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TO NEJLEPÍ JEN PRO SEBE
XXPøed èasem jsem si viml, e pøi
natáèení jednoho poøadu s aerobikem
v nìm vystupovaly nejen bìnì odìné
cvièitelky ale, e natáèení se zùèastnily
jetì pøedcvièovatelky, daleko profesionálnìjí v nápaditých støíbrných
dresech. Kdyby byl poøad natoèen s nimi,
byl by mnohem parádnìjí..., pomyslel
jsem si tehdy. Ty nejlepí vìci se opravdu
v ivotì èasto ztrácejí.
XXNìkdo má v práci nápad, ten si k nìmu
pøidá tohle, jiný vymìní to, co zbylo
a z pùvodního nápadu..., vak podobné
situace jistì znáte sami. Kolikrát jsem si
øíkal, co za tím vím stojí, jaké tajemné
spiknutí?
XXI u nás v redakci to vlastnì zaèíná
vypadat podobnì. Ty nejlepí, nejskandálnìjí a nakonec i nejzábavnìjí tituly
zùstávají jen v redakci. Jsou jetì pøíli
horké od zdrojù tak vysokých, e zveøejnìní takových skandálních informací by
pokodilo nae informátory. Protoe jsou
to lidé tak lukrativní, e nikdo jiný by se
k takovým informacím nedostal. A tak to
nejlepí zùstává jen doma v redakci a ven
se to nikdy nedostane. Obèas mi to pøipadne jako zpravodajská sluba z Jamese
Bonda.
XXAle jsou i jiné dùvody proè nezatnout
do ivého. Napøíklad vyjádøení se
k výrokùm pana Kníáka o kvalitì
zabezpeèení obrazù malíøe Alfonse
Muchy. K tomu by se mìl vyjádøit pochopitelnì ten, kdo se profesionálnì
výtvarným umìním iví. Je to na mì
a oèekává se brilantní èlánek. Èlánek
odhalující slabiny o nekompetentnosti
pana Kníáka. Jene já jsem s ním
ve svìtì umìní propojen. Právì od nìj
jsem pravidelnì zván na vechny akce
Národní galerie v Praze. Vím, e pan
Kníák je opravdu moc vytíený a jetì
mu - a nakonec i sobì - pøitìovat ..?
XXTak tedy zase radìji zùstane téma
doma. Ráno mi pøinesl kolega redaktor
kousek nìjaké snad dehtové matérie, která
po kouscích padá ze støechy paneláku na
sídliti. To se snad rozpadá nìjaká izolace? Napíeme o tom èlánek. øíkám.
Né, to se musí ovìøit a zjistit, co se to
dìje a moná e ani radìji ne ...
... A mimochodem o ufonech
v Ivanèicích také víme své...
Libor Balák
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DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA
Cílený roznos do schránek:
 Ivanèice - 3.500 ks
 Miroslav - 1.000 ks
 Mor. Krumlov - 2.000 ks
 Oslavany - 1.500 ks
A dalí 4.000 ks na 165 místech
v 76 pøilehlých mìstech a obcích

Je KT P Quantum
na poèátku krachu?
V polovinì února letoního roku
probìhly tiskem informace
o výrazných problémech firmy
KTP Quantum, a.s., která na
èeském trhu obchoduje s cennými papíry a spravuje spoøitelní
úèty svých klientù.
XXPøedstavenstvo spoleènosti rozhodlo, e
s okamitou platností doèasnì pøestává
pøijímat a vyplácet vklady svých klientù
a o tomto kroku informovala Komisi
pro cenné papíry (KCP).
XXJako dùvod tohoto opatøení spoleènost
uvedla mimoøádnou situaci zpùsobenou
mediálními útoky v deníku Mladá Fronta
DNES. Ty mìly zpùsobit paniku a to, e
KTP Quantum nebyla schopna v krátké
dobì prodat cenné papíry zákazníkù, kteøí
se doadují výplaty penìz.
XXMediální útok spoleènost chápe také
jako cílené snahy proti vstupu spoleènosti
Swiss Asset Management do KTP
Quantum.
XXTisková zpráva KCP vak hovoøí vlastním o pøímém zásahu této komise. KCP
v rámci denního monitoringu spoleènosti
KTP Quantum zjistila sníení likvidity
spoleènosti. KCP proto dnes ( 14.2.2002
- pozn. red.) okamitì zahájila se
spoleèností KTP Quantum správní øízení
pro poruení povinnosti obchodníka s cennými papíry... Toto opatøení vstoupilo
v platnost okamitì.
XXPro majitele úètù u této spoleènosti
tímto dnem zaèala nejistá doba strachu
o své finance. Mezi klienty KTP Quanta
nejsou jen obèané, soukromí podnikatelé
a firmy, ale i samotné mìsto Moravský
Krumlov, které této spoleènosti v dobré víøe
svìøilo nemalé prostøedky.
XXNa zasedání zastupitelstva mìsta
v pondìlí 4. bøezna byl pozván zástupce
kontaktního místa KTP Quantum
pro Moravský Krumlov pan ing. Lovecký.
Ten se i pøes nevraivost vech pøítomných
snail vysvìtlit, jak se vìci mají. Viditelnì

bez vìtích úspìchù. To, e se jedná
o umìle zrekonstruovanou kauzu médií a ne
zámìrné tunelování ze strany majitelù,
se mu dokázat nepodaøilo.
XXPo jeho výstupu zaznìly z úst mnoha
zastupitelù - nad moností jetì nìkdy
mìstské peníze vidìt - silné pochybnosti.
XXDá se øíci, e dosavadní vývoj celé
kauzy, není pro klienty spoleènosti KTP
Quantum pøíznivý. Obchodování s cennými
papíry je stále zmrazeno.

XXDle vyjádøení vedení KTP Quantum se
stále jedná o vstupu výcarského partnera
do spoleènosti. Tím by sice mohlo dojít
k narovnání likvidity firmy, ale dùvìru
klientù si zøejmì tímto krokem zpìt
nezíská.
XXZávìrem nezbývá ne popøát klientùm
spoleènosti KTP Quantum hodnì tìstí
a pevné nervy a vem ostatním dobrou mysl
pøi rozhodování, kam uloit své úspory
a výdìlky.
/mape/

Moravský Krumlov má
vyhláku o odpadech
XXZastupitelstvo mìsta Moravského
Krumlova se na svém 27. zasedání
v pondìlí 6. bøezna opìt mimo jiné zabývalo vyhlákou o odpadech.
XXVzhledem k tomu, e Moravský
Krumlov byl jedním z posledních mìst, kde
vyhláka jetì schválena nebyla, oèekávalo
se, e právì toto zasedání ve rozøeí.
XXRozhodnutí pøedcházela bouølivá diskuze o cenì za svoz domovního odpadu Technickou a zahradní správou. Jakýkoliv návrh
zastupitelù na sníení ceny byl øeditelem
tazky p. Kubíkem rezolutnì odmítán.
XXPo debatì byl pøijat koneèný návrh. Pro
letoní rok kadá osoba s trvalým pobytem
v M. Krumlovì zaplatí 340,- Kè. Pokud má
v katastru mìsta chatku, zaplatí za ni
dalích 340,- Kè. Èástky nikterak závratné,
pøesto nezanedbatelné.
XXPøijetí vyhláky o odpadech vak

s sebou nese øadu úskalí. U jen to, e
poplatky jsou postaveny na hlavu, tedy
na poèet èlenù v domácnostech (co je dáno
nepøíli dobrým a doufejme doèasným
zákonem). Cena za svoz domovního
odpadu není stanovena dle vyprodukovaného mnoství a témìø zapomíná
na monost odpadu tøídìného. To dovolí
lidem za ty peníze postavit pøed dùm
tøeba hned nìkolik popelnic, netøídit odpad
vùbec a vyhodit, na co doma pøijdou.
XXS tím si tazka bezesporu poradí, ale
a bude bilancovat náklady na svoz odpadu
v letoním roce a sestavovat výi poplatkù
na rok 2003, máme se jistì na co tìit.
XXPøijatá vyhláka jetì dozná drobných
kosmetických úprav a bude pøedloena
veøejnosti. Obyvatelé Moravského Krumlova budou vèas informováni o postupu
registrace a úhrady poplatkù.
/mape/

Mìsto potøebuje mladou krev
Poslední jednání zastupitelstva ukázala na základní záleitosti týkající se obèanské angaovanosti v komunální politice:
1) Pokud dostanou obèané øádné informace, pøijdou na jednání zastupitelstva, protoe jsou do jeho
jednání vtaeni. Pro zastupitele je pak úèast obèanù zavazující. Dìkujeme proto nezávislým
novinám.
2) Øada zastupitelù pøichází na zasedání a neví o èem se jedná. Buï si materiály nepøeèetli, nebo
jim nerozumí a nenali si èas, aby se o projednávaných bodech nìco dozvìdìli. Jest si poloit
otázku, zda takoví zastupitelé plní to, proè je obèané volili.
Komunální volby se blíí a obèané mají pøíleitost nejen volit své zástupce, ale sami aktivnì
vstoupit do komunální politiky.
Proto se obracím na své spoluobèany se zásadním apelem: zamyslete se a oslovte stranu, která
je blízká vaemu srdci a ukate, co umíte, o èem jste pøesvìdèeni, e je pro mìsto dobré, posilte
zastupitelstvo mladou krví.
Ing. Boøivoj upa èlen zastupitelstva za ODS
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REAKCE - POLEMIKY
XXVáená redakce,
XXPo pøeètení èlánku Osud lihovaru
zpeèetìn? od J. Dvoøáka /Zrcadlo - è.4/ mì
nìkteré autorovy pasáe nenechaly v klidu
a proto na nì reaguji.
XXVe svém pøíspìvku je pan Dvoøák pohoren
nad tím, e v místech, kde Bratøi trávili èas
prací, uèením a rozjímáním má vyrùst komerèní
objekt.
XXPodivuji se, proè pan Dvoøák nepsal døíve
a nebil na poplach, kdy v tìchto místech, takøka
v centru mìsta jsme léta byli nuceni èichat
nepøíjemný zápach z volnì uloených hromad
nahnilých brambor, urèených k lihovarnickému
zpracování. O výparech z odpadù vypálených
ovocných kvasù ani nemluvì. e se nepohoril,
kdy dávno pøed tím v tìch místech ila èilým
ruchem komerènì úspìná Weissova nálevna,
vdy plná koøaleèníkù. To ve Èetí Bratøi
museli snáet. A novou velkoprodejnu v tìchto místech nesnesou?
XXVìtí obchodní centrum jakým má Plus
Diskont být je pro mìsto zcela jistì potøebné
a pohled na nì bude urèitì pøíjemnìjí, ne na ty
pøedelé hromady brambor.
XXA co se týká té Vámi vysnìné pøedstavì
o barokní hospùdce U Blahoslava? Pane
Dvoøák nespojujte humanisty s hospodou, nebo
ho po tìch 430ti letech probudíte. Do hospody se
chodí na pivo! Na Blahoslava do muzea.
Vladimír Voborný

XXVáená redakce ZRCADLA
XXVá ètrnáctideník pravidelnì dostávám do
schránky a pøi tunách letákù je to jediná vìc,
kterou si ráda pøeètu. Mrzí mnì jen, e pùvodní
zámìr vìnovat se i Ivanèicím, se vám ponìkud
nedaøí. Ze Zrcadla se stává ryze krumlovská
záleitost, i pøes jednu teplárenskou vlatovku
z Oslavan.
XXVítám Vai otevøenost a nebojácnost uveøejòovat informace, které se ve vìtinì pøípadù tutlají, nebo zámìrnì zkreslují. Svým poèínáním si
zcela jistì získáte mnoho pøíznivcù, ale také
tìch, kteøí by vás nejradìji poslali do horoucích
pekel.
XXS èlánkem o ivanèickém lihovaru vak nemohu souhlasit. Jedna vìc je uchovat památku na
Jana Blahoslava a vìcí druhou je se koneènì
zbavit pohledu na rujny, které zbyly po za-vøení
lihovaru. To, e na tomto místì bude stát supermarket vítám, ponìvad v Ivanèicích zatím
obchod takovýchto rozmìrù chybí.
XXVìøím, e ani zástupci radnice nezùstanou po
pøeètení èlánku pana Dvoøáka klidní a prostøednictvím vaich novin sdìlí ètenáøùm, nejen jak
naloí s penìzi získanými od firmy Plus Diskont,
ale i co je ve vìci nového.
XXZávìrem mi dovolte, abych vám popøála
mnoho úspìchù ve vaí práci a pevné nervy.
A. Válková

Je KT P Quantum
na poèátku krachu?
XXÈtenáø by podle naeho titulního èlánku mohl
nabít dojmu, e spoleènost KTP Quantum a.s. je
moná jen objetí histerie zpùsobené tiskem.
Avak nìkteré dalí skuteènosti opravdu nevypadají tak nevinnì. Obvzlá hrozí-li spoleènosti Quantum ztráta poloviny majetku. Bez servítkù
je jasné, e tady jde legrace stranou.
A spoleènost se o svùj podíl pere seè jí síly staèí.
Pøináíme nìkteré poslední informace, které
ilustrují vývoj událostí.informace.
KTP Quantum a Penta Investments se pøou
o Láznì Jáchymov - 27. února.
PRAHA 27. února (ÈTK)
XXObchodník s cennými papíry KTP Quantum,
který musel pro nedostatek hotovosti zmrazit
28 tisícùm klientù prostøedky ve výi asi 2,2
miliardy korun, moná ztratil kontrolu nad významnou èástí majetku. Spoleènost Penta
Investments uplatnila opci a stala se majitelem
71,5 procenta akcií Lázní Jáchymov, øekl novináøùm èlen pøedstavenstva Penta Group Martin
Kúik. KTP Quantum ovem tento závìr popøel.
Majitel lázní, který dluí Penta Investments
126 miliónù korun zajitìných akciemi Lázní
Jáchymov, opakovanì poruoval smlouvu tím,
e postupnì odvedl z Jáchymova 90 miliónù
korun firmám kolem KTP Quantum.
,,Povaujeme opci za krajní øeení, ale
nemùeme dopustit, aby se nae investice znehodnotila, øekl Kúik. Na vysvìtlení poruení
smluv poskytla Penta dluníkovi dvoutýdenní
limit.
XX,,Médeia Bohemia je schopna ve stanovené
lhùtì dokázat, e smluvní vztahy neporuila,"
reagoval mediální zástupce KTP Quantum Jan
Charvát s tím, e firma ji navíc minulý týden
podala u soudu pøedbìné opatøení, aby zamezila
nakládání s akciemi Lázní Jáchymov.

XXKTP Quantum je majitelem holdingu Médeia
Bohemia sdruujícím vedle Lázní Jáchymov
i Láznì Bohdaneè a Teplice nad Beèvou. Médeia
Bohemia tvoøí zhruba polovinu majetku KTP
Quantum a.s..
XXMédeia Bohemia: Kroky Penta Investments jsou právnì nepodloené PRAHA 27.2.
XXSpoleènost Médeia Bohemia, a.s. se dùraznì
ohrazuje proti právnì nepodloeným krokùm
a tvrzením ze strany spoleènosti Penta Investments Limited o zaniknutí povinnosti Penta
Investments Limited vrátit akcie Léèebných
lázní Jáchymov.
XXPøed více ne týdnem Médeia Bohemia
informovala spoleènost Penta Investments, e je
svùj závazek vùèi ní pøipravena pøedèasnì
splatit. Tento deklarovaný závazek Médeia
Bohemia se od minulého týdne nezmìnil
a spoleènost se proto cítí postupem Penta Investments Limited pokozena. Její postup pokládá
navíc za právnì nepodloený.
XXTvrzení Penta Investments o údajném
poruení povinností a o nabytí 71,5 procentního
podílu v Léèebných lázních Jáchymov jsou
v rozporu se skuteèným stavem vìcí. Médeia
Bohemia je to pøipravena prokázat ve lhùtì 14ti
dnù, kterou sama Penta Investments pro tento
úèel stanovila.
XXKvùli døíve existujícím signálùm o nestandardních snahách Penta Investments podobný
krok uèinit, byl na Mìstský soud v Praze ji
19.února podán návrh na vydání pøedbìného
opatøení s cílem zamezit Penta Investments
nakládání s akciemi Léèebných lázní Jáchymov.
Pøedstavenstvo Médeia Bohemia.
Opravdu se nìco za stanovených 14 dní zmìní?
Uvidíme situaci budeme dál sledovat.
/abé/

ZÁHADY - OTÁZKY
XXAsi snad kadý region má nìjakou tu zapomenutou záhadu, kulturnì mystickou souvislost
spojenou s pobytem èi pùsobením obdivuhodné
a známé osobnosti.
XXNedávno jsem se dovìdìl zajímavé informace o Národní knihtiskárnì v Moravském
Krumlovì. Na poèátku II. svìtové války byla
pøenesena do Dolních Kounic. Z produkce
tiskárny vznikly i vlastní vydavatelské práce,
napøíklad knihy s obálkami od Josefa Èapka.
Jak se vùbec Josef Èapek dostal z Prahy a do
vzdáleného Krumlova? e by nìjaké tajemné
spojení pøes sbírku obrazù zednáøe Alfonse
Muchy? A byl vùbec Alfons Mucha zednáø?
Èi to vechno bylo jinak? Ale jak.
XXNapadají mne dalí jména. Bohumil Brauner
a jeho vazba na ji zmiòované Dolní Kounice.
Nebo kulturní vztah pana MVDr. Vyinky
na Floriánovu Starou Øíi. A jak s tím vím
souvisí název znìjící tajemnì, jako nìjaké
alchymistické zaøíkávadlo - Paracelsa?
XXNa jednom literárním veèeru, kterého jsem
se nedávno úèastnil, jsem si o tomto vem zaèal
povídat s jedním, mnì velmi sympatickým
a zajímavým èlovìkem. Zjistil jsem, e má
kolem tìchto vìcí docela dost obdivuhodných
informací, které by bylo koda, nechat si je jen
pro sebe.
XXA tak slibuji, e ho budu uhánìt, aby svoje
poznatky co nejdøíve sepsal pro nae ètenáøe.
/Libor Balák/

POØÁDÁTE KULTURNÍ,
ÈI SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI
REDAKCI !

ZDARMA
VÁS ZAØADÍME
DO INFORMAÈNÍHO
SERVISU !

Alena Roiderová
tel.: 0621/ 32 25 42
mobil: 0606/ 22 81 54

Doporuèujeme sjednat schùzku pøedem.

« SKLO - PORCELÁN
« KUCHYÒSKÉ POTØEBY
« SPOJOVACÍ MATERIÁL
« STAVEBNÍ
A NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
« NÁØADÍ
« ELEKTRO NÁØADÍ
NAREX, EINHEL
« POTØEBY
PRO ZAHRÁDKÁØE
« VINAØSKÉ POTØEBY
« HUTNÍ MATERIÁL
PRODEJ I NA SPLÁTKY


Otevírací doba:
po: 1100-1200, 1300-1700
út-pá: 900-1200, 1300-1700
so: 900-1100
TÌÍME SE NA VAI NÁVTÌVU

Pod zámkem 202
672 01 Moravský Kromlov

ZVEME VÁS DO NOVÌ OTEVØENÉ PRODEJNY
BARVY - LAKY

barvy a laky  tmely  lazury  barvy na podlahy a støechy
øedidla  ochranné pomùcky  náøadí a náèiní
fasádní barvy  brusný a øezný materiál  barvy na auta
Provozní doba:
pondìlí - pátek 7.00 - 16.30, sobota 7.30 - 11.00

IVANÈICE, V OLÍCH 1

 jak profinancovat vlastní bydlení
 jak zhodnotit své úspory s jistotou nejvìtích
evropských a svìtových finanèních ústavù

Mgr. Zdena upová
tel./fax: 0621/ 32 39 28
mobil: 0777/ 18 18 70
e-mail: zupovaz@seznam.cz

Otevírací doba:
po-pá: 8 -1200, 1300-1700, so: 800-1030
00

BARVY - LAKY

VYUIJTE NAE ZKUENOSTI

Pøijïte se zdarma poradit do naí kanceláøe
v Moravském Krumlovì na Zámecké ulici è. 11.

NÁM. SVOBODY 12, MIROSLAV

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







PRODEJ A POKLÁDKA PVC, KORKU,
LAMINÁTOVÝCH A DØEVÌNÝCH PODLAH
OBKLADY A DLABA
PÙDNÍ VESTAVBY A NADSTAVBY
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
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ELEZÁØSTVÍ
DOMÁCÍ POTØEBY
MILAN ÈERNÝ.

SPOJOVACÍ KOMPONENTY
VODOINSTALAÈNÍ
MATERIÁL
TOPENÁØSKÝ MATERIÁL
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
HUTNÍ MATERIÁL
Moravský Krumlov

Pionýrská 539 (za Benzinou)
tel.: 0621/ 32 39 37

NÁØADÍ
ELEKTRO NÁØADÍ
ZAHRADNICKÉ NÁØADÍ
DROBNÉ KOVOVÉ ZBOÍ
Miroslav

TECHNICKÉ PLYNY

Husova 76
PO DOMLUVÌ MONOST DOVOZU ZBOÍ VÌTÍCH ROZMÌRÙ

IVACAR IVANÈICE
Ivacar Ivanèice, spol. s r.o., Krumlovská 30, 664 91 Ivanèice
e-mail: ivacari@mboxr.cz, http://ivacar.cz

Cena podvozku od 744.740,- Kè

Záruèní a pozáruèní
servis vozidel
DAEWOO AVIA
a LUBLIN

 mechanické práce
 klempíøské práce
 lakýrnické práce
 pneuservis
 GO a pøestavby
vozidel Daewoo Avia

Prodej vozù
DAEWOO AVIA

Servis:
tel.: 0502/ 45 14 55
tel.: 0777/ 25 20 64
tel./fax: 0502/ 45 18 55

Prodej:
tel.: 0777/ 25 20 65
tel.: 0777/ 25 20 60
tel./fax: 0502/ 45 18 55

Firma Ladislav TULÍK
a MASIKO s.r.o. Miroslav

poøádají ve dnech 18. - 23. bøezna

VELIKONOÈNÍ PRODEJNÍ
drùbeího masa a výrobkù

KUØATA A KRÙTY
kachny, husy, uzeniny, vejce
U vybraných výrobkù akèní sleva.
Znojemská 393 (bývalé drùbe. závody)
Moravský Krumlov, tel.: 0621/ 32 23 53

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

PLAKO PLUS, spol. s r.o.

Krumlovská 30, 664 91 Ivanèice
tel./fax: 0502/ 45 28 65, mobil: 0777/ 25 20 60
 úpravy podkroví sádrokartonem
 montáe SDK pøíèek a podhledù
 pøedsazené stìny
 SDK obklady trámù, sloupù, rozvodù
 kazetové podhledy THERMATEX, ROCKFON
 dalí práce ze SDK vèetnì montáe
 støeních oken VELUX, KUBESO

Dritel Certifikátu KNAUF pro montá protipoárních systémù
s dlouholetou zkueností. Èlen Cechu sádrokartonáøù ÈR.
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ZA NEJSTARÍ HISTORIÍ NAEHO REGIONU
jistì stojí, e v této dobì ledovce
vázaly obrovské mnoství vody.
Suchou nohou jste se mohli procházet
o témìø ètvrtinu rozlehlejí Evropu.
XXRùzní atlantologové hledají jeden
potopený ostrùvek, ale geologové
nabízí statisíce kilometrù ètvereèních
zmizelé soue. Ale bohuel jsme
po rozputìní ledovcù pøili o vechny tamní archeologické materiály.
A nebo ne?
XXKoncem 20. století nedaleko
Marsee ve Francii byl nalezen
v hloubce 35 metrù pod hladinou Støedozemního moøe vchod do jeskynì
s malbami moøských ptákù a dokonce
výjevù lovu na tulenì.
Kresba Libora Baláka

RYCHLÉ ÚVÌRY
OD 5 %
tel.: 0621/ 33 48 38, 0723/ 11 03 63
Brázda Lubomír

Jamolice 165
tel.: 0621/ 32 46 50, 0604/ 52 22 67

POJIOVACÍ MAKLÉØ

 obchodní zastoupení 10ti nejvýznamnìjích
pojioven, vèetnì likvidace
 stavební spoøení VSS KB  penzijní fondy

Neèekané objevyN

Ve stínu ledovce
XXNae putování v èase a v kraji nás
zavede a do nedávné doby mladého
paleolitu (paleolit - starí doba
kamenná), do Evropy posledních
4 desetitisíciletí. Na rozdíl od pøedchozích údobí tyto nové kultury jakoby ji vyznávali jiné hodnoty
a náboenství. A tak je pro nì moné
ètvrtit, típat a zpracovávat zvíøecí
kost a mamutí slonovinu. To znamená
rozvoj nových technologií: od vytipování slonovinových destièek z klu
pomocí klínkù a po jemné brouení
a vyhlazování slonoviny. Není materiál, který by mladopaleolitci nepouili a nevyuili. A tak zde máme
desítky a desítky soek lidí, zvíøat
a ojedinìle i mytologických bytostí.
Ty si v nièem nezadají ani s obdobnými protìjky starého Egypta.
XXJsme v posledních desetiletích
pøivyklí hledat svìtové vzory a svìtové
premiéry
vude
monì
v zahranièí od New Yorku po Tokio.
Ale kdy hledáme archeologické
poèátky naí civilizace musíme se
stejnì jako francouztí, angliètí èi
ameriètí prehistorikové vrátit právì
k nám domù na Moravu.
XXZde koexistostovaly pøed 38 tisíci
lety vedle sebe tajemné pøechodné
kultury, odkud se íøily moderní technologie dál na západ Evropy. Zde se
pak rozvíjela a dlouhé tisíce let kvetla
panevropská kultura období aurignacienu (èti - óriòáseinu).
XXS postupným ochlazováním se
bylo tøeba plnì otevøít profesionální
a naprosto spolehlivé technice. U i
první badatelé na konci devatenáctého
století pøiøkli tìmto dávným lidem
napøíklad transportní sáòky, na
kterých mìli do svých sídli pøiváet
naporcované mamuty. Nejvìtí pøe-

kvapení vak pøinesl konec 20. století.
Mezinárodní archeologické týmy
z celého svìta u nás nalezly neuvìøitelné doklady trvalých obydlí,
jemných textílií, sítí a koíkù.
XXOdborníci odhalili u dávných obyvatel Moravy pøímo tajemné alchymistické znalosti pøi zpracovávání
a ohýbání i tìch nejtrvrdích materiálù.
Proto se od té doby v zahranièí mluví
o Moravì jako o nejstarím civilizaèním centru svìta. Co by se dìlo,
kdyby se takové místo vykopalo
ve Francii, v Nìmecku, v USA? Jistì
by byly plné noviny, reportáe v televizích, toèily by se dokumentární
a dobrodruné filmy, vyrábìly hraèky
i tradièní trièka s potiskem. Ale
vrame se nazpátek do èasù, kdy jsme
hráli ve svìtì prim. To bylo v rámci
nejvìtí a nejdéle trvající kultury
moderního èlovìka - civilizace
gravettienu (pøed 30 - 20 tisíci lety)
u nás na Moravì a severním Rakousku nazývaného právì pro svou
vyjimeènost pavlovien (pøed 27 - 25
tisíci lety.
XXPavlovien sice trval ,,jen" kolem
dvou tisíc let, ale stal se pro nás branou k pochopení dalích dávných
kultur. Tato doba lovcù mamutù
konèí, kdy pavlovienci ztratili
v krvavých bojích s jinými kmeny
støední èást Moravy, a to pøed dvaceti
pìti tisíci lety. Ztrátou území a potøebou vlastnit
zdroj jihopolského
pazourku byli nuceni prohrané území
obcházet pøes Slovensko. Tím se
otevøeli vlivu východních kultur.
XXI nová kultura mìla svého
nepøítele. Tentokrát v podobì poèasí.
Pøed 19 500 - 18 000 roky vrcholí
jedno z nejvìtích smrtících zalednìní
Evropy. Jetì nedávno jsme si
mysleli, e by pøi mínus 60 stupních
by nikdo nedokázal pøeít. Za zmínku

XXPodívejme se na nìkterá místa
naeho kraje:
XXJednou z nejstarích objevených
lokalit, dle Docenta Dr. Jiøího Svobody z Archeologického ústavu, jsou
Jaroslavice (okres Znojmo). Naprosto
neèekanì se s osídlením tohoto místa
setkáváme právì v nejchladnìjím
období mladého paleolitu. Hned nás
napadají otázky, jak vùbec dokázali
tehdejí lidé pøestát takové podmínky? Jak se oblékali? ili zde
opravdu celoroènì, nebo sem pøijídìli jen v teplejí sezonì? Nali
v tìchto podmínkách nìjaké døevo na
otop? Nebo si topily ve svých
domovech jen zvíøecím tukem?
Odpovìdi na tyto otázky jsou zatím
zastøeny tajemstvím.
XXOslavany mìli tu èest, hostit na
svém území samotné legendární
gravettience. Lokalita byla odkryta u
v roce 1930 v hloubce 4-6 metrù.
V okruhu asi 30 metrù ètvereèních
zde byly nalezeny i celé kosti
mamutù, koní, jelenù a nosorocù.
Byly zde nalezeny i kamenné nástroje
tvrdosti ocele.
XXVedrovice, Jezaøany, Marovice
a Dolní Kounice jsou lokality spojené
s pøechodnými kulturami a poèátkem
mladého paleolitu. Bohuel agresívní
pùda vechny kostìné pøedmìty
strávila. Zùstaly jen kamenné nástroje
z rohovcù od Krumlovského lesa.
Nala se i rydla, pouívaná ke zpracovávání kostí.
XXMístní lidé na své pøeití museli
vynaloit obrovské úsilí, jejich vztah
k domovu nás jistì nutí k zamylení.
Lidé, kteøí zde zùstali v dobì
nejvìtího zalednìní v nás vyvolávají
upøímný obdiv a úctu a jsou pro nás
samotné dodnes inspirací a pøíkladem
nezlomného lidského ducha.
/Libor Balák/

Kde se dìti nenudí

XXDìtské a mládenické domy jsou stále v oèích nìkterých lidí symbolem
døívìjích pionýrských kroukù pracujících na ideologických základech
komunistické výchovy.
XXOpak je pravdou. Právì lidé z tìchto organizací vyplòují volné chvíle
dìtem svým nápaditým programem. Jeden pøíklad za vechny. Dùm dìtí
a mládee umná pro dìti na letoní jaro pøipravil spoustu akcí. Chtìli
bychom vechny pozvat alespoò na nìkteré.
V. roèník
MISTROVSTVÍ VE SKLÁDÁNÍ
PUZZLÍ NA RYCHLOST
pátek 29. bøezna 2002 - v 8.30 hod.
kola, popø. jiná organizace mùe pøihlásit
maximálnì 2 úèastníky v kadé vìkové
kategorii. Doporuèujeme proto uspoøádat
místní kola a vyslat jejich nejlepí úèastníky. Skládá se obrázek o rozmìru 84 x 60
cm, sloený celkem z 96 dílù.
Pøipojenou pøihláku zalete do 22.3.2002
na adresu DDM: Dùm dìtí a mládee,
67102 umná è. 124, tel./fax 0624/291436.
.
X. roèník soutìe pro oblast jiní Moravy - UDÌLEJ SI SÁM
Soutì pro dìti, které se zabývají pletením, itím, vyíváním, háèkováním,
palièkováním, drháním, prací se døevem, kovem, papírem
Uzávìrka odevzdání prací do soutìe je 30. dubna 2002. Kadá práce musí
být opatøena popiskou se jménem a pøíjmením autora, pøesnou adresou
bydlitì, koly, soutìní a vìkové kategorie, popø. názvem práce. Práce
pøedejte nebo zalete na adresu: Dùm dìtí a mládee, 671 02 umná.
MEMORIÁL BOHUMILA NEKULY V ACHU
IX. roèník achového turnaje o putovní pohár
27. dubna 2002
Hráno jako otevøený okresní pøebor ákù okresu Znojmo.
Písemnì nebo telefonicky do 19.4.2002 na adresu DDM. Bude hráno
výcarským systémem na 7 - 9 kol dle poètu startujících, dle pravidel FIDE.
Cenou bude putovní pohár, poháry pro první tøi plus 10 vìcných cen
v hodnotì 5000,-- Kè. Zajitìno obèertvení pro vechny úèastníky.

POKUD PO SKONÈENÍ SOUTÌE ZALETE NA KORESPONDENÈNÍM LÍSTKU
VECH DESET KUPONÙ SE SPRÁVNÝM ZNÌNÍM TAJENEK, BUDETE ZAØAZENI
DO SLOSOVÁNÍ. VÍTÌZ OBDRÍ V REDAKCI ZRCADLA FINANÈNÍ HOTOVOST 5.000,- Kè.
Soutì je urèena pro starí 18 let. Pracovníci redakce, tiskárny Naa a jejich rodinní pøísluníci se soutìe zúèastnit nemohou. Do slosování budou zaøazeny korespondenèní lístky
zaslané na adresu: Redakce Zrcadla, Tiskárenská 439, 672 01 M. Krumlov do 15. 6. 2002. DNENÍ TAJENKA: Lynchùv zákon - Výtah pøijede v okamiku, ... ( viz. tajenka)

KØÍOVKA O CENY
Ch. zn.
vanadu

Pøedloka

Hrùza

Muské
jméno

Jednotka Osobní Asijský
el. napìtí zájmeno bojovník

Podobenka

Vlk
(nìm.)
Mongol.
nájezdníci

Tekutina





Zahrada
Uloit
(angl.)
Výskok

Jeskynì

A si

Puls

Souhra
tónù
Zmìní
místo
Zbaviti se
vody po
kapkách

Ch. zn.
síry

MPZ aut Pokrývka
stolu

Bulharska

Zkr. polit.
strany
ivec
sodnatý



Ambity

Lesní
pták

Èástice
hmoty

2. díl
tajenky
Sova
Tedy
Oáza
(angl.)

Melasa

Cval
Vzácné
døevo

Výtrusy.
rostlin
Angl. neurèitý èlen
Gogolùv
pseudonym

Lye
Filipínská
sopka

Spoj
(angl.)

Pokrm
z rýe
Lesní
elma

Hloupá
zvíøata
Praan

1. díl
tajenky





Mumraj

Brazilská
hora
Postava

Mrva

Pohodný

Sytit se

KUPON è. 4
05/02

Zbíti
(expr.)
la
(ruskky)

Mezinár.
organizace
Koní
nemoc

Staré
zájmeno

Solmizaè. Nejvyí
slabika
karta

Nechat
ladem
Èást
závodu

Kanóny

Ch. zn.
fosforu
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védská
skupina
Koní
nemoc
Bohynì
osudu
Mimozeman

Tlama

Spojka

Snad

Papouek
Pranice
SPZ aut

Pelech
Ch. zn.
kyslíku
Sklad
obilí

Tiskárna
Moravský Krumlov
Jak
(sloven.)

Olomouce
Slovenský
prezident
Zn. el.
proudu

Naa

Pytel

Informaèní servis

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO

Kulturní programy 11. - 24. bøezna
Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 od 25.2. kadé pondìlí v 18.00 hod. - TAE BO, moderní forma
aerobního cvièení kombinující prvky karate, taekwondo a boxu
s dance aerobikem, vhodné pro mláde od 16-ti let, cvièení vede
profi trenérka TAE BO Dana ROUSOVÁ. V sále DDM.
 kadé pondìlí od 9.30 do 10.30 hod. - KOSTIÈKY,
pro maminky na mateøské dovolené, otvíráme klub pro rodièe
s dìtmi. Dìtem a maminkám (tatínkùm, babièkám,...) jsou k dispozici vekeré prostory DDM, kde si pod odborným a laskavým
vedením Hanky tìpánové budou cvièit, malovat, modelovat,
vaøit, hrát a povídat. Pøijïte se podìlit o své zkuenosti, starosti
i radosti.
 15. 3. ve 14.15 hod. - Plavání v HROTOVICÍCH, pro
milovníky vodního ivlu, odjezd od DDM, návrat okolo 17.00 hod.
Cena plavání vè. dopravy: 50,- Kè.
 18. 3. od 14.00 hod. - Den otevøených dveøí na DDM. Pøi této
pøíleitosti si mohou návtìvníci zasadit tulipán do vlastnoruènì
vyzdobeného kvìtináèe pomocí ubrouskové techniky. Srdeènì
zveme vechny dìti i dospìlé, kteøí se dosud nemìli monost podívat po prostorách DDM a seznámit se s akcemi, které poøádáme.
Úèastnický poplatek èiní 25,- Kè
 do 22.3. pøineste vlastnoruènì vyzdobenou kraslici a mùete
soutìit o MISS KRASLICE. Vítìzná malovaná a zdobená vajíèka spoleènì s ostatními soutìícími kraslicemi budou ke shlédnutí
v prostorách DDM ve dnech 25.-27. bøezna. Vítìzi budou
odmìnìni
 23.3. od 9.00 do 12.00 - Smalty, semináø pro zájemce z iroké
veøejnosti o práci se smaltovanými drobnostmi. S sebou pracovní
odìv a hadr na utírání. Poèet úèastníkù je omezen, je nutno se pøihlásit pøedem. V prostorách DDM. Úèastnický poplatek 300,- Kè.
 Pøipravujeme: 30.3. od 9.00 hod. - Junior aerobic 2002 soutì v rekreaèním aerobiku pro dìti a mláde. Ji 5. roèník této
oblíbené soutìe probìhne ve sport. hale SOUZ na Kláterním
nám. v M. Krumlovì. Pøihláky lze vyzvednout na DDM.
 zájezd na divadelní pøedstavení v praské Ta Fantastice
JOHANKA Z ARKU. Odjezd 11. kvìtna v 9.00 hod.
z M. Krumlova, pøedpokládaný návrat kolem 23.00 hod. Závazné
pøihláky spoleènì s platbou pøijímáme do 15. dubna na DDM.
Cena zájezdu vèetnì vstupenky je 550,- Kè.

kolní klub a druina Oslavany

 16.3. - Plavání v Hrotovicích, odjezd v 7.45 hod. od budovy
kolního klubu. Cena - dospìlí 75,- Kè, dìti 65,- Kè (sauna
a víøivka v cenì  èlenové K a D, ostatní + 10,- Kè.)
 20.3. - Veselé divánky, estrádní poøad pro M a 1. tøídy Z.
 22.3. - Plavání  AQUAPARK Vykov, pro maminky s malými dìtmi 15ti min. kurz - seznámení s vodou - v cenì!!
Cena: 75,- Kè místo v autobuse (dítì je moné mít na klínì).
Vstupné: dospìlí 35,- Kè, dìti 20,- Kè  èleni, ostatní +10,- Kè.
kolní klub a druina Oslavany roziøuje svoji èinnost o:
 Dramatický krouek - pondìlky 17 - 19 hod. pro 4. - 9. tøídu.
Nácvik dramatických her, pøíprava pohádkového zámku, dramatizace pohádek, apod. Vedoucí p. Tondlová, p. Vévodová.
 Pøíprava na vyuèování - støedy 13 - 14 hod. pro 4. tøídu. Psaní
dom. úkolù, douèování, atd. pod pedagog. dozorem. P. Flekal.
 Koutek pro rodièe a dìti - úterky a ètvrtky 9 - 11 hod. pro
rodièe a dìti do 4 let. Pøijïte si popovídat s jinými maminkami,
zaveïte dítì do spoleènosti jiných dìtí, zajdìte si nakoupit v klidu
bez svého potomka. P. Flekalová.
 Zásady sebeobrany - s prvky karate, nedìle 10 - 11 hod. pro dìti
od 4. tøídy. Pøijïte si zlepit svou fyzickou zdatnost. P. Øíha.

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 16.2. - 17.3. - výstava: Marcela Chvátalová - fotografie, Jiøí Seka
- keramika, poøádá Okresní muzeum Brno - venkov v muzeu.
Otevøeno: út-èt: 13-16, pá a so: 9-12, ne: 13-16 hod..
 21.3. v 19.00 hod. - Joka Èerný a lidová píseò, koncert v kinì
Réna v Ivanèicích, vstupné: 170,- Kè, pøedprodej zahájen.
 23.3. - KRYSAØ - zájezd na Dirty muzikál Daniela Landy,
odjezd ve 14.00 hod. od Besedního domu v Ivanèicích, cena: 735,Kè (vstupenka i doprava), závazné pøihláky na KIC Ivanèice.

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 11.-15.3. - Pøímìstský tábor v DDM
 14.3. v 16.00 hod. - Semináø Malování na sklo, v DDM,
poplatek: 75,- Kè.
 22.3. - Plavání ve Vykovì pro maminky s dìtmi. Odjezd
od DDM v 9.00 hod., doprava: 75,- Kè.

èervené. Fiala, rùe, kvísti nemùe,
a jí Pán Bùh pomùe ...
XXNa východní Moravì vynáeli
Maøenu o nedìli Smrtné, ale nové
léto pøináeli teprve o pøítí nedìli.
Nìkde se také vìøilo tomu, e
v tom domì, ze kterého se hoch
nezúèastnil tohoto obøadu, nìkdo
do roka zemøe. Podle jiného zvyku
se v nìkterých domácnostech
na Smrtnou nedìli dával do kadého
okna kousek lnu, aby v tom roce
v domì nikdo nezemøel.
XXVechny tyto zvyky mìli
pohanský pùvod a církev se je celá
staletí snaila svými zákazy a kritikou vymítit, avak marnì.
Nakonec se s nimi musela smíøit
a zakomponovat je do svých
svátkù, nebo je alespoò tolerovat.
XXV posledních letech se nìkde
k tìmto obøadùm vracejí stejnì jako
tøeba k masopustním zvykùm. My
u je vak známe vìtinou pouze
z literatury nebo ze starích filmù.

KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 0502/ 45 14 69
13.3.

ve 20.00 hod.
PRCI, PRCI, PRCIÈKY 2
Komedie USA, èeské titulky

17.3.

ve 20.00 hod.
SEJMÌTE CARTERA
Film USA, èeské titulky

20.3.

ve 20.00 hod.
JEDINEÈNÝ
Film USA, èeské titulky

24.3.

ve 20.00 hod.
ÈLOVÌK V ZOO
Film USA, èeské titulky

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 0621/ 32 26 18
13.3.

v 19.30 hod.
MÙJ BRATR TOM
Drama Anglie, èeské titulky

16.3.
17.3.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
JEDINEÈNÝ
Akèní sci-fi USA, èeské titulky

20.3.

v 19.30 hod.
SKLENÌNÝ DÙM
Thriller USA, èeské titulky

23.3.
24.3.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
DIVOKÉ VÈELY
Hoøkosladká èeská komedie

KINO OSLAVANY
tel.: 0502/ 42 30 18
16.3.

v 18.00 hod.
PRCI, PRCI, PRCIÈKY 2
Komedie USA, èeské titulky

17.3.

v 18.00 hod.
ANIMÁLNÍ PØITALIVOST
Film USA, èeské titulky

23.3.

v 18.00 hod.
MOULIN ROUGE
Muzikál USA, èeské titulky

24.3.

v 18.00 hod.
DENÍK BRIGIT JONESOVÉ
Film USA, èeské titulky

Klub èeských turistù Ivanèice

 16.3. - Z Husovic do Husovic, trasy od 15 do 50 km, dle pøání.
Sraz v Brnì, hl. nádraí v 8.30 hod.. Vede P. Bednáøová.
 17.3. - Za snìenkami do køepic - odjezd vlakem v 7.50 hod.
do Brna, dále autobusem (ze Zvonaøky) v 9.00 hod., nástup. F 30
do Køepic. Chùze 10 km (Køepice - Hustopeèe). Návrat v 18.00
hod. Vede J. Flíèek. Zájemci se mohou pøihlásit do 14. bøezna.
 24.3. - První jarní výlap na Povrí (rozhledna mezi Blanskem
a Sloupem). Odjezd vlakem v 7.50 hod. do Blanska-mìsta. K dispozici budou úèastnické listy, razítka, odznaky. Vyhlídkový ochoz
rozhledny, která byla otevøena v srpnu 2001, je ve výce 32 m.

Kulturní informaèní støedisko Oslavany

 16.3. od 20.00 hod. - Tradièní Josefský country bál se
skupinou POUTNÍCI, Dìlnický dùm Oslavany, vstupné 80,- Kè,
pøedprodej od 4.3. v KIS Oslavany.

Závìr postní doby v zapomenutých i ijících lidových tradicích
XXV pøedcházejícím èísle jsme si
pøipomnìli první ètyøi nedìle postního období, které se nazývají
Èerná, nebo také Lièí, Praná,
Kýchavná a Druebná.
XXPátou nedìlí je nedìle Smrtná,
která v právì ubíhajícím roce pøipadne na 17. bøezen. V tento den se
vynáela na vesnicích slamìná
loutka obleèená do enských atù,
které se øíkalo Smr, Maøena,
Moøena, Maøana, nebo také
smrtholka. Tato loutka, nastrèená na tyè a ovìená navíc
barevnými stukami, která byla
symbolem právì konèící zimy,
byla za vsí zapálena a vhozena
do vody, nejlépe do potoka, èi øeky.
Do vsi se pak prùvod vracíval ji se
zeleným stromkem, symbolem
pøicházejícího jara a léta, chodil
dùm od domu a prozpìvoval
napøíklad tato slova: Smrt, smrt ze
vsi, daleko ode vsi. Co nám léto
pøinese? Obilíèko zelené a vajíèko

Program kin

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 Výstava Kacíøi a velmoové Nového vìku, aneb duchovní
svìt renesance na jihozápad od Brna, Galerie Kníecí dùm, výstava otevøena do 17. bøezna: po-pá: 9-12 a 13-16 hod., ne: 13-16 hod.
 Výstava fotografií Od jara do zimy - prof. L. Novotná
z gymnázia M. Krumlov, Mìstský úøad M. Krumlov, výstava
potrvá do konce bøezna 2002.
 4.3. v 18.00 hod. - Pøednáka Renesanèní zámek jako projev
ivotního stylu lechty. Pøednáí PhDr. T. Knoz, Galerie Kníecí
dùm, vstupné: 15,- Kè.
 11.3. v 18.00 hod. - Pøednáka Sluneèní soustava. Pøednáí
Mgr. Karel Vaíèek, Galerie Kníecí dùm, vstupné: 15,- Kè.
 11. - 14. 3. - STÍNY SVÌTA, aneb Dny pro ivotní prostøedí
a lidská práva, promítání snímkù z filmových festivalù
Ekofilm a Jeden svìt. Poøádá obèanské sdruení ALMA
Dobelice a MìKS v sále na ul. Bøízová. Doprovodný program:
11.3. v 16.00 hod. - NP Podyjí - pøírodní klenot Znojemska,
pøednáka s diapozitivy. Pøednáí p. T. Rothröckl, øeditel NP Podyjí.
13. a 14.3. - Výstava fotografií Jana ibíka. Vstupné dobrovolné.
 12.3. v 17.00 hod. - O staré vrbì, ochotnické pøedstavení
pro veøejnost, od J. Koukala, reie Zd. Koneèná, kinosál
M. Krumlov. Vstupné 20,- a 40,- Kè.
 17.3. - Komedie omylù - divadelní pøedstavení, Stavovské
divadlo v Praze. Doprava: 250,- Kè, vstupné: 130,- Kè.
 18.3. v 19.00 hod. - Spirituál kvintet - koncert, kinosál
M. Krumlov, vstupné: 110,- a 150,- Kè. Pøedprodej: IC a MìKS.

XXPoslední postní nedìlí je nedìle
Kvìtná, která byla nìkde nazývána
také Kvìtnice. V tento den slaví
køesané památku slavného vjezdu
Kristova do jeruzaléma. Na památku této události se svìtí koèièky,
svazky jívových prutù. K jívì se
pøidává také líska, brslen, aj.
Svazky tìchto proutkù se pak zdobí
pentlemi. Kdy se domù pøinesli
novì posvìcené koèièky, staré,
které byly zastrèeny za køíem
nebo za svatým obrázkem, se
spálily a na jejich místo se daly
nové, èerstvé. Nìkde také polykali
jednu a tøi koèièky s vírou, e je
po celý rok nebude bolet v krku.
Také se celým proutkem tøikrát
pøetøely oèi se slovy: Koèièky,
aby nebolely voèièky.
XXNìkteøí nedoèkavci vycházeli
ji o Kvìtné nedìli, v dobì, kdy se
v kostele èetly paije, aby hledali
poklady. Toho dne také v nìkterých krajích chodila hned ráno

dìvèata od domu k domu, nosila
pøi tom líto a odøíkávala:
Kvìtná nedìle, kvìtná nedìle,
kdes tak dlouho byla? U studánky,
u studánky ruce, nohy myla. Èím
sis je utírala? áteèkem, áteèkem,
abych byla bílá...
XXTím lítem byl samozøejmì
zelený stromek, ovìený barevnými pentlemi a nabarvenými
vajíèky, nebo dokonce malovanými kraslicemi. Byla rozíøená
povìra, e na Kvìtnou nedìli se
nemá nic péct, aby se nezapekl
kvìt na stromech a bylinách a nebylo pak toho roku ádné ovoce.
XXKvìtnou nedìli pøivítáme 24.
bøezna. Bude letos souèasnì první
jarní nedìlí. Po ní ji pøijde na øadu
Paijový týden, nazývaný té Svatý
nebo Velký. O tomto, v køesanském kalendáøi velmi významném
týdnu, a také o Velikonocích si
nìco povíme zase pøítì.
/Bohumil Bubeník/
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Zmìna programù vyhrazena
Pøípravná skupina Nesehnutí Miroslav,
obèanské sdruení ALMA Dobelice,
MìKS Moravský Krumlov
a Asociace - Iuvenes - Znoyem

vás zvou na promítání snímkù
z filmových festivalù
Ekofilm a Jeden svìt

STÍNY SVÌTA
aneb

Dny pro lidská práva
a ivotní prostøedí
Znojmo - Kino Svìt
11.- 13. bøezna 2002
Moravský Krumlov - Sál MìKS
11. - 14. bøezna 2002
Miroslav - Kinosál MÚ
10., 15. - 16. bøezna 2002
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ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

Futsal - hra, která je i u nás ,,doma

Rozlosování oblastního Soukromá inzerce
poháru ve futsalu
Koupím

I. tøída OP roèník 2001 - 2002
30. bøezna od 8.00 hod. v Padochovì
Padochov - Prtice, Budkovice - BMA
Oslavany, Padochov - BMA Oslavany,
Budkovice - Prtice, BMA Oslavany
- Prtice, Budkovice - Padochov
30. bøezna od 9.00 hod. v Rebeovicích
Hrubice - Nová Ves, Rebeovice Silùvky, Hrubice - Silùvky,
Rebeovice - Nová Ves, Silùvky - Nová
Ves, Rebeovice - Hrubice
30. bøezna od 9.00 hod. v Modøicích
Triprox Ivanèice - Modøice, Sparta
Ivanèice - Omice, Triprox Ivanèice Omice, Sparta Ivanèice - Modøice,
Omice - Modøice, Sparta Ivanèice Triprox Ivanèice
30. bøezna od 9.00 hod. v Bratèicích
Bratèice - Senorady, Nebovidy - Rokytná
Bratèice - Rokytná, Nebovidy - Senorady
Rokytná - Senorady, Nebovidy - Bratèice

Ilustraèní foto
XXStále se objevují nìjaké nové, nevední
sporty, nìkteré naprosto exotické. Futsal je
naopak takovým mladím bratrancem
staøièkého klasického fotbalu. Má svoje
sympatická specifika, která mu pøedurèují
slibnou budoucnost.
XXV roce 1974 oddíl sálového fotbalu
uruguayského týmu Peòarol Montevideo
v rámci svého turné navtívil Èeskoslovensko a sehrál v Praze propagaèní utkání
s výbìrem praských ligových fotbalistù.
Po odmítnutí ÈSTV se akce uskuteènila
pod patronací redakce Mladého svìta.
Hrálo se s tzv. "Líným míèem" (míè o
velikosti házenkáøského se sníeným
odskokem), který èinil naím hráèùm
znaèné problémy a snad proto jme prohráli
4:1, kdy èestnou branku za ná výbìr
vstøelil Panenka. Díky televiznímu pøenosu
se o fotbálku s míèem, který je pøizpùsoben
pohybu v hale, dozvìdìla iroká veøejnost
a u druhý den se pøihlásili házenkáøi
a fotbalisté Lokomotivy Vrovice se
ádostí o zapùjèení specifického míèe.

V dalích dnech se hlásili dalí a redakce
MS se stala centrem novì rodícího sportu.
Peòarol zde zanechal 2 míèe n.p. GALA
Prostìjov nám podle nich vyrobil první
série prakticky stejné kvality.Èeskoslovenský svaz tìlesné výchovy mìl ve svém
programu zakotven masový rozvoj
rekreaèního sportu, sálové kopané vak
nevìnoval pozornost ani v dobì jejího
velkého rozmachu (asi 30 tisíc èlenù). Tíha
organizace spoèívala na redakci MS
a hrstce dobrovolníkù. Pro zlepení
finanèní situace poádal v roce 1983
Ústøední táb sálové kopané (øídící orgán
sloený z dobrovolných pracovníkù),
orgány SSM o zaøazení do programu
postupových soutìí, co bylo akceptováno. Od roku 1990 je Svaz sálového
fotbalu zaregistrován jako obèanské
sdruení u Ministerstva vnitra a funguje
jako zcela samostatný svaz. V následujícím
roce mìli první valnou hromadu, která se
opakuje vdy po dvou letech.
/abé/

OP roèník 2001 - 2002
6. dubna od 9.00 hod. v Tetèicích
Jablíèko 96 Letkovice - Pohroma Ivanèice,
Tajvan Ivanèice - AC Tetèice, Jablíèko 96
Letkovice - AC Tetèice, Tajvan Ivanèice
- Pohroma Ivanèice, AC Tetèice - Pohroma Ivanèice, Tajvan Ivanèice
- Jablíèko 96 Letkovice
6. dubna od 8.00 hod. v Iv. - Letkovicích
MSC Jablíèko Letkovice - United Ivanèice,
Remos Oslavany - SK Moravany, MSC
Jablíèko Letkovice - SK Moravany, Remos
Oslavany - United Ivanèice, SK Moravany
- United Ivanèice, Remos Oslavany - MSC
Jablíèko Letkovice
7. dubna od 8.00 hod. v Iv. - Alexovicích
Vyprahlo Kuøim - Tajfun Èuèice, Arsenál
Ivanèice - Jantar Ivanèice, Vyprahlo
Kuøim - Jantar Ivanèice, Arsenál Ivanèice
- Tajfun Èuèice, Jantar Ivanèice - Tajfun
Èuèice, Arsenál Ivanèice - Vyprahlo Kuøim
7. dubna od 8.00 hod. - Gymnázium Iv.
Inter Èuèice - KD Alexovice, Japex Ivanèice
- Zolcary Ivanèice, Inter Èuèice - Zolcary
Ivanèice, Japex Ivanèice - KD Alexovice,
Zolcary Ivanèice - KD Alexovice, Japex
Ivanèice - Inter Èuèice

OFSETOVÝ TISK  knihtisková rotaèka - rotaèkové èíslování
výseky do formátu A1  kaírování  falcování  rylování
zlatièka  èíslování do formátu A1  vazby - knihaøské práce

Naa

TISKÁRNA
Moravský Krumlov

Tiskárenská 439, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 0621/322281, fax: 0621/322722, e-mail: tiskarnamk@quick.cz

 RD v M. Krumlovì, nebo v blízkém okolí.
Tel.: 0621/ 32 30 54.
 pozemek, nebo malou zahradu k rekreaci v M.
Krumlovì. Tel.: 0723/ 47 50 00.
 levnì vlek za osobní automobil v jakémkoli
stavu, jen s SPZ, nebo jen doklady. Tel.: 0608/
73 86 16.
 sluný favorit na LPG, matrace vhodné na
chatu, tel.: 0737/88 41 65.
 starý pøedváleèný motocykl nebo jen díly,
i drobnosti. Dále literaturu, plechovky od olejù
a plechové reklamní cedule. Tel.: 0737/ 97 41 74.
 levnì, nebo darem klasické gramofonové
desky rùzných interpretù. Skládací kolo v pojízdném stavu. Tel.: 0608/ 25 25 41.
 i vìtí mnoství mobilních telefonù. Na pùvodu nezáleí, rozhoduje cena. Dále autorádia, TV,
videa, PC, zlaté a støíbrné pøedmìty. Tel.: 0728/
20 16 48.

Prodám

 bývalý statek, obec Bìhaøovice. Po vnitøní
rekonstrukci, dvì bytové jednotky rozdìlené prùjezdem, dvì nové koupelny, nová elektroinstalace (i noèní proud), plyn u domu, nová vodoinstalace, okna, dlaby a plovoucí podlaha. Veliký
dvùr uzavøený kamen. zdmi a stodolou, za
stodolou sad. Cena jen 550 tis. Kè, platí pouze do
pol. dubna, tel.: 0776/ 24 77 22.
 velmi pìkné uèebnice Headway Pre-intermediate + prac. seit, dále nìmèinu pro jazykové koly
II. a III. díl - pro studium na gymnáziu. Tel.:
0606/ 10 90 17.
 rodinný domek 3+1 se zahradou v Horních
Dubòanech, WC, koupelna, pøípojka el., voda,
jímka. Tel.: 0605/ 75 71 24.
 závìsnou dìtskou postel (od 2-3 let), cena 1000
Kè, tel.: 0605/ 47 62 64.
 dvì válendy s úloným prostorem, za symbo
lickou cenu. Spìchá. Tel.: 0776/ 07 90 84.
 pilové pláty PILANA na katr , rozmìr:
1300x140x2x26 mm, 13 kusù, cena dohodou.
Tel.: 0621/ 33 39 69.
 drátìné klece s napájeèkami pro 180 ks králíkù,
cena 15.000 Kè, tel.: 0621/ 33 61 49.
 nádr z um. hmoty s ventylem, 1000 l, èistá.
Buben na míchaèku, prùm. 60 cm, nový. Kamna
Club v dobrém stavu. Kompletní autogenní
souprava + øezák na PB. Malotraktor na dodìlání,
portály V3S, difer. s 5st. uzávìrkou. Sklo 5 mm,
98x98 cm, 15 ks. Dvou pístový kompresor bez
nádre. A 760 am. dolarù. Tel.: 0737/ 88 41 65.
 4 role skelné rohoe k zateplení napø. podlahy,
nebo stropu. 1 role je na 6m2, tl. 40 mm, cena
dohodou - levnì. Navrátil Tomá, Ivanèice Letkovice187, tel.: 0502/ 45 21 48.
 vyèinìné kùe z liek a divoèáka, tel.: 0601/
50 40 32.
 PTH pøeklad 23,8 - íøka 7 cm, délka 100 cm,
4 ks, 100 Kè/ks, PTH pøeklad 23,8 - íøka 7 cm,
délka 300 cm, 2 ks, 400 Kè/ks. Køidlice Bramac
moravská obyèejná, 240 ks, 14Kè/ks. Tel.: 0604/
52 22 67.
 støení taky - bobrovky, poloena krátce, asi
4000 ks, jen v celku, cena dohodou. Nové pøední
svìtlomety Avia - kompletní P+L, dále opravený
starter Avia. V celku a velmi levnì. Dále náhradní díly na Opel Kadett 1,7 D, r.v. 90, 5 dveøí.
Tel.: 0608/ 73 86 16.
 subwofer 300W, cena 1500 Kè, tel.: 0728/
20 16 48.
 trafosváøeèku Elektrokov JS 90-2 na 380V.
Cena 3.300 Kè, sleva moná, tel.: 0502/ 43 41 12
po 16 hod.
 koda 1203 na náhradní díly, cena 3000 Kè,
tel.: 0621/ 33 38 70.
 pøívìz valník P.V.16.12. zaplachtovaný, sluný
stav, cena dohodou. Tel.: 0601/ 50 14 81.
 kompletní kola Matador 10x20, cena 4500 Kè
za 1 ks, moná sleva. Tel.: 0601/50 40 32.
 autozahrádku, nerez, nastavitelnou 2,7x1-1,3 m,
pogumovanou plachtu na vozík 1,8x1,1 m,
kuchyòskou linku (stáøí 8 let) edomodrou, kvalitní prac. deska s výøezy - 270 cm + skøíò na vestavìnou lednici + skøíòka, délka 1m. Cena 8000
Kè. Dále cirkulárku, cena 3200 Kè. Tel.: 0776/
24 77 22.

Rùzné

 zalu zdarma barevný katalog (300 str.)
spotøebního zboí renomovaných znaèkových
firem (Sony, JVC, Panasonic, ...), tel.: 0724/
25 17 01.
 vìnuji za odvoz zachovalé manelské postele,
mono volat celý den na tel. èíslo: 0621/
32 24 00.
 TJ Sokol Padochov nabízí k odprodeji toto
náøadí: Kùñ koený (zachovalý), kladina. nabízíme klavír výrobce Carl Ecke - Berlin. Pøedváleèná výroba, nutná oprava. Tel.: 0502/ 42 36 11.

zásobování velkoobchodù a maloobchodù - rozvoz zdarma!
vyádejte si nai nabídku nebo pøímo návtìvu obchodního zástupce
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