
Tak se nám v půli března opět 
rozrostla rodinka podvodníků. 
Jmenovitě o společnost Endemos 
distribution, která v minulých 
dnech rozeslala dopisy, v nichž po 
adresátech pod pohrůžkou exeku-
cí chce zaplatit vymyšlený dluh 
a vyzývá je, aby ji neprodleně 
kontaktovali na zákaznické lince. 
Ta je ovšem zpoplatněna částkou 
85 korun za minutu volání.

Dopisy byly zaslány především 
starším lidem, kteří se společností 
žádnou smlouvu neuzavřeli a ne-
měli s ní nikdy nic společného.  

V dopise se sděluje, že adresát 
neuhradil dlužnou částku 3.566 
korun za klientskou kartu a stále 
aktivní členství. V textu je dále 
uvedena zákaznická linka +420 
900 850 555, na které lze celou si-
tuaci řešit. Chybí však informace, 
že se jedná o linku se zvýšeným 
tarifem, kde spotřebitel platí 85 
korun za minutu volání.

Pokud jste dostali výzvu k za-
placení 3.566 korun, nic neplaťte 
a obraťte se ihned na policii. 

„Varujeme občany, aby nerea-
govali na podezřelou upomínku. 
Případy se intenzívně zabýváme a 
zjišťujeme, zda se nejedná o pod-
vodné jednání. V textu upomínky 
je totiž uvedeno telefonní číslo, na 
které mají oslovení občané nepro-

dleně zatelefonovat. Jedna paní 
na toto číslo ihned zatelefonovala. 
Byla si jista, že nikomu nic nedlu-
ží, a chtěla jen informovat, že se 
asi spletli. Po vytočení čísla byla 
odkazována na stisknutí dalších 
číslic. S mobilem v ruce strávila 
sedm minut neustálým dalším
a dalším mačkáním tlačítek a ni-
koho se nedočkala. Nakonec ho-
vor sama ukončila. Na displeji se 
jí zobrazila cena za uskutečněný 
telefonát. Stál ji 680 Kč. Oka-

mžitě se proto odebrala na policii.
Na základě její zkušenosti a dal-
ších obdobných oznámení občany 
varujeme. Nic zatím rozhodně 
neplaťte a už vůbec na jejich 
uvedené číslo nevolejte. Vezměte 
obálku s dopisem a dostavte se co 
nejdříve na policii,“ vyzývá mluv-
čí znojemské Policie ČR por. Mgr. 
Lenka Drahokoupilová. 

Podvodné jednání uvedené 
společnosti vyvolalo reakci také 
u redakce dTest, která v tiskovém 

prohlášení upozorňuje: 
„Pokud jste obdrželi obdobnou 

upomínku a se společností Ende-
mos distribution jste nikdy žádnou 
smlouvu neuzavřeli, v žádném 
případě nevolejte na tuto place-
nou linku. Neplaťte požadovanou 
částku a doporučeným dopisem 
společnost vyzvěte k poskytnutí 
dokumentů, na základě kterých 
úhradu žádají. Doporučujeme také 
podat na společnost trestní ozná-
mení na nejbližší služebně Policie 
ČR nebo státním zastupitelství.

Podle zákona o ochraně spotře-
bitele platí, že pokud prodávající 
používá pro komunikaci se spo-
třebiteli zákaznickou linku, nesmí 
být tato linka zpoplatněna vyšším 
tarifem. dTest již v této věci 
podal podnět k prošetření Čes-
ké obchodní inspekci a rovněž 
trestní oznámení pro podezření ze 
spáchání trestného činu podvodu 
na Obvodní státní zastupitelství 
pro Prahu 1.

Podle informací Exekutorské 
komory ČR z října minulého roku 
čelí společnost Endemos distribu-
tion šesti exekucím pro pohledáv-
ky z předváděcích akcí.“

Nenechte se napálit podvodní-
ky, a pokud Vám přijde jakýkoliv 
podezřelý dopis s výzvou k úhra-
dě, obraťte se na policii.       /abé/
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Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO

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

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

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

první reality
s garancí

www.pomocproreality.cz

tel. 724 680 736

Pozor na podvodné dopisy!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

FARMÁŘSKÉ
TRHY v KRUMLOVĚ

na náměstí TGM
sobota 12. dubna
od 8.00 do 12.00

Zvou vás poctiví
farmáři a řemeslníci

informace a přihlášky na www.trhy.alma.cz a tel.: 602 782 272

ANNAPURNA s.r.o. Ivančice nabízí

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

 požadavky: znalost PC, grafika řidičský průkaz sk. B
   fyzická zdatnost příjemné vystupování
   chuť pracovat

 životopis na info@annapurna.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

sobota 12. dubna
na náměs� TGM od 8.00 do 12.00

PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ
VEŘEJNÉ WC OTEVŘENO

Koření bez glutamátů,

DOKTOR čaj,

vlastní bylinkové kúry

Davídkovo koření

česká BIO kosme�ka
přírodní kosme�ka
Dohnalová Andrea, Třebíč

jogurt, mléko, tvaroh,sýry, uzené maso, kuřata,klobásky bez rychlosoli
Farma rodiny Němcovy

slovenské sýry, parenica,
oš�epky, bryndza, žinčica, 

ovčí sýry a jogurty
Fester real, Brno

klobásy, uzené maso,

zabijačkové speciality,

konzervy ve skle

Maspro, s.r.o. Hodonín

bohatý sor�ment
ovocných stromků a keřů,
borůvky, maliny, jahody 

převislé, stáleplodící,
stolní víno, rybíz, růže

Petr Miško, Petrov

sušené ovoce, oříšky,
med, hlíva ústřičná, ...

Fa Rubecký, Kyjov

jarní zelenina, trvalky,
 balkonové kvě�ny

Zahradnictví Kopetka Vedrovice

patchwork, drátkování,dekorace z papíru, ...
Gabriela Přibilová, Plenkovice

A DALŠÍ PRODEJCI ...

brambůrky od farmáře
Pavel Němec, Uherské Hradiště

čerstvý chléb a pečivo, 
uzenářské speciality

Robert de Ive�, Lehnice

fermentované uzeniny,

chucené slaniny, klobásy,

moravská zabíjačka

Bronislav Kašpárek, Břeclav

víno z černého rybízu
Jana Veselá, Hodonín

trubičky z listového těsta 
plněné bílkovým sněhem

Pekárna Libuše Řiháková, Zlín

pivo Antonín v PET 
a speciály: křenové

medové, velikonoční 
Pivovar Padochov

FALAFEL - výborné
cizrnové karbanátky

v pita chlebu
Daniela Bucková, M. Krumlov
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Žaluzie Koblížek

REFERENCE TÝDNE:
interierové rolety - RD Rosice

www.zaluziekoblizek.cz

) 602 733 688

§ 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, mám na Vás dotaz. Od soudu jsem obdržel platební roz-
kaz na zaplacení dlužné částky a k tomu poměrně vysoké náklady ří-
zení. Dluhu jsem si vědom a byl jsem s věřitelem domluvený, že mu ho 
asi do dvou měsíců celý uhradím. Věřitel mě však nijak dále neupo-
mínal a dal dluh rovnou k soudu. Někde jsem četl, že mě však o dluh 
měl před podáním k soudu upomínat. Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli 
je možné podat proti platebnímu rozkazu odpor a jak bude v tomto 
případě postupovat soud, jestli tyto mé námitky může uznat, či nikoliv. 

K Vašemu dotazu uvádím, že je pravdou, že občanský soudní řád, 
který upravuje řízení v občanskoprávních věcech u soudu, byl noveli-
zován tak, že dle § 142a občanského soudního řádu má žalobce (věři-
tel) právo na náhradu nákladů soudního řízení (nejčastěji jde o soudní 
poplatek a náklady právního zastoupení) jen tehdy, pokud žalovanému 
ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení u sou-
du zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adre-
su, výzvu k plnění. Jestliže tedy věřitel tuto povinnost nesplnil a výzvu 
k plnění nezaslal, nárok na náklady soudního řízení by neměl. 

Odstavec 2, § 142a občanského soudního řádu stanoví, že z výjimeč-
ných důvodů může soud náhradu nákladů soudního řízení žalobci při-
znat, i když výzvu k plnění nezaslal. Pokud jste tedy žádnou upomínku 
či výzvu od věřitele neobdržel, je vhodné podat proti platebnímu rozkazu 
odpor a uvést tento důvod pro nepřiznání nákladů soudního řízení. 

Pokud jde o samotný dluh a jeho případné příslušenství (např. úrok 
z prodlení), ten není touto námitkou nijak dotčen a soud Vám s největší 
pravděpodobností uloží tento dluh uhradit, neboť sám uvádíte, že Váš dluh 
existuje. Námitka týkající se nezaslání upomínky či výzvy k plnění se tak 
týká pouze nákladů soudního řízení a netýká se jistiny dlužné částky, úro-
ků z prodlení či smluvní pokuty, které Vám soud může uložit zaplatit.

ZPRÁVY Z RADNIC
Sdružení měst bez Ivančic

/Ivančice/ Rada města Ivančic doporučila zastupitelům schválit 
ukončení členství města ve Sdružení měst a obcí jižní Moravy. Hlav-
ním důvodem je to, že členství v této organizaci je pouze formální 
a pro město zbytečné. Město Ivančice vstoupilo do tohoto sdružení 
v polovině devadesátých let za účelem zobchodování energetických 
akcií. Ivančice nejsou ani členy Svazu měst a obcí ČR.  Po vystou-
pení ze sdružení zůstane město členem Sdružení historických sídel 
Čech a Moravy. V daném případě se jedná pouze o doporučení rady 
města a konečné slovo budou mít zastupitelé.                          /PeSl/

Peníze na památky i chodníky
/Dolní Kounice/ V letošním rozpočtu se znovu tradičně počítá 

s příspěvkem na opravy historických památek ve vlastnictví církví. Na 
opravu střechy poutní kaple sv. Antonína v majetku římskokatolické 
církve přispívá město částkou 300 tisíc korun. Na opravu střechy pra-
voslavného chrámu sv. Barbory 200 tisíc a na opravy v klášteře Rosa 
coeli Biskupství brněnskému také částku 200 tisíc korun.

Další velkou investiční akcí v předpokládané hodnotě 1,2 milionů 
korun je rekonstrukce ulice Tovární v její horní části, která bude pro-
vedena ze zámkové dlažby. Celý úsek pak bude provozován jako pěší 
zóna s jednosměrným provozem vedeným od Růžové ulice. Součástí 
stavby je i demolice bývalé uhelny s výtahem sloužícím kdysi mateřské 
škole. V celé části bude obnovena parková úprava z dotace od Skupiny 
ČEZ. Taktéž na ulici Písek bude zrekonstruována vozovka a chodník až 
po ulici Antonínskou. Na ulici Antonínské v levé části před posledními 
nemovitostmi bude vybudován chodník. Celkové plánované náklady 
na tyto akce jsou 1 milion korun. V ulici Stráně, v případě, že bude 
zahájena firmou E-on plánovaná kabelizace sítě NN, bude provedeno 
v souběhu s touto stavbou i nové veřejné osvětlení včetně položení 
kabelů, sloupů a svítidel od transformační stanice až po čistírnu odpad-
ních vod v hodnotě 800 tisíc korun. Zároveň bude opravena vozovka 
živičným nátěrem v celém úseku za 600 tisíc. Na ulici Benátky budou 
dokončeny chodníky v horní části a nájezd k malému parkovišti. /abé/

Školy realizují své plány
/Ivančice/ Rada města Ivančic na svém zasedání povolila příspěv-

kovým organizacím města - školám, čerpání finančních prostředků 
z rezervních fondů. Základní škola a mateřská škola Ivančice-Něm-
čice vybuduje za  271.187 korun na svém pozemku pro žáky zahrad-
ní altán a zakoupí Magic Box (zařízení, které naučí děti zábavnou 
formou pracovat s moderními technologiemi) včetně příslušenství 
pro Mateřskou školu Ivančice-Alexovice. Základní škola a mateř-
ská škola Ivančice Řeznovice dostala povolení k čerpání finančních 
prostředků ve výši 30.000 korun na architektonickou studii půdní 
vestavby a přístavby prostor pro šatny v budově školy.  /PeSl/

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

Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice

NABÍZÍ VELKÝ
VÝBĚR ROSTLIN

Otevřeno: pondělí - sobota
od 8.00 do 12.30 a 13.00 do 18.00

neděle od 8.00 do 11.30 hodin

od 1.5. do 8.5
JARNÍ VÝSTAVA

Kontakt:
Ing. Iveta Kudláčková, 731 103 985

Jan Kopetka, 731 103 981
www.zahradnictvivedrovice.cz

se znalostí NJ a AJ:
» Junior inženýr kvality
    (VŠ absolvent)
» Inženýr kvality (se zkušenostmi)
» Technik zpracování kalkulací

» Seřizovač postupových lisů
» Údržbář/specialista na hydrauliku
» Seřizovač/operátor 
    CNC soustruhů
» Brigádník ve výrobě

Přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání i brigádu.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,

e-mail: hr@metaldyne.cz

Stabilní a perspektivní strojírenská společnost 
zabývající se lisováním a kovoobráběním

náhradních dílů pro automotive hledá vhodné 
kandidáty na tato pracovní místa:

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

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

ÚKLIDOVÁ
FIRMA

ÚKLIDOVÁ
FIRMA

POTŘEBUJETE:
» běžný úklid domu, bytu či firmy?
» vyčistit sedačku, koberec, auto?
» uklidit po malířích, umýt okna?

UKLIDÍME
VYČISTÍME
UMYJEME

Například:
ČIŠTĚNÍ KOBERCE

od 25 Kč/m2

ČIŠTĚNÍ SEDAČKY
(dle počtu míst
a znečištění)
110 Kč/místo

VOLEJTE: 603 395 816
Romana Kalandříková

HLÍDÁNÍ
DĚTÍ A SENIORŮ

Pomoc při běžných úkonech,
při hygieně (pleny nejsou překážkou),

podávání stravy (možno i její zajištění),
při chodu domácnos�,

při návštěvě lékaře či rodiny.
Možný odvoz automobilem.

Po dohodě i o svátcích a víkendech.
Cena: 100,- Kč /hodinu

VOLEJTE: 603 395 816
Romana Kalandříková

APRÍL !!!
„Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem.“ Známé národní pří-

sloví, které letošního roku nějak nefunguje. Ostatně jako řada mudrosloví 
či lidových pranos�k. Čím to asi bude? Odborníci nejsou v názoru na tuto 
záležitost úplně jednotní. Jedna skupina, přiznejme si, že dos� početná
a po celém světe rozšířená, prohlašuje, že za veškeré kotrmelce, které klima 
provádí, může syndrom globálního oteplování. Druhý tým, neméně zuřivě 
přesvědčený o své jediné pravdě, tvrdí, že jde o normální cyklus, kterým naše 
zeměkoule prochází. Mají se rádi asi tak jako naši poli�ci a také podle toho 
vyvádějí. Boj je to sice velmi zajímavý, ale pro laika nepoměrně nudný. Slouží 
spíše jako zpestření kavárenských a hospodských debat. 

Nejsem klimatolog a o toto téma se zajímám pouze okrajově. Rozuzlení asi 
při svých chabých znalostech nenaleznu. Spíš si myslím, že nás hodlá letošní 
počasí vyvést nějakým pěkným aprílem. Znám sice v�pky drsnější, než je 
letošní teplé a suché jaro, ale moudrá matka příroda si občas trochu ráda za-
žertuje. Sníh v červnu je jeden z jejich nejznámějších. Už vás všechny slyším, 
že křičíte: „To nemůže být pravda,“ případně: „Ten nás zase houpá!“ 

Ovšem historka je pravdivá. Zažil jí děd mé c�hodné manželky. Zrovna 
kvetlo obilí. Najednou se setmělo a na prahu léta začal padat sníh. Sedlá-
ci měli tenkrát strach, že obilí pomrzne, a šli ho stahovat provazy. Někteří
z nich raději sedli do místní hospody a nadávali na počasí. Světe div se, pivní 
bardi tentokráte slavili vítězství. Ten, kdo strhl z obilí sníh, měl po žních ve 
stodole pusto. Sedláctvo, které dodrželo starý dobrý zvyk našeho národa, 
nadávání v hospodě u piva, se pěkně nadřelo o žních. Jsou to paradoxy. Do-
vedu si při tom naši pramá� přírodu docela dobře představit, jak se pěkně 
chechtala a plácala se do stehen.

Ale nejen ona má žerty ráda. Mezi známé v�pkaře patří i podivní lesní a vod-
ní tvorové, nazývaní trampové, kteří svým skopičinám, nejen těm aprílovým, 
dali svůj originální název. Kanadské žer�ky. Ty opravdu stojí za to. Mistr v jejich 
vymýšlení mezi mými kamarády byl a doposud je Moša Psanec. Sám jsem zažil 
pár jeho roztomilos� na vlastní kůži. Před dvace� kily jsem v letním období rád 
na vandru nosil riflové kraťásky. Kráčel jsem si v nich v jednom teplém letním 
večeru s usárnou na zádech nic zlého netuše. Moša šel opět v čele naší nepo-
četné skupinky a vedl nás do campu. „Vezmeme to zkratkou,“ zahlásil a zamířil 
směrem k milému bublavému potůčku, který se vinul krásným údolíčkem. To, 
že na jeho břehu, přímo ve směru naší cesty, číhají dvoumetrové kopřivy, sa-
mozřejmě zatajil. Když jsem se z nich zhruba po půl hodině popálený vymotal, 
jen se usmál a spokojeně zahlásil: „Co bych neudělal pro tvé zdraví. Prevence 
pro� revma�ckým bolestem je v tvých letech více než nutná!“ Zbytek party se 
složil smíchy. Já dnes, po těch letech, při vzpomínce na tu kanadu, taky. 

Ostatně, jak jsem pochopil, mohl jsem dopadnout podstatně hůř. Moša má 
na tyto věci od přírody talent a je v tomto bytostný demokrat. Neušetří nikoho. 
I Bruselu by se od něj mohli učit. Tam už jsou také na aprílové žer�ky zavedení. 
Na jejich největší poťouchlost, letní čas, nemá nikdo. Ekonomického či jiného 
významu to nemá. Historicky ho zavedli ve Velké Británii v období I. světové 
války, aby zvýšili zbrojní výrobu. V Evropě je, zaplať pán Bůh, hluboký mír, ale 
letní čas máme pořád. Možná se některý bruselský piškuntálek baví �m, jak 
jsme po ránu dobré dva týdny nerudní a vzteklí. Dobře mu tak. Na každého jed-
nou dojde. Znáte to, kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Také jedno 
přísloví, ale tohle vychází na celých sto procent.                                   Petr Sláma

Slovo úvodem

PNEUSERVIS
Petr Bašta

Dobelice 83, Moravský Krumlov,
po-pá: 16.30-20.00, so 8.00-13.00 
objednávky na tel.: 723 026 402 

PNEU: MOTO, OSOBNÍ, DODÁVKY, 
AGRO a NÁKLADNÍ DLE DOHODY

LETNÍ PNEU SKLADEM

PŘÍPRAVA A REALIZACE STK

/Hlína u Ivančic/ Místní rad-
nice plánuje na rok 2014 řadu 
investičních akcí. V první řadě 
budou místní zastupitelé pokra-
čovat v přípravě územního plánu 
obce a ve vypracování projektové 
dokumentace na vybudování ka-
nalizace. Bude dokončena oprava 
sochy Panny Marie. Letos chtějí 
koupit i objekt bývalé drůbežárny 
s některými přilehlými pozemky. 
Rádi by upravili okolí rozhledny 
Vladimíra Menšíka. To má ovšem 
přímou vazbu na vyhlášení vhod-
ného dotačního programu.

Měla by být dokončena i re-

konstrukce požárního zásahové-
ho vozidla. Do něj bude zakou-
pena elektrocentrála, výkonné 
kalové čerpadlo a radiostanice
s vysílačkami. Zastupitelstvo 
také jedná o finančním příspěv-
ku římskokatolické církvi na 
opravu střechy místního kostela 
sv. Kunhuty. Výše finančního 
daru bude projednána na veřej-
ném zasedání zastupitelstva. 

Plánů je nepoměrně dost, ale 
podle slov starosty, Miloše Dostalé-
ho, peníze obec na účtu na tyto akce 
má. V současné době obec  dispo-
nuje dvěma miliony korun. /PeSl/

Na Hlíně bude letos rušno
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OBK při JE Dukovany informuje:

Jak to bude s Temelínem?
„Tak jak to bude s tím Temelínem?“ Takovou otázku slýchám v posled-

ní době čím dál častěji. A odpovídám: „Abych Ti pravdu řekl, nevím.“ 
To, co víme z médií, je: že je to drahé, že ČEZ nesmí rozhodnout, než 

se vyřeší případ AREVA, že se to nevyplácí vzhledem k aktuální ceně 
elektřiny, že by to měla stavět nějaká státní firma, že Maďaři dostali 
půjčku od Rusů, že AREVA je ve velkém časovém i finančním skluzu ve 
Finsku, že finská Fenovoima chce stavět VVER 1200 někde na severu 
Finska, … atd. atd. Tedy, jak to bude s Temelínem, skutečně nevím. 

Současně se ale musím ptát: Je moudré stavět v Temelíně? Tamní 
bloky mají provoz plánovaný minimálně do roku 2060. Proč nestavět 
raději v Dukovanech, zdejší bloky chce ČEZ provozovat do roku 2035 
a co bude poté? Co bude, až současné bloky v EDU „půjdou na vejmi-
nek“ a jediný velký průmyslový podnik v regionu skončí?

Ptají se na to firmy, ptá se na to 140 000 obyvatel v Energoregionu 
2020, o budoucnost EDU se zajímáme všichni. 

Věřím, že odpověď na tuto otázku uslyšíme od odpovědných osob na 
konferenci s názvem „Budoucnost JE Dukovany“, která se uskuteční 
12. června 2014 ve Valči.

Účast přislíbili hejtmani obou krajů, na jejichž území se elektrárna 
nachází, pánové Jiří Běhounek a Michal Hašek, ministryně pro místní 
rozvoj Věra Jourová, předsedkyně SÚJB Dana Drábová, zástupci MPO 
i ČEZ, a.s. Sledujte informace na www.obkjedu.cz.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

i Finanční poradna
Na vaše dotazy odpovídá Ing. Viktor Klíma, ředitel pobočky Partners 
market v Ivančicích, Palackého náměstí 20, tel.: 602 315 232, e-mail: 
market.ivancice@partners.cz, http://market.partners.cz/ivancice.

Stále častěji se setkávám s lidmi, kteří řeší jen dluhy, žijí od výplaty 
k výplatě a nejsou schopni ušetřit. Chtěla bych této situaci předejít. 
Jak tedy ideálně rozložit příjmy, abychom jako rodina vyšli? 

Měsíční příjem rozdělujeme na několik druhů výdajů. Základem je 
běžná spotřeba, kterou tvoří výdaje na nájem, energie či stravu, obleče-
ní a drogérii. Jedná se o nezbytné výdaje, přesto se na nich dá ušetřit, 
není to ale jednoduché. U mnoha rodin mohou být další výdajovou 
položkou vámi zmiňované úvěry. V dnešní době není nic výjimečného 
mít nějaký typ úvěru, třeba ten na bydlení. Je však nutné dodržet pra-
vidlo, že splátky nesmí překročit třetinu měsíčního příjmu domácnosti. 
Pokud máte více splátek nebo byste chtěli snížit náklady na půjčku, 
doporučuji vám zvážit konsolidaci, neboli sloučení úvěrů, případně 
refinancování úvěru za lepších podmínek. 

Dalším typem rodinných výdajů je spoření. Tvorba rezerv by měla 
představovat naprostý základ hospodaření rodiny, bohužel ne vždy 
tomu tak je. Způsobů, jak rezervy tvořit, je celá řada a nejedná se pouze 
o spořicí účty, stavební nebo penzijní spoření. Úspory je nutné rozdělit 
do tzv. horizontů, krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého. Tím 
je myšleno odkládání peněz, které budeme potřebovat na naše plány 
v nejbližších měsících, za tři, čtyři roky a za deset a více let. Obecně 
platí, že do tvorby rezerv by mělo jít deset až dvacet procent příjmů.

Se správným výběrem vhodných produktů vám pomůže odborník.

písek
do bazénové 

filtrace
145 Kč
za 25 kg  

Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete prosím na:
Lucie Kašparová, e-mail: kasparova@spedos.cz, tel.: 571 759 243.

KONSTRUKTÉR
Požadavky: VŠ strojní • samostatnost a spolehlivost, 
tvůrčí myšlení • týmová práce, technické myšlení
• odolnost vůči stresu a zátěži • praxe min. 5 let

Náplň práce: práce s 3D CAD softwary • konstrukce 
zámečnických výrobků • podílení se na vývoji, zkouš-
kách certifikaci • optimalizace výrobních procesů, 
normování výroby • správa dokumentace k produk-
tům • činnost produkt manažera

Nabízíme: stabilitu práce v rozvíjející se společnosti 
• bohatou škálu zaměstnaneckých výhod • formální 
i neformální zaměstnanecké akce • podporu firmy
v oblasti osobního rozvoje • zajímavé a perspektivní 
zaměstnání

SVÁŘEČ
 

Požadavky: sváření CO2 + platný certifikát • praxe 
min. 3 roky • znalost čtení výkresové dokumentace 
• řidičský průkaz sk. B

Nabízíme: práci pro stabilní českou společnost 
působící na českém trhu již 23 let • odpovídající 
mzdové ohodnocení • zaměstnanecké benefity
•  podporu firmy v oblasti osobního rozvoje • formální 
i neformální zaměstnanecké akce

Přední český výrobce
automatické dveřní techniky

SPEDOS Vrata a.s.
Valašské Meziříčí

pro pobočku v Jezeřanech
hledá vhodné

kandidáty na pozice:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Husova v Moravském Krumlově včetně odloučených pracovišť

- MŠ Palackého a MŠ S. K. Neumanna
pro školní rok 2014/2015 proběhne v MŠ Husova

16. dubna od 9.00 do 15.30 hodin.
Tiskopisy potřebné k zápisu si rodiče mohou vyzvednout

v uvedených mateřských školách.
Ve dnech 7. až 11. dubna od 14.30 do 16.00 hodin proběhne
pro rodiče s dětmi ve všech MŠ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

•  Mechanické opravy osobních, dodávkových
   a nákladních vozidel - všech značek
•  Čištění interiérů - ruční tepování, leštění karoserie

PNEUSERVIS•  Přezouvání
•  Sezónní uskladnění pneumatik
•  Opravy kol a pneumatik
•  Kvalitní vyvážení a kontrola
•  Pneuservis MOTO

Objednávky na tel.: 777 252 062,
nebo na autoservis@ivacar.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.

AKCE
PŘI PŘEZUTÍ 4 KOL

DÁREK ZDARMA

AUTOSERVIS A PNEUSERVIS
IVACAR Ivančice, s. r. o., Krumlovská 30, Ivančice
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/Ivančice/ Ivančičtí zastupi-
telé na svém veřejném zasedání 
rozhodli o schválení veřejné fi-
nanční podpory a zároveň odsou-
hlasili znění smluv na poskytnutí 
dotací některým neziskovým 
organizacím.

Jednou ze schvalovaných po-
ložek bylo i poskytnutí finanční 
částky místnímu fotbalovému 
klubu FC Ivančice v celkové výši 
560 tisíc korun na činnost v rámci 
projektu nazvaného „Rozvoj 
ivančické kopané“.

Právě výše této dotace bývá 
pravidelně kritizována. Na ve-
řejném zasedání byl přítomen i 
předseda FC Ivančice, Ing. Jan 

Blatný, který se snažil osvětlit za-
stupitelům i přítomným občanům 
celou situaci a zdůvodnit výši fi-
nanční částky určené na podporu 
ivančického fotbalu.

„FC Ivančice má 154 členů, 
z toho je jich 122 do 18 let. Je 
postaveno celkem 10 mužstev, 
8 mládežnických a 2 dospělá. 
O celkovou činnost se stará 37 
dobrovolných pracovníků. Klub 
za rok odehraje 300 utkání, na 
která trénuje 1.500 hodin. V ha-
lové lize odehraje 92 zápasů. 
Členové klubu za loňský rok 
odpracovali úctyhodných 4500 
brigádnických hodin. FC Ivan-
čice má v pronájmu od města 

místní stadion. Jenom jeho pro-
voz (el. energie, vodné a stočné, 
plyn a údržba) přijde fotbalisty 
na 912.682 korun.“

Je skutečně podpora tohoto 
nebo jiného sportu zbytečně 
velká? Někteří si myslí, že ano. 
Zajímat by nás měla i jiná čísla. 
Náklady na následky řádění 
mladistvých vandalů, léčení 
drogových závislostí či jiné ško-
dy na veřejném majetku, které 
působí naše nudící se mládež. 
Ty nejsou tolik vidět, protože 
plynou ze státního rozpočtu, 
kont zdravotních pojišťoven a 
jiných institucí. Platíme je také 
z vlastní kapsy.                /PeSl/

Je ivančický fotbal skutečně drahý?

LETNÍ TÁBOR - TEMPLŠTÝN 2014
TEMPLTOWN

Vypuká zlatá horečka, kterou si nemůžete nechat ujít!
Termíny pobytu osadníků:

3. 8. - 9. 8. za 2.850 Kč, 9. 8. - 16. 8. za 2.850 Kč
3. 8. - 16. 8. za 3.950 Kč

V ceně je zahrnuto: pestrý program s překvapením, strava 5x 
denně, pitný režim po celý den, ubytování ve čtyřlůžkových chatách,
pro sportovní vyžití hřiště: kurty, 2 bazény, stolní tenis, další výlohy 

spojené s letním táborem, aj. 
Termín přihlášek se zálohou do 29. 4. 2014 (záloha na I., nebo II. 

termín - 1.500 Kč nebo I. + II. termín (13 dní) 2.000 Kč)
Kontakt: vladimirarozmahelova@seznam.cz, tel.: 605 252 489.

LETNÍ TÁBORY SVČ IVANČICE
 – www.svcivancice.cz

POBYTOVÉ TÁBORY
1. Tábor pro sportovce, Biskupice, 29.6.-6.7.2014
2. Sportovní pobyt u moře I., Podaca, Chorvatsko, 27.6.-6.7.2014
3. Sportovní pobyt u moře II., Podaca, Chorvatsko, 4.7.-13.7.2014
4. Sportovní tábor, Otrokovice, 20.7.-27.7.2014
5. Tábor pro náctileté, Otrokovice, 20.7.-27.7.2014
6. Tábor pro matky s dětmi I., Otrokovice, 27.7.-2.8.2014
7. Tábor pro matky s dětmi II., Otrokovice, 2.8.-9.8.2014
8. Tábor s koňmi I., Ivančice, 6.7.-12.7.2014
9. Tábor s koňmi II., Ivančice, 27.7.-2.8.2014

10. Tábor ve Zblovicích, Zblovice, 9.8.-19.8.2014
11. Tábor u moře, Orebič, Chorvatsko, 15.8.-31.8.2014

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
1. Tábor pro nejmenší, Ivančice, 14.7.-18.7.2014
2. Výtvarný tábor I., Ivančice, 7.7.-11.7.2014
3. Výtvarný tábor II., Ivančice, 14.7.-18.7.2014
4. Výtvarný tábor III., Ivančice, 18.8.-22.8.2014
5. Příměstský tábor I., Ivančice, 30.6.-4.7.2014
6. Příměstský tábor II., Ivančice, 21.7.-25.7.2014
7. Příměstský tábor III., Ivančice, 11.8.-15.8.2014
8. Taneční tábor I., Ivančice, 21.7.-25.7.2014
9. Taneční tábor II., Ivančice, 18.8.-22.8.2014

10. Taneční tábor pro náctileté, Ivančice, 4.8.-8.8.2014
11. Tábor v Nových Bránicích I., Nové Bránice, 7.7.-11.7.2014
12. Tábor v Nových Bránicích II., Nové Bránice, 21.7.-25.7.2014
13. Tábor v Nových Bránicích III., Nové Bránice, 4.8.-8.8.2014
14. Tábor v Dolních Kounicích, Dolní Kounice, 28.7.-1.8.2014
15. Příměstský tábor s FreeZ klubem, Ivančice, 28.7.-1.8.2014

/Kraj/ Rada JM kraje na svém 
jednání 3. dubna doporučila 
krajskému zastupitelstvu připojit 
se ke stanovisku Kraje Vysočina 
podpořit výstavbu 5. bloku Jader-
né elektrárny Dukovany.

„Když není jasné, jaký bude 
osud dostavby Temelína, Kraj 
Vysočina vidí jako klíčové, 
abychom jako alternativu na-
bídli dostavbu pátého bloku 
elektrárny v Dukovanech. České 
a moravské kraje dlouhodobě 

podporují jadernou energetiku. 
Ze strany Asociace krajů není 
žádný problém se eventuálním 
záměrem vlády dostavět jaderné 
elektrárny v Temelíně a Du-
kovanech. Bohužel u nás jsou 
možnosti alternativní energetiky 
omezené. Jsme přesvědčeni, že 
vedle klasických zdrojů, jako je 
uhlí nebo plyn, je pro energetiku 
v České republice jádro jasným 
řešením,“ uvedl po jednání 
hejtman Michal Hašek.       /abé/

Krajská rada podpořila 
dostavbu JE Dukovany

Hejtman Jihomoravského kraje 
Michal Hašek a ředitel Krajského 
ředitelství Policie Jihomoravského 
kraje Leoš Tržil předali v úterý 1. 
dubna medaile Jihomoravského 
kraje celkem 16 policistům a stráž-
níkům obecních a městských poli-
cií. Ti byli oceněni za dlouhodobé 
obětavé úsilí v oblasti bezpečnosti 
obyvatel a vzorný výkon služby.

„Jde o základní složky Inte-
grovaného záchranného systému. 
Máme-li si více vážit policie 
- městské či státní - je to také o 
respektu, poděkování, které nemá 
jen podobu služebních odměn 
nebo povýšení. Považuji za čest 
jako hejtman, že mohu takto vy-
znamenávat členy jednotlivých 
složek Integrovaného záchranného 
systému. Jde o výraz poděkování 
nejen mne jako hejtmana, ale Jiho-
moravského kraje jako takového 
za Vaši náročnou a zodpovědnou 
práci. Chci Vám poděkovat za 
nasazení, s jakým přistupujete 
k výkonu Vaší služby. Přeji Vám, 
abyste bezpečnost zajišťovali 
společně, aby neexistovala žádná 

psaná nebo nepsaná rivalita mezi 
policií České republiky a mezi 
městskými a obecními policiemi, 
naopak, aby tady fungovala per-
fektní spolupráce. Věřím, že v pří-
padě krizového stavu se já jako 
hejtman budu moci spolehnout na 
každého z vás, na každou složku 
Integrovaného záchranného systé-
mu,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Policejní ředitel Leoš Tržil při 
této příležitosti zdůraznil, že čin-
nost městských a obecních policií 
má své opodstatnění a poděkoval 
za velmi dobrou spolupráci.

V rámci jednání Bezpečnostní 
rady JM kraje bylo oceněno me-
dailemi Jihomoravského kraje 10 
policistů a 6 strážníků městských 
a obecních policií. Medaili pře-
vzal také krajský policejní ředitel 
Leoš Tržil za dlouhodobé vzorné 
plnění úkolů v oblasti bezpečnosti 
obyvatel a za aktivní spolupráci 
s krajskou a obecní samosprávou
a starosta Újezdu u Brna Jan 
Hradil za zajišťování bezpečnosti 
obyvatel a ochrany majetku, roz-
voj prevence kriminality a budo-
vání městské policie. Mezi oceně-
nými byli také například vedoucí 
strážník ivančické městské policie 
Zdeňek Šabata a jeho krumlovský 
kolega Rudolf Fráňa.             /abé/

Hejtman předal ocenění 
policistům a strážníkům
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Alpská story, díl. V. - nádherná vesnička Marmora

21. června 2012
Opakují se předchozí rána. 

Budím se první, snídám, píšu a do 
toho suším mokré věci. Jirku je po 
čase potřeba vyhnat ze stanu. Úko-
lu č. 1 - oprava motorky Milana, se 
zhostí Tonda okamžitě po dojezdu 
k první pumpě ze servisem, jejíž 
majitel je bývalý automobilový 
závodník. Tady jsou snad všichni 
pumpaři závodníciJ. Asi za dva-
cet minut jsou přitažena ložiska
a matice zajištěny lepidlem. Po 
velkém díky majiteli odjíždíme.

Počasí je opět úžasné, až na to 
horko. Projíždíme průsmyky Col 
de Lombarda a Bravaria. Pomalu 
se blížil čas k otočce domů. Tonda 
a Karlos nad mapou dumají jakou 
cestou jet, tak, aby to bylo zajímavé 
a přibližovalo nás to pomalu domů. 
Je rozhodnuto se rozjet málo zná-
mou cestou do vesničky Marmora. 
Po celou dobu našeho cestování 
jsme viděli hodně krásných míst, 

ale toto předčilo naše očekávání. 
Jak se říká, to nejlepší na konec.

Cesta vedoucí do této oblasti 
byla přehrazena závorou a značkou 
zákaz vjezdu. Po chvíli váhání a Mi-
lanovu průzkumu se utvrzujeme 
od právě přijíždějícího motorkáře, 
že cesta je průjezdná - jedeme dál. 
Odsunu závoru a ostatní projedou. 
Od této chvíle je to přírodní ráj.

Vystoupáme asi půl kilometru 
nahoru a otevírá se před námi 
nádherný průsmyk se zbytky sně-
hu, tekoucí vodou a pobíhajícími 
svišti. Občas se kolem nás mihne 
cyklista řítící se někam dolů. Na 
vrcholku na nás čeká busta Mar-
ca Pantaniho (bývalý vynikající 
cyklista) a Milan, který nám ujel. 
Sjíždíme do horské vesničky 
Marmora a usazujeme se v pizze-
rii, kde se všichni utvrzujeme, že 
jsme právě projeli nejhezčí úsek 
cesty. Přichází k nám obsluha. 
Moc hezká italská holka jménem 

Margareta (jak se dozvíme), no-
sitelka krásného pozadí, na které 
neustále čumělo šest moravských 
chlapců. V kuchyni pracuje její 
máma, asi rodinný podnik. Ne-
víme, co objednat, tak to beru na 
svá bedra a ukazuji na vedlejší 
stůl, že chceme to samé. Ještě 
přiobjednám brambory a salát. 
Chyba lávky, nevládnu jazykem 
tohoto kmene a brambory se 
změnily v pečivo. Přinesené jídlo 
nemá chybu a velkou porci masa 
dáváme ještě jednou. Děláme si 
legraci, že to budeme muset spla-
tit prací. Včetně jednoho piva pro 
každého a kávy platíme 101 euro 
(6 osob). Jsme spokojeni.

Před pizzerií se radíme, co dál. 
Kemp v nedohlednu. Padá návrh 
navštívit naši společnou kama-
rádku Romanu pracující u koní 
v Itálii ve městečku Néve u jeze-

ra Lago di Garda. Čeká nás ještě 
360 km zrychleným dálničním 
přesunem. Zastavujeme pouze na 
tankování a kafe. Ve 21.00 hod. 
jsme na místě.

Rychle se převlékáme, já se 
umyju v kýblu s vodou určenou 
do míchačky a vyrážíme do víru 
velkoměsta a na večeři. Jedeme 
na motorkách hrozně pomalu, 
jen tak v pantoflích, užíváme si 
to. Dáváme jak jinak než pizzu. 
Po večeři se přesouváme na ná-
městí, kde probíhá nějaká místní 
slavnost a hraje živá kapela. 
Bohužel brzo skončí. Přesuneme 
se zpět na farmu a klábosíme, 
pijeme slivovičku a víno. Každý 
si ke spánku lehne, jak si ustele. 
Já jsem si ustlal na terase.

 Dnes 514 km, celkem 2697
Do svého deníku zaznamenal 

Rudolf Fráňa-Joe

Nezvykle horký den se chýlil 
ke konci a já na svém hnědém 
mustangovi teprve sjížděl ze 
skalisté Bobravské vrchoviny, 
přebrodil u Ivančic river Jihlavu 
a proti toku říčky Rokytné hnal 
svého koně krumlovskou stepí
k západu. Tam někde v dáli už 
vidím zář táborových ohňů Apačů. 
Noc je černá, jen hvězdy mi dělají 
společníka. Obratně míjím pichla-
vé ostny kaktusů, občas zakopnu
o řepu, vyhnu se přejetému grizzly-
mu a už míjím vigvamy bez kůže
a hrdý totem s jedním orlím kří-
dlem. Konečně vjíždím do osady 
Petrovice. V saloonu se posilním 
sklenicí mléka, vyslechnu historku 
o pistolnickém souboji, ve kterém 
nebylo vítězů - k nemalé radosti 
funebráka, včas se ze saloonu vy-
tratím, abych taky jednu neschytal 
při divoké rvačce, a už spěchám do 
Kulturního domu, kam má dorazit 
můj nejvěrnější přítel z mládí, po-
krevní bratr Vinnetou. 

A opravdu dorazil. A s ním i Old 
Shatterhand, Šaman, Otto a Riban-
na. A ti všichni zase dorazili mě, 
protože mně urvali kus bránice, jak 

mne dovedli rozesmát, až jsem se 
za břicho popadal. Ikony a modly 
mého mládí ožily v laskavé parodii 
petrovických herců Pavla Hladíka, 
Jiřího Nejedlého, Jana Schovance, 
Jiřího Závišky a Vlastislava Solaře 
ve hře přejaté z repertoáru pražské-
ho Divadla Komedie. 

Kdykoliv se vypravím do Petro-
vic na divadlo, stoprocentně vím, 
že nebudu zklamán. I tentokrát 
jsem zažil představení, které mělo 
nejen originální formu střídání pó-
diových akcí a filmových dotáček 
promítaných na oponu, ale hýřilo 
i tolika režijními vtípky, že jejich 
výčet by vyšel na celý článek. Re-
žisér Jirka Nejedlý, který si zahrál 
i Old Shatterhanda, pojal hru jako 
sled krátkých skečů, či lépe klipů, 
do nichž rozložil jednoduchý 
děj cesty Old Shatterhanda s ně-
meckým řepným velkostatkářem 
Ottou na Západ, aby kolonizovali 
indiánskou panenskou zem a šířili 
globální řepnou osvětu. 

Setkání s Vinnetouem, uhranutě 
zamilovaným do Ribanny, a bod-
rým apačským Šamanem a jejich 
následné vzájemné rozepře, ho-

ničky, souboje a přemlouvání patří
k báječným komediálním zážit-
kům, na které divák nezapomene. 
A kulinářská úprava krtečka, 
kterou Jiří Záviška coby Šaman 
zvládl s obdivuhodnou a suve-
rénní ležérností (ovšem celá role 
gurmánského a moudře flegma-
tického Šamana je v pojetí Jiřího 
Závišky opravdu nádherná), bude 
patřit do „zlatého fondu“ dlouho 
vzpomínaných scének petrovic-
kých ochotníků. Troufám si tvrdit, 
že naklepávání a hnětení krtečka 
vejde do místních hereckých dějin 
a stane se legendou. 

Ribanna Jana Schovance je 
kombinací zamilované upejpav-
ky, zvídavé koketky i apačské 
vlastenky. Otto Vlastislava Solaře 
je skvěle trefeným a zahraným ty-
pem německé suverenity, drzosti 
a velkohubosti. Jiří Nejedlý jako 
Old Shatterhand měl nejen tvrdou 
pěst, ale i tvrdý pohled a gentle-
manskou vznešenost, vždy však 
s mile parodickým podtextem.
A „čahoun“ Vinnetou Pavla Hla-
díka mne rozradostnil kombinací 
skvěle zahraných „nadlidských“ 

schopností, urputně klukovskou 
bojovností i jakousi staromilskou 
laskavostí, která někdy sklouzla 
až do změkčilosti. 

Celým představením se nese 
touha nevzpomínat na hrdiny klu-
kovských (ale i dívčích) let jako na 
nedotknutelné sochy z mramoru, 
ale užít si je (v rámci scénářem 
daných ekologicko-civilizačně-
-globálních situací) jako milé 
postavy, s kterými lze provádět 
cokoliv, a přesto se s námi nikdy 
nerozejdou ve zlém. Pokud někdy 
postavám zaznělo z úst něco, co 
nebylo ve scénáři, nebo naopak 
nezaznělo to, co tam mělo být, 
vůbec nevadilo a nebylo to poznat 
(dozvěděl jsem se to až z přiznání 
herců po představení). Divadlo 
opravdu inteligentně bavilo.

Odjížděl jsem do noci potěšen 
jako nikdy jindy a v hlavě mi 
zněly útržky slavných melodií z 
„mayovek“ , které byly také ve hře 
použity. Lákaly mne zpět a já vím, 
že se vrátím....

Lubomír Müller, Ostrovačice
www.lubomir-muller.cz

Zamilovaný Vinnetou, „šutrhend„ a krteček na roštu

Moravskokrumlovský zámek 
na prahu nové turistické sezony 
a po částečné rekonstrukci přivítá 
návštěvníky v nově opravených 
interiérech v 1. patře východního 
křídla. Ve středu 16. dubna 2014
v 16 hodin zde proběhne slav-
nostní vernisáž výstavního pro-
jektu pod názvem ZÁMEK ŽIJE! 
za účasti všech vystavovatelů. 

Veřejnost bude mít možnost 
zhlédnout do konce září 2014 
soubor hned čtyř výstav koncipo-
vaných na současné umění a dále 
na téma historie a dějin města.

K hlavním výstavním objektům 
patří velkoformátové obrazy zná-
mého výtvarníka a umělce Vladi-
míra Franze umístěné v zámecké 
kapli a Rytířském sále. Umělcovu 
tvorbu od roku 2000 do součas-
nosti pod názvem START dopro-
vodí fotografie Idy Saudkové.

V navazujících místnostech 

představí svou obsáhlou fotogra-
fickou tvorbu Jiří a Jiří Sláma, 
fotografové pocházející z Mo-
ravskokrumlovska, se zajímavou  
výstavou OTEC A SYN. 

Do historie města za dob půso-
bení rodu Lichtenštejnů umožní 
nahlédnout výstava „Život a dílo 
Gundakera z Lichtenštejna“, jejíž 
instalaci připravila společnost 
„Po stopách Lichtenštejnů“.

Součástí výstavní mozaiky je i 
zdejší městské muzeum s výsta-
vou „Napříč časem a krajinou“ se 
zajímavými exponáty umístěný-
mi dosud v depozitáři muzea.

„Naplňuje se tak záměr města 
k dalšímu využití zámku, v jehož 
prostorách se nyní otevírá nová 
kapitola kulturní historie města. 
Naší snahou je zvýšení atraktivity 
a kulturní nabídky pro návštěv-
níky města a oživení moravsko-
krumlovského regionu z hlediska 

cestovního ruchu,“ sděluje staros-
ta Krumlova Tomáš Třetina.

Ředitel Městského kulturního 
střediska Bořivoj Švéda k tomu 
dodává: „Jsem nesmírně rád, že 
zámek opět ožije. Výstavy jsou 
opravdu nádherné a citlivě připra-
vené. Mám radost, že návštěvníci 
mohou vidět i obrovský kus prá-
ce, který byl ve zdevastovaných 
prostorách vykonán. Je to velký 
příslib nejen pro tuto sezónu, ale 
pro budoucnost zámku celkově.“

Součástí programu vernisáže 
bude předání cen starosty města 
a komentovaná prohlídka Vladi-
míra Franze.

Expozice budou přístupny
v měsíci dubnu pouze v sobotu 
a neděli od 10.00 do 17.00 hod, 
od května do konce září bude 
otevřeno každý den mimo pon-
dělí. Základní vstupné činí 80 Kč, 
snížené 60 Kč.                       /TZ/

Zámek v Moravském Krumlově ožívá

Jak se žije v Africe a Etiopii
Ve čtvrtek 6. března pořádala Městská knihovna Moravský Krumlov 

cestopisnou přednášku s promítáním na téma: „Jak se žije v Africe
a Etiopii.“ Žáci, studenti, senioři na Domě s pečovatelskou službou
i návštěvníci večerního promítání tak měli možnost seznámit se s veli-
ce příjemným mladým cestovatelem Davidem Švejnohou. 

David Švejnoha povyprávěl o svých zkušenostech z JAR, Keni a Za-
mbie. Posluchači nahlédli do života obyvatel největších slumů Afriky, 
dozvěděli se, jak žijí nejchudší obyvatelé Afriky a jaký dopad má šíření 
AIDS, malárie a dalších nemocí typických pro rozvojový svět. Poznali 
chvíle strávené v prostředí dětských gangů a čichačů lepidla v periferii 
Nairobi nebo postavení žen a nepochopitelnou ženskou obřízku. Se-
známili se i s jižní Etiopií, kde  v povodí řeky Omo žijí stále kmeny, 
které si udržují své původní tradice a kde je navzdory moderní době 
jedinou připomínkou civilizace PET lahev. Cestovatel zodpověděl i 
specifické dotazy: „Co znamenají hluboké jizvy na těle hamarských 
žen? Proč nosí mursijské ženy ve spodním rtu talířek? Odkud se berou 
samopaly, které jsou nedílnou součástí mužské výbavy? Kolik musí 
zaplatit muž za svou budoucí manželku? Jak je možné, že země, která 
má rozsáhlá naleziště nerostného bohatství, je vlastně chudá?“ To vše 
bylo doplněno spoustou nádherných fotografií a ukázkami dovezených 
exponátů. Pan cestovatel své vyprávění zakončil slovy: „Pomozme 
Africe, ale nesmíme ji chtít změnit.“           Za MěK Martina Nováková

Mažoretky ve Višňovém
V pátek 14. března v sále višňovského kina proběhlo vystoupení ma-

žoretek mini Laxssi a Laxssi v programu nazvaném LAXSSI SHOW. 
Diváky téměř zaplněný sál měl možnost shlédnout během hodinové-

ho programu několik sestav a formací. Dívky páteční podvečer zahájily 
společným vystoupením. Poté následovala pódiová sestava mažoretek 
Laxssi, které vystřídalo pódiové vystoupení mini Laxssi. Jednotlivá 
vystoupení měla rychlý spád, a aby měly dívky dostatek času na pře-
vlek kostýmu, seznamovala moderátorka publikum s historií a úspě-
chy mažoretek mini Laxssi a Laxssi, které děvčata během své krátké 
existence získala. Krása jejich umění byla podtržena nejen přesností 
pohybu, prací s hůlkou či s pom-pom (třásněmi), ale i kostýmy, které 
účinkující mažoretky během večera několikrát vystřídaly. 

A protože mažoretky chtěly ukázat nejen své umění, ale také různé 
taneční styly, pozvaly si hosty, kteří svým projevem a širokou paletou 
pohybu zpestřili jejich show. V průběhu tohoto neopakovatelného 
podvečera na pódiu vystoupil nově vzniklý kroužek lidových tanců při 
ZŠ Višňové, složený ze žáků prvního stupně, který rovněž pracuje pod 
záštitou DDM Miroslav. Avšak lidové tance nebyly jediným hostem
večera. Pozvání přijala i znojemská taneční country skupina ZUZANA,
která svým tancem rozvlnila celý sál. Závěrečné slovo však patřilo 
mažoretkám, jež se společným tancem rozloučily s diváky. 

Šprtcem proti nudě
Šprtec je tradiční česká hra zdán-

livě podobná stolnímu hokeji. Hlav-
ní rozdíl spočívá v tom, že ve šprtci 
se hraje s miniaturními hokejkami 
a hracími kameny. Této zábavě se 
v neděli 16. března věnovalo v bu-
dově Střediska volného času v Ivan-
čicích 12 holek a kluků. V místním 
FreeZ klubu pro mládež měli 
možnost vyzkoušet si tuto aktivitu 
a změřit své schopnosti s ostatními. 

Turnaj probíhal ve dvou šestičlenných skupinách, v nichž se každý 
utkal s každým, v zápasech trvajících 10 minut. Po dvou a půl hodi-
novém maratonu zvítězil Vojta Toporcer, který ve finále zdolal Tomáše 
Vávru. Bronzový stupínek obsadil Daniel Čech, jenž porazil jednu ze 
zástupkyň něžného pohlaví Lucku Indrovou. Akce byla podpořena 
programem Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolu-
práci s Nadací rozvoje občanské společnosti.         Bohuslav Pokorný

TURISTICKÝ SPOLEK GULLIVER pořádá

CHORVATSKO
Makarská riviéra - Živogošče - kemp DOLE

termín: 11. 7. - 20. 7. 2014
  STANY  CHATKY           KARAVANY
dospělí 3950,- Kč 4250,- Kč             4150,- Kč
děti 12 - 17 let 3650,- Kč 4050,- Kč             3800,- Kč
děti do 11 let 3150,- Kč 3350,- Kč             3250,- Kč

Cena zahrnuje: ubytování, doprava tam a zpět autobusem, přistavení 
autobusu do D. Dubňan a M. Krumlova, pojištění léčebných výloh, 
pobytová taxa, delegát CK v místě pobytu. Bližší informace na tel.:

608 22 14 00, 608 22 05 15, email: gulliver.ts@seznam.cz

T. S. ŠTĚPÁNEK Vám nabízí

TÁBOR PRO VAŠE DĚTI
od 28. 6. do 11. 7. 2014

Skvělá letní zábava pro děti od 7-16 let. Tábor plný zajímavých her, 
soutěží, vycházek do okolí a různých aktivit, co k létu patří.

Letos na téma: „LETNÍ ŠKOLA ČAR A KOUZEL.“
Pro děti od 10 do 15 let možnost cykloturistiky, po domluvě.

Cena: 3.900 Kč. V ceně je zahrnuto: ubytování, strava 5x denně,
pojištění, výlety, doprava. Přihlášky a bližší informace:

Martin Černý, tel.:603 962 727, Komenského 9, 664 12 Oslavany 
Na Vaše děti a děti Vašich známých, kterým můžete náš tábor 

doporučit, se těší skupina táborníků z T. S. Štěpánek.
Za kolektiv Martin Černý.     www.taboroslavany.ic.cz
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Krumlov před léty

Pozoruhodná mohyla ze starší doby železné v Morašicích
Morašice jsou obec s bohatou 

minulostí, která sahá do hluboké-
ho pravěku. Nejstarší pozůstatky 
po pravěkých lidech pocházejí již 
ze sklonku mladší doby kamenné, 
tj. přibližně před 6-7000 lety. 

Asi nejproslulejším objevem, 
který dosahuje nadregionálního 
významu, je mohyla, která byla 
prozkoumána v polovině 50. let 
minulého století. V muzejních 
sbírkách v Moravském Krumlově 
je z výzkumu uložen materiál.

Při pátrání po okolnostech ob-
jevu a dalších zajímavostech Mo-
rašic a jejího okolí byl navštíven 
místní kronikář, pan Emil Veis. 
Ten velice pěkně vede místní 
kroniku a rovněž seznámil autora 
tohoto příspěvku s dosud žijícím 
pamětníkem, panem Antonínem 

Kotrncem. Pan Kotrnec zavzpo-
mínal na dr. Jiřího Říhovského 
(narozen 1924), který tamní 
výzkum pod hlavičkou Arche-
ologického ústavu ČSAV vedl. 
Podílel se na tehdejším výzkumu 
jako pomocná síla a rovněž vzpo-
menul nápadnou „žlutici“, která 
se rýsovala po orbě v místě mo-
hyly. Terén v místě mohyly byl
v té době zvýšen o 1,5 – 2 metry. 

Bylo by vhodné připomenout 
okolnosti tohoto objevu v širších 
souvislostech. 

Mohyla se nachází jižně obce 
a byla odkrývána ve dnech 12. 4. 
- 4. 6. roku 1955. 

Již na povrchu terénu se rý-
soval nápadný kopeček, který 
přitahoval pozornost zemědělců 
při obdělávání pole. I ze samot-
ného místa se otevírá výhled do 
Dyjskosvrateckého úvalu. 

Hrobová jáma měla rozměry 6,5 
x 6,2 m, orientované podle světo-
vých stran. Při výzkumu se poda-
řilo zjistit, že po obvodu mohyly 
obíhal menší příkop, široký do 
70 cm a hluboký do necelého 0,5 
metru. Podle původní dokumenta-
ce byly dokonce patrné (do 5 cm 

široké) rýhy po nástrojích, který-
mi byla údajně jáma hloubena. 
Pozoruhodná byla složitá vnitřní 
konstrukce. Byla poměrně vysoká 
a zřejmě kdysi měla až pět metrů. 
Průměr pláště mohyly měl asi 26 
metrů. Vnitřní prostor byl složitě 
konstruován, jeho část patrně byla 
tvořena zídkou z kamenů. Na jed-
né straně bylo kamenné dláždění, 
které tvořilo chodbu směrem ven 
z mohyly. Obecně hroby s dřevo-
-kamennou architekturou nemají 
domácí původ a nedají se odvodit 
od starších hrobů. 

Hrob byl v minulosti vykraden, 
přesto obsahoval velké množství 
milodarů. Narušení hrobové 
komory bylo konkrétně patrné 
v jihozápadním rohu. V hrobové 
výbavě byly kromě keramiky 

rovněž pozoruhodné nálezy jan-
tarových perel, zbytky koňských 
postrojů a bronzové předmětyi 
zvláštní typy knoflíků s postran-
ními očky. Podobné byly naleze-
ny v hrobě ze Somlóvásárhelye a 
z nedaleké lokality Boby. 

Komora dále ukrývala dva 
nebožtíky. Jednak šlo o kostru 
staršího muže a jednak o spálené 
pozůstatky s největší pravděpo-
dobností ženy, zřejmě družky, kte-
rá jej doprovodila na jeho poslední 
cestě. Na to, jestli bylo nebožtíků 
více, lze dnes jen stěží spolehlivě 
odpovědět. Podobné případy pří-
davných pohřbů, i když už ne tak 
honosných, jsou známy například 
z Vedrovic, Brna-Líšně, Vojkovic 
a Velkých Hostěrádek. 

Z hlediska konstrukce i charak-
teru situace byla podobná zjištění 
zachycena například na lokalitách 
Vaskeresztesi ležící na hranicích 
Maďarska s Rakouskem a Süttő, 
které se nachází na hranicích Slo-
venska a Maďarska. V širším pro-
storu střední Evropy starší doby 
železné existuje zatím celkově asi 
kolem dvaceti lokalit. 

Datování archeologického 

celku spadá podle zastoupené ke-
ramiky a kovových předmětů při-
bližně do období před rok 600 př. 
n. l. a časově odpovídá hrobům z 
Hlásnice u Horákova na Brněnsku 
a Brna-Holásek. V té době se po-
dél východních Alp rozvinul fun-
gující dálkový obchod, po tisíci-
letí známý jako Jantarová stezka, 
kudy proudily kromě jantaru další 
luxusní předměty a dostávaly se 
rovněž na naše území. 

Morašická mohyla předsta-
vuje pohřeb významného muže, 
který byl uložen do hrobové 
komory srubové konstrukce. Její 
konstrukce je v prostředí kultury 
naprosto unikátní a jedinečná. 
Vzdálené analogie lze hledat až 
v jihovýchodním Příalpí a severní 
Itálii. Obecně lze konstatovat, 

že v tzv. knížecích hrobech (ve 
smyslu význačné osoby) je ty-
pickým znakem kostrový ritus. 
Pohřbených jedinců mohlo být 
i více, přičemž často docházelo 
ke kombinaci kostrového a žáro-
vého ritu. Pod hroby horákovské 
kultury nebývala žároviště, což 
čini morašickou mohylu v tomto 
ohledu jedinečnou. Podle inter-
pretace archeologa M. Golce se 
jednalo o zbytek hranice s relikty 
uhlíků, keramiky a přepálených 
kostí lidského původu. 

Po téměř šedesáti letech ožívá 
výzkum mohyly v Morašicích, 
která je v archeologické odborné 
literatuře vyhledávaným pojmem. 
Na v brzké době zahájené výstavě 
na zámku v Moravském Krumlo-

vě bude vzpomenuto i na tento 
fenomenální objev. 

Horákovská kultura (cca 9. – 5. 
stol př. n. l.) byla nazvána podle 
mohyly odkryté v Horákově ne-
daleko Brna. Představuje starší 
část doby železné, zvané rovněž 
halštatské (podle rakouského po-
hřebiště). Tato kultura zaujímala 
oblast jižní Moravy. V této době 
bylo hlavní obživou lidí chov 
dobytka a zemědělství. Domy 
byly na sídlištích obdélného nebo 
čtvercového půdorysu, často byly 
zahloubeny. Objevovaly se při-
bližně v počtu 6-8 stavení. Jednou 
z nejznámějších lokalit této doby 
byla Býčí skála v Moravském 
krasu. Na Moravskokrumlovsku 
bylo osídlení horákovské kultury 
velmi početné - téměř z každého 

katastru obce registrujeme ale-
spoň jedno sídliště. V odborné 
literatuře se lze setkat i s pojmem 
krumlovsko-oslavanská oikume-
na horákovské kultury. 

Mgr. Martin Kuča, Městské 
muzeum Moravský Krumlov

Výběr literatury: • Golec, M. 
2004: Ein Dromos in Mähren. Ar-
cheologické rozhledy 56, 532–560 
• Nekvasil, J. 1963: Mohyly s více 
pohřby v horákovské kultuře. In: 
Sborník II. Františku Vildomcovi 
k pětaosmdesátinám, Brno, 52–55 
• Podborský, V. – Vildomec, V. 
1972: Pravěk Znojemska. Brno • 
Říhovský, J. 1956: Mohyla horá-
kovské kultury v Morašicích na 
Moravě. Archeologické rozhledy 
8, 13–18, 21–26. 

Morašická mohyla

Ulice Dr. Odstrčila č. p. 50, 51 a 53
Na západní straně ulice Dr. Odstrčila následuje jednopatrový dům 

s č. p. 53 (149/I). Mezi lety 1862 až 1888 dům vlastnil K. Ulman, 
do roku 1904 Marie Schwarzová a následně do roku 1914 Vincenz 
Schwarz. Do roku 1927 byl vlastníkem domu Jan Černý, který zde měl 
obchod se smíšeným zbožím. Poválečný akvarel Oty Doubka zachy-
cuje jeho reklamu na štítu domu. Prodával zde kávu, cukr, čaj, mouku, 
rýži, luštěniny a semena. Dále to bylo víno, koňak a likéry, lepenka, 
rákos, cement, fermeže, barvy, laky a mazadla. Mezi lety 1927 až 
1931 zde byla hlášena Gabriela Krylová, následně po ní pak Pasekovi.
Ti nechali v roce 1931 vypracovat plány na zřízení obchodu a dílny. 
Plány vypracoval stavitel František Kolofík. Rodina Pasekova se nastě-
hovala do domu podle pramenů v roce 1933. Hodinář František Paseka 
(nar. 1887 na Chrudimsku) zde žil se ženou Josefou a dětmi Oldřiškou 
a Františkem. Mimo prodejnu a opravnu hodin zde fungovala i prodej-
na jízdních kol, šicích strojů a kuchyňských potřeb.

Po válce byl dům opraven a živnost obnovena. Kronika města uvádí, 
že po roce 1948 byl obchod znárodněn a stal se součástí národního pod-
niku Klenoty. Po přestěhování podniku na náměstí zůstal dům pouze 
obytným. Mezi lety 1992 až 1997 zde navázala rodina na starou tradici 
a obnovila zde svou živnost. V nedávné době byl dům prodán a spojen 
s elektroopravnou Jaromíra Válka. 

Sousední patrový dům, jenž je ze všech stran uzavřen dvorem, má 
č. p. 51 (17/I).  Mezi lety 1878 až 1893 zde žil Josef Werner, dále
do roku 1909 dům patřil Vilhelm Reinartz a do roku 1919 jej vlast-
nila Mamowá. Poté do roku 1924 dům náležel Františku Chvátalovi,
do roku 1931 Marii Chvátalové a od roku 1931 řezníku a uzenáři Jo-
sefu Chybovi (nar. 1885 v Olešné). V M. Krumlově žil od roku 1923. 
Jeho žena Antonie (nar. 1884) byla rodačka z Rybníků. V domácnosti 
měl nahlášen pobyt také Bořivoj Chvátal (nar. 1919 v M. Krumlově), 
syn Antonie Chybové z prvního manželství - rovněž řezník, a jeho žena 
Drahomíra. Pak s nimi žili také řidič, služebné a další úředníci.

K živnosti bylo třeba vybudovat udírnu a lednici, které byly posta-
veny v roce 1921. Další přestavbu prováděla rodina v roce 1928 pod 
vedením Arthura Potschky. Spočívala v nadstavbě 1. patra části domu 
do ulice. Největší rekonstrukce však proběhla v roce 1932, kdy bylo 
postaveno nové hospodářské zázemí na dvoře. V přízemí byly umís-
těny lednice, garáž, dílna, kuchyně, prasečí chlév, prádelna, jídelna
a uprostřed dvora skladiště kostí. Z čelní strany se nacházela dvě
obchodní místa. V patře se z uliční byla světnice a koupelna. 

Chybovi - Chvátalovi se po válce vrátili zpět do M. Krumlova a 
v roce 1948 opravili prostřednictvím zednického mistra Františka 
Bureše uliční fasádu domu. Nad průjezdem vznikla nadstavba ve 
tvaru trojúhelníku a byl změněn tvar oken. Výloha byla zachována 
v levé části domu. Rodina dům později prodala LSD Jednotě, která 
zde provozovala řeznictví a nucený výsek. V 80. letech se v domě 
podle pamětníků nacházelo nakrátko partiové zboží. Od roku 1994 
patří dům instalatérské firmě WHC therm, spol. s r. o. První patro, kde 
se původně nacházely obytné místnosti Chybových, je pronajímáno 
kosmetickému salonu, soláriu, manikúře/pedikúře a krejčovské dílně 
s čistírnou. V přízemí na místě řeznictví se nacházel Patrik Gril bar, 
dnes je zde pizzerie Bonanno.

Nejbližším domem k náměstí je dům s č. p. 50 (16/I). Dům patřil 
mezi lety 1871 až 1880 Leopoldu Pawlikovi, do roku 1884 Karlu 
Bochdanskému. Mezi lety 1884 až 1898 jej vlastnil okresní tajemník 
Josef Werner a poté do roku 1922 vdova Marie Wernerová (nar. 1862 
v Novém dvoře). M. Wernerová obývala dům s dcerou Bedřiškou, vy-
sloužilou odbornou učitelkou, která dům zdědila v roce 1927. V roce 
1938 zde bydlela pouze starší z žen a pronajímala část domu manže-
lům Morawkovým. Kamillo Morawek (nar. 1885 v Linci) byl penzio-
novaným úředníkem a žil v domě s manželkou Friederike (nar. 1882 
v M. Krumlově), penzionovanou učitelkou. V M. Krumlově pobývali
od roku 1937. Po válce byl dům opraven.                  Hana Prymusová

Prameny: MZA, D9, MOR140118250; SOkA Znojmo, MK/I. – M1, 
inv. č. 331; Tamtéž, MK/I.-F1; Tamtéž, MK/II., inv. č. 803 a 804; MMMK, 
přír. č. 439 – Rukopisy Ericha Sloscheka; Výpovědi pamětníků. 
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LETNÍ TÁBOR S DOMEČKEM
HOBIT ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY

Tábor se bude konat v překrásném prostředí rekreačního střediska 
Borovina v Podhradí nad Dyjí v termínu 5.-12. 7. 2014.

Cena 3.200 Kč, v ceně je zahrnuto: ubytování v chatkách, 5x denně 
strava, pitný režim, doprava autobusem, výlet, pojištění, pedagogický 

dozor, materiál. Závazné přihlášky můžete podat v kanceláři DDM. 
Zálohu 1.000 Kč je nutno uhradit nejpozději do 31. 3. 2014.

Více informací o areálu tábora na www.borovina.cz, vaše případné 
dotazy rádi zodpovíme v kanceláři DDM nebo na tel.: 515 322 770.

Část vnitřního prostoru patrně byla tvořena zídkou z kamenů

Pamětník Antonín Kotrnec (vlevo) s kronikářem obce Emilem Veisem

Hrobová jáma měla rozměry 6,5 x 6,2 metrů
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 07. 04. DO 20. 04. 2014
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

• Výstava - MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V ROCE 2013. Městský 
úřad Moravský Krumlov, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• 10.4. v 19.00 hod. - O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ. Pořad s Radimem 
UZLEM a Pepou ŠTROSSEM. Humorné vyprávění protkané písničkami
a básněmi. Kinosál, vstupné 120 Kč. 
• 12.4. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na nám. TGM.
• 14.4. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER. Taneční sál ZUŠ, vstupné dobrovolné.
• 19.4. ve 20.00 hod. - VELIKONOČNÍ POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA se skupi-
nou ARCUS ROCK a ROCK FACE, L. Havel. Hotelu EPOPEJ, vstupné 70 Kč.

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, www.knihovnamk.cz,

tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• DO 30.4. - NEJKRÁSNĚJŠÍ OBÁLKA KNIHY. Výstava výtvarných prací 
dětí místních i okolních MŠ a žáků I. stupně ZŠ  v rámci Mezinárodního dne 
dětské knihy a Světového dne knihy. V dětském oddělení.
• 14.4. ve 14.30 hod. - VELIKONOCE V AUSTRÁLII. Dobrodružné vyprávě-
ní ing. Petry Badinové o Austrálii. Přednáška s promítáním na DPS. Přednášející 
bude vyprávět o cestě k Sněžné hoře a o svých zážitcích, které prožila na vlastní 
kůži mezi klokany a koalami. Velikonoční literární kavárna s tradiční pomláz-
kou, kávou a buchtičkami. DPS, vstupné 25 Kč.

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

• 17.4. - TURNAJ VE FLORBALU. Pořádá dopoledne SVČ Miroslav.
• 17.4. odpol. - BADEC OPEN - turnaj v badmintonu pro dospělé. SVČ Miroslav.
• 17.-19.4. - BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ v kulturním domě.
• 18.4. od 14.00 hod. - 3. ročník soutěže „POZNEJ SVÉ MĚSTO“. Prolog
k Miroslavské šlápotě, ve Středisku volného času Miroslav. 
• 19.4. - 24. ročník turistického pochodu „MIROSLAVSKÁ ŠLÁPOTA“ 
(připraveny jsou pěší trasy různé délky, cyklistické putování, bohatý program
v cíli včetně táboráku a občerstvení). Start i cíl je v Letním kině Miroslav od 8.00 
do 10.00 hodin. Pořádá - SVČ Miroslav a ZŠ Miroslav. Partner Skupina ČEZ.
• 28.-29.4. - SBĚR POUŽITÉHO ŠATSTVA PRO DIAKONII v KD.
• 30.4. od 18.00 hod. - PÁLENÍ ČARODĚJNIC v zámeckém parku a letním 
kině - 3. ročník. Pořádají: SVČ Miroslav, město Miroslav, SDH Miroslav, MKIC 
a SMM. Ve 21.30 hodin OHŇOVÁ SHOW. Připraveno bohaté občerstvení. 

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 27.4. - MATKA A DCERA. Výstava: Dagmar KOVERDYNSKÁ - sochy, 
Halka KOČÍ - sochy a obrazy. Chodba a sklep Památníku A. Muchy Vstup zdarma.
• do 18.5. - DO HLUBIN ARCHEOLOGIE ANEB SMRT JE JEN ZAČÁTEK.
Výstava o smrti a pohřbívání v předkřesťanských dobách, vycházející z arche-
ologických nálezů v evropských zemích, zaměřuje pozornost na rituály spojené
s koncem lidského života. Galerie Památníku A. Muchy. Pořádá Muzeum Br-
něnska - Muzeum v Ivančicích - www.muzeumbrnenska.cz 
• 14.4. v 8.15 hod. - PAVEL NOVÁK - DÝCHAT ZNAMENÁ ŽÍT. Multimedi-
ální vzdělávací beseda pro II. stupeň ZŠ a veřejnost. Kino Réna, vstupné: 50 Kč.
• 15.4. v 18.00 hod. - TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA. 3000 let s námi. 
Pohled na zdraví z úhlu čínské celostní medicíny. Přednáška - Ing. PETRA 
KUČEROVÁ. Kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč.
Připravujeme: • 14.5. v 19.00 hod. - OTYLKA. Původní česká komedie Ja-
romíra Břehového, se odehrává v luxusním sanatoriu, kde má bohatá panička 
Otýlie zhubnout. Pobyt jí věnoval k narozeninám její choť. Otylka ovšem netu-
ší, že to je nejen dárek, ale i past. Zatímco ona izolovaná hubne, což se jí nedaří, 
její exotický manžel k nim domů přivádí její kamarádku. Podplacený personál 
sanatoria pak dostává pro Otylčinu kůru nové zadání: nezhubnout, naopak
přibrat a držet ji tam co nejdéle. Je to hra nejen o chytré ženě, která se nedá, ale 
i o nesmírné moci peněz. Účinkují: P. Trávníček, K. Kornová, V. Upír Krejčí,
P. Jablonský, H. Sršňová, P. Skřípal, H. Tunová, M. Fialková. Kino Réna. 
Vstupné: 250 Kč. Předprodej od 31. 3. 2014 v KIC.

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

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 8.4. v 16.00 hod. - KŘEST KNIHY KULTURNÍ PAMÁTKY ROSICKO-
-OSLAVANSKÉHO REVÍRU. Křest knihy a přednáška k anglickému vydání 
knihy Kulturní památky Rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace. Spole-
čenský sál ZKC. Pořádá Národní památkový ústav a KIC.
• 11.4. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Koncert žáků ZUŠ ve Spole-
čenském sále ZUŠ. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 12.4. - PŘEDVELIKONOČNÍ FARMÁŘSKÝ TRH. Nakoupit si můžete: 
maso a uzeniny, sýry a mléčné výrobky, pečivo, cukrovinky, pivo, víno, kávu, 
medovinu, mošty a džemy, koření, nakládanou zeleninu.
• 12.4. od 9.00 do 16.00 hod. - VELIKONOČNÍ KUMŠTOVÁNÍ. Tradiční 
přehlídka rukodělných výrobků. Na 1. nádvoří zámku a ve společ. sále ZKC.
• 14.4. v 18.00 hod. - SETKÁNÍ S RADNÍMI. Další setkání a beseda s radními 
tentokrát k investičním akcím města Rosic v roce 2014. V kině Panorama.
• 24.4. v 19.00 hod. - JEDEN JE MÁLO. Etikoterapeut MUDr. Vladimír Vogeltanz 
a písničkář Jiří Smrž. Nová forma spojení přednášky a koncertu. Společ. sál ZKC. 

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

tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• od 5.4. - OTEVŘEN KLÁŠTER ROSA COELI. Otevírací doba: so, ne, st. 
svátky 10-17 hodin. Vstupné plné 30 Kč, senioři 20 Kč, děti, studenti 15 Kč. 
Možnost focení svatby za poplatek 500 Kč.
• 12.4. - BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN. Dolní Kounice se připojí k akci 
vyhlášené Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska u příležitosti 
Mezinárodního dne památek a sídel. Díky tomu budou mít zájemci možnost  
prohlédnout si prostory kláštera Rosa coeli a shlédnout dokumentární film
o Dolních Kounicích. Film bude promítán v kapitulní síni, nejzachovalejší části 
kláštera v 11.00, 13.00 a 15.00 hodin. 
• 26.4. - ZÁJEZD NA VÝSTAVU KVĚTIN FLORA OLOMOUC. Přihlášky
v TIC. Cena 200 Kč. Odjezd od MÚ v 7.30, návrat ve 14.00 hodin z Olomouce. 

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
• 12.-13.4. - VI. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, 
DRAHÝCH KAMENŮ A ŠPERKŮ. Po celý víkend v Dělnickém domě
a v Domě dětí a mládeže v Oslavanech. V areálu budovy DDM si budou moci 
návštěvníci vyzkoušet rýžování zlata. Otevřeno: so 09.00 - 19.00, ne 09.00 - 
17.00 hodin. Vstupné 50 Kč, děti do 15ti let zdarma. Pořádá KIS Oslavany.
• 24.4. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 26.4. -  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 hodin u DDM. Pořádá Junák Oslavany.
• 26.4. - OSLAVANSKÝ VOŘÍŠEK. 1. ročník výstavy voříšků a psů bez PP. 
Program: 8.00 - 9.00 přejímka psů, 9.30 začátek výstavy, posuzování, 12.30 
- 13.00 soutěže Dítě a pes + Pejsek šikula. Během výstavy bude probíhat sou-
těž o nejsympatičtějšího psa, o kterém rozhodnou diváci! Bližší informace: 
www.zokkoslavany.cz nebo tel. 739 445 163. Pořádá ZO KK Oslavany.

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

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• do 24.4. - VÝSTAVA VELIKONOČNÍCH KRASLIC. Zveme na bohatou 
výstavu velikonočních kraslic, která je umístěna v přednáškové místnosti 
muzea vždy během otevírací doby muzea a informačního centra.
• 11.4. - VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA. Dílna spojená s oslavou
Velikonoc. Přijďte si vyrobit velikonoční ozdoby a mnoho dalšího.
• 25.4. v 17.00 hod. - BESEDA NAD KRONIKOU. Zveme všechny
zájemce o historii Vedrovic na cyklus Pátrání po minulosti. Beseda se koná
v přednáškové místnosti muzea a informačního centra.

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
• 17.-18.4. - VELIKONOCE NA DOMEČKU. Dvoudenní příměstský tábor pro 
všechny kluky a holky, kteří se nechtějí o velikonočních prázdninách nudit. Za-
hrajeme si spoustu her venku i uvnitř, něco velikonočního si uvaříme i vyrobíme. 
Večer nocování ve spacáku. Cena: 300 Kč, v ceně je zahrnuto ubytování, strava, 
pitný režim, materiál, program, pedagogický dozor. Na akci je nutné nahlásit se 
předem v kanceláři DDM. Začátek 17.4. v 9.00, ukončení: 18.4. v 16 hodin. 
• 18.4. - VELIKONOČNÍ DÍLNA. Velikonoční tvoření pro veřejnost. Budeme 
vytvářet velikonoční dekorace a vyzkoušíte si různé výtvarné techniky. Z důvo-
du zajištění materiálu účast nahlaste předem v kanceláři DDM. Cena: 150 Kč.

Středisko volného času Ivančice
Zemědělská 2, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119,

e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 10.4. od 17.00 do 21.00 hod. - POSEZENÍ S HUDBOU. K tanci a poslechu 
hraje skupina NAŽIVO. Občerstvení zajištěno. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, 
vstup z Padochovské ul. Poplatek: 80 Kč/osoba.
• 12.4. od 14.00 do 18.00 hod. - VELIKONOČNÍ DÍLNY. Výroba veliko-
noční dekorace: zdobení vajíček, drátované zápichy, svíčky, malované sádrové 
svícny, výrobky z papíru, zajíci z květináčů. SVČ Ivančice, Zemědělská 2.
• 17.4. od 9.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU. Určeno pro žáky středních 
škol, tým tvoří 4 hráči + brankář. SVČ Ivančice, Zemědělská 2, venkovní hřiš-
tě. Poplatek: 50 Kč/osoba. S sebou sportovní oděv a obuv, pití. Tým nahlaste
do 10.  dubna v SVČ Ivančice nebo na: podolsky@svcivancice.cz
• 18.4. od 10.00 hod. - NÁRAMKY Z KORÁLKŮ. SVČ Ivančice, Zeměděl-
ská 2. Poplatek: 30 Kč/děti + materiál. 
• 18.4. od 9.00 hod. - JARNÍ OLYMPIÁDA DRUŽSTEV. Určeno pro žáky II. 
stupně ZŠ, středních škol a víceletých gymnázií. Tým tvoří 5-7 hráčů. Disciplí-
ny: fotbal, basketbal, florbal. Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici. Popla-
tek: 50 Kč/osoba. S sebou sportovní oděv a obuv, pití a svačinu. Tým nahlaste 
do 10. dubna v SVČ Ivančice nebo na: podolsky@svcivancice.cz
• 19.4. od 16.00 hod. - O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH. Víla Lenka dě-
tem přečte pohádku a potom ji společně prožijí při různých hrách a dovednostech. 
Určeno dětem od 2 do 5 let. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 40 Kč/dítě.
• 20.4. od 15.00 hod. - PUTOVÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA. Přijďte 
pomoct zajíčkovi posbírat rozsypaná čokoládová vajíčka a zahrát si hry a soutě-
že. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 50 Kč/osoba.
• 26.4. od 15.00 hod. - SLET ČARODĚJNIC. Co vás čeká? Volba MISS 
čarodějnice a MISSÁKA čaroděje, kosmetický salon baby Jagy, opékání špe-
káčků, dětský koutek, tvořivá dílna a navíc můžete získat výuční list čarodějů
a čarodějnic. K tanci a poslechu hraje FOLK DUO Kocman-Doubek, občerstve-
ní. SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: 50 Kč/osoba.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY- přihlášky do 15. dubna 2014.
• 16.4. - 18.4. - LEZENÍ V KUŘIMI. Pořádáme v době velikonočních prázdnin 
nejen pro děti z lezeckého kroužku výlet na umělou lezeckou stěnu do Kuřimi 
a do bazénu Wellness Kuřim. Odjezd je z Ivančic z vlakového nádraží v od-
poledních hodinách. Přihlášky k vyzvednutí v DDM Oslavany a podrobnější 
informace na tel. 607 580 563. 
• 17.4. od 9.00 do 12.00 hod. - VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO VEŘEJNOST. 
V DDM Oslavany. Za poplatek 50 Kč si děti vyrobí zápich do květináče, přáníč-
ko a vajíčko z keramiky.
• 17.4. - 18.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY TRÁVÍME AKTIVNĚ -  pří-
městský tábor. Ve čtvrtek navštívíme plavecký bazén v Nové Vsi a v pátek si 
zahrajeme kuželky v Ivančicích. Tábor bude probíhat od 8.00 do 15.00 hodin.
Cena za každý den je 150 Kč. Je v ní zahrnut program, oběd a odměny.
• 18.4. od 9.00 do 12.00 hod. - HLEDÁNÍ VELIK. POKLADU. Vstupné 50 Kč. 

Občanské sdružení Výletníci Moravský Krumlov
Klášterní nám. 143, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 607 052 644

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.vyletnicimk.estranky.cz
• 12.4. - OSVĚTIM, BŘEZINKA, SOLNÉ DOLY VE VIELIČCE. Odjezd: 
Vémyslice 4.15, Blondýna 4.30, náměstí TGM  4.35, Ivančice 4.45 hod. 
• 10.5. - VÝLET Z TEMPLŠTEJNA NA MOHELENSKOU HADCOVOU 
STEP. Jedná se o náročnější turistický výlet z Jamolic do Mohelna s množstvím pří-
rodních překážek, stoupání  i prudších klesání. Přihlášky prosím přizpůsobte svým 
schopnostem! Pozor !!! Pro velký zájem přidána druhá  turistická skupina. Odjezd 1. 
skupina: Tulešice 8.40, Vémyslice 8.45, Dobelice 8.50, Rybníky 8.55, MK - Blon-
dýna 9.00, MK - nám. TGM 9.05 hodin. 2. skupina: MK - Blondýna 10.25, MK 
- náměstí 10.30 hodin. Komentovaná prohlídka hradu Templštejn: 1. autobus v cca 
10.00 hod, po prohlídce  se pokračuje dál do Mohelna, 2. autobus a zájemci s vlastní 
dopravou  v cca 11.00 hod  -  prohlídka domluvená pro zájemce, kteří si nechtějí 
nechat ujít komentovanou prohlídku, ale nebudou dále pokračovat ve vycházce do 
Mohelna. Návrat: kolem 17. hodiny (druhá skupina 19- 20 hod.). Cena: doprava + 
komentovaná prohlídka hradu Templštejna + lukostřelba: 80 Kč. Platba nejpozději 
do konce dubna. Cena samostatné komentované prohlídky: 10 Kč - nahlásit a zapla-
tit také v Květince! V případě, že druhý autobus nebude obsazený, můžeme zájem-
cům nabídnout dopravu do Jamolic (ale pouze jedním směrem - zpátky po vlastní 
ose) za příplatek 30 Kč. Informujte se v týdnu od 5. do 9. 5. v Květince.
Připravujeme: • 20.- 22. 6. - POZNÁVÁNÍ JIZEREK A KRKONOŠ (mo-
mentálně obsazeno, možno se hlásit jako náhradníci). 
• 2.8. - ZA TAJEMSTVÍM POHÁDKY MÁJE. Z Ostrovačic k památníku 
Pohádky máje, Helenčina a Ríšova studánka, hrad Veveří - Keltský festival 
Lughnasad - oslava začátku sklizně (řemeslné krámky, keltské hrátky pro děti i 
dospělé, ukázky dravých ptáků), možnost prohlídky hradu a plavby výletní lodí 
na hráz přehrady. Cena:  doprava 160 Kč.
• 8.11. - KLEOPATRA. Zájezd na muzikál opět do divadla Brodway v Praze. 
POZOR - NOVĚ PŘIDÁNO! PŘIHLÁŠKY IHNED! K dispozici vstupenky 
v hodnotě: 300, 550, 700 a 750 Kč. Platba za autobus 350 Kč. Odjezd: v 11.00 MK
- Blondýna, 11.05 MK - náměstí, 11.15 - Ivančice. V Praze bude odpoledne indi-
viduální volno, představení začíná v 18.00 hod. Návrat do MK: kolem půlnoci. 
Zároveň s přihlášením nahlaste vybraná místa v divadle a je nutno složit nevratnou 
zálohu na vstupenky. Platba za autobus nejpozději týden před odjezdem. 
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE  ke všem zájezdům u paní Jelínkové v prodejně
KVĚTINKA na Klášterním náměstí 143 v Moravském Krumlově, tel. 515 322 208 
a 607 052 644, nebo na www.vyletnícimk.estranky.cz . Pro účast na zahraničních 
zájezdech je nutné mít individuálně sjednané cestovní pojištění do zahraničí!

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 12.4. - VEŘEJNÝ TURISTICKÝ ZÁVOD - KRAJSKÝ POHÁR NA RÉNĚ.
Prezentace od 9.15 hod v místě startu. Více na www.turisticky-zavod.cz . Členy 
našeho odboru žádáme o pomoc při zajišťování jednotlivých stanovišť. Sraz 
organizátorů je v 9.00 hod v parku na Réně. Vedoucí A. Moravec.
• 19.4. - 2. ročník VÝSTUP NA SVŮJ VRCHOL - SV. JAKUB. Jde o celo-
klubovou akci na území ČR organizovanou KČT od roku 2013, ukončení bude v 
roce 2015. Tato akce má pomoci vybrat finanční prostředky na Bezručovu chatu 
na Lysé hoře. Start v 9.00 hodin u Červené stodoly. Vezměte s sebou  „Záznamník 
- Výstup na  svůj vrchol“ z loňského roku. U Sv. Jakuba obdržíte další razítko. 
Poplatek: 20 Kč. Vede Antonín Moravec.
• 26.4. - OD PRAMENE DANÍŽE K HNANICKÝM SKLÍPKŮM. Odjezd 
autobusem z Ivančic v 5.38 hod., trasy 9 a 18 km, odjezd ze Znojma v 16.58 hod., 
Návrat do Ivančic v 18.13 hodin. Vede Antonín Moravec.
Různé: • 18.4. v 18.00 hod. - Vedoucí Hana Šťastná svolává zájemce o základnu 
VYSOČINA - NOVÉ MĚSTO ve dnech 24. 5. - 30. 5. 2014 na schůzku
do vinárny Komarov. Vybírá se záloha 1.000 Kč.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), 664 91 Ivančice,

www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• úterý 19.30 - 20.30 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY.  Vede Klára Marvánová, 
tel.: 775 109 228. • středa 15-16 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE. Cena 
50 Kč/hod., vede Zdeněk Chotaš. • čtvrtek 15-16.30 hod. - DRAMATICKÝ 
KROUŽEK. Vede Zdeněk Chotaš. • čtvrtek 17-18.30 hod. - SETKÁNÍ DO-
ROSTU. Vede Tomáš Marván, tel.: 777 955 548.

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

V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům

22.4 v 18.00 hodin - POSILUJÍCÍ SETKÁNÍ
S ANDĚLSKOU TERAPIÍ A KARTAMI.

Autorský, relaxační a léčivý program s osobním přístupem. Těší se na 
Vás Markéta. Vstupné 150 Kč. Téma inspirace, tvoření a důvěra.

26.4  - POVÍDÁNÍ O METODĚ ONE BRAIN
- s čím vám může pomoci a na jakých principech funguje?

29.4. od 18.00 do 20.30 hod. - SOPKY BALI A VÝCHODNÍ JÁVY
O své zážitky z šestitýdenního cestování po Bali se s vámi podělí 
Pavel Veselý. Při svém poznávání Bali najel téměř 3000 km 
místním nejoblíbenějším dopravním prostředkem - motorkou. 
Díky tomu se dostal i mimo běžné turistické trasy, projížděl horské 
vesnice, kde byl bílý turista často raritou. Jeho cílem ve všech 
částech ostrova byly sopky, které tento ostrov vytvořily a z nichž 

některé jsou dosud aktivní. Vstupné 100 Kč.

1.5. - CELODENNÍ RODINNÉ KONSTELACE
Seminář je určen pro každého, kdo hledá změnu ve svém životě

a zajímají ho konkrétní kroky, které může uskutečnit. Počet účastníků 
je omezený a každý účastník má prostor pro řešení vlastního téma.
Témata mohou být z oblasti vztahů, pracovní, finanční, zdravotní,...
Pracujeme s „metodou“ systemických konstelací, která bude 
představena, předchozí zkušenost není nutná. Mgr. Pavel Veselý

Na všechny akce se hlaste předem, počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, více info: WWW.CAJOVNAIVANCICE.CZ

Lesonická ochotnická sešlost uvádí divadelní komedii s náznaky zpěvu

LÁZEŇ PERLIVÁ
autor Patrick Haudecoeur

Představení se koná v sokolovně v Lesonicích.
Rezervace je možná PO 15. HODINĚ na tel. čísle 777 164 616.

Poslední repríza: 5. 4. v 19.00 hodin.

Klub českých turistů, odbor KČT Mapa Brno vás zve v sobotu
24. května 2014 na jednodenní turisticko-poznávací zájezd

DOLNÍM RAKOUSKEM
NA ŠLAPACÍCH DREZÍNÁCH  

Pojeďte s námi aktivně strávit příjemný den v okolí rakouského 
Národního parku Leiserberge: výstup ke zřícenině hradu Staatz

s nádherným výhledem do okolí. Po železniční trati z Ernstbrunnu
do Asparnu an der Thaya budeme na 4místných drezínách šlapat 

trasu dlouhou 12,5 km. Fyzická zdatnost jako pro rekreační jízdu na 
kole. 2 lidé šlapou a 2 pohodlně sedí. Podíváme se k rodnému domku 
Josefa Hardtmutha, vynálezce tužky a stavitele lednického minaretu.
Na závěr asi 8 km nenáročná hřebenová vycházka přírodním parkem 

kolem dvou radarů, přičemž navštívíme i nejníže položenou chatu
ÖTK a rozhlednu a kostel na poutním místě Oberleis.

Odjezd: Z Brna v 6:30 od restaurace Bohéma. Možnost přistoupení
v Ivančicích, M. Krumlově a Znojmě. Cena: Doprava 330 Kč, drezína 

12 €/os, rozhledna 2 €. Doporučujeme sjednat zdravotní pojištění.
Přihlášky: Zd. Cabalka, tel. 602 546 111, cabalka@mapycabalka.cz.  

Zájezd vede: Pavel Roháček, tel. 721 763 489 (jen Pá-Ne).
Více na www.zajezdysmapou.estranky.cz

Zájezdu se mohou zúčastnit členové KČT z libovolného odboru.



» 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
•• Škodu Felicii, Fabii, pouze za rozum-
nou cenu. Spěchá. Tel.: 604 470 816.
•• Škoda 1000 MB, 110, 120, Favorit 
apod., Wartburg, nebo jiné starší auto. 
Může být odhlášené, ale v původním 
stavu. Volejte nebo pište na telefon: 
602 950 128. 
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1998, 
nový model, perfekt. stav, bez koroze, 
po 2. majiteli, velmi pěkné a čisté auto. 
Cena 27.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
•• letní pneumatiky 165/70 R13 obuté 
na disku - Škoda Felicia. Nejeto 1000 
km, 4 kusy, cena 1.000 Kč/ks. Tel.: 
602 723 725.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím

•• hledám ke koupi byt v Ivančicích. 
Tel.: 736 146 473.

•• dům v Ivančicích nebo v okolí do 
20 km. Tel.: 606 321 101.
•• RD se zahradou v oslavanech nebo 
okolí. Tel.: 722 709 772.
•• rodinný dům se zahradou v okolí 
Ivančic k nastěhování, bez RK. Tel.: 
734 120 980.
prodám
•• byt 3+1, garáž, 2 sklepy, v OV v 
Ivančicích, blízko centra. Nejvyšší 
nabídce. Tel.: 603 813 632.
hledám pronájem
•• bytu nebo RD v Miroslavi nebo 
MK. Stěhování od května do červen-
ce. Tel.: 773 378 771.
pronajmu
•• dlouhodobě byt 2+1 na sídlišti v 
MK. Info.: 724 677 220.
•• dvoupokojový byt po částečné 
rekonstrukci, zasklená lodžie, nové 
sídliště - Ivančice. Volný ihned. Tel.: 
606 727 488.
» ELEKTRO
prodám
•• levně plně funkční 200 lit. truhlico-
vý mrazák. Tel. 777 608 818.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětský kočárek po jednom dítěti, 
velmi pěkný, barva olivově zelená, 
cena 1.900 Kč. Tel.: 732 379 904.
•• kočárek zn. Firkon, trojkombinace 
(hluboký, sportovní a autosedačka), 
včetně pláštěnky a nástavce na sedač-
ku. Cena 2.000 Kč. Tel.: 608 144 807.
•• dětské kolo, nové pneu, včetně po-
straních koleček, po jednom dítěti, za-
chovalé. Cena 950 Kč. Dětskou obuv 
sálovky NIKE, velikost 33, jako nové, 
cena 300 Kč. Tel.: 603 793 890.
•• dětské boty na lezeckou stěnu zn. 
Rockpillars v. EU 35 (6-8 let), 400 
Kč. Tel.: 732 538 334.
» HOBBY, VOLNÝ ČAS
prodám
•• pánské kolo s přehaz. značky Pre-
mier, dámské kolo Lady. Levně. Tel.: 
603 900 890.

» STAVBA, BYDLENÍ
koupím
•• očištěné i neočištěné cihly, použi-
tou pálenou střešní tašku, překlady, 
nájezdové obrubníky 2 ks - levně. 
Tel.: 702 335 486.
» RŮZNÉ
koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• 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
•• čerpadlo SIGMA RIS 70 ES 1 
1,1 kW, 380 V. Cena dohodou. Tel.:
721 261 515.
•• nádobí k zabíjačce: pařák pozink., 
pařák smalt + hrnec, 2 hrnce, 2 per-
nice, 2 mísy, necky pozink. Nejraději 
vcelku. Levně, z důvodu stěhování. 
Tel.: 777 338 257.
•• drtič na řepu i ovoce, motor na 380 V.
Cena dohodou. Tel.: 721 261 515.
•• kotel, kotlinu, 4 ks kouřové roury 
na zabíjačku. Cena dohodou. Tel.: 
721 261 515.
•• dvoukolový vařič na PB a 2 ks ná-
hradních lahví 2 kg, vysavač Daewoo 
bezsáčkový. levně. Tel.: 603 900 890.
•• plyšový koberec 3x4 m, pěkný. 
Tel.: 721 141 123.
•• velikonoční hrkačky, klepačky, 
trakaře. Tel.: 725 614 668.

» SEZNÁMENÍ
•• Nechceš být už sama? Napiš. Já 45, 
rozvedený, hledám ženu 40 - 45 let. 
Jen vážný vztah. Tel.: 606 194 822.
•• Muž 51 let hledá ženu na občasné 
schůzky. Samota mě tíží. Rád po-
sedím u kávy nebo vínka. Tel.: 604 
653 063.
•• Hledám přítele do 72 let z MK
a okolí pro společné výlety a zájmy. 
Případná pomoc na domku vítána. 
Tel.: 728 470 162.
» ZAHRADA
prodám
•• tisy a túje, v. 50 cm, zn. levně. Tel.: 
608 947 172.
» ZVÍŘATA
•• Ráj mazlíčků ZVERO nabízí: sa-
lón na úpravu psů (pro stálé zákaz-
níky sleva při 3. stříhání), hlídání 
Vašich mazlíčků, ke koupi mnoho 
druhů krmení s dopravou až k Vám 
domů, doplňky (oblečky, pelíšky, vo-
dítka, obojky, ...) Palackého nám. 19,
Ivančice, tel.: 603 395 816. Otevřeno:
po - pá od 8.30 do 16.00 hodin.
•• Vyjížďky na koních a turistika, 
výuka jízdy na koni, kroužky pro 
děti, výcvik a ustájení koní. Info na: 
www.tercindvur.cz, Znojmo, tel.:  
723 671 389.
prodám
•• klisnu Ct 8 let k rekreačnímu 
využití a chovu. Tmavá hnědka bez 
odznaku. Cena 25 tis.Kč. Ke klisně 
je uzda s ouskama s jejím jménem. 
Znojmo. Tel.: 723 671 389.
•• kobylku, dvouletou, hnědka, pra-
covitá. Tel.: 723 573 675.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
nabízím         (komerční inzerce)

•• Příjmu kuchaře - kuchařku, 
pizzaře - pizzařku na HPP. Tel.: 
777 712 767.

•• Od 18.4. příjmeme servírku z oko-
lí Ivančic na brigádu do Pivovarské-
ho kiosku v Neslovicích. Pracovní 
doba vždy 4 dny, pak 4 dny volno. 
Pracovní doba denně od 15 do 24 
hod. Pondělí zavřeno (mimo letních 
prázdnin). Provoz kiosku končí 30. 
9. Nutná praxe v oboru min. 1 rok.
V případě zájmu volejte: 602 790 115.

•• Přijmu pracovníka na pozici ser-
visního technika pro automatická 
garážová vrata a brány. Mobil:
606 933 472, urban@ab-portafer.cz

•• Hledáme nového kolegu/kolegyni 
do kanceláře. Životopisy zasílejte 
na mail: sarka.lankoci@mpss.cz

•• Stavební firma přijme zedníky, 
tesaře, pokrývače, dělníky s praxí ve 
stavebnictví. Tel.: 777 702 827 - paní 
Coufalová, volat po 15. hodině.

•• Firma MALÁ, s. r. o. přijme
pro šicí dílnu v Čučicích vyučené
a zaučené švadleny. Bližší informa-
ce na tel.: 602 577 139.

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)

•• Nejvýhodnější půjčka ve vašem re-
gionu. Ještě dnes můžete mít peníze. 
Bližší informace na tel.: 605 720 362.
•• Soukromá osoba zapůjčí z vlast-
ních prostředků jednotlivcům max. 
částku 5.000 Kč na 30 dnů. Podmín-
kou ručení protihodnotou a seriózní 
jednání. Info na tel.: 601 334 019.

•• 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.
•• Nejste schopni splácet své dluhy? 
Hrozí vám, nebo máte exekuce? Do-
kážeme snížit Vaše dluhy až o 70 %!   
Analyzujeme možnosti oddlužení, 
následně Vám odborně zpracujeme  
návrh na povolení oddlužení se záru-
kou, že soud oddlužení povolí. Máme 
kancelář v Ivančicích, stačí prozvonit 
na tel. 773 878 700 a my  se ozveme. 
Při první schůzce Vám bezplatně 
vysvětlíme, jak funguje „oddlužení“ 
a jakým způsobem se v   budoucnosti 
Vaše finanční situace může zlepšit.
» SLUŽBY  (komerční inzerce)
•• Reklamní a krycí plachty z PVC.
UV ochrana, zpevněné okraje a ocel. 
oka, grafika zdarma. Tisk a distri-
buce letáků po celé ČR, nebo dle 
výběru obcí. Info: 602 782 272.
•• 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 + veškeré 
opravy. Okenní sítě i do 24 hodin. 
Výměna gumového těsnění v plasto-
vých 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 08/14 vyjde 18. dubna 2014, uzávěrka 15. dubna 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info. 

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

ne 6.4. v 18.00 VAMPÝRSKÁ AKADEMIE
a ve 20.00 hodin Akční fantasy USA, dabing

čt 10.4. ve 20.00 PRODLOUŽENÝ VÍKEND 
  Milostné drama USA 

so 12.4. v 17.00 RIO 2 
ne 13.4. v 15.00 Anim. komedie USA, dabing

so 12.4. ve 20.00 10 PRAVIDEL
ne 13.4. v 18.00 JAK SBALIT HOLKU 
a ve 20 hodin Komedie ČR

čt 17.4. ve 20.00 ŽIVOTNÍ ŠANCE
  Hudební, životop. komedie VB

so 19.4. ve 20.00 FAIR PLAY
  Sportovní drama ČR

ne 20.4. v 18.00 NĚŽNÉ VLNY
  Komedie ČR

ne 20.4. ve 20.00 BABOVŘESKY 2
  Komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 6.4. v 18.00 ZEMĚ BEZ ZÁKONA
  Krimi drama USA, dabing

so 12.4. v 18.00 ENDEROVA HRA
  Sci-fi akční film USA, dabing

ne 13.4. v 18.00 HUNGER GAMES:
  VRAŽEDNÁ POMSTA
  Sci-fi thriller USA, dabing

so 19.4. v 18.00 ROZKOŠ
  Drama ČR

ne 20.4. v 18.00 HUSITI
  Anim. historická komedie ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

so 5.4. v 17.00 ZVONILKA A PIRÁTI (3D)
ne 6.4. v 17.00 Anim. fantasy film USA, dabing

so 5.4. ve 20.00 NOE (3D)
ne 6.4. ve 20.00 Fantasy film USA, dabing

čt 10.4. ve 20.00 BABOVŘESKY 2
  Komedie ČR

pá 11.4. v 17.00 JUSTIN BIEBER‘S BELIEVE
  Hudební film USA

pá 11.4. v 19.30 POSLEDNÍ VRCHOL
  Dokument Španělsko

so 12.4. v 17.00 RIO 2 (3D)
ne 13.4. v 17.00 Anim. komedie USA, dabing

so 12.4. ve 20.00 300: VZESTUP ŘÍŠE (3D)
  Akční film USA

ne 13.4. ve 20.00 VAMPIRE ACADEMY
  Fantasy film USA

čt 17.4. ve 20.00 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
  Komedie USA

pá18.4. ve 20.00 KANDIDÁT
  Thriller ČR/SR

so 19.4. v 17.00 DOBRODRUŽSTVÍ PANA
  PEABODYHO A SHERMANA (3D)
  Anim. komedie USA, dabing

so 19.4. ve 20.00 CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT
ne 20.4. ve 20.00 PRVNÍHO AVENGERA (3D)
  Akční film USA, dabing

ne 20.4. v 15.00 ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VII
  Pásmo večerníčkových pohádek

ne 20.4. v 17.00 KRÁSKA A ZVÍŘE
  Romant. pohádka FRA, dabing

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

Restaurace Marie v Moravském Krumlově
pořádá dne 12. dubna od 16.00 hodin

TRADIČNÍ ŘÍZEČKOVÉ POSEZENÍ
V nabídce 20 druhů řízečků, 5 vegetariánských, různé druhy salátů,

to vše formou rautu. Cena 329 Kč na osobu.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás. Rezervace na: 732 653 778.

JARNÍ BLEŠÁK
sobota 5. dubna od 15.00 hodin

Moravské Bránice, prostranství „na Potoku“ (u dětského hřiště)
Přijďte nakoupit za lidové ceny všechno možné i nemožné !!!

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

VÝSTAVU OBRAZŮ
PETRA PAVIŠE

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

Od 18. dubna do 27. dubna v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích

VELIKONOČNÍ MENU
PŘEDKRM: 75 g Domácí ovčí sýr s medvědím česnekem a opeč. bagetkou - 99 Kč

POLÉVKA: 0,22 l Krémová polévka z medvědího česneku - 39 Kč
SPECIALITY: 1 ks Pečené jarní kuřátko s velikonoční kopřivovou nádivkou - 149 Kč
1 ks Jehněčí kolínko s celer. purée, mladým špenátem a omáčkou ze sena - 249 Kč

DEZERT: 1 ks Tvarohový parfait s omáčkou z kiwi - 39 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------

17. dubna - MENU ZELENÝ ČTVRTEK
02. - 11. května - GULÁŠOBRANÍ, DNY GULÁŠOVÝCH SPECIALIT

09. - 11. května - SVÁTEK MATEK, pozvěte mámu na oběd
Kompletní nabídku sezónních menu naleznete na www.hotelrysavy.cz
------------------------------------------------------------------------------------------

NOVÉ ATRAKTIVNÍ CENY SPORTOVNÍCH AKTIVIT:
Od 01. dubna 2014 - SQUASH - 1 hodina 100 Kč, 2 hodiny 180 Kč.

Od 01. května 2014 - KRYTÝ BAZÉN S WHIRLPOOLEM, PARNÍ SAUNOU
A BAZÉNKEM PRO DĚTI - 2 hodiny pouze za 90 Kč. 

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

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

SPK Petrovice vás srdečně zve na divadelní hru našich ochotníků

VINNETOU
která se hraje v pátek 4. 4. a v sobotu 12. 4. 2014

Kulturní dům Petrovice, začátek vždy v 19 hodin.
Videopozvánku najdete na www.petrovice.com

MOTOSRAZ
IX. SUCHOHRDELSKÁ STRETÁNKA

Suchohrdly u Miroslavi - 18. a 19. dubna 2014
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND • DEBILL HEADS • AC/CZ • ŠVÁBI

KRYPTON • KRISTOVY LÉTA • CRAZY ROCK • NO PROBLEM
Tradiční vyjížďka v sobotu ve 13.00 hodin, TRIAL SHOW

Prase na rožni a spousta dalšího občerstvení, zajištěno 600 krytých 
míst k sezení. Vstupné 150 Kč na celý víkend. www.suchobikers.cz

POSEZENÍ S HUDBOU
K tanci a poslechu hraje skupina NAŽIVO. Občerstvení zajištěno.

čtvrtek 10.4. od 17.00 do 21.00 hod. 
SVČ Ivančice, Zemědělská 2, vstup z Padochovské ulice.

Poplatek: 80 Kč/osoba.

Srdečně zveme na 1. ročník výstavy voříšků a psů bez PP

OSLAVANSKÝ VOŘÍŠEK
sobota 26. dubna 2014 - ZO KK Oslavany (zámecká zahrada)

Program: 8.00 - 9.00 přejímka psů, 9.30 začátek výstavy, posuzování
12.30 - 13.00 soutěže: Dítě a pes + Pejsek šikula. Během výstavy bude 
probíhat soutěž o nejsympatičtějšího psa, o kterém rozhodnou diváci!

Bližší informace, včetně příhlášky a propozicí vystavování,
najdete na: www.zokkoslavany.cz nebo na tel. 739 445 163

Na všechny pejsky i páníčky se těší ZO KK Oslavany.

18. dubna v 19.00 hodin - Promítání dokumentárního filmu

MOUDRÉ PODNIKÁNÍ ŽEN
Přijďte nahlédnout pod pokličku našeho hrnce s moudrým podnikání.

A třeba se dozvíte, které ingredience je potřeba přihodit do toho 
Vašeho hrnce, aby se stalo i Vaše podnikání moudrým a v souladu

s Vámi. Hledáte motivaci, sílu a podporu pro Vaše podnikání? 
Po promítání budete mít možnost se zeptat účastnic, jaké byly

jejich začátky, s čím vším se popraly a kam teď míří...
Vstupné dobrovolné.
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REKLAMNÍ
CEDULE A

PVC PLACHTY
GRAFIKA
ZDARMA

tel.: 602 782 272

STAVBA - DŮM
ZAHRADA

příště tématická inzertní příloha

příjem inzerce: 602 782 272
nebo noviny@zrcadlo.info

NABÍDKA PRÁCE

Hledáme vhodného kandidáta na pozici

Pracovník pro vyhledávání poruch na vodovodní síti 
– pracoviště Ivančice

Požadujeme: vzdělání střední odborné v oboru elektrotechnickém nebo vodního hospodářství, 
popř. TZB,  dobrá znalost práce s výpočetní technikou, řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič

Náplň práce: lokalizace poruch na vodovodních systémech, preventivní kontrola úniků vody 
z vodovodních systémů, vytyčování (vyhledávání) tras vodovodních a kanalizačních potrubí
v terénu, zajišťování pohotovostní služby

Nabízíme: práci na hlavní pracovní poměr ve stabilní společnosti, široké spektrum zaměstna-
neckých výhod, možnost dalšího vzdělávání

Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2014

Zájemci zašlou profesní životopis do 30. 4. 2014 na e-mailovou adresu: kudrnova@vasbv.cz
další informace na www.vodarenska.cz

(P)otraviny na našem stole - kváskový chleba
Znaly ho zřejmě naše prababič-

ky, možná i babičky, potom se po 
něm jakoby zem slehla. Domácí 
nakyslý povětšinou celozrnný 
pecen chleba, který vydržel týden 
i déle jako čerstvý, vytlačili z do-
mácností i povědomí lidí velko-
výrobně pečené bochníky. 

Nyní se začíná objevovat jako 
převratná novinka, a není divu, že 
je o něj stále větší zájem. Kvásko-
vý chléb je jedna z nejzdravějších 
variant pečiva, které naše tělo umí 
lépe zpracovat a následně i využít 
na rozdíl od pečiva kypřeného 
droždím. Při jeho dlouhém kynutí 
dochází uvnitř těsta k přirozeným 
kvasným procesům a chléb je tedy 
částečně natrávený (a pro nás lépe 
stravitelný). Následkem toho ob-
sahuje bakterie mléčného kvašení  
Lactobacilly, které jsou rovněž 
velmi prospěné pro naše zažívá-
ní. Jaký je rozdíl mezi kváskem 
a kvasnicemi se dozvíte zde: 
www.archanamori-nce.cz/kvasko
vychleb/kvasek-neni-drozdi/

Začíná to kváskem, který se 
připravuje z celozrnné žitné mou-
ky a vody a nechává se několik 
dní kvasit, průběžně se „dokrmu-

je“ a míchá. Pro úplné začáteční-
ky je vhodnější obstarat si kvásek 
již hotový. Případný neúspěch 
může mnohé odradit. Stačí se po-
ptat v okolí, možná objevíte něja-
kého „pekaře“, který se s vámi o 
kvásek podělí, anebo existuje tzv. 
kvásková mapa www.cuketka.cz/
kvasek/kvasek.html. Dokonce je 
již k mání i kvásek bezlepkový:  
www.protiplisnovadieta.cz/.                     

Samotná příprava chleba sestá-
vá z několika fází, většinou ze 3 
až 4. Kvásek se smíchá s mou-
kou a vodou v určitém poměru, 
následně se nechává kynout na 
teplém místě v kuchyni několik 
hodin. Pak se postup opakuje, při-
dávají se další suroviny jako např. 
sůl, semínka, koření, celá zrna, 
ořechy apod. a zase se těsto ne-
chá v klidu odpočívat. Nakynutý 
chléb se peče zhruba hodinu. Na 
internetu je k dohledání spoustu 
podrobných návodů a receptů. Po 
pár zdařilých bochnících chleba 
zjistíte, že to není nic náročného, 
jen je třeba vše dobře načasovat.

Velkou roli hraje použitá 
mouka. Nejlepší je samozřejmě 
celozrnná, ať už žitná, špaldová 

(druh prastaré pšenice) či pohan-
ková (bezlepková) aj. Bílá mouka 
je ochuzená o většinu minerálů a 
vitamínů, protože ty nejcennější 
se nacházejí právě v klíčku a v 
obilce, které jsou při zpracování 
mouky odstraněny. Bílá mouka 
obsahuje až o 70 % méně železa, 
o 60 % méně vápníku a o 80 %  
méně vitamínů B oproti mouce 
celozrnné. Lepek a škrob, který 
ze zpracovaného zrníčka zbude, 
je v mnohem koncentrovanější 
formě a jeho trávení probíhá od-
lišně. Naše tělo si s ním nedokáže 
poradit, a tak se nestrávený lepek 
dostává až do střeva, kde zalepuje 
střevní klky a poškozuje sliznice 
střeva. Při časté a dlouhodobé 
konzumaci běžného bílého peči-
va tady může být počátek spousty 
nemocí a alergií.

Ovšem tzv. tmavé pečivo (ro-
zuměj obarvené sladem, karame-

lem či přidanými otrubami), které 
je běžně k dostání v obchodních 
sítích, také není žádná výhra. 
Podrobněji o mouce a o tom, 
jak to vlastně je s dobarvovaným 
pečivem, si můžete přečíst zde: 
www.azrodina.cz/2940-ktera-
mouka-je-zdrava - Hana Zemano-
vá, autorka populárních biokucha-
řek, to srozumitelně vysvětluje.

Je samozřejmě pohodlnější 
chléb náš vezdejší si koupit. Ale 
pokud pečete doma, víte co jíte,
a to je v dnešní době aditiv a jiných 
příměsí dost podstatné, protože 
ani pečivo neušlo vlivu chemie. 
Takový obyčejný rohlík ze super-
marketu podle testů obsahuje více 
než 30 různých vylepšujících lá-
tek. Proč se tam přidávají? Hlavní 
důvod je uspokojit poptávku
nás zákazníků, neboť si přejeme, 
aby pečivo bylo dlouho čerstvé, 
chutné a levné.                  /ALPe/

Rybáři zahájili sezónu
V sobotu 22. března bylo kolem rybníku Pancíř II. v Ivančicích živo. 

Moravský rybářský klub v Ivančicích zahájil letošní sezonu závody pod 
názvem „Ivančická muška“. Závodu se zúčastnilo 58 závodníků, kteří 
soutěžili ve dvojicích, přičemž se každou hodinu střídali. Jeden chytal, 
druhý posuzoval úlovky a po hodině se vystřídali. Bodování bylo ob-
vyklé - centimetr úlovku znamenal bod do hodnocení. I přes začátek 
rybářské sezony byla účast a hlavně umístění důležité, protože body se 
započítávaly do mistrovství republiky. Ulovené ryby se pouštěly zpět do 
rybníku. V průběhu závodu byl velký zájem i ze strany veřejnosti.

V sobotu 29. března již byla akce „Otevírání vody“ opět značný 
zájem. Ulovení kapři se vraceli zpět do rybníku, pstruzi se odebírali
a vpouštěli do pstruhového revíru. Účast soutěžících byla bez poplatku. 
Rybolov v dalších víkendech bude komerční.

Na hlavní akcí jara 2014 zve MRS MO Ivančice na závody 10. a 11. 
května. V sobotu 10. května budou od 6 hod. do 13 hodin závody bez 
rozdílu věku s poplatkem 250 Kč. Druhý den pouze pro děti do 15 let, 
přičemž budou posuzovány dvě kategorie do 10 a od 10 let. Poplatek 
pro tyto účastníky bude 100 Kč. Proti loňskému roku bude počet zá-
vodníků omezen na 80. Účastníci si mohou z ulovených ryb ponechat 
jednoho kapra nebo amura nebo 3 pstruhy. Pro nejlepší závodníky
budou připraveny hodnotné ceny. Tradičně bude zajištěno občerstvení 
(i pro veřejnost), např. smažený kapr a další široký sortiment.

Již dnes se odhaduje, že v rybníku je asi 1600 kg ryb. Před závo-
dy bude ještě dodáno 400 kg amurů a 200 kg kaprů, takže je velká
naděje na spokojenost závodníků. 

 Přejme si, aby po oba dny bylo příjemné počasí.              Jiří Široký

Skupina Stone Krtkovi
Během letošní plesové sezony cestovala s hudební skupinou STO-

NE i zapečetěná pokladnička nadačního fondu dětské brněnské on-
kologie Krtek. Stejně jako předešlé dva roky na každém plesu mohli 
návštěvníci přispět do kasičky jakoukoliv částkou a jako poděkování 
dostali odznáček krtečka, který je symbolem nadačního fondu. Čle-
nové skupiny Stone se také přidali a na každém plese společně věno-
vali do pokladničky 500 korun.

Po odehraných plesech byla v polovině března pokladnička předána 
Nadačnímu fondu Krtek a za účasti zástupkyně fondu paní Bc. Ka-
teřiny Doležalové otevřena a její obsah byl spočítán. Částka všechny 
příjemně překvapila - činila 41 880 Kč.

Tato částka bude použita na rekonvalescenční pobyt v Luhačovicích 
pro děti, které v současné době podstupují náročnou chemoterapii, 
nebo mají těsně po ni. Všem, kteří společně s hudební skupinou STO-
NE přispívali během plesové sezóny do kasičky, poděkovala za děti
z brněnské onkologie Kateřina Doležalová.

Děkujeme všem dárcům a partnerům - Generali Pojišťovně - agentur-
ní kanceláři Znojmo, Markovi Procházkovi a o. s. ALMA.

Budoucí prodavačky bodovaly
Žákyně 3. ročníku oboru prodavač smíšeného zboží, které provádějí 

odborný výcvik na  prodejnách Jednoty, SD v Moravském Krumlově, 
se připravovaly na mezinárodní soutěž v dárkovém balení pod vedením 
učitelky odborného výcviku p. Třetinové. Úkolem každého soutěžícího 
bylo připravit dárkový balíček na téma „Narodilo se nám děťátko“, 
dále zhotovit balíček pro velikonočního koledníka a vyaranžovat na-
bídku dne na téma „Těšíme se do přírody“. Mezinárodní soutěž probí-
hala 20. března 2014 v Bratislavě za účasti 24 soutěžících z 12 učilišť. 
Naše žákyně Kateřina  Buchtelová se umístila ve zlatém  pásmu a Iveta 
Funková v pásmu stříbrném.

SDH Ivančice oslaví 135. 
výročí založení sboru 

/Ivančice/ V letošním roce to bude 135 let od chvíle, co byl v Ivanči-
cích založen první sbor dobrovolných hasičů. Jejich následovníci, čle-
nové SDH Ivančice nachystali k tomuto výročí oslavu, která má sezná-
mit minulostí i současností sboru. Akce se má konat dne 14. června od 
14.00 do 22.00 hodin na nádvoří ivančické radnice. Její součástí bude 
i ukázka historického hašení v prostoru u kina směrem k mlýnskému 
náhonu. Rada města Ivančic na svém zasedání schválila výpůjčku ná-
dvoří i pozemku, na kterém bude předváděna dobová technika. /PeSl/

DŮM DĚTÍ MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ DRUŽINA OSLAVANY 
Tel.: 546 423 520, 739 634 100, WWW. DDM-OSLAVANY.CZ

LETNÍ TÁBORY 2014 
1. Wellness pobyt v Chorvatsku - ZUMBA U MOŘE - 10 dnů  
 pá 27. 6. - ne 6. 7., 7.650 Kč dospělý, 6.950 Kč do 12 let
2. Příměstský tábor I - PUTOVÁNÍ ZA DINOSAURY - 5 dnů
 po 30. 6. - pá 4. 7., 750 Kč
3. Příměstský tábor II - KOUZLENÍ A MALOVÁNÍ - 5 dnů
 po 30. 6. - pá 4. 7., 750 Kč
4. Letní tábor Pozďatín - LETEM SVĚTEM - 14 dnů
 so 12. 7. - pá 25. 7., 3.700 Kč
5. Letní tábor Prudká - Z POHÁDKY DO POHÁDKY - 7 dnů
 ne 27. 7. - so 2. 8., 3.150 Kč
6. Příměstský tábor III - SVĚTEM KŘÍŽEM KRÁŽEM - 5 dnů
 po 18. 8. - pá 22. 8., 750 Kč
7. Letní tábor Maďarsko - BALATON - 7 dnů
 po 18. 8. - ne 24. 8., 3.750 Kč

Informace v kanceláři DDM nebo na www.ddm-oslavany.cz


