele s paní tř. učitelkou Danou Sedlářovou.
Sbírka probíhala na třech místech - sídliště, náměstí, obch. dům PLUS. 
Do předem připravených, zapečetěných pokladniček pak oslovení lidé 
přispívali svým darem. Na této sbírce se vybralo celkem 15.105 Kč. Tyto 
prostředky byly sečteny a připraveny k odeslání žáky výše uvedené třídy pod 
dohledem zástůpců ADRY a Městského úřadu. Finanční prostředky budou 
použity na trojí účel: pro sociální projekty v ČR, pro zahraniční projekty 
a část je určena pro fond naléhavé krizové situace - přírodní katastrofy, 
války atd. Jako poděkování žákům bylo připraveno drobné sladké
pohoštění, které sponzorovalo pekařství U Filipínů a cukrárna U černého lva.
Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům, sponzorům i organizátorům 
- dětem. Chci taktéž poděkovat vedení ZŠ TGM Na Brněnce, že umožnilo 
spolupracovat s některými žáky školy. Jsem přesvědčen, že je to jeden
ze způsobů, jakým můžeme do našich děti vkládat hodnoty, jenž pomohou 
k rozvoji osobnosti, k lepší orientaci ve společnosti a k vytváření zdravého 
pohledu na své okolí. Těším se na další dobrou spolupráci. Ještě jednou vřele
díky Vám všem, milí Vančáci.      Milan Kantor - zástupce ADRA Ivančice
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Auto - moto
•• Čištění interiérů osobních i náklad-
ních vozidel. Čištění koberců a čalou-
něného nábytku. Ivančice: Ivacar
- u autobazaru. Tel.: 737 713 696.

koupím
•• Fiat 600 v dobrém stavu za rozum-
nou cenu. Tel.: 603 971 061.
•• Jawa 350/640 v solidním stavu, 
nabídněte. Tel.: 776 091 440.
•• Jawa chopper, originál stav. Tel.:
776 091 440.
•• na Š Felicii 4 ks disků (nebouraných), 
do 400 Kč/ks. Tel.: 515 339 530.
•• jakoukoli motorku do 250 ccm, 
levně. Tel.: 775 628 042.
prodám  
•• VW brouk, pojízdný, r.v. 72, vč. TP,
nutné opravy, chybí baterie, výfuk
a klíče od zapalování. Dobrá cena. Jen 
SMS na tel.: 608 252 541.
•• Opel Ascona v pojízdném stavu na 
ND. Tel.: 515 336 073 po 18 hod.
•• Fabie sedan 1,4 MPI r.v. 2001, 1. 
majitel, serv. knížka, garážováno, cent-
ral, radio, airbeg řidiče, naj. 58 tis. km, 
195.000 Kč. Tel.: 724 128 457.
•• Ford Scorpio  2,5TD, r.v. 98, 170 
tkm, servis. knížka, elektrony, klima, 
závěs, vyhřívaná sedadla, krasavec,  
149.999 Kč. TR. Tel.: 777 110 111.
•• Fiat Ducato, 2 komplet. kola, pneu 
Michelin 195/75/16C, vzorek 70%, 
2.500 Kč. Tel.: 777 694 202.
•• Fiat Regata 100S, v elektr., závěs, 
dělená sedadla. Tel.: 776 626 586.
•• Fiat Uno, 5 dveří, r.v. 85, stř. okno, 
taž. zař., STK 5/06. Tel.: 546 434 167.
•• Mokik Hero Gismo 2/T-4/T, cena 
dohodou. Tel.: 776 626 586.
•• Skútr Yamaha BVS 50, nový, cena
doh., možnost splátek. Tel.:776 626 586.
•• VAZ 2102 combi, r.v. 85, závěs, 
hodně náhradních dílů, kola, 5.000 Kč.
Tel.: 776 059 711.
•• malotraktor Vari Honda, poj. kola, 
rotavátor, nastav. těleso, oboustranný 
pluh, i jednotlivě, málo používané. 
Tel.: 515 320 737.
•• traktor domácí výroby, motor 
Octavia, šipovitá kola s dvoukolovou 
vlečkou, 25.000 Kč, sleva možná. 
Tel.: 723 266 393.
•• traktor domácí výroby s motorem 
z 3011, vzduchem chlazený. Tel.: 515 
336 058, 737 778 268.
•• Š Forman, různé náhradní díly, 
pohon PLG,  cena dohodou. Tel.: 515 
320 000 po 18. hod
•• repas. převod. na Avii, 4 rychlost., 
3.800 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. h.
•• 2 ks jetých pneu Firestone, 205/65, 
R15, vzorek asi 3 mm,  800 Kč /ks. 
Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• komplet. kola na Avii (disk + Ba-
rum pneu), 3ks 750-16C MB 37, 2ks 
750-16C MB 60, vzorek 90%, 2.200 
Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• komplet. funkční motor + převod. 
(5ti rychlostní) na Avii 21,31,  20.000 
Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• komplet. kabina na Avii 21,31, 
modrá, 10.000 Kč. Tel.: 515 320 000 
po 18. hod. 
•• TP na Avii 21,31 - Izoterm s chla-
zením, r.v. 91, 8.000 Kč. Tel.: 515 320 
000 po 18. hod. 
•• poškoz. díly VW Passat 1,9 TDI, 
model 95, (bouráno r. 96), 3ks dveře, 
1 přední spoiler, 2 světlomety (el. 
ovl.), ventilátory chlazení, cena doho-
dou. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 

•• litá kola orig. na Felicii i s pneu, 
5.500 Kč, dohoda. Tel.: 608 509 176.
•• Jawa Pionýr 550, velmi zachovalý. 
Tel.: 732 153 409.
•• motor na Š 105, nové kroužky, 
nové vodní čerpadlo, nové těsnění 
pod hlavou. Po menší opravě provo-
zuschopný. Tel.: 602 978 657. 
•• disky 2 ks na Citroen, Peugeot, 14“, 
rozteč 108 mm. Tel.: 728 563 251.
•• disky plech. na Octavii, 1ks/750 Kč,
poklice zdarma. Tel.: 777 184 531.

Byty - nemovitosti
koupím
•• byt 2+1 v MK. Tel.: 515 323 864.
prodám
•• velký RD v Dobřínsku (3 km od 
MK), 2+1 a 1+1, WC, voda, elektřina, 
topení na TP, částečně podsklepen, 
velká zahrada a dvůr, průjezd, sto-
dola, hosp. budovy. Výměra 1432 m2. 
Nutné opravy, 450 tis. Kč. Tel.: 515 
322 101, 602 755 265. 
•• RD 2+1 v MK-Rakšice, možnost 
přístavby a připojení na kanalizaci, 
elektřina, voda, přípojka na plyn, 
dvůr, zahrádka, menší sklípek, cena 
dohodou. Tel.: 732 902 188.
•• menší RD v Bohuticích, nutná celk.
rekonstr., 115 tis. Kč. Tel.: 603 841 167.
•• RD 2+1 ve Vémyslicích, spěchá. 
Tel.: 515 322 231
•• větší RD v Dobřínsku, ihned k byd-
lení. Tel.: 515 323 912.
•• velký RD v rekonstrukci v Mirosla-
vi, 580 tis. Kč. Tel.: 602 420 306.
•• RD 5+1 ve Vedrovicích, voda, el.,
el. topení, WC, hospod. budovy, sklep, 
udírna, dvůr, vjezd do dvora, malá za-
hrádka, cena doh. Tel.: 515 323 983.
•• cihlový byt 2+1 v OV, st. úpravy, 
vl. topení, vl. vodoměr, 3 sklepy, 560 
tis. Kč. Tel.: 605 787 507.
•• DB 2+1 v Ivančicích, cihla, 57 m2, 
velký balkon. Tel.: 546 437 351, 721 
870 212.
•• byt 3+1 v OV, na St. sídlišti v Ivan-
čicích, po GO, plast. okna, termoven-
tily, perfektní stav, volný koncem 
roku. Tel.: 604 585 497.
•• chatu v zahrádkářské osadě na 
Réně v Ivančicích, voda na pozemku. 
Tel.: 605 278 683.
•• pozemek na okraji Ivančic, 2000 m2, 
oplocený, 220/380 V. Tel.: 732 225 507.
•• stavební pozemek v Ivančicích, 
místo H. Pancíře, výměra 3500 m2. 
Tel.: 604 920 012.
•• levně pozemky v Oslavanech.
Tel.:732 447 594.
pronajmu
•• garáž v Letkovicích.Tel.: 775 628 042.
•• volná místa v zahrádkářské oblasti 
v Ivančicích-Malovansko, zavedená 
voda k pozemku. Tel.: 546 451 778. 
hledám pronájem
•• mladá rodina čekající narození no-
vorozence, hledá podnájem/pronájem 
bytu. Okolí Brno-venkov, nejlépe po-
blíž Ivančic, Ořechova, nebo Oslavan. 
Velmi spěchá. Tel.: 728 271 176.

Stavba - zahrada
prodám
•• garážová vrata zvedací, štítové okno 
1600x2400x850. Tel.: 608 872 881.
•• plechová vrata dvoudílná, š.  3,20x2 
m, 2.500 Kč. Tel.: 605 449 318.
•• betonové stříšky na plot nebo taras, 
d. 45, š. 35, v. 6, o 40% levněji; sloup-
kové 50x50. Tel.: 606 812 125.
•• okno šroubovací 90x150, 400 Kč 
v dobrém stavu. Tel.: 606 812 125.

•• kovová okna s vakuovým sklem 
rozm. 1850x1500, 5ks + balkon. dveře,
vč. žaluzií, cena doh. Tel.:606 420 144.
•• vály hladké 5 ks prům. 53, 8.000 
Kč; smyk tažený š. 3,6, 5.000 Kč; vy-
orávač brambor „čert“ (Agrospol Pel-
hřimov r.v. 88) za Zetor malotraktor, 
9.000 Kč; rozmetadlo hnojiv prášk. 
F300, 7.200 Kč; hrobkovač brambor 
kombin. r.v. 96, 7.800 Kč; sazeč na 
brambory dvouřádkový (rakouský 
kabelkový), 3.000 Kč; secí mašinu 
Saxei, 5.000 Kč. Tel.: 515 323 406, 
603 834 484.

Vybavení domácnosti
prodám
•• starší kuchyňskou linku, 300 Kč. 
Tel.: 605 155 802.
•• koupelnovou skříňku s umyva-
dlem; vysavač Eta; malířskou pumpu 
na 10 l; kuch. váhy s miskami; starý 
kávomlýnek a bábovku; kalfas. Tel.:
605 776 380.
•• světlou stěnu do předsíně. Tel.: 732 
447 594.
•• komb. sporák Mora, el. trouba, 4 
plyn. hořáky s el. zapalováním, stáří 
10 let, 700 Kč. Tel.: 606 201 232.
•• plynový kotel Destila, 19 kW, liti-
nový, nový, nepoužitý, r.v. 98, 8.000 
Kč. Tel.: 605 987 049.
•• automat. pračku s předním plně-
ním na 5 kg prádla, nová, nerozba-
lená, nevh. dar. Výrazná sleva. Tel.:
605 776 380.
•• mikrovlnou troubu zn. Elektra, 
vnitřek nerez, pevný talíř. Cena: 1.200
Kč. Tel.: 515 320 000 po 18 hod.
•• renovovanou, bílou, starožitnou, 
kompletní ložnici se zlacením a pol-
strováním, též ÚP. Cena dohodou. 
Tel.: 737 585 854.

Elektro a elektronika
koupím
•• funkční Sonny Ericson, nabídněte. 
SMS na tel.: 720 578 473.
prodám
•• MT Nokia 3410 v originálním ba-
lení se zárukou 1 rok. Cena dohodou. 
Tel.: 775 628 042.
•• sim kartu T-mobile, levně, sim kar-
tu Oskar, levně. Tel.: 775 628 042.
•• Epilátor zn. Braun silk epil, málo 
používaný, 1.000 Kč. Tel.: 515 320 
000 po 18. hod. 
•• BTV Thomson, ú. 51 cm, dobrý stav,
1.000 Kč; videokameru Samsung, dob-
rý stav, 2.000 Kč. Tel.: 546 425 374.

Vše pro děti
koupím
•• polohov. lehátko na miminko, lev-
ně. Tel.: 777 209 174, 607 890 076.
prodám
•• sport. kočárek po 1 dítěti, přehaz. 
rukojeť, polohov. záda, nánožník, pláš-
těnka, 2.500 Kč. Tel.: 606 401 755.
•• oblečení na holčičku jaro - léto, vel. 
98, 104, 110, boty 23, 24, 25. 20 - 30 
Kč/ks. Ivančice. Tel.: 777 209 174, 
607 890 076.
•• autosedačka, 9 – 36 kg, 900 Kč. 
Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• koupací kyblík „Tummy Tub“,  vh. 
pro děti na koupání až do 2 let, 650 
Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• novou prošív. péřovou ložní soupr. 
do dětské postýlky. PC 1.200 Kč, nyní 
800 Kč; časopisy Betynka od č.7/00 - 
12/03, 10 Kč/ks. Tel.: 732 123 663.
•• úplně novou mateřskou podprsen-
ku vel. 80 C, zn. Laveta, PC 360, nyní 
200 Kč. Tel.: 777 209 174.

•• oblečení po 1 dítěti, vel. 58 - 1 rok, 
pěkné, levně. Tel.: 721 946 521.
•• 2 r. st. kočár 3-komb. Nekko, nafuk. 
kolečka, tm. modrý, fusak, velmi za-
chovalý, 1.500 Kč. Tel.: 723 155 447.
•• kočár 4-komb., potah šusťák, pou-
žívaný 3 měs., PC 8.500, nyní 3.000 
Kč. Tel.: 732 615 485.
•• vak na dítě (klokaní kapsu), novou, 
zabalenou, do 9 kg, 250 Kč. Tel.: 604 
360 394.
•• oblečení na kluka 1⁄2-1 rok, na děv-
če cca 1 r., levně; kočár3-komb., po 2 
dětech, 500 Kč, Tel.: 605 724 881.
•• hluboký prostorný kočár a sporťák 
na 1 podvozku, růž. panter, velká kola, 
taška na řidítka, odvětrání boudičky + 
pláštěnka, tm. višňovo-písková barva, 
jako nový, čistý, málo použitý, ještě 
15 měs. v záruce, 4.000 Kč. Foto 
možné mailem. Tel.: 608 466 315, 
mail:lidoma@seznam.cz
•• pro nastávající maminky knížky: 
Těhotenství, 150 Kč; Nová doba po-
rodní, 20 Kč pořízené z Lavety. Ivan-
čice. Tel.: 777 209 174, 607 890 076.

Zvířata
koupím
•• andulky, korely, kanáry, rozely aj. 
exot. ptactvo. Pro větší množství přije-
du, platba hotově. Tel.: 603 841 097.
prodám
•• štěně českého fouska - bělouš s PP, 
m: PZ I.c, o: Dan z Tiské hájenky, 
1998, výb., CAC, VZ I.c., MRK I.c. 
Odběr ihned. Tel.: 515 252 391.
•• zakrslé králíčky, levně, spěchá. Ru-
ším chov. SMS na tel.: 720 578 473.
•• štěně vlčáka, černá fenka, rodiče 
k vidění, odběr konec dubna, cena: 
náklady za očkov. Tel.: 724 278 609.
•• králíky chovné, samce, 150 Kč/ks; 
poražené čerstvé i mražené, 80 Kč/kg 
čisté váhy. Kvalitní a zdravý chov. 
Tel.: 515 336 058, 737 778 268.
•• 9 týdenní štěně, matka kříženka 
bern. salaš. psa. Fenka je černá s bílou 
náprsenkou, zvyklá venku, očkov., 
odčerv., vh. k dětem a na zahradu, 
1.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• andulky, odchov 04, kroužkované. 
Tel.: 604 303 267.

Hobby
•• Všestranně zaměřená kapela z MK
hledá hráče na baskytaru, třeba i za-
čínajícího s tvůrčím přístupem. Tel.: 
606 580 773.
••  Včelařům nabízím nová včelstva
(oddělky). Zašlu podrobnosti. Tel.: 
515 320 787.
prodám
•• akordeon Delicia zachovalý, černá 
barva, 96 basů, 7+3 rejstříky, 4.500 
Kč. Tel.: 605 787 507.
•• fotoaparát zrcadlovku A+M CA-
NON EOS 3000N, objektiv bajonet 
ZOOM 28-80 bezvadný stav, starý 3 
roky. PC 14.500 Kč, nyní 4.500 Kč. 
Tel.: 605 787 507.
•• Minolta Dynax 404 si, stříbrná, 
režimy: makro, portrét, noční portrét, 
sport, krajina, dvojexpozice aj. Pů-
vodní krabice, popruh, český návod, 
jako nová. PC 12.000 Kč, nyní 2.900 
Kč. Tel.: 608 880 089.
•• kytarový efekt Boost driver, 600 
Kč. Tel.: 724 157 030.
•• akvárium v. 40, d. 80, š. 35 i s 
rybičkami, přísluš. a stolkem na míru, 
cena dohodou; originální DVD filmy, 
levně. Tel.: 775 628 042.
•• rybářské pruty 2 ks, telesurf, zn. 

Lineaefe, 3,9 m, 100 - 250g + navijá-
ky, 3.400 Kč, možno i jednotlivě. Tel.:
732 266 894. 
•• novou videokazetu Jane Fondová 
břicho, boky a stehna. Dvě 25 min. 
cvičební rady pro formování postavy, 
nevh. dar, 240 Kč. Tel.: 608 880 089.
•• běžky Olpran 180 cm s vázáním 75 
mm + boty Cristal vel. 26 + hole 120 
cm, vše jako nové; běžky dětské 150 
cm + boty + hole. Vše za 2.000 Kč. 
Tel.: 723 212 550.

Služby
•• Žaluzie vertikální a horizontální, 
předokenní rolety z PVC a hliníku,
silik. těsnění oken a dveří, sítě proti 
hmyzu, lamelové dveře a laminátové
podlahy. Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel.: 568 865 321, 602 719 156. 
•• Půjčky, úvěry, spotřební úvěry, 
hypotéky, americké hypotéky pro 
zaměstnance, důchodce i podnika-
tele. Tel.: 775 136 810.
•• Fitcentrum ROYAL ARENA
Městská sportovní hala Ivančice, 
provozní doba: Po-Pá: 11-21, So-Ne:
13-17 hodin. Tel.: 546 434 067, http:
//royalarena.ivancice.cz.

Různé
•• Katastrální úřad pro Jihomorav-
ský kraj hledá v městě Moravský 
Krumlov nájem nebytových prostor
vhodných pro kancelářské využití
v rozsahu 250 až 300 m2 podlahové 
plochy za účelem umístění Katastrál-
ního pracoviště Moravský Krumlov.
•• Denně dojíždím autem z Oslavan 
do Brna do zaměstnání. Nabízím vol-
né místo v autě. Tel.: 737 416 169.
koupím
•• starší zachovalou dvojkolku na vyš-
ších kolech. Tel.: 723 603 134.
prodám
•• košile voj. khaki, nové, dl. r., 6 ks, 
vel. 38-40 + kr. r. 4 ks vel. 39-40; 
košile voj. modré, nové, dl. r. 2 ks 
vel. 41-42 + kr. r. 8 ks vel. 39-42, 120 
Kč/ks. Tel.: 723 212 550.
•• mobilní klimatizační jednotku, 
topení - čistič - zvlhčovač vzduchu. 
Nové v záruce. Tel.: 546 452 372.
•• svářečku 40-140 A, nepoužitá. 
Tel.: 605 278 683.
•• plechové kanystry 20 l, 100 Kč/ks. 
Tel.: 605 278 683.
•• dětské horské kolo, 700 Kč; 2x 
matrace pérové 200x90, 300 Kč; 4 
plotýnkový el. sporák, 900 Kč; plyno-
vý 2 plotýnkový sporák s hadicí, 300 
Kč; masivní dřevěnou komodu, pěk-
nou dřevěnou ložnici z 30-tých let, 
2.000 Kč; akvárium 24x44x25 cm, 
100 Kč; pokojové prosklené dveře 70 
a 80 L. Tel.: 608 523 632.
•• kufřík. psací stroj Consul s pološi-
rokým válcem ve velmi dobrém stavu, 
cena dohodou. Tel.: 605 951 390.
•• krmnou řepu cca 5q. Tel.: 515 334 244.
•• dámské kolo Lady 26, 600 Kč; 
pánské kolo Favorit, 600 Kč, obě kola 
v dobrém stavu. Tel.: 732 615 485.
•• zavařovací sklenice 0,7l, omnia, asi 
100 ks, 5 Kč/ks. Tel.: 732 615 485.
•• dámské horské kolo Olpran, velmi 
pěkné, PC 5.800, nyní 2.300 Kč. Tel.:
546 434 167.
•• smaltovaný plech na kruhový ba-
zén, hnědý, 700 Kč. Tel.: 515 320 000 
po 18. hod.
•• řeznický špalek, rozm. desky  
50x50 cm, v. 80cm, 2.000 Kč. Tel.: 

515 320 000 po 18. hod.
•• řeznické háky, s kladkou, 40 ks, 
100/ks, i jednotlivě. Tel.: 515 320 000 
po 18. hod. hod.
•• řezačku na trávu - jetel, el. pohon, 
prům. 500 mm, 3 stavitelné nože, sko-
ro nová. 2.000 Kč. Tel.: 605 987 049.

Seznámení
•• 22-ti letý kluk hledá holku na vážný 
vztah 18 - 22 let, jsem střední postavy, 
hnědé oči, se zájmem o přírodu, sport 
a procházky. Tel.: 608 663509.
•• 35-ti letý rozvedený, hledá ženu 28 
- 35 let k vážnému seznámení, Ivanči-
ce a okolí. Tel.: 736 541 389.
•• 37-ti letý, SŠ, vyšší, štíhlé po-
stavy, rozv., nekuřák s 1 záv., hledá 
přítelkyni, tmavovlasou, plnoštíhlou, 
rozvedenou, nekuřačku s 1 závazkem 
a vlastním bydlením, co má vlastního 
bratra a oba rodiče. Do přírody, na 
kolo a pro zdravý životní styl. Zatím 
jen kamarádi, Oslavany, Ivančice. Jen 
podepsané SMS na tel.:607 546 772.
•• Hledám přítelkyni 18 - 25 let se 
zájmem o sport a přírodu, štíhlejší po-
stavy. Jsem 22-ti letý, obyčejný kluk. 
Tel.: 608 663 509. 
•• rozv. 175/70 hledá touto cestou ženu 
ve věku 30-40 let k vážnému seznáme-
ní. MK a okolí. Tel.: 605 423 065.
•• holky ve věku 18 - 22 let k rychlé 
schůzce. Jsem 22 let, 180 cm, stř. po-
stavy, se zájmem o procházky, přírodu 
a sport. SMS na tel.: 608 663 509.
•• ozve se solidní muž s bytem ve 
věku 55-65 let? Jsem sama, ráda va-
řím, miluji květiny a dechovou hudbu. 
Ivančice a nejbližší okolí, mohu se na-
stěhovat. Tel.: 736 276 028.
•• rozvedená 48/175, sportovní typ, 
všestranných zájmů, v ČID bez vi-
ditelné vady, hledá muže do 58 let. 
Pouze SMS na tel.: 723 882 414.

Zaměstnání
hledám
•• brigádu, nejlépe úklid, doplňování 
zboží, rozv. novin, pomocná síla v ku-
chyni apod. Tel.: 736 615 608.
•• jakoukoli brigádu MK, Ivančice a 
okolí. Stavebnictví. Tel.: 605 423 065.
nabízím
•• Nová možnost výdělku, nový pro-
dukt v ČR od italské firmy. Pojďte 
nám to pomoci rozjet. vysoké provize. 
tel.: 724 321 199.
•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci 
ženám, dívkám i babičkám. Provize 
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dár-
ků, úvodní materiály zdarma. Rea-
guji i na SMS. Volejte: 777 969 552
•• Čs. firma hledá komunikativní a 
zodpovědné spolupracovníky (zpro-
středkovatel, obch. zást.). Volejte 
ihned: 724 321 199.
•• Česká obchodní spol. přijme pra-
covníky/ce do kanceláře, telefonisty, 
manažery, ne dealer ani Herbal. Za-
školíme. Příjem 28 - 52.000 Kč/měs. 
Tel.: 728 958 301.
•• Máme práci z domu pro 100 mužů
a žen z tohoto regionu. Tel.: 777 
315 033
 

•• Zavedená obchodní firma hledá 
spolupracovníky na ŽL pro JM kraj. 
Za kvalitní práci nadstandardní pří-
jmy. Tel.: 731 164 567. 
•• Do nově otevřené pobočky ob-
chodní firmy přijmeme spoluprac. pro 
komunikaci s klienty. Nadstandardní 
příjmy. Tel.: 608 438 489.
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Pro přírodu a lidská práva
Letošním rokem uspořádalo občanské sdružení MIROSA již

IV. ročník filmového festivalu „Stíny světa“. Na další plány sdružení 
jsme se zeptali jedné z členek - Evy Baluskové. 

Během celého týdne festivalu se promítání zúčastnily Základní 
a Zvláštní školy. Jsou jim promítány krátké i delší dokumentární 
snímky Ekofilmu a Jednoho světa, které jsou zaměřeny jak na životní 
prostředí, tak i na lidská práva. Naším cílem je zprostředkovat lidem 
informace, co se okolo nás děje v oblasti lidských práv a životního 
prostředí. A jakým způsobem můžeme pomoci i my. Každý si bohužel 
myslí, že situaci ve světě nelze nijak ovlivnit.  My si myslíme, že to 
není pravda. Každý z nás může něco změnit. Už jenom tím, že začne-
me nad určitými věcmi přemýšlet a zvažovat lepší varianty, tak je to 
úspěch. Například v Miroslavi existuje sběrný dvůr, kam mohou lidé 
nebezpečný odpad vozit ZDARMA. Je to naproti fotbalovému hřišti 
v Miroslavi. Přesto lidé vyváží vše do volné přírody. Proč? Proč toho 
nevyužijí? Copak se jim libí chodit na procházky a vidět kolem sebe 
odpad a černé skládky? Jaký problém je v tom zavézt odpad o pár 
kilometrů dál na legální místo? Také málo koho napadne při nákupu 
drogistického zboží koupit si zboží netestované na zvířatech. Přitom 
mnoho pokusů je zbytečných a dalo by se nahradit jinými způsoby. 
Dalo by se říci, že většina pokusů také působí jinak na zvířata a jinak na 
nás - lidi. Je pro nás důležité podávat tyto informace jak veřejnosti, tak 
i dětem. Většina rodičů se bohužel o tuto problematiku nezajímá a své 
děti k přemýšlení nad životním prostředím nevede. My chceme, aby se 
nad tím zamysleli a uvědomili si, že jen na nás záleží, kde a v čem bu-
deme žít. Jak se budeme chovat k sobě navzájem. Při promítání dětem 
jsme si všimli, že dnešní děti vůbec nemají sociální myšlení. Pokud se daná 
problematika netýká přímo jejich osoby, tak je nezajímá.  Přitom děti jsou 
odrazem nás samotných. Kam až to půjde? Letošní filmový festival měl 
kladnou odezvu. I my jsme z něj měli dobrý pocit, ale samozřejmě jako 
organizátoři víme, že některé věci bychom mohli do dalších let vylepšit.

Co plánujete v tomto roce a jaké jsou Vaše dlouhodobé plány? 
Rádi bychom rozšířili seznam plánovaných akcí, ale bohužel nám 

v tom brání jak časové, tak i finanční prostředky. V nejbližší době 
plánujeme Den Země, rádi bychom uspořádali fotografickou výstavu 
zaměřenou na Miroslav a okolí. Pokud se nám podaří získat grant, rádi 
bychom uspořádali akci s názvem Miroslavské raritky, kde by občané 
Miroslavi a okolí mohli vystavit své sbírky, zájmy apod. V Miroslavi 
je hodně lidí, kteří jsou zajímaví a mají zajímavé záliby. My bychom je 
chtěli zviditelnit. Máme hodně plánů, ale vše je složitější. 

Kde Vaše aktivity mohou občané vidět v nejbližší době? 
Jak jsem již řekla, budeme pořádat III. ročník oslav Dne Země, který 

tradičně připadá na 22. dubna. Naše občanské sdružení je letos bude 
pořádat 16. dubna 2005. Každý, komu není jedno, kde a v čem žije, 
se může přidat. Sraz bude v 9:30 u fotbalového hřiště. Uklidíme část 
miroslavského okolí směrem ke Štěpánovu a k tzv. Skalce, jelikož jsme 
zjistili, že tam je nejvíce černých skládek. Po minulých zkušenostech 
je dobré, když si každý přinese pevné rukavice. Někdy se člověk 
nestačí divit, co tam najde a některé předměty jsou nebezpečné. Po 
úklidu s námi může každý oslavit Den Země v areálu miroslavského 
zámku, kde příjemně zakončíme celý den. Začátek bude v 15. hodin 
a v programu vystoupí miroslavské kapely jako je například skupina 
Navzdory, Ribbies a další. Máme připravené hry pro děti, ochutnávku 
medů a součástí by mělo být i vystoupení divadelního souboru DDM.

Evo, vraťme se trochu do minulosti. Kdo a proč založil Mirosu
a jaký byl její vývoj v průběhu času? 

V podstatě vše začalo v roce 2002, kdy se trojice studentů rozhodla 
uspořádat první filmový festival ve spolupráci s A. Barákem, M. Pečerem
a B. Grunou, kteří pořádali filmový festival ve Znojmě a v Moravském 
Krumlově. Čímž bychom jim chtěli moc poděkovat. Zpočátku byly 
filmy zaměřené pouze na životní prostředí. Občanské sdružení jsme 
však založili až o rok později. Do dalšího ročníku jsme pak přidali
i tématiku lidských práv a filmový festival jsme oficiálně nazvali Stíny 
světa. Během roku 2003 jsme pak pořádali spoustu akcí. Jednak opět 
filmový festival, Den Země, Den židovské kultury, přednášku organi-
zace Drop In, diskotéky pro děti, abychom zaplnili jejich volný čas. 
Bohužel rok 2004 byl pro nás reformním. Z původních osmi členů 
jsme zůstali jenom tři. Naše budoucnost byla velice nejistá. Proto jsme 
uspořádali pouze filmový festival a Den Země. Všichni jsme studenti 
a jelikož každá pořádaná akce vyžaduje spoustu času a organizace, ne-
bylo možné zvládnout více. Do budoucnosti bychom se chtěli našemu 
sdružení více věnovat a rozvinout jednak kulturní život v Miroslavi, ale 
i naše aktivity se zaměřením na lidská práva a životní prostředí.

Občanské sdružení MIROSA je ze své podstaty nezisková organi-
zace. Pomáhá Vám někdo finančně, organizačně nebo materiálně?

Inu, to je těžká věc. Samozřejmě naše finanční stránka by mohla být 
lepší. Když máte více peněz, můžete realizovat více plánů.  Pomáhá  
nám město Miroslav například zapůjčením kinosálu, DDM Miroslav, 
ALMA Dobelice, Marek o.p.s., A.S.A. s.r.o. a další. Čímž bych chtěla 
všem velice poděkovat. Každým rokem žádáme o granty, ale v dnešní 
době je těžké v grantovém projektu uspět. Žadatelů je mnoho a poža-
dovaná kritéria se zvyšují. Naše akce neděláme pro sebe, ale pro lidi.
Proto by nám jakákoliv finanční či materiální podpora velice pomohla.

Spolupracuje Vaše sdružení například s mikroregiony nebo jinými 
organizacemi, na jaké úrovni a v čem?

Samozřejmě. Pokud děláte v neziskové organizaci a těch je požehna-
ně, spoléháte na pomoc a spolupráci ostatních. Organizací, se kterými 
spolupracujeme, je hodně. Například: ALMA Dobelice, Marek o.p.s., 
Amnesty International, Duha, Nesehnutí, Člověk v tísni, Veronica aj. 
Spolupráce je různorodá. Jedná se o zapůjčení výstav, filmů, propagaci, 
poskytnutí letáků, urgentních dopisů, petic apod. Ke Dni Země nám 
A.S.A s.r.o. dává k dispozici pytle a nasbíraný odpad sváží. Všem bych 
chtěla za naše občanské sdružení poděkovat.

Čemu se věnujete mimo aktivit v Mirose? 
Momentálně dokončuji studium na Vyšší odborné škole se zaměřením

na sociální práci a to mi zabírá nejvíce času. Kromě Mirosy aktivně 
v rámci praxe i mimo ni spolupracuji se Sdružením pěstounských rodin,
které se zabývá náhradní rodinnou péčí. Aby toho nebylo málo, tak učím
v mateřských školkách anglický jazyk. Musíte uznat, že je toho až moc.

 Co děláte ve volném čase? 
Bohužel mám volného času velice málo. Ráda chodím do přírody, 

kde odpočívám. Občas však musím zavřít obě oči, abych nemusela 
nadávat nad tím, co lidé dokáží. Jinak se ve svém volném čase věnuji 
rodině, příteli a přátelům, které v poslední době hodně zanedbávám.

Děkuji za rozhovor. Martin Sklenář

Letošní sezóna se na brněnském
Automotodromu ponese v duchu
nejprestižnějších závodů a oslav
75. výročí Masarykova okruhu. 

Podnikem číslo jedna je sa-
mozřejmě Gauloises Grand Prix
České republiky v termínu 26.-
28. srpna. Nebude to ale jediný 
závod Mistrovství světa. Ve 
dnech 15.-17. července na okruh 
zavítají jezdci motocyklového 
seriálu World Superbike Cham-
pionship. Automobilové závody 
pojedou dva vrcholné podniky
v měsíci červnu. Tím prvním je 
seriál Deutsche Tourenwagen 
Masters, který se v loňském 
roce po dvanácti letech vrátil na 
brněnský okruh a letos má termín 
3.-5.června. Druhý podnik s ná-
zvem Matador Grand Tourismo 
Challenge 2005 se na Automo-
todromu objeví 24.-26. června 

společně se závody  Mezinárod-
ního mistrovství České republiky 
automobilů na okruzích. Při obou 
uvedených závodech se pojede 
nejprestižnější tuzemský pohá-
rový závod Česká pojišťovna 
Škoda Octavia Cup. Motocyklo-
vá Mistrovství světa letos doplní 
i dva podniky Mezinárodního 
mistrovství České republiky mo-
tocyklů a Alpe Adria Cup v ter-
mínech 5.-7. srpna a 23.-25. září. 
Celou sezónu odstartuje Renocar 
Tuning Jaro a závod do vrchu
s názvem Brněnský drak /9.-10.4./ 
Mezinárodní mistrovství České 
republiky automobilů na okruzích 
bude zahájeno brněnským kláním 
ve dnech 29.4.-1.5. Letošní rok
bude již tradičně zakončen 6-ti 
hodinovým vytrvalostním závo-
dem Agrotec Prima Epilog 2005, 
který bude 8. října. /Ctibor Adam/

Letošní sezóna na Automotodromu v Brně

S podporou Masarykova okruhu - Czech GP.com pojedou letos MS 
silničních motocyklů. /zleva/ Radek Rous,Kuba Smrž a Karel Abrahám. 
Foto: Květoslav ADAM

Věnec z Kaplice
V úvodním klání letošního Mitas

Junior Cupu, který se konal mi-
nulou sobotu v Kaplici u Českých 
Budějovic, se dařilo jezdcům ne-
slovického AMK MOTO- SPORT
TEAMU. Ve třídě 50 ccm vybo-
joval Erik Schneider na  moto-
cyklu KTM první místo v kva-
lifikaci. V první jízdě byl druhý
a druhou jízdu dokončil na třetím 
místě. V celkovém součtu obou 
jízd skončil na třetím místě a tak
do Neslovic přivezl zelený věnec. 

Jeho bratr Dominik startuje
ve třídě 65 ccm, která je rozdělena
na dvě věkové kategorie a to 8 až 

9 roků  a 10-13 roků. Dominik, 
startující v nižší věkové skupině,
dojel v 1. jízdě čtvrtý a ve 2. byl 
klasifikován jako pátý. Stejná po-
zice mu patří i po sčítání obou jízd.

Třetí jezdec Jiří Nykodým
v Kaplici ze zdravotních důvodů 
nestartoval. Chlapci doufají, že 
dosaženými výkony potěšili své 
sponzory, kterými je pro letošní 
sezónu firma ARTTEC s.r.o.
/sanitární technika/,  KOZÁK s.r.o.
/povrchové úpravy kovů/ a obec 
Neslovice.           /Ctibor ADAM/

Foto: Květoslav ADAM
Erik Schneider v akci       

První závod „Iváňských plechá-
čů“ se jel na konci března v Při-
bicích. Do bývalých kasáren, kde 
tamní AMK vybudoval závodní 
dráhu, přijel zahájit letošní sezó-
nu i krumlovský TEAM 38.

V kubatuře do 1400 cm3 star-
tovali Ladislav Štulík ml. a Pavel 
Křivánek. Na upravené hlinité 
trati oba bojovali o co nejlepší 
postavení v odpoledním finále.
V rozjížďkách se oba pohybovali 
na 2.-3. pozici a stali se tak jasnými
favority i pro finále.

Dramatická finálová jízda  kuba-
tury D2 skončila nejlépe pro Karla
Zoufalého ze Cvrčovic, druhou 
příčku si vyjel Ladislav Štulík

a třetí patřila Pavlu Křivánkovi.
Na začátku existence krumlov-

ského Teamu 38 byla nekonečná 
práce Pavla Křivánka, který stavbě
plechového závodního oře věno-
val bezpočet hodin práce, shánění 
testování a hlavně peněz. Po jeho 
příchodu k firmě Autodoprava
Štulík se dal díky sponzorským 
financím společně s Ladislavem 
Štulíkem do modernizace vozu. 
Pro letošní sezónu se jim podařilo  
zajistit i druhý závodní vůz.

Další příležitost, kdy můžete 
plecháče na trati v Přibicích vidět, 
je neděle 24. dubna, kdy se pojede 
letošní druhý závod „Ivánských 
plecháčů“.                         /mape/ 

Krumlovký TEAM 38 dovezl stříbro a bronz

Cross letos s větší účastí
/Moravský Krumlov/ V areálu Střelnice v Moravském Krumlově 

se konal již 3. ročník oblíbeného branného závodu Střelnice Cross. 
Jedná se o závod tříčlenných družstev složených ze zástupců jednot-
livých tříd. Co se týče počtu účastníků, má tato soutěž stoupající ten-
denci, a tak letos 8 základních škol z moravskokrumlovska vyslalo 
do závodu 156 závodníků. Ti byli rozděleni do 3 věkových kategorií, 
2.- 4. třída, 5.- 6. třída, 7.- 9. třída ZŠ. V samotné soutěži rozhodoval 
čas a dovednosti. Soutěžilo se v šplhu na laně a lanovém žebříku, hodu 
granátem, lukostřelbě, střelbě ze vzduchovky, topografii a znalosti 
z oblasti ekologie, květeny ČR, zvířeny ČR, vlastivědy, vlajek států, 
zdravovědy a cizích slov. S tímto náročným úkolem se nejlépe poprali 
v I.kategorii David Vejvalka, Filip Březina, Patrik Blumajer, ZŠ Ivan-
čická 4.A, v II.kategorii Jakub Kudrna, Karel Hrůza, Adam Kopeček, 
ZŠ Ivančická 5.A a v III. kategorii Tomáš Janšta, Lukáš Válek, Petr 
Topič, ZŠ Klášterní 9.B. Díky tradičnímu sponzorovi si každý výherce 
kromě medaile odnesl i hodnotné sportovní ceny. Ten, kdo nevyhrál, 
dostal za svůj výkon alespoň malé občerstvení. V rámci Apríla se pořa-
datelé mimořádně rozhodli ocenit medailí i družstvo, které nedopatře-
ním oběhlo celou trasu dvakrát.         /mask/

Foto: Team 38                       Zleva Pavel Křivánek a Ladislav Štulík ml.  

AC Moravský Krumlov a ZŠ Ivančická
pořádají 16. ročník závodu

Krumlovský kros
MORAVSKÝ KRUMLOV
sobota 16. dubna 2005

Fotbalové hřiště, areál Střelnice
Přihlášky písemně na adresu: Zuzana Marková, Nádražní 710,
672 01 Moravský Krumlov, tel.: 732 125 440, nebo e-mail:
zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz do 14. dubna 2005, nebo 30 minut 
před startem.
Závodí se podle platných pravidel atletiky. Startují všichni 
řádně přihlášení závodníci. Šatny budou v prostorách hřiště 
a kabin tenisového oddílu. Závodníci startují na náklady vysí-
lající školy. Možno použít tretry po celé trati závodu ve všech 
kategoriích. První tři závodníci Krumlovského krosu v každé
kategorii obdrží věcnou cenu a diplom. Závodní kancelář bude
otevřena v kabinách tenisového oddílu od 9.00 hodin.

ČASOVÝ POŘAD, KATEGORIE, TRATĚ
1. část programu
09.00      Zahájení 
09.10      Přípravka  1996 a ml.   300 m
09.20      Nejmladší žákyně 1994 - 95   600 m 
09.30      Nejmladší žáci  1994 - 95 1200 m
09.45      Vyhlášení výsledků - 1. blok

2. část programu
10.00      Mladší žákyně  1992 - 93 1200 m
10.15      Mladší žáci  1992 - 93 1500 m
10.30      Starší žákyně  1990 - 91 1500 m
10.45      Starší žáci  1990 - 91 2100 m
11.00      Dorostenky  1988 - 89 2100 m
11.00      Juniorky  1986 - 87 2100 m
11.20      Dorostenci  1988 - 89 3000 m
11.20      Junioři  1986 - 87 3000 m
11.45      Vyhlášení výsledků - 2. blok


