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Posnídejte na náměstí!
Nově otevíráme manikúru, modeláž nehtů,
P-shine a pedikúru.
AKCE KVĚTEN
Vyzkoušejte přístrojovou pedikúru
zdarma
při zakoupení permanentky do fitness.
Využijte návštěvy infra sauny jako bonus
při hodinové masáži.
Tiskárenská 1275, Moravský Krumlov,
tel. 515 300 226, mobil: 602 419 101
www.wellnessbonita.cz

V sobotu 10. května se na
náměstí TGM v Moravském
Krumlově uskuteční letos již
třetí farmářský trh. Vedle tradiční
nabídky zeleniny, sadby, uzenářských a mlékárenských výrobků
budou k mání například první
letošní jahody, výrobky z rakytníku, či domáci ovocné sirupy.
Součástí sobotního dopoledne
na náměstí bude také piknik
nazvaný Férová snídaně. Jedná
se o ojedinělý koncept, kdy se
ve stejný den a ve stejný čas na
desítkách míst po celé ČR sejdou
stovky lidí, aby daly najevo, že
podporují fair trade, ale i regionální výpěstky a potraviny. Stane
se tak na Světový den pro fair
trade, který se slaví každoročně
druhou květnovou sobotu.
Fair trade je způsob obchodu,
který dává drobným pěstitelům,
řemeslníkům i zaměstnancům
ze zemí Afriky, Asie a Latinské
Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.
Pokud si český spotřebitel koupí
fairtradový výrobek, dává tak
přednost výrobkům, za nimiž
nestojí zneužívání dětské práce,
nelidské pracovní podmínky, či
devastace životního prostředí.
Více informací o fair trade naleznete na www.fairtrade.cz.

Mobil: 731 566 786 • E-mail: ivoboril@centrum.cz • aktuální ceny na www.IB-MET.cz

REKLAMNÍ CEDULE A PLACHTY
GRAFIKA ZDARMA
tel.: 602 782 272 mail: info@alma.cz

S!

Oba provozy: Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin, So 8.00 - 11.30 hodin

a domácích buchet, vezměte hrníčky, talířky a ubrousky. :-)
Více informací o snídani najdete na www.ferovasnidane.cz,
o znojemském férovém obchůdku
na www.fairtradeobchudek.cz
O trzích a hudebním překvapení k férové snídani na poslední
straně tohoto Zrcadla.
/abé/
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SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN Moravský Krumlov (areál bývalého Lacrumu)
AUTOVRAKOVIŠTĚ Moravský Krumlov, Ivančická 484 (naproti solární elektrárně)

ného sortimentu prodejců na trhu,
nebo využít stánek Fair trade obchůdku ze Znojma, který připraví
prodejní výstavku a ochutnávku
férové kávy,“ říká za organizátory
snídaně Marek Pečer.
Snídaně začíná v devět hodin
u kašny na náměstí. Posezení bude
zajištěno, tak kromě skvělé nálady

VY

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

„Ti, kteří budou chtít s námi na
náměstí posnídat, si mohou přinést
fairtradové potraviny, jako jsou
kakao, káva, čaj, ale například i
bábovku upečenou z domácích
vajec a fairtradového kakaa, nebo
domácí marmeládu z místních
meruněk. Mohou samozřejmě
svou snídani připravit z nabíze-

AKCE!

Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

NKS okna
s.r.o.
������� ���������
AUTORIZOVANÝ
PRODEJCE

Nám. 13. prosince è. 8
664 12 Oslavany
volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529
e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

Nám. 13. prosince č. 8

OSLAVANY
tel.: 546 425 181
mobil: 608 505 528
nks-okna@seznam.cz

www.nks-okna.cz

KVALITNÍ ČESKÁ OKNA

PRODEJ A DOVOZ PALIVOVÉHO DŘEVA
telefon: 604 603 978
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§ Advokátní poradna

Slovo úvodem

MÁJ, LÁSKY ČAS
„Byl pozdní večer, první máj. Večerní máj, byl lásky čas atd.“ Kdo z nás
by neznal nesmrtelné verše Karla Hynka Máchy oslavující poe�cké večery
tohoto nádherného měsíce. Doby, kdy rozkvétají �síce květů a vzduchem se
šíří jejich omamná vůně. Času lásky a znovuzrození matky Flóry doplněné
vydatně darebačinami zlotřilé Fauny, kterou tak veleúspěšně reprezentují
studen� na svých majálesových průvodech.
Hlavně naše omladina cí�, jak všechno kolem znovu ožívá, pučí, raší
a raduje se ze znovunabytého slunce a tepla. Je pravdou, že právě v tomto
ročním období začínají studen� cí�t kvapem blížící se prázdniny a pořádají
manévry, za které by se nestyděl několika válkami protřelý generál, za účelem vyhnout se školním povinnostem. Příslovečný čert, který se skrývá před
křížem, by jim mohl závidět. Přirození nepřátelé jejich svobodného rozvoje
- učitelé a rodiče, se je sice snaží přidržet za ucho u knihy, ale marná lásky
snaha. Kantoři ve školách na ně pořádají rafinované hony ve formě zkoušení
a závěrečných písemných prací. Nic to ovšem není platné.
Plně rozvinuté jaro v květnu představuje symbol svobody a plné volnos�.
Kdo jiný si ji dokáže vychutnat plnými doušky než šťastně zamilovaný študák? Nebyli jsme jiní. Ten, kdo tvrdí, že ano, trpí velmi pravděpodobně velmi
silnou sklerózou. Při troše štěs� to ještě spraví česnekové kapky, případně
návštěva rodinného fotoalba. Může také být, že se už starým narodil, ale to
už květen či jiný krásný měsíc neovlivní. Je to jeho trudným osudem.
Další skupinou, která má v květnu vyhlášenu plnou bojovou pohotovost,
jsou zahrádkáři. První jarní plodiny, které zaseli v březnu a dubnu, se už
derou na světlo boží. S nimi i méně oblíbený plevel, a tak se zahrádky plní
zástupy nadšenců, kteří pečlivě okopávají, plečkují a vůbec konají jiné posvátné rituály, které mají za úkol zajis�t v pravém čase hojnost úrody ovoce
a zeleniny na rodinných la�fundiích. Kolem nich chodí pravidelné procesí
počestných občanů, kteří se za ploty zahrádek diví, kdo se to ještě vlastně
v době konzumní oddává těmto pradávným zvykům.
Ovšem zahrádkář je zahrádkář, člověk zapálený pro své dílo. Čumilů
si zvlášť nevšímá. Nemá na to čas. Spíše odhaduje počasí. Na rozdíl od
ostatních smrtelníků by byl nejraději, kdyby květen propršel. Neb jak praví
známé přísloví: „Studený máj, v stodole ráj.“ Zároveň přemýšlí nad pravou
dobou, kdy přesně zasít okurky, či vysadit ven sazenice, opečovávané již od
února ve vytápěném skleníku či jen tak za oknem. Pankrác, Servác společně s Bonifácem, ledoví muži, jsou pěkní lupiči, kteří dokážou úrodě pěkně
zaškodit. Opatrnos� nikdy není dost. Zahrádkáři jsou národem pracovitým,
předvídavým a poc�vým. Kdyby takovým nebyli, nevypadá celá naše rodná
Morava jako jedna rozkvetlá zahrada. A to by byla, zejména v tak nádherném měsíci jako je květen, věčná škoda. Nemyslíte?
Petr Sláma

UKLIĎME ČESKO
Úklidová akce inspirována celosvětově úspěšným projektem
„Let‘s Do It!“. Dobrovolnická akce bude probíhat
v sobotu 17. května 2014 na celém území České republiky.
Cílem akce je nejen uklidit naše okolí, ale i ve společné věci
zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i
jednotlivce a zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých
skládek. Pro zájemce více informací na www.uklidmecesko.cz

Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den. Měla bych na Vás dotaz. Moji prarodiče mi darovali
svůj dům, kde nyní bydlíme společně. Prarodiče na domě mají věcné
břemeno užívání po dobu jejich života. Prarodiče by chtěli, abych se
vyrovnala s dalšími dvěma vnoučaty a každému vyplatila nějaké peníze. To jsme tedy společně sepsali. Oba vnuci s tím původně souhlasili,
ale nyní přišel jeden z vnuků, že chce udělat odhad nemovitosti a vyplatit svůj podíl na této nemovitosti, že jinak bude chtít zrušit darovací
smlouvu mezi mnou a prarodiči. Chtěla bych tedy vědět, jestli je nějaká
taková možnost a co může na mně nárokovat? Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu uvádím, že darovací smlouva uzavřená mezi
Vašimi prarodiči a Vámi je dvoustranná smlouva mezi dárcem a obdarovaným a znakem této smlouvy je bezúplatnost. Dárce za svůj dar neočekává žádné protiplnění. Výjimka je zřízení tzv. výměnku či věcného
břemene, který se většinou u darování nemovitostí pro dárce zřizuje.
V rámci rodinných vztahů je běžné, že dochází k finančnímu vyrovnání v rámci rodiny, ale toto se většinou řeší nějakou inominátní
(neboli nepojmenovanou) smlouvou, neboť obdarovaný žádnou takovou povinnost ze zákona nemá. Je to pouze jeho dobrá vůle nebo spíše
dohoda v rámci rodiny v souvislosti s převodem nemovitosti. Darovací
smlouvu s Vámi tak mohou zrušit pouze prarodiče, resp. prarodiče
mohou provést odvolání daru např. pro nevděk dle nového občanského
zákoníku. Toto odvolání daru (nebo dle starého občanského zákoníku
vrácení daru) však není na libovůli dárce, ale musí být splněny zákonné
podmínky (většinou se musíte proti dárci nějak provinit nebo špatně
chovat). Jiný člen rodiny darovací smlouvu zrušit nemůže, pokud by
nebyla nějaká další zvláštní okolnost (např. zdravotní stav dárce vylučující smluvní ujednání). Vaši prarodiče mají právo za svého života
rozhodnout, komu svůj majetek předají.
Pokud jde tedy o odhad nemovitosti a případné nároky jiného vnuka
Vašich prarodičů, těžko po Vás bude něco vymáhat nebo právně požadovat. Mohl by pouze vymáhat něco, k čemu byste se písemně zavázala. Ve svém dotazu ostatně uvádíte, že jste něco sepsali, k této věci
nemám bližší informace, takže se k tomu nemohu vyjádřit.

Se psem jen na vodítku
/Hlína/ Volné pobíhání psů je
závažným bezpečnostním problémem. Ohrožují nejen lidi, ale i
hospodářská zvířata a bezpečnost
dopravy. Z tohoto důvodu se snaží toto nebezpečí obce eliminovat
obecními vyhláškami.
Jednu z nich vydal obecní úřad
v Hlíně u Ivančic. Pohyb psů
na veřejném prostranství bude
možný pouze na vodítku. Výjim-

PNEUSERVIS

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Petr Bašta

LETNÍ PNEU SKLADEM

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

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

02.05.2014

PNEU: MOTO, OSOBNÍ, DODÁVKY,
AGRO a NÁKLADNÍ DLE DOHODY
VÝPRODEJ PNEU BARUM BRILANTIS II

ku mají jen asistenční a vodicí
psi. V prostorech autobusových
zastávek a v místech pořádání
společenských nebo sportovních
akcí musí být pes opatřen náhubkem. Volné pobíhání psů je podle
předpisu možné mimo zastavené
území obce pod přímým dohledem zodpovědné osoby. Porušení
vyhlášky bude trestáno podle
přestupkového zákona.
/PeSl/

ZPRÁVY Z RADNIC

Interaktivní tabule do školky
/Ivančice/ Ivančické mateřské školy se snaží svědomitě připravit
předškoláky k plynulému přestupu na základní školy. Vedení MŠ Na
Úvoze v Ivančicích se rozhodlo zakoupit tři interaktivní tabule v ceně
250.000 korun. Z tohoto důvodu požádali svého zřizovatele, město
Ivančice, o souhlas k čerpání svého investičního fondu. Rada města
udělila s nákupem interaktivních tabulí souhlas.
/PeSl/

Petardy ve městě zakázali
/Moravský Krumlov/ Místní zastupitelé se rozhodli ukáznit pyrotechniky - amatéry, kteří se při dnešní dobré dostupnosti tohoto
zboží vyskytují takřka na každém rohu. Na svém posledním veřejném
zasedání přijali obecně závaznou vyhlášku, kterou vymezují činnosti,
které by mohli narušit veřejný pořádek ve městě nebo mohly by být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku,
což je podle tohoto obecně závazného právního předpisu provádění
pyrotechnických efektů a ohňostrojů. Tyto bude možno od 2. května
2014, kdy předpis nabývá právní účinnosti, vykonávat mimo veřejná
prostranství, které se nacházejí v památkové zóně města. Výjimku
na základě písemné žádosti může udělit pouze rada města.
/PeSl/

Menšíkův letňák nebude

/Ivančice/ Ivančické letní kino sloužilo místním občanům na nádvoří zdejší radnice od července 1969 až do roku 2004, kdy bylo, na
doporučení místního stavebního úřadu, demolováno. Na jeho místě
byla vybudována oddechová zóna, kde jsou pořádány různé společenské akce. Vančákům se ovšem po romantických chvílích, které
prožili při promítání pod širým nebem, stýská. Proto bylo navrženo
toto zařízení obnovit pod názvem „Menšíkův letňák“. Rada města se
rozhodla v současné době tento záměr neodsouhlasit.
/PeSl/

STOP podomním prodejům

/Moravské Bránice/ Hlavně ve snaze zabránit podomnímu prodeji
vydala obec pro své území nový tržní řád. Toto nařízení jasně specifikuje tří tržní místa v obci. První u obecního úřadu, druhé u separovaného odpadu Na Potoku a třetí u obchodu potravin. Doba prodeje
na tržních místech je stanovena od 8 do 18 hodin. Tržní řád zakazuje
pochůzkový prodej, podobní prodej, prodej pornografických materiálů, tabákových výrobků, zbraní a střeliva a pyrotechniky. Nařízení se
nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při
slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích,
včetně podomního a průzkumného prodeje provozovaného místními
spolky při pořádání těchto akcí, na ohlášené očkování domácích zvířat,
na veřejné sbírky pořádané v souladu se zákonem a na provoz restauračních zahrádek. Tržní řád nabývá účinnosti 1. května.
/PeSl/

Žaluzie Koblížek
) 602 733 688

REFERENCE TÝDNE:

RD Ivančice - Iso kompakt žaluzie
a síťové dveře v dekoru zlatý dub

165x70 R13 79T - 790 Kč • 165x70 R13 83T - 890 Kč

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

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

Akce probíhá od 15. 4. do 28. 6. 2014,
nebo do vyprodání zásob.

VODA • TOPENÍ • PLYN
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

MILOŠ HLAVÁČ

STIHL

www.zaluziekoblizek.cz

BARVY & TÓNY
SLEVA 20 %

NA MÍCHANÉ
FASÁDNÍ BARVY
A PROBARVENÉ
OMÍTKY MISTRAL
NOVĚ
MOZAIKOVÉ OMÍTKY
20 KG - 1.200 Kč

akce platí do 30. června 2014

KORÁLKY - BIŽUTERIE
MAKOVICKÝ

MORAVSKÝ KRUMLOV, ZÁMECKÁ 26
tel.: 530 330 015, 603 258 947
IVANČICE, OSLAVANSKÁ 435/27
tel.: 530 330 425, 603 258 947

písek
do bazénové
filtrace

145 Kč
za 25 kg

prodej a servis
U Hřiště 1517, Ivančice - Alexovice
mobil: 739 170 814
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OBK při JE Dukovany informuje:

Čtvrtstoletí WANO
V sobotu 26. dubna jsme si připomenuli 28. výroči katastrofy na JE
Černobyl. Jako reakci na tuto havárii a prevenci do budoucna se všichni
provozovatelé jaderných elektráren ve světě spojili a založili asociaci
s názvem WANO (World Asotiation of Nuclear Operators - Světové sdružení provozovatelů JE). WANO bylo formálně založeno 15. května 1989
v Moskvě. U zrodu WANO stáli Lord Marshal of Gering, bývalý ministr
energetiky Velké Britanie, ruský ministr jaderné energetiky Lukonin, prezident amerického INPO Zack Pate, viceprezident EdF Remy Carle a další. Za Československo se tehdy angažoval Jan Jícha, náměstek FMPE.
Poslání WANO je prosté: trvale zvyšovat úroveň jaderné bezpečnosti
a spolehlivosti jaderných elektráren cestou výměny informaci o událostech, kontrolou bezpečnosti a poměřováním bezpečnostní úrovně.
WANO pracuje v regionu Tokio, Moskva, Paříž a Atlanta s koordinačním centrem v Londýně a sdružuje všechny organizace provozující
všech nynějších 433 jaderných reaktorů ve světě. České jaderné elektrárny pracují v Moskevském centru.
Aktivity WANO můžeme registrovat při tzv. WANO peer reviev, sdílení hodnot ukazatelů bezpečnosti, nebo předávání informaci o událostech. Za 25 let fungování WANO můžeme na ukazatelích bezpečnosti
vidět významné zvýšení bezpečnostní úrovně provozování jaderných
elektráren v celém světě. 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.

Poradil byste mi, jak ušetřit na bankovních poplatcích? Dělala jsem
si přehled a zjistila jsem, že za ně platím docela hodně peněz. Jsou to
hlavně výběry z bankomatu, platby z účtu, vedení účtu mne stojí zhruba
60 korun měsíčně a mám k němu internetbanking zdarma.
Je dobře, že se o poplatky zajímáte a chcete na nich ušetřit. Jednotlivě sice mohou být nízké, ale za měsíc se to už pěkně nastřádá. Poplatky
za výběr z bankomatu mohou výrazně navýšit celkové poplatky za bankovní služby. Tady je obrana relativně snadná. Při výběru hotovosti je
nutné soustředit se na bankomaty mateřské banky. Ty mají daleko nižší
poplatky, v řádu korun případně jsou zdarma. Využijete-li bankomat
jiných finančních institucí, najdete na výpise položky zhruba od 25 do
40 korun za jeden výběr. A to už je velký rozdíl.
Další radou jak ušetřit jsou samozřejmě bezhotovostní platby. Klasická situace: víkendový nákup potravin. Většinou se jedná o nákup
přesahující 1000 korun. Jedno řešení je, že si před návštěvou supermarketu půjdete vybrat hotovost do bankomatu a pak „kešem“ zaplatíte
na pokladně. Jak tedy ušetřit? Alternativní a zároveň levnější možností
je bezhotovostní platba přímo na pokladně, tedy platba kartou. Drtivá
většina supermarketů a obchodů je již platebními terminály vybavena.
Taková platba vás nestojí nic, náklady jdou za obchodníkem.
Navíc při bezhotovostní platbě v supermarketu máte skvělou možnost, jak dále ušetřit: cash-back, tedy výběr hotovosti přímo na pokladně při platbě. Takovýto výběr je zcela zdarma. Abyste si mohla vybrat
hotovost při víkendovém nákupu, stačí splnit jen dvě jednoduché podmínky: mít útratu větší než 300 korun a nakupovat tam, kde tuto službu
poskytují. Vybrat během jednoho nákupu lze až 1500 korun.
Další poplatky jsou za vedení běžného účtu, jednotlivé transakce a případně za další přidružené služby, jako je třeba měsíční výpis nebo ovládání
internetového bankovnictví. Tady už jednoduché řešení hledat nemůžeme.
Banky využívají důvěru lidí a jejich přirozenou obavu ze změny.
Naštěstí ne všechny. Některé se snaží získat nové klienty, a proto
přicházejí s různými výhodnými nabídkami a produktovými balíčky.
V mnoha případech jsou výhody jednotlivých balíčků závislé na určitých podmínkách, které musí klient pravidelně plnit. Zde by měl svoji
roli sehrát nezávislý finanční poradce a najít individuální řešení. Ideálním výsledkem by měl být běžný účet a přidružené služby s nulovým
poplatkem včetně výběru peněz ze všech bankomatů a nejen v ČR.
Základní umělecká škola Školní 139, 672 01, Moravský Krumlov

PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ŠK. ROK
ZUŠ v Moravském Krumlově poskytuje ve školním roce 2014 / 2015
umělecké vzdělání ve třech oborech: obor hudební, výtvarný, taneční
» HUDEBNÍ OBOR: Do hudebního oboru přijímáme žáky od 5 let.
Hra na klavír, akordeon, keyboard, smyčcové nástroje, kytara klasická,
kytara elektrická, kytara basová, bicí nástroje, dechové nástroje (zobcová
flétna, trubka, baskřídlovka, pozoun, příčná flétna, klarinet, saxofon) zpěv
sólový a sborový zpěv. Možnost zapůjčení nástrojů na 1 rok.
» VÝTVARNÝ OBOR: Do výtvarného oboru přijímáme děti od 5 let.
Výuka probíhá formou tříhodinového bloku - jedenkrát týdně. Výtvarný
obor nabízí rozmanité techniky: kresba, malba, grafika, keramika,
výroba šperků, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura aj.
» TANEČNÍ OBOR: Do tanečního oboru přijímáme děti od 5 let.
Taneční obor nabízí taneční průpravu, současný tanec, lidový tanec,
moderní tance. Tento obor má zázemí v tanečním sále (zahrada školy).
Přijímací řízení: Zápis na šk. rok 2014/15 se koná na ZUŠ v
Moravském Krumlově od 26. 5. do 29. 5. - od 13.00 do 16.00 hod.
Předpokladem přijetí dítěte jsou základní hudební, výtvarné nebo
taneční schopnosti. Máte-li zájem, aby vaše dítě rozvíjelo svůj talent,
přijďte k nám společně do školy a přihlašte Vaše dítě ke studiu.
Jakékoliv bližší informace Vám poskytneme na tel.515 322 283
nebo e mail-zusmkrumlov@sis.znojmo.cz

Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168
otevírá v týdnu od 28. 4. 2014

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
do nového šestiletého oboru i pro žáky devátých tříd.
Podrobné informace na www.mkgym.cz
nebo tel. číslech 515 322 234, 607 004 482
Sedmáci, pokud jste dosud nepodali přihlášku a máte zájem
studovat na naší škole, máte možnost ještě nyní.
Deváťáci, kteří jste nebyli přijati na školu podobného typu z důvodu
velkého počtu uchazečů, máte druhou možnost u nás.
Rádi Vás uvítáme v naší škole, kde se každou chvíli něco děje!!!

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 3
Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127,
Moravský Krumlov otevírá

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

do těchto oborů vzdělání:
Obory vzdělání s výučním listem: • Strojní mechanik • Karosář
Obráběč kovů • Truhlář • Podkovář a zemědělský kovář • Umělecký
kovář a zámečník, pasíř • Kuchař - číšník • Stravovací a ubyt. služby
Obory vzdělání s maturitní zkouškou: • Mechanizace a služby
Ekonomika a podnikání • Autotronik
Bližší info: Ing. Čermáková – cermakova@ssmk.eu, tel. 739 570 617
Mgr. Kováříková – kovaříkova@ssmk.eu, tel. 601 383 159

Den otevřených dveří
ve školičce Sovičce
Dětský klub Sovička se sídlem
v Hrubšicích 21 vás zve na Den
otevřených dveří, který se koná ve
dnech 22. a 23. května od 9 do 16
hodin. Srdečně jsou zváni rodiče dětí
již od 2 let, kteří uvažují o umístění
svého děťátka do menší školičky.
Pro malé návštěvníky budou
připravena stanoviště na rozlehlém dvoře jako zalévání kytiček,
roztloukání ořechů, setí, pro malé
výtvarníky i několik tvořivých
dílniček a nakonec si děti odnesou i malý dárek. Rodiče i děti si
mohou prohlédnout vnitřní pro-

story školky, seznámit se s činností školičky, shlédnout fotogalerii i výtvarná díla dětí.
Dětský klub Sovička funguje
třetím rokem jako nekomerční
nezisková iniciativa, která nabízí
láskyplný prostor pro děti již od
2 let. Maximální počet 6 dětí zajišťuje citlivý individuální přístup
ke každé malé osobnosti. Velkou
výhodou je i častý pobyt venku
v krásné okolní přírodě. Více na
www.klubsovicka.cz .
Dětský klub podporuje Město
Ivančice, JMK, a řada sponzorů.

Aktivní senioři pomohou
svým vrstevníkům

/Kraj/ V prostorách krajského
školicího střediska se ve středu
30. dubna uskutečnil první z řady
seminářů s názvem Senioři sobě
II. Hlavním cílem projektu je předcházení páchání trestné činnosti na
seniorech, posilování jejich bezpečí a zdravého životního stylu.
Základním principem projektu
je využití aktivních a spolehlivých seniorů - kurýrů prevence k oslovování vrstevníků ve svém
okolí, kteří žijí osamoceně, málo
vycházejí z domu, mají zdravotní
problémy apod. a snadno se tak

mohou stát obětí trestného činu.
Právě takzvaní kurýři prevence
z řad seniorů se zúčastnili úvodního semináře, na kterém byli
proškoleni ve výše zmíněných
oblastech, obdrželi informační
materiály a s jejich pomocí pak
budou dále působit na své vrstevníky formou osvěty.
Projekt Senioři sobě II. organizuje krajské ředitelství policie
s krajským úřadem JMK a střední
policejní školou v Brně. Semináře se postupně uskuteční ve všech
okresních městech JM kraje. /abé/

Projekt „Podpora přírodovědného
„
a technického vzdělávání
na středních školách v Jihomoravském kraji realizovaný na Střední
škole dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově. Registrační
číslo projektu: CZ.1.07/1.1.0.0/44.0006
Střední škola obchodu, dopravy a služeb realizuje v tomto školním
roce volnočasové aktivity pro žáky základních škol. Každý týden
navštěvují žáci sedmi základních škol dílny odborného výcviku, kde
si vyzkoušejí některé dovednosti truhlářů, kovářů, zámečníků či automechaniků. Všechny tyto kroužky navštěvují také dívky. Jedné z nich,
Gabriele Knotkové, jsme položili několik otázek:
Jak se ti líbí práce v kroužku truhlář, který navštěvuješ? Líbí se mi
moc, učím se věci, které budu ve škole potřebovat.
Co v kroužku děláte? Učíme se pracovat se dřevem, zatím jsem si
udělala třeba vařečku nebo prkýnko.
Letos budeš ze základní školy vycházet, jaký obor a na které střední
škole budeš studovat? Půjdu na vaši školu v Moravském Krumlově,
vybrala jsem si právě obor Truhlář.
Ovlivnil kroužek výběr tvého budoucího povolání? Ano, právě díky
kroužku jsem si tento obor vybrala. Zjistila jsem, že mě práce se dřevem
baví natolik, že bych se jí chtěla věnovat i ve svém budoucím povolání.
Ing. Ivana Čermáková, věcný manažer projektu

Projekt „K environmentální „
výchově moderní terénní výukou

Vážení čtenáři, po třech měsících bychom Vás opět rádi informovali o
akcích spojených s projektem K environmentální výchově moderní terénní výukou (CZ.1.07/1.1.16/02.0001) na Gymnáziu Moravský Krumlov.
V závěru zimy pokračovali žáci s vyučujícími na zpracování dat a odebraných vzorků z podzimních terénních výjezdů. S počínajícím jarem vyrazili
žáci s učiteli do terénu provádět nová srovnávací měření na stávajících lokalitách. Během zimních měsíců vytvořili vyučující také pracovní listy a metodiky k nově vybraným lokalitám na řece Jihlavě. V rámci výuky přírodovědných předmětů mohou žáci na kolech navštívit osm nových míst, na kterých
budou provádět měření a odběr vzorků. Vybrána byla čtyři místa v pstruhovém a lipanovém pásmu Jihlavy, konkrétně Mohelno - pod hrází, Mohelno
- pod mostem, Templštýn - tábor, a Hrubšice - pod mostem a čtyři lokality
v parmovém a cejnovém pásmu řeky v Řeznovicích - pod skálou, v Alexovicích - pod splavem a v Ivančicích - pod mostem a na Réně (pod mostem).
Podobně jako minulý rok uskutečnil se i letos 23. 4. projektový
den - „Den Země“. Žáci navštívili místa v Moravském Krumlově
a v okolních obcích, aby provedli kontrolní měření a odběr vzorků pro
zjištění kvality odpadních vod. V následujících měsících budou provádět porovnání naměřených hodnot s hodnotami získanými při měřeních
o loňském Dni Země.
Mgr. Petr Eckl, asistent projektu

Evropo? Jak pracovat s mládeží? Tréningem!
Ve Středisku volného času Ivančice se uskutečnil mezinárodní školicí kurz, který byl podpořen z programu Mládež v akci. Do Ivančic
zavítali pracovníci z deseti evropských zemí, kteří pracují s mladými
lidmi a neformálními skupinami
v různých oblastech činností.
Hlavním cílem celého kurzu byla
výměna zkušeností při práci s mládeží, také odborné semináře jako
Public relations, mediálno, komunikace, práce s cílovou skupinou,
trendové aktivity, metody práce
s mládeží, podpora pracovníků,
a další. Kurz byl také zaměřen
na trendové aktivity, které mladí lidé
vyhledávají. Účastníci absolvovali
sérii praktických ukázek a workshopů. Vše si mohli vyzkoušet.

Spektrum aktivit bylo opravdu
pestré. Různě zaměřené dílny od
sportovních aktivit, multimédia,
tanec, tvořivka a další. Vzájemná
inspirace s mixem multikulturních
příchutí se linula celým kurzem.
„Taneční podložky jsou opravdu
úžasné, hned, jak přijedu domů,
je koupím, fakt inspirativní, díky
moc!” říká Diana z Maďarska.
Kurz byl také obohacen o návštěvu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Radní pro školství
p. Jiří Janda přivítal účastníky v zasedací místnosti. Proběhla zajímavá diskuze i s ředitelkou SVČ
Janou Heřmanovou na téma financování aktivit pro mládež, podpora
neformálního vzdělávání a politika
mládeže v České republice.

V rámci multikulturního večera každá dvojice pohovořila o
místních tradicích a zvycích. Multikulturní kuchyně s výkladem a
ochutnávkou byla velmi osvěžující
a pro mnohé velmi povzbuzující a
inspirativní.
„Wow, tolik skvělého jídla. Nevím, co dříve ochutnat,” liboval si
Dragos z Rumunska.
Na závěr kurzu aktivity směřovaly k navázání nových strategických
partnerství a námětů pro další tréninkové kurzy do budoucna.
Kurz probíhal ve velmi přátelské atmosféře, všichni si odvážejí
spoustu nových námětů a inspirací.
Neformální večírky a spontánní
situace vedly k navazování nových
přátelství a kontaktů. Jazykem kur-

zu byla angličtina. Důležitý fakt je,
že znalost cizího jazyka je v dnešní
vyspělé společnosti zásadní, a na
kurzu se to jen potvrdilo.
Do tréningu byli aktivně zapojení
dobrovolníci evropské dobrovolné
služby - Mario ze Španělska, Ana
z Portugalska a Davide z Itálie.
V rámci projektu vznikla spousta
zajímavých inspirativních výstupů,
které budou zapracovány do brožury, jež bude zaslána i do ostatních
partnerských zemí.
Do budoucna připravuje Středisko volného času Ivančice další školicí kurz zaměřený na multimédia.
Věříme, že projekt bude podpořen,
a uskuteční se tak další kurz plný
inspirace pro práci s mladými lidmi.
Jan Dvořák, SVČ Ivančice

(P)otraviny na našem stole - luštěniny
Hrách a kroupy, to je hloupý, to
my máme každý den…
Ne, to vůbec není hloupý.
Dokonce je to geniální, tak jako
všechny jednoduché věci. Naši
prapředci ve své chudobě jedli
střídmě, ale výživně. Věděli, jaké
potraviny vzájemně kombinovat,
aby z nich měli maximální užitek.
Dnes se mnozí z nás s luštěninou
na talíři setkají jen v neodmyslitelném doprovodu párku, uzeného či
vejce. Komu po takovém obědě
není těžko, ať hodí kamenem.
Luštěniny by se měly konzumovat mnohem častěji, než je v našich
končinách zvykem, ale v menších
dávkách. Postačí 2 - 3 lžíce na porci, ideálně v kombinaci s obilninou
a zeleninou. I když je něco zdravé,
není nutné se toho přejíst.
Hrách, čočka, fazole, cizrna aj.
jsou výborným zdrojem bílkovin.
Jejich pravidelná konzumace napomáhá snižovat hladinu cukru a tuků
v krvi, což prakticky znamená, že
ochraňují před vznikem diabetu

a srdečně cévních onemocnění.
Mají ovšem i svá notoricky
známá úskalí. Důležitá je správná
úprava - tedy dlouhé namáčení
(min. 6 hodin) a výměna vody
před vařením či vaření v tlakovém
hrnci, což přispívá ke zlepšení
stravitelnosti. Také přidání aromatických bylinek nebo kousek
mořské řasy snižuje jejich nadýmavost. Vyzkoušet můžete majoránku, saturejku, bazalku, tymián,
bobkový list, Mahá koření (směs
kmínu, koriandru a hořčice) aj.
Kdo má velké problémy s
trávením, ale oblíbeného jídla se
nechce vzdát, může zkusit fazole
adzuki nebo červenou loupanou
čočku - tyto neosahují puriny
(látky způsobující nadýmání),
také cizrna je na ně chudá.
Zejména adzuki jsou ceněny
pro svou stravitelnost a léčebné
účinky. Cítíte-li potřebu podpořit
funkci ledvin a močového měchýře, recept na odvar z fazolek
najdete zde: www.jimejinak.cz/

2013/12/vyvar-z-fazoli-azuki/ .
Kontroverzní potravinou je
sója, jedněmi opěvovaná, druhými
zatracovaná. Pravdou ovšem je, že
v asijských zemích, kde se používá
po tisíciletí, je technologie úpravy
sóji uzpůsobena tak, aby zrušila její
negativa a podpořila pozitiva. Pomocí fermentace, různého nakládání a zrání vznikají velmi výživné,
energeticky vyrovnané a lehce
stravitelné produkty. Bez obav tedy
můžeme do našeho jídelníčku zařadit fermentované sojové výrobky,
jako je tempeh, miso pasta, shoyu
a tamari omáčky (ochucovadla).
O sóji více zde: www.margit.cz/
soja-prospiva-skodi .
Z luštěnin lze vykouzlit mnoho
variabilních, chutných a zdravých
jídel. Karbanátky, nákypy, pomazánky, rizota, guláše, polévky,
výborné jsou do salátů těstovinových i zeleninových nebo naklíčené (např. mungo fazolky - chutí
připomínají mladý zelený hrášek)
na posypání čehokoliv ...

CIZRNOVÁ POMAZÁNKA
200 g cizrny (suché) - po nabobtnání zvětší objem cca na 450
g - namočíme nejlépe přes noc,
ale je daleko lepší nechat ji 1-2
dny naklíčit, zlepší se chuť cizrny
i její stravitelnost. V tlakovém
hrnci vaříme cca 45 - 60 min.
Po uvaření musí jít kulička lehce
rozmáčknout mezi prsty.
Velkou cibuli osmahneme na
olivovém oleji se solí do sklovata,
můžeme k závěru přidat i česnek.
Cibuli přihodíme k cizrně do mísy
a rozmixujeme, ochucujeme kvalitní sojovou omáčkou, umeoctem
a 1 - 2 lžícemi Tahiny - sezamová
pasta. (Koupíte ji ve zdravé výživě.
Je sice dražší, ale v lednici vydrží
dlouho a má mnohostranné použití
na sladko i na slano, je výborná
jen tak na chleba s máslem. Má
velkou nutriční hodnotu. Bez ní to
není „ono“). Hotovou pomazánku
mažeme na kváskový či jiný chléb
nebo na listy salátu, mrkev, řapíkatý celer a podobně.
/ALPe/
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Soutěž hasičů v Petrovicích Přírodní zahrada při ZŠ a MŠ Řeznovice
Na sobotu 26. dubna připravili členové SDH Petrovice okrskovou
soutěž v hasičském sportu, které se účastnilo celkem 5 družstev. Po zahájení propuklo soutěžní klání a každé družstvo se předvedlo ve dvou
pokusech co nejrychleji zasáhnout cíl. Prvenství si časem 25,35 sec.
vybojovali hasiči z Vémyslic, druhé místo zaslouženě patří Lesonicím
a třetí příčku obsadilo SDH Tulešice. Za své výkony si tato družstva
odvezla poháry a diplomy. Děkujeme všem příznivcům hasičského
sportu, kteří tuto akci podpořili svou účastí. Poděkování patří i rozhodčím a organizačnímu týmu. Vlastislav Solař, velitel ZJSDH Petrovice

36. výstava vín ve Višňovém
Tradičně každoročně je neděle Božího hodu velikonočního pro příznivce a milovníky vína nejen z Višňového svátek vína. Letošní 36.
ročník Výstavy vín nabízel všem přítomným téměř 400 vzorků bílých,
růžových a červených vín z jihomoravských vinařských oblastí. Nechybělo i několik vzorků ze sousedního Rakouska.
Hodnotící komise sestavená pro tento ročník zasedla již v pondělí 7.
dubna v sále restaurace U Brázdů a stanovila toto ohodnocení: ŠAMPION
- Chardonnay 2013 PS, Vinné sklepy Lechovice. Nejlepší víno ročníku
2013 - Rulandské šedé 2013 PS, Tvarůžkovi, Prosiměřice. Nejlepší víno
malovýrobce 2013 - Müller Thurgau 2013 PS, Pavel Venhuda, Vítonice.
Nejlepší bílé víno malovýrobce z Višňového - Veltlínské zelené 2013 PS,
Jan Ludvík, a červené - Zweigeltrebe 2012, Petr Adámek,Višňové 346.
Vlastní Výstava vín s ochutnávkou všech vzorků započala v 10 hodin v sále sportovní haly ve Višňovém. Zcela zaplněná hala odměnila
svým potleskem poháry a diplomy oceňované výrobce vín, kteří tyto
ceny přebírali z rukou předsedy ZO Českého zahrádkářského svazu
Višňové pana Václava Adámka, pana Antonína Salety a starosty Vladimíra Korka. Skutečně tu nejlepší atmosféru k tomuto lahodnému
moku dodávala Cimbálová muzika Antonína Stehlíka. Perfektně měli
zahrádkáři připraveno i občerstvení v pestré nabídce.

Menšíci podpořili Světový
den porozumění autismu

Žáci 6. A, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B a 9. tř. ZŠ V. Menšíka v Ivančicích se
zapojili během měsíce března 2014 do soutěže MODRÝ DEN ke Světovému dni porozumění autismu. Modrá beruška - komunitní centrum
rodičů a dětí s poruchou autistického spektra, u příležitosti Světového
dne porozumění autismu vyhlásilo soutěž. Úkolem bylo vyrobit plakát
na podporu kampaně „Light It Up Blue“, vyvěsit ho na viditelné místo
ve škole a jeho fotografii odeslat pořadatelům. Dále akci podpořit tím,
že škola uspořádá MODRÝ DEN, tj. každý žák třídy, který se aktivně
zapojí, by měl mít na sobě nějaké modré oblečení.
Vítězem celé soutěže se stala 7. B třída s třídním učitelem Mgr. Pavlem
Švehlíkem a získala tak vstup do brněnského lanového centra. Gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! Lenka Vokurková, zkráceno

Naše školní zahrada je místem
setkávání. Pravidelně se tu potkávají děti z mateřské školy s dětmi
z družiny. Hrají si zde společně
kluci i holky, školáčci, ale i prvňáci
s páťáky. Rádi tu setrvají maminky
nebo tatínci, když si přijdou odpoledne pro své ratolesti. Odehrávají
se tu významné akce v životě školy,
nejen zahájení a rozloučení se školním rokem. Těchto akcí se vedle
dětí, rodičů a prarodičů účastní i
bývalí žáci a další hosté.

životního prostředí a dotací získali
částku 70 000 korun.
V dubnu 2013 na slavnostním
Vítání jara jsme rodiče a příznivce
školy seznámili s našimi velkými
plány a požádali je, aby se společně
s námi podíleli na jejich uskutečnění. O necelý měsíc později proběhla
brigáda, které se zúčastnilo více
než 30 nadšených tatínků, maminek
a dětí. Společně jsme udělali opravdu hodně práce - dřevěné ohrazení
k vyvýšeným záhonům, nátěry

Zakládáme vyvýšené záhony

Před dvěma roky jsme začali
přemýšlet, jak s naší zahradou
v budoucnu naložíme. Pozvali
jsme paní Křivánkovou, odbornici
z brněnského střediska environmentální výchovy Lipka. Pod jejím
vedením děti hledaly možnosti, jak
do zahrady přilákat další živočichy.
Jejich nápady jsme zapojily do vize,
ve které se objevily pojmy jezírko,
přírodní učebna, koutek s divokou
přírodou, biotop louka, vyvýšené
záhony, bylinkový záhonek, zelená
střecha, stavby z proutí, domečky
pro hmyz. Hledali jsme cestu, jak
naši vizi začít naplňovat, aby zahrada pomáhala ještě více rozvíjet
vztah dětí k přírodě a umožnila
pochopení přírodních dějů. Předložili jsme projekt na ministerstvu

laviček a průlezek, úpravy terénu v
rekreační části zahrady. Největším
úkolem však bylo vybudování zahradního jezírka o velikosti 4 x 3 m.
S dětmi jsme v dalších dnech čekali
na první déšť, aby se jezírko začalo
plnit vodou. Jezírko bylo osázeno
vodními rostlinami a všichni jsme
společně pozorovali, jak se život v
jezírku a jeho okolí mění a postupně se tu zabydlují noví živočichové
- bruslařky, pulci, larvy vážek.
Během letních prázdnin vznikl u
jezírka nový plot s brankou, aby byla
zajištěna bezpečnost dětí. Součástí
plánů bylo vybudování systému zavlažování dešťovou vodou, a proto
byly upraveny svody vody a nainstalovány barely na dešťovou vodu.
Tyto práce provedly odborné firmy.

Na podzim jsme společně s dětmi založili 4 vyvýšené záhony a
začali jsme využívat jeden z nich
jako kompostér. Krátká zima byla
příznivá pro brzké osetí záhonků
i prostoru vyhrazeného pro vznik
louky. Příští rok budou děti moci
porovnávat rozmanitost živočichů
na běžném trávníku a na naší louce.
K ovocným stromům, které na
zahradě máme - třešním, višni,
jabloním, hrušni, švestkám, meruňce a broskvoni, jsme vysadili
nové stromky. Při jejich výběru
jsme zohledňovali, aby ovoce dozrávalo i mimo hlavní prázdniny,
aby si je děti mohly užít. Zahradu
obohatil černý jeřáb, keře borůvek
a malin. Také jsme chtěli do našeho kraje vrátit původní dřeviny,
a proto svoje místo našla i kdouloň
a mišpule. Děti zasadily stromky
a také bylinky, které rodiče darovali ze svých zahrad. Bylo potřeba
obnovit a rozšířit naši výbavu
zahradního nářadí. Byla pořízena
drtička větví, elektrické nůžky
na živý plot a sekačka na trávu.
Několikrát během roku se potvrdilo, jak báječné rodiče ve škole
máme. Vždy se najdou maminky
anebo tatínci, kteří jsou ochotni
přiložit ruku k dílu, když je požádáme o pomoc. Na jaře se rodiče
nabídli, že vytvoří společně s dětmi
domeček z vrbových proutků. A
děti samy vyrobily oplocení k nově
vznikajícímu bylinkovému záhonku a s malou dopomocí dospělých
tunel na prolézání. Všechny vrbové
stavby prostor zahrady povýšily a
zútulnily. Školáci pravidelně zalévají vrbové domečky, keře, stromy
i záhonky a doufají, že se brzy
zazelenají. Učí se, že když člověk
něco vytvoří, práce tím nekončí.
Následuje proces daleko delší a
pro některé už ne tolik zábavný, o
rostliny je třeba pečovat. Podobně
přispělo k rozvoji zahrady vytvoření zastřešené přírodní učebny a
zakoupení stolů a laviček. Smyslem

učebny je napomoci učení se v přírodě a zpříjemnit pobyt v zahradě.
Je báječné, jak nadšeně s námi
děti pracují. Je zajímavé pozorovat,
jak se kluci i holky umí postavit k
práci, kdo si poradí s rýčem anebo
lopatou, kdo sám pilkou přeřízne
větev, kdo se nebojí přijít s nápadem, jak zlepšit postup. A kolik
legrace při takové společné činnosti
zažijeme! Úsměv na tváři nás učitelů vykouzlí i malý klučina, který
právě přišel zalévat mladý stromeček a ptá se: „Co je to za prvouku?
Vždyť my se vůbec neučíme!“
Děti často spontánně pozorují
a upozorňují ostatní, co se v přírodě
děje. Ale nejdřív je i tomuhle musíte naučit, nejdříve probíhá taková
činnost řízeně. Už při pobytu v MŠ
pozorujeme, obdivujeme a později
i určujeme rostliny, ptáky, brouky
a jiné živočichy, které potkáme na
svých výpravách do okolí - k řece,
do lesíka, na skalku, k rybníku.
Blízkost těchto lokalit je velkou
výhodou naší školy.
Abychom podpořili děti v jejich
zájmu o přírodu, rozhodli jsme se na
zahradu nainstalovat dvě naučné tabule s tematikou vodních a bezobratlých
živočichů, které můžeme vidět na zahradě a v jezírku. Tabule vznikly spoluprací s občanským sdružením pro
ekologickou výchovu Rezekvítek.
V červnu loňského roku jsme
převzali plaketu Přírodní zahrada,
která nám byla udělena ekologickým institutem Veronica. Na tohle
ocenění jsme velmi hrdí, protože
je výsledkem společné práce pedagogů, dětí a rodičů. Vnímáme,
že s postupnou proměnou zahrady
se mění i náš pohled na ni, že se
učíme všichni - děti i my dospělí.
Bez rodičů našich žáků bychom si s
tímto velkým úkolem sami neporadili, a tak slavnost Vítání jara, která
proběhne 6. května, bude poděkováním všem, kteří nám pomáhají.
Fotografie si můžete prohlédnout
na www.zsreznovice.org

Jak vidí Bezgestfest holka z Prahy
Jana z Krumlova potkala Lenku
z Prahy po cestě na 3. ročník Bezgestfestu - festivalu regionálních
ochotnických divadel.
Jana: „Ty jsi přijela z Prahy na
Bezgestfest?“ Lenka: „No vlastně
jsem přijela na den za prací, ale
zůstala jsem kvůli Bezgestfestu
o pár dní déle, a nemám ani mikinu.“ Obě: „Hihihi.“
Pátek 25. dubna: EĎAS MK
(soubor při gymnáziu) hra Davida
Drábka SHERLOCK HOLMES:
VRAŽDY VOUSATÝCH ŽEN napínavá detektivka plná zvratů.
J: „Tak co? Já to viděla a přišla
si znovu poslechnout monology režiséra Jiřího Lišky v roli zavražděného muže. Vždycky mě dostanou.
Vem si, mrtvola s úlem na břiše...“
L: „Mě překvapil ten závěr, dvojčata bych nečekala.“ J: „Kluci Frimlovi v originálním souboji.“
Mezi představeními se J & L baví
venku při hudbě dua Hurikán a o
žaludek se jim stará fa Makovický.
DIVADELNÍ SPOLEK LESONICE hra Patricka Haudecoura
LÁZEŇ PERLIVÁ - komedie
odehrávající se ve francouzských
lázních z počátku 20. století.
J: „Chytlavá píseň Cesta byla
nádherná!, prolínající se celým
představením, mě odbourala stejně
jako většinu diváků. Doteď mi zní v
hlavě. A režisér Josef Kocáb v roli
opilého sluhy, vždy mimo rytmus,
byl skvělej, jako celý ansámbl.“
L: „V Praze je někdy k vidění
profesionální představení s drahým
vstupným, u kterého je cítit, že
herci nehrají srdcem, protože to
berou jako práci. Nečekala jsem, že
u ochotníků najdu stejně profesionální představení, u kterého navíc
funguje humor. Páteční divadla totální překvapení.“ J & L na afterparty trvající do noci tančí a zpívají
při hudbě dua Wendy & Lea.
Sobota 26. dubna: ADS ŠPALEK MK představení dětí nejen

pro děti O ČERVENÉ KARKULCE, ale trochu jinak...
Pak DOBŠICKÉ NÁRODNÍ DIVADLO, hra Jaroslava Koloděje
JAK TO VIDÍ RYBY Z VODY
- hra o rybářích, plná emocí...
L: „Nechytla jsem začátek, kvůli
práci jsem jela do Podyjí, díky za tu
mikinu. Jak to začínalo?“ J: „Udělali
z nás diváků ryby, krmili nás a chytali. Režisérka Martina Výhodová
přesvědčila diváky, že rybáři nejsou
tiší blázni a rybařina není relax, ale
adrenalinová zábava plná zranění.“

zpěváka či píseň podle zahraného
úryvku. Vítězové si zkusili roli muzikanta v instrumentálním souboru.
Pak DS BEZGEST MK hra
Milana Kundery JAKUB A
JEHO PÁN - Pocta Denisi Diderotovi - vtipná, hravá a moudrá komedie v režii Marka Ostrovského, hra
na částečně vyvýšeném pódiu.
J: „Hra je nadčasová, protože
témata lásky a chtíče, přátelství a
zrady se neustále opakují.“ L: „Výprava a kostýmy super, ale hlavně
fígl s postelí měnící se ve vězení

L: „A co Karkulka? Chtěla jsem jí
vidět.“ J: „Už jsme ji s dětmi viděli,
ale stejně jsme se těšili. Obdivuji
režisérku Moniku Ostrovskou (žákyni 9. třídy ZŠ) a všechny děti,
které si našly čas a nazkoušely originální, téměř profesionální divadlo
plné tance a zpěvu.“
Čekání na vrcholné představení
festivalu bylo zkráceno mimo jiné
i překvapením, na které přítomné
diváky vábil Bořivoj Švéda, jenž byl
v roli uvaděče a moderátora po celou dobu festivalu. Z překvapení se
vyklubala soutěž a la poznej slova,

mě dostal.“ J: „To byl obrovský
úspěch, měli velkou trému, neboť
to byla premiéra.“ L: „A do toho
ještě vlastně organizovali celý festival, klobouk dolů, jak to zvládli.“
PS: Pokud chcete nasát atmosféru Bezgestfestu 2014, rozloučit
se se stařičkým kinosálem (který,
jak uvedl starosta Tomáš Třetina, se
má rekonstruovat za podpory EU)
a zapomenout na starosti všedního
dne, přijďte zhlédnout reprízu hry
JAKUB A JEHO PÁN ve dnech
6. 5. a 9. 5. v MK Sokolovně.
Jana Ukropová a Lenka Nižnanská
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Krumlov před léty
ORIENTAČNÍ NÁKRES
ulice Růžová

č.p.
156
37/I

č.p.
157
21/II

č.p.
161
42/II

č.p.
162
20/II

č.p. č.p. č.p.
49/II 50/II 43/II

Ulice Růžová č. p. 156 - 157, 161 - 162
Dům s č. p. 156 (37/I) patří rovněž k původní zástavbě. Původně
šlo o přízemní dům se dvěma okny. Mezi lety 1867 až 1889 patřil
Filipině Lebedové, dále do roku 1898 Karlu Lebedovi a poté Žofii Lebedové (nar. 1867 v Zahořanech), vdově po úředníkovi. V Moravském
Krumlově bydlela od roku 1894 a přestavovala dům v letech 1903
a 1927. Těsně před válkou jsou zde doloženi manželé Chytilovi. Holič
Alois Chytil (nar. 1899 v Kyjově) žil v Krumlově se ženou Františkou
od roku 1924. Před válkou zde žil také zemědělský dělník p. Krejčí.
Vedlejší výstavnější dům v ulici s č. p. 157 (21/II) příslušel již územně do původního židovského ghetta. V roce 1894 patřil dům Franzi Kukulovi, který k domu přistavoval pomocí stavitele V. Wondraka stáje.
Franz Kukula je v domě doložen ještě v roce 1912. Nejpozději v roce
1924 pak dům prokazatelně patřil Hynku Burdovi, řezníkovi a uzenáři. Hynek Burda upravil obchodní místnost v domě a pomocí firmy
stavitele Jana Herforta pak vyzdobil fasádu štukami. V roce 1931 pak
s pomocí Arthura Potschky modernizoval lednici v zadním traktu. Velká přestavba domu proběhla v roce 1935 opět pod vedením Wondraka.
Dům je na jeho plánu vymalován jako přízemní se štítem nad vchodem,
v zadním traktu se nacházela lednice, dílna, udírna a prádelna.
Rodina Burdova pocházela z Horních Kounic. Místní řeznictví bylo
jedním ze známých a dobře prosperujících obchodů. Hynek Burda byl členem Čs. obce legionářské a měl čtyři syny. Jeho obchod byl za války uzavřen. V letech 1948 - 1949 si rodina postavila dům č. p. 26 na Zámecké.
Sousedící dům č. p. 161 (42/II) patří také k původní zástavbě a má
téměř stejný vzhled od svého vystavění v roce 1932. V roce 1892 patřil
dům Matějovi Hrdému. Nejpozději od roku 1907 patřil dům Matějovi
a Petronele Valentovým. Ti tehdy přistavovali k domu stáje. Matěj
Valenta se živil jako pouliční zametač. V roce 1932 Valentovi a Anna
Pišťáková vystavěli prostřednictvím firmy A. Potschky přízemní novostavbu se třemi okny a dveřmi napravo, nadokenní část domu byla
na plánku ozdobena šrafováním.
Dnešní rohové č. p. 162 (20/II) stojí na parcele vybombardovaného
domu. Prokazatelně mezi lety 1894 až 1912 patřil původní dům Franzi
a Paulině Bučkovým. Dále je v pramenech mezera. Až v roce 1932 je
v domě jistě doložen Karel Zavřel, bratr Václava Zavřela z horní části
ulice Růžové. Karel Zavřel se živil jako krejčí a měl ženu Františku.
Rodina zde po válce postavila v rámci dvouletky nový dům. Plány
pocházejí z roku 1947 od zednického mistra Františka Bureše. Je na
nich vykreslena podsklepená patrová stavba, v přízemí se nacházela
krejčovská dílna. Do užívání byl dům dán v roce 1949.
Následujícím domem bylo č. p. 49/II. V roce 1932 patřilo pokrývači
Josefu Fialovi (nar. 1868 v Dobřínsku). Jeho žena Klára pocházela
z Bohutic, děti se jmenovaly Anna, Marie, Josef, Mathilda, Alois
a Anděla. Josef Fiala pracoval podle pamětníků v pokrývačské firmě
na Kavalírce. Jejich přízemní domek byl po bombardování stržen.
Dnes je na parcele travnatá plocha.
Předposlední dům v ulici bylo č. p. 50/II. V roce 1932 patřilo Kateřině Veselé, o které se zatím nic dalšího nepodařilo zjistit. Dům byl
rovněž po bombardování stržen.
Ulice končila č. p. 43/II. V roce 1932 patřil dům Antonínu Veselému,
jeho ženě Ele a dceři Ele. Veselí zde měli obchodní dům. Podle pamětníků odešli s německou okupací a v domě až do konce války provozovala
rodina Košaříkova pekařství. Dům byl rovněž zlikvidován bombardováním a na parcele se dnes nenachází žádná zástavba. 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 - Rukopis Ericha Sloscheka; Výpovědi pamětníků.

Bambiriáda 2014 se blíží
I v tomto roce se bude konat v rámci Jihomoravského kraje přehlídka
volnočasových aktivit pro děti a mládež s názvem Bambiriáda v Ivančicích. Probíhat bude 23. a 24. května v areálu Horizontu Střediska
volného času Ivančice na Zemědělské ulici. Hlavním pořadatelem je
Česká rada dětí a mládeže. Organizátorem akce v Ivančicích je Středisko volného času v Ivančicích. Záštitu nad touto celorepublikovou akcí
převzalo Ministerstvo obrany ČR, náměstek hejtmana JMK Stanislav
Juránek a místní záštitu převzal starosta města Ivančice Vojtěch Adam.
Letošní motto této celorepublikové akce je „Jsme tady už pětadvacet
let“, které odkazuje na výročí sametové revoluce, kdy za totalitních
vlád komunismu i druhé světové války byla spousta volnočasových
organizací zakázána a pronásledována. Dá se to brát i jako ukázka toho,
jaké široké možnosti dnes děti a mládež mají.
Program dvoudenní ivančické Bambiriády naplní pódiová vystoupení divadelních, tanečních, pěveckých a dalších souborů, tvořivé dílny,
ekologické hry a soutěže, sportovní turnaje, lanové a zážitkové aktivity,
hudební koncerty a mnoho dalších. Vstup pro návštěvníky je zdarma.
Slavnostní zahájení akce proběhne v pátek 23. května 2014 v 10.00
hodin v areálu Střediska volného času v Ivančicích.
Podrobné informace o Bambiriádě naleznete na webových stránkách: www.bambiriada.cz a www.svcivancice.cz

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Fotky ze Severní Dakoty
Tentokrát se s expedicí vydáme do severní Ameriky. V Zrcadle č. 16. a 17. ze září loňského
byly uvedeny články „Za rodáky
z Němčic do Severní Dakoty“.
Byly popsány těžké začátky při
zabydlování a hospodaření v městečku Pisek v Severní Dakotě.
V čísle 16 byla uvedena fotografie pod názvem „Velice časté
obydlí nových osadníků“. Jednalo se o obydlí postavené z travnatých drnů a nebylo výjimkou,
že v takových „domech“ bydlely
některé rodiny až 12 let, nežli si
mohly postavit slušnější obydlí.
Bylo to tak typické obydlí, že
se dostalo i na poštovní známky
ve Spojených státech a Norsku.
Poprvé byla taková známka vydaná v roce 1962 v USA ministerstvem financí u příležitosti stého
výročí zákona o usedlostech. Stát
daroval osídlenci zdarma 64 akrů
pozemku státní půdy na západě
s podmínkou, že na něm bude žít
a obdělávat ho.
Fotografie drňáku nebyla pořízena v Pisku, nýbrž v Miltonu
- městečka asi 130 km severozápadně od Pisku v roce 1898 americkým fotografem Fredem Hulstrandem. Naštěstí k fotografii

Ještě jednou se stejný námět
drnového domu objevil. A sice
na norské poštovní známce v roce
1975 pro připomenutí 150. výročí
norské emigrace do Ameriky. Děti
na této známce byly proti předloze posunuty více do leva, jedná se
o propracovanější a kontrastnější
tisk nežli původní předloha. Hodnota známky v hnědém odstínu
byla 1,25 Norské koruny.
Fred Hulstrand byl profesionální americký fotograf. Narodil
na farmě švédským přistěhovalcům jako třetí ze šesti dětí.
V roce 1905 Hultstrand byl u toho, když jeho soused vyvolával
negativy v suterénu svého domu
a byl fascinován. V roce 1909
si zaplatil za soukromé hodiny
u fotografa v Miltonu a začal se
živit fotografováním. Díky němu
jsou k dispozici desítky fotografií
z doby ze začátku 20. století,
které zobrazují způsob života přistěhovalců na tehdejších farmách,
přičemž dbal, aby na většině fotografií byli lidé při nějaké činnosti.
Musíme upozornit, že není soulad
mezi uváděným rokem zhotovení
fotografie drnového domu a v té
době stářím Hulstranda. V roce
1898, který je uváděn jako rok

Matka přistěhovalkyně
v roce 1936

Matka přistěhovalkyně
na známce z roku 1998

existuje její popis. Na fotografii
jsou John a Margaret Bakkenovi
a jejich děti Tilda a Eddie před
svým domem z travních drnů.
Pod oknem je jejich pes. Tato fotografie posloužila jako podklad
pro poštovní známku vydanou
v roce 1962 v USA.
Zajímavé bylo, že v té době
platil zákon, podle něhož se zakazoval tisk poštovní známky s
podobiznami jednotlivců, kteří
nejsou mrtví nejméně 10 let.
Proto byly obě děti vyretušovány
kupkou sena. Bylo však ironické,
že v době vydání známky byl
ještě naživu John Bakken. Byl
synem norských přistěhovalců,
kteří přišli do Miltonu v roce
1896 a bylo mu v době zhotovení
fotografie 92 let. Zřejmě nedopatřením se tak dostal na poštovní
známku. Hodnota známky v modrém odstínu byla 4 centy.

vzniku fotografie, bylo p. Hulstrandovi teprve 10 let.
Americká poštovní služba vydala v roce 1998 známku o nominální hodnotě 32 centů u příležitosti
oslavné série 30 let dvacátého století. Jako podklad pro tuto známku
byla použita vyretušovaná fotografie portrétní fotografky Dorothey
Langeové (1895-1965) „Matka
přistěhovalkyně“. Také zde byla
matka Florence Thompsonová
(v té době měla 32 let) i její děti
Katherina a Norma ještě naživu.
Známka měla hodnotu 32 centů
a byla v hnědém odstínu.
Dorothea Langeová (18951965) se narodila v New Jersey,
studovala uměleckou fotografii
s několika známými fotografy
a v roce 1918 zahájila úspěšnou
portrétní kariéru v San Franciscu.
Přesto, že po celý život trpěla na
následky dětské obrny, dosáhla

Fred Hulstrand - Drnový dům v roce 1898

Poštovní známka vydaná
Ministerstvem financí
USA v roce 1962

Poštovní známka
vydaná v Norsku
v roce 1975

velkého úspěchu a právě fotografie Matky vystěhovalkyně
představuje vrchol její práce.
Neškodí si připomenout další
osudy fotografií této fotografky.
Na konci 60. let minulého století našel Bill Hendrie původní
originály Matky přistěhovalkyně
(Migrant Mother) a 31 dalších
fotografií Dorothey Langeové v
kontejneru v San José. Po smrti
Hendrieho a jeho ženy objevila
tyto fotografie při vyklízení domova rodičů jejich dcera Marian
Tankersley. Ve stejném měsíci,
kdy byla vydána americká známka (1998), byla na aukci prodána
fotografie s ručně psanými poznámkami Langeové a jejím podpisem za 244.500 dolarů. V listopadu 2002 se prodala archivní
fotografie „Matky“ od Dorothey
Langeové na aukci v New York
za 141.500 dolarů. V říjnu 2005
anonymní kupec vyplatil 296.000
dolarů v Newyorské aukci za
nově objevený snímek Langeové.
Jeho cena celkem šestkrát překročila původní nabízenou sumu.
Neuvěřitelné!
Musíme ještě připomenout, že
názvy této fotografie se různí, snad
vlivem překladu. Mimo uvedeného názvu Matka přistěhovalkyně
je také název Kočující matka nebo
Stěhovavá matka. Nejsprávnější je
Parní traktor s dvanácti radlicemi

asi Kočující matka, protože fotografie byla zhotovena až v roce
1936 při hledání práce.
Dalším fotografem, který pořídil kolem 120 fotografií od začátku 20. století na venkově Severní
Dakoty, byl F. A. Pazandak (1883
- 1973). Fotografie, které pořídil
na rodinné farmě, ukazují především použití strojů při zemědělských pracích. V jeho sbírce lze
zachytit vývoj od koňských potahů, přes parní traktor ke strojům
se spalovacími motory. I přesto
p. Pazandak fotografoval dělníky
při práci na poli a ve sbírce je i
několik fotografií rodinných. Kolekce jeho fotografií dokumentuje
mechanizaci amerického zemědělství na počátku 20. století.
Fotografie, kterou uvádíme,
ukazuje použití parního traktoru, za který je připojen pluh
s dvanácti radlicemi. Byl alespoň
jeden pluh s tolika radlicemi
v Rakousku - Uhersku před první
světovou válkou? Co myslíte?
Taková technika byla ale
v Severní Dakotě nezbytná, protože farmáři obdělávali kolem 45
ha půdy. Tam by už koňský potah
s běžným pluhem nestačil. Další
fotografie např. setí, sklizení,
mlácení lze najít na internetu.
Jsou velice zajímavé.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 05. 05. DO 18. 05. 2014
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 321 064, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• květen - MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V ROCE 2013. Výstava
fotografií - Městský úřad MK, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• květen - PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ MORAVSKÝ KRUMLOV. Výstava - Městský úřad MK, I. poschodí - po dobu otevření úřadu.
• květen - VÝSTAVA MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ:
Vystavují: K. Poul, J. Zvěřinová, M. Hošek, T. Hošek, A. Veselý, J. Kovářová, E. Toulová, H. Klusáková, S. Bureš, M. Dočkalová, J. Červinka - Indián,
E. Dočkalová, M. Strejčková, Fr. Kopetka, M. Světlík, L. Drahozalová, M. Vlašín,
K. Strnadová, P. Novotný, A. Vybíralová, A. Pečerová, M. Bauerová, L. Kašpárková, J. Doubková, J. Machálek, M. Mlčochová, K. Gerstnerová. Galerie Knížecí dům, vstupné 20 Kč, snížené 10 Kč, školní skupiny zdarma. Otevírací doba:
po - pá 9.00 - 11.00 a 12.00 - 15.30, so 9.00 - 12.00, ne 14.00 - 16.00 hodin.
• do 30. září - ZÁMEK ŽIJE! Expozice: START - Vladimír Franz - obrazy, Ida
Saudková - fotografie, OTEC A SYN - Jiří a Jiří Sláma - fotografie, NAPŘÍČ
ČASEM A KRAJINOU - Městské muzeum MK, ŽIVOT A DÍLO GUNDAKERA Z LICHTENŠTEJNA. Otevřeno: duben - květen: so - ne 10.00 - 12.30
a 13.00 - 17.00. Vstupné: 80 Kč, snížené (děti, studenti, senioři) 60 Kč.
• 4. 5. v 10.30 hod. - FLOLRIÁNSKÁ POUŤ. Bohoslužba s celebrantem
Mgr. J. Novotným v kapli sv. Floriána.
• 6.5. a 9.5. v 19.00 hod. - JAKUB A JEHO PÁN. Repríza amatérského divadelního spolku BEZGEST M. Krumlov. V kinosále, vstupné 80 Kč.
• 7.5. v 18.00 hod. - VIVA MEXICO! Poutavá přenáška zkušených cestovatelů
o mayské kultuře. V Knížecím domě, vstupné 100 Kč.
• 10.5. od 8.00 do 12.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na náměstí TGM.
Součástí trhů je FÉROVÁ SNÍDANĚ na podporu fair trade a regionálních
produktů. Snídá se přímo na náměstí TGM od 9.00 hodin.
• 12.5. v 17.00 hod. - KEYBOARDOVÝ KONCERT KE DNI MATEK.
Vystoupení žáků ZUŠ v tanečním sále, vstupné dobrovolné.
• 13.5. v 19.00 hod. - HUDEBNÍ SLAVNOSTI. Host FRANTIŠEK NEDVĚD
vystoupí i s žáky ZUŠ. V Orlovně Rakšice, vstupné 190 Kč.
• 14.5. v 15.30 hod. - KONCERT KE DNI MATEK V DPS. Účinkují žáci ZUŠ.
• 17.5. od 13.00 hod. - V. ROCKOVÝ FESTIVAL VRABČÁK. Hudební
festival ve Vrabčím hájku. Vstupné 150 Kč / 200 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 15.5. - VÝPRODEJ ČASOPISŮ ZA 1 KČ. K prodeji jsou tyto časopisy:
Vlasta, Květy, Instinkt, ABC, Automobil, Bravo Girl, 100+1, Pošli recept, Bydlení,
D test, Cinema, Computer, Domov, Dům a zahrada, Elle, Epocha, Magazíny,
Marianne, Moje země, Můj dům, Naše krásná zahrada, National Geographic,
Reflex, Rybářství, Sandra, Story, Zahrádkář, Zdraví, Žena a život.
• od 16. do 31. 5. - UZAVŘENÍ KNIHOVNY z důvodu dokončení rekonstrukce
oddělení beletrie pro dospělé čtenáře.

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
• 4.5. od 7.00 hod. - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ NA RYBNÍKU SUCHÁNEK.
• 4.5. ve 14.00 hod. - KONCERT SLÁVKA KLECANDRA v evangel. kostele.
• 7.5. - VZPOMÍNKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ u příležitosti 69. výročí ukončení
II. světové války a vítězství nad fašismem. U památníku před kulturním domem.
Pořádají město Miroslav, KSČM a ŘK farní úřad.
• 10.5. od 9.00 do 12.00 hod. - FÉROVÁ SNÍDANĚ na zahradě u evangelického kostela. Akce na podporu světového dne FAIRTRADE a domácích produktů.
Pořádá FS ČCE Miroslav a RC Medvídek.
• 13.5. v 16.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT žáků ZUŠ v sále na radnici.
• 16.5. v 16.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ v sále na radnici.
• 17.5. od 14.00 hod. - FUNNY DANCE SHOW v KD. Taneční nesoutěžní
přehlídka. Pořádá SVČ Miroslav, MKIC Miroslav a OS MAREK.

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 3.5. - PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ JITKY MAZÁNKOVÉ. Synagoga. Otevřeno so, ne, st. svátky 10-17 hod.
• 3.5. - NA KOLE S ČESKÝM ROZHLASEM BRNO. Na dvou trasách 45
a 30 km bude připravený bohatý program – památky, zajímavosti a vinařství.
Registrace cyklovýletu od 9.30 do 11.00 hod. na náměstí v Dolních Kounicích.
Slavnostní uvítání a otevření trasy je od 10.00 hodin.
• 3.5. od 13.00 hod. - SVATOGOTHARDSKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI.
Přehlídka a degustace 300 vzorků vín od více než 100 vinařů z dolnokounické
oblasti. Cimbálová muzika Aleše Smutného, Pěvecký sbor Mužáci z Pohořelic,
dětský taneční kroužek Rozmarýnek, přehlídka dřevěných dresín, moderuje
Karel Hegner, řemeslný jarmark, výstava obrazů, prodejní výstava kaktusů,
vystoupení střelecké sk. Střelci sv. Gotharda, občerstvení a mnoho dalšího.
• 5.5. v 18.15 hod. - MŠE K POCTĚ SV. GOTHARDA - poutní kostel sv. Antonína.
• 23.5. - NOČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA ROSA COELI. U příležitosti Noci
kostelů bude otevřen i klášter Rosa coeli. První prohlídka ve 20.00 hod. Vstupné plné
30 Kč, senioři 20 Kč, studenti, děti 15 Kč, doprovodný program, ochutnávka vín.
od 9. do 11. května v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích

OSLAVUJEME SVÁTEK MATEK
Předkrm:

50 g Rizoto z divokého česneku
s konfitovaným králičím hřbetem
59 Kč
Polévka:
0,22 l Krémová polévka z řapíkatého celeru 34 Kč
Hlavní chod: 200 g Hovězí „Flank steak“ souce-vide s marmeládou
z červené cibule a rozmarýn. bram.
179 Kč
300 g Pečená vepř. kotleta se sladkokys. paprikou 169 Kč
200 g Pečený filet z tresky v mandlové krustě 129 Kč
Dezert:
1 ks Domácí zázvorový koláč
49 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------od 16. do 22. května 2014 - MENU Z RYB A DARŮ MOŘE
od 23. do 01. června 2014 - CHŘESTOVÉ DNY
od 23. do 25. května 2014 - 20. slavnosti chřestu v Ivančicích.
Přímo na náměstí nabídneme delikátní pokrmy z chřestu. V pátek 23. května
bude šéfkuchař František Sigmund vařit přímo před diváky.
Kompletní nabídku naleznete na www.hotelrysavy.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73; Hotel, restaurace, vinotéka,
tel.: +420 515 323 428, Sport a wellness, tel.: +420 515 323 400,
Email: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 14.5. v 19.00 hod. - OTYLKA. Původní česká komedie Jaromíra Břehového se odehrává v luxusním sanatoriu, kde má bohatá panička Otýlie zhubnout. Pobyt jí věnoval k narozeninám její choť. Otylka ovšem netuší, 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.
• 23.-25. 5. - SLAVNOSTI CHŘESTU 2014. Palackého náměstí, nádvoří radnice. PÁTEK: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ: 13.00 ZUŠ A. MUCHY IVANČICE
- vystoupení, 15.00 POLANKA - dechová kapela, 16.30 KOPRETINA - mažoretky SVČ Ivančice, 17.00 ŠVÉDOVA TROJKA - folková kapela, 19.00 GRÝN
- country kapela. PARK RÉNA: Tradiční zábava s kapelou REFLEXY a JAKSI
TAKSI. SOBOTA: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ: 9.30 JUNIORBAND - bigband
z Pohořelic, 12.00 SOUTĚŽ JEDLÍKŮ - kdo porazí maxijedlíka Jardu Němce?
12.30 ILONA CSÁKOVÁ - recitál, 13.30 SLAVNOSTI CHŘESTU SLAVÍ 20.
narozeniny! - krájení dvaceti chřestových koláčů, 14.00 V. WALDA NERUŠIL - Waldemar Matuška revival, 15.50 LOSOVÁNÍ ANKETY - tombola o
hodnotné ceny, 16.00 KAMELOT - brněnská folk-rocková hudební skupina,
18.00 BŘECLAVAN - cimbálová muzika. KUCHAŘSKÉ PÓDIUM: 11.30
KUCHAŘSKÁ SHOW restaurace Bohéma (Brno), 13.00 SNOUBENÍ VÍNA A
CHŘESTU s Liborem Nazarčukem, 14.30 KUCHAŘSKÁ SHOW hotelu Ryšavý (Vémyslice), 15.30 KUCHAŘSKÁ SHOW restaurace Bohéma (Brno). NÁDVOŘÍ RADNICE: DĚTSKÝ KOUTEK, SKÁKACÍ HRAD po celý den zdarma, 11.00 a 14.30 „KRÁLIČÍ HOP“ - sportovní exhibice cvičených králíků.
NEDĚLE: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ: 10.00 MELODY GENTLEMEN - prvorepubliková hudba, 10.30 SLAVNOSTNÍ PŘÍJEZD PREZIDENTA TOMÁŠE
GARRIGUE MASARYKA, 11.00 DOBOVÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA, 11.30
MELODY GENTLEMEN - prvorepubliková hudba, 13.00 Slavnosti chřestu
slaví 20. narozeniny! - sabráž dvaceti šampaňských, 13.30 MELODY GENTLEMEN - prvorepubliková hudba, 14.30 PŘÍJEZD VELOCIPEDISTŮ, 15.00
MELODY GENTLEMEN - prvorepubliková hudba, 15.30 DOBOVÁ MÓDNÍ
PŘEHLÍDKA, 16.00 LOSOVÁNÍ ANKETY - tombola o hodnotné ceny. KUCHAŘSKÉ PÓDIUM: 11.00 KUCHAŘSKÁ SHOW restaurace Bohéma, 12.00
KUCHAŘSKÁ SHOW ROMANA PAULUSE - držitele michelinské hvězdičky. 13.30 SNOUBENÍ VÍNA A CHŘESTU. 15.00 IVANČICE OPEN - soutěž
v loupání chřestu. NÁDVOŘÍ RADNICE: DĚTSKÝ KOUTEK, SKÁKACÍ
HRAD po celý den zdarma, PRVOREPUBLIKOVÉ ATRAKCE PRO DĚTI.
Doprovodný program: Prodej čerstvého chřestu do vyprodání zásob, výstavka
o chřestu, dětský stan rádia Petrov, pátrací soutěž „Najdi chřestíky“, Památník
Alfonse Muchy (sleva na vstupném), řemeslný jarmark, vinařská zóna, zábavné
atrakce a kolotoče, chřest ve vybraných restauracích ve městě.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 8.5. ve 14.00 hod. - CESTA POHÁDKOVÝM LESEM. Tentokrát na téma
„Princezny a princové ze zámku a podzámčí“. U ZKC, za špatného počasí se
akce nekoná. Poplatek: 50 Kč děti, 20 Kč dospělí. Pořádá MC Kašpárkov.
• 9.5. v 17.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ. Společenský sál ZKC.
• 11.5. od 8.00 hod. - MÁJOVÝ FARMÁŘSKÝ TRH. Kvalitní potraviny
od regionálních malovýrobců a pěstitelů. Na nádvoří zámku. Pořádá KIC.
• 12.5. v 19.00 hod. - LISTOVÁNÍ LEGENDA H+Z. Populární pořad scénického čtení věnovaný známé dvojici cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího
Hanzelky. Kino Panorama. Vstupné: Předprodej 90 Kč, na místě 110 Kč. Senioři
a studenti 50 Kč. Pořádá KIC Rosice.
• 16.5. v 17.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT II. Společenský sál ZKC.
• 17.5. v 10.00 hod. - ROSICKÁ ŠTIKA. 12. ročník závodu ve sportovní
gymnastice žen. V tělocvičně V. D. Profes, Říčanská č. p. 1158. Pořádá Klub
sportovní gymnastiky a SVČ Rosice.
• 17.5. ve 13.00 hod. - ROSICKÝ MIKEŠ. Pokus o rekord - setkání co největšího
počtu kocourků Mikešů. V ZKC a na nádvoří zámku. Pořádá Městská knihovna.
• 17.5. od 10.00 hod. - ROSICKÝ VOŘÍŠEK. Výstava voříšků, psů bez PP i
psů s PP. V areálu Kynologického klubu v Rosicích.
• 18.5. v 17.00 hod. - HUDEBNÍ SLAVNOSTI - KONCERT SKUPINY
KAMELOT. Koncert populární folkové skupiny s žáky ZUŠ. Rosice. Kino
Panorama. Vstupné: 150 Kč předprodej, 180 Kč na místě, 140 Kč přístavky.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656,
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 3.-14.5. - VÝSTAVA ,,SVĚTOVÉ VÁLKY A VEDROVICE‘‘.
• 3.5. - DEN OBCE 2014 A PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB.
• 7.5. - SENIORSKÁ STŘEDA.
• 12.5. v 18.00 hod. - IVA HÜTTNEROVÁ v KD Vedrovice. Hudební divadlo
Hnedle vedle uvádí zábavný pořad Domácí štěstí? Ivo! S pravdou ven! Zábavný
pořad plný hezkých písniček, vyprávění a skečů o rozdílech dvou století. Večerem bude provázet Iva Hüttnerová a Tomáš Barták. Akce se koná v Kulturním
domě Vedrovice. Vstupné 100,- Kč. Předprodej vstupenek v IC Vedrovice.
Připravujeme: • 30.5. - BESEDA NAD KRONIKOU.

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
• 5.-15. 5. - KRUMLOVSKÉ MINIKOLEČKO. Dopravní soutěž pro nejmenší
závodníky na koloběžkách pro děti z mateřských škol.
• 18.5. od 14.00 hod. - NA KOLE KOLEM KRUMLOVA. Výlet na kolech
pro rodiny s dětmi kolem Moravského Krumlova, cestou si zahrajeme hry
a zasoutěžíme si. Sraz před Domečkem, akce je zdarma.
Připravujeme: • 1.6. od 13.00 hod. - ZAPARKUJTE S DĚTMI V PARKU.
Akce pro rodiny s dětmi v zámeckém parku spojená se slavnostním otevřením
diskgolfového areálu v zámeckém parku. Zábavná stanoviště pro děti.

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 DOROSTU. Vede Tomáš Marván, tel.: 777 955 548.

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
• 10.5. v 15.00 hod. - FIMO. Výroba šperků, přívěšků, dekorování příborů…
Tvořivá dílna SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: děti 30 Kč + materiál,
dospělí 50 Kč + materiál. Hlaste se do 6. května.
• 15.5. od 17.00 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.
• 16.5. - BONGO BRNO. Svět pro opičárny vašich dětí, odjezd od Besedního
domu v 16.15 hodin. Poplatek: děti 200 Kč, dospělí 150 Kč. Přihlásit se můžete
do 12.5. 2014 v SVČ Ivančice.
• 17.5. od 15.00 hod. - FIMO. Výroba šperků, přívěšků, dekorování příborů…
Tvořivá dílna SVČ Ivančice, Zemědělská 2. Poplatek: děti 30 Kč + materiál,
dospělí 50 Kč + materiál. Přihlásit se můžete do 6.5. 2014 v SVČ Ivančice.

.DDM a školní družina Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 4.5. od 9.00 do 12.00 hod. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST.
Program na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany. Jízda zručnosti, dopravní soutěže.
S sebou dopravní prostředek, helmu, pití. Poplatek 20 Kč.
• 9.5. v době ředitelského volna - WIKYLAND BRNO. Děti prožijí dopoledne
plné zábavy - nafukovací matrace, trampolíny, rodeový býk, skluzavky, horolezecká stěna a mnoho dalších. Odjezd v 8.15 od MěÚ Oslavany, návrat kolem 12.00
hodiny. Cena 170 Kč (v ceně je doprava, vstupné, malé pití, pedagogický dozor).

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
• 10.5. - VÝLET Z TEMPLŠTEJNA NA MOHELENSKOU HADCOVOU
STEP. Pozor !!! Pro velký zájem přidána druhá turistická skupina - prohlídka
hradu s výkladem možná, ale bez zpáteční cesty autobusem. Odjezd: 1. skupina:
Tulešice 8.40, Vémyslice 8.45, Dobelice 8.50, Rybníky 8.55, MK - Blondýna
9.00, MK - nám. 9.05 hodin. Odjezd 2. skupina: MK - Blondýna 10.25, MK nám. 10.30 hodin. Návrat: kolem 17. hodiny (druhá skupina 19- 20 hod.) Cena:
doprava + komentovaná prohlídka hradu Templštejna + lukostřelba: 80 Kč. Jedná se o náročnější turistický výlet z Jamolic do Mohelna s množstvím přírodních
překážek, stoupání i prudších klesání.
• 20.- 22. 6. - POZNÁVÁNÍ JIZEREK A KRKONOŠ. (momentálně 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.
• 23.8. - ČESKÝ RÁJ - DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY. Odjezd: Vémyslice: 5.20,
MK - Blondýna - 5.30, MK - nám. - 5.35, Ivančice: 5.45 hodin. Předpokládaný
návrat: 22.00 hodin. Z vesnice Příhrazy půjdeme po turistické značce kolem
panoramatických vyhlídek, budeme slézat žebříky, proplétat se úzkými soutěskami, až ke skalnímu útvaru Drábské světničky, které jsou pozůstatkem skalního hradu. Po prohlídce hradu se vydáme ke zřícenině skalního hradu Valečov.
Po této krátké procházce se necháme dovézt na exkurzi do pivovaru Svijany.
Turistika asi 7 km - možno vynechat. Vstupné: zřícenina hradu Valečov: plné
vstupné 35 Kč; dětí, studenti, senioři: 20 Kč, prohlídka pivovaru Svijany:
dospělí: 70 Kč; děti a důchodci: 50 Kč. Doprava: 530 Kč.
• 8.11. - ZÁJEZD NA MUZIKÁL KLEOPATRA. Opět do divadla Brodway
v Praze. Přihlásit nutno ihned! Odjezd kolem 11.00 hod., cca 3 hod. individuální
volno v Praze, v 18.00 večer divadelní představení, návrat kolem půlnoci. Cena
za dopravu 350 Kč. Vstupenky je nutné zaplatit do poloviny června, doprava
do konce října. Vybírat můžete ze vstupenek za 550, 700 a 750 Kč.
PRŮBĚŽNĚ VYBÍRÁME PLATBY ZA TYTO ZÁJEZDY: • Templštejn a mohelenská step • Krkonoše - doplatek za dopravu • vstupenky na muzikál Kleopatra.
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.vyletnicimk.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
• 17.5. - 22. ročník pochodu Z IVANČIC DO IVANČIC. Trasy pro pěší 6, 15,
22, 45 km a cyklo 35 a 50 km. Start a cíl kuželna u sportovní haly. Startovné:
děti + člen KČT: 10 Kč, nečlen KČT: 20 Kč. Upozornění: pochodu se každý
zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Cyklotrasy se mladší 15 let mohou zúčastnit jen
v doprovodu dospělé osoby. Bližší informace: Hana Pokorná, tel.: 776 322 536
nebo e-mailujte na: hanapokorna22@seznam.cz
• 17.5. - VYCHÁZKA Z MORAVSKÝCH BRÁNIC PŘES HLÍNU DO
IVANČIC. Sraz na startu ivančického pochodu v 8.30 hod. Po zaregistrování
na startu, odjezd vlakem v 9.16 hod. do Moravských Bránic. Odtud pěšky asi
12 km přes Hlínu do Ivančic. V cíli pochodu občerstvení. Vede Hana Šťastná.
• 17.5. - JARNÍ EUROVÝŠLAP RETZ - ZNOJMO. Odjezd autobusem
z Ivančic v 5.38 hod., chůze 21 km, odjezd ze Znojma v 16.58 hod., návrat
do Ivančic v 18.13 hod. Vede Antonín Moravec.
• 24.-31.5. - ZÁKLADNA VYSOČINA - NOVÉ MĚSTO - pro přihlášené.
• RŮZNÉ: Výbor děkuje všem za pomoc při organizaci turistických závodů.
• Vedoucí Antonín Moravec svolává zájemce o základnu „Králíky-Moravský
Karlov“ konanou ve dnech 29. 6. - 6. 7. na schůzku dne 16.5. v 18.30 hod. do
vinárny Komarov. Vybírá se záloha 1.000 Kč. • Základna Jeseníky 2. 8.-9.8.
2014 - Ludvíkov „U Sovy“ - možnost stravování - snídaně nebo snídaně a večeře.
Informace na telefonu 725 712 057 - Hana Valová nebo na schůzce v červnu.
• Výbor se sejde 16. 5. v 19.00 hodin ve vinárně Komarov.

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům
úterý 13. 5. od 18.00 - TÉMA: JAK MLUVIT S ANDĚLY, PODPORA
Srdečně zvu na posilující setkání s andělskou terapií a kartami.
Autorský, relaxační a léčivý program s osobním přístupem.
Vstupné 150 Kč. Těší se na vás Markéta.
Na akce se hlaste předem, počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, nebo na meilu jana.saurova@gmail.com
více info: WWW.CAJOVNAIVANCICE.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.

» AUTO - MOTO

•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• 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.
•• Škodu Favorit, Felicii, nebo Fabii.
Tel.: 604 470 816.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Škoda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1999,
nový model, perfektní stav, bez koroze, velmi pěkné a čisté auto. Cena
30.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
•• Volvo S 70, r. v. 1999, 2.5 lit. benzín, platná TK, eko daň zaplacena, el.
okna. tažné zařízení, park. asistent.
Cena 24.500 Kč. Tel.: 776 227 675.
•• Volkswagen Polo 1.4i, r. v. 1999,
najeto pouze 105 tis. km, servisní
knížka, nová TK, klimatizace, posilovač řízení, EKO poplatek zaplacen,
cena 28.000 Kč. Tel.: 722 138 665.
•• 4 ks kompl. kol 175/65 R14 na
litých discích, orig. RENAULT. Cena
2.000 Kč za vše. Tel.: 728 776 791.
•• skútr Aprilia Leonardo 150, r. v.
99, najeto 17000 km, pěkný stav, jede
super. Cena 15.000 Kč. Možná sleva.
Tel.: 722 534 411.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• byt 2+1 nebo 3+1 v MK bez realitní
kanceláře. Tel.: 728 552 164.
prodám
•• RD v Oslavanech, 5+1, v klidné
lokalitě blízko centra, zateplený, zrekonstruovaný, podsklepený, s krásnou
zahradou, dětským hřištěm a venkovním posezením s krbem + zahradní
domek a 2 krytá parkovací místa.
Prodej bez RK, RK nevolejte! Cena:
3.800.000 Kč. Cena je konečná, v ceně
je zahrnuto komplet. vnitřní vybavení
domu i vybavení zahrady (kuchyň.
linka vč. všech spotřebičů, nábytek dle
dohody, venkovní kuchyň, krb atd.).
Tel.: 773 628 837.

•• RD v Suchohrdlech u Miroslavi,
dvougenerační, dvě garáže, hospodář.
Budova, dvůr, zahrádka vše oploceno
plus 3 ha pole. Veškeré IS, vlastní
vrtaná studna, plyn. topení, tepelné
čerpadlo. Cena dohodou. Tel.: 603
437 470, volat kdykoliv.
•• garáž v Oslavanech, ulice Novoveská, za 80.000 Kč. Tel.: 737 506 014.

» NÁBYTEK

prodám
•• manželskou postel s úložnými
prostory, matrace, rozměr 180 x 200
cm, zachovalá. Cena 1.900 Kč. Tel.:
728 524 924.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• pěkné oblečení na chlapečka od 9
měsíců do 2 let. a houpací plyšovou
berušku na způsob kohouta, úplně
nová za 500 Kč. Tel.: 724 082 519.

» HOBBY, VOLNÝ ČAS

koupím
•• skládací kolo, nejlépe Esku. Tel.:
702 340 192.

» RŮZNÉ

•• Chorvatsko. Nabízím ubytování
v apartmánech na ostrově Vir, který
je spojen s pevninou mostem. Bližší
informace na www. vir-chorvatsko.cz,
na e-mailu josipjanda@seznam.cz,
nebo na tel 608 021 293.
koupím
•• včelí vosk. Tel.: 721 169 343.
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 511 138 871, 607 399 913.
•• staré knihy, nábytek, sklo, nádobí,
příbory, mince, odznaky, fotografie,
vzduchovku, vše vojenské, lustr,
obrazy, vánoční ozdoby i celou pozůstalost. Tel.: 724 468 171.
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
prodám
•• na Tera-vari oboustranný pluh,
cena 2.000 Kč. Tel.: 732 804 647.
•• vybavení fotokomory. Levně. Tel.:
728 776 791.
•• unimo buňku zařízenou, dohoda jistá, rychlé jednání. Tel.: 606 813 814.
•• nádrž na vodu 1000 l na kov. paletě
za 1.000 Kč a plastový výlisek zahr.
jezírka za 400 Kč. Tel.: 605 771 175.

STOLNÍ TENIS

MK ŘEZNOVICE vs. TJ SOKOL ROZTOKY

KVALIFIKACE O POSTUP DO 3. LIGY
sobota 3. května v 15.00 hodin • sokolovna Moravský Krumlov
Občerstvení zajištěno. Více na www.mkreznovice.cz

EXPEDICE ROKYTNÁ
Pojďte s námi poznat řeku Rokytnou, a to od pramene v osadě
Veverka (Rokytnice nad Rokytnou) až tam, kde se vlévá do řeky
Jihlavy v Ivančicích. Délka toku a zároveň expedice 88,2 km.
Expedice se koná ve dnech 23. 5. až 25. 5. 2014.
22. května navečer příjezd k prameni, další dny trasa podél řeky,
na každý den přibližně 30 km pěšky. Expedice se můžete zúčastnit
celé 3 dny anebo projít jen určité úseky, které Vás zajímají,
na základě tel. domluvy. Na expedici s sebou vybavení na nocování
v přírodě, pohodlnou obuv, ale hlavně touhu poznat část naší krásné
krajiny. Informace: pořadatel Jaroslav Sláma, tel.: 607 910 335.

Srdečně Vás zveme na

SETKÁNÍ S KRAJANY
z občiny Končanica v Chorvatsku
sobota 10. 5. v 15.00 hod. v kulturním domě v Horních Kounicích
Občerstvení je zajištěno, vstupné dobrovolné. Program:
15.00 - 18.00 posezení s krajany, k tanci a poslechu hraje dechová
hudba Rouchovanka. 18.00 vystoupení České besedy Končenice.
20.00 taneční zábava - hrají střídavě velká dechová hudba České besedy
Končenice, malá Končenská kapela a dechová hudba- Rouchovanka

Vinařský spolek Olbramovice pořádá 10. 5. 2014 od 13 hodin

VÝSTAVU VÍN V OBECNÍM DOMĚ
Na programu je vystoupení je operetního zpěváka Josefa Šabaky,
cimbálová muzika a řízená degustace
,,KOUZLO OLBRAMOVICKÝCH SKLEPŮ A VÍN“. Vstupné 50 Kč.

daruji
•• kámen do základů, cca 5 tun. Hostěradice. Tel.: 732 616 084.

» SEZNÁMENÍ

•• 46letý muž hledá ženu pro trvalý
a pěkný vztah. Tel.: 605 563 387.
•• Muž 69 let, nekuřák hledá ženu
přiměřeného věku štíhlejší postavy
k vážnému seznámení. MK a okolí.
Tel.: 603 437 470.

» ZAHRADA

koupím
•• krmnou řepu, dýně a podobně.
Tel.: 606 270 837
prodám
•• slámu v malých bal. Tel.: 723 982 638.

» ZVÍŘATA

prodám
•• prasata 140-150 kg, cena 33 Kč/
kg. Tel.: 605 378 622

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• Soukromá osoba zapůjčí z vlastních prostředků jednotlivcům max.
částku 5.000 Kč na 30 dnů. Podmínkou seriózní jednání. Bližší informace na tel.: 601 334 019.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

•• PRONAJMU V IVANČICÍCH
kadeřnické, kosmetické, pedikérské,
masérské křeslo v pěkně vybaveném salonu. Cena dle dohody. Tel.:
602 757 732.
•• Zpracujeme Vám účetnictví,
daňovou, mzdovou a personální evidenci. Zastoupíme Vás na úřadech
pro firmy i fyzické osoby. Spolehlivě,
levně a kvalitně. Tel.: 602 577 139.

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, 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.
•• WUSTENROT - Kancelář
JUDr. Toman Jiří, Hlavní 54, 664 12
Oslavany, Tel.: 723 530 725, po-pá
09-16 hod., nutno volat.
Stavební spoření - úrok 2%. Děti
do 18 let bez úhrady. Úvěry + refinancování úvěrů - úrok od 2,19 %.
Životní pojištění, pojištění nemovitostí. Povinné ručení - 60 % sleva,
flotila, 1 bonus = 4 auta.
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré
opravy. Okenní sítě i do 24 hodin.
Výměna gumového těsnění v plastových oknech za silikonové. Žaluzie
vertikální, horizontální (řetízkové),
silikonové těsnění oken a dveří, rolety
předokenní i látkové do střešních
oken. Více info: Ivo Pavlík, Dukovany
221. Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

•• Doučím matematiku a český jazyk
žáky ZŠ. Tel.: 739 111 757.
nabízím
(komerční inzerce)
•• Přijmu zedníky a natěrače. Info
na tel.: 774 830 331.

» PODĚKOVÁNÍ

•• Děkuji všem za vyjádření soustrasti
a účasti při posledním rozloučení s Vojtou Peterkou a jmenovitě děkuji paní
Kuchaříkové a Leflerové za velkou
pomoc. Družka Dagmar Jelínková.

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 • www.kinorena.cz
so 3.5. ve 20.00
ne 4.5. ve 20.00

TRANSCENDENCE
Sci-fi thriller USA

so 10.5. ve 20.00
ne 11.5. ve 20.00

HANY
Komedie / drama ČR

ne 11.5. v 17.00

RIO 2
Anim. komedie USA, dabing

čt 15.5. ve 20.00
so 17.5. v 17.00
a ve 20.00 hodin

AMAZING SPIDER-MAN 2
Fantasy USA, dabing

so 17.5. ve 20.00
ne 18.5. v 18.00

GODZILLA
Akční sci-fi USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 4.5. v 18.00

FRAJEŘI VE VEGAS
Komedie USA, dabing

so 10.5. v 18.00

DOM HEMINGWAY
Krimi komedie VB, dabing

ne 11.5. v 18.00

LÁSKY ČAS
Romant. komedie VB, dabing

so 17.5. v 18.00

PÁD BÍLÉHO DOMU
Akční thriller USA, dabing

ne 18.5. v 18.00

47 RÓNINŮ
Akční drama USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

so 3.5. v 17.00
ne 4.5. v 17.00

RIO 2
Anim. komedie USA, dabing

so 3.5. ve 20.00

TRANSCENDENCE
Sci-fi thriller USA

ne 4.5. ve 20.00

FAIR PLAY
Drama ČR

čt 8.5. ve 20.00
pá 9.5. ve 20.00

AMAZING SPIDER-MAN 2 (3D)
Fantasy USA, dabing

so 10.5. v 17.00
ne 11.5. v 17.00

ZVONILKA A PIRÁTI
Anim. komedie USA, dabing

so 10.5. ve 20.00

JEDNA ZA VŠECHNY
Komedie USA

ne 11.5. ve 20.00

NEKONEČNÁ LÁSKA
Romantický film USA

čt 15.5. ve 20.00

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT
PRVNÍHO AVENGERA (3D)
Akční film USA, dabing

pá 16.5. ve 20.00
so 17.5. ve 20.00

GODZILLA (3D)
Akční sci-fi USA

so 17.5. v 17.00

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Anim. komedie Kanada, dabing

Krajské kolo soutěžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ JM kraje

OČI DOKOŘÁN

s podtématem „VELKÉ MALIČKOSTI“
Koná pod záštitou starosty města Ivančic MUDr. Vojtěcha Adama.
Pořadatelé: ZUŠ A. Muchy Ivančice,
výtvarná sekce krajské umělecké rady ZUŠ JMK
ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA - IVANČICE, UL. J. VÁVRY
výstava je přístupná veřejnosti ve dnech 6. a 7. května
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin
hromadné návštěvy hlaste předem na tel.: 732 476 689
vstupné dobrovolné
Rámování, sklenářství, galerie Zdeněk Plachý
Soukromá galerie v M. Krumlově, Tiskárenská 436 Vás zve na

VÝSTAVU OBRAZŮ
MALÍŘKY JANY KOVÁŘOVÉ

Otevřeno ve všední dny: 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00,
v sobotu 9.00 - 11.00 hodin. Výstava potrvá do 31. května.

Divadelní soubor Pod Parou uvádí lechtivou muzikálovou komedii

KLEC BLÁZNŮ

premiéra 10. května v 18.00 hodin • KD Jezeřany-Maršovice
občerstvení, afterparty, více info na www.pod-parou.cz
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

DĚTSKÁ BURZA

(oblečení, boty, hračky, knížky, prostě vše pro děti
a taky vše pro nastávající maminky)
10. května 2014 od 8.00 do 12.00 hodin
sál Hotelu Epopej, nám. TGM, Moravský Krumlov
Maminky (příp. ostatní), kteří chtějí prodávat, ať se dostaví
od 7.30 do 8.00 hodin, aby si vybrali místo (stůl) k prodeji.
(Prodej nahlaste na tel. 608 952 112 (Jitka), max. počet
prodávajících 45). Každý prodávající si bude svůj „obchůdek“
řídit sám (prodávat, hlídat atd). Cena: 50 Kč za prodávajícího.

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

Ivančické skautské středisko otevírá již podruhé i veřejnosti svůj

SKAUTSKÝ TÁBOR 2014

Co nabízíme? Tým kvalifikovaných vedoucích. Tradici a zkušenosti
Kvalitní program, nové zážitky a dobrodružství. Tábořiště uprostřed
přírody mimo civilizaci bez přístupu k elektřině. Pobyt
v podsadových stanech. Přátelských kolektiv.
Pro děti od 1. do 9. třídy. Termín: 13. - 23. 7. 2014
Cena: 2500 Kč. Uzávěrka přihlášek: 18. 5. 2014.
Další info: 776 169 146 (Mgr. Aleš Stýskalík - hlavní vedoucí),
www.skaut-ivancice.cz/clanky/tabor

WEATHERMAKERS

ZAHRAJÍ KOZE K DEVÁTÝM NAROZENINÁM BLUES.
Kozí hůrka, pátek 16. 5. od 19 hodin
vstupné dobrovolné. Info na www.ukozy.com
ČTU, SPO a TJ pořádá ve dnech 16. - 18. května
20. ročník soutěže trampských písní duet, jednotlivců a skupin

TRAMPSKÁ NOTA 2014

Hlavní soutěž 17. 5. v 11.00 hodin na sokolovně v Padochově.
Jako hosté vystoupí: ALIBABA, ČERVEN 29, Jaroslav SAMSON Lenk
a Radim ZENKL. Další informace na: www.podkova.e-metro.cz

AC Moravský Krumlov pořádá jako 2. KOLO LIGY ATLETICKÝCH
PŘÍPRAVEK (ročník 2000 - 2007) již III. ročník závodů

ZAJÍCOVA LIGA

31. května od 10.00 hodin • IVANČICE • školní hřiště u ZŠ TGM
Za účasti: AC Moravský Krumlov, ZŠ Deblín, Atletika Přísnotice,
Atletika Hustopeče, TJ Oslavany a Atletika Bílovice.
Také pro jednotlivce z řad veřejnosti. Disciplíny: 60 m, 400 m,
50 m překážek, skok do dálky, vrhačský dvojboj, štafety.
Za finanční podpory města Ivančice a Mgr. Jiřího Miholy, Ph.D.

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 10/14 vyjde 16. května 2014, uzávěrka 13. kvěna 2014. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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TRANZAN - poetická i kritická hudba
Na férové snídani v Moravském Krumlově v sobotu 10. 5.
vystoupí nové hudební těleso,
které si říká Tranzan. Vzniklo
v loňském roce na základech
skupiny Model Bazaar a zpívá o
věcech, které mnohdy fér nejsou.
Na pár věcí jsme se zeptali kytaristy a zpěváka Radka Malého,
zakladatele uskupení.
Proč Tranzan? Zjistil jsem,
že mi žáci na naší škole říkají
Tarzan. Tak jsem to jen trošku
přeskupil, aby měli radost. Příběh

Tarzana je perfektní a zároveň si
můžeme říkat, že děláme hudbu
„o životě, smrti a o tom, co je
mezi tím“.
Čím je Tranzan jiný? Myslím
si, že převážná část originality je
v obsahu. Tranzan je seskupení
hudebníků, kteří už mají leccos za
sebou v hudbě i v životě kolem ní.
Nemáme potřebu se předvádět, jde
nám především o sdělení a jeho
sdílení. Vymýšlíme, jsme hraví,
vzrušuje nás chodit po jiných cestách, než se nabízí. Jsme poetičtí,
když zpíváme o kompostování.
Jsme kritičtí, když srážíme váhu
muže - „pána tvorstva“. Jsme
vášniví, když se ptáme, jestli už
někdo vymyslel něco, co nahradí

energii z nerostných surovin. Jsme
patetičtí, když vybízíme ke spolupráci. Jsme ironičtí ke zbytnělému
chtění a romantičtí, když popisujeme sílu docela obyčejné zahrady.
Nezabýváme se příliš láskou
člověka k člověku. Té je v písních
dost a stejně mám pocit, že se to
v lidech moc neodráží. Spíš se zabýváme láskou k přírodě a krajině.
To by totiž mohl být klíč.
Klíč k čemu? K lepší společnosti? No minimálně k živé
společnosti.

Máš strach z nějaké civilizační
krize? Mám takové lehké pnutí.
Jsem si jistý, že něco takového
přijde. Ale rozhodně není nutné
se poddávat nějaké marnosti.
Každý má v sobě sílu změnit sebe
a svoje návyky. Ono by jednoduše stačilo přestat plýtvat. Není
nikdo na světě, kdo by s určitostí
řekl, že budeme schopni nějakým
alternativním zdrojem energie
udržet svůj velkorysý životní styl.
Tak proč si zbytečně zkracovat
čas, kdy můžeme hledat řešení.
Co je to Tranzánie? Tranzánie
je koncept, který vznikl společně
s muzikou, ona je vlastně jen
prostředek, jakým lze sdělovat
důležité věci. Tranzánie je kom-

plex kroků, návod jak uchopit
život za jiný konec. Celé se to
opírá o hudbu, naše koncerty a
web tranzan.cz, kde je záložka
TRANZÁNIE. Tam se pak může
fanoušek záměrně nebo bezděčně
dozvědět např. informace o kompostování, fair trade, zajímavých
organizacích, spolcích a třeba i
podnikatelích, kteří vědí, že je
třeba udržet krajinu zdravou, a
kterým pak mnohem ochotněji
zaplatíme za jejich výrobky. Nastal čas se semknout, vzájemně se
podporovat v ochraně důležitých
hodnot. Ale v Tranzánii to bude
přívětivé, žádné kázání.
Jaké jsou vyhlídky, když se jako
učitel na střední škole podíváš na
své žáky? Měl jsem tendenci je
podceňovat, trošičku jsem měl
i obavy, ale už skoro dva roky
společně vymýšlíme a realizujeme
různé aktivity. Například kompostujeme přímo na chodbách školy.
Udělali jsme z toho žákovský projekt s názvem Vermikompostování
do škol a je to velmi žádané. Zvou
si nás okolní školy a učíme je, jak
si vyrobit a udržovat vermikompostéry přímo ve škole. Děláme
školní spravedlivé snídaně, školní
Fair Trade čajovnu a vymýšlíme
další. Je to zábava. Stačí jen, aby
tomu učitel věřil a na ty žáky se
to prostě přenese. Je pravda, že
Zastávka je venkov, žáci mají k
přírodě blíž, ale myslím, že to
může fungovat i jinde. Je třeba být
trpělivý a hravý.
Co si přinesete na Férovou
snídani do Krumlova? Ryze přírodní, nutričně bohatý, vitamíny
nabitý a datem spotřeby neobtěžkaný hudební materiál. No a taky
trochu domácího kváskového
chleba, vejce od našich legendárních kurů a snad už budou i ředkvičky. Těšíme se do Krumlova.

DCEŘINNÁ SPOLEČNOST SVĚTOVÉHO VÝROBCE
AUTOMATICKÝCH STROJŮ PRO PRŮMYSLOVÉ MYTÍ
A ODMAŠŤOVÁNÍ DÍLŮ

DÜRR ECOCLEAN spol. s r. o.
SE SÍDLEM V OSLAVANECH - PADOCHOVĚ
HLEDÁ VHODNÉHO KANDIDÁTA NA POZICI

TECHNIK
Požadujeme:
• Prak�ckou zkušenost s údržbou nebo servisem CNC strojů
• Znalost anglič�ny nebo němčiny – komunika�vní úroveň
• Svědomitost, ochotu učit se novým věcem
Nabízíme:
• Dobré finanční ohodnocení
(13. plat, bonusy, příspěvek na dojíždění)
• Zázemí stabilní zahraniční společnos�
s perspek�vním výrobním programem
• Perspek�vu profesního růstu
+ týmová spolupráce s kolegy v Německu

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

02.05.2014

FARMÁŘSKÉ TRHY

V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

sobota 10. května na náměs� TGM od 8.00 do 12.00
sušené ovoce, oříšky,
med, hlíva ústřičná, ...
Fa Rubecký, Kyjov

klobásy, uzené maso,
zabijačkové speciality,
konzervy ve skle
Maspro, s.r.o. Hodonín

Koření bez glutamátů,
DOKTOR čaj,
vlastní bylinkové kúry

Davídkovo koření, Frýdek-Místek

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

fermentované uzeniny,
chucené slaniny, klobásy,
moravská zabíjačka
Bronislav Kašpárek, Břeclav

víno z černého rybízu
Jana Veselá, Hodonín

sazenice celer, paprika,
rajčata, 100 % šťáva
z řepy - vše BIO
AZV Višňové

FALAFEL - výborné
cizrnové karbanátky
v pita chlebu
Daniela Bucková, M. Krumlov

PARKOVÁNÍ NA NÁ
MĚSTÍ,
VEŘEJNÉ WC OTEV
ŘENO

domácí sirupy babičky
Kačenky, Lysá nad Labem
slovenské sýry, parenica,
oš�epky, bryndza, žinčica,
ovčí sýry a jogurty

Fester real Brno a Ševčíková Brno

bohatý sor�ment
okrasných dřevin,
borůvky, maliny, jahody,
skalničky, kaktusy,
balkónovky, růže
Petr Miško, Petrov

krmné směsi,
granulovaný kravský hnůj
Rolnické družstvo Dobřínsko

med, plástečkový med,
medovina, propolisová
mast a �nktura, svíčky
Zdeněk Bartoš, Vranovice

trubičky z listového těsta
plněné bílkovým sněhem
Pekárna Libuše Řiháková, Zlín

jahody, kedlubny, salát
Bořivoj Čada, Božice

ponožky z BIO bavlny

.
Zdenka Konečná, Jiřice u Mir

sazenice zeleniny, bylinky
Zahradnictví Dvořáková, Kravsko

jogurty, mléko
,
sýry, uzené mas tvaroh,
o, kuřata,
klobásky bez ry
chlosoli
Farma
rodiny Němcovy

jarní zelenina a sazenice,
trvalky, letničky,
balkonové kvě�ny
Zahradnictví Kopetka Vedrovice

brambůrky od farm
áře

Pavel Němec, Uher
ské

Hradiště

čerstvý chléb a pečivo,
uzenářské speciality
Robert de Ive�, Lehnice

patchwork, drátko
vání
dekorace z papíru ,
, ...
Gabriela Přibilová,

Plenkovice

výrobky z rakytníku
Rakyt, Lhota pod Libčany

uzené dle klasické
receptury, klobásy,
zabijačkové paš�ky
Mar�n Juračka, Břeclav

Ketlovaná, šitá bižuterie

výrobky Fair trade
čokoláda, káva, kakao

Bohumila Pokorná, MK

Fair trade obchůdek, Znojmo

informace na tel.: 602 782 272

