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Svatý kopeček v Mikulově je národní kulturní památkou

Svatý kopeček v Mikulově je národní kulturní památkou. Návrh 
Ministerstva kultury České republiky ve středu 31. ledna schválila 
vláda v demisi.

Dominanta Mikulova s křížovou cestou, kaplí svatého Šebesti-
ána, zvonicí a kaplí Božího hrobu se dostala mezi devatenáctku 
významných poutních areálů v České republice, kterým byl udělen 
titul národní kulturní památka. Oficiálně se objeví nové památky 
na seznamu v červenci. 

Kostel svatého Šebestiána a přilehlá kampanila na samém vrchu Svatého 
kopečku prošly v roce 2014–2015 rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu 
„Obnova a využití kulturně-historické krajiny v lokalitě Svatého kopečku 
v Mikulově“. Projekt iniciovalo město Mikulov. 

Touto opravou se završil šestiletý cyklus rekonstrukcí sedmnácti objektů 
na Svatém kopečku, které tvoří jednu z nejstarší křížových cest na sever 
od Itálie. Aby rozsáhlé opravy mohly vůbec začít, muselo si město Miku-
lov tento církevní majetek pronajmout. Z dotací, vlastních zdrojů, sbírky 
a sponzorských darů opravilo postupně všechny kapličky ze sedmnáctého 

až osmnáctého století. „Investice na všechny opravy byly veliké, ale Svatý 
kopeček je významným poutním areálem, je to naše architektonická domi-
nanta a navíc se u něj v plné míře dochoval i jeho duchovní rozměr,“ řekl 
starosta města Rostislav Koštial. „Vyhlášení Svatého kopečku za národní 
kulturní památku velmi vítám. Již v době rekonstrukce jsme na Ministerstvu 
kultury jednali o udělení tohoto titulu. Právě absence národní kulturní 
památky nebo nemovitosti v UNESCO naše město výrazně hendikepovalo 
v dotačních možnostech. A to přesto, že jenom v městské památkové rezer-
vaci máme více než 180 nemovitostí. Udělením titulu pro Svatý kopeček by 
se to mohlo změnit,“ dodal mikulovský starosta. 

Cesta k získání prestižního statusu národní kulturní památka nebyla 
podle starosty vůbec jednoduchá a přímočará. Vyjednávání začalo už před 
několika lety a impuls k němu dala i Milada Rigasová, botanička Regionál-
ního muzea v Mikulově. „Paní doktorka Rigasová mne při našich debatách 
o Kopečku vždycky přesvědčovala, abychom usilovali o jeho zařazení mezi 
památky UNESCO. Na Ministerstvu kultury jsem pak při vyjednáváních zjistil, 
že tato cesta by byla slepá, ale že je schůdnější nominace na národní kulturní 
památku. Tak jsme začali i my tuto variantu podporovat a jsme rádi, že ji mi-
nisterstvo rozpracovalo,“ vysvětlil starosta genezi myšlenky zařazení Svatého 
kopečku s křížovou cestou mezi prestižní památky České republiky. 

Udělení tak důležitého titulu mikulovskému poutnímu místu vítá i Pavel 
Pacner, římskokatolický kněz a nynější probošt význačné kolegiátní kapituly 
u sv. Václava v Mikulově. „Jsem tomu velmi rád. Toto prestižní označení by 
nám i v budoucnu mohlo pomoci při shánění financí a dotací na různé opra-
vy. A rozhodně tím poutní místo získá na větší atraktivnosti, i když o turisty 
my tady v Mikulově nouzi nemáme,“ zamyslel se mikulovský probošt.

Celkové náklady na opravu kostela sv. Šebestiána a zvonice se vyšplhaly 
na 7,6 milionu korun. Opravy byly dotovány z programu ROP Jihovýchod. 
Kompletní opravy a rekonstrukce celé křížové cesty včetně dvou dominant 
však starosta města odhaduje na více jak deset milionů korun. „Obrovský 
podíl na tom, jak Svatý kopeček dnes vypadá, mají také soukromí doná-
toři, kteří se o jednotlivá zastavení na kalvárii starali. A pevně věřím, že 
i církev tuto pomoc vítá a dohodne se s nimi na další spolupráci,“ dodal 
Rostislav Koštial.  Jitka Sobotková

Veřejné osvětlení v Mikulově je v neutěšeném 
stavu včetně technické zastaralosti. Náklady 
na údržbu veřejného osvětlení v našem městě se 
neustále zvyšovaly. Proto se vedení města před 
třemi roky rozhodlo pro vypracování kompletní 
podrobné pasportizace veřejného osvětlení, na 
jejímž základě se začaly připravovat projekty na 
jeho opravu a výměnu. 

Kompletní oprava veřejného osvětlení v Miku-
lově je vyčíslena na 70 milionů korun a měla by 
trvat šest let. „Samozřejmě, že nejsme schopni 
udělat vše v jeden rok. Je to opravdu velmi roz-
sáhlý projekt a postupně bude rozkopáno celé 
město. Ale na mnohých místech nejde o opravu, 
spíše o celkovou výměnu,“ řekla místostarostka 

Marie Leskovjanová. Díky pasportizaci také měs-
to a hlavně městská společnost TEDOS Mikulov 
jako správce přesně ví, jak na tom které světlo je, 
a může efektivně přistupovat k jeho opravě.   

Nejhorší situace je podle místostarostky v his-
torickém centru na Náměstí a druhou lokalitou, 
která nové veřejné osvětlení potřebuje, je sídliště. 
„Začneme se sídlištěm. I když osvětlení na Náměs-
tí je opravdu ve velmi špatném stavu. Ale pokud 
zastupitelé nerozhodnou o celkové rekonstrukci 
Náměstí, nemá cenu opravovat pouze veřejné 
osvětlení,“ doplnila Marie Leskovjanová. 

První vlaštovkou výměny světel byl „malý“ 
projekt z dotace Ministerstva průmyslu a obcho-
du ČR s názvem EFEKT, jehož cílem je významná 
úspora elektrické energie. Koncem loňského 
roku byla započata výměna světel veřejného 

osvětlení na třech ulicích, konkrétně na ulici 
22. dubna, Nová a Žižkova. Město Mikulov se 
do tohoto projektu zapojilo, ale jedná se o malý 
projekt, protože rozsah investice byl 2,160 mi-
lionu korun, přičemž dotační podpora byla 
padesátiprocentní. 

„Vybrali jsme ulice, kde se daly z technického 
hlediska vyměnit jen vrchní části starých světel 
za moderní LED světla. Dodavatelská firma nyní 
ještě vše seřizuje a dolaďuje, aby světla nesvítila 
občanům do bytů. Ale už nyní je vidět, že tato svět-
la mají významnou úsporu elektrické energie,“ 
vysvětlila místostarostka Marie Leskovjanová.

„Velký“ projekt výměny osvětlení na sídlišti 
se začne realizovat letos, přičemž se bude měnit 
i kabeláž, sloupy a všechna světla budou s LED 
technologií.  Jitka Sobotková

Veřejné osvětlení v Mikulově
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Platby místních poplatků 
roku 2018
Finanční odbor, Městského úřadu Mikulov, 
upozorňuje občany, že běží splatnost místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále „komunální odpad“) 
a ze psů roku 2018.

Poplatek za komunální odpad se hradí 
jednorázově nejpozději do 31. 5. 2018 a ze 
psů do 28. 2. 2018.

Platbu lze provést bankovním převodem 
se  správným variabilním symbolem uvedeným 
na jednotlivých složenkách, hotovostně nebo 
platební kartou na terminále, který je umístěn 
v přízemí na podatelně MěÚ Mikulov, kde se 
nachází hlavní pokladna. Možnost uhradit 
místní poplatek jen hotovostně je i na finančním 
odboru č. dveří 352, 2. poschodí (výtahem 5 pod-
laží), kde je zřízeno tzv. výběrčí místo. 

Finanční odbor MěÚ Mikulov

Společnost LIDL postaví i v letošním roce 
v českých a moravských městech dalších 
deset Rákosníčkových hřišť. Tato bohatě vyba-
vená dětská hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun 

vznikají na různých místech republiky a nyní je 
šance, že by jedno z dalších mohlo vyrůst právě 
v Mikulově. Jsme v silné konkurenci – Blansko, 
Boskovice, Brno, Hustopeče, Kuřim, Kyjov, Vese-
lí nad Moravou, Vyškov a Mikulov. Musíme tedy 
získat nejvíc hlasů, aby u nás hřiště vzniklo!

Hlasovat pro hřiště v Mikulově můžete až 
do 28. února na webu www.lidl-rakosnicko-
va-hriste.cz a na Facebooku Lidl Česká re-
publika. Každý hlasující může denně odevzdat 
dva platné hlasy a navíc se může zapojit i do 
soutěže o ceny.

Dětská hřiště staví Lidl již šest let. Za tu do-
bu vzniklo po celé republice 79 Rákosníčkových 
hřišť v celkové hodnotě 118,5 milionu korun. 
Další může být v Mikulově. Tak hlasujte! 

Jitka Sobotková

Chcete nové dětské hřiště? Zapojte se do ankety 
a hlasujte pro Rákosníčkovo hřiště od Lidlu.

Nominace na ocenění 
dětí a mládeže
Město Mikulov bude také v letošním roce oce-
ňovat děti a mládež, které se svými úspěchy, 
výkony či nečekanými činy zasloužily o propa-
gaci Mikulova. Své nominace na ocenění dětí 
a mládeže za mimořádné výkony za rok 2017 
můžete podávat do čtvrtka 29. března. „Oceně-
ní se týká umístnění v krajských soutěžích, do 
3. místa ve významných soutěžích,“ doplnila Jana 
Dmietrievová z Městského úřadu v Mikulově, 
která podá i více informací na tel.: 519 444 518 
a zároveň všechny nominace shromažďuje. 
 Jitka Sobotková

Připravuje se další 
MADE IN MIKULOV
Galerie Efram na Husově ulici pořádá již po 
jedenácté MADE IN MIKULOV.

Vernisáž tradiční a vždy očekávané výstavy 
pro všechny kreativní spoluobčany Mikulova 
proběhne v neděli 25. února v 16.00.

„Podmínky účasti jsou jako vždy stejné, svá 
díla mohou autoři dodat k instalaci do Eframu 
v týdnu od 18. do 23. února,“ říká galeristka 
Sylva Chludilová. Případné dotazy na telefonu: 
723 329 770. Jitka Sobotková

Mušlov má svůj osadní výbor 
Zastupitelstvo města Mikulov zřídilo z inici-
ativy občanů v části města – ulici Mušlov  – 
osadní výbor. První veřejné zasedání tohoto 
výboru proběhlo v pondělí 29. ledna a mezi 
pozvanými hosty bylo i dvanáct mikulovských 
zastupitelů, obyvatelé Mušlova a zástupci míst-
ních firem. 

„Velmi silně si uvědomujeme, že část našeho 
města, byť odlehlá, ulice Mušlov je naší nedílnou 
součástí a už minimálně před třemi lety jsme 
přišli s myšlenkou investovat do Mušlova a revi-
talizovat ho. Stěžejní projekty za zhruba 10 mili-
onů korun, mimo jiné autobusová zastávka, jsou 
už připraveny nebo je v nejbližší době začneme 
rozpracovávat. Aktivitu občanů Mušlova, kteří 
vytvořili osadní výbor, vítáme a věřím, že jsme 
našli společnou řeč,“ vysvětlil starosta města 
Rostislav Koštial. 

Na prvním jednání Osadního výboru Mušlov se pro-
jednávaly hlavní priority této části města, jako jsou 
výstavba autobusové zastávky, vybudování chodní-
ku, úprava zeleně, vytvoření turistické informační 
tabule, doplnění tržiště na Mušlově do tržního řádu 
města, řešení kanalizace či vytvoření pracovní sku-
piny, která se bude starat o údržbu Mušlova. 

„Na většině požadavků jsme se dohodli,“ ře-
kl starosta. Například na projektu autobusové 
zastávky se nyní intenzivně pracuje, vybudování 
chodníku a výsadba ovocných stromů se bude řešit 
v návaznosti na vydefinování projektu kanalizace. 
Město Mikulov může osadnímu výboru pomoci 
i s vytvořením turistické informační tabule.  

Na Mušlově nyní žije zhruba padesát obyvatel, 
mj. zde má sídlo firma MoravoSeed a je zde Pen-
zion Mušlov. Jedná se o geologicky, geograficky 
i historicky velmi zajímavou lokalitu. V minulosti 
zde byla také věznice a v době předválečné vo-
jenská pevnost.  Jitka Sobotková
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Poznačte si do kalendáře
8., 10., 15., 24. 2.  Jednodenní lyžování v rakouském středisku Stuhleck, sraz u hotelu 

Galant, v 6 hodin. Info a rezervace na tel. 519 323 353.

Pá 9. 2.   Hudební večer s CM Mládí z Čejče, Boutique Hotel Tanzberg, od 20 hodin.  Nutná 
rezervace na tel.: 519 510 692.

So 10. 2.   Fašanková obchůzka, Náměstí od 9.30 hodin, vinný sklep Pod Kozím hrádkem od 
10 hodin, hotel Galant do 12 hodin. 

So 10. 2.   Prohlídka města, sraz v TIC Mikulov na Náměstí, ve 14.30 hodin.

St 14. 2.    Mezinárodní den darování knih 2018, pořádá Městská knihovna. Více na str. 4.

Pá 16. 2.  Vernisáž obrazů Karla Provázka, koncert skupiny Krveja, básnický recitál, Městská 
knihovna, v 18 hodin. Více na str. 4.

Pá 16. 2.   Hudební večer s kapelou Mech, Boutique Hotel Tanzberg, od 20 hodin. Nutná 
rezervace na tel.: 519 510 692.

So 17. 2.  Maškarní karneval, zámecký sál, pořádá DDM Mikulov, v 15 hodin. 

So 17. 2.   Koncert Zuzky Šebkové „Písně fantazie pro cello a hlas“, galerie Efram, v 16 hodin. 

So 17. 2.  Reprezentační ples hotelu Galant, hotel Galant, v 19 hodin. 

Čt 22. 2.   Ochutnávka vín – Vinařství Marcinčák, Boutique Hotel Tanzberg, v 18.30 hodin. 
Nutná rezervace na tel.: 519 510 692.

Pá 23. 2.  Turnaj „kámen, nůžky, papír“, DDM Mikulov, 15–16 hodin.

Pá 23. 2.  X. reprezentační ples SRPDŠ při ZUŠ Mikulov, hotel Galant, v 19 hodin. 

Pá 23. 2.   Divadelní představení – Parfém v podezření, Divadlo Radka Brzobohatého, Měst-
ské kino Mikulov, v 19 hodin. 

Pá 23. 2.   Hudební večer s kapelou Team revival, Boutique Hotel Tanzberg, od 20 hodin. 
Nutná rezervace na tel.: 519 510 692.

So 24. 2.  Vinařský ples, Hotel Volarik, v 19.30 hodin. 

Ne 25. 2.   Made in Mikulov, 11. ročník výstavy pro všechny kreativní spoluobčany Mikulova, 
galerie Efram, v 16 hodin. Více na str. 2.

Po 26. 2.  Pokémon párty, DDM Mikulov, 15–16 hodin. 

St 28. 2.  A taková to byla láska, divadelní představení, Club No. 292, v 18 hodin. 

Knížka pro prvňáčka 
Již třetím rokem se Městská 
knihovna Mikulov zapojila 
do projektu SKIP ČR (Svaz 
knihovníků a informačních 

pracovníků) na podporu čtenářské gramotnosti 
s názvem Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáč-
ka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků 
žáků již od prvního ročníku školní docházky. 

Knihovna s dětmi pracuje nad rámec obvyk-
lých knihovnických činností. První částí projektu 
je absolvování tzv. knihovnické lekce v období 
od listopadu 2017 do května 2018. Děti se v ní 
seznamují s provozem knihovny, orientací v od-
děleních, vyhledávají knihy podle abecedního 
řazení. Dozví se, co je to naučná literatura, au-
tor, ilustrátor, beletrie. Zjistí, kde se dají najít 
pohádky, komiksy, časopisy a také to, že se zde 
dají půjčit hry a hračky. 

Další fází projektu je vystavení čtenářského 
průkazu těmto dětem zdarma. Žáci získají svoji 
kartičku, se kterou si mohou v doprovodu rodičů 
půjčovat knihy podle vlastního výběru a zájmu. Na 
základě získaných informací z knihovnické lekce 
si v praxi ověřují, jaké vědomosti a dovednosti 
získaly. Pro mnohé dospělé se stávají průvodci po 
knihovně, diskutují s nimi o knihách, vyjadřují se 
k obsahu. Tato součinnost je stejně důležitá, ne-li 
důležitější, než působení pedagogů a knihovnic.

Přihlášené třídy pak mají možnost od dubna 
do června navštívit Tajemné sklepení s inter-
aktivním programem, kdy čarodějnice Brulanda 
vypráví o strašidlech, vodnících a vílách z tajem-
ných pověstí z okolí Pálavy. Regionální vyprávění 
se prolíná všemi ročníky základních škol a vět-
šina dětí již od školky zná místa ve svém okolí, 
která jsou opředena legendami a pověstmi. 

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je 
pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká no-
vinka, která byla napsána a ilustrována výhradně 
pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné 
knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve 
školním roce 2017/2018 je to kniha spisovatelky 
Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kiel-
bergerové – Bráchova bota. 

Tato kniha bude účastníkům projektu předá-
na v červnu při slavnostním pasování na čtená-
ře. Slavnost bývá vždy velmi emotivní za účasti 
rodinných příslušníků a my věříme, že „Jednou 
čtenářem – navždy čtenářem.“ 

Více najdete na www.mikulov.knihovna.cz.
Ilona Salajková
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www.mikulov.knihovna.cz

Městská knihovna Mikulov

Brněnská 15

tel. 519 510 025
knihovna@mikulov.cz

MEZINÁRODNÍ DEN 
DAROVÁNÍ KNIH 2018

bookgivingday.com

14. února 2018

 
 

Kdy: 17.2.2018 od 19:00 hod.

welcome drink, 

Cimbálová muzika Klaret

hotelu Galant

www.galant.cz
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Lyžování v Krkonoších 
Sníh je v našem městě a okolí v posledních 
letech výjimkou, a proto za ním každoročně 
děti z 1. stupně ze ZŠ Valtická jezdí do našich 
nejvyšších hor – Krkonoš. Nejinak tomu bylo 
v týdnu od 7. do 13. ledna 2018, kdy nás chata 

Sedmidolí nad Špindlerovým Mlýnem vítala krás-
nou jiskřivě bílou sněhovou pokrývkou. 

Celý týden si malí lyžaři plnými doušky užívali 
zimní nadílku, a to nejen na lyžích, ale také při 
koulování, stavění iglú a sněhuláků. Při společ-
ných večerech jsme soutěžili v kreslení a tanco-
vání, děti si vzájemně pro sebe připravily scénky 
a soutěžní disciplíny, nechyběla ani diskotéka 
a zpívání u kytary.

Počasí nám přálo i při závěrečném karnevalu 
na lyžích a velkém slalomu, při němž všichni pro-
jeli cílovou brankou. Rozloučili jsme se s nejstar-
šími „páťáky“ a ti mladší lyžaři se do „Špindlu“ 
na naši zasněženou chatičku těší i v příštím roce.
 Dagmar Němcová

Dějepisná olympiáda
Ve středu 17. ledna se v Břeclavi uskutečnilo 
okresní kolo 47. ročníku Dějepisné olympiády.

Žáci GSS Mikulov dosahují v této soutěži už 
tradičně výborných výsledků a nezklamali ani v le-
tošním roce. V konkurenci třiceti dvou soutěžících 

získal 1. místo a současně i postup do krajského 
kola soutěže Jiří Souchop z tercie. Další žák ter-
cie, Mikuláš Svoboda, obsadil 3. místo a Rosalie 
Horáková z kvarty byla šestnáctá. Všem třem 
soutěžícím blahopřejeme k výbornému umístění 
a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. 
Jirkovi přejeme hodně úspěchů v krajském kole 
soutěže. Lenka Danadová

Čisté a zdravé zoubky 
V pátek 19. 1. jsme si s dětmi užili zážitkové 
učení o čištění zoubků…

Povídání o zdravé stravě, o správném život-
ním stylu a hlavně o ústní hygieně bylo velmi 

zajímavé. Dozvěděli jsme, ve kterých zákoutích 
v puse se bacilům nejvíc líbí, a proto následo-
valo samotné čištění zoubků pěkně důkladně 
a u každého zvlášť… 

Je jasné, že zoubky v tu chvíli měli všichni 
čisté jak perličky…

Rádi bychom, aby se dětem co nejvíce dostala 
do povědomí důležitost správné ústní hygieny.

Děti a kolektiv MŠ „Zelený ráj“

Studentské prezidentské volby    
Dne 16. ledna proběhlo na  Gymnáziu 
a střední odborné škole Mikulov druhé 
kolo školních prezidentských voleb. Jedna-
lo se o celorepublikový projekt – Studentské 
volby 2018, který pořádala společnost Člověk 
v tísni – program Jeden svět. Do druhého kola 
postoupili dva kandidáti z prvního kola, Miloš 
Zeman a Jiří Drahoš. Hlasování se zúčastnilo 
celkem 188 žáků z vyššího gymnázia, hotelové 
školy a z učebních oborů. Školní volby probíhaly 
v duchu oficiálních voleb, díky zapůjčenému 

vybavení, které nám poskytla radnice města 
Mikulov. Velkou nápomocí nám byla také 
 PaedDr. Dobroslava Bartálová, která nám za-
jistila volební místnost a pomohla nám s vyba-
vováním. Volby na naší škole vyhrál Jiří Drahoš 
s převahou 39 hlasů. Cílem školních voleb bylo 
poskytnout studentům informace o volbách, se-
známit je s principy zastupitelské demokracie, 
s volebním systémem České republiky a také 
jim ukázat, že účastnit voleb by se měl každý. 
Žádný hlas totiž není zbytečný. 

Tímto článkem bychom chtěli poděkovat všem 
zúčastněným studentům i všem, kteří nám z or-
ganizací voleb pomáhali.

Celorepublikové výsledky najdete na strán-
kách společnosti Člověk v tísni – program Jeden 
svět na školách www.jsns.cz/volby. 

Za studenty semináře 

Společenských věd – Ludmila Velecká
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Veletrhy Go a Regiontour
Dne 19. ledna 2018 jsme se my, žáci 2. a 3. roč-
níku oboru Hotelnictví, zúčastnili na brněn-
ském výstavišti Veletrhů cestovního ruchu Go 
a Regiontour. Na obou veletrzích se pravidelně 
prezentují cestovní kanceláře, cestovní agentury 
a firmy, které se zaměřují na turistiku (v českém 
regionu nebo v zahraničí) a také ty, jež se zabývají 
prodejem relaxačních výrobků nebo služeb pro 
hotely, lázně apod. Nedílnou součástí veletrhů 
je kvalitní odborný doprovodný program, např. 
ukázka tradičních i moderních způsobů přípravy 
kávy, a také atraktivní doprovodný program pro 
širokou veřejnost, třeba soutěž středních škol 
se zaměřením na cestovní ruch, a to v podobě 
prezentace fiktivního zájezdu – jako nestranné 
publikum jsme hodnotili, jak na nás každý ze 
soutěžních týmů zapůsobil. Go a Regiontour je 
efektivním místem pro setkávání profesionálů 
v cestovním ruchu. Třída 2. HO a 3. HO

Překvapení pro děti ve školce 
Milá návštěva s překvapením zpříjemnila 
dopolední program ve školce postupně ve 
všech třídách… 

Morčátkové holčičky Bublinku, Čokoládku, 
Strašilku a Jasmínku nám přinesla ukázat šikovná 
slečna Marianka, která nám povyprávěla všechno 
o chovu i chování jejích milovaných morčátek.

Nejenže jsme je mohli pozorovat a hladit si 
je, ale také jsme se dozvěděli, co všechno mor-
čátka jedí, jak je potřeba se o ně správně starat 
a co všechno potřebují, aby byla spokojená a na 
světě se jim líbilo.

Po této návštěvě už víme, že jako všechna 
zvířátka potřebují morčátka spoustu péče, pozor-
nosti a hlavně lásky od své pečovatelky.

Bylo to super a Mariance touto cestou moc 
děkujeme. Děti a kolektiv MŠ „Zelený ráj“

Naši deváťáci si volí 
svoji budoucnost
Jako každý rok čeká žáky devátých tříd (ZŠ 
Mikulov, Valtická 3) jejich první těžká životní 
volba – volba povolání a z toho plyne výběr 
vhodné střední školy, která je na toto povolání 

připraví. Aby na to nebyli sami, přichystala 
pro ně výchovná poradkyně spoustu aktivit, 
které žákům s rozhodováním pomáhají.

První z akcí bylo pozvání zástupců středních 
škol okresu Břeclav, ale i Brna a Znojma na 
naši ZŠ. Po krátkém představení a prezentaci 
jednotlivých škol si žáci se svými rodiči mohli 
individuálně pohovořit se zástupci škol, o které 
mají zájem.

V listopadu se zúčastnili veletrhu firem – 
Břeclavský fortel, kde se u stánků významných 
firem našeho regionu žáci dozvěděli zajímavosti 
o těchto podnicích, ale hlavně o tom, jaké profe-
se u nich najdou uplatnění a které jsou v součas-
né době velmi žádané. Také v tomto měsíci měli 
žáci možnost diagnostiky profesní orientace se 
školní psycholožkou.

V prosinci následovala exkurze do firmy 
Bosch Mikulov, kde žáci viděli v běžném pracov-
ním dnu konkrétní uplatnění rozličných profesí 
v prosperující firmě. 

V budově naší školy žáci zhlédli i prezentace 
různých SŠ (např. Gymnázia Břeclav a Mikulov), 
často představené našimi bývalými absolventy. 
Velmi poutavá byla akce SPŠCH Brno, kde nás 
tři studenti pod vedením pana učitele Honzy 
seznámili s obory chemické průmyslovky, ale 

hlavně nám předvedli spoustu efektních pokusů 
a vysvětlili jejich princip.

Zatím poslední akcí, kterou žáci absolvovali 
v lednu, byla návštěva Úřadu práce Břeclav. 
Dvě zkušené lektorky přiměly dívky a chlapce 
přemýšlet o tom, co je třeba zvážit při výběru 
budoucí profese. Nakonec se shodli, že je nutno 
přihlédnout k zájmům, koníčkům, osobnosti, 
dostupnosti školy i uplatnění profese, platu a že 
nelze zapomenout i na zdravotní stav. Po vyplně-
ní a zpracování testu zájmů si každý odnesl vy-
hodnocení, jaké profesní zaměření se hodí k jeho 
povaze. Ve vystavených šanonech informačního 
a poradenského střediska úřadu pak vyhledávali 
podrobnosti o daném povolání. Každý z šanonů 
obsahoval kapitoly: pracovní činnost, pracovní 
prostředí a prostředky, znalosti a dovednosti, 
zdravotní požadavky, vzdělání a příbuzné pro-
fese. V neposlední řadě žáci získali povědomí 
o tom, které profese dnešní trh práce potřebuje. 
Každý žák si osobně s lektorkou pohovořil o jeho 
směřování a vhodnosti své volby.

           Silvie Pospíšilová, třídní učitelka IX. B

Exkurze Lomax Bořetice
Ve středu 24. ledna se žáci zámečnických 
a zednických prací GSS Mikulov zúčastnili 
exkurze Lomax Bořetice.

Seznámili se zde s výrobou automatických 
a poloautomatických výsuvných dveří. S výrob-
ním programem žáky seznámil obchodní ředitel, 
který žákům ukázal celý výrobní proces. 

Jiří Veverka, GSS Mikulov

Úspěch Kristýny Václavkové
Kristýna Václavková, studentka sexty, se 
v okresním kole Olympiády v českém jazyce, 
které se konalo 30. ledna, umístila na krásném 
2. místě a postupuje do krajského kola. 

Blahopřejeme a do dalšího kola držíme palce!
 GSS Mikulov
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Minitenisté DS Tenis zlatí ve Znojmě 
V neděli 21. ledna se uskutečnilo 1. kolo zimní tenisové minitour. 
Pořádajícím klubem úvodního kola bylo TK Znojmo. Dalšími účast-
níky jsou TK Moravský Krumlov a DS Tenis Mikulov. Podrobnější 
informace, soupisky, termíny a fotogalerii naleznete na www.mini-
tenistour.webnode.cz. 

Druhý ročník této tour v minitenise je určen pro 6členné týmy dětí naro-
zených v roce 2011 a 2012. Hraje se dle pravidel minitenisu na dva vítězné 
sety do deseti bodů. Každý tým s každým odehraje dvanáct zápasů. Tedy 
šest dětí v pořadí soupisky proti stejně postavenému z druhého týmu (1.-1., 
2.-2. atd ) a poté odvetné zápasy křížem ( 1.-2., 2.-1., 3.-4. atd.). 

Tým DS Tenis Mikulov pod vedením trenéra Davida Schmida nastoupil 
v sestavě Nina Schmidová, Matouš Hála, Tomáš Rácz, Jindřich Vítek, 
Michal Jílek, Tomáš Dudík a náhradník Jaromír Holba. V prvním zápase 
jsme nastoupili proti TK Znojmo a po pěkných výkonech všech dětí jsme 
zvítězili 11:1 na zápasy! Velmi povedený zápas odehrála Nina Schmidová, 
která v krásném utkání dokázala porazit znojemskou jedničku Filipa Po-
korného 10:2/10:6. 

V druhém utkání proti Moravskému Krumlovu jsme výsledek zopakovali 
a vyhráli také poměrem 11:1 na zápasy. Jasná dvousetová vítězství přidali 
Nina, Matouš, Tomáš, Jindra i Míša. 

V posledním zápase porazilo Znojmo těsně Mor. Krumlov 7:5 a obsadilo 
tak 2. místo. 

Rád bych všem dětem poděkoval za pěkné výkony a snahu bojovat 
o každý míček a už se těšíme na 2. kolo tour, které pořádáme my v neděli 
25. února v tenisové hale v Laa an der Thaya.

Gratulace patří také ml. žákům Alexi Fuisovi a Tomáši Brychtovi, kteří 
v sobotu 13. ledna obsadili 3. (Alex) a 4.místo (Tomáš) na turnaji ml. žáků 
v Nové Vsi. David Schmid Tenis

    

Mikulovský box 

Mikulovští boxeři, členové SPARTA BOXING CLUBu Mikulov, si ze 7. li-
gového kola, které se konalo 27. ledna v Hrušovany u Brna, přivezli 
tyto výsledky: Michal Gorčík vyhrává RSC, když ve 3. kole poslal soupeře 
dvakrát do počítání. Vladimír Skalský prohrál těsně na body ve vyrovnaném 
zápase, Míra Vodák vyhrál ve 2. kole vzdání soupeře. Jednoznačná domi-
nance našeho borce donutila trenéra soupeře hodit ručník do ringu.

Děkujeme hlavním sponzorům GG a HTS a všem dalším. Další, již 8. li-
gové kolo proběhne v sobotu 10. 2. v Kroměříži.  Peter Hlavenka, trenér

55+ TÝDNY
V THERME LAA

Od 12.02. do 03.03. jsme pro návštěvníky 
našich termálních lázní starší 55 let připravili 

od pondělí do pátku tyto výhody:

Vstup za osobu € 23,–
místo € 27,–

 20 % sleva v lázeňské restauraci
 1 jednotka v infračervené kabině  

nebo v solariu zdarma
 Zlevněné celodenní vstupné

Na pokladně předložte svůj průkaz a pak už si jen užívejte!

Therme Laa – Hotel & Silent Spa
Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya 
+43 (0) 2522 / 84 700 570  
therme@therme-laa.at

WWW.THERME-LAA.AT

Resort skupiny:
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Řádková inzerce

• Hledám někoho na výuku hry na kytaru pro 8letou 
dceru, začátečník. Cenu akceptuji. Děkuji předem. 
Tel.: 775 995 535.

Leden v G-centru 
První měsíc nového kalendářního roku jsme 
prožili v duchu doznívání Vánoc a oslav přícho-
du nového roku. Po Třech králích jsme odstrojili 
stromečky, uložili vánoční ozdoby a světla, sou-
středili se na volbu prezidenta republiky, které 
se aktivně zúčastnila v obou kolech více než po-
lovina ubytovaných v pobytových službách. 

Ve volném čase jsme se věnovali rukoděl-
ným a kulinářským činnostem, vyráběli různé 

maličkosti a užívali běžné spokojenosti života. 
První měsíc roku utekl jako voda.

Dne 31. ledna jsme společně popřáli paní 
Marii P., poseděli u prostřených stolů a oslavili 
jsme její narozeniny. Děkujeme za pozvání a pře-
jeme hlavně zdraví!  

Ve středu 3. ledna bylo uskutečněno první le-
tošní společné setkání vedení organizace s klienty 
domova. Byl zhodnocen průběh uplynulého roku 
a přítomným byly sděleny plány na rok s letopoč-
tem 2018. Dále byly promítnuty fotografie z období 

říjen až prosinec 2017.  
V soboty 13. a 27. ledna 
se zájemci měli možnost 
účastnit přímé volby 
prezidenta republiky. 
Volební komise k nám 
dorazila a každý, kdo 
se rozhodl využít svého 
práva volit, vhodil hla-
sovací lístek se jménem 
svého favorita. 

V úterý 16. ledna 
naše seniory navštívila 
paní Darja, dobrovolni-
ce, která svůj volný čas 

NAŠE RESTAURACE 

HLEDÁ NA HLAVNÍ PRACOVNÍ 

POMĚR

ČÍŠNÍKA 

NEBO 

SERVÍRKU

ZÁJEMCE PROSÍME, ABY SE 

DOSTAVILI OSOBNĚ PŘÍMO DO 

NAŠÍ HOSPŮDKY. MŮŽETE NÁS 

KONTAKTOVAT I PŘES 

E-MAIL:

INFO@HOSPUDKAPODZAMKEM.CZ

A NEBO TELEFONICKY: 

+420 607 879 965

PÁNSKÉ OBLEKY  
90% vlna – 4 900 Kč 

(úpravy jsou v ceně) – nebo formou 
Made-to-measure (měřenky).

Ateliér Mikulov, Mlýnská 131/9
tel.: 607 751 464

Facebook: Svatební Salon Eva

Rok se s rokem sešel, a tak ve středu 10. ledna 
2018 opět proběhlo tradiční sčítání zimují-
cích netopýrů a vrápenců (souhrnně zvaných 
letouni) v jeskyni Na Turoldu, dále pak ve 
sklepích v Lednici a ve Valticích. Celkem se 
na těchto místech v letošním roce napočítalo 
706 nocležníků.

Podzemní prostory, ať už přirozené (jeskyně), 
nebo umělé (sklepy), se vyznačují tím, že jejich 
teplota v zimě neklesá pod nulu, a právě proto je 
pro své zimování netopýři a vrápenci vyhledávají. 
Jelikož se jedná o poměrně vzácné živočichy, je 
potřeba mít přehled o tom, jak to s jejich počet-
ností u nás vypadá. Zimování je pro sčítání nej-
vhodnější příležitostí, neboť zvířata jsou v klidu, 
a je tedy snadné určit jejich přesný počet. Sčítat 
netopýry a vrápence na jejich zimovištích mohou 
pouze osoby k tomu oprávněné, a i ty tuto práci 
musí provést co nejrychleji, protože přítomnost 

člověka tyto vzácné tvory ruší a vytrhává ze 
spánku, při čemž dochází ke zbytečnému spalo-
vání energetických zásob, které mají zimní spáči 
uložené v těle na přežití zimy.

I když letos v turoldské jeskyni oproti loňskému 
roku chyběli netopýr velkouchý a netopýr dlou-
houchý, kteří zde byli loni zaznamenáni po jednom 
jedinci od každého druhu, potěšující je, že počty 
zimujících zvířat rok od roku stoupají – v roce 2016 
bylo napočítáno 426 letounů, o rok později 440, 
a letos dokonce 450. Ve srovnání s ostatními sle-
dovanými zimovišti v regionu jeskyně Na Turoldu 
vychází co do počtu jedinců i diverzity druhů jed-
noznačně nejlépe. Nápadný je zejména meziroční 
nárůst počtu vrápenců (o 45 jedinců), což je podle 
slov zkušeného sčitatele, zoologa Josefa Chytila, 
trend zaznamenatelný v celé České republice.

Zavede-li Vás zimní vycházka na Turold, při-
pravte se prosím na to, že na terasách bývalého 
lomu bude probíhat vyřezávka náletových dřevin. 
Porost na terasách a jejich svazích je potřeba 
značně prořezat, aby na nich mohly v budoucnu 
lépe prosperovat světlomilné druhy rostlin a ži-
vočichů, které jsou předměty ochrany Přírodní 
rezervace Turold a které na těchto místech v sou-
časné době vlivem zástinu pouze živoří. Z rostlin 
jsou těmito druhy např. len tenkolistý, hvězdnice 
zlatovlásek a koulenka prodloužená, z živočichů 
např. okáč kostřavový, modrásek rozchodníkový 
a saranče modrokřídlá. Hlavní motivací pro výše 
uvedené práce je však udržení populace velmi 
vzácného druhu brouka – kozlíčka Musaria ar-
gus, jehož larvy se vyvíjejí v kořenech světlomilné 
byliny seselu sivého. Ačkoli je tato rostlina na 
Pálavě i v jejím okolí poměrně hojná, kozlíček 
se vyskytuje pouze na Turoldu.  Helena Prokešová

Turold opět nejlepší „noclehárnou“ v regionu!

Zimující vrápenec malý (foto: Jiří Kmet)

věnuje setkání s klienty domova. Tématem byla 
aktuální událost, a to povídání o prezidentech, 
těch bývalých i současných.

Ve středu 24. ledna byl uspořádán turnaj ve 
stolní hře „Člověče, nezlob se!“. Čtyři skupiny 
hráčů u stolů rozehrály „základní kola“, ze kte-
rých vždy postoupil vítěz do finále. Po férovém 
boji se vítězkou turnaje stala paní Ladislava O. 
Všichni zúčastnění obdrželi malé pozornosti.

Více z našeho života se dozvíte na webových 
stránkách: www.gcentrummikulov.cz, část: Ak-
tuality z našeho života. Pavel Rous

V pondělí 12. února by se dožila 
89 let naše drahá maminka 
ŽOFIE KOVÁCSOVÁ.

S láskou stále vzpomíná dcera Věra s rodinou

Vzpomínka

SERIÁL
CHKO PÁLAVA
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Místní organizace

svazu důchodců ČR

Problémy se zájezdy
Bohužel došlo k úniku informací, a tak snaha or-
ganizátorů zájezdů, aby všichni členové měli rov-
né možnosti, vyšla naprázdno. Vy, kteří nemáte 
přístup na internet, se takto ze Zpravodaje, ovšem 
se zpožděním, dozvídáte data zájezdů s tím, že 
ještě na některé bude možnost se přihlásit.

• 21. 3. Bouzov, Litovel, Loštice • 19. 4. Uher-
ský Brod, Komňa, Blatnice • 30. 4. Kroměříž • 
16. 5. Bratislava • 15. 6. Lednice • 3. 7. Miro-
slav • 1. 8. Polička, Litomyšl • 15. 8. ZOO Lešná 
• 29. 8. Uherčice, Jemnice • 12. 9. Mor. kras • 
25. 9. Žirovnice, Jindř. Hradec • 2. 10. Kuks

Na výroční členskou schůzi, která bude 15. 3., si 
připravte návrhy na r. 2019, protože objednávat 
je nutno rok předem (viz Moravský kras – loni jste 
navrhli, letos jedeme), nejlépe s tím, že zájezd, 
výlet nebo vycházku sami zorganizujete.

Hodnocení akcí, jež proběhly v lednu
První akcí Naší univerzity třetího věku byla od-
ložená loňská prezentace o Západní Gruzii. Náš 
osvědčený lektor dr. Sobotka nás zaujal pouta-
vým vyprávěním o svém v podstatě soukromém 
putování touto nám téměř neznámou zemí, 
o které jsme se dozvídali spíše ze zpráv a nebylo 
to nic veselého. S přírodou jsme se seznamovali 
jeho krásnými kontrastními záběry zelených polí, 
prudkých řek a strmých hor Kavkazu. Lázeňská 
města v subtropické scenérii, zbudovaná za cara, 
která sloužila v našem mládí také jako paláce pi-
onýrů, jsou nyní léčebnými a rekreačními objekty 
opět pro ty, kteří na to mají. Jejich pompéznost 
však nepřevyšuje rozmanitost a úchvatnost pří-
rody. Dr. Sobotka podnikne v létě cestu po Vý-
chodní Gruzii a my se můžeme těšit na podzim na 
strhující podívanou a zasvěcené vyprávění.

Druhou akcí jsme zahájili projekt k 100. výročí 
naší republiky. Sešli jsme se tentokrát v budově 
archivu, kam chodíváme na prezentace jeho cha-
rismatického ředitele dr. Svobody. Zdálo by se, že 
téma Legie nepřiláká mnoho zájemců. Opak byl 
pravdou, musely se přinášet další židle. Přišlo 
i několik mužů. Lektor Mgr. Trávníček začal tím, 
že se zeptal, kdo má mezi svými předky legionáře 
(bylo nás několik) a pak velmi zasvěceně vysvět-
loval, že ne všichni, jimž se tak říká, byli praví 
legionáři. První byli opravdu vojáci cizinecké legie 

ve Francii. Na východní frontě bojovali na straně 
Ruska slovanští přeběhlíci z rakouské armády. Ne 
že by všichni uvědoměle bojovali za cara, většinou 
se chtěli co nejrychleji dostat z fronty. Po roce 
1917 to trvalo ještě tři roky, než 70 000 těchto mu-
žů prošlo sibiřskou anabází a dva roky po válce se 
vrátilo přes půl světa domů. Zásluhou budoucího 
prezidenta Masaryka mělo Československo svou 
regulérní armádu dříve, než jako stát vzniklo. 
Pak tu byli ještě italští legionáři, kteří v podstatě 
vstoupili do legií až po skončení války. Takže se 
nelze divit, že se v ČSR přistupovalo k legioná-
řům a „ legionářům“ různě. Důstojníci dosáhli 
vysokých postů nejen v československé armádě, 
mnozí legionáři se dostali do státních služeb, 
měli právo na předčasný odchod do důchodu. 
Odstupňování se dělo podle toho, ve kterém ča-
se do legií vstoupili. Ale nemálo bylo těch, kteří 
nemohli najít práci, ale měli aspoň vidinu, že při 
obsazování místa budou mít přednost.

Na celý rok 2018 připravujeme do projektu 
100 let ČSR řadu dalších akcí.

Změny v únorovém plánu
Část organizátorů zájezdů na rok 2018 nesplnila 
do konce ledna nahlášení požadovaných dat. Je 
třeba je přinést v úterý 13. 2. ve 14 hodin do 
CVČ, kam současně přijdou i ti, kteří to již splnili 
a mají hotové objednávky. Budeme dokončovat 
časové plány a finanční požadavky na autobusy. 
Uvítáme i zájemce o organizování zájezdů na rok 
2019, a také výletů, vycházek a exkurzí na letošní 
rok, kde je ještě několik volných kapacit.

Na 20. února, rovněž v úterý, chystá na 
15. hodinu paní Porubská velikonoční dílničku. 
Zájemci si přinesou vyfouknutá, pokud možno 
bílá, vejce. Další dílnička bude až po Velikono-
cích 11. dubna.

Ostatní akce (Pamětníci, dr. Červená. Mgr. So-
botková) proběhnou podle plánu, jakož i termály. 

Na 13. 2. ve 14 hodin svoláváme všechny 
organizátory zájezdů k upřesnění časů a financí 
pro všechny zájezdy Dobromila Vlčková

Klub seniorů informuje
Ze všech pěkných a zdařilých akcí, které se 
uskutečnily ve druhé polovině měsíce ledna lze 
vyzvednout tu nejvýznamnější z nich, a to Vý-
roční členskou schůzi, která se uskutečnila dne 
17. ledna v sále centra.  

Po zahájení a přivítání milého hosta, a to za-
stupitelky města a zástupkyně ředitele ZŠ Pav-
lovská paní Hany Mičkové, následoval kulturní 
program dětí MŠ Habánská a pěveckého sboru 
Ptáčata ze ZŠ Valtická.

Vystoupení dětí MŠ Habánská (viz foto) pod 
vedením učitelek paní Leony Lukáškové a Olgy Kon-
čerové bylo velmi milé a bezprostřední a všechny 
přítomné doslova chytilo za srdíčko, protože ti 
nejmenší jsou vždy nejroztomilejší. Kulturní 
program pěveckého sboru Ptáčata ze ZŠ Valtická 
byl samozřejmě na vyšší úrovni také díky velké 
profesionalitě vedoucí sboru paní učitelce Ladě 
Hlavačkové. Všichni přítomní ohodnotili obě vy-
stoupení velmi kladně, a že se jim opravdu moc 
líbilo, dokazovali neustálým potleskem. 

Po zhodnocení činnosti klubu a jeho hospo-
daření v uplynulém období byli přítomní senioři 
informováni o všech akcích v tomto roce, a to včetně 
zájezdů, besed, plavání, divadelních představení, 
cvičení žen a celé řadě dalších aktivit. Nebudu je 
všechny vyjmenovávat, je to opravdu zbytečné. 
Všichni čtou mikulovský Zpravodaj, kde jsou akce 
uváděny na měsíc dopředu, také si je mohou přečíst 
na nástěnkách a na každé společné akci jsou pří-
tomní senioři o všem vždy podrobně informováni. 

Vedení Klubu seniorů ze srdce děkuje ředitel-
ství MŠ Habánská a ZŠ Valtická za velmi krásný 
kulturní program, také členkám pěveckého sboru 
za výrobu vynikajících chlebíčků a dalších dobrot 
a také všem těm, kteří připravovali a zdobili sál 
a provedli i úklid po této skvělé akci. Všem moc 
a moc děkujeme! Tato mimořádná a skvělá akce 
se opravdu vydařila!

SENIOŘI, POZOR!
Připomínám, že dne 14. 2. pojedeme plavat do 
Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Pokud jste 
se zatím nepřihlásili, můžete tak učinit telefonic-
ky na čísle: 723 715 533.

Srdečně Vás všechny zveme dne 21. února na 
tradiční a velmi oblíbenou akci – Pochovávání 
basy se skvělým panem Jaromírem Crhanem.

Dne 24. února jedou přihlášení senioři na 
Žebráckou operetu do Divadla Bratří Mrštíků do 
Boleradic. Pozor! Odjezd v 18 hodin od Centra 
pro volný čas, jinak dle dohody.

Vedení Klubu seniorů blahopřeje naší dlou-
holeté člence paní Mileně Esterkové, která se 
v měsíci únoru dožila významného životního ju-
bilea. Přejeme pevné zdraví a spoustu životního 
optimismu. Blahopřejeme! Libuše Danielová     
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EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE VOZIDEL

Za kompletní vozidlo až 3 000 Kč.
Odtah autovraku ZDARMA.

Vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
ZDARMA IHNED PŘI PŘEVZETÍ.

Provoz: Pod Hradbami 176, 
Moravský Krumlov

Mobil: 608 402 185
E-mail: likvidacevozidel.mk@seznam.cz

www.likvidace-vozidelmk.cz

• Koupíme byt 2+1/3+1 
v Mikulově. Dohoda jistá. 

Tel.: 605 982 553.

• Zajištění manželé hledají 
ke koupi RD – nabídněte. 

Tel.: 604 590 583.

PLETIVA
PLOTY

BRÁNY, BRANKY
Brněnská 32, Mikulov
tel.: 519 511 789, 
721 223 994
prodejna@kovoprokes.cz

ZIMNÍ AKCE 

20 % SLEVA

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ 
a KUCHYNĚ NA MÍRU

VZORKOVNA: MIKULOV, VALTICKÁ 36
(PRŮMYSLOVÝ AREÁL SMĚR VALTICE)

TEL.: 724 089 180
WWW.JGINTERIER.CZ

KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA
Erika Hanušková

Přijmeme řidiče skupiny C, 
strojníka a brigádníky 
na pomocné práce. 

Kontakt: Marian Hanuška, 
tel.: 603 530 852

S M A R T  P Ů J Č K A

5 000–50 000 Kč NA COKOLIV

SPLÁTKA 1× MĚSÍČNĚ
PRACUJI PRO JEDNOHO VĚŘITELE

TEL.: 773 681 772, 724 145 478

REDAKČNÍ RADA  Zpravodaje města Mikulov

Jaromír Crhan • Tomáš Hlavenka • 

Sylva Chludilová • Jiří Klimeš • Ivo Koneš • 

Marie Leskovjanová • Slavomír Měšťánek • 

Ilona Salajková • Jaroslav Smečka • 

Jitka Sobotková • Stanislava Vrbková 

AAAAAAAAkkktttttuuuáálníí děěníí z MMMikkkuulllovvaa 
mmmmmmůůůůžžeeete ssledoovvaat taaakkééé nnaa 

FFFFaaaacccceeeeebbboookku MMěěsstto MMikkkkullovv.


