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Slovo úvodem
XXTak jsme od vydání nultého èísla
ZRCADLA opìt o pár dnù zestárli, dokonce
jsme pøekroèili nový letopoèet a vy zase
nacházíte (alespoò doufám) dalí èíslo naeho ètrníctideníku ve svých schránkách.
Tentokrát také jubilejní - první èíslo prvního
roèníku. Teï mi to teprve dochází, k èemu
e ta nultá - zavádìcí èísla jsou. To aby byl
dùvod dvakrát slavit, protoe pøece i kdy
nulté tak pøece první a i kdy druhé tak pøece
jen první èíslo. No nebojte, u toho
nechávám (døíve ne se do toho zamotám),
to bylo jen na "rozehøátí", aby jste neztratili
pozornost pøi ètení. (U vidím pana Novotného jak obrací oèi v sloup a chytá se
za hlavu pøi ètení tìchto vìt. Mimochodem
to je ten pán, který je odpovìdný za èetinu
a smyslovost naich èlánkù.) Od pana Peèera
(to je zase pán, díky kterému jsem se rozhodl
stát vydavatelem) jsem dostal místo pouze
v tomto sloupeèku, abych se mu nepletl
na jiné stránky ZRCADLA, prý by toho
na ètenáøe u bylo moc a zøejmì má pravdu.
Nesmím vám také zapomenout na tomto
místì podìkovat za vae kladné ohlasy,
pøíspìvky a tipy. Podìkoval bych i za ty
záporné, ale bohuel ádné nebyly. Bohuel
øíkám proto, e kritiku oèekáváme, abychom
se mohli stále zlepovat a vy nás mìly stále
radìji a radìji a radìji.
Co vás v tomto roce vlastnì èeká (to kdybych vìdìl ). Tak pøedevím na první
stranì se budeme poctivì snait upozoròovat
na bolavá témata ve vaem okolí (a "ourat"
- vìøte, je do èeho). Také zatím budete muset
pøetrpìt ten sloupeèek jménem úvodník, ale
nebojte, pevnì vìøím, e do nìj nebudu psát
stále já (po tom co dnes píu, se toho jistì
rádi ujmou schopnìjí kolegové). Dále vás
èekají pravidelné informace o nejrùznìjích
akcích a kulturním a sportovním vyití
v regionu. Kromì placené a neplacené
inzerce novì také fotostory regionu a tajnì
jsem si pøipravil jetì rubriku o nás, ve které
vám postupnì pøedstavím své kolegy,
doufám v humorném provedení. Ale neøíkejte jim to, oni o tom jetì nevìdí. Ostatní
zatím nebudu prozrazovat.
Pokusil jsem se tento úvodník napsat tak,
aby vás alespoò trochu pøimìl k úsmìvu,
protoe bych vám, naim ètenáøùm,
do nového roku rád popøál hodnì úsmìvu
na tváøi a tìch "neúsmìvných" chvil, aby
pokud mono nebylo.
Pavel ainka - vydavatel

Roèník I., èíslo 1

Rybáøské potøeby
specializovaný obchod s pìtiletou tradicí...

SARRIA s.r.o.
Palackého nám. 8, Ivanèice
(dvorní trakt vedle radnice)
tel.: 0601/ 30 22 61
otevøeno: Po-Pá: 830-1200, 1300-1630
otevøeno: Po-So: 830-1100
www.sportovnirybolov.cz

DROGY NA ZEMÌDÌLSKÉ
KOLE V KRUMLOVÌ
XXZaèátkem kolního roku
se trojice ákù prvního
roèníku Støední zemìdelské
koly
v
Moravském
Krumlovì vrátila z vycházky
na internát ve velmi
,,veselém stavu. Jejich
poèínání neuniklo jednomu
z vychovatelù a po krátkém
výslechu mladíci pøiznali, e
pøíèinou jejich neobvyklého
poèínání je vykouøená cigareta marihuany.
XXMùeme pøemýlet nad
tím, kde patnáctiletí mladíci
získali
v
Moravském

Krumlovì marihuanu. Ale
i nad tím, jestli je jedna
protidrogová pøednáka
spojená s anonymními testy
uskuteènìná na zemìdìlské
kole dostateènou prevencí,
abychom
do
budoucna
nemuseli slýchat podobné
zprávy èastìji.
XXDoufejme, e vichni
øeditelé krumlovských kol
ve spolupráci s mìstskou
i státní policií vyvinou
dostateènou aktivitu, aby
zabránili pronikání drog mezi
nae dìti.
/nov/

PODANÉ RUCE
XXJmenuji se Libor Balák
a pøed nìkolika lety mì oslovil
øeditel sdruení Podané ruce,
nejvìtí nestátní instituce
na Moravì, která bojuje proti
drogám. Poprosil mne, zda bych
pro tuto organizaci nepøipravil
kreslenou publikaci o drogách,
ale mnì se do takové práce moc
nechtìlo. Jsem nekuøák a abstinent a proto mi byla tahle oblast
cizí. Snad jen, to e moje dvì
nejstarí dìti se právì dostávaly
do onoho kritického období,
kdy je mohou drogy reálnì
ohrozit, mne pøinutilo postavit
se k vìci èelem.
XXTím pro mne, povoláním
scénáristu a ilustrátora zaèal
kolotoè seznamování se
s pracoviti, programy, projekty,
odborníky,
terapeuty
i pacienty sdruení Podané
ruce. Vedle snahy splnit
poadavky zadavatele jsem se
snail, odnést si sám pro sebe
informace, které by byly
uiteèné speciálnì mnì - rodièi
dìtí na malém mìstì.

XXPøednì jsem chtìl vìdìt jaké
je reálné riziko, e se dìti s drogou opravdu setkají. Oficiální
statistiky sdruení ukazují,
e na malých mìstech má
zkuenost s drogami více jak
ètvrtina ákù od 8 tøídy výe.
Podle statistik jednotlivých
roèníkù se o tak vysoká procenta zaslouí pøedevím áci
druhých roèníkù uèili a støedních kol, kde je tedy pochopitelnì situace pøímo dìsivì
alarmující.
XXNejvíce jsou drogami
ohroené dìti z neúplných
rodin, s hrùznými proitky
z dìtství a dìti s neøeenými
problémy v citové oblasti.
XXkola je jedním se základních prostøedí v nìm se drogy
íøí a zodpovìdní úøedníci
na patøièných místech jsou si
toho plnì vìdomi. Proto je
na kadé kole ustavena funkce
protidrogového
preventisty
vybraného z øad pedagogù.
Problémem je, e celá øada
preventistù nechce funkci

Foto: Miroslav Borník, Drogy, Themis, Praha 2001

vykonávat, èasto jsou málo
aktivní, málo nápadití, ba
,,èasto pøestárlí" a nezøídka
prostì nezajímaví. A èasto pak
u ákù nebudí dùvìru. Navíc
jde i o preventivní programy
a volnoèasové aktivity a dnes je
jen málo který kolní preventista ochoten vìnovat svùj volný
èas svým svìøencùm.
XXObecnì jsem nabyl dojmu,
e prevence právì ve formì
,,vìnovat se dìtem", hrát si
s nimi, chodit na výlety, sportovat atd. je ílenì skuteènì
podceòována.
XXMìl jsem monost porovnat
statistiky úspìnosti léèby,
rùzné pøístupy a varianty léèení
ve státních i nestátních protidrogových zaøízení. Proè je

sdruení Podané ruce u nás
nejvìtí nestátní takto zamìøenou organizací na Moravì,
a proè mají tak vynikající
terapeutické úspìchy, mì zaèalo být pomalu jasné. Mají
dokonale navzájem se doplòující projekty, které pøevzali
pøi
osobních
pobytech
v zahranièí.
XXJistì tu svoje hraje i osobní
nadení terapeutù. Prostì
nabízejí ucelený servis od prevence, pøes ambulantní zaøízení
po stacionáøe a myslí i na pomoc
pøi zpìtném zaèleòování klientù
do spoleènosti. Nechybí právní
a psychiatrická poradna, ani
duchovní a sociální pomoc.
/pokraèování na stranì 2/

PROVOZNÍ DOBA: po - pá: 800 - 1630, so: 900 - 1100

- zajitìní kompletních slueb:
zamìøení na místì  vypracování cenové
nabídky  doprava zdarma
- demontá  zednické práce  odvoz odpadu
- plastové bazény  septiky  jímky
- prodej na splátky i s 0% navýením

2

ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

/pokraèování ze strany 1/

PODANÉ
RUCE
XXZa zvlátní pozornost stojí
DENNÍ STACIONÁØ, kde je
hlavním cílem odborníkù
zabránit, aby se z klientùexperimentátorù stali trvalí
uivatelé drog. Nejpoèetnìjí
skupinou uivatelù drog jsou
toti právì tzv. experimentátoøi.
XXAni v tak velkém mìstì
jako je Brno není doposud jiné
obdobné zaøízení, kde by bylo
moné nastoupit intenzivní
denní ambulantní léèbu drogové závislosti. A to i pøes
skuteènost, e právì denní

stacionáøe jsou z dlouhodobého
hlediska objektivnì levnìjí
a efektivnìjí ne lùková
zaøízení.
XXPro malá mìsta a oblasti
mimo Brno slouí pojízdné
K-CENTRUM MOBIL - auto
plné materiálu pro prevenci
a pomoc drogovì závislým.
Vdy doposud 3/4 toxikomanù nedochází do ádného
léèebného zaøízení, proto je
jediným øeením jet za nimi
do terénu na rùzné spoleèenské
podniky, taneèní zábavy,
koncerty, diskotéky apod.
XXCENTRUM PREVENCE,
jak u název napovídá, je
specializováno právì na práci
ve kolách s potencionálními
drogovými experimentátory.
Jeho silnou stránkou je vysoce

profesionální tým, který je
vybaven potøebnými materiály.
Pøednáí také na poádání
rodièùm a pedagogùm, zbavuje
je iluzí a naivních pøedstav.
Beseduje s áky, organizuje
pro nì výlety, poøádá kurzy
tance, malování, modelování,
hraje s nimi paintball.
XXProè
mají
specialisté
z brnìnského Centra prevence
takový úspìch? Tøeba i pro to,
e nejsou tzv. ,,domácí", co je
pøirozená záruka anonymity.
áci jsou pak daleko
otevøenìjí.
XXJe moné vést debaty o tom,
zda lze nìco øeit tvrdou represí
a exemplárním trestem, lze vést
polemiku, jestli není lepí
pozitivní pøístup. Opomenul
jsem obé, starostí policie

je dopadnout dealery, mojí
starostí jako rodièe je zajímat
se o praktické a opravdové
problémy kolem naich dìtí
a drog: Co se vlastnì dìje?
Co mohu opravdu ovlivnit?
Co skuteènì udìlat? Kam se
obrátit? Optimistické je, e
existuje organizace, která
situaci zvládá a je schopna nám
rodièùm i naím dìtem
pomáhat.
Libor Balák, s pouitím materiálu
sdruení Podané ruce, Drug Story,
Brno 1999

Je mono se obrátit na:
 K-centrum 05/ 43 24 93 43,
 Stacionáø 05/ 41 22 77 04,
 Centrum prevence
05/ 49 21 12 78

OBECNÍ ATLAVA V KRUMLOVÌ
Bude v dohledné
dobì v Moravském
Krumlovì fungující
obecní vìznice?
XXBylo by jí zapotøebí. koda
jen, e souèasný právní øád, by
byl k lednu letoního roku
novelizován, na mìstské vìzení
nepamatoval. Vdy výteèníkù,
kteøí by si mohli pár dní v této
cele posedìt, by se nalo víc
ne dost
XXA vhodné místo pro mìstské vìzení se pøímo nabízí.
Ve dvoøe bývalého okresního
soudu (dnes KB a knihovny)
byla takováto instituce zøízena
ji v polovinì 19. století a o tom,
e mìla roènì okolo pìti set
"návtìvníkù",
vypovídají
peèlivì
vedené
úøední
záznamy.
XXDnes u ve zpustlé a rozpadající se atlavì s vymlácenými okny ádné vìznì

nenajdete. Pohozené odpadky
a dvì vojenská lehátka v jedné
z cel prozrazují runý ivot, ale
zøejmì patøí tìm, které sem
ádná spravedlnost neposlala.
O záchranì atlavy, mluví radní
nìkolik let ve spojení s penìzi.
A i kdy finance formou státní
dotace na èásteènou opravu
získali, pouili je radìji
na dokonèení rekonstrukce
kostela sv. Bartolomìje.
XXV opravených prostorách si
dovedu ivì pøedstavit stálou
expozici místního muzea, jeho
depozitáø by byl koneènì
alespoò z èásti pøístupný.
Za
mohutnými
møíemi
jednotlivých cel by byly
exponáty
i
dostateènì
chránìny. Jedna z cel vybavená
dobovými kamny, palandami
a masivními dveømi by mohla
pøipomínat pùvodní úèel renesanèní stavby. A koneènì kdo
ví, co pøinese novela zákona
o výkonu trestu. / text a foto: mape/

DVOJÍ REKLAMA
ZA JEDNY PENÍZE
Od 18. ledna bude vycházet
Zrcadlo i v internetové podobì,
a to na adrese:

sweb.cz/noviny.zrcadlo
Cílená distribuce do domovních schránek: Moravský Krumlov - 2000 ks,
Ivanèice - 3500 ks, Miroslav - 1000 ks, Oslavany - 1500 ks.
Rozvoz do obchodù a restaurací: Alexovice, Biskoupky, Bohutice,
Braniovice, Bratèice, Budkovice, Èermákovice, Dobelice, Dobøínsko, Dolina,
Dolní Dubòany, Dolní Kounice, Dukovany, Dbánice, Hlína, Horní Dubòany,
Horní Dunajovice, Horní Kounice, Hostìradice, Hrubice, Jamolice, Jezeøany,
Jiøice u Mir., Kadov, Kubice, Kyjovice, Lesonice, Letkovice, Lhánice,
Lodìnice, Marovice, Medlice, Mìlèany, Mir. Knínice, Míovice, Mohelno,
Moravské Bránice, Naimìøice, Nìmèice, Nìmèièky, Neslovice, Nová Ves,
Nové Bránice, Olbramovice, Oleskovice, Oslavany, Padochov, Petrovice,
Polánka, Pravlov, Prosimìøice, Pøeskáèe, Rakice, Reice, Rokytná,
Rouchovany, Rybníky, Øeznovice, Senohrady, Skalice, Suchohrdly u Mir.,
emíkovice, umice, Tavíkovice, Trbouany, Trnové Pole, Troskotovice,
Trstìnice, Tuleice, Újezd, Vedrovice, Vémyslice, Viòové, Vítonice,
Vlasatice, eletice, erotice.

Kromì kompletní titìné
podoby èlánkù, zde najdete
komentáøe, odkazy a inzerci.
Uveøejnìní komerèní inzerce
na webových stránkách je pro
inzeráty v titìné verzi
ZDARMA
Blií informace v redakci.

Foto:
Miroslav Borník, Drogy, Themis, Praha 2001

Na okraj ...
XXPøi shromaïování materiálù k èlánku
o drogách jsme si v redakci vimli
skuteènosti, e v Moravském Krumlovì
má mláde problémy s volnoèasovými
aktivitami.
XXTo bylo zjitìní docela pøekvapivé
na mìsto, s tolika rysy spádové,
èi støediskové obce.
XXDùm dìtí a mládee je spí domem dìtí
ne mládee, programy kulturního
støediska osloví zase daleko starí obèany.
O místech jako èajovna, internetová
kavárna, nebo nìjaký klub, kde hraje
odpovídající hudba si mohou mladí nechat
jen zdát. Takové tvrzení nám vak pøipadá
pøíli pesimistické. Snad a k neuvìøení.
Proto jsme mìli radost, kdy jsme si
vzpomnìli na knihovnu a galerii s jejich
kulturními programy. Málem jsme zapomnìli na kino, i kdy to pravda je spíe
obèasnou pøíleitostí k zábavì.
XXAle jednou tu máme noviny a jejich
jménem vyzíváme ty organizace nebo
jednotlivé pracovníky, kteøí vìdí o nìjaké
dalí monosti jak smysluplnì zabavit
nae teenagery, aby nám napsali. Velmi
rádi budeme referovat.
/vae redakce/

 inzertního poradce
pro sbìr komerèní inzerce
 dopisovatele do naich
rubrik
 externího redaktora
 správce veb. stránek
(nejlépe student)
Pokud se ve Vaem okolí dìje,
nebo dìlo nìco, co Vás zaujalo,
trápí nebo pobuøuje, napite nám.
Vá pøíspìvek otiskneme
(i anonimnì), nebo se daným
problémem budou zabývat
nai redaktoøi.

Vybrané pøíspìvky a fotografie
honorujeme.
Kontaktujte nás:
tel.: 0621/ 32 48 03, 32 22 81
fax: 0621/ 32 27 32
e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz
Tiskárenská 439,

672 01 Moravský Krumlov
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PRÁCE
VEHO DRUHU
FERDA MRAVENEC
0728/ 201 648
 SILIKONOVÉ TÌSNÌNÍ oken a dveøí
 ALUZIE vertikální, horizontální
 PØEDOKENNÍ ROLETY z PVC a hliníku
 SÍTÌ PROTI HMYZU svinovací, pevné
 LAMINÁTOVÉ PODLAHY

PAVLÍK IVO

675 56 Dukovany 221
tel.: (zázn.) 0618/ 86 53 21
tel.: (mobilní) 0602/ 71 91 56

O P R AV Y
A U T O M AT I C K Ý C H
PRAÈEK
JAROMÍR BINDER
erotice 89
tel.: 0624/ 27 12 50
mobil: 0603/ 86 63 75

tel.: 0777/ 24 77 27

K+K

Rùová 154, Moravský Krumlov
Mobilní telefony, autorádia, televizory, nábytek,
staroitnosti, PC pøísluenství, prodej, opravy a
servis PC a mobilních telefonù , zlaté pøedmìty
Zastavárna:
Otevøeno:
0723/ 27 95 66
Po - Pá:
8.30-17.00
Oprava a servis PC
So
8.30-11.00
0723/ 60 15 00

telefony GSM a pøísluenství
odblokování pøístrojù
pro vechny sítì GSM
mobilní data a internet
poradenství a realizace pøipojení
k internetu
internetový obchod
a zásilková sluba
splátkový prodej, ...

tel./fax: 0502/ 43 43 70,
tel.: 0502/ 43 72 10
mobil: 0603/ 83 35 60

Dovolujeme si Vás oslovit a nabídnout Vám nae pohøební sluby.

Nai kanceláø najdete na adrese Ivanèice, Palackého nám. 8, tel.: 0502/ 43 43 66,
stálá sluba 24 hodin dennì na tel.: 0603/ 31 97 07 nebo 0603/ 85 46 37.











IVANÈICE, V OLÍCH 1

PALACKÉHO NÁM. 8
IVANÈICE

Zajistíme:
 rozlouèení v tradièních obøadních síních
 pohøby do zemì, kopání hrobù /kopání a výzdoba hrobu 1.900 Kè/
 tisk smuteèních oznámení na poèkání
 autobusovou dopravu, dechovou hudbu
 iroký sortiment smuteèní vazby /vìnce od 400 Kè, kytice od 300 Kè/
 výbìr z nìkolika druhù rakví /od 1.500 Kè, zapùjèení luxusní rakve 240 Kè/
 obaly na urny, rytí nápisù, høbitovní dekorace
 dalí sluby dle pøání zákazníka

SARRIA s.r.o.

Palackého nám. 8, Ivanèice
(dvorní trakt vedle radnice)
www.sarria.cz
www.sarria.cz /wap/

ZASTAVÁRNA A BAZAR

POHØEBNÍ SLUBA
JURÁKOVÁ - ØEZÁÈ

Mobilní komunikace








PRODEJ A POKLÁDKA PVC, KORKU,
LAMINÁTOVÝCH A DØEVÌNÝCH PODLAH
OBKLADY A DLABA
PÙDNÍ VESTAVBY A NADSTAVBY
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník
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Pravìký jetìr ve Zbýovì

XXV polovinì 20. století bylo
v uhelném dole ve Zbýovì
nalezeno nìkolik otiskù lépìjí
ve tvaru lidské ruky. Pøivolaní
vìdci z moravského zemského
muzea v Brnì jejich stáøí odhadli
na více jak dvì stì miliónù let
a vzácný nález odvezli do depozitáøe paleontologického oddìlení.
Jako tehdy mladý pracovník
muzea jsem poøídil kopie lápot
a zaslal je k urèení na Karlovu
univerzitu
naemu
tehdy
nejznámìjímu
odborníkovi,
paleontologu Prof. Z. V. pinarovi. Ten otisky urèil jako lápoty
velkého jetìra - edaphosaura.

XXEdaphosaurus byl asi tøi metry
dlouhý mohutný býloravec.
Aèkoliv je mylnì zaøazován mezi
dinosaury, jednalo se o plaza,
který byl vývojovì a pøekvapivì
blízko prvním savcùm. Hlavním
poznávacím znamením je jeho
známá høbetní koovitá blána napnutá obratlovými trny. A právì
tahle blána se stala hlavním
terèem mého hlavního koníèka rekonstrukèní paleontologie. Jde
takøa o kriminalistickou metodu,
kdy z úlomku kosti zrekonstrujete
celý skelet a z nìj pak podobu
zvíøete.
XXKùe není guma, take si musí

zachovávat
takøka
takovou
velikost, kterou má pøi svém
nejvyím nataení. A s vìkem
prunosti jetì výraznì ubývá.
Edaposaurus na rozdíl od nìkterých ryb, které se takovou plachtou skuteènì mohou honosit,
si svými dlouhými obratlovými
trny kùi vypínat nemohl. Proè?
Jeho dlouhé obratlové trny, které
by mìly nést onu koovitou blánu
byly toti pevnì a nepohyblivì
pøipojeny k obratlùm. A tak by
kùe na trnech mìla nejspí
vytváøet èetné varhánky, laloky
a záhyby. Ale ani to není jisté.
Podle utváøení okrajù trnù se zdá,
jakoby zde ádná kùe ani nebyla.
Trny tedy mohly naopak slouit
jako jakási chøestidla, kdy naráí
jeden trn do druhého pøi prudkých
rytmických vertikálních pohybech
páteøe. Tak je moné, e paráda
na høbetì tohoto velkého plaza
slouila k zvukovému oznaèování
teritoria. To je pøedstava rozhodnì
pøijatelnìjí ne pùvodní pevná
plachta, která u prozíravých hlav
vyvolávala pochopitelnou otázku
- co by se stalo, kdyby do plachty
edaphosaura zadul opravdu, ale
opravdu silný vichr?
text a kresba: Libor Balák

Obecní atlava v Krumlovì
kteøí by si mohli pár dní v této cele
posedìt, by se nalo víc ne dost.
XXA vhodné místo pro mìstské
vìzení se pøímo nabízí. Ve dvoøe
bývalého okresního soudu (dnes
KB a knihovny) byla takováto
instituce zøízena ji v polovinì
19. století a o tom, e mìla roènì
okolo pìti set "návtìvníkù",
vypovídají peèlivì vedené úøední
záznamy.
XXDnes u ve zpustlé a rozpadající se atlavì s vymlácenými
okny ádné vìznì nenajdete.
Pohozené odpadky a dvì vojenská
lehátka v jedné z cel prozrazují
runý ivot, ale zøejmì patøí tìm,
které sem ádná spravedlnost
neposlala. O záchranì atlavy,
mluví radní nìkolik let ve spojení

XXBylo by jí zapotøebí. koda
jen, e souèasný právní øád, by
byl k lednu letoního roku
novelizován, na mìstské vìzení
nepamatoval. Vdy výteèníkù,

Èást
kostry

Znaèka
el. proudu



Pøedloka

Poøadová Ovocný
èíslovka
nápoj

Èíslovka
Støední
(angl.)

SPZ
Blanska
Znaèka
mouky

Takto dopadly vzrostlé topoly
v Oslavanech.

XXDùvodem, proè v úterý 8. ledna pracovníci Povodí
Moravy porazili alej topolù v tìsné blízkosti silnièního
mostu, bylo opatøení smìrované k bezpeènìjímu èelení
kadoroèních jarních záplav, které Oslavany suují.
XXNyní se technici Povodí dostanou bezpeènì do míst,
kde se èasto hromadí pøiplavené vìtve a v zimì ledové
kry. Pracovníci èekali na pøíhodné klimatické podmínky,
kdy zamrzla øeka, aby stromy mohly být skáceny
na dostateènì silný led øeky Oslavy.

s penìzi. A i kdy finance formou
státní dotace na èásteènou opravu
získali, pouili je radìji
na dokonèení rekonstrukce
kostela sv. Bartolomìje.
XXV opravených prostorách
si dovedu ivì pøedstavit stálou
expozici místního muzea, jeho
depozitáø by byl koneènì alespoò
z èásti pøístupný veøejnosti.
Za
mohutnými
møíemi
jednotlivých cel by byly exponáty
i dostateènì chránìny. Jedna z cel
vybavená dobovými kamny,
palandami a masivními dveømi by
mohla pøipomínat pùvodní úèel
renesanèní stavby. A koneènì kdo
ví, co pøinese novela zákona
o výkonu trestu.

/text a foto: abé/

text a foto: /mape/

V PØÍPADÌ SPRÁVNÉHO VYLUTÌNÍ A DORUÈENÍ DO SÍDLA SPOLEÈNOSTI V IVANÈICÍCH
DOSTANE KADÝ VÌCNÝ DÁREK A MONOST VÝHODNÝCH BONUSÙ U NAICH PRODUKTÙ.

KØÍOVKA
Utkání

ZRCADLOVKA



Jméno
Nabalit
Lanovka panamské
(hovor.)
lodi

Spojka

Procházka
(bás.)

Doktor (zkr.)

Nièitel

Druh
psa

1. díl
tajenky

Pøípona
(chem.)

Pøedloka

Jezdím
(nìm)
Nemluvit
pravdu

Uzlík
na látce
Ráj
Druh
vlákna

Domácí
Smìrnice
zvíøe

Èást
písnì

Vladaø
Letecká
spol.
Znaèka
oplatkù
Primát

Zvuk
hodin
Australská
step

Tudy (rus.)
Zachránìn
Hluky
(angl.)

Indická
bostva
Australská
step
Zn. váhové
míry
Jeden
(nìm.)

Pøedurèení

Øemen
(slov.)
80 (angl.)

Drahokam

Èipera

Podniková
norma

Hornina
Zrakové
ústrojí
Ch. znaèka
síry

Ohrazení
Zn.
autobusù

3. díl
tajenky
Cca


Potovní
nov. sluba
Pøírodní
útvar

1. díl
tajenky



Øímská
èíslovka

Zápor

Výrobce
nádobí
Spoleèen.
veèeøe

Provinìní
Umlátil
k smrti

Zn délkové
míry



Sovìtský
hokejista
Zelná
polévka

D
N

Píseò
Nátìr
Znaèka

Mìsíc
Zápor
(ital.)

Alkohol
Osobní
zájmeno

mikroskopu

Citoslovce
tiení
Nejlepí
(angl.)
Ch. zn.
dusíku

Zvolání
na otce
Spojka
Název
moravské
tiskárny

Souhláska
Pøedloka

Rostliny
(hovor.)

RUPOS s.r.o.
makléøská spoleènost
Specialista na reality, úvìry,
pojitìní, spoøení a právní sluby

sídla spoleènosti v Ivanèicích
Palackého nám. 10, tel./fax: 0502/ 43 72 13
Drùbeí trh 15, tel.: 0502/ 45 10 23
zastoupení pro Moravský Krumlov
Lubomír Brázda, Jamolice 167
tel.: 0604/ 52 22 67

Kulturní servis 14. - 27. ledna

Pojïte s námi Na vìènost
Ty Syèáci opìt ve Znojmì

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO

KIC Ivanèice
 19.1. od 20.00 hod. - Reprezentaèní ples mìsta Ivanèic
Plesem provází populární orchestr Chorus z Chrudimi, slavnostní
pøedtanèení, fakírské duo In Flamenus, taneèní vystoupení,
tombola, Besední dùm Ivanèice, vstupné: 200,- Kè
 24.1. v 18.00 hod. - Afrikou na kole, zajímavá pøednáka
doplnìna promítáním diapozitivù, Kino Réna Ivanèice, malý sál,
vstupné: 30,- Kè
 27.1. v 15.00 hod. - Horkník, hudební pohádková komedie pro
dìti i dospìlé. Úèinkují spojené farnosti, Kino Réna Ivanèice,
vstupné: 40,- Kè

DDM Ivanèice

XXTy Syèáci je komorní bigbeatová kapela z Brna, která se
poprvé uvedla na jaøe 2000. Zakladatelem skupiny je Petr Váa
známý jako vedoucí kapel 80. let Z kopce a Oklid. Frontmann
P.V. se po desetileté odmlce zcela vìnované poezii vrátil k hudbì
a s ostatními èleny kapely, baskytaristou Tomáem Fröhlichem
a kytaristou Petrem Zavadilem, pøipravili originální cyklus písní
"Máj v dubnu", který pod stejným názvem vyel na CD v záøí
2000. Druhá deska na sebe nenechala dlouho èekat a jako
pokraèování té první vyla v kvìtnu 2001 pod názvem "Lék a jed".
Texty písní na obou CD èasto vychází z Váovy poetické tvorby.
Ty Syèáci vystupují na rockovou sestavu nezvykle bez klasické
bicí soupravy: kytara, baskytara a zpìv, doplnìné perkusemi,
balalajkou a také desetistrunným stickem. Váa se jako zpìvák
bije v prsa, bubnuje do tváøí a hraje celým tìlem.
XXJejich posledním nejnovìjím projektem je "punková" opera
"SSSS" (Samota - Sláva - Smrt - Spása). Libreto napsal Petr Váa
a na dvou hodinách hudby se skladatelsky podílí celá trojice Tìch
Syèákù. Poprvé bylo mono operu vidìt v Praze v Divadle
Na zábradlí 6. øíjna 2001 a v repríze potom 11. øíjna 2001
v Divadle Na prádle v rámci festivalu Next Wave.
XXV únoru získali Ty Syèáci cenu Volného sdruení hudebních
kritikù Periskop - lutá ponorka 2000.
XXTy Syèáci vystoupí ve støedu 16. ledna po 19. hodinì
v hospùdce Na Vìènosti ve Znojmì. Pøijïte v hojném poètu,
urèitì se je na co tìit.

Sestry Steinovy vystoupí Na Vìènosti

 14.1. - Kdo jsem?; zahájení 1. kola zábavné vìdomostní soutìe,
v prostorách DDM bude umístìna silueta známé osobnosti a vás
èeká otázka Kdo jsem?
 17.1. v 16.00 hod. - Semináø Drátkování, v DDM, poplatek
15,- Kè + materiál
 19.1. v 15.00 hod. - Míè je mùj kamarád, Sportovní odpoledne
v Orlovnì, vstupné: 20,- Kè
 19.1. Jeptiky II. - volné pokraèování muzikálové komedie,
G studio Brno, odjezd od Besedního domu v Ivanèicích v 18.00
hod., cena za vstupenku a dopravu: 210,- Kè
 23.1. a 24.1. - kola hrou - nauèná soutì pro Z TGM
 24.1. v 15.00 hod. - Semináø Ubrousková technika, v DDM,
poplatek 15,- Kè + materiál
 24.1. v 15.30 hod. Puzzliáda, soutì ve skládání vlastních
puzzlí, v klubu Okno, poplatek: 10,- Kè
 26.1. - Plavání ve Vykovì, odjezd od Besedního domu v Ivanèicích v 9.30 hod., doprava: 75,- Kè
 26.1. v 10.00 hod. - Poèítaèová soutì, ze znalostí práce s poèítaèem, v DDM, poplatek: 20,- Kè

MìKS M. Krumlov
 Muchova Slovanská epopej na zámku v Moravském Krumlovì,
pouze na objednávku pro vìtí skupiny zájemcù
 STROMY - výstava fotografií - klub moravských fotografù,
mìstský úøad M. Krumlov, do konce ledna
 a(k)telier - fotografie a keramika, vystavuje K. Doèekal,
T. Veselý, J. Paøízek, H. Kotrbová - Galerie Kníecí dùm, výstava
potrvá do konce ledna
 14.1. - O perníkové chaloupce, kolní poøad, Divadlo Na cestì
z Liberce, sál MìKS - pro M a 1. tøídu Z, vstupné: 25,- Kè
 21.1. v 18.00 hod. - védská potopa, pøednáka o tøicetileté
válce v brnìnském kraji a jejich dùsledcích, poøádá MìKS a Gymnázium v galerie Kníecí dùm, vstupné: 15,- Kè
 23.1. v 19.00 hod. - Mnoho povyku pro nic (William Shakespeare) - zájezd na èinohru Mahenova divadla v Brnì. Hrají: Kvìta
Fialová, Petr Nároný, Ladislav Trojan. Odjezd od ,,Blondýny 
v 17.45 hod., cena za vstupenku: 140,- a 105,- Kè, cena
za dopravu: 80,- Kè. Závazné pøihláky na MìKS. Blií informace na MìKS a telefonním i faxovém èísle: 0621/ 32 22 25.

DDM M. Krumlov

XXDvojice písnièkáøek, jejich autorské písnì jsou osobitým
vyjádøením enského pohledu na svìt. Sestry Steinovy spolu
zpívají od dìtství, zaloily (a rozloily) nìkolik pøevánì
rockových kapel, ne se rozhodly pro akustikou hudbu. Pøirozený
zpìv, bluesovì jednoduché kytary, jejich nikterak sloité, ale
naprosto pøesvìdèivé popìvky, to je velký objev na naí folkové
scénì. Stoupající koncertní aktivita je kromì klubù pøivedla také
na festivaly, do rozhlasu, televize a do nahrávacích studií.
XXNahrávka alba Lilie polní obsahuje 18 písní. Sestry Steinovy si
tu kromì obvyklých kytar zahrály i na klavír, baskytaru a bonga.
V nìkolika písních hrají Broòa mid (Sledì, ivé sledì) na fagot
a klarinet, a Tomá Fröhlich (Ty Syèáci) na baskytaru.
XXObal alba Lilie polní ilustrovala vysoèanská malíøka Tereza
Øíèanová.
XXBìný klubový koncert sester Steinových èasto obsahuje
kromì autorských písní i temperamentní "a capella" úpravy málo
známých lidových skladeb, které se rovnì u publika setkávají
s velkým ohlasem. Ménì obvyklou variantou koncertu bývají
akustická vystoupení sloená jen z tìchto lidovek - takto mohou
znát Sestry Steinovy napøíklad návtìvníci vernisáí a jiných
komornìjích akcí.
XXNa konec pozvánka: Sestry Steinovy vystoupí ve ètvrtek 24.1.
po 19. hodinì v hospùdce Na Vìènosti ve Znojmì.

 18.1. v 14.15 hod. - Plavání v Hrotovicích, aneb milujeme vodu
a ve, co k ní patøí. Odjezd od DDM, návrat okolo 17.00 hodin.
Cena plavání vèetnì dopravy je 50,- Kè.
 21.1. v 14.30 hod. - Drátenický den pro dìti i dospìlé, kteøí si
chtìjí vyzkouet tradièní techniku drátování, do 17.00 hod v DDM
AKCE DDM NA JARNÍ PRÁZDNINY:
 11. - 15. února - Pøímìstský tábor CESTOVNÍÈEK, pro ty,
kteøí chtìjí poznat okolí svého bydlitì, historii, legendy, souèasnost. Blií informace v DDM, tel.: 0621/ 32 27 70.

kolní klub Oslavany
Od 1. ledna je v provozu nová pøíspìvková organizace kolní
klub a druina Oslavany, která navazuje na èinnost druiny
a kolního klubu pøi Z Oslavany. Informace na telefonních
èíslech 0502/ 42 35 20, 0605/ 74 21 40
 17.1. ve 14.00 hod. - Snìhový den, soutì o nejoriginálnìjí
snìhovou sochu o ceny. Sraz pøed K. Èlenové K zdarma,
ostatní 10,- Kè.

POØÁDÁTE KULTURNÍ,
NEBO SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI REDAKCI !
ZDARMA VÁS ZAØADÍME
DO INFORMAÈNÍHO SERVISU.
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Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 0502/ 45 14 69
16. 1.

ve 20.00 hod.
JAKO KOÈKY A PSI

20. 1.

ve 20.00 hod.
KRÁL TANÈÍ

23.1.

v 17.00 hod.
ATLANTIDA - TAJEMNÁ ØÍE

27. 1.

ve 20.00 hod.
DIVOKÉ VÈELY

KINO M. KRUMLOV
tel.: 0621/ 32 26 18
16. 1.

v 19.30 hod.
DENÍK PRINCEZNY
Komedie USA, èeské titulky

19. 1.
20. 1.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
PLANETA OPIC - III
Sci-fi USA, èeské titulky

23. 1.

v 19.30 hod.
JAK UKRÁST DAGMARU
Komedie ÈR

26. 1.
27. 1.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
A.I.: UMÌLÁ INTELIGENCE
Sci-fi USA, èeské titulky

KINO OSLAVANY
tel.: 0502/ 42 30 18
19. 1.

v 18.00 hod.
RYCHLE A ZBÌSILE
Film USA, èeské titulky

20. 1.

v 18.00 hod.
SHREK
Komedie USA, èeské titulky

26. 1.

v 18.00 hod.
ZÁHADA V BLAIR WITCH 2
Horor USA, èeské titulky

27. 1.

v 18.00 hod.
LARA CROFT: TOMB RHIDER
Film USA, èeské titulky

Sportovní kalendáø
19.1. v 8.00 hod. - Minifotbalový turnaj
veteránù, poøádá FCT Ivanèice, Sportovní
hala Ivanèice
20.1. - Vysoèina na bìkách, (OlenáStudnice - Nové Mìsto, zájemci se mohou
pøihlásit vedoucímu akce J. Flíèkovi (Klub
èeských turistù Ivanèice) do 16. ledna
20.1. v 8.00 hod. - 4. kolo zimní minifotbalové ligy poøádá FCT Ivanèice, Sportovní
hala Ivanèice
26.1. - S bìkami na Ramzovou, v 6.14
hod. rychlíkem na Ramzovou, na bìkách
Ramzová - Petøíkov, Smrk - po hranici na
Paprsek - Ramzová. Odjezd v 16.44 hod,
pøíjezd do Brna 20.09, dále dle jízdníh øádù.
Zájemci se mohou pøihlásit vedoucímu akce
J. Flíèkovi (Klub èeských turistù Ivanèice)
do 23. ledna.
26.1. v 9.00 hod. - GRAND PRIX jiní
Moravy v badmintonu, Sportovní hala
Ivanèice
26.1. v 18.00 hod. - FUTSAL - II. liga,
Templáø Ivanèice - Valaské Meziøíèí,
Sportovní hala Ivanèice
27.1. v 9.00 hod. - HÁZENÁ - èeský
pohár muù, Sportovní hala Ivanèice
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Dnes se pøedstavuje: Badmintonový klub 66 Ivanèice

XXBC 66 Ivanèice je badmintonový klub, který v roce
1966 vznikl odlouèením od TJ
Slovan Ivanèice. Za 35 let
svého pùsobení se klub mùe
pochlubit úspìchy na úrovni

celostátních soutìí Èeskoslovenska a nyní i Èeské
republiky.
XXV soutìích drustev jsou
klubu "souzena" druhá místa.
Na mistrovství Èeskoslovenska

Ivanèická kuelna
XXV kuelnì klubu Réna
v Ivanèicích se hrává ji
od edesátého druhého roku.
Pøed dvìma léty byla kuelna
kompletnì pøestavìna. Zùstal
sice stejný poèet drah, ale
radikálnì se zmìnilo vnitøní
èlenìní. Ochozy se promìnily
v posezení oddìlené od hrací
plochy prosklenou stìnou.
XXPrvní letoní akcí v kuelnì
byl Memoriál Josefa Zajíce,

kterého
se
zúèastnilo
18 drustev z celé jiní
Moravy.
XXIvanèická kuelna je také
dìjitìm
amatérské
ligy
kuelkáøù, která vyvrcholí
v dubnu zápasem o putovní
pohár mìsta Ivanèic.
XXVe volných termínech si
mohou dráhy vyzkouet
i zájemci z øad veøejnosti.
/ text abé, foto KC Réna/

v roce 1992 v Mostì prohrálo
smíené
drustvo
ákù
s oddílem Sokola Kreme
a ve finále výsledkem 3:4.
Na mistrovství ÈR v Ivanèicích
v roce 1995 podlehlo drustvo
dorostu týmu SKEB Èeský
Krumlov v pomìru také 3:4
rovnì a ve finále. Do tøetice
druhé místo - ve II. celostátní
lize dospìlých v sezónì
1995-96. Nae drustvo zùstalo
za klubem D Bohumín opìt
o jeden bod. V soutìích
jednotlivcù vak èlenové klubu
získali nìkolik titulù Mistrù
Èeskoslovenska a Èeské
republiky.
XXV souèasné dobì má klub
v soutìích tøi drustva. áky a
dva týmy dospìlých, kteøí hrají
druhou ligu a krajský pøebor.

Klub se svýma 46 èleny trénuje
a hraje turnaje a mistrovská
utkání v mìstské sportovní hale
v Ivanèicích.
XXKlub chce vyuít této
pøíleitosti a podìkovat vem
pøíznivcùm a sponzorùm,
pøedevím spoleènosti s r.o.
Asfalt - Elast a akciové
spoleènosti ÈEZ i vem dalím,
kteøí mu fandí a pøizpívají
k rozvoji tohoto nádherného
sportu. S podìkováním také
pøináíme pøání úspìného roku
2002.
Za BC 66 Ivanèice
prezident klubu Josef Kalousek

BADMINTON

Grand Prix Èeské republiky
starích ákù

sobota 2. a 3. února 2002
od 9.00 hodin
Sportovní hala Ivanèice

Soukromá
inzerce
Koupím

Koupím jakékoliv digitální autorádio
s pokozeným displeyem, cena do 500,- Kè,
tel.: 0728/ 20 16 48.
Koupím veverky obecné, více kusù do chovu,
cenu nabídnìte; andulky, korely a agapornis,
andulky letoní, korely a agapornisy mohou
být starí i v páru (rùzné mutace), najdou u mì
pìkný domov, tel.: 0604/ 52 22 67, po 18. hod.

Prodám
Prodám penici a jeèmen. Cena 300,- Kè
za 1m2, tel. 0607/ 68 08 06
Prodám øeznický stùl (tok) a vál, íøe 1m,
váha 60 kg, tel.: 0621/ 33 66 01
Prodám chladící zaøízení, starí typ (chladící
agregát - ucpávkový, 2 ks výparník s odtávacími plechy, ovládací elektropanel, termostat
uzavøít., cena 4.000,- Kè; 30 ks èervených
beden na maso, nízká 100,- Kè, vysoká 120,Kè, tel.: 0604/ 52 22 67, po 18. hod.
Prodám FIAT 127, r.v. 1978, obsah 900 cm3,
super motor, cena dohodou, tel.: 0728/ 20 16 48
Prodám mobilní telefon Nokia 5510, nový,
v záruce, p.c. 14.990,- Kè, nyní 8500,- Kè.
Odblokován na vechny sítì, tel.: 0777/ 00 66 71.
Prodám Total-gym 1000, cvièební stroj
na procvièení celého tìla, málo pouívaný,
cena 4000,- Kè ( p.c. 7.200,- Kè ); cvièební
zaøízení k rozcvièení vnitøní strany nohou
(roztìp ), vhodné pro gymnastiku nebo
bojová umìní, cena 2.000,- Kè (p.c. 3.500,Kè ), tel.: 0604/ 52 22 67, po 18. hod.
Prodám sbírku známek Èeskoslovenska,
kompletní roèníky 1945 a 1968, razítkované,
cena 3000,- Kè; funkèní hrací obraz, motiv
svatá rodina, cena k jednání 3.000,- Kè, tel.:
0604/ 52 22 67, po 18. hod.
Prodám hnìdý smaltovaný plech (1 ks),
na kruhový bazén - Vítkovice 2,5 x 1,5 m, cena
800,- Kè; 10 kg bomba na propan butan, cena
400,- Kè; zánovní, dvojkolový vozík na popel,
cena 400,- Kè, tel.: 0604/ 52 22 67, po 18. hod.
Prodám MATERNU s beta karotenem vynikající pro tìhotné a kojící matky, 50%
sleva, tel.: 0604/ 52 22 67, po 18. hod.
Prodám dva kamerunské kozlíky, stáøí dva
mìsíce, cena 1.200,- Kè/ks; lika obecnou
(fenka ), stáøí osm mìsícù, cena 1.500,- Kè,
tel.: 0604/ 52 22 67, po 18. hod.
Prodám 1.500 ks plných cihel (1/3 nových),
cena 3,- Kè/ks; 4.000 ks cihel plných 1,1/3,
cena 1,30 Kè/ks; hurda - zlomky 305 m3
pøi odbìru sleva 10%, cena 700,- Kè/ 1m3; 7 ks
betonových pøekladù nové, 330 x 30 x 20 cm,
cena 350,- Kè/ks (p.c. 480,- Kè/ks), odvoz
moný, 5 ks polyetylenových trubek, prùmìr
150 mm, délka 6 m, cena 100,- Kè /1m.
Vhodné na kanalizace; "Antoníèek" pro pøípojku plynu, rozmìr 60 x 40 x 85 cm, stìny
z vymývaného betonu, kovová dvíøka, nový,
cena 2.500,- Kè (p.c. 3.200,- Kè), tel.: 0604/
52 22 67, po 18. hod.
Prodám repasovanou pøevodovku na AVII,
ètyørychlostní, cena 4.000,- Kè; 2 ks taná tyèe,
cena 400,- a 600,- Kè; 2 ks blatník na Wartburk
351, nový, oetøen základovou barvou, cena
300,- Kè/ks, tel.: 0604/ 52 22 67, po 18. hod.


DO TÉTO RUBRIKY
BEZPLATNÌ UMÍSTÍME VAI
ØÁDKOVOU SOUKROMOU
INZERCI.
CHCETE NÌCO PRODAT,
KOUPIT, DAROVAT?
KONTAKTUJTE NÁS !
tel./zázn.: 0621/ 32 23 88,
fax: 0621/ 32 27 22
e-mail:
noviny.zrcadlo@seznam.cz
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