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Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY?

RAZÍTKa
VÝROBA - OPRAVY

VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ
OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.

Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající

typ a rozměr razítka.
Grafický návrh štočku ZDARMA.

Podklady zašlete na e-mail: info@alma.cz.
Více informací na tel. čísle: 602 782 272.

Knížecí dům, 1. patro, Růžová 39, M. Krumlov

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

������� ��������� Nám. 13. prosince è. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529

e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI

VYØÍDÍM
E ZA VÁS!

Nám. 13. prosince č. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma:
800 101 150

telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529

rioslavany@mail.ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE

A ZÍSKEJTE SLEVU AŽ 57 %

NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ

Absolutní vítěz: Bellynky z Oslavan

!!! POZOR DRAŽBA !!!
dne 8. dubna 2013 proběhne dražba nemovitostí v sídle

exekutorského úřadu JUDr. A. Hofmana v Moravanech u Pardubic

»  rodinný dům č. p. 20, Petrovice u MK s pozemky
»  rodinný dům č. p. 98, Lesonice u MK s pozemky
»  dále vinohrad a zemědělské pozemky

Více na úřední desce www.exek.cz, tel.: 466 797 880,
email: podatelna@exek.cz nebo na www.portaldrazeb.cz

Sezonu 2013 zahájily oslavan-
ské břišní tanečnice řadou svých 
vystoupení na společenských a fi-
remních akcí v Oslavanech a jeho 
okolí. Prezentovaly se s novou 
choreografiíí Lucie Švábenské 
Hal Mikonam, Melody a Tanec 
v srdci v nových originálních tu-
reckých kostýmech dovezených 
přímo z Istanbulu.

Sezónní náplní tanečnic je ne-
jen zahajování kulturních akcí  a 
rozvlnění nejednoho obecenstva 
ladnými pohyby, ale také repre-
zentace Oslavan na tanečních 
závodech po celé republice.

V únoru se taneční týmy zú-
častnily taneční soutěže v Třebí-
či, odkud Bellynky odjížděly s  3. 
místem a Bellyteens s krásným 4. 
místem. Začátkem března absol-
vovaly taneční závody O pohár 
starosty města Kunštát, kde si 
Bellynky vytancovaly opět bron-
zovou medaili v dětské kategorii 
a Bellyteens získaly stříbrnou 
příčku v hlavní kategorii.

„V sobotu 23. března jsme se 
se všemi třemi týmy zúčastnili 
tanečních závodů pro Moravu 
Orion Dancig v Němčicích nad 
Hanou. Nejenže naše tanečnice 
oslnily Němčice nad Hanou, ale 
vybojovaly poháry a medaile a 
velmi úspěšně reprezentovaly 
Oslavany: Bellynky 1. místo, 

Bellyteens 1. místo a Cheerteens 
2. místo,“ vyjmenovala trenérka 
Ilona Sedláčková.

Velkým úspěchem a hlavně 
překvapením bylo udělení titu-
lu absolutní vítěz celé taneční 
soutěže Orion Dancing Němčice 
nad Hanou, který si do Oslavan 
dovezly Bellynky. Ze všech 
věkových kategorií a tanečních 

stylů získaly oslavanské Bellynky 
nejvíce hlasů od poroty.

„Z devadesáti bodů šikulky 
vybojovaly 89. Absolutní vítěz 
získal  vítězný  dort, na kterém si 
celý tým pochutnal v šatně. Chci 
všem pogratulovat k úspěchu a 
výborné reprezentaci Oslavan. 
Holky, jste šikulky :) Poděkování 
patří nejenom našim tanečnicím, 

ale i jejich trenérce Lucii Šváben-
ské a obětavým rodičům, kteří
s námi tráví čas na cestách, pomá-
hají v přípravě tanečnic a hlavně 
v dopravě na tyto akce. Prostě 
všem zapáleným a obětavým 
jedincům velký dííííík,“ doplnila 
Ilona Sedláčková.

Fotodokumentaci můžete vidět 
na www.belly-oslavany.717.cz
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STAVBA - DŮM - ZAHRADA
ZRCADLO 8/2013 VYCHÁZÍ V PÁTEK 19. DUBNA
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HOMO ZAHRÁDKÁŘ 
Zima se letos táhne jak týden před výplatou. Nehodlá se svého 

žezla pus�t ani za nic. I její zary� milovníci kolabují a mají nervový 
�k z bílé barvy. Všichni jsme čím dál �m víc nevrlí. O to více netrpě-
livě vyhlížíme první posly jara. Hřejivé sluneční paprsky. 

Ovšem je jedna skupina homo sapiens, která čeká na jarní po-
časí s větší netrpělivos� než všichni ostatní. Jsou to naši zahradníci
a zahrádkáři. Ti už od února netrpělivě pobíhají po svých větších či 
menších la�fundiích a prořezávají stromky. Čekají na první sluníčko, 
které ze zmrzlé půdy vytvoří opět úrodnou ornici, aby do ní mohli 
zasít a zasadit všechny ty roztodivné plody, kterými poté udivují
v době sklizně celé závis�vé okolí. 

Řadím se k nim. Jen velmi nerad konstatuji, že jsem letos ne-
ochutnal milovaný velikonoční salátek přímo ze svého domácího 
pařeniště. Musím se s �mto nepříjemným faktem smířit a trpělivě 
čekat společně s ostatními. Jako kluka mě musela moje drahá ba-
bička hnát na zahradu doslova klackem. Neměl jsem ji rád. Raději 
jsem se brouzdal se psem a kamarády okolními lesy a pro potřeby 
brambor či okurek jsem jevil pramálo pochopení. 

Je pravdou, že každý člověk prochází během svého vývoje růz-
nými stádii. Národ zahrádkářský není výjimkou. Mé první stádium 
bylo prchací a ochutnávací (prchaje tryskem od zahrady jsem 
ochutnával ukořistěné plody, které vypěstovali jiní). Tímto bohu-
libým stádiem procházejí i moje dě�. Jenže ty bohužel neprchají
do lesů, ale k počítači. Jak šel čas, můj odpor k zemědělským pracím 
se postupně kupodivu začal zmenšovat, až se nakonec zcela rozply-
nul. Nebyla to jen snaha pokračovat ve slavné rodinné tradici. 

Další fáze mého vývoje to�ž byla „rodinno-potřebovací“. Bylo 
třeba zásobit spižírnu našimi tradičními okurkami či jinými plody, 
které bychom asi těžko postrádali. Nakonec se z toho vyvinula vzá-
jemná náklonnost. Sice zdaleka nedosahuji dokonalos� svého strý-
ce či otčíma, ale myslím si, že jsme si po těch létech s �m kouskem 
půdy, který jsem zdědil po předcích, začali rozumět. 

Obecně vzato, zahradníci a zahrádkáři jsou národem sympa�c-
kým. Vědí, že nelze nic uspěchat. Zahrádka i život vyžadují mnoho 
trpělivos�. Za každým zahradnickým úspěchem stojí spousta tvrdé, 
mnohdy le�té práce. Zahradu nelze podvést či oklamat. Každou 
lumpárnu vám velmi škodolibým způsobem vrá�.

Víte, co napsal o zahradnících Karel Čapek, který byl sám náru-
živým zahrádkářem? „My, zahradníci, žijeme jaksi do budoucnos�; 
kvetou-li nám růže, myslíme na to, že příš� rok nám pokvetou ještě 
líp; a za nějakých deset let bude z tohohle smrčku strom - jen kdyby 
už těch deset let bylo za mnou. Chtěl bych už vidět, jaké budou ty 
břízky za padesát let. To pravé, to nejlepší je před námi. Každý další 
rok přidá vzrůstu a krásy. Zaplať Pánbůh, že už zase budeme o rok 
dál.“ Krásná a pravdivá slova.

Člověk by měl skutečně hledět do budoucnos�, těšit se na ni a 
starat se, aby tady po něm něco dobrého zbylo. V tomto ohledu 
právě zahrádkáři vynikají. Sázejí ovocné stromy, které budou sloužit 
dalším generacím. Poc�vě dřou na svých zahrádkách, aby je dovedli 
k dokonalos�. Jejich dílo zdobí celou krajinu. Ne nadarmo se o čes-
ké kotlině tvrdilo, že je to jedna rozkvetlá zahrada.

Bohužel, mnoho zahrad a zahrádek zaniklo. Nahradil je trávník, 
pravidelně udržovaný křovinořezy nebo sekačkami. V těch horších 
případech beton. Buďme ovšem op�misty. I mladá generace jed-
nou zestárne a zmoudří. Možná se k zálibám svých předků vrá�. 

Závěrem si dovolím ještě jeden citát Karla Čapka o zahradách: 
„Zahrádka není nikdy hotová. V tom směru je zahrádka podobná 
lidskému světu a všemu lidskému podnikání.“ 

Přeji všem zahrádkářům hodně úspěchů a hlavně bohatou úrodu 
v tomto roce i letech příš�ch.                                               Petr Sláma

Slovo úvodem

Žaluzie Koblížek

REFERENCE TÝDNE:
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

budova ČOV a Svazku Ivančice

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

ZPRÁVY Z RADNIC
Nové chodníky v Němčicích

/Ivančice/ Opravy po ukončení rekonstrukce kanalizace pokračují. 
Rada města Ivančic na základě doporučení výběrové komise schvá-
lila zahájení zadávacího řízení na akci „Průtah Němčice - chodníky 
a odstavná stání“. Rada města dále přidělila zakázku na zpracování 
projektové dokumentace veřejného osvětlení v Němčicích, ulice Ke 
Karlovu včetně vyřízení územního a stavebního povolení, firmě Ing. 
Ladislav Matulík, za 36.500 korun, a zároveň schválila příslušnou 
smlouvu o dílo. Oprava chodníku při vjezdu do návsi v Němčicích 
byla přidělena  firmě NEDO, spol. s r. o., Ivančice za cenu 121.032 
korun. Akce budou hrazeny ze schváleného rozpočtu technického
a investičního odboru na rok 2013.                                           /PeSl/

Také vstoupily do MAS 
/Nová Ves/ Po Oslavanech a Ivančicích poskytla své území Místní 

akční skupině Brána Brněnska, o. s., i obec Nová Ves. Novoveské 
zastupitelstvo  na svém veřejném zasedání schválilo poskytnutí svého 
katastrálního území místní akční skupině Brána Brněnska a odsou-
hlasilo  vytvořením integrovaného strategického plánu MAS Brána 
Brněnska o.s. pro období 2014 - 2020.                                      /PeSl/

Ve Sboru budou značky
/Ivančice/ V ivančické ulici Ve Sboru bude umístěno podle vy-

pracované projektové dokumentace nové dopravní značení. Soutěž
na jeho dodávku a montáž vyhrála firma GS PLUS, s. r. o. z Moravan
u Brna. Finanční částka  47.000 korun Kč bude uhrazena ze schvále-
ného rozpočtu technického a investičního odboru.                    /PeSl/

Hledají místo pro archiv
/Ivančice/ Ivančická radnice už léta bojuje s roztříštěností svého 

skladového hospodářství a vysokými nájmy v cizích objektech. Z toho 
důvodu hledá prostory, kde by mohla soustředit svůj mobiliář a případ-
né technické zázemí. Jednou z možností řešení je i nabídka, kterou po-
dala městu místní firma NEDO na odkup skladovacích prostor v jejím 
areálu. Za odprodej svých prostor požaduje 7.000.000 Kč. Rada města 
vzala tuto možnost na vědomí. Jednáním o případných podmínkách
odkupu byl pověřen majetkoprávní odbor.                                    /PeSl/

Studie pro územní plán
/Ivančice/ Práce na územním plánu města Ivančic pokračují. Rada 

města na svém zasedání schválila dodatek ke smlouvě o dílo s firmou 
Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o. Důvodem uzavření tohoto 
dodatku je zpracování „Posouzení variant dopravního řešení koncep-
tu územního plánu Ivančice na veřejné zdraví“. Ivančická radnice
za tuto studii zaplatí za cenu 118.580 Kč.                                  /PeSl/

Půjdou po stopách svatého
Cyrila a Metoděje

/Ivančice/ Rada města schválila konání akce „Po stopách svatého Cy-
rila a Metoděje“. Cekové náklady budou asi 40.000 korun. Financování 
bude zajištěno z dotace JMK - Podpora rozvoje v oblasti kultury a pa-
mátkové péče 2013 a z příspěvku Skupiny ČEZ v rámci akce „Zvyšování 
kvality služeb ivančického kina“. Projekt bude realizován městem Ivan-
čice ve spolupráci s KIC v  kině Réna v rámci celonárodní akce k 1150. 
výročí příchodu věrozvěstů. Jeho cílem je „představit obecně kulturní 
a společenský fenomén cyrilometodějské mise s důrazem na zásadnost 
jejího vlivu pro formování českého národního společenství“.         /PeSl/

LETNÍ A ZIMNÍ PRACOVNÍ 
ODĚVY A OBUV

KRMIVO
PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Průmyslové zboží Lubomír Šedrla
nám. TGM 47, Moravský Krumlov

IZOLACE - BAZÉNY
Jan Prustoměrský

»  veškerá technologie pro bazény a jezírka
»  izolace plochých střech i spodních staveb 
»  izolace proti vlhkosti a tlakové vodě
»  balkony, terasy, jímky  »  zastřešení bazénů 
»  zateplení střech  »  radon, ropné produkty

mobil: 605 153 504
e-mail: janprustomersky@seznam.cz

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Nabízíme:
» mezoterapie kyselinou hyaluronovou
» laserové odstranění výrůstků na kůži
» trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
» fotorejuvenace - omlazení pleti
» aplikace botulotoxinu k vyhlazení vrásek
» lékařský chemický peeling 

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

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

DÜRR ECOCLEAN, spol. s r. o. 
se sídlem v Padochově

PŘIJME SKLADNÍKA
Požadavky: základní znalost ovládání PC, 
SAP výhodou • SOU strojní • průkaz na:

vysokozdvižný vozík, jeřáb, vazač • zodpo-
vědnost, samostatnost, fyzická zdatnost.

Nástup možný ihned.

Informace na tel.: 546 123 701

/Moravský Krumlov/ Staros-
ta Moravského Krumlova Mgr. 
Tomáš Třetina předložil zastupi-
telům návrh na doplnění a změnu 
vodních atrakcí na plánovaném 
místním koupališti. Jedná se o 
startovací bloky plaveckých drah 
a výměnu navržených atrakcí do 
dětského bazénu za vodní hrad. 
Dále by měla být vybudována 
skluzavka a tobogán se společným 
odděleným dojezdovým bazénem. 

Cílem je zatraktivnit stávající pro-
jektovaný stav a celé koupaliště 
přizpůsobit běžným standardům.

Ne všichni zastupitelé v disku-
zi s návrhem souhlasili. Někteří 
z nich vyslovili pochyby o celkové 
návratnosti celé investice, případně 
navrhovali investovat příslušnou 
finanční částku do oprav komu-
nikací, či do rozšíření  hřbitova 
v Rakšicích. Zastupitelé  města 
nakonec návrh schválili.      /PeSl/

Další atrakce na koupališti
v Moravském Krumlově

/Ivančice/ Skupina ČEZ dala 
Ivančicím jako svému partnerské-
mu městu v roce 2013 příspěvek 
400.000 Kč. Tento byl následov-
ně rozdělen na následující projek-
ty pro uvedené příjemce:

40.000 Kč bylo přiděleno na 
pokračování rekonstrukce obřad-
ní síně židovského hřbitova. 

KIC Ivančice na pořádání  
Slavností chřestu obdrželo rov-
něž 40.000 Kč. Ivančické kino 
50.000 Kč, III. ročník Ivančické-
ho  GRILFESTU 50.000 Kč.

Dny dětí: 15.000 Kč, ZUŠ 
Ivančice 10.000 Kč, Den Země 
10.000 Kč, Atletický klub Ivan-

čice 7.000 Kč, Cycles Perfecta  
6.000 Kč, Chryzantéma Jižní Mo-
rava, o. s. 5.000 Kč, Okrašlovací 
spolek Ivančice 2.000 Kč, 

Majálesová veselice ivančic-
kých škol konaná dne  30. 4. 2013 
- 30.000 Kč, SVČ Ivančice na akci 
Záchranáři v akci - 15.000 Kč.

Mistrovství světa v lovu dra-
vých ryb Ivančice 20.000 Kč a 
sportovní a přeshraniční akce 
házenkářů 55.000 Kč.

Nevyčerpané prostředky pří-
spěvku Skupiny ČEZ z roku 2012 
budou uvolňovány z provozní 
rezervy na schválené akce v prů-
běhu roku 2013.                 /PeSl/

Příspěvek ČEZu rozdělen
hlavně na sport a zábavu

/Moravský Krumlov/ Soko-
lovna na ulici Palackého 60 začala 
plnit svou funkci. Tělocvična je ur-
čena pro výuku tělesné výchovy a 
mimoškolní činnost školských za-
řízení, ale i občanům, sportovním 
oddílům a zájmovým sdružením. 
Není vyloučeno využívání tělo-
cvičny i školami okolních obcí.

V prostorách tělocvičny lze 
provozovat pouze míčové hry 
(vyjma fotbalu), florbal, moderní 
gymnastiku, stolní tenis, aerobik 
apod. Fotbal zde mohou provo-
zovat pouze družstva věkových 
kategorií starší žáci, v případě 
školní výuky starší dorost.

V pracovní dny od 8.00 do 
15.00 hodin je tělocvična vy-
hrazena pro školy a od 15.00 

do 21.00 hodin veřejnosti dle 
rozvrhu nebo individuálně po do-
hodě s provozovatelem. Ve dnech 
pracovního volna a ve svátky je 
tělocvična k dispozici od 8.00 do 
20.00 hodin.

Školská zařízení zaplatí za ho-
dinu provozu 180 korun, ostatní 
220 korun. 

Provozovatel tělocvičny - tedy 
Správa majetku města Moravský 
Krumlov - eviduje a účtuje sku-
tečně využité hodiny uživateli 
zaokrouhlené na 30 minut směrem 
nahoru, a to i hodiny pouze ob-
jednané, pokud nebudou předem 
osobně nebo telefonicky u správ-
ce zrušeny. Cena za používání 
tělocvičny je účtována dle ceníku 
schváleného radou města.    /abé/

Tělocvična je v provozu,
pro veřejnost za 220 Kč
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.

například

KOMÍNOVÝ SYSTÉM
(tvárnice, vložky, 1x stříška,
1x čistící kus, 1x odbočka 90°,
jímka a izolační vata)

pr. 200 mm
výška 8 metrů

9.900 Kč
včetně DPH

Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

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

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU, DRTÍ A CEMENTU

telefon: 724 322 469  •  www.teracowech.cz

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Morav-

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

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat. Jsem vlastníkem rodinného 
domu a v tomto domě je věcné břemeno bydlení pro mého příbuzné-
ho. Ten užívá v domě svoji místnost, sociální zařízení a dále společně 
užíváme kuchyň a další společné prostory. Nyní došlo k tomu, že se 
nám v domě rozbil kotel na topení. Chtěla jsem se tedy zeptat, zdali 
mám právo oprávněného žádat o příspěvek na opravu tohoto kotle 
nebo o příspěvek na nákup nového kotle? Případně, jak to je v přípa-
dě dalších oprav rodinného domu? Děkuji za Vaši odpověď.

K Vašemu dotazu uvádím, že tato problematika je upravena v ob-
čanském zákoníku, a to konkrétně v § 151n. V tomto případě platí, že 
na prvním místě je uzavřená smlouva o věcném břemeni (tedy dohoda 
účastníků), a pokud smlouva tuto věc neupravuje, na druhém místě 
jsou zákonná ustanovení občanského zákoníku.

Nejprve se tedy podívejte do uzavřené smlouvy, kterou bylo věcné 
břemeno zřízeno. Pokud ve smlouvě tuto věc upravenu nemáte nebo 
jste neuzavřela s oprávněným nějakou jinou dohodu, věc řeší § 151n 
odstavec 3 občanského zákoníku. Toto zákonné ustanovení stanoví, že 
pokud není jiné dohody, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího 
věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést přiměřené 
náklady na její zachování či opravy, užívá-li však věc i její vlastník, je 
povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání. 

Oprávněný z věcného břemene je tedy povinen se podílet na nutných 
přiměřených nákladech na opravy, tj. např. na nákladu na opravu kotle. 
Pokud by nešla věc opravit, měl by se podílet i na nákupu nového. Vše 
platí za situace, že kotel na vytápění využívá i oprávněný z věcného 
břemene. Pokud by měl vlastní kotel na vytápění, tak to samozřejmě 
neplatí. Tato povinnost oprávněného z věcného břemene se týká ne-
zbytných oprav, na kterých se má oprávněný přiměřeně podílet (typic-
ky např. výměna kotle, bojleru, tedy věcí, které užívá i oprávněný), jiné 
úpravy či rekonstrukce domu hradí plně vlastník domu.

MAS Živé pomezí letos
rozdělí 6,5 milionu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko ke dni 
4. 4. 2013 vyhlašuje 8. výzvu k předkládání projektů v rámci realizace 
Strategického plánu Leader. Registrace projektů bude probíhat od 6. 
5. 2013 do 10. 5. 2013. Místní akční skupina rozdělí v osmém kole 6,5 
milionu korun. Podpora je zaměřena na oblast investic v zemědělství, 
na zpracování místních produktů, zvyšování rekreačního potenciálu 
v lesích, podpora infrastruktury a služeb v cestovním ruchu, občanské 
vybavenosti a kulturního dědictví venkova. MAS vyhlašuje výzvy od 
roku 2008 a letošní výzva je již poslední!

V rámci výzvy proběhne seminář o dotaci dne 16. 4. 2013 v 15 
hodin v zasedací místnosti OSP, Okružní 394, Moravský Krumlov, 
v sídle místní akční skupiny. Na semináři mohou zájemci konzultovat 
připravované projekty. Další informace o výzvě naleznete na webo-
vých stránkách www.zivepomezi.cz.

Již od roku 2001 si v Ivančicích můžete vybírat a kou-
pit elektrospotřebiče ve známé prodejně Expert Elekt-
ro na Palackého náměstí. Firma je také významným 
sponzorem a podporuje charitativní subjekty. Například 

přispěla na činnost Škole neslyšících v Ivančicích. 
Díky tomu, že je prodejna součástí největší světové 

sítě prodejen s elektrospotřebiči, může zákazníkům 
nabídnout bezkonkurenční ceny u mnoha výrobků. 
Zákazníkům také nabízíme slevové akce, výhody pro 
členy Expertního klubu a další zajímavé nabídky. 

Jednou z posledních nabídek je od 11. do 20. 
dubna 2013 akce pod názvem „Šrotovné“. V rámci 
této akce můžete při vrácení starého a nefunkčního 
elektrospotřebiče získat vynikající slevu na nový 
výrobek. Tato akce probíhá v prodejnách Expert 
Elektro v Ivančicích a ve Znojmě. 

Zaměstnanci prodejen Expert Elektro se těší
na Vaši návštěvu a jsou připraveni Vám odborně 
poradit s Vaším výběrem.

Vážení čtenáři, již delší dobu 
vás pravidelně v regionálním tisku 
informujeme o projektech finan-
covaných EU a státním rozpočtem 
ČR probíhajících na Gymnáziu 
v Moravském Krumlově.

V únoru letošního roku byl 
zahájen nový projekt, který jsme 
v roce 2012 podávali na základě 
Výzvy č. 2 pro GP - oblast pod-
pory 1.1 Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, v jehož rámci hradí 85 
% nákladů Evropská unie, zbýva-
jících 15 % potom ČR.

Projekt nese číslo CZ.1.07/
1.1.16/02.0001 a název K envi-

ronmentální výchově moderní 
terénní výukou. Je zaměřen na 
terénní výuku v rámci přírodo-
vědných předmětů. Vyučující 
Gymnázia Moravský Krumlov 
se budou podílet na přípravě 
pracovních listů a metodik pro te-
rénní cvičení, která budou pojata 
jako praktická část výuky fyziky, 
chemie, biologie a zeměpisu. 

Celý projekt je plánován na 24 
měsíců, tedy od února 2013 do 
ledna 2015 včetně. Gymnázium 
Moravský Krumlov bude čerpat 
částku ve výši 2 952 480,- Kč. 

Pro potřebu terénních měření a 
zpracování dat budou pořízeny 3 

fotoaparáty, 4 notebooky, 11 mik-
roskopů, 2 senzory GPS, 2 zaříze-
ní pro sběr dat v terénu, 2 měřiče 
radioaktivity, sada senzorů pro 
terénní měření, set pro odběr 
vzorků bezobratlých, 8 lodí a 10 
jízdních kol s příslušenstvím, 1 
multifunkční zařízení, rovněž i at-
lasy a klíče k určování rostlin (15 
kusů). Jako výstup projektu bude 
zpracována publikace prezentují-
cí výsledky terénních výzkumů 

širší veřejnosti. V těchto dnech 
připravujeme první akci projektu 
- „Den Země“, která se uskuteční 
v pondělí 22. dubna 2013.

O průběhu prací vás budeme 
opět pravidelně informovat, jak 
nám ukládá uzavřená smlouva a 
pravidla publicity pro projekty 
EU, takže budete mít možnost se 
v průběhu následujících dvou let 
s realizací projektu blíže seznámit.
Mgr. Petr Eckl, asistent projektu

Nový projekt na Gymnáziu MK z fondů Evropské unie

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Odpoledne 25. března skončila přifázováním obou strojů odstávka 
3. bloku. Trvala 43 dnů. A perzonál elektrárny si neodpočne. Hned 31. 
března začala odstávka 2. bloku. Krom standardních operací spojených 
s výměnou části paliva a provedení pravidelných údržbářských prací 
musí dodavatelé provést zajištění seismické odolnosti stropních pod-
hledů velínu. Jedná se o akci vyvolanou vyhodnocením zátěžových 
testů. Kromě toho bude po třech létech zrevidován dieselgenerátor č. 3. 
Délka odstávky byla stanovena na 34 dnů.

Nahlédl jsem na stránky Zpravodaje České nukleární společnosti a 
dovolím si ocitovat krátkou informaci, aktuální i v Čechách:

Většina Němců je pro návrat k jádru. Ekologická elektřina je stále 
dražší. Přejete si návrat k atomové energetice? Tuto otázku položil čte-
nářům největší německý deník Bild na svém webu www.bild.de.

Doprovodil jí informací o zvyšování cen elektřiny v důsledku ros-
toucí podpory obnovitelných zdrojů - naposledy stoupla dotace na OZE 
o polovinu na 5,3 eurocentu/kWh. Během 24 hodin odpovědělo na po-
loženou otázku 118 314 návštěvníků, což představuje nejméně stokrát 
více respondentů než při běžných průzkumech veřejného mínění.

V anonymní anketě se plných 65 procent, tedy dvě třetiny odpovídají-
cích, vyslovilo pro návrat k jaderné energetice, a jen třetina proti němu. 
Navzdory stálé palbě ‚tvůrců veřejného mínění‘ v politice a médiích si 
občané vytvářejí vlastní názor. Stejné je to s ‚energetickou revolucí‘. 
Kvůli překotnému konci jaderné energetiky se občanovi zdá, že je vydán 
na pospas nespolehlivým a nekonkurenčním obnovitelným zdrojům.

Jak by asi dopadla podobná anketa u nás a napadne vůbec někdy 
„hlídacím  psům“ demokracie položit čtenářům podobnou otázku jako 
deník Bild?               1. dubna 2013, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Festival Hudební slavnosti 
v MK s Věrou Martinovou
Patnáctý květen 2013 bude 

pro Základní uměleckou školu 
v Moravském Krumlově velmi 
slavnostní. Učitelé se se svými stu-
denty pilně připravují na tento den. 
V Moravském Krumlově se totiž 

budou konat již po jedenácté Hu-
dební slavnosti, jejichž patronkou 
je paní Mirka Strejčková. Velmi se 
těšíme na setkání se zpěvačkou Vě-
rou Martinou v prostorách krum-
lovského zámku. Studenti ZUŠ

/Ivančice/ Asociace odborníků 
v andragogice (aplikovaná věda o 
výchově a vzdělávání dospělých 
lidí) ČR, o. s., uspořádá dne 19. 
dubna v Ivančicích na Palacké-
ho náměstí divadelní happening.

Asociace je nevládním, nepo-
litickým a neziskovým občan-
ským sdružením, jehož posláním 
je na základě dobrovolnosti a 
profesionálního zájmu sdružo-
vat občany, fyzické a právnické 
osoby, které se zabývají vzdělá-
váním dospělých. 

Slovem happening označujeme 
mítink, případně příležitostné 

mimořádné shromáždění. Ovšem 
dalším smyslem je využívání 
netradičních uměleckých forem 
a prvků (například divadelních, 
výtvarných nebo hudebních) se 
záměrem šokovat nebo provoko-
vat diváky a vtahovat je do akce. 

Podobných akcí ve spolupráci 
s divadelníky nazvaných „Stimu-
lování poptávky po individuálním 
vzdělávání formou prezentace 
jeho důležitosti a nutnosti pro 
budoucnost každého občana“ tato 
společnost uskutečnila v loňském 
roce v Moravskoslezském kraji 
celkem třiadvacet.               /PeSl/

Divadelní happening
za vzdělávání dospělých

NÁKUPNÍ CENÍK PLATNÝ K 2. 4. 2013

MATERIÁL DRUH               Kč/kg
Železný šrot      litina, max. 40x40 cm                   5,50
 Fe těžké nad 4 mm, litina neupr., trubky  5,50
 Fe šrot lehký do 4 mm                          4,50
 Fe s nečistoty (komplet. autovraky)     2,00
 elektromotory ((bez řemenic)             16,00
Měď Cu drát nový lesklý             138,00
 Cu plech kus. nový lesklý                 130,00
 Cu kabely čisté/mastné          43,00 / 20,00
Bronz bronz / třísky bez železa        90,00 / 80,00
Mosaz mosaz / třísky bez železa       80,00 / 70,00
Hliník Al drát nový / starý                 35,00 / 34,00
 Al kus litý bez Fe, profily bez PVC     30,00
 Al plech 2% Fe               27,00
 Al kabely                                               3,00
Autobaterie                                                           14,00
Nerez nerez nemag. / špony třísky   30,00 / 22,00
Papír časopisy, noviny, letáky                        1,00
Další aktuální ceny na: www.ib-met.cz
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Každý rok s napětím očekávají 
obyvatelé Lesonic a přilehlých 
obcí včetně Moravského Krum-
lova, jaký nový kulturní zážitek 
v podobě divadelního představení 
jim představí Ochotnický divadel-
ní soubor při TJ Sokol Lesonice.

Letošní kousek byl zvlášť 
vydařený. Ochotníci z Lesonic 
s pomocí kamarádů ze sousedství 
nastudovali komedii HEXEN-
SCHUSS britského autora Johna 
Grahama. Děj se odehrává jedno 
odpoledne v londýnském bytě 
manželů Hillsových. Námětem je 
složitě organizované setkání paní 
Sally Hillsové (Lenka Vaníčková) 
s milencem, oblíbeným televizním 
moderátorem Peterem Ravenem 
(Rudolf Pazourek), jehož televiz-
ním krédem je slogan „Morálka je 
páteří našeho národa“, u ní v bytě.

Toto setkání je umožněno tím, 
že její manžel, pilot Leonard Hills 
(Petr Příkazský) má z letiště Hea-
throw letět do New Yorku a vrátit 
se za dva dny. Sally měla využít 
doby osamění k návštěvě vzdálené 
sestřenice, a tak Leonard na letišti 
půjčil svůj domněle prázdný byt 
příteli Rogerovi (ve hře pouze vir-
tuálnímu), aby se mohl milostně 
setkat s krásnou australskou letuš-
kou Anabell (Kateřina Králová).

Peter jako milenec selže a na-
víc ho při koupeli v sedací vaně 
chytne hexenschuss a nemůže 
se hnout. Situaci zkomplikuje 
příchod již dlouho objednaného 
slepého ladiče pian pana Phipse 
(Josef Kocáb), který se hned ujme 
díla. Ladění prokládá neustálým 
občerstvováním z vlastních zá-

sob. O Peterovi v koupelně nemá 
nic vědět, takže Sally ho prohlásí 
za instalatéra.

Dobře zorganizovanou „křížo-
vou akci“ zkomplikuje stávka na 
letišti Heathrow, takže Leonard 
se musí vrátit domů. Sally dá 
hodně práce, aby ho odlákala od 
koupelny, kde „instalatér“ nesmí 
být rušen. Ve chvíli, kdy jsou 
všichni někde po bytě, přijde le-
tuška Anabell, protože Roger ani 
ona nevědí, že Leonard se vrátil 
domů a byt není volný. Anabell se 
nadopuje prášky na spaní, zapije 
je džinem a zůstane grogy. Objeví 
ji Leonard a ochromený hrůzou, 
jak by to vysvětlil Sally, ji začne 
„uklízet“. Střídavě se mu to daří. 
Sally objedná pro Petera lékaře a 
přijde MUDr. McKenzie (Josef 
Bogner). Leonardovi je předsta-
ven jako instalatér-specialista a 
poslán do koupelny.

Do hry se vloží vedoucí PR 
v televizi BBC Jocelyn (Zdenka 
Procházková), která je pro podří-
zené postrachem, a hledá Petera, 
který má moderovat pořad. Roger 
vůbec nepřijede, protože uvízl 
v dopravní zácpě. „Chladná“ 
Jocelyn se vyznává, že jí Peter 
není lhostejný, a zachraňuje mu 
místo v televizi, i když zmeškal 
pořad. Doktor McKenzie vyléčí 
Petera a odchází. Nenápadně se 
podaří odejít i Peterovi a letušce 
Anabell. Jocelyn odjíždí do BBC 
a pan Phips dokončí svou práci 
s tím, že ještě přijde na kontrolu.

Na scéně zůstávají jen manželé 
Hillsovi, kteří se opakovaně ujiš-
ťují, jak se milují. Sally má při-

tom zkřížené prsty levé ruky (to 
prý se smí lhát bez následků).

Skvěle zahrané představení 
stojí na téměř profesionálních 
výkonech Sally (Lenka Vaníčko-
vá), pana Phipse (Josef Kocáb) a 
Leonarda Hillse (Petr Příkazský), 
kteří skoro „neslezou z jeviště“ 
(pan Phips doslova). Anabell 
Kateřiny Králové je „objevem se-
zóny“. MUDr. McKenzie, skvělý 
Skot, jehož charakteristikou je 
„skotské“, tedy moravské, nářečí 
a lehká natvrdlost, prokázal vel-
ký talent. Zdenka Procházková 
a Rudolf Pazourek nezůstali nic 
dlužni své pověsti vyzrálých 
amatérských herců.

Diváci měli možnost se opět 
přesvědčit, že dobré vesnické 
divadlo se dá udělat i v minimál-
ních kulisách, nechybí-li nápad. 
Je třeba ocenit režii Jindřicha 
Vaníčka mladšího. V tak ztřeště-
né komedii na malém prostoru 
uhlídat, aby každý herec byl tam, 
kde být má, a to v přesném čase, 

a „nepotkali se“, vyžaduje um a 
trpělivost. Však také tento kus 
měl asi padesát zkoušek.

Po představení vyslovil pan 
Petr Příkazský krédo zdejších 
ochotníků: „Divadlo děláme pro 
lidi a také trochu pro sebe. Kde 
jinde bychom se mohli tak pěkně 
setkávat a vyřádit se.“ A s nad-
sázkou dodal: „Za sebe pak mohu 
dodat, že je určitě lepší dělat šaš-
ka lidem z jeviště než z kanceláře 
obecního úřadu.“

Premiéru 2. 3. 2013 a tři reprízy 
(15., 17., a 19. 3. 2013) této diva-
delní komedie shlédlo na tisíc (!) 
spokojených diváků. Atmosféru 
kolem představení velmi vhodně 
doplňoval dobře zásobený „Bar 
u Jitky“ v přísálí, organizace 
parkování vozidel mimo hlavní 
komunikaci a celkové zvládnutí 
pořadatelství.

Pro velký zájem budou leso-
ničtí ochotníci dávat tuto komedii 
ještě jednou, a to 14. dubna t.r.

 Ing. Jaroslav Mokrý

Nevěra může přinést i úsměvné situace

Kulturní informační středisko 
Oslavany připravuje v měsících 
dubnu, květnu a červnu společen-
sky významné kulturní akce. 

O víkendu 20. a 21. dubna 
budou Oslavany opět ve znamení 
minerálů. V tyto dny se v Dělnic-
kém domě uskuteční již V. ročník 
Mezinárodní prodejní výstavy 
minerálů, drahých kamenů a 
šperků. Oslavany přivítají vy-
stavovatele z různých koutů ČR, 
ale také ze Slovenska, Maďarska, 
Ruska, Rakouska a Polska. 

Vystavovatelská místa jsou již 
plně obsazena a návštěvníci se tak 
mohou těšit na pestrou nabídku 
sbírek minerálů, širokou nabídku 
šperků a drahých kamenů. 

Zájem o tento druh výstavy je 
obrovský a do našeho města tak 
každoročně zamíří stovky ná-
vštěvníků. V loňském roce byla 
pro velký zájem vystavovatelů 
zpřístupněna i budova Domu dětí 
a mládeže v Oslavanech, nejinak 
tomu bude i v roce letošním. 

Návštěvníci mohou dle své 
libosti navštívit výstavy v ja-
kémkoliv pořadí. V každé budo-
vě, kde bude výstava probíhat, 
návštěvníci obdrží vstupenku, 
která bude přenosná a platná pro 
obě budovy, nemusí se tedy nikdo 
obávat, že by vstupné zaplatil 
dvakrát. Vstupné na výstavu činí 
50 Kč, děti do 15 let zdarma.

Výstava bude veřejnosti ote-
vřena v sobotu 20. 4. od 9.00 do 
19.00 hodin a v neděli 21. 4. od 
9.00 do 17.00 hodin. Během ce-
lého víkendu bude v Dělnickém 
domě otevřena restaurace, která 

zajistí občerstvení pro vystavova-
tele i pro návštěvníky výstavy. 

Měsíc květen bude ve zname-
ní Hudebních slavností. Město 
Oslavany se již po desáté zapojilo 
do festivalu Hudebních slavností a 
v letošním roce se v rámci tohoto 
festivalu uskuteční v kostele sv. 
Mikuláše koncert Daniela Hůlky. 
Hudební slavnosti jsou založené 
na společném vystoupení známých 
interpretů a žáků uměleckých 
škol. V Oslavanech tak žáci ZUŠ 
Oslavany měli v minulosti mož-
nost zazpívat si společně s Věrou 
Martinovou, Hradišťanem, Javory, 
Lubomírem Brabcem, …  

Koncert Daniela Hůlky se 
uskuteční v neděli 19. 5. 2013 od 
15.00 hodin. Vstupenky je možno 
zakoupit v kanceláři KIS v Dělnic-
kém domě nebo rezervovat na tel. 
546 423 283, 604 108 641. Vstup-
né s místenkou na tento koncert 
činí 180 Kč a 120 Kč/stání.

Těším se na společné setkání 
při koncertu v rámci Hudebních 
slavností 2013. 

Den dětí se složkami Záchran-
ného integrovaného systému - prv-
ní červnová sobota s datem 1. 6.
bude v Oslavanech patřit dětem. 
Na oslavu jejich svátku město 
Oslavany připravuje další z řady 
dětských dnů. Letošní program 
bude probíhat v areálu TJ Oslava-
ny za účasti složek Záchranného 
integrovaného systému. Malí 
návštěvníci se tak mohou těšit na 
ukázky techniky, statické a dyna-
mické ukázky v podání Policie 
ČR, Armády ČR, Hasičského zá-
chranného sboru JM kraje, Sborů 

dobrovolných hasičů, Kynologic-
kého klubu Oslavany a dalších 
organizací. Letos bude opět za-
jištěna statická ukázka bojového 
vrtulníku Mi24. Přílet vrtulníku do 
Oslavan bude v 9  hodin. Návštěv-
níci si poté budou moci vrtulník 
prohlédnout zblízka, vyfotit své 
ratolesti v kokpitu vrtulníku. Od 
10 hodin budou probíhat samotné 

ukázky záchranářů. Odlet vrtulní-
ku je plánován ve 12 hodin. 

V současné době probíhají 
přípravy na zjištění časového 
harmonogramu celé akce. Jediné, 
co nemůžeme ovlivnit, je počasí, 
a tak nám nezbývá než věřit, že 
bude krásné slunečné počasí tak 
jako při minulých ročnících. 
Skoumalová Petra, KIS Oslavany

Významné „jarní
„
 kulturní akce v Oslavanech

Krumlov před léty
Ulice Zámecká - č. p. 17, 19 a 21 

Dům s č. p. 17 (104/I) patřil v roce 1894 Simonu Jakovacovi, který 
jej pomocí stavitele Jakoba Reischla přestavoval. Po roce 1918 (ne-
známe přesné datum) zde byla nemocenská pokladna. V roce 1938 zde 
bydlel dělník Jan Veselý (nar. 1898 v Medlicích) s ženou Františkou 
(nar. 1897 v MK) a dětmi Františkou (nar. 1919 v MK) a Vladimírem 
(nar. 1924 v MK). Jan Veselý bydlel v M. Krumlově od roku 1920, 
ostatní od svého narození. 

V roce 1935 byla budova nemocenské pokladny moderně přesta-
vována v podstatě do dnešní podoby. Adaptaci provedli architekt A. 
Šrámek z Brna a zednický mistr Jan Pitrocha z Hrotovic. Dům byl sou-
časně nadstaven o další patro. V přízemí se nalevo od vchodu nachá-
zely podatelna, evidence, čekárna, pokladna a toalety. Za schodištěm 
se v malé místnosti provádělo lékařské ošetření. V patře pak naproti 
schodiště byla kancelář náměstka, účtárna, korespondence, čekárna, 
kancelář ředitele a katastr. V podkroví se nacházel archiv.  

Za války přejmenovala německá správa instituci na Gesundheitsamt 
(Zdravotní úřad). Zabíral celé první patro a ordinoval v něm MUDr. 
Kozlik. Kromě povozníka Oskara Růžičky si v domě pamětníci dalšího 
nájemníka nepamatují. Po roce 1945 se v přízemí nacházel poštovní 
úřad, který se sem přestěhoval z poškozené budovy kláštera, a v patře 
byl do roku 1949 umístěn MNV. Mezi lety 1945 a 1947 zde byla v nou-
zových poměrech umístěna i lékárna Františka Němce, jehož dům na 
náměstí byl vybombardován. Zároveň do roku 1950 celé patro zabírala 
Okresní nemocenská pojišťovna, která pak byla přemístěna do nové 
budovy OÚNZ (polikliniky) na Znojemské ul. Od roku 1950 byl místo 
ní umístěn okresní sekretariát KSČ. 

Dle žádosti z roku 1952 byla budova upravována pro účely poštov-
ního úřadu. Pošta se zde nacházela až do postavení poštovní budovy na 
ústředním náměstí. Od roku 1960 byl z domu vytvořen Dům služeb. 
V přízemí bylo holičství a kadeřnictví, v patře pak kanceláře komunál-
ních služeb (Domovní správa a Služby města MK). V roce 1983 dům 
prošel generální úpravou. Po roce 1989 se Služby města přejmenovaly 
na Správu majetku města. Navíc zde byl zřízen Úřad práce. Po revoluci 
zde byla přechodně také pohřební služba Musil. V 1. patře je kromě 
SMM také holičství a kadeřnictví. Ve dvoře se nachází fotoateliér Ale-
ny Šedrlové, zámečnictví Kudláček a kosmetika paní Vespalcové.  

Dům s č. p. 19 (164/I) byl v roce 1903 v majetku Mariany Slawikové. 
Od roku 1931 je doložen Salomon Berger, obchodník židovského půvo-
du, který zde provozoval obchod se smíšeným zbožím. S. Berger se na-
rodil v roce 1856 v Sološnici u Bratislavy a v M. Krumlově pobýval od 
roku 1907 i se svou dcerou Gretou Weiszovou (nar. 1902 ve Vídni). Na 
přelomu 30. let byl již vdovcem. Jeho nástupcem se stal jeho zeť Ferdi-
nand Weisz (nar. 1891 v Malackách), který přišel do M. Krumlova v roce 
1924. Jejich dcera se jmenovala Berta (nar. 1928 v Brně). Žila s nimi i 
služebná Vlasta Nováková. Weizsovi se stali oběťmi nacistické perzeku-
ce 15. 1. 1942 v rižském táboře, osud S. Bergera zůstává neznámý. 

Za války zde fungovaly potraviny Franze Krištofa. Ten sloužil u 
pohraniční stráže v M. Krumlově. Asi od roku 1944 narukoval a již 
se z fronty nevrátil. Obchod se smíšeným zbožím fungoval dále až do 
odsunu paní Krištofové. V roce 1945 byla na obchod uvalena národní 
správa pod vedením Oldřicha Vojtka. Mezi lety 1945 až 1949 zde měla 
provizorně knihařskou dílnu rodina Emanuela Černého (prodejna se 
nacházela na Zámecké 12). Bezprostředně po nich zde byl umístěn
n. p. Snaha, prodejna a opravna obuvi, která zde byla v nájmu u rodiny 
Holbovy - Rambouskovy až do roku 1987. Zároveň se Snahou zde 
byla do roku 1951 Rudolfem Holbou prováděna kominická živnost.
Od roku 1998 pak byla v místnostech bývalé obuvi otevřena prodejna 
se smíšeným zbožím. Po revoluci zde byly přechodně levné oděvy. 
Dům je soukromým. Na budově je vitrína pohřebního ústavu Musil.       

O vedlejším domě s č. p. 21 (103/I) se píše v kronice města, že tento 
jednopatrový dům byl sídlem poštovní sběrny a od roku 1849 poštovní-
ho úřadu. Nejpozději od roku 1903 byl v majetku Marie Dostalové (nar. 
1863 na Bruntálsku). Ta působila v M. Krumlově od roku 1886 a živila 
se jako cukrářka v cukrárně, kterou zde její rodina provozovala. V roce 
1935 se za ní přistěhovali její příbuzní - Alois Dostal (nar. 1894 v MK), 
řídící učitel a správce německé obecné školy, jeho žena Ludmila (nar. 
1902 v Damnicích) a děti Ehrengard (nar. 1924 v Damnicích), Hertha 
(nar. 1926 v Damnicích) a Ingeborg (nar. 1929 v Damnicích).  V roce 
1935 byl dům modernizován podle plánu Viktora Wondraka. Ve dvorním 
traktu byla postavena komora s prádelnou, v 1. patře pak sociální zaří-
zení, nová veranda a terasa. Cukrárna v domě fungovala až do odsunu 
rodiny. Od roku 1947 si zde otevřela mlékárnu a prodejnu cukrovinek 
Marie Kocábová, provdaná Králová. V roce 1950 byl obchod začleněn 
do n. p. Včela a byla zde zavedena provozovna ovoce a zeleniny, která 
byla v roce 1954 sdružena do SD Jednota. Rodina Králova a jejich pří-
buzní Osladilovi zde také bydleli, pí. Králová vedla prodejnu. Dům je 
dodnes soukromým, v přízemí se nachází kadeřnictví pí. Králové.      

Základní prameny: MZA, D9, MOR140118250; SOkA Znojmo, 
MK/I. – M1, i. č. 331; Tamtéž, MK/I.-F1; Tamtéž, MK/II., i. č. 803
a 804; MMMK, p. č. 439; archiv Odboru výstavby a územního plánová-
ní MěÚ Moravský Krumlov                            Mgr. Hana Prymusová

Dne 31. března 2013 byla 
ukončena anketa Strom Znojem-
ska 2012. Kandidáty ucházející 
se o tento titul jste mohli spatřit 
na Městském úřadě v Morav-
ském Krumlově, v Domě umění 
ve Znojmě a také na webových 
stránkách NP Podyjí. Tímto uza-
vřením ankety Vás Klub přátel 

stromů Znojemska, Živé pomezí 
Krumlovsko-Jevišovicko a Sprá-
va Národního parku Podyjí zvou 
na slavnostní vyhlášení výsledků 
ankety, které se bude konat ve 
středu 10. dubna 2013 v 17.30 
hodin, ve vestibulu v přízemí 
Domu umění na náměstí T. G. 
Masaryka ve Znojmě. 

STROM ZNOJEMSKA 2012

ZDRŽELI JSTE SE V PRÁCI A NESTÍHÁTE 
VYZVEDNOUT SVÉ DÍTĚ ZE ŠKOLKY ?

 

Právě pro Vás je určena nová služba s cílem Zajistit doprovod
a hlídání dětí v době po skončení provozní doby MŠ.

Rodičům, ať už z důvodů protažení porady, pracovní schůzky atd., 
kteří nemají možnost vyzvednout si své dítě z mateřské školy po skon-
čení provozní doby, chceme zajistit doprovod jejich dětí a následné 

hlídání v prostorách rodinného centra Měsíční houpačka.
Vyzvedneme osobně děti ze školek, doprovodíme je do RC Měsíční 
houpačky, kde už pro děti bude připraven program. Rodiče si pak 
vyzvednou své děti nejpozději ve večerních hodinách. Rodičům nabí-

zíme i ranní doprovod jejich dětí do školek.
Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s., 

Palackého náměstí 27, Ivančice, mesicnihoupacka@seznam.cz

Velikonoční tradice
na olbramovické škole
Říká se, že před nemocemi člověka ochrání velikonoční jidáš. Peči-

vo (chutí připomínající vánočku), které svým tvarem připomíná zavi-
nutý provaz, na němž se Jidáš oběsil poté, co zradil Ježiše a zapříčinil 
tak jeho smrt. Jidáše se podávají k snídani na Zelený čtvrtek a upéct 
si je vyzkoušeli naši čtvrťáci. Nemyslete, byla to spousta práce: umí-
chat těsto, nechat řádně nakynout, vymyslet a umotat tvary, dozlatova 
upéct a na závěr potřít medem. Jak se říká: „Za dobrou práci, sladká 
odměna.“ Všichni jsme si pochutnali na vlastnoručně vyrobeném vy-
nikajícím pečivu, jež nám nádherně provonělo celou školu a dětem 
připomnělo jednu z mnoha lidových tradic.          Mgr. Hana Lukasová

Úspěchy krumlovské ZUŠ 
ve školním roce 2012/13

V tomto školním roce se koná soutěž ZUŠ ve komorní hře s převa-
hou dechových nástrojů, hra na akordeon a hra na EKN-keyboard. 

Žáci byli v okresním  i v krajském kole velmi úspěšní, zde jsou 
výsledky: • Komorní hra s převahou dřevěných dechových nástrojů: 
kategorie II C - Komorní trio - v okresním kole 1. místo s postu-
pem do krajského kola - Marie Janíčková, Barbora Jursová, Aneta 
Kocandová - krajské kolo 2 .místo. Pedagogické vedení Šárka Horá-
ková. Kategorie 2 A - Žesťové kvarteto - v okresním kole 1. místo 
s postupem do krajského kola - Josef Fráňa, Drahoslav Popelka, Jan 
Cafourek, Tomáš Fráňa - krajské kolo 3. místo. Pedagogické vedení 
David Coufal, dipl. um.

• Hra na akordeon: kategorie O - v okresním kole 1. místo s po-
stupem do krajského kola - Jasmína Gajdošová - krajské kolo čestné 
uznání I. stupně. Pedagogické vedení Hana Rybnikářová.

• Hra na EKN (keyboard): kategorie I. v okresním kole 1. místo
s postupem do krajského kola - Linda Pelajová - krajské kolo 2. mís-
to. Pedagogické vedení Hana Rybnikářová. Kategorie II. v okresním 
kole 2. místo - Řezáčová Adéla. Pedagogické vedení Hana Rybni-
kářová. Kategorie VI. v okresním kole 2. místo - Eliška Strnadová. 
Pedagogické vedení Hana Rybnikářová. Kategorie VII. v okresním 
kole 2. místo - Marie Šmerdová. Pedagogické vedení Jaroslava
Sobotková.     GRATULUJEME !!!   Kočí Vladimíra, ředitelka ZUŠ
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 08. 04. DO 21. 04. 2013
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz

• duben - VÝSTAVA MĚKS MORAVSKÝ KRUMLOV V ROCE 2012.
V prostorách MěÚ M. Krumlov můžete shlédnout „kulturní kroniku“ roku 2012
- kulturní akce, které proběhly v M. Krumlově. Vše instalováno v 1. patře.
• 9.4. - CESTOVÁNÍ PO SVĚTE a DÝCHAT ZNAMENÁ ŽÍT. Nový pořad 
pro školy proběhne v kinosále od 8:15 a od 10:00. Pořádá MěKS.
• 12.4. od 19.00 hod. - ŠŤOVÍK, PEČENÉ  BRAMBORY - PREMIÉRA. 
Maďarská komedie z kabiny fotbalových rozhodčích v podání krumlovského 
Bezgestu o tom, jak je těžké být rozhodčí, jak je těžké ztratit milovanou bytost 
a jak je těžké udržet si seriózní vztahy. Divadelní hra bude sehrána v kinosále 
Moravského Krumlova. Vstupné je 80 Kč. Pořádá Bezgest a MěKS.
• 14.4. - VYCHÁZKA  NA  LESKOUN. Městské muzeum Moravský Krumlo-
va a IC Vedrovice zvou na vycházku na Leskoun s archeologem Mgr. Davidem 
Parmou, který provede odborný výklad. Sraz ve Vedrovicích je ve 14.15, odjezd 
autobusu z autobusového nádraží Moravský Krumlov je ve 14.01 hodin.
• 15.4. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ  VEČER ZUŠ. Žáci základní umělecké 
školy vystoupí na dalším z pravidelných koncertů v tanečním sále.
• 18.4. v 19.00 hod. - KONCERT dechové hudby DUBŇANKA. Tradiční a 
veřejností oblíbený koncert proběhne opět v kinosále M. Krumlov. Vstupné je 
100 Kč, Můžete se těšit na skvělý zážitek s Dubňankou a s jejími hosty!

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• duben - NEJKRÁSNĚJŠÍ OBÁLKA KNIHY. Výstava výtvarných prací 
dětí místních i okolních MŠ a žáků I. stupně ZŠ v rámci Mezinárodního dne 
dětské knihy a Světového dne knihy – ve studovně knihovny 
• 15.4. ve 14.30 hod. - PRSTEN ČERNÉ MADONY ANEB VELIKONOCE 
V AFRICE. Dobrodružné vyprávění Mgr. Anny Gigimovové o životě domorod-
ců v buši, které zažila na vlastní oči. Velikonoční Literární kavárna s tradiční po-
mlázkou, kávou a buchtičkami. Dům s pečovatelskou službou. Vstupné 25 Kč.
• LITERÁRNĚ-VÝTVARNÉ DÍLNIČKY NA TÉMA - JARO A VELIKO-
NOCE. Charakteristika období, tradice a svátky - Apríl, Velikonoce, Pálení čaro-
dějnic, Otvírání studánek… Žáci se seznámí s tradicemi a zvyky daného období. 
Spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Pro žáky 1. - 5. ročníku, délka cca 
60 - 90 min. Vhodné místo hodiny čtení, literatury, prvouky, výtvarné výchovy, 
dějepisu apod. Dílničky jsou koncipovány podle věkových kategorií žáků, pas-
telky, nůžky a lepidlo sebou. Vstup zdarma. Objednávejte na tel.: 515 322 252.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 28.4. - VÝSTAVA OBRAZY - JIŘÍ KARÁSEK. Chodba Památníku A. 
Muchy Ivančice. Vstup zdarma.
• do 29.4. - VÝSTAVA OBRAZŮ A GRAFIK - SVATOPLUK DRÁPAL. 
Autor, jehož bydlištěm je částečně Brno a částečně Biskoupky, hledá inspiraci 
pro své olejomalby, akvarely a grafiky, v přírodě, údolí řek Jihlavy a Oslavy
i v městech. Galerie Památníku A. Muchy Ivančice. Vstupné: 10 Kč.
• 13.4. v 18.00 hod. - BROUK V HLAVĚ. Situační komedie Georgese Fey-
deaua. Účinkuje Pohořelický divadelní ansámbl POHODA, o. s. Kino Réna 
Ivančice. Vstupné: 60 Kč. Předprodej v KIC Ivančice.
• 27.4. - FLORA OLOMOUC 2013. Celodenní poznávací zájezd. Odjezd v 
7.30 hodin od Besedního domu Ivančice. Navštívíme: Hrad Šternberk - národní 
kulturní památka s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění, leží na vý-
běžku Nízkého Jeseníku. Výstaviště Flora - jarní etapa mezinárodní zahradnické 
výstavy, skleníky, květinová aranžmá. Doprava: 360 Kč.
Připravujeme: • 11.5. - LITOMYŠL, SVOJANOV. Celodenní poznávací zá-
jezd. Odjezd v 7.30 hodin od Besedního domu Ivančice. Navštívíme: Svojanov 
- jeden z našich nejstarších hradů, Litomyšl - národní kulturní památka, rodiště 
B. Smetany, prohlídka města s průvodcem, návštěva zámku. Doprava: 360 Kč.
• 9.5. v 18.00 hod. - LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM. Scénické čtení 
a křest 5. dílu bestsellerů „MERDE“ za přítomnosti autora STEPHENA CLAR-
KA. Můžete se stejně jako v jeho knihách těšit na britský humor z Paříže, na 
jarem a vtipem prosluněné LiStOVáNí, následnou diskuzi s autorem a autogra-
miádu jeho knih, které budou na místě k prodeji. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 
80 Kč. Předprodej od 8. dubna v KIC. Další info na www.listovani.cz

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538,
fax: 515 333 608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz

• 19.4. od 15.00 hod. - 2. ROČNÍK SOUTĚŽE „POZNEJ SVÉ MĚSTO“. 
Prolog k Miroslavské šlápotě. Sraz u katolického kostela. DDM Miroslav.
• 20.4. - 23. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU „MIROSLAVSKÁ 
ŠLÁPOTA“ Připraveny jsou 4 pěší trasy různé délky a jedna cyklotrasa. Start je 
NOVĚ v LETNÍM KINĚ od 8.00 do 10.00 hodin. Startovné 40 Kč dospělí a 20 
Kč děti. Pořádá DDM Miroslav a ZŠ Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 30.4. v 18.00 hod. - PÁLENÍ ČARODĚJNIC V ZÁMECKÉM PARKU
A LETNÍM KINĚ - 2. ročník. Pořádají: DDM Miroslav, město Miroslav, SDH 
Miroslav, MKIC a SMM. Večer od 20 hodin bude hrát známá country skupina 
PAROHÁČI. Připraveno bude i bohaté občerstvení. 

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• do 14.4. - VÝSTAVA MOJE VELIČENSTVO KNIHA. Výtvarné práce dětí 
ze školní družiny. Vždy v otevírací dobu knihovny. Pořádá městská knihovna.
• 9.4. v 10.00 hod. - LEGRÁCKY V KNIHOVNĚ. Tento díl oblíbených legrá-
cek s Jarkou Burešovou bude věnován jaru. V městské knihovně.
• 11.4. - 18.00 hod. - TVOŘIVÁ DÍLNA. Výroba přívěšku a náušnic z hmoty 
FIMO. V herně MC Kašpárkov. Pořádá MC Kašpárkov. 
• 15.-30.4. - VÝSTAVA - PALIČKOVANÁ KRAJKA. Výstava paličkované
a papírové krajky Ing. Olgy Plaché. Přístupná vždy v otevírací dobu knihovny. 
• 16.4. v 17.00 hod. - CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - JAPONSKO.
S Monikou a Jirkou Vackovými v městské knihovně. 
• 19.4. od 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Srdečně zvou žáci a učitelé. 
Ve společenském sále ZKC. Pořádá ZUŠ Rosice. 
• 20.4. od 9.00 hod. - DEN ZEMĚ. Dopoledne se zvířátky, dílničky, soutěže... 
Sraz u Střediska volného času. S sebou: 2 plastové lahve o objemu 1,5 l. Vstup-
né 5 Kč. Akce se koná za každého počasí. Pořádá SVČ Rosice.
• 21.4. v 15.00 hod. - DEN ZEMĚ - ZA ZVÍŘÁTKY NA OKROUHLÍK. Sraz 
u vodárny. S sebou svačinu, špekáčky, krmení pro zvířátka. Pořádá MC Kašpárkov.
• 21.4. v 17.00 hod. - HUDEBNÍ SLAVNOSTI: ŽALMAN & SPOL. V rámci 
letošního ročníku Hudebních slavností vystoupí se svým doprovodem Pavel 
Žalman Lohonka spolu s žáky rosické ZUŠ. V KD Cristal. Vstupenky v před-
prodeji v KIC na místě. Pořádá KIC Rosice a ZUŠ.
• 22.4. od 17.00 hod. - POSEZENÍ S OLYMPEM. Restaurace FC Slovan. 

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
• 11.4. - v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 20.4. - OSLAVANSKÁ PADESÁTKA. Tradiční turistický dálkový pochod 
na 25, 35 a 50 km a cyklistická vyjížďka po stejných trasách údolím řeky Oslavy 
a Chvojince. Start od 7.00 do 9.00 u DDM. Pořádá Junák Oslavany.
• 20.-21.4. - V. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, 
DRAHÝCH KAMENŮ A ŠPERKŮ. Po celý víkend v Dělnickém domě a 
v Domě dětí a mládeže v Oslavanech. Otevřeno: So 09.00 - 19.00, Ne 09.00 
- 17.00 hodin. Vstupné 50 Kč, děti do 15ti let zdarma. Pořádá KIS Oslavany.
• 27.4. od 10.00 do 17.00 hod. - BAZÁREK PRO DĚTI. Sokolovna Pado-
chov. Pořádá Janderková Hana.
Připravujeme: • 1.5. - ODEMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY. 
Tradiční cyklistická akce v Oslavanech na zahájení sezóny. Společná vyjížďka po 
okruhové Templářské cyklostezce. Prezence na nádvoří zámku od 9.30  do 10.30 
hodin. V 10.30 společný výjezd na trasu z nádvoří zámku, návrat individuální. Na 
zámku budou otevřena muzea a po celý den bude zajištěn kulturní program. Pořá-
dá město Oslavany. • 27.10. - Zájezd na koncert LUCIE BÍLÉ - ČERNOBÍLÉ 
TURNÉ. Kajot aréna v Brně. Cena zájezdu 870 Kč (doprava + vstupné). Rezerva-
ce vstupenek do 15.5.2013 v KIS nebo na tel. 604 108 641, 546 423 283.

Turistické informační centrum Dolní Kounice
Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 546 420 005,

tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• Klášter Rosa coeli otevřen od 6. dubna, sobota, neděle, st. svátky od 10
do 17 hodin. Vstupné: plné 30 Kč, senioři 20 Kč, děti, studenti 15 Kč. Prohlídky 
s průvodcem každou hodinu, poslední v 16.30 hodin.
• 20.4. - HASIČSKÝ DEN. Masarykovo náměstí. 
• 22.4. v 9.30 hod. - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ pro děti ze ZŠ, MŠ a ma-
minky s dětmi: Jak víla Modrovláska splnila tři přání. V KD, cena 35 Kč/dítě.
• 27.4. - Zájezd na výstavu květin FLORA OLOMOUC. Přihlásit se můžete 
na TIC, cena za dopravu 200 Kč, odjezd v 7 hod. od MěÚ v D. Kounicích.
Připravujeme: • 4.5. - SVATOGOTHARDSKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI, 
přehlídka a degustace vín od více než 100 vinařů, ukázka tradičních řemesel 
a výrobků spojených s vinařstvím. V ceně vstupenky je volná degustace 150 
vzorků vín, sklenička s logem akce a katalog vín. Program začíná od 13 hod. 
na Masarykově nám. Vystoupí Pěvecký sbor Mužáci z Pohořelic a Cimbálová 
muzika Aleše Smutného, uvádí zpěvák a konferenciér Karel Hegner.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 24.4. od 8.00 hod. - OBLASTNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE. Budou 
soutěžit čtyřčlenná smíšená družstva v I. a II. kategori. 
• 13.07.-26.07. - LETNÍ TÁBOR V POZĎATÍNĚ „POD ŠERIFSKOU 
HVĚZDOU“. Cena: 3.500 Kč. Ubytování: stany s podsadou a chaty, zděná jí-
delna a sociální zařízení. Místo: táborová základna Pozďatín u rybníka Štěpánek.
• 28.07.-03.08. - INDIÁNSKÉ LÉTO NA PRUDKÉ. Cena: 3.000 Kč. Ubyto-
vání: 3-4 lůžkové dřevěné chatky s klasickými lůžky. Místo:  rekreační středisko 
Prudká se nachází na rozhraní Jižní Moravy a Vysočiny. V okolí je hrad Pern-
štejn, zámky Rájec a Lysice. 
• 1.7.-4.7. - PŘÍMĚSTSTSKÝ TÁBOR I. Cena: 600 Kč (v ceně je oběd, pitný 
režim, program a odměny). Sraz: každý den od 7.30 do 9.00 v DDM Oslavany
Rozchod: každý den v klubovně Dráčků v 15.00 hodin.
• 19.8.-23.8. - PŘÍMĚSTSTSKÝ TÁBOR II. Cena: 750 Kč (v ceně je oběd, 
pitný režim, program a odměny). Sraz: každý den od 7.30 do 9.00 v DDM Osla-
vany. Rozchod: každý den v klubovně Dráčků v 15.00 hodin.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.
Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, www.mesicnihoupacka.cz

• 10.4. v 17.00 hod. - LAPAČ SNŮ. Přijďte si vyrobit originální indiánský lapač 
snů. Podle staré legendy dokáže člověka nejen zbavit zlých snů, ale i špatných 
myšlenek všeobecně. Lapače snů mohou sloužit též jako amulet, který chrání před 
negativní energií a lze jej nosit při sobě pro štěstí. S sebou: již připravené kolečko 
z vrbového proutku (není podmínkou, budou k dispozici), peříčka, korálky a další 
ozdůbky dle vašeho výběru. V ceně: lektorné, hotové vrbové kolečka, provázek na 
výplet, kůže, kameny a další ozdoby. Vede: Jana a Víťa Matulovi. Cena: 200 Kč.
• 13.4. od 10.00 do 17.00 hod. - SYSTEMICKÉ KONSTELACE. Konstelace 
je určitá sebepoznávací metoda, která vychází z principů psychologie C. G. Junga, 
tj. že i obrazové a imaginativní složky našich osobností mohou sdělovat hluboké 
a podstatné záležitosti našich životů. Cena: 600 Kč pro jednotlivce a 1000 Kč pro 
mužsko-ženský pár. Přihlášky: Martina Turečková, art.amen@volny.cz. Kapacita 
je omezena. Přihláška je platná po zapalcení zálohy 300 Kč na účet: 133448722/
0300. Lektor: Mgr. Miroslava Jirásková (zabývá se výukou sociálních předmětů v 
pedagog. diskurzu a možnostmi transracionálních přístupů v osobnostním růstu).
• 14.4. ve 14.30 hod. - JARNÍ OTEVÍRÁNÍ IVANČICKÝCH ŘEK. 
• 19.4. od 10.00 hod. - ŽENSKÝ KRUH. Vede: Mgr. Martina Turečková, cena: 50 Kč.
• 20.4. - IV. NAROZENINY STROMOKRUHU. Akce pro členy MH.
• KAŽDÝ PÁTEK - 9.00 - 11.30 hod. - Úřední hodiny koordinátorky.
• PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI A JEJICH RODIČE:
PONDĚLÍ: 9.30 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; 9.30 - 10.15 hod. - MUZIKO-
HRÁTKY; 16.30 - 17.15 hod. - STREETDANCE pro děti od 3 let, cena: 840 Kč
na pololetí, vede: Ondřej Franta (taneční skupina Mighty Shake).
ÚTERÝ: 9.30 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; začátečníci 15.40 - 16.20 hod., 
pokročilí 16.30 - 17.10 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY S RO-
DIČI. Pro děti od 4 let, max. 8 dětí ve skupině. Vede: Mgr. Jitka Urbanová. Cena: 
550 Kč členové/ 600 Kč ostatní; pokročilí 9.45 - 10.45 hod., začátečníci 11.00 
- 12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI. Angličtina je určená 
maminkám, zatímco se učíte, děti si hrají ve vaší přítomnosti v herně! Vede: 
Veronika Rybníčková. Cena: 900 Kč/10 lekcí. Informace na tel: 732 243 731.
STŘEDA: 9.30 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; 10.00 - 11.00 hod. - POHYBO-
VÉ HRY PRO BATOLATA. Cvičení plné říkadel, pohybových her a výtvarných 
aktivit. Vede: Bc. Soňa Pomezná, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti.
ČTVRTEK: 9.00 - 11.30 hod. - otevřená HERNA; 9.30 - 10.30 hod. - NOVIN-
KA - MONTESORRI DÍLNIČKY PRO MALÉ DĚTIČKY. Vede: Mgr. Jana 
Aboulaiche. Cena: 50 Kč pro členy / 55 Kč ostatní.
PÁTEK: 9.00 - 11.30 hod. - otevřená HERNA.
• PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
PONDĚLÍ: 17.30 - 19.00 hod. - ANANDA JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Vede: Mgr. 
Martina Turečková, poplatek 700 Kč/10 lekcí - přenosná permanentka, samo-
statná lekce 80 Kč, rezervace na tel. 603 576 988; 19.15 - 20.00 hod. - LINE 
DANCE. Vede: Romana Kopuletá, poplatek 70 Kč, info na tel. 776 818 101.
STŘEDA: Příležitostné akce - dílničky, ženské kruhy … (info na internetu).
ČTVRTEK: 19.30 hod. - LINE DANCE.

Středisko volného času Ivančice
Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 

546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 10.4. od 17.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. Zveme všechny seniory k tan-
ci i poslechu, hraje Jan Šauer. Ivančice, Besední dům. Poplatek: 40 Kč/osoba.
• 10.4. od 18.00 hod. - MALOVÁNÍ NA SKLO. Přijďte si vyrobit obrázek, oz-
dobit sklenici, láhev, svícen. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. poplatek: děti 
30 Kč + materiál, dospělí 50 Kč + materiál. Nutné se předem přihlásit do 5.4. 
• 14.4. od 14.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU. Určeno pro 1. - 4. ročník 
střední školy. Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Max. počet
- 8 týmů, min. počet - 4 týmy. Nutné se předem přihlásit do 7.4. v SVČ. Ivanči-
ce, venkovní hřiště GJB Ivančice. Poplatek: 50 Kč/osoba. 
• 19.4. od 17.00 hod. - VEGETARIÁNSKÁ KUCHYNĚ. Přijďte se seznámit 
a ochutnat vegetariánskou stravu. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. Popla-
tek: 120 Kč/osoba. Nutné se předem přihlásit do 11. dubna.
• 20.4. od 16.00 hod. - VÝUKA LATINSKOAMERICKÉHO TANCE BA-
CHATA s arménskou tanečnicí Tigranuhi Aleksanyan. SVČ Ivančice, Komen-
ského nám. 7. Poplatek: 50 Kč/osoba. Nutné se předem přihlásit do 15. dubna
v SVČ. Účastníci musí přijít na akci ve dvojici.
• 20.4. sraz ve 13.00 hod. - JUNGLE PARK. Jeďte s námi do lanového centra 
v srdci Brna. Super adrenalinový zážitek pro všechny, kteří jsou vyšší než 140 
cm. Nové Bránice, New Bej Club. Poplatek: 220 Kč/osoba. Nutné se předem 
přihlásit do 15. dubna v New Bej Clubu.
• 20.4. od 15.00 hod. - GRAND PRIX NA VŠEM, CO MÁ KOLEČKA.
Pro všechny závodníky od 2 do 10 let jsou připraveny závodní tratě různé nároč-
nosti. Můžete přijet na odrážedlech, koloběžkách, trojkolkách, kolech. Ivančice, 
venkovní hřiště GJB. Poplatek: 40 Kč/dítě.
• 21.4. od 16.00 hod. - FILMOVÝ VEČER „DEŠTNÍK, SVATBA, HUDEB-
NÍCI” /Gruzie/. ICM a R-klub, Kounická 70, Ivančice.
• 26.4. od 15.00 hod. - SKATEPARK CUP. Soutěže na freestylových kolech
a skateboardech, nejlepší jízda, nejlepší trik, přeskok přes překážku. Ivančice, fotbal. 
stadion, skatepark. Poplatek: 30 Kč/os. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.
• 26.4. odjezd v 16.15 hod. - BONGO. Výlet do zábavného rodinného parku. 
Odjezd z Ivančic od Besedního domu. Poplatek: děti do 2 let zdarma, děti od 2 
let 200 Kč, dospělí 150 Kč. Nutné se předem přihlásit do 22. dubna v SVČ.
• 28.4. od 15.00 hod. - SLET ČARODĚJNIC. Každý, kdo přijde v kostýmu 
čarodějnice či čaroděje, bude odměněn. Park Réna. Poplatek: 50 Kč/osoba.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 322 770,

e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, www.domecekmk.cz
• CIČENÍ NA DOMEČKU: pondělky od 17.00 hod. - PILATES • pondělky 
od 18.10 hod. - STREČINK • středy od 18.00 hod. - POWERJÓGA • čtvrtky 
od 17.00 hod. - PILATES. Bližší informace na Domečku.
• POZOR! LETNÍ TÁBOR MADAGASKAR JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN.
Připravujeme: • 8.-11.7. - TÁBOR NEJEN NA VODĚ VE ZNOJMĚ. Zážit-
kový pobyt na suchu i ve vodě, spaní ve spacáku, noční hra, vaření na ohni, hry, 
soutěže a překvapení. Pobyt na vodácké základně Stará vodárna ve Znojmě v blíz-
kosti Gránického údolí. Poplatek 1.500 Kč pro členy DDM, 1.600 Kč pro ostatní. 
V ceně je zahrnuto ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava, program, 
vodácký výcvik ve spolupráci s VO NEPTUN Znojmo. Závazné přihlášky v kan-
celáři DDM. Přihášku spolu se zálohou 500 Kč na DDM nejpozději 14. 6.
Více informací na www.domecekmk.cz nebo na tel.: 515 322 770.
Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
Připravujeme: • 11.5. - KRÁLÍKY - VOJENSKÁ PEVNOST, KLÁŠTER A 
ROZHLEDNY. Jednodenní turisticko-poznávací zájezd. V lesích Orlických hor 
pěšky vystoupáme na Suchý vrch (995 m, rozhledna, převýšení asi 200 m), odtud 
budeme klesat kolem soustavy čs. pohraničního opevnění (nenáročná vycházka 
asi 15 km). Navštívíme největší dostavěnou vojenskou tvrz Bouda, propojenou 
asi 1 500 m podzemních chodeb, křížovou cestou vystoupáme z města Králíky ke 
klášteru Hora Matky Boží a k rozhledně na Valu. Pokud zbude čas, vystoupáme z 
Červené vody k rozhledně na Křížové hoře. Pro návštěvu Boudy je nutná pevná 
turistická obuv a teplé oblečení, může se hodit i baterka. Doprava: Odjezd: v 5.00 
(Blondýna), 5.05 (náměstí), 5.20 (Ivančice, Besední dům), návrat okolo 19.00 hod. 
Cena: Doprava 420/400 Kč (děti -15, senioři 60+), Bouda 50/120 Kč (podle typu 
prohlídky), vstupné do kláštera a na rozhlednu na Křížové hoře bude upřesněno. 
Přihlášky: u paní Jelínkové v prodejně KVĚTINKA na Klášterním nám. 143 v M. 
Krumlově, tel. 515 32 22 08 / 604 680 944. Platba od: 22. dubna. Více na www.tu-
ristimk.estranky.cz nebo na 721 763 489 (Pavel Roháček, volat jen Pá-Ne).

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 13.4. - VEŘEJNÝ TURISTICKÝ ZÁVOD. Krajský pohár KČT-JMO, pořá-
dá odbor KČT Ivančice. Vede ing. Antonín Moravec.
• 20.4. - VYSTUP NA SVŮJ VRCHOL. Réna s rozhlednou Alfonse Muchy, jde 
o dlouhodobou, celoklubovou plošnou akci na celém území ČR organizovanou 
KČT. Byl zahájen v roce 2012, ukončen bude v roce 2015, kdy je plánováno ote-
vření nové turistické Bezručovy chaty na Lysé hoře. Tyto akce mají pomoci vybrat 
finanční příspěvek turistů ke stavbě této chaty. Vede ing. Antonín Moravec.
• 27.4. - VYCHÁZKA SILŮVKY - TETČICE - BUČÍN-PAMÁTNÝ STROM.
Chůze 12 km. Odjezd vlakem ČD v 9.16 hod., kupujeme společnou jízdenku do 
Silůvek, zpět z Tetčic  autobusem č. 423 do Ivančic. Vede Milan Blaha.
• Různé: Vedoucí turistické základny BESKYDY 2013 - Mosty u Jablunkova 
29. 6. - 6. 7. 2013 svolává zájemce o základnu na schůzku dne 19. 4. v 18.00 hod. 
do vinařství Komarov. Vedoucí vybere od účastníků zálohu ve výši 1.000 Kč.
• Ve dnech 15. - 16. 6. se uskuteční OSLAVY 125 LET EXISTENCE KČT
v Praze. Výbor pro členy připravuje na tyto dny zájezd do Prahy veřejnou do-
pravou. Na zájezd je možno se závazně přihlásit u pí. Pokorné, tel.: 776 322 536 
do 12. dubna s uvedením, o jakou formu ubytování máte zájem. Tělocvična: 60 
Kč/noc, hostel 350 Kč/noc. Startovné So - Ne 150 Kč. Současně při přihlášení 
účastník uhradí zálohu na ubytování a startovné ve výši 500 Kč.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965

• 12.4. od 19.00 - VEČER PRO ŽENY: ZEPTEJ SE SVÉHO LÉKAŘE. 
Host: MUDr. Lenka Hándlová. Osobní i profesní „tvář“ známé ivančické lé-
kařky. Možnost položit otázky týkající se zažívacího traktu a všeho, co s tím 
souvisí. Neformální prostředí, drobné občerstvení.
• úterý od 15.00 do 16.00 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE - 50 Kč/hod.
• úterý od 20.00 do 21.00 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY.
• čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. 
• pátek od 16.00 do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK. 
• neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bližší informace na www.jbivancice.cz, nebo Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.
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Leskoun u Olbramovic - pravěké hradiště a krajinná dominanta
Vrch Leskoun (něm. Mistko-

gel) lze nalézt přibližně 3,5 km 
severovýchodně od středu obce 
Olbramovice, v zalesněné krajině 
jižně od Moravského Krumlova. 
Dnes je znám spíše jako lom 
produkující kvalitní granodiorit 
- těžba v průběhu 20. století pro-
měnila původní zdaleka viditel-
nou siluetu v nevýrazné návrší. 

Leskoun byl tvořen dvojicí 
hlavních vrcholů, oddělených 
mělkým sedlem - západní kóta 
dosahovala výšky 387,5 m n. 
m., východní vrchol byl nižší 
(371 m). Severní a severozápadní 
svah je zalesněn a spadá poměrně 
prudce do údolí, mírnější jihový-
chodní je členitý a je dodnes vy-
užíván jako vinice. Kolem obou 
vrcholů byly dobře patrné pozů-
statky pravěkého opevnění, které 
popsal už v roce 1872 J. Wankel 
- jde tedy o jedno z nejdéle zná-
mých archeologických nalezišť 
na Moravě. Severovýchodním 
směrem od hlavního vrcholu vy-
bíhá již mimo opevněný prostor 
ostroh „Vlčí hora“, oddělený 
mělkým sedlem - i ten byl ovšem 
v pravěku využíván, jak doložily 
výzkumy z 90. let 20. století. 

Leskoun, archeologové 
a těžaři

Ještě v 19. století se stal 
Leskoun atraktivním místem 
pro známé badatele i obyvatele 
z okolních obcí. První prováděli 
výkopové práce pro zjištění stáří 
opevnění, mezi ně patřil J. N. 
Woldřich i J. Knies, druzí pro 
obohacení. Nálezy zde byly nato-
lik početné a atraktivní, že došlo i 
na výrobu jejich padělků. Novou 
vlnu aktivity pak spustilo rozšiřo-
vání původně drobného lomu od 
50. let minulého století. 

V roce 1955 již těžba narušila 
vnější opevnění, první záchranný 
výzkum proběhl pod vedením 
J. Ondráčka z Archeologického 
ústavu Brno v květnu 1959. Bě-
hem této kampaně byly založeny 
sondy na nejvyšším vrcholu, pro-
kopán byl i val v ohroženém úse-
ku, odkud byly vyzvednuty celé 
nádoby z pozdní doby bronzové. 
V roce 1963 bylo hradiště rozhod-

nutím OŠK ve Znojmě vyhlášeno 
kulturní památkou, což však těžbu 
významněji neovlivnilo. 

Postupující devastace vyvolala 
další záchranný výzkum vedený 
J. Nekvasilem, který proběhl 
v letech 1963 až 1965. Několik 
sond se zaměřilo opět především 
na nejvyšší vrchol a opevnění 
v jeho blízkosti, z celého ohro-
ženého prostoru se ovšem po-
dařilo prozkoumat jen zlomek 
a nálezy dosud nebyly odborně 
zpracovány a vyhodnoceny. 
Přes opakované konstatování o 
významnosti památky a rychlosti 
postupu velkolomu nebyla nadá-
le Leskounu věnována z hlediska 
archeologie výraznější pozornost 
- tato situace ovšem nebyla nijak 
výjimečná. Terénní výzkumy 
byly v té době zaměřeny pře-
devším na vzorové odkrývání 
zásadních nalezišť a přítomnost 
archeologů na rozsáhlých stav-
bách socialismu nebyla vítána. 

Situace se začala měnit až od 
70. let, kdy se velmi pozvolna za-
číná prosazovat myšlenka na dů-
ležitost zkoumání především těch 
nalezišť, která jsou bezprostředně 
ohrožena likvidací - pro Leskoun 
však již bylo pozdě. V letech 
1985 až 1987 tak mohly být M. 
Salašem z Moravského zemské-
ho muzea prozkoumány již jen 
drobné zbytky vnějšího valu na 
východním okraji lomu. 

Sondáž z léta roku 1992 se již 
musela zaměřit na prostor mimo 
opevnění, i zde byly ovšem zjišťo-
vány početné doklady pravěkého 
osídlení. Téměř celý prostor hra-
diště byl tehdy již odtěžen - vrstvy 
s nálezy a pozůstatky starých 
obydlí a hradeb byly mechanicky 
strhávány a patrně jsou součástí 
velkých deponií na jižním svahu 
kopce. Osud pravěkého hradiště 
na Leskounu nebyl nijak ojedinělý 
- podobným způsobem vzala za 
své třeba i zřícenina hradu Tepe-
nec u Jívové na Olomoucku. 

V posledních letech se plošný 
rozsah lomu, po řadu let nezmě-
něný, stal výrazným omezením, 
což vedlo k úvahám o jeho 
rozšíření. Souběžně s tím byla 
řešena otázka, zda jsou zde ještě 

dochovány nějaké pozůstatky 
pravěkého osídlení a zda a v ja-
kém rozsahu mají být předmětem 
památkové ochrany.

V letech 2010 a 2011 zde tedy 
pracovníci Ústavu archeologické 
památkové péče Brno provedli 
pod vedením autora článku zjiš-
ťovací výzkum spojený s širší 
prospekcí. Výsledkem bylo pře-
kvapivé zjištění, že při jižním 
okraji lomu je stále dochována 
část vnitřní plochy hradiště o roz-
sahu přibližně 2,5 hektaru, a to i 
s obvodovým opevněním v délce 
325 m.  Po dalším jednání byl 
rozsah kulturní památky omezen 
na nejlépe patrnou západní část a 
v případě rozšiřování dobývacího 
prostoru bude zbylá, větší část 
odtěžena - podmínkou je v tomto 
případě pochopitelně provedení 
odpovídajícího záchranného ar-
cheologického výzkumu. 

Leskoun v pravěku
Jak lze tedy velmi stručně shr-

nout dosavadní poznatky o pra-
věkém osídlení kopce? Nejstarší 
doklady pobytu člověka pocháze-
jí již z mladší doby kamenné, z 5. 

tisíciletí před naším letopočtem. 
V této době zde musíme počítat 
spíše s krátkodobými aktivitami, 
souvisejícími s hustým zeměděl-
ským osídlením v okolí i s těžbou 
důležité suroviny pro výrobu 
kamenných nástrojů v širším pro-
storu Krumlovského lesa. 

Podobně využíván byl patrně 
vrchol i v pozdní době kamenné 
(4. - 3. tisíciletí př. n. l.), tehdy 
je však již možné počítat i s 
prostorově omezeným trvalejším 
osídlením. Významným bodem 
se stal od starší doby bronzové 

(17. -16. stol. př. n. l.) - na zá-
padním vrcholu byla příkopem 
a jednoduchou hradbou ze dřeva 
a hlíny ohrazena menší osada, 
která musela nepochybně plnit 
funkci regionálního centra. 

Nejvýrazněji se ovšem proje-
vuje osídlení z pozdní doby bron-
zové (11. - 9. stol. př. n. l). Tehdy 
byla vystavěna s použitím dřeva a 
především kamene a hlíny hradba 
kolem obou vrcholů, vymezující 
prostor o rozloze kolem 20 hekta-
rů. Nejméně část této plochy byla 
trvale osídlena, Leskoun musel 
představovat důležité středisko 
a nepřehlédnutelnou dominantu 
v krajině jinak zaplněné spíše 
menšími zemědělskými used-
lostmi. Znovu byl kopec osídlen 
ve starší době železné (6. - 5. 
stol. př. n. l.), nově vybudované 
opevnění o rozloze kolem jed-
noho hektaru se ovšem omezilo 
opět jen na západní vrchol. Mezi 
nálezy z Leskounu jsou i jednot-
livé předměty z dalších období 
včetně raného středověku, jejich 
význam je ovšem bez kompletní-
ho vědeckého vyhodnocení všech 
výzkumů nejasný. 

I z nejstručnějšího přehledu 
je jasné, že vrchol Leskounu byl 
v pravěku často vyhledáván a 
opakovaně využit ke stavbě hra-
diště, které plnilo roli důležitého 
regionálního centra. Jeho rozho-
dující část je dnes zničena těžbou, 
v dochovaném zbytku je ovšem 
stále možné získat přesnější po-
znatky o jeho podobě a funkci 
alespoň v některých obdobích
a mohl by v budoucnu sloužit i
k jejich prezentaci přímo v terénu.
David Parma, Ústav archeologic-
ké památkové péče Brno, v.v.i.

Město Moravský Krumlov, Městské muzeum Moravský Krumlov
a Muzeum a informační centrum Vedrovice Vás zvou na

VYCHÁZKU NA LESKOUN
s archeologem Mgr. Davidem Parmou

neděle 14. 4. 2013, 14.15 hod. před muzeem ve Vedrovicích
Odjezd autobusu z MK, a. n., směr Vedrovice, OÚ ve 14.01 hod. 

Informace podává Městské muzeum M. Krumlov, tel. 515 224 289, 
email: prymusova@meksmk.cz, Muzeum a informační centrum 
Vedrovice, tel. 515 294 656, email: info@muzeumvedrovice.cz
Akce se koná za spolupráce se společností Českomoravský štěrk, a. s.,

pobočka Kamenolom Olbramovice.

Rekonstrukce původní podoby pravěkého hradiště na Leskounu, černě linie opevnění. Současný stav, šedě dochovaná část pravěkého hradiště.

T. S. ŠTĚPÁNEK Vám od 29. června do 12. července nabízí

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

her, soutěží, vycházek do okolí a různých aktivit, co k létu patří.
Letos je tábor zaměřen na téma ,,M*A*S*H  4077‘

Cena činí: 3.900 Kč. V ceně je zahrnuto: ubytování, strava 5x denně,
pojištění, výlety, doprava. Pro děti od 14 let po domluvě možnost 

cykloturistiky. Přihlášky a bližší informace: 
Černý Martin tel.: 603 962 727, Žalud Zdeněk tel.:604 149 187 

taboroslavany.ic.cz. Černý Martin, Komenského 9, Oslavany 664 12.
Na Vaše děti a děti Vašich známých, kterým můžete náš tábor 

doporučit, se těší skupina táborníků z T. S. Štěpánek.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s., Palackého nám. 27, 
Ivančice vyhlašuje výběrové řízení: hledáme tým lidí pro službu

TAXI-CHŮVA
pro vyzvedávání dětí ze/do školky + následné hlídání v rodinném 
centru Měsíční houpačka, Ivančice. V oblasti Ivančice, Oslavany, 

Alexovice, Němčice, Řeznovice, Moravské Bránice
Náplň práce: (lze rozdělit mezi tým lidí). RÁNO: vyzvednutí dětí

z domova, odvoz  do příslušné školky (6-9 hod.), případné hlídání
dětí v RC Měsíční houpačka. ODPOLEDNE: vyzvednutí dětí
ze školek, převoz do rodinného centra s následným hlídáním

do vyzvednutí rodiči (14.30 až 18.30 hodin)
Požadujeme: řidič. průkaz - aktivní řidič, vlastní auto, vztah k dětem, 
laskavost, spolehlivost, zodpovědnost, ochota spolupracovat, f lexibilita
Nabízíme: smysluplná práce, garance přivýdělku i při málo dětech, 

pevnou sazbu za najeté km + hodinová sazba za hlídání dětí
Svůj životopis, motivační dopis a telefonní kontakt zašlete
na email mesicnihoupacka@seznam.cz do 15. dubna 2013.

Výběrové řízení proběhne ve čtvrtek 18. dubna 2013 od 9 hod do 16 
hodin v Měsíční houpačce. Nejpozději 16. dubna Vám telefonicky 

sdělíme termín Vašeho pohovoru.
Případné dotazy volejte na tel. 722 938 173 (Bc. Soňa Pomezná).

ZÁPIS DO LESNÍ ŠKOLKY ZA HUMNY
na školní rok 2013/2014 proběhne v úterý 23. dubna 2013

od 15 do 19 hod. v prostorách rodinného centra Měsíční houpačka,
v Ivančicích, na Palackého nám. 27, 1. patro, vchod z průjezdu. 

Děti vezměte klidně s sebou, k dispozici bude jak dětská herna, lesní 
tvořivá dílna, k nahlédnutí fotografie, tak i „šatník“ odzkoušeného 

oblečení, obutí a baťůžků. 
Těšíme se na Vás i Vaše děti, které Vaší volbou mají šanci trávit 

venku tolik ze dne jako kdysi Vaše babičky a dědové :-)
Za celý pedagogický tým ivančické lesní školky Za humny 

Martina Turečková, mob. 603 57 69 88,
art.amen@volny.cz,www.zahumny.cz“

LETNÍ TÁBOR TEMPLŠTÝN 2013
BRADAVICKÁ ŠKOLA ČAR A KOUZEL

zve všechny mladistvé kouzelníky, pod záštitou Ministerstva kouzel, které 
uvolilo zákazu nezletilým kouzelníkům čarovat v době letních prázdnin, na 
prázdninové kurzy čarování. Kurzy se pořádají pod Zmijoštejnem, mudly 
známém hradě jako Templštýn. Tento hrad se nachází v malebném údolí 

Vřídky mezi Žabovřeskami, Vačicemi a Prasinkami.
A to v termínech: I. 4.8. - 10.8., cena 2.750 Kč

II. 10.8. - 17.8., cena 2.750 Kč, I. + II. 4.8. - 17.8., cena 3.900 Kč.
Pod vedením profesorky Vladimíry Rozmahelové, trenérky 

famfrpálového družstva.
V ceně je zahrnuto: pestrý program, výlet, strava 5x denně, pitný 
režim po celý den, ubytování ve čtyřlůžkových chatách, pro sportovní 
vyžití hřiště: kurty, 2 bazény, stolní tenis, další výlohy spojené s 
letním táborem, aj. Termín přihlášek se zálohou do 29. 4. 2013 - I., 

II. termín (týden)  1.000,-Kč, I. + II. termín (13 dní) 2.000,-Kč
Info na tel.: 605 252 489, nebo VladimiraRozmahelova@seznam.cz
Vladimíra Rozmahelová, Václavská 774, 672 01  Moravský Krumlov



» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• jakékoli auto s platnou technickou 
kontrolou do 5.000 Kč. Nutně potřebuji 
na dojíždění do zaměstnání. Za nabíd-
ky předem děkuji. Tel.: 604 470 816.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní nové i použ. díly nebo i celý
motocykl ČZ 125 a 150 A, B, C, T. 
Tel.: 602 950 128. 
prodám
•• 4 gumy 175/65/R13 2x zimní, 2x 
letní, jako nové, cena dohodou. Tel.: 
731 146 797.
•• na Škoda Felicia 4 ks disky kom-
plet za 400 Kč a zahrádku za 160 Kč. 
Tel.: 606 341 555.
•• motor Škoda Fabia,typ BME 1,2 
HTP, 47 kW, objem 1198, najeto cca 
28 tis. km, cena 13.500 Kč. Tel.: 
604 555 867.

» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• dům, hospodářskou usedlost, cha-
lupu, stavební parcelu, stodolu, zboře-
niště. Tel.: 728 681 065.
•• garáž v Ivančicích na sídlišti, plat-
ba ihned. Tel.: 603 793 890.
pronajmu
•• nově zrekonstruovaný dvoupokoj. 
byt v Ivančicích, staré sídliště. Volný 
ihned. Tel.: 777 236 664, volat po 18 h.
•• byt 2+1 v Oslavanech. Koupelna 
po rekonstrukci, nová okna. K nastě-
hovaní ihned. Tel.: 606 726 022.
•• garáž v Ivančicích pod Kocberkama, 
vč. montáž. jámy. Tel.: 603 793 890.
•• zahrádku v Ivančicích, 400 m2, vrt. 
studna, úrodná půda. Tel.: 606 934 070.
» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.
» HOBBY, VOLNÝ ČAS
koupím
•• nafukovací člun nebo raft. Tel.: 
603 793 890.

ZAHRADA
koupím
•• řepu. Tel.: 605 378 622.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• starou lit. pumpu. Tel.: 602 500 356.
•• staré pošt. známky. Tel.: 602 500 356.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustr, 
hodiny, šavle, zbraně, mince, pivní 
lahve, smalt. cedule, sošky, šperky, 
autíčka, vláčky, panenky, auto-moto 
díly. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• kozlici, ráže 12/12, značka IZ. Tel.: 
608 514 479.

» ZVÍŘATA
•• Prodejna chovatelských potřeb, 
Růžová 154, MK nabízí široký sor-
timent krmiv pro psy, kočky, hos-
podář. zvířata a venkovní ptactvo. 
Skladem krmné směsi pro kuřata, 
káčata, brojlery. Široký výběr anti-
parazitik s účinností proti blechám 
a klíšťatům. Tel.: 608 152 300. 
prodám
•• štěňata labradorského retrívra s PP, 
žluté barvy, fenky i pejsky. Zahraniční 
krytí. Tel.: 777 582 899.
•• štěně jorkšíra - fenku, po malých 
rodičích. Otec s PP. Očkovaná a 
odčervená. Cena k jednání. Tel.: 777 
219 852, Ivančice.
•• štěňata pudla toy, pejsci harlekýni, 
fenka stříbrná, vakcinovaní, bez PP, 
odběr květen. Tel.: 732 838 992.
daruji  
•• štěňata - kříženci kokršpaněla a 
?, fenku a pejska, stáří 7 týdnů. Tel.: 
724 566 214.

» SEZNÁMENÍ
•• hledám nekuřáka, nepijana se 
smyslem pro humor. Jsem 56/162/52. 
Tel.: 605 137 362.
•• žena něco po 50ce 168/65 hledá 
kamaráda. Tel.: 728 536 689.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)
•• Půjčka bez poplatků s rychlým vy-
řízením. Půjčujeme zaměstnancům, 
OSVČ, matkám na MD i seniorům. 
Poplatky nevybíráme a splátky při-
způsobíme vašim možnostem. Proto 
neváhejte a zavolejte si o své peníze. 
Zprostředkovatel pracuje pro jedno-
ho věřitele. Tel.: 724 468 423.

•• DLUHOVÁ PORADNA ZDARMA 
Poradenství pro občany, kteří už 
nezvládají splácet dluhy, jsou v exe-
kucích, či před dražbou nemovitosti. 
Poradíme - pomůžeme. Jsme tu pro 
Vás. Dle směrnic Advokátní komory 
jako jedni z mála splňujeme přísné 
podmínky pro tento obor. Oddlužili 
jsme již 4.000-cího klienta. Úspěšnost
99,82 %. Bc. Ivo Adam, specialista 
- oddlužení občanů a právnických 
subjektů, mobil: 725 087 377.

•• Hydra - sdružení pomoci. Do-
stali jste se do potíží? Nezvládáte 
dluhy? Hrozí Vám exekuce? Máte 
exekuci? Nevíte, na koho se obrá-
tit? Podáme Vám pomocnou ruku. 
Volejte: 773 799 439.

» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.  
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy: 
Zahradní 292, Moravský Krumlov.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veš-
keré opravy. Okenní sítě i do 24 
hodin. Výměna gumového těsnění 
v plastových oknech za silikonové. 
Žaluzie vertikální, horizontální 
(řetízkové), silikonové těsnění oken 
a dveří, rolety předokenní i látkové 
do střešních oken. Více info: Ivo 
Pavlík, Dukovany 221. Tel./fax: 
568 865 321, 602 719 156, e-mail: 
ivokarpavlik@ seznam.cz.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky 

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

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: 
Marek Pečer, telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a. s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.000 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk 
zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek 
otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 08/13 vyjde 19. dubna 2013, uzávěrka 16. dubna 2013. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

Ochotnický divadelní soubor TJ Sokol Lesonice uvádí divadelní komedii 

HEXENSCHUSS 
autor: John Graham, překlad: František Miška 
Představení se koná v sokolovně v Lesonicích. 

PRO OBROVSKÝ ZÁJEM UVÁDÍME DALŠÍ REPRÍZU:
14. dubna 2013 v 18.00. Rezervace na tel.: 602 852 134.
BEZGESTFEST (Moravský Krumlov): 26. - 27. 4. 2013

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 

ne 7.4. v 18.00 BABOVŘESKY
a ve 20.15 hodin Komedie ČR, (opakujeme 28.4.)

čt 11.4. ve 20.00 GANGSTER SQUAD
  - LOVCI MAFIE
  Akční drama USA

ne 14.4. v 17.00 ČTYŘLÍSTEK
  VE SLUŽBÁCH KRÁLE
  Anim. komedie ČR

ne 14.4. ve 20.00 G. I. JOE: ODVETA
  Akční scifi thriller USA

čt 18.4. ve 20.00 NA ŠROT
  Komedie USA

so 20.4. v 17.00 GROODSOVI
ne 21.4. v 17.00 Anim. rodinná komedie, dabing

so 20.4. ve 20.00 NEPOUŽITELNÍ
ne 21.4. ve 20.00 Komedie Francie

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 7.4. v 18.00 LOOPER
  Akční scifi Čína/USA, dabing

so 13.4. v 18.00 DON CHICHOT
  Anim. film Španěl., dabing

ne 14.4. v 18.00 DIVOŠI
  Krimi thriller USA, dabing

so 20.4. v 18.00 HLEDÁ SE PREZIDENT
  Dokument ČR

ne 21.4. v 18.00 ZEMĚ BEZ ZÁKONA
  Krimi western USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 7.4. ve 20.00 ANNA KARENINA
  Romantický film VB/FRA

čt 11.4. ve 20.00 HLEDÁ SE PREZIDENT
  Dokument ČR

pá 12.4. v 18.00 JENÍČEK A MAŘENKA: 
a ve 20.00 hod. LOVCI ČARODĚJNIC – 3D
  Akční/Horor USA/N

so 13.4. v 17.00 BABOVŘESKY
a ve 20.00 hod. Komedie ČR

ne 14.4. v 17.00 HOSTITEL
a ve 20.00 hod. Sci-fi USA

čt 18.4. ve 20.00 MAMA
pá 19.4. ve 20.00 Horor Španělsko

so 20.4. v 17.30 CROODSOVI - 3D
ne 21.4. v 17.30 Anim. komedie USA, dabing

so 20.4. ve 20.00 LINCOLN
  Historický film USA

ne 21.4. ve 20.00 SMRTONOSNÁ PAST:
  OPĚT V AKCI
  Akční film USA

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Husova v Moravském Krumlově, včetně odloučených pracovišť
- MŠ Palackého a MŠ S. K. Neumana pro školní rok 2013/2014  

proběhne v MŠ Husova 17. dubna 2013 od 9.00 do 15.30 hodin.
Žádáme rodiče, aby přišli zapsat do mateřské školy i ty děti, které 

nastoupí do MŠ v jarních měsících roku 2014.
Od 2. 4. do  15. 4. 2013 si rodiče vyzvednou v mateřských školách 

tiskopisy potřebné k zápisu.

VÝZVA NEJEN PRO ORGANIZACE 
PRACUJÍCÍ S DĚTMI

Na neděli 23. června 2013 připravuje Dům dětí a mládeře
v Moravském Krumlově tradiční odpolední rodinnou akci

ZAPARKUJTE S DĚTMI V PARKU.
Vyzýváme zájmové, umělecké a sportovní organizace

k prezentaci své činnosti. Organizace si mohou zřídit soutěžní 
stanoviště nebo prodejní stánek či jinak s námi spolupracovat.

 Ozvěte se na tel. 604 234 246 nebo napište na e-mail:
zakova@domecekmk.cz. Pojďme spojit své síly, zrealizovat své 

nápady a společně připravit nezapomenutelnou akci pro děti všech 
věkových kategorií i jejich rodiče. Děkuji za Váši iniciativu.

Za pracovníky Domečku Ing. Yvona Žáková.

VI. VEČER PŘI DECHOVCE
sobota 20. dubna od 20.00 hod. v Petrovicích v Kulturním domě

Vystoupí: DH Petrovanka, Galáni a DH Záhorienka (SK)
Občerstvení zajištěno, bohatá tombola.
Srdečně zve pořadatel DH Petrovanka.

Středisko volného času Ivančice zve všechny seniory na

POSEZENÍ S HUDBOU
K tanci i poslechu hraje Jan Šauer.

středa 10. dubna od 17.00 hodin, Ivančice, Besední důmwww.Kavárna Tylova 674.cz
Vás srdečně zve:

• 24. 4. v 16.30 hod. (cca 2,5 hod.) - ZDRAVĚ S CHUTÍ
Praktický návod proč, jak a z čeho zdravě vařit, tak aby to prospívalo 
vašemu tělu a lahodilo vašim chuťovým buňkám + malá ochutnávka. 

Lektorka: Mgr. Karla Večeřová. Cena: 300 Kč.

• 4. 5. od 10.00 do 17.00 hod. - ZAČÍNÁME S EFT
Pomocí energetické psychologie se naučíte ovlivňovat nepříjemné 

situace vašeho života, např. v oblasti zdravotní nebo vztahové.
Lektorka: Mgr. Martina Přichystalová. Cena: 900 Kč.

• 18. 5. od 10.00 do 18.00 hod. - KURZ REIKI (1. stupeň)
V praktickém kurzu tradiční reiki se naučíte, jak pomocí přirozené 

energie léčit sebe i ostatní. Mistr reiki: Lubomír Šopf. Cena: 1300 Kč.

Přihlašujte se prosím předem. Počet míst je přesně daný. 
Další informace na: www.kavarnatylova674.cz

e-mail: kavarnatylova674@gmail.com, Tel.: 721 884 752.

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.pramenzivota.com

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:
10. 4. v 19.30 hod. - MEDITACE V NOVOLUNÍ

Zveme všechny ženy, aby se přišly naladit na svůj vlastní rytmus,
aby mohly opět pocítit tlukot vlastního srdce. Vstupné 80 Kč.

Provedou vás Jana Šaurová a Jitka Valehrachová.

18. 4. v 17.30 hod. - KORÁLKOVÁ DÍLNA
Přijďte si vytvořit jednoduchý šperk pro vaši krásu.

Z korálků i minerálních kamínků si vytvoříte náušnice či náramek. 
Cena 120 Kč dospělí / 80 Kč děti.

• 23. 4. od 17.30 hod. - PŘEDNÁŠKA
„O VLIVU POČÍTAČŮ A MOBILŮ NA NAŠE ZDRAVÍ.“ 

Cenné rady o elektrosmogu a o tom, jak se můžeme chránit.
Přednáší kapacita v tomto oboru pan Petr Makeš. Vstupné 200 Kč. 

28. 4. - PARTNERSKÉ KONSTELACE
Seminář zaměřený na to, co v nás volá o pozornost a tím nás odvrací 
od partnerského vztahu nebo ovlivňuje to, jak jej prožíváme. Seminář je 
určen pro každého, kdo hledá změnu v oblasti partnerství, vnitřní smíření 
s otcem, matkou nebo předchozími partnery, vyrovnání se se smrtí blízké 
osoby, včetně potratů, kdo se setkal s nevěrou, kdo hledá rovnováhu 
mezi dáváním a přijímáním, má děti ze současného či předchozího 
vztahu a hledá k nim cestu, kdo by rád porozuměl principu zrcadlení ve 

vztahu. Cena je 1.200 Kč, průvodkyní je Petra Priti Rechová.

Na všechny akce se hlaste předem, počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, více informací na www.pramenzivota.com

V dubnu probíhá v čajovně
PRODEJNÍ VÝSTAVA MANDAL LUCIE KOPECKÉ.

PRAMEN ŽIVOTA (ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE)
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve k posezení.

Využijte slevového kuponu

SLEVA NA ČAJ 10 Kč
PLATNOST KUPONU DO 30. DUBNA 2013#

Junácké středisko Oslavany vás zve na 
34. ročník tradiční pěší a cyklistické akce v Oslavanech:

OSLAVANSKÁ 50
MEMORIÁL TONDY ŠALÁTA 

sobota 20. dubna 2013, start u DDM od 7 do 9 hodin
Vyjížďka krásným údolím řeky Oslavy a Chvojnice.

Trasa je vhodná pro horská a krosová kola, délka 30, 50 a 100 km.
Pro pěší 20, 30 a 50 km.

Další info: aleskocab@volny.cz, mobil 775 917 612.

Farní sbor ČCE Vás zve na koncert do Miroslavi v evangelickém 
kostele na Husově ulici v neděli 14. dubna 2013 v 16.00 hodin 

ANTONIO VIVALDI – GLORIA
a dále díla J. Pachelbela, D. Buxtehudeho, J. S. Bacha a dalších

hudebních skladatelů přednese Brněnský ekumenický sbor,
komorní orchestr a sólisté. Vstupné dobrovolné.

Divadelní spolek Kača na špagátě sehraje pod záštitou TJ Sokol 
Nové Bránice v místní sokolovně divadelní komedii Petera Shaffera

ČERNÁ KOMEDIE
Derniéra se koná 20. dubna ve 20.00 hodin. Vstupné 50 Kč.

Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73 vás
od 12. do 21. dubna 2013 zve na gastronomickou akci

STEAKY
Z nabídky vybíráme: 200 g  krokodýl (z ocasní části) - 336 Kč,

200 g  klokan (kýta) - 186 Kč, 200 g  zebra (kýta) - 286 Kč, 
250 g  rumpsteak z mladého australského býka - 236 Kč,

200 g  vepřová panenka - 186 Kč, 200 g  vepřová krkovice - 166 Kč,
200 g  kuřecí prsa - 156 Kč, 200 g  hovězí svíčková - 366 Kč,

250 g  hovězí TOP BLADE - 226 Kč.
Steak Vám upravíme dle Vaší chuti: se smaženou cibulí a slaninou
a česnekovým dresinkem, s pečeným česnekem a grilovanou zele-

ninou, s cibulovo - houbovým ragú, s omáčkou z modrého sýra,
s pepřovou omáčkou, nebo s višňovou omáčkou.

Hotel, restaurace, vinotéka - 515 323 428
Sport a wellness - 515 323 400

Email: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz
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OKRUŽNÍ 394, MORAVSKÝ KRUMLOV
733 199 833

VNITŘNÍ PARAPETY A ŽALUZIE

ZDARMA
(DO KONCE DUBNA)

ŠPIČKOVÁ
PLASTOVÁ
OKNA
ZA SUPER
CENY

OKRUŽNÍ 394
MORAVSKÝ KRUMLOV
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aŠIROKÝ VÝBĚR
ZA SUPER CENY

KOUPELNOVÉ STUDIO

sleva na realizaci koupelen 30 %,
nebo 10 % na obklady a dlažby

PŘI OBJEDNÁNÍ
DO 26. 4. 2013

AKCE PRODLOUŽENA

Více jak 400 týmů z 21 zemí 
celého světa se na Velikonoce 
sjelo do Prahy na 22. ročník 
prestižního mezinárodního tur-
naje Prague handball cupu 2013.  
Ceny byly největší. Výsluní na 
médii sledovaném mezinárodním 
turnaji, prestiž a respekt vítězům.

Naše holky HK Ivančice se 
účastnily poprvé. Pestrá zá-
kladní skupina silně zastoupená 
zahraničními týmy dávala punc 
originality „Pragáče“. Přestože 
jsme narazili na kvalitní týmy 
ze Slovinska, Dánska, Švédska i 
Slovenska, do další skupiny jsme 
pokračovali beze ztráty kytičky. 

A šlo do tuhého. Silný tým Zlí-
na a kvalitní Písek nám byly pře-
kážkou, kterou jsme překonali o 
vlásek, no spíš o jediný gól. Štěstí 
tentokrát přálo nám. Ve vyřazova-
cí části jsme narazili na silný RK 
KARLOVAC a skvělou hrou jsme 
Chorvatky poslali s dostatečným 
náskokem domů. Potlesk hráček 
byl pro Peťu poděkováním za to, 
že „stáhla roletu“.

Boj o finále nás svedl s budou-
cím vítězem SK TALENT ETO 
GYOR I (ve finále si Maďarky 

lehce poradily se Slávií - 16:9). 
Celý zápas naše děvčata vedla, 
ale 4 minuty před koncem soupeř 
skvělý zápas otočil. Bohužel štěs-
tí si holky už vybraly. Maďarští 
fanoušci po zápase tleskali nejen 
svým finalistkám, ale i našim děv-
čatům za báječnou napínavou podí-
vanou. Finále, hrané v krásné hale 
pro dva tisíce diváků za skvělé, 
nezapomenutelné atmosféry a pod 
dozorem kamer ČT, nám uteklo
o vlásek, a tak nás čekal zápas o 3. 
místo, proti dalšímu chorvatskému 
týmu ŽKR IVANIČ. 

Začátek zápasu patřil Chorvat-
kám a celý zápas byly o kousek 
lepší. V druhé půli jsme již 
prohrávali o 4 branky, ale naše 
hráčky sebraly zbytky sil a začaly 
mohutně dotahovat ztrátu, což 
se jim povedlo a tři minuty před 
koncem byl stav 8:8. V závěru zá-
pasu však holky odmítly medaile, 
když zazdily dvě vyložené šance 
a soupeř z protiútoku trestal. To 
bylo slziček. Přesto 4. místo je 
„SKVĚLÝ VÝSLEDEK!“ , když 
jsme za sebou nechali v naší kate-
gorii 51 týmů z celé Evropy!

Pětidenní turnaj byl ohromně

náročný jak na fyzické síly hrá-
ček, tak psychickou odolnost 
vedení družstva. Touto cestou 
bych chtěl poděkovat za celkovou 
starost o holky trenérům Tomáši 
Svobodovi a Pavlu Vavrouškovi, 
kteří s nimi tráví spoustu času 
a bez kterých by tam, kde jsou 
nyní, na špičce v republikové 
házené ve své kategorii, rozhodně 
nebyly!! Pevně doufám, že holky 
z HK Ivančice ještě neřekly po-
slední slovo a na Mistrovství ČR 
v házenkářském desetiboji, který 
se uskuteční od 7. do 9. 6. 2013
v Ivančicích, nám ještě ukážou, 
co umí !!! A ony fakt umí !!! 

Jako předseda klubu mám 
radost z toho, že ve spolupráci s 
městem Ivančice, SVČ Ivančice, 
se skvělými trenéry a spoustou 
dobrovolníků z řad rodičů se nám 
práce s mládeží více než daří a 
krom holek máme i skvělé kluky, 
kteří také mají výborné výsledky a 
všichni společně jsme utvořili sil-
ný klub HK Ivančice, který je na 
házenkářské mapě pořádně vidět. 
Všem, co se o házenou v Ivanči-
cích staráte, děkuji.   Milan Buček, 
předseda klubu HK Ivančice

Další úspěch házenkářek z HK Ivančice

V sobotu 16. března se v tělo-
cvičně ZŠ Ivančická v Morav-
ském Krumlově uskutečnil bas-
ketbalový turnaj starších pánů, 
kterého se již tradičně zúčastnili 
basketbalisté z Rosic, Slavonic a 
Bratislavy, jimž se snažilo kon-
kurovat oslabené mužstvo Mo-
ravského Krumlova ve složení: 
Zdeněk Marek, Jaroslav Vlček, 
Miroslav Žák, Petr Rozmahel, 
Radek Švestka, Luděk Šanca, Jan 
Ukrop a Zdeněk Juránek.

Zranění hráči Bořivoj Švéda, 
Ivo Dostál, Libor Štěpán, Ol-
dřich Dohnal a vždy přítomný 
Jiří Všetula zajišťovali kvalitně 
administrativní náležitosti turnaje 
a „bohovský lyžiar Edo“ Čech 
ve spolupráci s „Blondýnskou 
restaurací“ chutné občerstvení 
během celého turnaje.

K úvodnímu utkání nastoupila 
pod vedením rozhodčích Arnošta 
Sáňky a Bohumila Jelínka druž-
stva domácích a Rosic. Domácí, 

pokud jim síly stačily, drželi 
vyrovnané skóre zásluhou Žáka, 
Vlčka a Švestky, po poločase 
kvůli nepřesnostem v rozehrávce 
a neúspěšné střelbě Rosice od-
skočily a dokráčely k vítězství.

Ve druhém utkání zdolaly 
Rosice po prohraném poločase 
tým Slavonic. Ve třetím utkání 
se domácím postavil zahraniční 
účastník klání tým Matadoru Bra-
tislava, jenž přesnou střelbou roz-
střílel domácí, kteří pokračovali 
v nepřesné hře. Po oficiálním za-
hájení pokračovaly Rosice v jed-
noznačném útoku na vítězství 
v turnaji, když po rychle nabytém 
vedení v prvním poločase a po 
marné trojkové snaze Bratislav-
ských o zvrat jasně zvítězily.

V pátém utkání bojovali domácí 
posíleni Tomášem Třetinou o třetí 
místo v turnaji s celkem Slavonic. 
Domácí zejména díky výborné 
obraně, doskokům Marka a přesné 
střelbě Vlčka v prvé půli, dovedli 

utkání do vítězného konce. V zá-
věrečném duelu mezi družstvy 
Bratislavy a Slavonic bylo za urči-
tých okolností ohroženo třetí místo 
domácích, které ovšem díky vítěz-
ství Bratislavských po vyrovnaném 
průběhu utkání zajistilo cennou 
trofej „Nivu“  M. Krumlovu.

Závěrečné přátelské posezení 
s vyhodnocením bylo již jen 
třešničkou na dortu setkání pro-
vozovatelů tu lepšího, tu méně 
zdařilého basketbalu.
Výsledková tabulka:
Mor. Krumlov - Rosice       27:49
Slavonice - Rosice              25:34
Mor. Krumlov - Bratislava  23:42
Rosice - Bratislava              52:30
Mor. Krumlov - Slavonice  34:23
Bratislava - Slavonice         49:37
Konečné pořadí:
Rosice  6        135:82
Bratislava 5      121:112
Mor. Krumlov 4        84:114
Slavonice 3        85:117

Autor: Zdeněk Juránek st.

Turnaj starších pánů v basketbale

První závod ivančického bě-
žeckého poháru pro žactvo uspo-
řádá Atletický klub Ivančice již
v sobotu 13. dubna na městském 
stadionu „Na Malovansku“. Pre-
zentace bude od 9 hodin, zahájení 
v 9.30 hodin.

Startuje nejmladší žactvo - rok 
narození 2003 na 600 metrů, mlad-
ší žactvo (ročník 2002 - 2000) na 
800 m a starší žactvo (ročník 1999 

- 1998) na 1000 metrů.
Tratě jsou rovinaté a vedou v 

okolí stadionu, možnost použití 
treter. Závod je přístupný pro 
dané věkové kategorie, není limi-
tován žádným omezením. Každý 
ze startujících závodí na vlastní 
nebezpečí, náklady hradí vysi-
lající složka. Startovné se neplatí.

Odměny: Závodníci a závodni-
ce na 1. - 3. místě obdrží medaili 

a diplom, na 4. - 5. místě diplom. 
Přihlášeným do „Ivančického 
běžeckého poháru“ budou započ-
teny body dle umístění.

Každý startující obdrží po zá-
vodě malé občerstvení.

Ředitel závodu Antonin Hu-
tárek a pořadatelé z Atletického 
klubu Ivančice o. s. si Vás i Vaše 
děti tímto dovolují pozvat na tuto 
sportovní akci.   Richard Pokorný

Jarní běh Na Malovansku bude 13. dubna


