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Porybný z Jedovnic: Kapři jsou letos moc pěkní
Marta Antonínová

Jedovnice - I na vašem vánočním 
stole se možná objeví jedovnický 
kapr. Právě výlov rybníka Olšovce 
se stal jednou z nejvyhledávaněj-
ších atrakcí minulého víkendu, kdy 
se do Jedovnic sjely tisíce návštěv-
níků. Cílem většiny z nich byla 
zajímavá podívaná na práci rybá-
řů, jiní mířili za dobrou rybou, za 
rybími pochoutkami nebo třeba za 
jinými nákupy, protože příležitostí 
tam bylo nepočítaně. 

„Jedeme do Jedovnic za hráz na 
svařák a pro kapra,“ vysvětlovala 
do telefonu své kamarádce jed-
na z pasažérek autobusu mířícího 
k rybníku z Brna. A nebyla zdaleka 
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jediná. Pro návštěvníky z Blanska 
a okolí byly dokonce vypraveny 
posilovací autobusy, a protože po-
časí alespoň v sobotu výlovu přá-
lo, nebylo chvílemi na hrázi ani 
k hnutí. Snad nejvíce lidí se tísnilo 
u rybářské bašty. Tam se zatajeným 
dechem sledovali sehranou partu 
rybářů při práci.

„Kapři jsou letos moc pěkní. Vě-
děl jsem, že jsou dobří, ale že až 
tak, to jsem nečekal. Ryba pěkně 
narostla, jsem spokojen,“ konstato-
val porybný Josef Kocman. „Měli 
jsme letos i dost štik, tak jsme je 
nabídli ke koupi a zájemců bylo 
hodně,“ dodal s uspokojením. 
V síti jedovnických rybářů letos 
uvízl i jeden úhoř. „Je to rarita, 
jen tak na podívání. U nás se úhoř 
prakticky nevysazuje. Musel do 
Olšovce přitéct s nějakou větší vo-
dou,“ dodal porybný.

Nejvíce práce měli rybáři v so-

Měl rodinné 
problémy, tak
zapálil stodolu
Světlá - Dlouhodobé neshody 

v rodině se rozhodl vyřešit radi-
kálně po svém třicetiletý muž ve 
Světlé. 

„V pátek 8. října v nočních ho-
dinách proto založil požár ve sto-
dole, která patří jeho otci. Shořela 
při něm nejen celá stodola, ale byl 
poškozen i sousední dům,“ přida-
la podrobnosti blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková. 

Muž tak svým jednáním způso-
bil škodu přibližně sto padesát tisíc 
korun. Nyní je podezřelý ze spá-
chání trestného činu poškození cizí 
věci.  (hrr)

Řidiči budou
muset jezdit 

pomaleji
Boskovice - Řidiči projíždějí-

cí v Boskovicích křižovatkou ulic 
Dukelská a Bělská budou možná 
muset sundat nohu z plynu. 

Boskovičtí radní tam totiž 
schválili snížení rychlosti z pade-
sáti na třicet kilometrů za hodinu. 
Jedná se o úsek s mostkem ve tvaru 
S, který je poměrně nepřehledný. 
Lidem vyjíždějícím z Bělské ulice 
dělá navíc problémy odbočení do-
leva ve směru z města na Valchov 
a Prostějov. 

„V tomto místě byla rychlost 
snížená i v minulosti. Jedná se 
o úsek zhruba padesát až šedesát 
metrů před a za křižovatkou. Měs-
to změnu schválilo, nyní musí věc 
rozhodnout odbor dopravy. Vyjad-
řovat se budou také silničáři a po-
licie,“ uvedla boskovická místosta-
rostka Jaromíra Vítková.  (hrr)

Bohumil Hlaváček
Radim Hruška 

Blanensko a Boskovicko - Su-
pervolební rok vyvrcholil. Uply-
nulý víkend ho završilo druhé kolo 
senátních voleb. Novým zástup-
cem našeho regionu v horní komo-
ře parlamentu se stal kandidát soci-
ální demokracie Jozef Regec, který 
porazil svého soupeře, nezávislého 
starostu Zdeňka Pešu, o necelých 
deset procent.

„Jsem rád, že mě zvolili lidé na-
šeho regionu, a dali tak najevo, že 
mě chtějí mít na místě senátora. 
V žádném případě jsem vítězství 
nečekal. Před druhým kolem to 
bylo padesát na padesát. Naštěstí to 
dopadlo dobře,“ uvedl nově zvole-
ný senátor Jozef Regec.

Více než sedmapadesát procent 
voličů přišlo na Blanensku a Bos-
kovicku o týden dříve rozhodnout 
o budoucí podobě radnic svých měst 
a obcí. Vůbec největší zájem o ko-
munální volby byl v Tasovicích, kde 
přišlo téměř třiadevadesát procent 

voličů, naopak méně než polovina 
lidí projevila zájem o volby v Blan-
sku, Boskovicích, Velkých Opato-
vicích, Adamově, ale také v Deštné 
a ve Voděradech.

Komunální volby přinesly něko-
lik zajímavých výsledků. Například 
do zastupitelstva města Blanska se 
nedostal dlouholetý místostarosta 
Jindřich Král, stejný osud potkal 
také starostu Černé Hory Bohumi-
la Hlavičku nebo starostku Krhova 
Ilonu Leschinger. „Lidé měli po 
dlouhé době šanci svobodně pro-
jevit svoji vůli. Jsem ráda, že toho 
využili,“ řekla k výsledku starostka 
Krhova s tím, že zatímco v minulos-
ti se ucházel o práci v sedmičlenném 
zastupitelstvu stejný počet kandidá-
tů, letos se jich sešlo dvanáct. „Lidé 
chtějí změnu a je to jejich právo,“ 
doplnila. 

Hodně se čekalo na výsledky 
voleb v Černé Hoře. Tam nakonec 
lidé rozhodli tak, že v zastupitelstvu 
bude chybět jak dosavadní starosta 
Bohumil Hlavička, tak jeho hlavní 
oponent, lídr ČSSD Miloš Bílý.

V Blansku se ukázalo, že tra-
diční směřování voličů k levici 
přetrvává. Poměr sil mezi KSČM 
a ČSSD se však otočil ve prospěch 
druhé z nich. 

Sociální demokraté se stali 
s osmi mandáty jednoznačnými ví-
tězi. S kým hodlají vytvořit koali-
ci, je však stále otázkou i po týdnu 
vyjednávání. Lídr Lubomír Toufar 
trvá na postu starosty, stejně jako 
jeho hlavní konkurent Jiří Crha 
z ODS, která skončila na druhém 
místě. Na tom zatím ztroskotává 
možná koalice těchto dvou stran. 
Z devíti kandidujících subjektů 
se do zastupitelstva dostalo hned 
sedm z nich. Svoje pozice si uhájili 
lidovci. Volba pro město, TOP 09 
a Věci veřejné se také dostali nad 
potřebnou pětiprocentní hranici. 
U nich však shodně kroužková-
ním poslali voliči na radnici jiné 
lidi, než byli jimi navržení lídři. 
O budoucí podobě radnice podle 
všeho rozhodne, ke komu se strany 
s menším počtem mandátů přidají. 
 Pokračování na str. 3

Volby přinesly v obcích 
mnohá překvapení

T chovská 6, Blansko
(u pošty, na ul. Masarykova)
út, st, pá: 9-17 hod.
 t: 9-19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420
www.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.cz

NABÍZÍME VÝHRADN

Stoly židle  - Ton
Seda ky, konfer. stolky - Jech
Postele, matrace, rošty - Jelínek
Obýváky, ložnice - Jelínek
P edsín , seda ky  - D evotvar
Obýváky, ložnice  - D evotvar
D tský nábytek, postele  - Gazel
Student. nábytek, obýváky   - BMB
Atypický nábytek  - Havlík         VSA TE NA KVALITU

Rájec-Jestřebí - Opravená so-
kolovna v Rájci-Jestřebí si na svoje 
první návštěvníky bude muset ještě 
počkat. 

„V harmonogramu prací nastala 
změna. Regionální rada regionu 
soudržnosti Jihovýchod nám do-
poručila zrušit jedno z posledních 
výběrových řízení, konkrétně na 
vnitřní vybavení interiérů. Mate-
riály si vzalo více než deset fi rem, 
ale nabídku podaly jen dvě, jednu 
jsme navíc museli vyřadit, takže 
zůstala jediná. Regionální rada 
tedy usoudila, že to není dostateč-

ně transparentní soutěž na to, aby 
bylo z čeho vybírat,“ vysvětlil dů-
vody starosta města Pavel Perout 
s tím, že doporučení respektovali, 
což ovšem znamenalo posunutí ce-
lého projektu o tři měsíce.

„Vypsali jsme nové výběrové ří-
zení. Už proběhlo, známe dodava-
tele a je i podepsaná smlouva. Co 
by se stalo, kdybychom doporučení 
ignorovali? Mohly by přijít sankce. 
Rada soudržnosti totiž velice dbá 
na to, aby nakládání s evropskými 
penězi bylo nejen transparentní, ale 
i hospodárné,“ doplnil starosta.

Podle jeho slov bude budova 
vybavena do konce první poloviny 
listopadu, pak bude následovat ko-
laudace a slavnostní otevření. 

„Nejobtížnější bude provedení 
hlukové zkoušky. Snad všechno 
dopadne v pořádku. Co se týká akcí 
v listopadu a v první polovině pro-
since, se kterými jsme už počítali, 
tak ty se v novém kulturním stánku 
určitě neuskuteční. Nejpozději od 
ledna ale už bude vše jak má být, 
takže plesová sezona proběhne bez 
problémů,“ dodal starosta Pavel 
Perout.  (pš)

Kulturní centrum v Rájci-Jestřebí 
otevřou v závěru letošního roku

botu, ale na své si přišli i ti, kteří 
do Jedovnic zamířili až v neděli. 
„Jsme sehraná parta a dokázali by-
chom výlov udělat bez problémů za 
jediný den. Ale jsme tu především 
pro lidi, je to taková slavnostní 
akce, zájem je velký, tak ji natahu-
jeme na dva dny, aby se měli mož-
nost přijít podívat i ti, kterým to 
právě v sobotu nevyšlo,“ vysvětlil 
porybný. Navíc na nedělní poled-
ne byla připravena i malá slavnost. 
„Naše rybářská parta jednou za dva 
roky, vždycky ty, kteří už mají při 
výlovech alespoň těch pět let od-
slouženo, pasuje do svých řad. Je 
to především ocenění jejich práce,“ 
zdůvodnil Josef Kocman.

Jedovnický kapr je regionálním 
produktem Moravského krasu, a to 
je záruka jeho vysoké kvality. Že je 
vyhledávanou rybou, o tom svědčil 
i obrovský zájem na právě skonče-
ném výlovu.

Miss Zrcadlo 2010 je Karolína SkotákováMiss Zrcadlo 2010 je Karolína Skotáková

 bezplatné poradenství k dotačnímu programu „Zelená úsporám“
 zajistíme vyhotovení projektové dokumentace a energetického hodnocení objektu
 vypracujeme bezplatnou a nezávaznou cenovou nabídku na výměnu oken/dveří
 vypracujeme Vám cenovou nabídku na dílčí i celkové zateplení
 spočítáme, jakou výši dotací můžete získat
 zajistíme Vám kompletní servis k získání dotací
 zajistíme pro Vás realizaci v rámci dotačního programu „Zelená úsporám“
 zajistíme Vám kompletní financování

Neváhejte a kontaktujte nás co nejdříve, prostředky na podporu 
projektové dokumentace a energetického hodnocení jsou omezené!

Růžové náměstí 2345/12, 680 01 Boskovice, Tel.: 516 454 665

Solární systém ohřeje voduSolární systém ohřeje vodu
Boskovice - Boskovičtí chtějí začít ohřívat vodu pomocí sluneční 

energie. Tamní radní si proto nechali prověřit možnost instalace 
vhodné technologie v areálu Městské správy sociální služeb Bosko-
vice. 

„Projekční firma zjistila, že střecha objektu v Sadové ulici je zce-
la nevhodná. Je orientovaná ve směru východ – západ. Dotace jsou 
navíc poskytovány pouze na objekty bydlení, nikoliv na objekty soci-
álních služeb. Proto byly následně prověřeny střechy objektů vhod-
ných k dotaci v Mánesově a Havlíčkově ulici,“ uvedl mluvčí boskovic-
ké radnice Jaroslav Parma. 

Z výsledků vyplynulo, že na obou střechách je instalace provedi-
telná a zároveň se dá na stavbu získat potřebná dotace. Radní se 
nakonec rozhodli instalovat solární systém pro ohřev teplé užitkové 
vody na střechu bytového domu v Havlíčkově ulici. 

„Investice přijde na zhruba jeden a půl milionu. Milion může činit 
případná dotace, o zbytek nákladů se podělí město a sociální služ-
by,“ doplnil Parma.  (hrr)

Výlov. Rybník Olšovec vydal své bohatství. Příš   rok, až se zase naplní 
vodou, ožije.  Foto Marta Antonínová

Finále. Miss Zrcadlo 2010 se stala sedmnác  letá studentka gymnázia v Rájci-Jestřebí Karolína Skotáková. Titul 
první vicemiss si z fi nálového večera, který se konal v sobotu v boskovické sokolovně, odnesla sedmnác  letá 
Veronika Hladíková ze Šternberka, druhou vicemiss se stala osmnác  letá Monika Vojsovičová z Rájce-Jestřebí. 
Pokračování na str. 6. (pš)  Foto Bronislav Šmatera
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Chantal Poullain: Nadace má plány s blanenskou školou

Při akci zastavili policisté i muže, který nadýchal 2,2 promile alkoholu

Policie: Řidiči, pozor na lékárničky

Bohumil Hlaváček

Blansko - Mimořádně vydařený 
charitativní koncert ve prospěch Na-
dace Archa Chantal se konal v Děl-
nickém domě v Blansku. Patronka 
nadace Chantal Poullain svolila 
svou roztomilou francouzskočešti-
nou ke krátkému rozhovoru.

Jaké plány má vaše nadace 
v Blansku?

Chceme pomoci Speciální škole 
Blansko. Otevíráme konto, na které 
hodláme sbírat peníze. První jsme 
získali na tomto koncertě. Na dobro-
volném vstupném od diváků to bylo 

deset tisíc korun, dvě stě  tisíc korun 
nám věnovali členové místního klu-
bu Věcí veřejných. Moc děkuji.

Můžete o vaší pomoci říci něco 
konkrétnějšího? V jaké je nyní 
fázi?
Čekáme na projekt. Máme v plá-

nu kompletní rekonstrukci včetně 
výměny oken. 

Po stanovení rozpočtu budeme 
hledat fi rmu, která ji provede a také 
samozřejmě peníze na spolufi nan-
cování, sami tolik nemáme. Vše by 
mohlo proběhnout během následují-
cích letních prázdnin. 

Máte alespoň předběžný odhad, 

O lepší cenu elektřiny budou bojovat na burze

K K

Srazila se tři 
osobní auta

Krhov - Ke střetu tří aut vyjížděli 
v pátek 22. října večer policisté na 
silnici I/43 do blízkosti benzínové 
čerpací stanice u obce Krhov. Z ved-
lejší silnice tam podle prvotních zjiš-
tění na místě vyjížděla řidička Škody 
Octavie, nedala však přednost osob-
nímu autu značky Škoda Felicia, kte-
ré v té době přijíždělo ve směru od 
Svitav. Po střetu zůstala obě auta stát 
na silnici a do neosvětlené Škody 
Octavie ještě o pár sekund později 
narazilo další auto značky Kia Pican-
to přijíždějící ve směru od Brna. Při 
dopravní nehodě byla lehce zraněna 
řidička Škody Octavia, vážná zraně-
ní utrpěla ještě dvaapadesátiletá spo-
lujezdkyně ze Škody Felicia. U žád-
ného z řidičů policisté nezjistili, že 
by před jízdou požili alkohol.  (hrr)

Chtěli mobil, 
nemají nic

Blanensko a Boskovicko - Dva 
podvody přes internet šetří v těchto 
dnech blanenští policisté. Jednatřice-
tiletý muž z Blanenska si chtěl kou-
pit mobilní telefon. Prodávajícímu 
poslal peníze na účet, ale objedna-
ný telefon značky Samsung dodnes 
neobdržel. Vznikla mu tak škoda za 
více než osm tisíc korun. Podobně 
dopadl také dvaadvacetiletý muž 
z Boskovicka. Ten si přes internet 
objednal mobilní telefon značky 
HTC, zaplatil za něj předem na účet 
prodávajícího a telefon také nemá. 
Podvedenému muži tak vznikla ško-
da za asi pět tisíc korun.  (hrr)

Policisté chytili 
zloděje při činu
Černá Hora - Cesty policejní 

hlídky a zlodějů nafty se zkřížily 
v sobotu 16. října nad ránem na 
parkovišti v blízkosti hlavního tahu 
Brno-Svitavy nedaleko Černé Hory. 
Dva muži ve věku devětadvaceti 
a dvaadvaceti let se tam vloupali do 
tří zaparkovaných nákladních vozi-
del. U prvního vozu využili toho, že 
neměl uzamčenou palivovou nádrž 
a odčerpali z něj do přineseného 
plastového kanystru jeden litr nafty. 
Poté se u dalšího nákladního auta 
s pomocí šroubováku snažili také 
odstranit víčko z nádrže, to se jim 
však nepodařilo. Víčko v hodnotě 
přes jeden tisíc korun však poško-
dili. Po tomto neúspěchu se zloději 
přesunuli ještě ke třetímu náklad-
nímu autu, kde z nádrže odčerpali 
asi 40 litrů nafty. Jejich jednání si 
ale všimli policisté, kteří místem 
projížděli a pachatele tak odhalili. 
Zloději způsobili škodu za více než 
sedm tisíc korun.  (hrr)

Nakupoval,
ale neplatil

Boskovicko - Nakupovat chodil 
do stavebnin na Boskovicku jedna-
třicetiletý muž. Nejprve si nechal 
vystavit fakturu na více než čtrnáct 
tisíc korun, poté ještě na další faktu-
ru nakoupil nářadí a stavební mate-
riál v hodnotě dvanáct tisíc korun. 
Ani jednu však v termínu splatnosti 
nezaplatil. Část dlužné částky na-
konec uhradil a přislíbil, že zbytek 
doplatí do pěti pracovních dní. To 
se však nestalo. Ukázalo se, že se 
odstěhoval a nikdo neví, kde se na-
chází.  (hrr)

Z kostela Panny 
Marie zmizely 
měděné svody
Lipovec - Ani kostelu Panny Ma-

rie v Lipovci se nevyhnuli zloději. 
Ze zadní a boční strany kostela to-
tiž ukradli měděné svody v celkové 
délce asi sedmnáct metrů a měděná 
spojovací kolena. Celkem tak způ-
sobili škodu za téměř osm tisíc ko-
run. Nebyly to ale jediné kovy, které 
v obci zmizely. Neznámý zloděj si 
přímo ze silnice vedoucí Lipovcem 
odnesl tři kanálové rošty a způsobil 
tak škodu za asi sedm a půl tisíce 
korun.  (hrr)

Úvěr získal 
podvodem

Blanensko - Pracuji u fi rmy, 
kde mi vyplácejí měsíčně více než 
šestnáct tisíc čistého příjmu, uvedl 
v úvěrové smlouvě devětačtyřiceti-
letý muž z Blanenska. Lživé údaje 
o zaměstnavateli, který vůbec nee-
xistuje a tak ani nevyplácí uvedenou 
mzdu, pak ještě stvrdil svým podpi-
sem. Muž přesto na základě neprav-
divých informací získal půjčku ve 
výši téměř devatenáct tisíc korun, 
kterou měl uhradit formou dvaa-
dvaceti měsíčních splátek. Ani jed-
nu však nezaplatil. Muž je nyní po-
dezřelý ze spáchání trestného činu 
podvodu.  (hrr)

Místo drahého
fotoaparátu 

má jen papíry
Boskovice - Značkový fotoapa-

rát i s objektivem si zakoupil přes 
německý internetový portál čtyři-
advacetiletý muž z Boskovic. Za 
fotoaparát zaplatil převodem z účtu 
více než šestatřicet tisíc korun. O to 
nepříjemnější bylo jeho překvapení, 
když doma rozbalil balík, ve kterém 
místo fotoaparátu nalezl pouze letá-
ky a polystyren.  (hrr)

Pátrací akce 
byla úspěšná

Krasová - Policejní psovod, dvě 
družstva policistů ze speciální po-
řádkové jednotky a na pětatřicet 
dobrovolných hasičů pátralo v ne-
děli 10. října večer na Blanensku po 
devětaosmdesátiletém muži, který 
odešel z místa bydliště neznámo 
kam. Pátrací akce se rozběhla poté, 
co se muž od tří hodin odpoledne 
do tři čtvrtě na devět nevrátil domů. 
Nakonec byl půl hodiny před půlno-
cí úspěšně nalezen v Krasové. Byl 
prokřehlý, ale v pořádku a bez zra-
nění.  (hrr)

Zloděj si přišel
pro naftu

Černá Hora - Jen prázdná ná-
drž nákladního auta značky Volvo 
zůstala v pátek 15. října po dosud 
neznámém zloději, který se vydal 
krást na odstavné parkoviště do čer-
nohorského lesa, které leží v blíz-
kosti silnice I/43 Brno-Svitavy. 

„Pachatel odstranil zámek z pa-
livové nádrže a odčerpal asi čtyři 
sta litrů motorové nafty v celkové 
hodnotě za asi čtrnáct tisíc korun,“ 
uvedla blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.  (hrr)

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - Na 
to, co nemá chybět od ledna nově 
v lékárničkách v motorových vozi-
dlech, ale také na nutnost výměny 
řidičských průkazů, jimž končí letos 
platnost, a na řadu dalších věcí upo-
zorňovali řidiče policisté na silnicích 
blanenského okresu. 

„Během jednoho dne zkontrolo-
vali asi čtyřicet vozidel. Řidiči, kteří 
neporušili předpisy a měli svá auta 
v pořádku, dostali od policistů letáč-
ky určené do lékárniček s postupem 
při zvládání dopravní nehody. Záro-
veň jim policisté věnovali speciální 
kartičky, které upozorňují na ne-
bezpečí požití alkoholu před jízdou 
a energetický drink s logem kampaně 
Ministerstva dopravy a Besipu Ne-
myslíš-zaplatíš,“ vysvětlila blanen-
ská policejní mluvčí Iva Šebková.

Podle ní se mezi řidiči opět na-
šli i tací, kteří usedli za volant pod 
vlivem alkoholu nebo jiným způso-
bem porušili předpisy. Hlídka tak 
například nedaleko Lhoty Rapotiny 
zastavila osmatřicetiletého řidiče 
Škody Felicie, který měl v dechu 2,2 
promile alkoholu a je nyní podezřelý 
ze spáchání trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky. Další 
řidiči pak například neměli svoje 
vozy v dobrém technickém stavu. 
Podobnou akci budou policisté ještě 
opakovat.

Boskovice - Vedení boskovické 
radnice chce v příštím roce utratit 
méně peněz za dodávku elektřiny do 
svých organizací. Rozhodlo se proto 
k netradičnímu kroku. O lepší cenu 
bude bojovat na burze. V současné 
době má město uzavřenou smlouvu 
s dodavatelem elektrické energie a 
sdružených služeb do konce letošní-
ho roku. 

„Je nutné zajistit dodávku pro 
příští rok. Smlouvu s dodavatelem 
uzavřeme pravděpodobně na jeden 
rok. O tom, kdo to bude, se rozhod-
ne na komoditní burze. Ta zjedno-
dušeně funguje tak, že stanovíme 
takzvanou nepřekročitelnou cenu, 
nad kterou nechceme jít. Jednotliví 
zájemci pak budou dražit systémem 
příhozů směrem dolů. Stanoví se tak 

nejvýhodnější dodavatel. Úspěchem 
pro nás bude, pokud cena, vzhledem 
k chystanému zdražování, nepřekro-
čí tu z letošního roku,“ uvedl starosta 
Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Dražená energie bude kromě 
městského úřadu sloužit také soci-
álním službám, základní a mateřské 
škole, službám, muzeu a kulturním 
zařízením. V současné době je vy-

brána fi rma, která se o celou akci 
postará. Včetně poplatků a provize 
přijde dražení na zhruba padesát ti-
síc korun. I když se letos Boskovič-
tí vydávají na burzu vůbec poprvé 
v historii, cenu elektřiny se pokouše-
li snížit i v minulém roce. Vyhlásili 
výběrové řízení a získali o čtvrtinu 
nižší cenu než stanovuje ceník spo-
lečnosti E.ON Energie. (hrr)

Podle Šebkové není důležitá jen 
správně vybavená lékárnička, ale 
také postup při pomoci. „Pokud je 
to možné, je třeba zastavit nejméně 
padesát metrů za havarovaným vo-
zidlem, rozsvítit výstražná světla, 

obléknout výstražnou vestu, vzít 
lékárničku, výstražný trojúhelník, 
eventuelně hasicí přístroj a umístit 
trojúhelník před místem nehody. 
U havarovaného vozidla je potřeba 
vypnout zapalování, zajistit ho pro-

ti pohybu, ale především dbát na 
vlastní bezpečnost. Záchranářům je 
potřeba sdělit, co se stalo, co nej-
přesněji určit místo nehody a popsat 
počet postižených a jejich zranění,“ 
dodala. Více na www.zrcadlo.net 

Odměna. Řidiči, kteří měli všechno v pořádku, dostali od policistů malý dárek.  Foto Iva Šebková

kolik peněz by to všechno mohlo 
stát?

Zatím ne. Je třeba zjistit ještě 
moc věcí. 

Jak hodno  te blanenský kon-
cert?

Nádherné. Každá akce s dětmi 
je krásná. Jsou vděčné, vždycky 
se baví. Zde mi to připadalo velmi 
uvolněné, dělané srdcem. Velice se 
mi líbí i tento kulturní dům, moc 
hezky jste ho v Blansku spravili. 
V republice jsou často podobná za-
řízení v pekelném stavu.

Co vás čeká v nejbližší budouc-
nos  ?

Divadlo. Prozradím jen, že s ním 
budu jezdit lodí po Vltavě. Připra-
vuji také nová cédéčka.

Cí  te se pořád hlavně jako Fran-
couzka nebo už trochu také jako 
Češka?

Mám hrozně ráda Českou repub-
liku, hlavně Moravu, je to můj dru-
hý domov. Ale jsem Francouzka, 
miluji pořád svoji zemi a národ, to 
se nezmění. 

Ráda bych domů jezdila častě-
ji. Jednou se tam vrátím na trvalo, 
jak Češi říkají, na stará kolena. Ale 
zatím ještě ne, mám toho v Česku 
ještě moc naplánováno.

Boskovice - Dobrovolní hasiči z Boskovic se mohou chlubit novou tech-
nikou. Před nedávnem dostali zbrusu novou cisternu. Hned poté se vynořila 
otázka, co s tou starou. Město se nejprve pokoušelo letité vozidlo CAS 32 
T148 prodat. Na inzerát reagovalo několik obcí, včetně Oldřichova v Hájích. 
„Tamní dobrovolní hasiči při velké vodě přišli o veškerou mobilní zásahovou 
techniku. Oldřichov je jednou z nejpostiženějších obcí, které byly v letošním 
roce zasaženy povodněmi. Naše vysloužilé vozidlo jsme se proto rozhodli 
darovat,“ vysvětlil boskovický starosta Jaroslav Dohnálek. Podle něj je sice 
stroj starý, ale stále plně funkční a má platnou technickou kontrolu.  (hrr)

Přejezd: Závory nebo podchodPřejezd: Závory nebo podchod
Rájec-Jestřebí - V Rájci-Jestřebí proběhlo za přítomnos   zástupců měs-

ta, Policie ČR a Českých drah další jednání o úpravách na tamním želez-
ničním přejezdu. „Probíraly se obě varianty. Tedy dovybavení zabezpe-
čení přejezdu oboustrannými závorami i možnost vybudování podchodu. 
První varianta představuje inves  ci přibližně ve výši dvou až tří milionů 
korun, druhá, podstatně dražší, se pohybuje v řádu několika desítek mi-
lionů,“ prozradil starosta města Pavel Perout s  m, že vzhledem k sou-
časné ekonomické situaci vidí reálnější doplnění přejezdu o oboustranné 
závory. „Samozřejmě z hlediska bezpečnos   je značka ideál podchod, ale 
všichni víme, jak je to nyní s úspornými opatřeními,“ dodal starosta.  (pš)

Nepotřebná cisterna pomůže 
obci postižené povodní

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

Nehoda. Dvěma těžkými zraněními skončila havárie, k níž došlo v sobotu 16. října kolem páté hodiny odpoledne na silnici za Lysicemi ve směru na Bořitov. 
„Šestadvace  letý řidič osobního vozu Hyundai vyjel ze silnice a havaroval do stromu. Řidič utrpěl těžká zranění, s nimiž byl transportován vrtulníkem do ne-
mocnice. Těžká zranění při havárii utrpěla také jeho devatenác  letá spolujezdkyně,“ řekla blanenská policejní mluvčí Iva Šebková. Policisté po dobu likvidace 
nehody na místě řídili provoz kyvadlově. (pš) 2x foto Pavel Šmerda
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Lidé poslali do Senátu Regece

Volby přinesly v regionu jen Volby přinesly v regionu jen 
drobnější problémydrobnější problémy

Blansko, Černá Hora - Jen několik menších problémů a jednu kuriozitu 
přinesly komunální a senátní volby na Blanensku a Boskovicku. 

V pátek 15. října, krátce po otevření volebních místnos  , šetřili městš   
strážníci v Blansku údajnou manipulaci s hlasovacími lístky obyvatel bla-
nenského Domova důchodců. „Dostali jsme zprávu od muže, který má 
v domově maminku. Šel jí pomoci s vyplněním hlasovacího lístku a obje-
vil už vyplněný se zaškrtnutými kandidáty. Na místě jsme zjis  li, že paní 
je nemohoucí a o vyplnění lístků sama požádala personál domova,“ řekl 
ředitel Městské policie Blansko Mar  n Lepka.

Úplně hladce nezačaly volby ve volební místnos   v Katolickém domě 
v Blansku. „Paní, která tam dorazila krátce po druhé hodině, přišla s vo-
ličským průkazem a nevěděla, že je možné na něj volit pouze do senátu. 
Volit do zastupitelstva jí tedy členové okrskové volební komise neumožni-
li,“ řekla Hana Nedomová z Městského úřadu v Blansku.  

Kuriózní výsledek přinesly volby v Bedřichově. Kandidá   do zastupitel-
stva Michal Vyskočil a Roman Lefner to  ž získali od voličů stejný počet 
hlasů. Oba skončili na 
poslední místě sedmi-
členného zastupitelstva. 
„O výsledku rozhodl po-
čítač, který vybral Micha-
la Vyskočila. Program na 
zpracování výsledků na 
tuto možnost pamatu-
je,“ řekla vedoucí odboru 
vnitřních věcí Městského 
úřadu Boskovice Iva Mo-
čičková.  (pš)

Řekli neúspěšní
senátní kandidá  

Karel Jarůšek (ODS): 
„Samozřejmě, že jsem zklamaný. 

To musí být každý od třetího mís-
ta dolů. Šel jsem do voleb s tím, že 
postoupím do druhého kola, ale lidé 
rozhodli jinak. Dali přednost sociální 
demokracii a nezávislému starostovi 
Olešnice. Co budu dělat dál? Mám 
spoustu práce s fotbalem v Brně. 
Jestli ještě někdy zkusím politiku, se 
uvidí. Nikdy neříkej nikdy.“  (pš)

Josef Mikulášek (VV):
„Těší mne, že jsem úplně nepropa-

dl. Když jsem byl chvíli na třetí pozi-
ci, dělalo mi to dobře, to přiznávám. 
Bylo to i proto, že moje kampaň se 
nedala srovnávat s tou Karla Jarůška 
a v konečném výsledku jsme dopad-
li zhruba stejně. To si myslím, že je 
docela spravedlivé, potvrdilo se, že 
nerozhodují jen billboardy. Že jsme 
nedopadli lépe, je asi tím, že národ 
stále věří populistům, kteří dokáží 
naslibovat cokoliv. Jinak to nemůžu 
komentovat. Lidé nevolili konkrét-
ního kandidáta na senátora, ale toho, 
který jim na plakátech s hasičem 
v helmě nebo maminkou s dítětem 
říkal věci, které nemůže splnit.  (bh)

Pokračování ze str. 1
V Blansku vyhrála komunální 

volby ČSSD. Stalo se tak výrazným 
způsobem, což jí umožňuje dikto-
vat si podmínky při tvorbě koalice, 
která povede následující čtyři roky 
radnici. 

Ihned po volbách, v nichž zís-
kala hned osm mandátů, prohlásil 
lídr kandidátky Lubomír Toufar, že 
bude usilovat o post starosty a ne-
míní z tohoto požadavku ustoupit. 
Stejný měl i dosavadní ředitel kraj-
ského úřadu Jiří Crha. Jeho ODS 
však má o tři mandáty méně, tedy 
výrazně slabší pozici. Lidovci se 
třemi mandát se ústy své jedničky 
Josefa Kupčíka dali slyšet, že by 
rádi pokračovali v dosavadní koa-
lici, kterou tvořily dvě již zmíněné 
strany, oni a uskupení Volba pro 

město. K jednoznačné dohodě však 
ještě nedošlo.

Letovičtí volili jednadvacet členů 
zastupitelstva. Nejúspěšnější kandi-
dátkou byla OBČANSKÁ INICIA-
TIVA – SNK, která získala celkem 
šest křesel v zastupitelstvu. Po čty-
řech zastupitelích získali občanští 
a sociální demokraté, tři komunisté, 
dva lidovci, a po jednom STAROS-
TOVÉ A NEZÁVISLÍ a TOP 09. 
Vůbec nejvíc preferenčních hlasů 
dostal od lidí současný starosta Ra-
dek Procházka (OBČANSKÁ INI-
CIATIVA – SNK), celkem 1 299.

V Olešnici získalo nejvíce důvěry 
Sdružení nezávislých kandidátů, kte-
ré obsadí šest křesel v patnáctičlen-
ném zastupitelstvu. O dva zastupite-
le méně bude mít uskupení Občané 
města Olešnice – Sdružení nezávis-

lých kandidátů. Tři zastupitele získa-
li lidovci a dva komunisté. 

Vyrovnaně dopadly volby ve Vel-
kých Opatovicích. Do sedmnácti-
členného zastupitelstva se dostalo 
šest lidovců, čtyři komunisté a soci-
ální demokraté a tři demokraté ob-
čanští. 

V Rájci-Jestřebí se z těsného ví-
tězství radovali křesťanští demokraté 
v čele se současným starostou Pav-
lem Peroutem, o necelé tři desetiny 
procenta zpět zůstalo SNK Za rozvoj 
města. Velmi těsné výsledky přines-
ly volby v Adamově, kde šest stran 
dělily od sebe necelá čtyři procenta. 
V Kunštátě zvítězili s téměř třiceti 
procenty drtivě sociální demokraté, 
ODS v čele se současným starostou 
Pavlem Göpfertem skončila až na 
pátém místě. 

Volby přinesly mnohá překvapení

Radim Hruška

Boskovice - Hádanka, kdo bude 
po komunálních volbách vládnout 
v Boskovicích, je vyřešena. V úterý 
19. října byla totiž podepsána koa-
liční smlouva mezi zástupci ODS, 
KDU-ČSL, Sdružení SNK ED 
a Sportovci pro Boskovice, TOP 09 
a Nezávislými kandidáty „PROSPE-
RITA BOSKOVIC“. Uvedené stra-
ny konstatovaly shodu v hlavních 
bodech volebních programů, které 
budou zakotveny v Programovém 
prohlášení, které bude zveřejněno do 
konce ledna příštího roku.

„Koaliční partneři se dohodli na 

následovném obsazení míst v Radě 
města a na obsazení míst starosty 
a místostarostů: ODS - tři členové 
rady, KDU-ČSL - dva členové rady, 
Sdružení SNK ED a Sportovci pro 
Boskovice - dva členové rady, TOP 
09 - jeden člen rady a Nezávislí kan-
didáti „PROSPERITA BOSKOVIC“ 
- jeden člen rady,“ uvedl mluvčí bos-
kovické radnice Jaroslav Parma. Jak 
doplnil, vedení města bude následu-
jící: starosta a uvolněný člen zastupi-
telstva Jaroslav Dohnálek, místosta-
rosta, statutární zástupce a uvolněný 
člen zastupitelstva Jaromíra Vítková 
a místostarosta a neuvolněný člen 
zastupitelstva Dominik Božek.

Boskovice znají nové vedení 
radnice jako první město v našem 
okrese. Vyjednávání začala hned po 
volbách a netrvala dlouho. „Výsle-
dek byl jasný v sobotu večer, snažili 
jsme se proto ihned zkontaktovat se 
zástupci všech stran a sdružení, které 
se dostali do zastupitelstva. Kromě 
stran, které nás už dopředu z jednání 
vyloučily. Koalici se podařilo do-
hodnout do úterního večera. Všech-
ny subjekty musely poněkud slevit 
ze svých požadavků, ale dá se říci, 
že se programy všech členů koalice 
jsou v základních bodech podobné,“ 
uvedl starosta Boskovic Jaroslav 
Dohnálek (ODS).

Jak doplnil, větší změny ve vedení 
města se nechystají. Jedinou výraz-
nější oproti minulému volebnímu 
období představuje nová funkce dru-
hého neuvolněného místostarosty. 
„Stal se jím Dominik Božek, který 
ale nebude mít na úřadě pracovní 
úvazek. Bude mít pouze svěřené 
určité okruhy činností. Tuto práci 
vykonával v minulém období radní 
Drahomír Skořepa,“ vysvětlil Do-
hnálek s tím, že pokud nenastanou 
nějaké komplikace, první zasedání 
zastupitelstva svolá na pondělí 8. lis-
topadu. 

Vyhráli volby a skončili v opozici. 
Tak by se dala popsat situace bos-

kovických sociálních demokratů. Ti 
sice získali více hlasů než ODS, ale 
po přepočtení na zastupitele braly 
obě strany shodně šest křesel. ČSSD 
se už před volbami netajila tím, že 
do koalice s ODS nepůjde, a tak se 
i stalo. 

„Vítězství ČSSD v Boskovicích 
je nezpochybnitelným úspěchem 
a utvrzuje nás v přesvědčení, že jsme 
se vydali správným směrem. Přesto 
jsme při hodnocení výsledku zdržen-
liví. Podařilo se nám v letošních ko-
munálních volbách sice „dotáhnout“ 
náskok ODS z předchozích let, ale 
jak je vidět, to nestačí. Musíme tvr-
dě pracovat, abychom příště dosáhli 

pokud možno výraznějšího výsledku 
a získali pro spolupráci další koa-
liční partnery. ČSSD se tedy jako 
vítěz voleb dostává do opozice. Pře-
sto chceme nejen voliče ČSSD, ale 
i ostatní občany v Boskovicích ujis-
tit, že nepůjdeme cestou destruktivní 
politiky, nebo chcete-li cestou nulové 
tolerance. Pokud nám to nová koali-
ce umožní, jsme připraveni pracovat 
ve výborech, komisích, dozorčích 
radách, podílet se na rozvoji naše-
ho města. Vůči nové koalici se nyní 
nechceme vymezovat a počkáme na 
Programové prohlášení rady města,“ 
stojí mimo jiné ve vyjádření Místní 
organizace ČSSD Boskovice.

Boskovičtí uzavřeli novou koalici, jako první město našeho okresu

Radim Hruška

Černá Hora - 
Lidé na Blanen-
sku a Boskovic-
ku v druhém kole 
senátních voleb 
dali přednost 
pětačtyřicetileté-
mu kandidátovi 
z Černé Hory Jozefu Regecovi. Před 
Zdeňkem Pešou zvítězil o téměř de-
set procent. 

Jaké byly vaše první pocity po 
sečtení hlasů v druhém kole senát-
ních voleb?

Byl jsem rád, že se to povedlo. 
Těší mě, že mě zvolil lid tohoto re-
gionu, který mě chce mít na místě 
senátora.

Čekal jste, že by to tak mohlo do-
padnout?

V žádném případě jsem vítězství 
nečekal. Před druhým kolem to bylo 
padesát na padesát. Ve sdělovacích 
prostředcích se povídalo, kdo všech-
no bude podporovat Zdeňka Pešu. 

Co se týče mé osoby, tak podpora 
od jiných politických stran nebyla 
vlastně žádná. Naštěstí to ale do-
padlo dobře.

Jak vypadalo sobotní odpoledne 
a oslavy vašeho zvolení?

Odpoledne jsem byl s rodinou 
doma a až na večer mě pozval můj 
tým a kolegové z místních organi-
zací. Trochu jsme poseděli, ale roz-
hodně se nejednalo o žádné bujaré 
oslavy. Myslím si, že slavit se má, 
ale všechno s mírou. Teď je spíš po-
třeba ukázat lidem, že si zvolili toho 
pravého senátora, a že bude praco-
vat. Prostě, aby za mnou bylo něco 
vidět. 

Co vás čeká v nejbližší budouc-
nos  ?

Určitě budou probíhat různá jed-
nání. Dostal jsem se totiž i do za-
stupitelstva Černé Hory, takže tam 
začnou probíhat rozhovory ohledně 
koalice a volby starosty. Pak mě 
čeká Praha, kde budeme mít seze-
ní s novými lidmi ze Senátu. Budu 
se připravovat na senátorský slib, 

a potom už bude následovat práce. 
(smích)

Máte představu o tom, do čeho 
jdete a mohlo by to nějak omezit 
váš rodinný život? 

Už dříve jsem byl dost vytížený ve 
sportu. Čas, který budu nyní věnovat 
politické práci, bude zhruba stejný, 
který jsem věnoval sportu.

Plánujete stěhování do Prahy 
nebo zůstanete v regionu?

Určitě chci zůstat v Černé Hoře. 
Myslím si, že s největší pravděpo-
dobností bych měl mít senátorskou 
kancelář v Blansku.

Zkuste ještě jednou připomenout 
hlavní cíle vaší práce v Senátu?

Jako senátor se zasadím o zlepšení 
systému fi nancování sportu a zasta-
vení prodeje majetku sportovních 
svazů, vznik vrcholových středisek 
mládeže a systémovou podporu 
sportu, zpřístupnění sportu všem 
sociálním vrstvám a mládeži a do-
končení silničních a železničních 
staveb.

Jozef RegecJozef Regec     se narodil na
Slovensku, je mu 45 let. Více než 25 
let je jeho domovem městys Černá 
Hora. Je absolventem FTVS UK Pra-
ha – obor trenérství. Do vrcholového 
sportu vstoupil vítěznou etapou Zá-
vodu Míru v roce 1986 v Kyjevě. Do 
povědomí veřejnos   se dostal vítěz-
stvím v etapě ZM v Banské Bystrici. 
Československou, později Českou 
republiku, vedle Závodu Míru repre-
zentoval i na závodech mistrovství 
světa a olympijských hrách. Podaři-
lo se mu více než 70 krát vystoupit 
na stupeň nejvyšší. Po ukončení více 
než dvace  leté sportovní kariéry 
v roce 1999 přijal nabídku trénovat 
národní tým. Zde působil více než 
pět let. Po zkušenostech s trénová-
ním v zahraničí (Rakousko) se vrá  l 
domů, do České republiky a znovu 
začal trénovat národní tým.V rámci 
svého sportovního působení je mj. 
viceprezidentem Českého svazu cyk-
lis  ky a trenérem sportovního cent-
ra mládeže. Je ženatý a má čtyři dě  . 
Hovoří německy, anglicky a částečně 
italsky.   (zdroj www.jozefregec.cz)

Povolební vyjednávání jsouPovolební vyjednávání jsou
ve městech v plném prouduve městech v plném proudu
Velké Opatovice, Letovice, Olešnice - Ani v severní čás   blanenské-

ho okresu není jasné, kdo povede města. Vyjednávání ještě neskončila 
v Letovicích, Olešnici ani Velkých Opatovicích. Pravděpodobně nej-
blíže dohodě jsou v posledně jmenovaném městě, kde je po volbách 
rozložení zastupitelů stejné jako před nimi. Do sedmnác  členného 
zastupitelstva se dostalo šest lidovců, čtyři komunisté a sociální de-
mokraté a tři demokraté občanš  . Nejvyšší počet preferenčních hlasů 
získal současný starosta Velkých Opatovic Jiří Bělehrádek, který chce 
ve své funkci pokračovat.

„Minulý týden jsme absolvovali první jednání, během tohoto týdne 
bychom je měli dokončit. Počet mandátů jednotlivých stran je stejný 
jako v minulém období. Za  m je předčasné spekulovat o budoucím 
vedení města, nicméně o funkci starosty mám rozhodně zájem,“ uvedl 
Bělehrádek.

V Letovicích byla se šes   zastupiteli nejúspěšnější kandidátka Ob-
čanská inicia  va – SNK, v jejímž čele stál současný starosta města 
Radek Procházka, který také dostal nejvíce preferenčních hlasů. Po 
čtyřech zastupitelích získali občanš   a sociální demokraté, tři komu-
nisté, dva lidovci a po jednom STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A TOP 09. 
Vyjednávání o nové koalici jsou v plném proudu. Jak vypadá současná 
situace, ale nechtějí aktéři jednání prozradit. „Během tohoto týdne by 
se mělo rozhodnout. Za  m nechci předjímat, co nastane, a jak bude 
vypadat nové vedení města,“ komentoval Procházka.

Úplně na začátku vyjednávání jsou zvolení zastupitelé v Olešnici. 
Nejvíce důvěry tam získalo Sdružení nezávislých kandidátů, které ob-
sadí šest křesel v patnác  členném zastupitelstvu. O dva zastupitele 
méně bude mít uskupení Občané města Olešnice – Sdružení nezávis-
lých kandidátů. Tři zastupitele získali lidovci a dva komunisté. O tom, 
jak bude vypadat vedení města, se začalo naplno vyjednávat až tento 
týden. Olešnič   to  ž čekali, jak dopadnou senátní volby, ve kterých 
kandidoval také současný starosta Zdeněk Peša.  (hrr)

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

Děkuji vám!
Vážím si Vaší podpory. 

Mohu slíbit, že budu jako senátor 
pracovat s plným nasazením. 

Pro náš region, pro Vás.
 Váš senátor Jozef Regec
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Ředitelé škol se shodují: Zkoušku ano, ale je třeba ji pořádně vyladit

Studen   si vyzkoušeli maturitu
A   

Bohumil Hlaváček

Blansko - Téma, které hýbe ce-
lou veřejností. Po letech příprav 
a neustálých odkladů budou stu-
denti letošních posledních ročníků 
středních škol skládat povinně stát-
ní maturitu. V předminulém týdnu 
proběhla generální zkouška i v na-
šem regionu.
Ředitel SOŠ a SOU Blansko Pa-

vel Čípek neviděl po stránce orga-
nizační žádný problém. 

„Z naší strany proběhlo vše tak, 
jak mělo. Zdržení jsme zazname-
nali jen při skenování odpovědí, 
ale to nijak nepoznamenalo žáky,“ 
myslí si. 

Jak říká, co se týče výsledků, 
ještě nejsou známé. „Je jasné, že ti, 
co berou studium trochu na lehkou 
váhu, budou mít problémy. U nás 
zkoušelo tzv. těžší variantu asi de-

set procent studentů,“ uvedl. Podle 
něho byly některé nedostatky v na-
stavení časového harmonogramu. 
„Měli např. málo času na vlastní 
rozdávání zadání, zde vidím potře-
bu korekce. Chce to vše ještě do-
táhnout,“ všiml si.

Pavel Čípek se domnívá, že myš-
lenka státních maturit je v principu 
správná. 

„Myslím si však, že je třeba ji 
zařadit do celého systému vzdělá-
vání. Tedy včetně zavedení výstup-
ních testů v pátém a devátém roč-
níku. Navíc veřejnost příliš neví 
o tom, že státní testy budou dělat 
i absolventi tříletých učebních obo-
rů. A to bude velice náročné, oborů 
je skoro tisíc,“ říká. Jak dodává, je 
třeba také odlišit úroveň škol jako 
je jeho a gymnázií. „Tam by měli 
všichni studenti skládat těžší ver-
zi,“ má jasno. 

Jednoznačný názor na státní 
maturity má jako pedagog s praxí 
dvaatřicet let ředitel blanenského 
gymnázia Pavel Henek. 

„Nechci již mluvit o sedmnác-
tileté přípravě, ani o stamilionech, 
které se do ní investovaly, ale zamě-
řím se jen na otázku, zda státní ma-
turity ano či ne. Vzhledem k tomu, 
že ve většině civilizovaných zemí 
podobné srovnání probíhá, odpoví-
dám na tuto otázku kladně. Ale se 
dvěma velkými výhradami,“ zvedá 
dva prsty. 

„Zaprvé – státní maturity ano, 
ale jinak. Domnívám se, že průběh 
a způsob hodnocení společné části 
je zbytečně složitý, komplikovaný 
a hlavně fi nančně náročný. Dovedu 
si představit státní maturitu formou 
nějakých standardizovaných testů, 
jednoúrovňovou s jednoduchými 
výstupy ve formě procentuální 

úspěšnosti,“ vysvětluje první vý-
hradu. Za druhé si myslí, že by 
státní maturity měly být povin-
né pouze pro studenty gymnázií, 
popř. lyceí. 

„Maturanti z ostatních typů 
středních škol by měli mít spo-
lečnou část pouze dobrovolnou. 
V profi lové části mohou jednotli-
vé školy uzpůsobit maturitu podle 
svých představ. Podle mého je zby-
tečné srovnávat například úroveň 
vědomostí v angličtině mezi gym-
nazisty a maturanty ze středních 
odborných učilišť, kde je hodinová 
dotace výuky cizích jazyků pod-
statně menší,“ vysvětluje Henek.

Podle něho způsob a forma 
společné části maturit by nejen 
přinesly výrazné fi nanční úspory, 
ale měly by ji zohlednit renomo-
vané vysoké školy při přijímacích 
zkouškách.

V Rájci-Jestřebí dokončují 
zateplení základní školy 

Rájec-Jestřebí - V poslední fázi je zateplení budovy Základní ško-
ly v Rájci-Jestřebí. „O prázdninách jsme zvládli věměnit veškerá okna 
a dveře, nyní se dokončuje fasáda, ještě nás čekají drobnější úpravy hro-
mosvodů a okapů. Už v zimě by škola měla ušetřit poměrně velké peníze 
za energie, zejména za plyn,“ řekl starosta Rájce-Jestřebí Pavel Perout 
s tím, že budova dostane i hezký „kabát“. „Bude do žluta a oranžova,“ 
doplnil. Celkové náklady na akci se vyšplhaly na 12,5 milionu korun, 
dotace činila necelých deset milionů.  (pš)

 

Galerie zůstane v radnici
Boskovice - Galerie Otakara Kubína zůstane v současných prostorách 

v budově boskovické radnice. Vedení města se rozhodlo na žádost majite-
le prodloužit nájemní smlouvu. Ta je v současné době uzavřena na dobu 
určitou do konce letošního roku.  (hrr)

Výherci převzali ceny za
soutěž Pivovaru Černá Hora

Blanensko a Boskovicko - V průběhu srpna probíhala na všech pro-
vozovnách Jednoty Boskovice zajímavá soutěž, kterou uspořádal Pivovar 
Černá Hora. „Princip spočíval v tom, že kdo si koupil deset lahví piva 
z Černé Hory, získal hrací kartu. V té měl poté odpovědět na otázku: Ko-
lik lahví piva Páter vyrobí Pivovar Černá Hora v termínu od 1. do 31. 
srpna 2010,“ řekl Radek Pavlík z Pivovaru Černá Hora s tím, že nejúspěš-
nější tipující (na snímku při předávání cen se sládkem pivovaru Vlastimi-
lem Zedkem – pozn.) získal „pivo na rok“ zdarma, tj. 384 ks plechovek 
0,5 l Páter, soutěžící na druhé místě „pivo na půl roku“ zdarma, tj. 192 ks 
plechovek 0,5 l Páter a soutěžící na třetím místě „pivo na měsíc“ zdarma, 
tj. 48 ks plechovek 0,5 l Páter.  (pš)

Soutěž už zná vítěze
Letovice - Letovičtí už znají vítěze soutěže o nejhezčí květinovou vý-

zdobu Rozkvetlé Letovice 2010. Zápolilo se v kategoriích balkony byto-
vých a rodinných domů, květinová výzdoba oken bytových a rodinných 
domů a předzahrádky. 

Nejlépe vyzdobený balkon měla Kateřina Dočekalová, okno Alena 
Skotáková z místní části Zábludov a předzahrádku rodinného domu Re-
nata Slezáková.  (hrr)

Světový den mytí rukou 
Blansko - V Nemocnici Blansko se konala 15. října akce u příležitosti 

Světového dne mytí rukou, který na toto datum vyhlásila Světová zdra-
votnická organizace. Cílem této aktivity bylo zvýšení povědomí veřejnos-
ti o nutnosti provádět hygienu a desinfekci rukou řádně a důsledně. 

„Akce se zúčastnilo celkem 220 osob – 99 procházejících návštěvní-
ků, 25 pacientů a 96 zdravotnických pracovníků. Všichni zúčastnění si 
podle odborné instruktáže vydesinfi kovali ruce, účinnost této desinfekce 
následně ověřili pod fotolampou a každý obdržel brožuru Hygiena rukou 
a příruční balení desinfekce,“ řekla Kateřina Ostrá z blanenské nemoc-
nice. 

V tento den bylo také v Nemocnici Blansko nainstalováno na nejví-
ce frekventovaná místa 17 kusů dávkovačů s desinfekčním prostředkem 
a návodem na správné použití. Tyto dávkovače jsou určeny pro pacienty, 
návštěvy i pracovníky nemocnice

„Účelem akce bylo vyzdvihnout skutečnost, že správná hygiena rukou 
nejen zdravotníků, ale i široké veřejnosti, je základem prevence nemoc-
ničních infekcí, ale zároveň nejefektivnější, nejjednodušší a nejlevnější 
nástroj ke snížení výskytu infekcí ve zdravotnickém zařízení,“ dodala Os-
trá.  (pš)

Na řadě 
s regenerací 

je sídliště Sever
Blansko - Projekt regenerace 

blanenského sídliště Písečná, fi -
nancovaný za pomoci dotačních 
titulů, spěje ke zdárnému konci. 
V současné době probíhá poslední 
etapa v hodnotě čtyř milionů korun, 
na níž sedmdesáti procenty přispě-
lo Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Celkem bylo proinvestováno 27,7 
milionů korun. 

„Mimo jiné zde bylo vybudová-
no 190 nových parkovacích stání,“ 
uvedl vedoucí odboru investic Ma-
rek Štefan. Jak řekl, příští rok by 
měla přijít řada na sídliště Sever. 

Také tam by se měla především 
upravit místa určená k trávení vol-
ného času jeho obyvatel. „Vznik-
nou tam nová hřiště, sportoviště. 
Dojde rovněž na navýšení nedosta-
tečné kapacity míst pro parkování,“ 
upřesnil Štefan. 

Podle něj by mělo přirozené od-
dychové centrum vzniknout v okolí 
ZŠ Salmova a Černohorské restau-
race. „Měl by tudy vést takový ko-
ridor směrem k rekreační oblasti 
Palava,“ má představu. „Urbanis-
tický střed sídliště je podle mne již 
daný. Je jím okolí hřbitova a ob-
chodů naproti němu,“ doplnil ho 
místostarosta Jindřich Král. (bh)

Akce. V Dělnickém domě v Blansku se uskutečnilo představení Ze dvou se to lépe táhne. „Návštěvníkům 
zazpívali a předvedli několik scének Zdeněk Izer a Šárka Vaňková. A za přispění samotných diváků i kouzlení. 
„Já jsem doma tak nějak tušil, že budu účinkovat,“ řekl Jaroslav Vintr, kterého Šárka vybrala za kouzelnického 
asistenta. „Dlouho jsem se tak nezasmál jako dnes,“ dodal. „Máte tady skvělé publikum, se kterým se nám 
výborně spolupracovalo,“ řekli shodně Izer s Vaňkovou.   Foto Lubomír Rek

Černá Hora - Blansko, Bosko-
vice a Pivovar Černá Hora budou 
i nadále spolupracovat v oblas-
ti cestovního ruchu a turistiky. 
V prostorách varny Pivovaru Čer-
ná Hora podepsali místostarosta 
Blanska Lubomír Toufar, místosta-
rostka Boskovic Jaromíra Vítková 
a obchodní ředitel Pivovaru Černá 
Hora Bořivoj Bartoněk novou do-
hodu o spolupráci při při propagaci 
turistické destinace Moravský kras 
a okolí. 

„Společným cílem účastníků do-
hody je i nadále co nejlépe propa-
govat kulturní, přírodní, historické, 
sportovní a společenské charakte-
ristiky a zajímavosti této turistické 
destinace a tím zvýšit příliv turistů 
na Blanensko a Boskovicko. Před-
nostně se zaměříme na organizaci 
společného zahájení turistické se-
zony, prezentaci destinace na ve-
lerzích cestovního ruchu, vzájemné 
propojení svých internetových pre-
zentací a podporu kulturních, spo-

lečenských a sportovních akcí po-
řádaných kterýmkoliv z účastníků 
dohody,“ řekla Jaromíra Vítková. 

Tato nová dohoda má podle Lu-
bomíra Toufara pouze rámcový 
charakter. „Její znění dává všem 
subjektům větší volnost v tom, jaké 
společné akce se uskuteční. Trojdo-
hoda deklaruje vůli všech stran ke 
vzájemné spolupráci v oblasti pro-
pagace regionu, ale společné akce 
nejsou již v textu jmenovitě uvede-
ny a na každou bude uzavřena sa-

mostatná dohoda,“ doplnil Toufar. 
Důvodem je snaha předejít situaci, 
kdy jeden z účastníků dohody nebu-
de moci své závazky z ní plynoucí 
dodržet.

Nejvýznamnější společně pořá-
danou akcí bude již tradiční a velmi 
oblíbené Slavnostní zahájení turis-
tické sezony, které se opět uskuteč-
ní na nádvoří Pivovaru Černá Hora 
první dubnovou neděli. Součástí 
akce bude pokus o vytvoření netra-
dičního českého rekordu.  (pš)

Blansko, Boskovice a pivovar potvrdily spolupráci

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

 Foto archiv Foto archiv

Klient Betany vytvořil Křížovou cestu
Radim Hruška

Boskovice - Klienti boskovického 
charitního zařízení Betany si oblíbi-
li linoryt. Projevuje se to mimo jiné 
tím, že za sebou mají úspěch v me-
zinárodní soutěži, ale i unikátním 
počinem Pavla Jakubce. Ten v sou-
časné době v boskovickém muzeu 
vystavuje Křížovou cestu, na které 
pracoval dva roky. A jak se vůbec 
v Betany k linorytu dostali?

„Akademický malíř a grafi k Jan 
Vičar, který bydlel v Mladkově, pro-
jevil v minulosti přání pracovat s lid-
mi, kteří nejsou zatížení starostmi 
běžného dne, a tuto techniku k nám 
přinesl. Bylo to něco nového. Začal 
k nám chodit a učit touto technikou 
pracovat naše uživatele i instruk-
torky. Začátky byly těžké, protože 
práce s rydly není jednoduchá. Dr-
žení musí být takové, aby se klienti 
nezranili. Lino jsme měli a další po-
třeby dokoupili,“ vysvětlila vedoucí 
stacionáře Marie Zouharová. 

Ze začátku v Betany hodně pra-
covali pod vedením Jana Vičara. 
V té tobě se i dvakrát zúčastnili me-
zinárodní soutěže, kterou pořádal 
UNICEF, podporující děti v rozvojo-
vých zemích. Jedno téma bylo právě 

v linorytu, ale určené pro studenty 
uměleckých škol. 

„Přesto jsme se zkusili přihlásit. 
Jedna naše uživatelka získala první 
místo v republikovém kole. Všichni 
se divili, že je to klientka stacionáře. 

Potom postoupila také do světového 
kola, kde se umístila na třetím místě. 
Linoryt naše klienty hodně nadchl. 
Je to zvláštní technika, vlastně de-
strukce materiálu. Klienti můžou dát 
do práce sílu a mnozí se tak i sebere-
alizují,“ upřesnila Zouharová.

Jak doplnila, práce většinou probí-
há tak, že klienti přijdou do ateliéru 
a řeknou, co chtějí ztvárnit. Nejprve 
se musí udělat skica na papír, a ta se 
potom v základních rysech obryje na 
linoleum. Pak se diskutuje o barvách. 
„Je to dlouhodobější záležitost. Učí 
se tím například soustředění a to, že 
klienti nemají odcházet od nedokon-
čené práce,“ dodala Zouharová. 

Jeden uživatel zařízení Pavel Ja-
kubec má rád velké plochy a zálibu 
v mystických tématech. Projevil 
proto přání vytvořit obraz Umučení 
Krista. Z toho vznikl námět, že vy-
tvoří celou Křížovou cestu. Pracoval 
na ní dva roky. Představou vedení 
Betany je, že výstava bude putovní 
a procestuje celou republiku.   (hrr)

Výstava. Marie Zouharová gratuluje Pavlu Jakubcovi k vytvoření Křížové 
cesty.  Foto Jaroslav Parma



Vavřinec - Ukázat, jak vypadají 
zpravodaje obcí regionu Moravský 
kras a Černohorsko a určit, který se 
lidem líbí nejvíce, má za cíl výstava 
a soutěž, kterou vyhlásila knihovna 
ve Veselici společně s Obcí Vavři-
nec. 

„Cílem akce je představit naše 
zpravodaje veřejnosti, seznámit ji 
s jejich podobou, ale také vzájemně 
si vyměnit zkušenosti. Obecní zpra-
vodaje jsou v dnešní době nedílnou 
součástí života obcí, přinášejí infor-
mace nejen z oblasti samosprávy, ale 
také seznamují občany se společen-
ským a kulturním děním. Domnívá-
me se, že tato výstava nabídne jed-
notlivým obcím možnost srovnání 
úrovně zpravodajů v regionálním 
měřítku a přinese inspiraci do další 
práce,“ řekl na úvod starosta Vavřin-
ce Miloslav Novotný. 

Soutěž proběhne ve dvou kate-
goriích - Nejlepší obecní zpravodaj 

a Nejlepší zpravodaj města a městy-
se. Putovní výstavy se soutěžním 
hlasováním se budou konat od listo-
padu 2010 do června 2011 v knihov-
nách ve Veselici, Němčicích, Rá-
ječku, Černé Hoře, Kotvrdovicích 
a Vilémovicích. „Hlasovat o nejlepší 
zpravodaj budou občané a čtenáři 
v jednotlivých knihovnách, kde se 
výstava uskuteční. Kromě toho bude 
udělena i Cena Obce Vavřinec, Cena 
Roberta Sedláka za badatelskou čin-
nost a Cena Zrcadla Blanenska a Bo-
skovicka pro vylosovaného hlasují-
cího čtenáře. Vyhodnocení a předání 
cen proběhne v červnu 2011 v nově 
otevřené knihovně ve Veselici,“ do-
plnila knihovnice Olga Hájková. Vy-
stavené zpravodaje budou po ukon-
čení soutěže uloženy v knihovně ve 
Veselici a stanou se součástí nově 
budovaného knižního fondu regio-
nální literatury Moravského krasu.

Města, obce a městysy, které se 

chtějí akce zúčastnit, mohou zaslat 
svoje zpravodaje vydané za období 
jednoho roku v jednom výtisku na 
adresu: Obec Vavřinec, Vavřinec 92, 
679 13 Sloup, nebo je předat osobně 
na Obecním úřadě ve Vavřinci.  (pš)

Termíny Termíny 
putovních výstavputovních výstav

Místní knihovna Němčice 
20. - 28. 11. 2010 

Místní knihovna Ráječko 
7. - 21. 1. 2011

Místní knihovna Černá Hora 
7. - 19. 2. 2011

Místní knihovna Kotvrdovice
 7. - 19. 3. 2011

Místní knihovna Vilémovice 
11. - 24. 4. 2011

Místní knihovna Veselice 
9. - 22. 5. 2011, vyhlášení 
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Žernovník - Zpěvák Laďa Kern-

dl oslavil v letošním roce 65. naro-
zeniny. Významné životní výročí se 
rozhodl oslavit nejen sérií podzim-

ních koncertů po celé republice, ale 
nadělil si ještě jeden dárek v podobě 
nového CD Laďa Kerndl 65 let - fi l-
mové melodie.

„Toto CD jsem měl v hlavě již 
dlouho a tak jsem si splnil jeden ze 
svých snů, vydat album světových 
fi lmových melodií. Na svoji již pat-
náctou desku v pořadí jsem vybral 
například skladbu Mona Lisa, která 
byla složena k fi lmu z roku 1950 
Captain Carey, nezapomenutelnou 
melodii Raindrops Keep Fallin‘ on 

My Head z fi lmu Butch Cassidy and 
the Sundance Kid nebo The Way 
We Were ze stejnojmenného fi lmu, 
který u nás byl uveden pod názvem 
Takoví jsme byli, kde v hlavních ro-
lích hráli Barbra Streisand a Robert 
Redford,“ řekl zpěvák. 

Hostem jeho CD je i tentokrát 
dcera Tereza. V jejím podání zazní 
píseň z fi lmu Top Gunn What The 
World Needs Now Is Love a duet 
Just One Last Dance. „Těšit se mů-
žete i na nezapomenutelnou píseň 
Speak Softly Love z fi lmu Kmotr 
nebo Only You. Pro své posluchače 
mám i jednu píseň s českým textem, 
jako bonus, kterou mi napsal René 
Mayer. Text je k písni z fi lmu Love 
Story pod názvem Svůj osud znám,“ 
doplnil Laďa Kerndl.

Nových moderních aranží písní 
se ujal Honza Gajdoš, se kterým 
zpěvák spolupracoval i na svém 
úspěšném CD Golden Evergreens. 
„Novou desku jsem připravoval 
téměř rok. Hrají na ní skvělí muzi-
kanti, vokály nazpívali moje dcera 
Terezka a Honza Gajdoš. Už brzy 
se objeví na pultech, takže věřím, 
že se mým posluchačům bude lí-
bit a každý si tam najde tu svoji 
filmovou melodii,“ dodal na závěr 
Laďa Kerndl.  (pš)

Policisté odhalili 
pachatele, který 

oloupil ženu
Blansko - V policejní cele skon-

čil čtyřiadvacetiletý muž, který 
má podle zjištění policie na svě-
domí loupežné přepadení v centru 
Blanska, ale také další majetkovou 
trestnou činnost.

„Muž si v polovině srpna kolem 
dvaadvacáté hodiny vyhlédl v cen-
tru Blanska procházející ženu. Nej-
dřív k ní přistoupil zezadu a snažil 
se jí ukrást peněženku. Žena se 
však bránila, proto ji povalil na 
záda a vzal jí kabelku s doklady, 
peněženku a mobilní telefon. Te-
lefon prodal v zastavárně, ostatní 
věci vyhodil. Ženě tak způsobil 
škodu za čtyři tisíce korun,“ uved-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková. 

K odhalení pachatele pomohly 
také kamery, které monitorují střed 
města. 

„Dalším šetřením policisté zjisti-
li, že lupič se ještě pětkrát vloupal 
do restaurace v Adamově, kde bral 
v podstatě vše, co šlo ukrást. Jedna-
lo se například o sklenice, půllitry, 
žebřík, nářadí, ale i měděné okapy 
a podobně. Výše škody na ukra-
dených věcech je zatím v šetření. 
Muž je nyní podezřelý ze spáchání 
trestných činů loupež a krádež,“ 
doplnila Šebková.  (hrr)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Návštěvníci blanenské 
nemocnice mají od poloviny října 
méně problémů s odstavením auta. 
Nákladem zhruba 6,2 milionu korun 
tam místní radnice nechala vybudo-
vat nové parkoviště. To nejen výraz-
ně navýší kapacitu stání, ale usnadní 
i dopravní situaci v těchto místech.

„Dosavadní parkoviště bylo 
naprosto nedostačující a vjezd či 
výjezd z něho navíc komplikoval 
často projíždění vozů záchranné 
služby,“ uvedl vedoucí odboru in-

vestic Marek Štefan. Podle něho je 
většina parkovacích stání přístupná 
z nové obslužné komunikace bu-
dované souběžně se stávající. Cel-
kem vzniklo 48 parkovacích stání. 
„Mimo vlastní parkoviště a již 
zmíněnou obslužnou komunikaci 
byly v rámci stavby dále realizová-
ny nové pěší komunikace, sadové 
úpravy a nezbytně nutné přeložky 
a úpravy stávajících inženýrských 
objektů. Jednalo se zejména o plyn 
a kanalizace,“ konkretizoval. Jak 
dodal, součástí stavby je taktéž ob-
novení zpevněných povrchů stáva-

jícího silničního krytu a chodníku 
v úseku ulice K. H. Máchy.

Na fi nancování stavby se spolupo-
dílel Svazek vodovodů a kanalizací 
měst a obcí. „V další etapě, která je 
navržená do rozpočtu roku 2011, by 
se mělo vybudovat parkoviště pro 
dalších 21 aut v areálu nemocnice, 
které by bylo přístupné z ulice Sa-
dová,“ prozradil Štefan. Jak ukazu-
jí první poznatky, bude potřeba. Již 
před osmou hodinou ranní každý 
všední den bývá nové parkoviště za-
plněno a řidiči hledají místa v okol-
ních ulicích, jak tomu bylo dříve.

U nemocnice se už lépe parkuje

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

Laďa Kerndl si nadělil 
k pětašedesátce dárek

Radim Hruška

Boskovice - O tom, že drogy jsou 
nebezpečné a je lépe se jim vyhnout, 
se minulý týden snažili policisté, ale 
i další odborníci přesvědčit studen-
ty středních škol v regionu. Projekt 
s názvem Nedej drogám šanci se za-
měřuje hlavně na čerstvé středoško-
láky, kterým hrozí podle policistů 
vyšší riziko, že podlehnou svodům 
omamných látek.

„Akce je zaměřená na studenty 
prvních ročníků středních škol. Hlav-
ně z toho důvodu, že někteří často 
přichází do města z malých obcí, kde 
s drogami nemusejí přijít do styku. 
Ve městě mají naopak možnost jít 
například na diskotéku, jsou v něm 
často ubytovaní přes týden a tím pá-
dem mají i větší šanci, že se setkají 
s nějakou návykovou látkou. Mo-
hou jim ji zprostředkovat například 
starší kamarádi. Jde nám o to, aby si 
udělali komplexní představu o tom, 

co to všechno obnáší manipulace s 
drogami z lékařského hlediska, ale 
také aby věděli, jaký to má dopad 
v oblasti případného kontaktu s poli-
cií nebo soudem,“ uvedla blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková.

Studenti se setkali i s ženou, která 
prošla závislostí na různých druzích 
drog od marihuany až po pervitin. 
Slyšeli její životní příběh, jak probí-
halo samotné užívání i následná léč-
ba. Akce se zúčastnily střední školy 
z Boskovic a Velkých Opatovic. 

O tom, že se mladí lidé s droga-
mi setkávají, svědčí také zkušenosti 
policistů. Ti například dostávají po-
žadavky ze škol, aby provedli kon-
troly veřejných prostranství. „Ob-
jevili jsme tak několikrát mladistvé 
pod vlivem drogy. Hodně se s tímto 
problémem setkáváme také při sil-
ničních kontrolách u řidičů aut nebo 
malých motocyklů, kteří jsou mladší 
než osmnáct let. I toto se na besedě 
zmiňovalo, aby studenti věděli, jaké 

má takovéto jednání následky,“ po-
psala Šebková.

Jak doplnila, další podobné akce 
policisté nepřipravují. Beseda se 
v Boskovicích možná uskuteční ještě 
jednou. Střední školy totiž projevily 
velký zájem a na všechny studenty 
se nedostalo. „Vyhodnotíme tyto dvě 
akce a uvidíme, co budeme dělat dál. 
Co se týká drogové prevence, tak tu 
děláme formou besed i na základních 
školách. Takto komplexní program 
máme cílený jen na studenty prvních 
ročníků,“ dodala.

Žáci prvních ročníků se na akci 
dozvěděli také to, jaké tresty jim 
hrozí, pokud je policisté přistihnou 
s drogou. Tuto problematiku objasnil 
Jaroslav Horák z Okresního státního 
zastupitelství Blansko. Jak řekl, po-
stihy se dělí do čtyř oblastí. 

„První obnáší jakoukoliv mani-
pulaci s drogami, týká se to výroby, 
skladování nebo dovozu drogy. Ne-
záleží přitom na množství, když vy-

robíte jakékoliv množství drogy nebo 
ho předáte někomu jinému například 
kamarádovi, jedná se o trestný čin. 
Na to navazuje druhá oblast, držení 
prostředků, které slouží k výrobě. 
Jedná se o varný materiál nebo tře-
ba potřeby pro pěstování marihuany. 
Nemusí se ale prokázat, že jste drogu 
opravdu vyráběli. Poslední dvě práv-
ní kvalifi kace sankcionují přecho-
vávání a pěstování drog pro vlastní 
potřebu,“ přiblížil Horák. 

Jak doplnil, platí, že pro vlastní 
užití je nyní trestné větší než malé 
množství, které je přímo stanovené. 
Pokud má člověk u sebe méně návy-
kových látek, jedná se o přestupek, 
v opačném případě se jedná o trest-
ný čin. „Ale například na Slovensku 
je trestným činem i to, pokud vás 
chytí jen s jedním jointem. U nás je 
konkrétně u marihuany hranice nad 
patnáct gramů suchého materiálu. 
Pěstování konopí je trestné od více 
než pěti rostlin,“ doplnil. 

Studenti nemají dát drogám šanci

Města se předvedou samostatně
Černá Hora - Blansko, Boskovice a Pivovar Černá Hora už nebudou na 

veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně vystavovat společně, jako tomu 
bylo doposud. „Vyhodnotili jsme svoje dosavadní zkušenosti a rozhodli jsme 
se fi nanční prostředky vynaložit jiným směrem,“ řekl místostarosta Blanska 
Lubomír Toufar. Podle něj je město využije především na zkvalitnění webo-
vých stránek. „Na veletrhu se většinou schází lidé z blízkého okolí, kterým 
není nutné region Moravského krasu představovat. Takže se spíše zaměříme 
na výstavy mimo Jihomoravský kraj a na již zmiňované internetové stránky,“ 
doplnil s tím, že Blansko a region Moravský kras budou v Brně součástí stán-
ku Jihomoravského kraje.

Podle boskovické místostarostky Jaromíry Vítkové je pozice Boskovic po-
někud jiná. „Oslovili jsme zástupce šesti mikroregionů, které na Boskovicku 
působí, a všichni projevili zájem, aby Boskovicko mělo na veletrhu svůj stá-
nek. Samozřejmě to bude asi v menší podobě než v minulosti, protože šetřit 
se musí všude. Potřebnou plochu máme zajištěnu, o konkrétní podobě se nyní 
jedná,“ uvedla Vítková. Jak oba doplnil obchodní ředitel společnosti Pivovar 
Černá Hora Bořivoj Bartoněk, jejich společnost bude podporovat obě města 
dodávkou svých produktů.  (pš)

Lidé vyberou nejlepší zpravodaj

Hasiči cvičili záchranu ze závaluHasiči cvičili záchranu ze závalu

Záchrana. Hasičské houkačky vyděsily v úterý kolem jedné hodiny odpo-
lední obyvatele Jedovnic. „Jednalo se o tak  cké cvičení na vyproštění dvou 
zasypaných osob z výkopu. V akci je pět jednotek. Kromě nás a hasičů 
z Brna jsou zde dobrovolníci z Jedovnic, Senetářova a Krásenska,“ vysvět-
lil velitel zásahu Michal Černý z blanenské profesionální jednotky. Hasiči 
odlehčovali při vlastní práci na záchraně osob i stěny výkopu, spolupráce 
fungovala na jedničku. „Cvičení bylo plánované, účel směřoval k vyzkou-
šení si tohoto typu zásahu. Už jsme se s  m jednou setkali v praxi, cílem 
bylo si ho znovu procvičit,“ dodal Černý.  Foto Bohumil Hlaváček

Sloup - Skoro padesát let nemě-
li ve Sloupu rybník. „Jako děcko 
jsem tam chodil bruslit, pak začal 
vysychat,“ vzpomíná na nádrž pod 
strání u dnes už nefunkčního mlýna 
starosta Josef Mikulášek. Téměř rok 
je v provozu nová na Lukách zhruba 
dva kilometry na sever nad obcí. Ta 
byla vybudována v rámci komplex-
ních pozemkových úprav. Předmi-
nulou sobotu ji vyzkoušeli blanenští 
rybáři, kteří ji převzali do užívání.

Předsedovi organizace Janu Ples-
kačovi se jeho kouzelné prostředí 
líbí. „Dnes zde provádíme akci, kte-
rá se nazývá Seznámení s vodou,“ 
prozradil. Zúčastnila se jí zhruba 

Novou vodní nádrž u Sloupu vyzkoušeli rybáři
dvacítka vyznavačů Petrova cechu. 
„Účelem bylo, aby každý viděl, kde 
revír Podomský potok 1B vlastně 
je,“ uvedl s tím, že ofi ciální zahájení 
rybolovu na povolenku tam bude až 
od 1. ledna 2011.

Jaké ryby tam byly vysazeny? „Již 
z jara jsme sem dali asi dvě stovky 
kapříků, včera jsme přidali asi sedm-
desát kilo pstruhů duhových. Příští 
týden chceme nasadit ještě nějaké 
amury,“ vypočetl hospodář organiza-
ce Miroslav Odehnal. Další vysazení 
dravých a plevelných ryb mají rybáři 
v plánu. „Do budoucna by zde měla 
být kompletní osádka podle zaryb-
ňovací povinnosti,“ slíbil.  (bh) Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

„Dobráci“ mají „Dobráci“ mají 
novou cisternunovou cisternu
Novinka. Taková událost se 
v Boskovicích odehrává ma-
ximálně jednou za třicet let. 
Takto parafrázoval starosta 
Boskovic Jaroslav Dohnálek 
slavnou fi lmovou větu u příle-
žitos   předání nového vozidla 
tamním dobrovolným hasičům. 
Muži z SDH Boskovice I si hod-
ně polepšili. Do užívání si to  ž 
přezvali zbrusu novou Tatru 
815 za zhruba šest milionů ko-
run. „Nové vozidlo jsme pořídili 
za přispění státní a krajské do-
tace. Město investovalo celkem 
tři miliony korun, milionem při-
spěl Jihomoravský kraj a dvě-
ma sty Ministerstvo vnitra,“ 
uvedl starosta Boskovic Jaro-
slav Dohnálek.  (hrr) 
 Foto Radim Hruška
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Pokračování ze str. 1
V kategorii Miss Zrcadlo Internet zvítězila 

Nicol Homolková ze Svitávky,  tul Miss Zrca-
dlo Sympa  e získala Nikola Vránová rovněž 
ze Svitávky a Miss Zrcadlo Talent se stala nej-
mladší účastnice fi nále, teprve patnác  letá 
Lucie Borešová z Blanska. 

V porotě druhého ročníku soutěže zasedli 
mj. poslanec Parlamentu České republiky Mi-
chal Babák, ředitel krajského úřadu Jiří Crha, 
starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek, módní 
návrhářka Zuzana Machorková a další. Desít-
ka dívek se vyprodanému sálu představila ve 
čtyřech disciplínách, hlavním hostem večera 
byl zpěvák Petr Bende, diváci tleskali i děv-
čatům z Fit klubu Blansko, ukázce kickboxu 
a malému Davidovi „Jacksonovi“ Dostálovi. 
„Letošní ročník byl velmi kvalitní, výsledky 
poroty byly neuvěřitelně vyrovnané,“ řekla 
k fi nále ředitelka soutěže Petra Dvořáková. 
Rozhovor s novou Miss Zrcadlo Karolínou 
Skotákovou, ředitelkami soutěže Miss Zrca-
dlo Petrou Dvořákovou a Anetou Kuklínkovou 
a další ohlasy z fi nálového večera přineseme 
v příš  m čísle Zrcadla.

Hlavní partneři Miss Zrcadlo 2010
půjčovna luxusních kabelek

tel. 774 49 89 29 I info@borsetta.cz

Půjčovna 
Luxusních 
Kabelek
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V Boskovicích vyvrcholil v sobotu druhý ročník soutěže krásy, dívkám zazpíval Petr Bende

Miss Zrcadlo 2010 se stala studentka z Rájce-Jestřebí

 7x foto Lenka Opluš  lová 7x foto Lenka Opluš  lová



AKCEAKCE
Blansko - Klub Ulita v 18.30 hod.: Irské tance, vede Iva Šotnarová a Zuzana 
Hájková. 
Boskovice - Videosál Katolického domu v 16 hod.: Toulky Evropou, Švýcarsko, 
Ženeva, přednáší Josef Pros. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Odlévání svíček. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Tvořivá 
dílnička a Herna. 
Lysice - Tělocvična ZŠ v 17 hod.: Cvičí celá rodina. 
Olešnice - Náměs   před radnicí v 18 hod.: Lampionový průvod.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Román pro muže.
Boskovice v 17 hod. Poslední vládce větru.
Boskovice v 19.30 hod. The Doors - When you’re strange.
Jedovnice v 18 hod. Salt.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Machři.

VÝSTAVAVÝSTAVA

Výstava se stěhuje do LetovicVýstava se stěhuje do Letovic
V uplynulém týdnu se konaly v blanenském Dělnickém domě dvě unikátní 
výstavy, které spojuje jedno společné téma. Bible. Jak řekl hlavní organi-
zátor Petr Hamrozi, výstava Bible očima Rembrandta obsahuje na stovku 
reprodukcí grafických listů převážně na biblické motivy od tohoto světozná-
mého umělce, dále informace a zajímavosti o něm a vybraných dílech. 
„Bible včera, dnes a zítra představuje více než sto padesát různých expo-
nátů pro dospělé, mládež i děti v sedmnácti jazycích včetně češtiny. Kromě 
dvou nejstarších svazků z roku 1549 a 1556 jsou k vidění různé bible, kanci-
onály, zpěvníky, modlitební knížky, mapy nebo zajímavé studijní materiály 
a komentáře,“ představuje druhou výstavu. 
Ta je putovní, stěhuje se po republice již druhým rokem a nejméně na dva 
roky dopředu je o ni dále zájem. „Tento týden bude k vidění v Městském 
kulturním domě v Letovicích, otevřeno bude vždy od 9 do 17 hod,“ láká 
Hamrozi. (bh)
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sobota 6. listopadusobota 6. listopadu

AKCEAKCE
Kořenec - Golfové hřiště v 10 hod.: Turnaj manažera a greenkeepera.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Sammyho dobrodružství.
Blansko ve 20 hod. 22 výstřelů.
Boskovice v 17 hod. Sco   Pilgrim pro   zbytku světa.
Boskovice v 19.30 hod. Bastardi.
Letovice v 17 a 19.30 hod. (K)lamač srdcí.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Rock klub Rachot(a) v 19 hod.: Punk rock music.
Jedovnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus. 
Olešnice - Mateřské centrum Hastrmánek ve 14.30 hod.: Kurz pletení z pedigu.
Němčice - Kulturní dům ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Akcent.

AKCEAKCE
Lysice - Mateřské centrum Jablíčko v 9 hod.: Cvičení s Dorotkou, pohybové 
ak  vity s říkadly a básničkami pro dě   od 1 do 4 let. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. (K)lamač srdcí.

AKCEAKCE
Blansko - Senior centrum v 15 hod.: Eva Pilarová, koncert a beseda. 

KINAKINA
Doubravice v 18 hod. Muži, kteří nenávidí ženy.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: Výstava plas  ckých koláží řemesel a jiných 
profesí ze sbírek pana Karla Hodera st

AKCEAKCE
Boskovice - Sokolovna v 8 hod.: Burza středních škol.

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: Světáci, hraje ochotnický divadelní sou-
bor z Brněnce. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Expendables: Postradatelní.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Dál než se zdálo.
Šebetov v 19.30 hod. Expendables: Postradatelní.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Tajemství mumie.

KONCERTKONCERT
Blansko - Muzeum v 19 hod.: Hudba na blanenském zámku, hraje Colle-
gium instrumentalis - soubor dechových nástrojů Gymnázia Jana Nerudy 
v Praze. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Vernisáž výstavy k 200. výročí narození 
K. H. Máchy. 
Letovice - Galerie Domino v 17.30 hod.: Letovický salon, vernisáž výstavy vý-
tvarníků z Letovic.

AKCEAKCE

Svatohubertské slavnostiSvatohubertské slavnosti
Rodina Mensdorff-Pouilly srdečně zve návštěvníky na první Svatohubertské 
slavnosti. Ty se budou konat v sobotu 6. listopadu od 13 hodin v areálu 
boskovického zámku. 
Ve 13.30 hodin proběhne zahájení rodinou  Mensdorff-Pouilly a myslivec-
kých trubačů, ve 14 hodin bude k vidění sokolnická show skupiny Van-
coš, v 15 hodin vystoupí myslivečtí trubači Mendelovy univerzity v Brně, 
v 15.30 hodin proběhne ukázka výcviku psů Kynologického klubu Boskovice 
a v 17.30 hodin akci zakončí myslivečtí trubači. Po celou dobu bude probí-
hat výstava loveckých trofejí, prezentace činnosti lesních pedagogů nebo 
výstava obrázků dětí mateřských škol s vyhodnocením nejlepších prací. Na 
místě bude také možné objednat zvěřinu nebo koštovat produkty boskovic-
ké palírny. Pro děti bude připraven také skákací hrad a pro všechny bohaté 
občerstvení.  (hrr)

AKCEAKCE
Blansko - ZŠ Erbenova v 9 hod.: Den otevřených dveří. 
Blansko - Dům dě   a mládeže v 9 hod.: Podzimní prázdniny v Oblázku, výlet do 
aquaparku do Vyškova, výroba lucerny z dýně, sportovní den s Jožkou a něco 
zajímavého na konec, více na webových stránkách www.ddmblansko.cz.
Boskovice - Mateřské centrum v 15 hod.: Klub dvojčat a vícerčat. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 8 hod.: Podzimní prázdniny v DDM, spole-
čenské hry, stolní tenis, hry s počítačem, zábavná soutěž Saloon D-DAY, turnaj 
v kuželkách a další.
Boskovice - U Sochy T. G. M. v 15.30 hod.: Slavnostní shromáždění k 92. výročí 
vzniku samostatného Československého státu. 
Boskovice - Klub seniorů v 16 hod.: Nové zdravotní cvičení pro každý věk, před-
náška D. Meluzínové. 
Cetkovice - Obecní úřad v 17 hod.: Lampionový průvod. 
Spešov - Areál Na bahnech v 18 hod.: Lampionový průvod. 
Světlá - Autobusová zastávka v 18 hod.: Lampionový průvod, sázení lípy pad-
lému vojákovi v I. sv. válce.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Román pro muže.
Boskovice v 17 hod. Poslední vládce větru.
Boskovice v 19.30 hod. The Doors - When you’re strange.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Machři.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - Kulturní dům v 9 hod.: Bible včera, dnes a zítra, unikátní výstava. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Sváteční diskotéka.

AKCEAKCE
Blansko - Dům dě   a mládeže v 9 hod.: Podzimní prázdniny v Oblázku, výlet do 
aquaparku do Vyškova, výroba lucerny z dýně, sportovní den s Jožkou a něco 
zajímavého na konec, více na www.ddmblansko.cz.
Blansko - Nám. Svobody v 9.30 hod.: Vzpomínkový akt k 92. výročí vzniku sa-
mostatného Československého státu. 
Boskovice - Školička u městských lázní v 15 hod.: Cestou za kouzelným svě-
týlkem.
Jedovnice - Restaurace Barachov v 16 hod.: Pochod pohádkovým lesem. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Herna. 
Světlá - Autobusová zastávka v 18 hod.: Lampionový průvod a sázení lípy pad-
lému vojákovi v I. světové válce. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Román pro muže.
Boskovice v 17 hod. Poslední vládce větru.
Boskovice v 19.30 hod. Sco   Pilgrim pro   zbytku světa.
Doubravice v 18 hod. Ženy v pokušení.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - Kulturní dům v 9 hod.: Bible včera, dnes a zítra, unikátní výstava.

pátek 29. říjnapátek 29. října
AKCEAKCE

Blansko - Dům dě   a mládeže v 9 hod.: Podzimní prázdniny v Oblázku, výlet do 
aquaparku do Vyškova, výroba lucerny z dýně, sportovní den s Jožkou a něco 
zajímavého na konec, více na www.ddmblansko.cz.
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 9 hod.: Podzimní prázdniny, volná zábava 
v herně, společenské hry, stolní tenis, fotbálek, hry s počítačem, soutěže, tur-
naj v kuželkách.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 15.30 hod.: Tan-
cování pro dě  . 
Letovice - Zámek v 19 hod.: Slavnostní ukončení sezony, noční prohlídka zám-
ku s malým koncertem a občerstvením, taneční zábava, ohňostroj. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Sokolovna v 19 hod.: Tornádo, hraje Ochotnické divadlo Boskovice. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Sammyho dobrodružství.
Blansko ve 20 hod. 22 výstřelů.
Boskovice v 17 hod. Sco   Pilgrim pro   zbytku světa.
Boskovice v 19.30 hod. Bastardi.
Letovice v 17 a 19.30 hod. (K)lamač srdcí.
Olešnice v 19 hod. Parasomnie.
Šebetov v 19.30 hod. Román pro muže.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Kajínek.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - Kulturní dům v 9 hod.: Bible včera, dnes a zítra, unikátní výstava. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Halloween - strašidelný taneční mejdan.

neděle 31. říjnaneděle 31. října
AKCEAKCE

Blansko - Hřbitov ve 14.30 hod.: Pietní vzpomínka za zesnulé spoluobčany. 

KINA KINA 
Blansko v 15 a 17.30 hod. Sammyho dobrodružství.
Blansko ve 20 hod. 22 výstřelů.
Boskovice v 17 hod. Sco   Pilgrim pro   zbytku světa.
Boskovice v 19.30 hod. Bastardi.

úterý 2. listopaduúterý 2. listopadu
AKCEAKCE

Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Vytváření zajímavých obrázků voskovou 
technikou. 
Letovice - Kulturní dům v 18 hod.: První prodloužená tanečních kurzů, hraje 
Mix Jaroslava Kolčavy.
Lysice - Tělocvična ZŠ v 17 hod.: Cvičí celá rodina. 

DIVADLODIVADLO
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Otylka, divadelní komedie, hrají Pavel 
Trávníček, Kateřina Kornová, Petr Jablonský a další.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. (K)lamač srdcí.
Jedovnice v 18 hod. Agora.
Sloup v 19 hod. Čarodějův učeň.

středa 3. listopadustředa 3. listopadu
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. (K)lamač srdcí.

ZÁBAVAZÁBAVA
Jedovnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Školní vinný bál, hraje Medium.

Blansko - ZŠ Dvorská v 16.30 hod.: Pochod podzimním lesem.
Knínice - Náves v 17 hod.: Putování za obří dýní, netradiční cesta s lampiony 
plná úkolů se závěrečným překvapením.

KINA KINA 
Blansko ve 20 hod. Expendables: Postradatelní.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Dál než se zdálo.

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil, 
pohádka pro dě  . 
Svitávka - Sokolovna v 17 hod.: Dívčí válka, hraje Divadelní společnost Kníni-
ce.  Pokračování na str. 15
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INZERCE

Tel.: 777 008 399

e-mail: 
j.oldrich@centrum.cz

Renovace dveří
Ze starého bude nové za 1 den!
Nemusíte již nikdy natírat!

Stropní podhledy 
Nový podhled za 1 den!
Nemusíte již nikdy malovat!

dříve dříve

Odborný závod PORTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora

mobil: 737 748 058, tel.: 516 437 125

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

PŮJČÍM VŠEM!

NEJSME ČÍSLO 900!!!

Například: 
       50 tisíc za 900 Kč/měs.
     100 tisíc za 1 900 Kč/měs.
        2 mil. za 15 000 Kč/měs.

atd.

Telefon č.: 777 252 251

STAVÍME, REKONSTRUUJEME, ZAŘIZUJEME XIII.

Výběrem vhodného pro lového systému a dodavatele není při výměně 
oken ještě vyhráno. I když trendy v oblasti otvorových výplní směřují stále 
více k maximálnímu možnému snížení prostupu tepla oknem, i to absolutně 
ideální okno, pokud není správně osazeno, se může stát zdrojem potíží pro 
svého uživatele ve smyslu nutnosti častých oprav, seřízení a možných havárií 
v připojovací spáře (prostor mezi rámem okna a ostěním).

To vše je ještě umocněno u konstrukcí panelových domů kotvením oken 
i meziokenních vložek do prostoru sendviče zdiva (do polystyrenu), pří-
padně kotvením páskovými kotvami do nenosných částí panelů. Pásková 
kotva není schopna přenést zatížení ve směru souběžném s oknem a tím 
dochází k průhybu rámů, svěšování křídel a jejich drhnutí o rám. Navíc při 
běžně používaném způsobu instalace nového okna do stávajícího stavební-
ho otvoru, vznikají problémy při budoucím zateplování s desítkami metrů 
potenciálně havarijních spár, dokonale utěsněných převážně akrylátovým 

nebo silikonovým tmelem, což ve 
svém důsledku vede k hromadění 
vlhkosti v ostění a následnému rizi-
ku výskytu plísní. 

Jako kritické body, které bývají 
s naprostou většinou při osazování 
oken opomíjeny, se potom jeví: 

- Chybějící statický návrh kotvení
- Malý počet kotvicích bodů a je-

jich nevhodné rozmístění
- Používání nevhodných hmož-

dinek, které kotví „na rozpon“ a tím 
poškozují již tak malou plochu vhod-
nou na kotvení, vhodnější je kotvení 
„na tah“

- Absence pevných podložek v ro-
zích oken a pod sloupky, kde musí být 
okno podloženo pevným materiálem, 
nejlépe PVC nebo tvrdé dřevo

- Osazení okna do roviny sendvi-
če a jeho kotvení do polystyrenu

- Absence kotvicích prvků v dolní části okna u parapetu 
- Provádění montáží mokrou cestou se zednickými pracemi na vnitřní 

špaletě
Firma Sulkom nabízí speciální pro lové systémy určené přímo pro pa-

nelové domy, které svou stavební hloubkou a nelineárním rámem umož-
ňují kopírovat zalomení ostění a umožňují bezrizikové zakotvení okna 
s přenesením sil do nosné části panelů. Systém oken SULKO HR+ nebo 
SULKO NR rovněž umožňuje dokonalé provedení připojovací spáry bez 
nutnosti klasického zednického zapravení, čímž je umožněna kompletní 
výměna oken v ucelené bytové jednotce za jeden den, bez nutnosti dalších 
prací či zásahů.

Tento způsob osazení umožňuje:
- Dosáhnout precizního kotvení s přenesením tlaků do zdiva ve směru kol-

mém i souběžném s  oknem

SULKOM klade důraz na správnou montáž oken

- Provést montáž suchou cestou 
bez zednických prací

- Respektovat prostor nutný 
k zateplení a tím vším přispívat 
k dlouhodobé uživatelské spokojenosti investorů. Pavel Lajšner

Správná montáž má zásadní podíl na dokonalé funkci okna

 bezplatné poradenství k dotačnímu programu „Zelená úsporám“
 zajistíme vyhotovení projektové dokumentace a energetického hodnocení objektu
 vypracujeme bezplatnou a nezávaznou cenovou nabídku na výměnu oken/dveří
 vypracujeme Vám cenovou nabídku na dílčí i celkové zateplení
 spočítáme, jakou výši dotací můžete získat
 zajistíme Vám kompletní servis k získání dotací
 zajistíme pro Vás realizaci v rámci dotačního programu „Zelená úsporám“
 zajistíme Vám kompletní financování

Neváhejte a kontaktujte nás co nejdříve, prostředky na podporu 
projektové dokumentace a energetického hodnocení jsou omezené!

Růžové náměstí 2345/12, 680 01 Boskovice, Tel.: 516 454 665

SYSTÉM OKEN SULKO HR + PRO PANELOVÉ DOMY
Hloubka zalomení ostění např. BANKS, Larsen-Nielsen, T06 porevizní

Kotvení rámu okna mimo prostor sendviče, do nosné části panelu.
Provedení oken systém SULKO HR +, připojovací spára S3, montáž suchou cestou

ČESKÝ
NÁBYTEK

KUCHYŇSKÉKUCHYŇSKÉ
STUDIOSTUDIO

Těchovská 6, Blansko
(u pošty, na ul. Masarykova)
út, st, pá: 9-17 hod.
 čt: 9-19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420
www.nabytek-havlik.czwww.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.czinfo@nabytek-havlik.cz

NABÍZÍME VÝHRADNĚ
Kuchyně  - HavlíkKuchyně  - Havlík
Stoly židle  - Ton
Sedačky, konfer. stolky - Jech
Postele, matrace, rošty - Jelínek
Obýváky, ložnice - Jelínek
Předsíně, sedačky  - Dřevotvar
Obýváky, ložnice  - Dřevotvar
Dětský nábytek, postele  - Gazel
Student. nábytek, obýváky   - BMB
Koupelnový nábytek  - Siko VSAĎTE NA KVALITUVSAĎTE NA KVALITU Atypický nábytek              - Havlík

TESAŘSKÉ 
   A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
VÝROBA 
   STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

Karel Pírek

Halasova 20
Letovice

mobil: 604 906 888

prodej domácích elektrospotřebičů a montáž satelitní techniky
PRODEJNÍ DOBA:
Po-Pá  8-17 hodin
Sobota 8-11 hodin

  akční leták  

�
MOŽNOST

SPLÁTKOVÉHO 
PRODEJE

e-mail: akelektro@seznam.cz �  www.akelektro.eu



Kompletní výsledky Kompletní výsledky 
Tipovačky najdete Tipovačky najdete 

na webových na webových 
stránkách stránkách 

www.zrcadlo.netwww.zrcadlo.netSPORTSPORT Blanenska a Boskovicka

pozvánkapozvánka
Fan club BOP KŘETÍNKA a MKS 

Letovice pořádají v sobotu 
6. listopadu 2010 v Letovicích 

24. ročník závodu 
BĚH OKOLO PŘEHRADY KŘETÍNKY

Start hlavního závodu je ve 
14 hod. od sportovní haly.

NEVYHOĎ!!!!

Po

Út

St

t

Pá

1. Domácí prejt, zelí, va ený brambor 59,-, 2. Hov zí guláš, houskový knedlík 59,-, 3. Ku ecí nudli ky na slanin  s vyso inou, dušená rýže 65,-, 4. P írodní vep ový ízek, šunka, sázené vejce, hranolky 69,-, 5. Smažený ku ecí ízek, bramborová kaše, 
okurek 69,-, 6. T stovinový salát se šunkou, sýrem a vejcem 75,- , 7. Ku ecí steak ve vaje né omelet , zelenina, tatarka 79,- , 8. Vep ový steak se sušenými raj aty a esnekem, obloha, hranolky 99,- 

1. Hov zí ala bažant, dušená rýže 59,-, 2. Vep ové výpe ky, kapusta na esneku, va ený brambor 59,-, 3. T stoviny s ku ecím masem na paprice 65,-, 4. Zape ený pangácius se zeleninou a sýrem, va ený brambor 69,-, 5. Smažený vep ový ízek 
v sýrovém t stí ku, esneková tatarka, opékaný brambor 69,-, 6. Zeleninový salát se smaženým sýrem 75,-, 7. Ku ecí steak, obloha, opékaný brambor 79,-, 8. Steak z rošt né, obloha, hranolky 99,-

1. Špenát s mletým masem, va ený brambor 59,-, 2. Vep ové výpe ky, zelí, houskový knedlík 59,-, 3. Ledvinky na smetan , t stoviny 65,-, 4. Kr tí sm s po mexicku, bramborá ky 69,-, 5. P írodní vep ový ízek zape ený hermelínem, opékaný brambor 
69,-, 6. ecký tu ákový salát, esnekové bagety 75,-, 7. Smažený ku ecí ízek pln ný nivou a šunkou, obloha, hranolky, tatarka 79,-, 8. Medailonky z vep ové panenky, obloha, bramborové krokety 99,-

Státní svátek

1. Bramborový guláš, chléb 59,-, 2. Játra na roštu, opékaný brambor, tatarka 59,-, 3. Smažený Hermelín se šunkou, hranolky, tatarka 65,-, 4. Ku ecí plátek zape ený broskví, šunkou a sýrem, opékaný brambor 69,-, 5. Sví ková na smetan , 
houskový knedlík 69,-, 6. Zeleninový salát s ope enou šunkou, k enový dresink 75,-, 7. Vep ový steak se smetanovými žampiony, obloha, opékaný brambor 79,-,  8. Ku ecí steak s grilovanou zeleninou, va ený brambor 99,- 

TÝDEN SE STEAKY                                              Denní menu (10-14 hod.) od pond lí 25. 10. do pátku 29. 10., 59-99 K                                             Polévka dle denní nabídky 

Svitávecká dvojice skončila na republikovém šampionátu v Kunštátě druhá za Favoritem Brno

Hrdlička a Hasoň pojedou na MS v kolové

Špotáková nemá ráda zimní sporty

INZERCE

Radim Hruška

Kunštát - Druhým, respektive 
třetím místem, skončilo pro týmy 
ze Svitávky mistrovství republi-
ky v kolové, které v sobotu hostil 
Kunštát. Titul si odvezli Pavel Šmíd 
s Petrem Skotákem z Favoritu Brno, 
kteří prošli turnajem bez porážky, 
ale vzdali se možnosti reprezento-
vat na nadcházejícím mistrovství 
světa. Stříbrnou příčku a postup 
na mistrovství získali Jiří Hrdlička 
a Radim Hasoň z SC Svitávka. 

„K tomu, abychom postoupili 
na světový šampionát, jsme museli 
nutně porazit kluky z Plzně, kteří 
byli na třetím místě celkového po-
řadí extraligy. Povedlo se. Poté jsme 
ve dvou zápasech hráli o titul proti 
Favoritu Brno. První jsme prohráli 
rozdílem tří gólů. V tom druhém 
jsme museli vyhrát, abychom vůbec 
mohli pomýšlet na titul, což se nám 

Kauza Lipůvka bude mít asi další pokračování

nepodařilo,“ uvedl Radim Hasoň.
Druhý fi nálový zápas vypadal 

pro svitáveckou dvojici ze začátku 
velmi nadějně. Hasoň s Hrdličkou 
od začátku kontrolovali situaci 
a vypracovali si slibný tříbrankový 
náskok. Poté ale přišel rychlý kon-
taktní gól na 3:1 a postupný obrat.

„Sice jsme vedli ještě 4:2, ale 
poté se nám přestalo dařit v koncov-
ce. Já jsem nedal do prázdné brány, 
nastřelili jsme nějaké tyčky… Šmíd 
se Skotákem nás znají už dlouho, 
takže si konečný stav 5:5 pohlídali 
do závěru utkání. Kluci z Brna se 
předem vzdali reprezentace, což 
jim podle mě napomohlo k tomu, že 
hráli ve větší pohodě a nemuseli si 
nic dokazovat,“ okomentoval druhý 
fi nálový zápas Hasoň.

Jak doplnil, nyní je čeká vrchol 
sezony v podobě světového šam-
pionátu v Německu. Příprava bude 
probíhat v podobném duchu jako 

doposud. Dvojice jen těsně před 
akcí absolvuje speciální soustředě-
ní. „Čeká nás také ještě jedno kolo 
Světového poháru. Na mistrovství 
budeme navazovat na loňské čtvrté 
místo. Jakákoliv medaile bude proto 
pro nás úspěchem. Systém turnaje je 
tam trochu náročnější, akce je dlou-
há. Nejlepší týmy jsou navíc hod-
ně vyrovnané. V republice jsou tři 
srovnatelná mužstva, která se perou 
o nejlepší umístění, tam jich bude 
pět. Cíl je každopádně jakákoliv me-
daile,“ doplnil Hasoň. 

Výsledky: Favorit Brno (Pavel 
Šmíd, Petr Skoták) – MO Svitávka 
(Radim Lepka, Pavel Loskot) 7:3, 
5:1. SC Svitávka (Jiří Hrdlička, Ra-
dim Hasoň) – TJ Start V.D. Plzeň 
(Hynek Štěrba, Pavel Kydlíček) 
7:3, 6:3. Utkání o třetí místo: MO 
Svitávka – TJ Start V.D. Plzeň 5:5, 
3:0. Finále: Favorit Brno – SC Svi-
távka 7:4, 5:5.Svitávecká dvojice střílí gól v druhém fi nálovém zápase.  Foto Radim HruškaSvitávecká dvojice střílí gól v druhém fi nálovém zápase.  Foto Radim Hruška

Lipůvka, Blansko - Velký roz-
ruch způsobil mezi fotbalovou 
veřejností zápas III. třídy mezi 
Lipůvkou a Velkými Opatovicemi. 
Ten se totiž nedohrál po incidentu 
na hrací ploše v 75. minutě. Na 
jeho průběh a důsledky měla obě 
mužstva různý názor. Následující 
středu zasedly příslušné komise 
OFS Blansko. Disciplinární roz-
hodla o přísném potrestání obou 
vyloučených hráčů, STK o kon-
tumování výsledku ve prospěch 
hostí za špatné plnění pořadatelské 
povinnosti Lipůvky. 

Jak řekl sekretář OFS Blansko 
Jiří Sychra, STK vyšla ze sou-

těžního řádu. Potvrdili to hlavní 
rozhodčí Aleš Novotný i asistent 
Jaroslav Stloukal, stejně jako ve-
doucí družstva a kapitán Velkých 
Opatovic, kteří byli jednání ko-
mise přítomni. „Naopak z oddí-
lu Lipůvka se nikdo nedostavil, 
i když je to v případě podobného 
incidentu jeho automatická povin-
nost,“ potvrdil Sychra.

Jak vše začalo na hřišti? Útočník 
domácích byl sražen protihráčem, 
ten oplácel kopnutím. Na to podle 
svědků hráč Opatovic reagoval bru-
tální odvetou, při které soka povalil 
na zem a došlo i na pěsti a krev. Na 
hřiště pak bez dovolení rozhodčího 

vnikl muž z Lipůvky. Podle písem-
ného prohlášení předsedy oddílu 
Lipůvky Vladimíra Kristýna, které 
zaslal na OFS, se jednalo o pořa-
datele, který byl řádně označen. To 
ale oba rozhodčí i zástupci hostí, 
kteří se na jednání STK dostavili, 
popřeli, podle nich se tak stalo až 
dodatečně. 

Že se v případě potyčky jednalo 
o mimořádný precedens, je neod-
diskutovatelné. „Podobné projevy 
brutálního chování a inzultací, kte-
ré mohou vést k ublížení na zdraví, 
nelze v žádném sportu tolerovat a 
je pochopitelné, že ze strany domá-
cího pořadatele byla snaha takové-

mu jednání zabránit,“ píše v pro-
hlášení Kristýn. Jak přislíbil dále 
v závěru, oddíl ASK Lipůvka je 
připraven dostavit se k projednání 
celé věci na sportovně technickou, 
eventuelně disciplinární komisí 
a shora uvedený popis průběhu 
incidentu potvrdit výpověďmi zú-
častněných osob. Podle Sychry se 
tak však nestalo a tento oddíl byl 
proto potrestán i za nesplnění této 
povinnosti. 

Kauza bude mít asi ještě dohru. 
Lipůvka se s největší pravděpodob-
ností odvolá a podle dostupných in-
formací bude požadovat opakování 
zápasu. (bh)

Bohumil Hlaváček

Břeclav - Středoškolský atletický 
pohár v atletice Corny Cup vyvr-
cholil republikovým fi nále v Břec-
lavi. Jeho patronkou byla i letos 
olympijská vítězka v hodu oštěpem 
Barbora Špotáková. Svolila ke krát-
kému rozhovoru.

Účastnila jste se podobných zá-
vodů?

Byla jsem na sportovní škole, 
proto jsem se podobných závodů 
nemohla účastnit. Měli jsme jiné 
soutěže. Vždycky mne to bavilo, 
když člověk soutěží za školní tým, 
má větší motivaci. 

Máte momentálně volno?
Začínám pomalu s tréninkem ve 

spolupráci s novým koučem Hon-
zou Železným.

Co loket, který vás letos trápil?
Musím ho stabilizovat cvičením. 

Zatím žádná posilovna, spíše kon-
dička s věnováním se menším sva-
lům. Dělat věci, které v plné sezoně 
nejdou. 

S  hla jste nějakou dovolenou?
Tradičně v Maďarsku v termá-

lech. To je pro mne ideální, vyšlo 
i počasí. Před Vánocemi jedeme na 
Lanzarotte, v lednu ještě taky ně-
kam, chci si zimu zkrátit, nemám ji 
totiž ráda.

Ani zimní sporty?
Ne. Přijde mi to tak, že mi moje 

tělo říká, že v zimě není normální 
třeba v mrazech jezdit na lyžích. 
Většina živočichů spí, beru to tak 
na sebe. Až se zvedne teplota, za-
čnu se hýbat, to mne láká. V zimě 
mne sportovat nebaví, nevyhledá-
vám to.

Ani se na ně nedíváte?
Ne. Jdu si třeba radši zahrát bow-

ling. 

Zimní atle  cká halová sezona?
Honza není proti, abych si třeba 

zkusila překážky, jestli budu zdra-
vá. Haly na hod oštěpem sice někde 
jsou, mně ale moje náčiní zase až 

tak nechybí. Obdivuju sportovce, 
kteří vydrží sportovat celý rok. Jako 
třeba Roman Šebrle, který vozil me-
daile v létě i v zimě. 

Co uplynulá sezona?
Byla zatím asi moje nejnáročněj-

ší. Tím, že jsem abslovovala seriál 
Diamantové ligy. Byla jsem za to 
nakonec ráda, považuju to, že jsem 
ji vyhrála, za jeden ze svých nej-
větších úspěchů. Udržet tak dlouho 
vrcholnou formu není totiž vůbec 
lehké. Stálo mne to ale moc sil, as-
poň měsíc jsem nechtěla o oštěpu 
ani mluvit, natož si jít hodit. 

Znamená to, že už to znovu 
zkoušet nebudete?

Asi ne. Blíží se zase pomalu 
olympiáda, kvůli možným zdra-
votním problémům si to už nechci 
dovolit. Mohlo by se třeba s tím lok-
tem něco vážnějšího stát, co bych si 
pak vyčítala.

Takže na prvním místě je olym-
pijská obhajoba?

Určitě. Těším se, že ty dva roky 
s novým trenérem budou hodně za-
jímavé. Zhruba v březnu vyrazíme 
do jižní Afriky, vadí mi jen to, že 
tam budeme muset být delší dobu, 
to nemám ráda. Jsem ráda s kamará-
dy, mít pestřejší činnost. Nikdy jsem 
nebyla ten, kdo žije jen atletikou od 
rána do večera. Život je pro mne 
i o něčem jiném. Šampionka. Olympijská vítězka v akci.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko - Černá série Blanska ve 
fotbalové divizi skončila. Poté, co 
třikrát za sebou zůstalo bez bodu, 
v sobotu bez problémů přehrálo 
brněnskou Spartu. Sice jen nejtěs-
nějším gólovým rozdílem, ale jeho 
výkon byl více než slušný. 

FK APOS Blansko – FC Spar-
ta Brno 1:0 (1:0), Karásek. Blan-
sko: Sehnal - Bubeníček, Němec 
L., Zich, Šíp - Nečas (77. Blatný), 
Hájek, Farník (90. Pernica), Bezděk 
(46. Janíček K.) - Karásek, Bednář 
(C). Trenér: Roman Šindelka. Di-
váků: 151. Rozhodčí: Reich - Ságl, 
Beneš Jar. 

 Více na www.fkblansko.cz
Domácí vlétli do utkání jako 

vítr. Šance Bezděka a Nečase sice 
ještě vyšly naprázdno, pak ale již 
zahřmělo. Němec našel rozběhnuté-
ho Karáska a ten v 8. minutě podél 
brankáře skóroval – 1:0. Blansko 
pokračovalo v tlaku. Obrana Spar-
ty často zmatkovala, stoper Wagner 
dokonce orazítkoval vlastní břevno. 
Penalty za stažení Karáska se domá-
cí v závěru půle dožadovali marně.

Obraz hry se nezměnil ani po ná-
vratu z kabin. Příležitosti domácích 
se střídaly jak na běžícím pásu. Ka-
rásek střílel těsně vedle, Bednářovu 
ránu kryl Horna, Nečas hlavičkoval 
v jasné pozici nad. Bednář po Janíč-
kově vyslání do brejku přeloboval 
v 65. minutě gólmana i branku. Nej-
větší šance přišly v samém závěru. 

V 84. minutě volil Bednář ještě 
přihrávku na střídajícího Blatného, 
Horna ale byl na místě, stejně jako 
při nádherné střele Farníka v samém 
závěru solidního divizního duelu. 

Roman Šindelka, trenér FK 
APOS Blansko: „Vítězství jsme 
potřebovali jako sůl, protože už 
v klubu panovala napjatá atmosfé-
ra. Soupeře jsme za celý zápas do 
ničeho nepustili. Pro nás je škoda, 
že jsme nevstřelili další branky 
a nedohráli zápas ve větším po-
klidu. Takto to bylo napjaté až do 
konce. Těžko říct, co nám v zakon-
čení schází. Hráče nabádám, aby 
byli více sobečtí a zakončovali dů-
razněji. Snad to do příštích zápasů 
zlepšíme.“ 

Další výsledky: Otrokovice – 
Hodonín 0:3, Napajedla – Vrcho-
vina 0:1, Bystrc – Pelhřimov 1:1, 
Velké Meziříčí – Třebíč 0:1, Žďár 
– Tasovice 0:3, Vyškov – Uh. Brod 
3:0, Rosice – Konice 2:0. 
 1. Hodonín 13 7 3 3 20:13 24 
 2. Vyškov 13 7 2 4 25:11 23 
 3. V. Meziříčí 13 6 4 3 19:16 22 
 4. Rosice 13 6 2 5 24:15 20 
 5. Třebíč 13 4 8 1 14:9 20 
 6. Žďár 13 5 3 5 25:19 18 
 7. Konice 13 5 3 5 20:19 18 
 8. Otrokovice 13 5 3 5 20:20 18 
 9. Pelhřimov 13 4 5 4 20:20 17 
 10. Vrchovina 13 5 2 6 11:13 17 
 11. Uh. Brod 13 5 2 6 12:14 17 
 12. Blansko 13 5 2 6 17:20 17 
 13. Tasovice 13 4 4 5 17:25 16 
 14. Sparta 13 4 3 6 11:16 15 
 15. Napajedla 13 3 5 5 17:17 14 
 16. Bystrc 13 1 5 7 8:33 8

Blansko přehrálo
brněnskou Spartu

FK APOS Blansko - FC Sparta Brno 1:0.  Foto Bohumil HlaváčekFK APOS Blansko - FC Sparta Brno 1:0.  Foto Bohumil Hlaváček
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P    . 14:P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – T , 1 0 2

2 B  – Z , KP 1 0 2

3 Z  B – R , KP 1 0 2

4 R -J  – R , KP 1 0 2

5 M  – B  B, I.B 1 0 2

6 B  – Č  H , I.B 1 0 2

7 B  – T , I.B 1 0 2

8 B  – B , KP . 1 0 2

9 R  – L , OP 1 0 2

10 O  – S , OP 1 0 2

11 B  B – K , OP 1 0 2

12 V  – L , OP 1 0 2

13 Š  – L , OP 1 0 2

14 D  – J , OP 1 0 2

12. kolo12. kolo
TIPOVAČKA

P    . 14:P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 H  – B , 1 0 2

2 R  – K , KP 1 0 2

3 B  – R -J , KP 1 0 2

4 B  B – R  B, I.B 1 0 2

5 K  – B , I.B 1 0 2

6 M  – B  B, I.B 1 0 2

7 Š  – K , OP 1 0 2

8 L  – B  B, OP 1 0 2

9 D  – L , OP 1 0 2

10 O  – J , OP 1 0 2

11 R  – L , OP 1 0 2

12 R  B – B  B, III. . 1 0 2

13 V  – K , III. . 1 0 2

14 Č  H  – O , I.B 1 0 2

11. kolo11. kolo
TIPOVAČKA

H    

T

Derby v Olešnici šťastně vyhráli Kunštátští

Ráječko ani Boskovice venku nedosáhly tentokrát na žádné body

Milan Macík zachraňoval remízuDivize: Tasovice – Blansko 2:1 (0:1). Branky: 63. a 67. z pen. Dítě - 35. Šíp. Blansko: 
Sehnal - Bubeníček, Němec, Zich, Šíp - Nečas (70. Janíček K.), Hájek, Farník, Bezděk 
(86. Blatný) - Karásek, Bednář (C).

KP: Ráječko – Rájec-Jestřebí 1:1 (0:0), Sehnal J. – Macík. Ráječko: Kučera - Kopec-
ký, Maška, Bartoš, Koutný – Badura (75. Jarůšek), Sehnal V., Tenora, Starý – Tajnai (46. 
Žilka), Sehnal J. (91. Štrajt). Rájec-Jestřebí: Nemeček – Rusler, Macík, Kolář, Škvare-
nina – Holý, Opletal, Ostrý, Sedlák – Navrátil (88. Koláček), Herman. FC Boskovice 
– 1.SC Znojmo B 1:0 (0:0). Branky: 54.Pavel. Boskovice: Švéda – Adamec, Václavek, 
Martínek P., Preč – Pavel (60. Přikryl), Horák Jan (77. Fojt), Martínek L., Koudelka – 
Ošlejšek (50. Stara), Havlíček.

I.B třída: Tišnov - Olešnice 0:0. Kunštát – Bohdalice 1:0 (0:0), Novotný. Černá Hora 
– Ochoz 1:2 (1:1), Panovský. Blansko B – FKD 0:1 (0:1). 

Okresní přebor: Vavřinec – Boskovice B 1:2 (0:1), Přikryl Roman – Odehnal, Ma-
ryška. Letovice – Sloup 3:0 (2:0), Řezník, Stria, Prudil T. Vysočany – Jedovnice 0:3 
(0:1), Janda 2, Pokorný. Drnovice – Lipovec 0:3 (0:2), Sedlák J. 2, Horáček L., ČK: 
Pavel – Zukal. Olomučany – Lysice 1:3 (0:2), Nejezchleb D. – Jonáš 2, Skoček, ČK: 
Souček M. (O). Doubravice – Kořenec 2:0 (0:0), Vladík, Vach Miloš. Rudice – Šošůvka 
4:1 (2:1), Zouhar 2, Pernica, Urbánek – Bezděk, ČK: Bezděk (Š). Kořenec – Vysočany 
6:1 nehl. Jedovnice – Sloup 1:3 (1:1), Pernica – Nečas 2, Petržel.

III. třída: Kotvrdovice – Knínice 3:1 (1:1), Pátek, Nevřela, vlastní – Minařík. V. 
Opatovice – Bořitov B 2:3 (1:2), Ostřížek Radim, Hanák – Ostrý Z. 2, Vlk. Vísky – Li-
půvka 2:3 (0:2), Vojtěch, Kamba – Filla, Kotásek, Kytner. Ráječko B – Skalice 0:4 (0:1), 
Vaněk 2, Marek, Pokorný, ČK: Henek Š. (R). Vranová – Olešnice B 2:1 (0:1), Krčil 
2 – Kubíček Michal. Kunštát B – Ostrov 0:5 (0:1), Nezval 2, Pernica, Dáňa, Randula. 
Lažany – Vilémovice 1:1 (0:1), Maděránek – Donnenberger, ČK: Školař (V). Bořitov B 
– Vranová 3:1 (1:0), Včelař, Sýs, Kolář L. – Hejl P. Lažany – Vranová 3:6 (1:2), Podrazil 
2, Uhlíř T. – Pospíšil 3, Krčil 2, Tenora L. 

IV. třída: Úsobrno – Svitávka 1:5 (0:3), Lajšner T. – Novák T. 3, Chloupek J., vlastní, 
ČK: Radimecký (Ú). Valchov – Lomnice 1:2 (0:0), Přibyl Vít – Rochla J. 2. Bukovina 
– Jedovnice B 0:3 (0:2), Lebiš, Beneš, Pešička. Adamov – Skalice B 5:0 (2:0), Tomá-
šek, Hrazdíra, Flachs, Ruta, Křap. Benešov – Lažánky 5:1 (5:1), Andrlík D. 2, Vondál, 
Mucha, Abrahám Martin – Šíbl, ČK: Jedinák (L). Cetkovice – Kořenec B nesehráno, 
hosté se k utkání nedostavili. Doubravice B – Voděrady 1:5 (0:3), Sáňka J. st. – nehl. 
Černá Hora B – Vilémovice B 0:1 (0:1), Hebelka. Lažánky – Voděrady 3:2 (2:2), Vávra, 
Janík, Klimeš – Bednář Michal 2. Jedovnice B – Černá Hora B 5:1 (2:0), Nejezchleb 2, 
Galita, Fajfr, Kouřil – Jelínek. Svitávka – Doubravice B 3:1 (2:1), Zapletal L., Novák 
T., Dvořák L. – Alexa.

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Jedi-
ný bod tentokrát zaznamenaly týmy 
z našeho okresu ve fotbalovém kraj-
ském přeboru. Vydoloval ho Rájec, 
Boskovice i Ráječko přijely zvenku 
s prázdnou.

FK IE Znojmo - FC Boskovice 
2:1 (0:1), Horák Jan. Boskovice: 
Švéda – Adamec (80. Stara), Vác-
lavek, Martínek P., Preč – Pavel 
(78. Fojt), Horák Jan (75. Horák 
M.), Martínek L., Koudelka – Ošlej-
šek, Havlíček. 

Nadějné poločasové vedení hos-
tům na zisk bodů nestačilo. Ti ne-
dokázali udržet tempo z první půle 
a Znojmo zaslouženě skóre otoči-
lo. První obrovskou šanci měl ve 
20. minutě Koudelka, zblízka se ale 

netrefi l. Lépe dopadl po přihráv-
ce Adamce Horák, který přesnou 
střelou poslal svůj tým do vedení. 
Po změně stran dovolili Boskovičtí 
hostím změnu tempa hry a ti dvěma 
zásahy získali tři body. Jak řekl tre-
nér hostí Jiří Vorlický, jeho přízniv-
ci tentokrát nedokázali zopakovat 
svůj přístup ke hře z předchozích 
utkání a to rozhodlo.

Tatran Brno Bohunice - 
SK Olympia Ráječko 5:2 (2:0) 
- Štrajt, Badura. Ráječko: Kučera 
- Kopecký, Maška, Sígl, Jarůšek - 
Štrajt, Tenora, Žilka, Badura - Taj-
nai, Sehnal J.

Na hřišti vedoucích Bohunic sice 
Ráječko začalo slušně, když však 
zahodil po půlhodině hry Sehnal 
sólo, karta se začala obracet ve pro-
spěch domácích. Ti po dvou bran-

kách v první půli přidali třetí z pe-
nalty. Olympia reagovala šťastnou 
trefou Štrajta, domácí ale opět dvě-
ma trefami odpověděli. Tečovanou 
střelou korigoval Badura.

MKZ Rájec-Jestřebí – FC Mo-
ravský Krumlov 1:1 (0:0), Macík. 
R.-J.: Němeček – Nedělník, Macík, 
Rusler, Škvarenina – Holý, Opletal, 
Navrátil (80. Pokorný), Sedlák – 
Ostrý, Sova (80. Koláček).

Konečná remíza utkání asi sluše-
la. Po vyrovnané první půli se do-
stali hosté do vedení. V 65. minutě 
kopali roh a ten skončil po nešťast-
né teči rájeckého hráče v brance. Do 
konce zbývalo deset minut, když se 
opakovala situace z derby v Ráječ-
ku před týdnem. Domácí měli stan-
dardku, tentokrát ze trochu větší 
vzdálenosti. K míči se postavil zno-

vu Macík, zakroutil míč opět neo-
mylně do branky soupeře a stanovil 
tím konečné skóre utkání.

Další výsledky: Židenice – Rou-
sínov 0:6, Novosedly – Ivančice 
0:2, Kuřim – Vracov 1:1, Znojmo B 
– Zbýšov 2:0, Velká – Bzenec 0:1. 
  1.  Bohunice  13  10  2  1  44:19  32 
  2.  Vracov  13  8  2  3  25:14  26 
  3.  Bzenec  13  8  1  4  21:13  25 
  4.  Boskovice  13  7  2  4  28:19  23 
  5.  IE Znojmo  12  7  1  4  25:20  22 
  6.  Ivančice  13  6  2  5  29:21  20 
  7.  Zbýšov  13  6  1  6  12:18  19 
  8.  Znojmo B  13  6  0  7  22:20  18 
  9.  Ráječko  12  5  3  4  22:23  18 
  10.  M. Krumlov  13  5  2  6  28:24  17 
  11.  Rájec-Jestřebí  13  4  3  6  22:24  15 
  12.  Rousínov  13  3  5  5  18:15  14 
  13.  Novosedly  13  4  2  7  16:25  14 
  14.  Kuřim  13  3  4  6  20:23  13 
  15.  Velká  13  2  3  8  9:34  9 
  16.  Židenice  13  2  1  10  14:43  7

Blanensko a Boskovicko - Hned 
dvě regionální derby se hrála v I.B 
třídě. Olešnice doma nejtěsnějším 
rozdílem podlehla Kunštátu, Boři-
tov se rozešel smírně s blanenským 
béčkem. Černá Hora padla gólem 
ze samotného závěru v Bohdali-
cích.

Olešnice – Kunštát 0:1 (0:0), 
Šmerda. Olešnice: Žila – Kalas, Mi-
luška, Šafařík, Tomášek – Plíhal M. 
(80. Křivánek), Hořínek – Daniel, 
Plíhal Mart., Boček – Tenora (75. 
Peterka). Kunštát: Loukota I. – Lou-
kota O., Horák, Hruška, Řehoř (70. 
Záboj) – Zámek (60. Truhlář), Špa-
něl, Havelka, Novotný (55. Boček) 
– Bednář, Šmerda. 

Utkání přineslo bojovnou hru, 
ta se ale odehrávala převážně mezi 
šestnáctkami, do šancí se hráči 
příliš nedostávali. O jeho osudu se 
rozhodlo v 75. minutě. Po špatně 
odhlavičkovaném míči Boček kříž-
ně nastřelil míč před olešnickou 
branku. Skluzem ho zasáhl na zadní 
tyči neobsazený Šmerda a poslal za 
Žilova záda. Stejný hráč měl ještě 
po chvíli další velkou šanci, podru-
hé už ale skórovat nedokázal.

Bořitov – Blansko B 2:2 (0:2), 

Bořitov - Blansko B 2:2.  Foto Bohumil HlaváčekBořitov - Blansko B 2:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Šmerda Martin 2 – Beneš, Gross. 
Bořitov: Richtr J. – Kolínek, Šterc, 
Šmerda Mich. (46. Jakubec), Málek 
– Vlk, Šmerda, Knies, Včelař (75. 
Kříž) – Novotný, Richtr J. Blansko 
B: Sehnal – Rajtšlégr (75. Juránek), 
Hanskut, Janíček, Antal (60. Blat-
ný) – Beneš, Němec, Jelínek, Ma-
tuška – Gross, Bednář.

Zápas byl nesmírně bohatý na 
šance na obou stranách. V síti ale 

nakonec skončily jen čtyři. První 
dvě proměnili Blanenští. Nejprve 
z otočky skóroval Beneš, po něm 
Gross po úniku z levé strany, když 
mezitím Bednář stihl neproměnit 
penaltu. Po změně stran se trefi l 
dvakrát nestárnoucí Šmerda. Sni-
žoval ze standardky, vyrovnal po 
doražení Novotného střely.

Bohdalice – Černá Hora 1:0 
(1:0). Černá Hora: Trávníček – Ka-

poun, Nečas, Menoušek, Tatíček 
– Širůček, Flígl, Mareš (80. Čech), 
Panovský, Honsnejma (78. Pavlů) – 
Bubniak.
Černá Hora podala velmi solidní 

výkon i bez zraněného Čepy. Doká-
zala se dostat proti favoritovi i do tří 
velkých šancí, neproměnila je však. 
Nakonec odcházeli hostující hrá-
či z hřiště se sklopenými hlavami. 
V 87. minutě po autu a následných 
dvou hlavičkových soubojích dotla-
čily Bohdalice míč za Trávníčkova 
záda.  (bh)

Další výsledky: Bosonohy – Tiš-
nov 0:2, FKD – Svratka 2:2, Rou-
sínov B – Medlánky 2:1, Ivanovice 
– Ochoz 1:2. 
  1.  FKD  11  7  4  0  20:5  25 
  2.  Tišnov  11  8  1  2  18:6  25 
  3.  Ivanovice  11  6  2  3  13:9  20 
  4.  Bořitov  11  6  2  3  17:16  20 
  5.  Bosonohy  11  6  0  5  19:16  18 
  6.  Medlánky  10  5  2  3  16:11  17 
  7.  Bohdalice  11  5  1  5  19:14  16 
  8.  Svratka  11  4  2  5  18:19  14 
  9.  Blansko B  11  4  2  5  17:21  14 
  10.  Kunštát  11  3  4  4  9:14  13 
  11.  Rousínov B  11  3  3  5  15:15  12 
  12.  Ochoz  11  3  1  7  15:31  10 
  13.  Olešnice  10  1  2  7  6:15  5 
  14.  Černá Hora  11  1  2  8  10:20  5

Tomáš Kleveta rozhodl derby ve Sloupu
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Zra-
ky fotbalových okresních fanoušků 
zamířily do Sloupu. Tomáš Kleve-
ta to bez fotbalu dlouho nevydržel 
a při premiéře ve sloupském dresu 
v derby s Vysočany byla jeho bran-
ka rozhodující. Ty jako nováček po 
senzačním rozjezdu pokračují v čer-
né sérii proher. Drama se odehrálo 
u Olšovce, kde domácí nesrazilo na 
kolena ani tříbrankové vedení hos-
tů. Doubravice loupila v Lysicích 
a vede tabulku.

Sloup – Vysočany 2:1 (2:1), Fi-
louš, Kleveta – Slouka J. 

Jak již bývá na zápasech Vysočan 
zvykem, i ve Sloupu jeho početní 
příznivci svému týmu udělali skoro 
domácí prostředí. Ten vedl brankou 

Slouky, po vyrovnání Filoušem pak 
do půle přišla ještě paráda Klevety, 
který nechytatelnou bombou poslal 
svůj tým do vedení. Ve druhé půli již 
gól nepadl. Více se bojovalo než hrá-
lo, trojice rozhodčích se na tom také 
dost výrazně podepsala.

Jedovnice – Drnovice 4:3 (2:3), 
Pokorný 2, Borek, Pernica – Navrá-
til, Haničinec M., Páral.

Jedovnice žily o víkendu výlo-
vem. V neděli tam ale byl k vidění 
i nesmírně zajímavý fotbalový duel. 
Když Drnovice po půlhodině vedly 
již 0:3, nevsadil by si na domácí ni-
kdo ani pětník. Ti ale do půle stáhli 
na rozdíl branky a v 55. minutě bylo 
vyrovnáno. Pak si dovolili Vintrem 
zahodit penaltu, obrat ale přece je-
nom dovršili, když rozhodující trefu 
zaznamenal Pernica

Lysice – Doubravice 1:2 (0:1), 
Jonáš – Vladík, Daněk.

Domácí zpočátku překvapili lídra 
tabulky aktivní hrou a zdálo se, že 
by mohly favorita obrat o body. Po 
sporné situaci u rohového praporku 
se však Doubravičtí dostali do ve-
dení. Lysice gól srazil. Ve druhém 
poločase se sice domácí pokoušeli 
zatlačit soupeře do defenzívy, do 
šancí se ale příliš nedostávali. Na-
opak hosté z jednoho nebezpečného 
výpadu přidali druhý gól. Zoufalý 
nápor domácích vyústil ve snížení, 
na zvrat však již bylo pozdě.

Lipovec – Olomučany 3:0 (1:0), 
Sedlák M., Vágner L., Matuška. 

Domácí splnili roli favorita. Ved-
li již od 2. minuty rychlým Sedlá-
kovým gólem. Zápas pak nabral 
poklidné tempo. Hosté se dostali 

do dvou šancí, ty ale zlikvidoval 
domácí strážce svatyně. Rozhodly 
defi nitivně dvě lipovecké slepené 
branky zhruba dvacet minut před 
koncem. 

Boskovice B – Šošůvka 2:2 (1:1), 
Horák M., vlastní – Doležel 2. 

Hosté šli do vedení Doleželem, 
do půle však přišlo srovnání. Bos-
kovice měly potom více ze hry, in-
kasovaly však znovu v 88. minutě. 
Prohrát si však nezasloužili a fotba-
lový pánbůh jim pomohl k vyrovná-
ní v poslední minutě hrací doby.

Kořenec – Rudice 1:1 (1:0), 
Šustr – Pernica. 

Body se v Kořenci dělily spra-
vedlivě. Domácí vedli od 21. mi-
nuty Šustrovou brankou. V úvodu 
druhé půle přišlo vyrovnání, když 
se v 52. minutě o ně postaral po 
skrumáži rudický Pernica. Přes 
další šance na obou stranách se již 
brankový účet utkání nezměnil. 

Vavřinec – Letovice 2:3 (1:0), 
Přikryl Roman, Přikryl Radim – 
Krč, Prudil T., Heller. 

Další tristní prohra Vavřince. Ten 
vedl od 7. minuty po pěkné brance 
ze standardky. O vedení přišel po 
dvou brankách v rozmezí pěti minut 
na závěr úvodní čtvrthodiny druhé 
půle. Domácí srovnali deset minut 
před koncem, v samotném závěru 
ale znovu ronily trpké slzy, když 
Heller po skrumáži dopravil míč do 
jejich sítě.
  1.  Doubravice  12  8  1  3  35:15  25 
  2.  Lipovec  12  8  1  3  30:17  25
  3.  Letovice  12  8  1  3  35:23  25 
  4.  Jedovnice  12  7  1  4  31:21  22 
  5.  Sloup  12  6  3  3  18:17  21
  6.  Drnovice  12  6  2  4  36:29  20 
  7.  Vysočany  12  6  0  6  28:33  18 
  8.  Kořenec  12  5  2  5  32:23  17 
  9.  Šošůvka  12  5  2  5  33:30  17 
  10.  Rudice  12  4  4  4  22:24  16 
  11.  Boskovice B  12  4  3  5  26:27  15 
  12.  Olomučany  12  3  1  8  15:35  10 
  13.  Lysice  12  2  2  8  15:40  8
  14.  Vavřinec  12  0  1  11  16:38  1

Návrat. Tomáš Kleveta (vlevo) si ukončení fotbalové kariéry brzy rozmyslel. V neděli oslavil svůj návrat ve sloup-
ském dresu rozhodujícím gólem v derby pro   Vysočanům.  Foto Bohumil Hlaváček

Na vítězství v 9. a 10. kole bylo třeba shodně 15 bodů. Dosáhli jich Lucie 
Adamcová z Kotvrdovic a Radek Dobrovský z Blanska. Celkové pořadí 
najdete na www.zrcadlo.net.
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Burza středních škol v regionu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Masarykova škola práce
Tyršova 500, 679 61 Letovice
Tel.: 516 474 878, fax: 516 474 879, 
e-mail: info@stredni-skola.cz, www.stredni-skola.cz

Nabízíme pro školní rok 2011/2012 vzdělávání v těchto oborech:

1. Čtyřleté obory s maturitní zkouškou (Střední odborná škola)
• 36-47-M/01 Stavebnictví  
• 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
• 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

2. Tříleté obory s výučním listem (Střední odborné učiliště)
• 33-56-H/01 Truhlář(ka)
• 36-67-H/01 Zedník

3. Dvouleté denní nástavbové studium (určeno absolventům 3letých oborů)
• 64-41-L / 524   Podnikání 

Srdečně vás zveme na „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ v termínech:
 27. listopadu 2010 (sobota, od 9.00 do 13.00 hod.)
   9. prosince 2010 (čtvrtek, od 8.00 do 16.00 hod.) 
 20. ledna 2011 (čtvrtek, od 8.00 do 16.00 hod.)

Podrobnější informace o všech oborech, včetně učebních plánů, získáte na adrese:
 http://www.stredni-skola.cz

Střední odborná škola Fortika
 Lomnice u Tišnova

           Státní škola nabízí studium  

oboru 64-42-M/01 HOTELNICTVÍ
Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní 
zkouškou.

Dny otevřených dveří: 3. 12. 2010 a 7. 1. 2011
(po telefonické domluvě kdykoliv)

Další nabídka školy
� kurzy: barmanský, cukrářský, studené kuchyně, 

sommeliérský, baristický, kurz vyřezávané zeleniny, 
 kurz cestovního ruchu
� možnost zahraniční praxe v Itálii, Anglii, Řecku a Tunisku
� vlastní domov mládeže

Kontakt: tel.: 549 450 295 nebo 739 217 637
 E-mail: fortika@fortika.cz 
Adresa:  Tišnovská 15, 679 23 Lomnice
 www.fortika.cz

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
PODNIKÁNÍ A MANAGEMENTU, o. p. s.

Havlíčkova 16, Boskovice

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
/63-41-M/01/

Kontakt: 
tel.: 516 452 911
e-mail: ssps.boskovice@seznam.cz
www.ssspm.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
5. 11. 2010, 3. 12. 2010, 7. 1. 2011 

vždy 8–16 hod.

přijímá chlapce a dívky z 9. tříd ZŠ
do čtyřletého studijního oboru 

vyučovaného od 1. 9. 2010 podle ŠVP. 

Zaměření na: 
● management obchodu
● management informačních a komunikačních technologií
Důraz při výuce kladen na kompetence absolventa k pracovnímu uplatnění a podnikatel-
ským aktivitám. Velký důraz je kladen na kompetence k využití prostředků informačních 
a komunikačních technologií a práce s informacemi.

-

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Blansko, Bezručova 33  škola moderních technologií

Nabídka vzdělání od 1. 9. 2011
4 LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU

26-41-L/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
23-45-L/01 PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ 
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ  V ELEKTROTECHNICE 
Obor je zaměřen do oblasti ekonomiky, obchodu a logistiky v elektrotechnickém průmyslu                                                                         
Tento obor je vhodný pro děvčata

3 LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
26-51-H/01 ELEKTROMECHANIK 
26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD - stipendium od Jm kraje
23-52-H/01 NÁSTROJAŘ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ - svářečský 
 průkaz zdarma, stipendium od Jihomoravského kraje
65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, KUCHAŘKA-SERVÍRKA  

Přijímací řízení – bez zkoušek, přihlášky ke studiu na: www.sosblansko.cz
Kontakt: Jitka Blažková, tel.: 516  419  621, mobil: 606  200  883
              jitka.blazkova@sosblansko.cz        

Dny otevřených dveří SOŠ a SOU, Blansko
pátek 12. 11. 2010 8.00-14.00 hod. sobota 18. 12. 2010 8.00-12.00 hod.

středa 1. 12. 2010 12.00-17.00 hod.  středa 19. 1. 2011 12.00-17.00 hod.     
 
Ubytování v areálu školy I. kategorie – dvoulůžkové pokoje 
se sociálním zařízením.    

Projekty školy:
Škola realizuje již 6. projekt financovaný z fondů EU. 

Celková hodnota všech projektů činí 58 mil. Kč. 
Bližší informace o projektech a vzdělávací nabídceje na www.sosblansko.cz 

Střední škola
Uměleckoprůmyslová a technická

Velké Opatovice
Mládežnická 430, 679 63 Velké Opatovice

IČO: 66 596 807, tel.: 516 477 100-102, fax: 516 477 106 
e-mail: info@ssupt.cz, www.ssupt.cz

Ve školním roce 2011/2012 otevíráme tyto obory studia:
Čtyřleté umělecké obory zakončené maturitní zkouškou:
� 82 - 41 – M/12  VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY
                              A PORCELÁNU 
� 82 - 51 - L/04   UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ
                              KAMENE A KERAMIKY 
Čtyřleté technické obory zakončené maturitní zkouškou:
� 26 - 41 - L/01    MECHANIK ELEKTROTECHNIK
� 26 - 41 - L/02    MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH  
                              A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tříleté učební obory zakončené výučním listem:
� 82 - 51 - H/04   UMĚLECKÝ KERAMIK
� 26 - 51 - H/02    ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD

Tříleté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou:
� 64 - 41 - L/51     PODNIKÁNÍ

Dny otevřených dveří: 3. 11. 2010, 1. 12. 2010, 
5. 1. 2011, 2. 2. 2011 - od  8:00 do 16:00 hod.

Školu možno navštívit kdykoliv po předchozí domluvě. 
Kontakt: 

tel. 516 477 100, e-mail: info@ssupt.cz, www.ssupt.cz.

Střední škola

potravinářská a služeb,

Brno, Charbulova 106

(státní škola)

Nabídka studijních a učebních oboru:
4LETÉ STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU
34 • 56 • L/01 Fotograf 69 • 41 • L/01 Kosmetické služby

65 • 42 • M/01 Hotelnictví 65 • 41 • L/01 Gastronomie

65 • 42 • M/02 Cestovní ruch  zaměření: číšník, kuchař

3LETÉ UČEBNÍ OBORY
29 • 53 • H/01 Pekař 65 • 51 • H/01 Kuchař – číšník

29 • 54 • H/01 Cukrář  zaměření: číšník

29 • 56 • H/01 Řezník – uzenář   kuchař

69 • 51 • H/01 Kadeřník   kuchař – číšník

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM DENNÍ A DÁLKOVÁ FORMA

PRO ABSOLVENTY 3LETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ

64 • 41 • L/51 Podnikání 

Informace:

Dny otevřených dveří  8. prosince 2010 a 19. ledna 2011

Eva Chládková, telefon 548 424 132

Ivona Kučerová, telefon 548 424 132

E-mail: soups@soups.cz Web: www.soups.cz

Trnkova 113, 628 00 Brno, tel.: 544 422 811, fax: 544 210 665, e-mail: sekretariat@sos-soubrno

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
● Sobota 11. 12. 2010 9.00 – 15.00 hod.
● Sobota 15. 1. 2011 9.00 – 15.00 hod.
● Středa 26. 1. 2011 13.00 – 17.00 hod.

Přehled oborů, podmínky přihlášení a přihlášky 
na jednotlivé obory 

naleznete na webových stránkách naší školy

www.sos-soubrno.cz

INZERCE: 
� 777 101 004

e-mail: j.oldrich@ centrum.cz

ŠKOLY
Organizace školního roku 2010/2011

Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začalo ve 
všech základních školách, středních školách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích ve středu 1. září 2010. Vyučování bude 
v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 
2011. 

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. 
října 2010. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. 
prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011. Vyučování začne 
v pondělí 3. ledna 2011. Jednodenní pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 4. února 2011.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okresech Blansko, 
Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Prostějov stanoveny od 14. 3 do 
20. 3 2011, v okrese Svitavy od 7. 3. do 13. 3. 2010 a v okrese Žďár 
nad Sázavou od 21. 2. do 27. 2. 2010.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 
22. dubna 2011. Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 
2011 do středy 31. srpna 2011.

Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve 
čtvrtek 1. září 2011.  



STŘEDNÍ ŠKOLA Olešnice na Moravě
Nabízí ve školním roce 2011/2012 vzdělávání 

v těchto oborech:

� 29-51-E/01 Potravinářská výroba  - Cukrářské práce
��65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby –
                     Kuchařské práce
��41-55-E/01 Opravářské práce 
��31-59-E/01 Šití oděvů 
��66-51-E/01 Prodavačské práce
��41-52-E/01 Zahradnické práce
��78-62-C/002 Praktická škola dvouletá 

Kontakt: Střední škola Olešnice Trpínská 317
Kontaktní osoby:

Bc. Hana Šedivá, tel.: 516 410 048, Mgr. Zdeněk Halas, 
tel.: 516 415 088, Mgr. František Dostál

e-mail: info.vum@seznam.cz, web: ssolesnice.skolniweb.cz

Zájemci o přijetí do naší školy nás mohou navštívit 
kdykoli po předchozí telefonické domluvě.

SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o.
otevírá ve školním roce 2011/2012

3leté učební obory �  Kadeřník � Kuchař-číšník
4leté studijní obory �  Sociální činnost � Ekonomika a podnikání
Nástavbové studium �  Společné stravování

 �  Vlasová kosmetika

Informace o studiu
info@zameklomnice.cz, www.zameklomnice.cz

telefon: 549 450 115, 549 450 192

Klub Matýsek Blansko
Plavání kojenců a batolat od 6 měs. do 4 let s rodiči – lázně Blansko, hotel Panorama (slaná voda)
Plavání dětí od 4 do 7 let – velký bazén Blansko. Novinka: odpolední plavání rodičů a dětí ve velkém 
bazénu od 5. 11. – cena lekce 90 Kč. 

www.klub-matysek.webnode.cz, e-mail: klub-matysek@seznam.cz, tel.: 724 761 590 Mgr. Monika Kubová

Mateřské centrum Dětský koutek Matýsek, o.s. – K. J. Mašky Blansko 
� Cvičení rodičů a dětí od 4 měs. do 3 roků (pondělí, čtvrtek, pátek) � Cvičení těhotných, pillates, 
cvič. dle metody podle Mojžíšové ��Hlídání dětí ��Dopolední tvořeníčko „patla matla pro mrňata“ 
od 0 do 3 roků s rodiči ��Odpolední kroužky pro děti od 4 do 6 roků – výtvarka, angličtina, aerobik
��Kurzy AJ pro maminky s dětmi  od 2 roků i pro samotné maminky ��Herna pro veřejnost s ob-
čerstvením ��Kurzy výtvarné, tvořivé, AJ a osobnostní pro dospěláky (aktuálně Vánoční mandala)
��Na všechny kurzy i akce můžeme zajistit hlídání dětí

www.detskykoutekmatysek.webnode.cz, e-mail: klub-matysek@seznam.cz, tel.: 724 761 590 – Mgr. M. Kubová

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ 
RAJHRAD, Masarykova 198, 664 61

Tel.: 547 426 311,    e-mail: rajhrad@skolarajhrad.cz

Obory vzdělání s maturitní zkouškou: (čtyřleté denní studium)

Zahradnictví 
Ekologie a životní prostředí

Podmínky přijetí:
ukončená povinná školní docházka, průměrný prospěch z posledního 
ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost

Obory vzdělání s výučním listem:  (tříleté denní studium)

Zahradník (Rajhrad)
Podmínky přijetí:
ukončená povinná školní docházka, průměrný prospěch z posledního 
ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost

Nástavbový obor: (dvouleté studium zakončené maturitní zkouškou)

Zahradnictví (Rajhrad) 
Podmínky přijetí: 
průměrný prospěch z posledních dvou ročníků SOU, výuční list 
v oboru vzdělání Zahradník

Dny otevřených dveří: dle telefonické domluvy 
na jednotlivých pracovištích.

www.skolarajhrad.cz

Střední odborné učiliště obchodní Prostějov
nám. Ed. Husserla 1, 796 55 Prostějov
tel.: 582 351 977, tel., fax: 582 346 244
e-mail: souobch@pvskoly.cz, http://souobch.pvskoly.cz

Ve školním roce 2011/2012 nabízíme mimo jiné tříleté obory 
vzdělání pro přilehlou oblast Boskovicka:

� brašnář (jediný obor vyučovaný v ČR)
� řezník-uzenář (studijní stipendium, možnost až 10 000,- Kč/rok)
100% uplatnitelnost na trhu práce.

Dny otevřených dveří:    7. prosince 2010 9.00-16.00 hod.
 19. ledna 2011 12.00-16.00 hod.

Burza škol v Prostějově: 16. listopadu 2010 (KaSc Prostějov) 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
ANDRÉ CITROËNA, Boskovice, nám. 9. května 2a

Vám pro školní rok 2011/2012 nabízí

5. 11. 2010 8.00-16.00 hod.
3. 12. 2010 12.00-17.00 hod.
4. 12. 2010 9.00-14.00 hod.
7.   1. 2011 12.00-17.00 hod.

   DNYDNY
OTEVŘENÝCH

OTEVŘENÝCH

          
    DVEŘÍ

          
    DVEŘÍ

Informace:

SOŠ a SOU André Citroena,
náměstí 9. května 2a, 
680 01 Boskovice

tel.: 516 453 041-5
RNDr. Ošlejšek, RNDr. Janoušek
Ing. Pluháček, p. Šindelka
fax: 516 453 047

e-mail: sosasou@soubce.cz

www.soubce.czwww.soubce.cz

Obory zakončené maturitní zkouškou:
� Informační technologie
 - aplikace a programování osobních počítačů
� Mechanik elektrotechnik
 - elektronické počítačové systémy
� Autotronik
 - diagnostika motorových vozidel
� Dopravní prostředky
 - silniční doprava
� Mechanik strojů a zařízení
 - mechanik seřizovač CNC strojů

Obory zakončené závěrečnou zkouškou:
� Mechanik opravář motorových vozidel
 - automechanik
 - autoelektromechanik
� Karosář
 - autoklempíř
� Opravář zemedělských strojů
 - mechanik zemědělských a silničních strojů
� Obráběč kovů
 - operátor CNC strojů

Denní nástavbové studium:
� Autotronik - autoelektronika
� Podnikání - podnikatelské činnosti

obory zakončené maturitní zkouškou:

obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

nástavbové obory:

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
    

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická 
a Střední škola, Hybešova 53, Boskovice
Tel.: 516 454 041-3, fax: 516 455 083
www.vassboskovice.cz, skola@vassboskovice.cz

Dny otevřených dveří: 5. 11. a 3. 12. 2010, 7. 1. a 28. 4. 2011
 (vždy 8-16 hod.)  Po předchozí domluvě kdykoliv.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
��18-20-M/01  Informační technologie 
��63-41-M/01  Ekonomika a podnikání - Informatika v ekonomice   
��63-41-M/02   Obchodní akademie
��65-42-M/01  Hotelnictví - Hotelnictví a turismus
��31-43-L/01   Oděvní technik - Oděvní design a marketing 
��43-41-M/01   Veterinářství - Veterinární prevence
��41-41-M/01  Agropodnikání - Biopotraviny
��64-41-L/51   Podnikání - nástavbové dálkové studium

Střední vzdělání s výučním listem
��65-51-H/01  Kuchař – číšník
��41-52-H/01  Zahradník  
Vyšší odborné studium – denní forma
��63-41-N/18  Ekonomika a podnikání se zaměřeními:   
 Finanční řízení podniku
 Daňové poradenství  
��63-43-N/13   Finančnictví a bankovnictví
��65-43-N/01   Cestovní ruch
��53-41-N/11  Diplomovaná všeobecná sestra

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM LUDVÍKA DAŇKA, 
BRNO, BOTANICKÁ 70 

Absolventi školy: 

Šárka Kašpárková, Hana Černá, Kristýna Pálešová, 
Martin Verner, Roman Novotný,
Svatoslav Ton, Martin Konečný, Petr Hubáček 

Adresa: Botanická 70, 602 00 Brno 
www.sportovnigymnaziumbrno.cz 

Charakteristika školy: zřizovatelem školy je Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
škola je zařazena do systému péče o sportovně talentovanou mládež ČR. 

Obory vzdělávání na Sportovním gymnáziu L. Daňka Brno: 

GYMNÁZIUM - SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA obory s talentovou zkouškou 

Den otevřených dveří 1 .11. 2010 

Přijímací zkoušky 10. a 11. 1. 2011, přihlášky do 30. 11. 2010 

� čtyřletý obor 79 - 42 - K/41 pro absolventy 9. tříd. ZŠ, přijímá se 30 žáků 
sportovní zaměření: atletika, basketbal dívek, volejbal 

� čtyřletý obor 79 - 42 - K/61 pro absolventy 7. tříd ZŠ, přijímá se 15 žáků 
sportovní zaměření: gymnastika, plavání, tenis 

Kritéria pro přijímací řízení: 
talentová zkouška z příslušného sportu 
hodnocení prospěchu za poslední dva roky ZŠ 

 
GYMNÁZIUM - TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Den otevřených dveří 7. 2. 2011 

Přijímací zkoušky 28. a 29. 4. 2011, přihlášky do 15. 3. 2011 

� čtyřletý obor 79 - 41 - K/41 pro absolventy 9. tříd ZŠ, přijímá se 30 žáků 
pohybově nadaní žáci různých sportovních odvětví 

� čtyřletý obor 79 - 41 - K/61 pro absolventy 7. tříd ZŠ, přijímá se 15 žáků 
pohybově nadaní žáci různých sportovních odvětví 

Kritéria pro přijímací řízení: 
testy pohybových dovedností a schopností 
hodnocení prospěchu za poslední dva roky ZŠ 

 
Vzdělání, rozvoj sportovního nadání a výchova harmonické osobnosti, 
to je náš  společný cíl. 
  PaedDr. Vratislav Bartušek, ředitel školy

Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí, o. p. s.
Komenského 240,  679 02 Rájec-Jestřebí

Vážení rodiče, žáci 7. a 9. tříd ZŠ, máte zájem o šestileté 
nebo čtyřleté gymnázium a hledáte kvalitu ve vzdělávání?

Nabízíme Vám školu, která:

� má vynikající hodnocení České školní inspekce (Inspekční zpráva r. 2009)
� je výborně hodnocena žáky školy a jejich rodiči (Mapa školy r. 2008) 
� má absolventy úspěšné při přijímacím řízení na VŠ (89 % v roce 2009)
� je zapojená v projektech mezinárodní spolupráce (Litva, Shetlandy, Španělsko, 

Velká Británie) a grantech EU 
� má vlastní hodnotící systém, který má výrazně motivující funkci
 

Přijímací řízení probíhá na základě výsledků studia na ZŠ

Bližší informace:  e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz 
Tel.: 516 432 181, 603 588 369 web: www.gymnaziumrajec.cz

INZERCE: 

� 777 101 004
e-mail: 

j.oldrich@ centrum.cz

Žáky základních škol 
a jejich rodiče zveme na další

BURZU STŘEDNÍCH ŠKOL, 
která se koná v Blansku (Dělnický dům) 

dne 12. 11. 2010
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Boskovice i Blansko doma bodovaly
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Úřední začátek muži 14.00, dorost 11.45, žáci v 10 hod. (pokud není uve-
deno jinak)

Čtvrtek 28. října
KP žáci: Blansko – Boskovice (11.30, 13.15). 
IV. třída: Bukovina – Svitávka (v Bukovince): Stloukal, Janča, Tejkal. 
Adamov – Valchov: Mořkovský, Flek, Vala. Benešov – Úsobrno (v Ko-
řenci): Štěrba, Hadáček, Sedlák. Cetkovice – Lomnice: Zemánek, Lazar, 
Korbel. Doubravice B – Jedovnice B: Zaoral, Hřebíček, Landa. Č. Hora 
B – Skalice B: Bureš, Nečas, Pinkava. Vilémovice B – Lažánky: Roučka, 
Skoták, Jalový. Voděrady – Kořenec B: Borek, Frýbort, Král.
Okresní přebor mladší žáci: Rájec-Jestřebí – Blansko B: Štěrba. Kunštát 
– Olomučany: Král. Boskovice C – Vysočany: Musil.

Sobota 30. října
KP: Boskovice – Novosedly. Bzenec – Rájec-Jestřebí.
I.B třída: Blansko B – Rousínov B. Svratka Brno – Bořitov.
II. třída: Rudice – Lysice: JmKFS, Frýbort, Zaoral.
III. třída: Ráječko B – Bořitov B: Stloukal, Tejkal, Musil. Vranová – Li-
půvka (v Letovicích): Mořkovský, Lazar, Král. Kunštát B – Skalice (14.30): 
Nečas, Bureš, Korbel.
IV. třída: Doubravice B – Lažánky: Barák, Hřebíček, Skoták. Vilémovice 
B – Voděrady: Hřava, Landa, Vala. 
KP dorostu: Blansko – Bystrc (9.30, 11.45).
I. třída dorostu: Rudice – Rájec-Jestřebí (11.30). Kunštát – Vyškov B (12.15). 
I. třída žáci: Letovice – Rousínov (9.00, 10.45). Boskovice B – Svratka B 
(9.00, 10.45).
Výměna Brno-venkov: Řečkovice – Lokomotiva: Pivoda, Manoušek. Bí-
lovice – Chrlice B: Janča, Ševčík Miloš. Prštice – Senorady: Rek, Sychra, 
Roučka. Troubsko – Řeznovice: Jalový.

Neděle 31. října
Divize: Hodonín – Blansko: Gloser, Batík, Růžička.
KP: Ráječko – Kuřim.
I.B třída: Černá Hora – Olešnice. Kunštát – Bosonohy.
II. třída: Letovice – Boskovice B: Hřava, Bureš, Vala. Vysočany – Vavři-
nec: Brno-město, Brno-město, Brno-město. Drnovice – Sloup: Roučka, 
Pinkava, Skoták. Olomučany – Jedovnice: Brno-venkov, Brno-venkov, 
Brno-venkov. Doubravice – Lipovec: Jalový, Lazar, Zemánek. Šošůvka – 
Kořenec: Korbel, Nečas, Stria Jiří.
III. třída: V. Opatovice – Knínice: Štěrba, Hřebíček, Sedlák. Vísky – Kot-
vrdovice: Hadáček, Svoboda, Hrnčíř. Lažany – Olešnice B: Brno-venkov, 
Janča, Tejkal. Vilémovice – Ostrov: Brno-město, Stloukal, Landa.
IV. třída: Valchov – Svitávka: Frýbort. Bukovina – Úsobrno (v Bukovin-
ce): Mořkovský. Adamov – Lomnice: Borek, Zaoral. Benešov – Jedovnice 
B (v Kořenci): Novotný. Cetkovice – Skalice B: Flek. Č. Hora B – Kořenec 
B (11.30): Brach. 
KP dorostu: Boskovice – Židenice (10.00, 12.15): Podaný, Vrbka, Pivoda.
KP žáci: Líšeň – Blansko (9.00, 10.30). Znojmo B – Boskovice (9.00, 10.45).
OP st. žáci: Adamov - Rájec-Jestřebí (12.00): Zaoral. Ráječko – Vavřinec: 
Mořkovský. Kotvrdovice – Lipůvka (10.30): Svoboda. Č. Hora – Jedov-
nice (9.30): Brach. Rudice – Lipovec: Stloukal. Drnovice – V. Opatovice 
(12.00): Pinkava. Doubravice – Vísky: Bureš. Kunštát – Voděrady (12.30): 
JmKFS. Cetkovice – Svitávka (10.30): Korbel. Knínice – Lysice: Lazar. 

Sobota 6. listopadu
Divize: Blansko – Třebíč.
KP: Boskovice – Zbýšov. Znojmo B – Ráječko.
I.B třída: Medlánky – Blansko B. Bosonohy – Černá Hora.
II. třída: Rudice – Lipovec. Olomučany – Sloup. Drnovice – Vavřinec. 
III. třída: Lažany – Skalice. Kunštát B – Lipůvka. 
IV. třída: Jedovnice B – Cetkovice.

Neděle 7. listopadu
KP: Rájec-Jestřebí – Rousínov. 
I.B třída: Olešnice – Ochoz. FKD – Kunštát (10.15). Bořitov – Tišnov. 
II. třída: Boskovice B – Kořenec (14.30). Šošůvka – Lysice. Doubravice – 
Jedovnice. Vysočany – Letovice. 
III. třída: Knínice – Ostrov. Vilémovice – Olešnice B (10.30). Vranová – Bo-
řitov B (v Bořitově, 11.45). Ráječko B – Kotvrdovice. Vísky – V. Opatovice. 
IV. třída: Svitávka – Voděrady. Kořenec B – Vilémovice B. Lažánky – Č. 
Hora B. Skalice B – Doubravice B. Lomnice – Benešov. Úsobrno – Ada-
mov. Valchov – Bukovina.
KP dorostu: Boskovice – Blansko (10.00, 12.15). 
I. třída dorostu: Vyškov B – Rudice (10.00). Rájec-Jestřebí – Rousínov. 
Líšeň B – Kunštát (14.00).

K   

Za Jozefem Kocákem
Ve čtvrtek 14. října 2010 jsme se naposledy rozloučili s 

naším drahým kamarádem 

Jozefem Kocákem ze Šošůvky. Jožka pocházel ze Slovenska, kde začal hrát závodně fotbal na postu brankáře za Sokol Kbely. Po přestěhování na Moravu do obce Šošůvky, chytával dlouhá léta za Spartak Metra Blansko. Později se podruhé oženil a založil novou rodinu, ale svému oblíbenému fotbalu se věnoval dál. Po ukončení aktivní kariéry se dal na dráhu fotbalového rozhodčího, patřil k nejuznávanějším sudím na okresní scéně.  Čest jeho památce.

Hořická rokle. V dalším závodě okresní běžecké ligy nenašel přemoži-
tele blanenský Jan Kohut. Druhé místo obsadil Roman Chlup. 
 Foto Bohumil Hlaváček

atletika
Hořická rokle, muži: 1. Kohut (Blansko 

) 28:33, 2. Chlup (Osten) 28:52, 3. Pospíchal 
(TS Brno) 29:16. Veteráni I: 1. Stloukal 
(Adamov) 31:05, 2. Dvořák (Rájec) 31:41, 
3. Skýba (Brno) 31:51. Veteráni II: 1. Svo-
boda (Sloup) 32:06, 2. Zoubek (Vanovice) 
33:10, 3. Špeka (Jedovnice) 36:37. Veteráni 
III: 1. Kudlička (Vyškov) 31:26, 2. Stráník 
(Blansko) 36:19, 3. Cetkovský (Brno) 37:56. 
Junioři: 1. Grün (Okrouhlá) 30:39, 2. Haj-
damach (Triangle Tri Team) 33:33. Ženy: 
1. Barešová (Skalice 31:53), 2. Komárková 
(Olešnice) 34:12, 3. Skýbová (Brno) 36:08.

fl orbal
Jihomoravský přebor: Atlas ČKD Blan-

sko B – FBK Sokol Jedovnice 9:6. Atlas B – 
Gullivers Sokol Brno I C 3:5. FBC Sokol Iva-
novice na Hané B –1.FBO TJ Sokol Letovice 
4:4. FBO Orel Boskovice B – FbC Dohoda 
Tri Lamy Brno 6:7. Letovice – Orel Bosko-
vice B 5:7. Bulldogs Brno C – Jedovnice 8:5. 
  1.  Tišnov  6  5  1  0  39:16  16 
  2.  Bulldogs C  6  4  0  2  45:26  12 
  3.  Kuřim  4  3  1  0  15:10  10 
  4.  Gullivers C  6  2  3  1  23:24  9 
  5.  Boskovice B  6  2  2  2  28:25  8 
  6.  Sokol Brno III  4  2  1  1  31:16  7 
  7.  Ivanovice B  6  1  3  2  23:30  6 
  8.  Blansko B  6  2  0  4  29:44  6 
  9.  Dohoda  4  1  2  1  17:20  5 
  10.  Letovice  6  0  2  4  23:46  2 
  11.  Jedovnice  6  0  1  5  24:40  1

fotbal
Divize ženy: Holešov – Kotvrdovice 6:1 

(4:0), Krausová. Šternberk – Lažany 3:0 
(3:0). Kostelec – Kunštát 0:2 (0:0), Sokolo-
vá, Horáková. Brodek – Ráječko 1:0 (0:0), 
Koudelková. Boskovice – Drnovice 2:1 (1:1), 
Satrapová, Černá – Liznová.
  1.  Holešov  9  9  0  0  114:3  27
  2.  Kunštát  9  6  1  2  22:7  19
  3.  Kotvrdovice  9  6  1  2  24:10  19
  4.  Šternberk  9  5  1  3  15:21  16
  5.  Drnovice  9  5  0  4  15:29  15
  6.  Kostelec  9  4  0  5  16:22  12
  7.  Boskovice  9  3  2  4  15:17  11
  8.  Lažany  8  2  0  6  10:29  6
  9.  Brodek  9  1  0  8  6:64  3
  10.  Ráječko  8  0  1  7  2:37  1 

III. třída: Knínice – Vilémovice 0:1 (0:0), 
Stupka J. Ostrov – Lažany 0:2 (0:0), Malý Z., 
Podrazil. Olešnice B – Kunštát B 1:2 (0:1), 
Kubíček M. – Boček V., Horák O. Skalice – 
Vranová 6:0 (3:0), Haluza 2, Konečný, Ma-
rek, Vaněk, Suchý. Lipůvka – Ráječko B 0:1 
(0:0), Prokop. Bořitov B – Vísky 3:3 (0:3), 
Stejskal M. 2, Páral – Přikryl T., Šmeral, Mar-
tínek P. Kotvrdovice – V. Opatovice 3:0 (0:0), 
Kunc 2, Filip.
  1.  Skalice  12  9  1  2  34:15  28
  2.  Lipůvka  12  9  0  3  40:13  27 
  3.  Kotvrdovice  12  8  1  3  23:12  25 
  4.  Bořitov B  12  7  2  3  32:25  23
  5.  Vranová  12  6  3  3  29:25  21 
  6.  Vilémovice  12  5  5  2  22:14  20 
  7.  Vísky  12  5  2  5  29:21  17
  8.  Kunštát B  12  4  4  4  20:24  16 
  9.  V.Opatovice  12  4  2  6  28:24  14 
  10.  Knínice  12  2  4  6  14:24  10
  11.  Ostrov  12  3  1  8  16:32  10 
  12.  Lažany  12  3  1  8  17:37  10 
  13.  Ráječko B  12  2  3  7  15:34  9 
  14.  Olešnice B  12  2  1  9  10:29  7 

IV. třída: Svitávka – Vilémovice B 6:0 
(3:0), Chloupek J. 4, Stloukal, Přikryl. Vo-
děrady –Černá Hora B 3:2 (2:0), Mrázek, 
Švancara, Alexa – Menoušek 2. Kořenec B 
– Doubravice B 3:7 (2:3), Svoboda 2, Psohla-
vec – Štrof 3, Alexa 2, Sáňka J. st., vlastní. La-
žánky – Cetkovice 2:2 (1:2), Tomek, Klimeš 
– Najer R., Mitrovcij. Skalice B – Benešov 
1:8 (0:4), Fojt – Mucha 2, Andrlík, Abrahám, 
Laštůvka, Herda, Vondál, Ševčík. Jedovnice 
B – Adamov 5:2 (3:0), Nejezchleb 2, Pešička, 
Galita, Grómský – Beneš, Tlustý. Lomnice – 
Bukovina 7:1 (4:0), Žilka 3, Rochla, Němec 
2 – Novák L. Úsobrno – Valchov 1:0 (1:0), 
Vičar R. Cetkovice – Kořenec B 3:0 kont.
  1.  Benešov  12  10  2  0  67:12  32 
  2.  Lomnice  12  10  1  1  38:10  31 
  3.  Jedovnice B  12  10  0  2  39:19  30 
  4.  Svitávka  12  8  1  3  36:18  25
  5.  Voděrady  12  8  0  4  31:21  24 
  6.  Adamov  12  6  1  5  27:26  19 
  7.  Kořenec B  12  6  1  5  31:31  19 
  8.  Lažánky  12  6  1  5  28:35  19
  9.  Cetkovice  12  4  4  4  27:20  16 
  10.  Doubravice B  12  5  1  6  19:24  16 
  11.  Vilémovice B  12  3  0  9  16:29  9 
  12.  Č.Hora B  12  3  0  9  15:30  9
  13.  Úsobrno  12  3  0  9  16:40  9 
  14.  Bukovina  12  3  0  9  15:48  9 
  15.  Valchov  12  2  1  9  12:28  7 
  16.  Skalice B  12  2  1  9  12:38  7 

KP dorostu: Břeclav B – Blansko 2:1 
(0:1), Trtílek, st. a 2:4 (2:3), Horáček, Skou-
pý, Trávníček, Zouhar, ml. Bystrc – Boskovi-
ce 3:2 (0:1), Adamec, Gebnár, st. a 0:3 (0:2), 
Vybíhal 2, Živný.

I. třída dorostu: Slovan – Rudice 4:2 (1:0), 
Kocman, Luner. Rájec-Jestřebí – Kunštát 2:4 
(1:2), Krempaský 2 – Stehlík 2, Kunc, Sojka. 

II. třída dorostu, skupina A: Ráječko – 
Vavřinec 0:0. Lipovec – Lipůvka 2:5 (2:3), 
Musil F., Hebert – Hochman, Švejda 2, Pernica, 
ČK: Hebert – Nešetřil. Jedovnice – Ostrov 2:2 
(0:2), Slouka, Grómský J. – Doležel, Burgr, ČK: 
Holub, Ondráček (J). Adamov – Olomučany 
7:1 (3:0), Krátký L. 4, Krátký O., Smolík, Fla-
chs – Horváth. Sloup – Kotvrdovice 1:3 (1:0), 
Čípek – Zukal, Kocman, Kunc Jan. Jedovnice 
– Adamov 0:11 (0:4), Krátký L. 6, Krátký O. 2, 
Flachs 2, Mikulášek, ČK: Nezval – Horák.
  1.  Adamov  9  9  0  0  66:8  27 
  2.  Lipovec  9  7  0  2  31:15  21 
  3.  Ráječko  9  4  2  3  16:11  14 
  4.  Lipůvka  9  4  2  3  19:16  14 
  5.  Vavřinec  9  4  2  3  19:23  14 
  6.  Jedovnice  9  3  3  3  20:28  12 
  7.  Olomučany  9  3  2  4  10:15  11 
  8.  Kotvrdovice  9  3  0  6  11:19  9 
  9.  Ostrov  9  1  1  7  9:26  4
  10.  Sloup  9  1  0  8  8:48  3 

II. třída dorostu, skupina B: Lysice – 
Letovice 0:0. Voděrady – Cetkovice 2:2 (0:1), 
Klečka, Kropáč – Čarný, Horák. Vísky – 
Doubravice 1:1 (0:1), Trunda – Štrof.
  1.  Svitávka  7  7  0  0  30:3  21 
  2.  Lysice  7  4  2  1  26:6  14
  3.  Letovice  7  4  1  2  21:14  13 
  4.  Doubravice  7  3  2  2  17:11  11 
  5.  V.Opatovice  7  3  1  3  13:18  10 
  6.  Cetkovice  7  1  1  5  7:24  4
  7.  Vísky  7  1  1  5  6:24  4
  8.  Voděrady  7  0  2  5  8:28  2 

KP žáci: Blansko – Znojmo B 1:0, Che-
mčuk, st. a 8:0, Zmeko 4, Blažek, Šmerda, Sed-
lák, Študent, ml. Boskovice – Kyjov 2:1 (0:0), 
Stárek 2, st. a 3:0 (2:0), Závodný 2, Tichý. 

I. třída žáci: Židenice – Boskovice B 16:1, 
David, st. a 6:0, ml., Soběšice – Letovice 2:1, 
Foler, 3:3, Ducháčková 2, Pokorný, ml.

OP žáci, skupina A: Rájec-Jestřebí – 
Sloup 4:6 (1:3), Dvořák 3, Kunc – Novák 3, 
Furch 2, Slouka. Lipovec – Černá Hora 1:3 
(0:0), Šíbl – Kala, Bawihung, Kalina. Jedov-
nice – Kotvrdovice 4:0 (2:0), Res 2, Navrátil, 
Suffner. Lipůvka – Ráječko 2:1 (0:1), Matal 2 
– Staněk, ČK: Havlíček, Staněk (R). Vavřinec 
– Adamov 0:2 (0:0), Šmahel, Mužík. Ráječko 
– Jedovnice 3:0 kont..
  1.  Rájec-Jestřebí  9  7  1  1  65:15  22
  2.  Lipovec  9  6  1  2  33:11  19
  3.  Rudice  9  6  1  2  36:17  19 
  4.  Ráječko  9  5  1  3  33:21  16 
  5.  Sloup  10  5  1  4  36:30  16 
  6.  Adamov  9  4  2  3  18:13  14 
  7.  Č.Hora  9  3  3  3  20:18  12 
  8.  Lipůvka  9  3  1  5  11:23  10 
  9.  Jedovnice  9  3  0  6  15:34  9 
  10.  Vavřinec  9  2  1  6  6:16  7 
  11.  Kotvrdovice  9  0  0  9  4:79  0 

OP žáci, skupina B: Olešnice – Knínice 
2:3 (2:2), Svoboda 2 – Přikryl 2, Bečička. 
Lysice –Cetkovice 1:2 (1:1), Zeman – Letfus, 
Sychra. Svitávka – Kunštát 0:2 (0:1), Staněk 
2. Voděrady – Doubravice 10:0 (2:0), Štenc 4, 
Burgr 2, Hruška, Holásek, Dvořák, Chloupek. 
Vísky – Drnovice 0:2 (0:0), Dvořáček 2.
  1.  Kunštát  9  7  2  0  32:4  23 
  2.  Voděrady  9  7  2  0  29:2  23 
  3.  Knínice  9  6  1  2  17:9  19
  4.  V.Opatovice  9  5  3  1  31:5  18 
  5.  Cetkovice  9  5  1  3  29:20  16 
  6.  Svitávka  9  4  2  3  14:8  14
  7.  Drnovice  9  3  3  3  12:12  12 
  8.  Olešnice  10  4  0  6  22:24  12 
  9.  Lysice  9  1  0  8  5:28  3
  10.  Vísky  9  1  0  8  7:47  3 
  11.  Doubravice  9  0  0  9  1:40  0 

OP mladší žáci 7+1: Blansko B – Bosko-
vice C 1:0 (0:0), Ševčík. Kunštát – Vysočany 
7:0 (3:0), Novotný T. 2, Dočekal, Motyčka, 
Strnad, Fritz, Štěrba. Rájec-Jestřebí – Olo-
mučany 5:1 (3:1), Koumar 2, Pycun 2, Krej-
čí – Žáček. Boskovice C – Kunštát 3:6 (3:2), 
Stejskal D. 2, Hlaváček – Novotný 2, Staněk 
2, Čechová, Tenora.
  1.  Blansko B  9  8  1  0  87:6  25 
  2.  Kunštát  9  7  0  2  60:16  21 
  3.  Boskovice C  9  4  2  3  33:29  14 
  4.  Rájec-Jestřebí  9  4  1  4  38:25  13 
  5.  Olomučany  9  1  0  8  10:75  3
  6.  Vysočany  9  1  0  8  11:88  3 

OP přípravka, skupina A: Vavřinec – 
Olomučany 5:2 (2:0), Moravec, Blažek 2, Ne-
čas – Ondráš 2. Blansko – Lipovec 20:0 (10:0), 
Prudil 8, Ševčík 4, Souček 3, Němec, Bartoš 2, 
Rek. Jedovnice – Rudice 3:2 (0:1), Mlčoušek 
2, Kotoučková – Matuška 2.

  1.  Blansko  9  9  0  0  178:3  27 
  2.  Lipovec  9  6  0  3  29:40  18 
  3.  Rudice  9  4  1  4  26:33  13 
  4.  Jedovnice  9  4  1  4  34:56  13 
  5.  Olomučany  9  2  0  7  18:75  6 
  6.  Vavřinec  9  1  0  8  19:97  3

OP přípravka, skupina B: Rájec-Jestře-
bí – Blansko B 3:1 (1:0), Šamšula, Jarůšek, 
Sekanina – Crhonek. Lipůvka – Černá Hora 
0:5 (0:3), Chládek 3, Frýdek 2.
  1.  Rájec-Jestřebí  8  8  0  0  41:4  24 
  2.  Č.Hora  8  6  0  2  39:8  18
  3.  Blansko B  7  2  1  4  8:20  7 
  4.  Lipůvka  8  2  1  5  9:28  7
  5.  Ráječko  7  0  0  7  4:41  0 

OP přípravka, skupina C: Kunštát – Bo-
skovice A 1:13 (0:5), Motyčka – Štěrba 5, 
Vorlický, Papoušek, Ondroušek 2, Havelka, 
Stejskal. Olešnice – Boskovice C 2:0 (2:0), 
Janíček M. 2.
  1.  Boskovice A  6  6  0  0  69:3  18 
  2.  Drnovice  7  5  0  2  38:8  15
  3.  Olešnice  7  4  0  3  10:24  12 
  4.  Kunštát  7  1  1  5  13:47  4
  5.  Boskovice C  7  0  1  6  5:53  1 

OP přípravka, skupina D: Knínice – 
Boskovice B 1:1 (0:1), Mucha O. – Štěrba 
Radim. Svitávka – Boskovice D 10:2 (5:1), 
Pinkava, Holas 3, Jeřábková 2, Bureš, Hruška 
– Kotrhonz 2.
  1.  Boskovice B  6  5  1  0  22:6  16 
  2.  Knínice  7  4  2  1  37:12  14
  3.  Letovice  7  2  2  3  14:16  8 
  4.  Svitávka  7  2  0  5  21:31  6 
  5.  Boskovice D  7  1  1  5  7:36  4

hokej
Okresní přebor: Lysice – Černá Hora 2:3 

SN. Blansko – Letovice 13:2. Sloup – Březi-
na 5:4 PP. Rájec – Adamov 5:2.

kuželky
1. liga ženy: KK Slavia Praha – TJ ČKD 

Blansko 6,5:1,5 (3304:3202), Koplíková 549, 
Ševčíková 546, Musilová Z. 522, Musilová 
D. 507, Kalová 549, Šmerdová 529.
  1.  Přerov  6  6  0  0  37,5:10,5  12
  2.  Slavia  6  5  0  1  33,0:15,0  10
  3.  Šumperk  6  4  0  2  31,0:17,0  8
  4.  Zábřeh A  6  4  0  2  27,5:20,5  8
  5.  Val. Meziříčí  6  3  0  3  24,5:23,5  6
  6.  Chýnov  6  3  0  3  21,0:27,0  6
  7.  Konstruktiva  6  3  0  3  21,0:27,0  6
  8.  Náchod  5  2  0  3  16,0:24,0  4
  9.  Blansko  6  2  0  4  20,5:27,5  4
  10.  Zlín  5  1  0  4  13,0:27,0  2
  11.  Jičín  6  1  0  5  19,0:29,0  2
  12.  Zábřeh B  6  1  0  5  16,0:32,0  2

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – TJ Tře-
bíč 3:5 (3272:3310), Flek 509, Němec 607, 
Novotný 555, Porubský 567, Hlavinka 530, 
Michálek (Honc) 504. 
  1.  Třebíč  6  6  0  0  34,5:13,5  12
  2.  Rychnov  6  4  1  1  28,5:19,5  9
  3.  Blansko  6  4  0  2  30,0:18,0  8
  4.  Šumperk  6  3  2  1  29,0:19,0  8
  5.  Opava  6  4  0  2  27,0:21,0  8
  6.  Slavičín  6  3  0  3  23,0:25,0  6
  7.  BOPO  6  2  1  3  20,0:28,0  5
  8.  Ratíškovice  6  2  0  4  23,5:24,5  4
  9.  Vyškov  6  1  2  3  20,0:28,0  4
  10.  Přemyslovice  6  1  1  4  19,0:29,0  3
  11.  MS Brno B  6  1  1  4  15,0:33,0  3
  12.  Zábřeh  6  1  0  5  18,5:29,5  2

3. liga muži: TJ ČKD Blansko B – KK 
Slovan Rosice 2:6 (3170:3253), Šplíchal Jak. 
524, Procházka 527, Šmerda 537, Kotlán 518, 
Hlavinka 538, Kolařík 526. 
  1.  Č. Budějovice  6  5  0  1  32,5:15,5  10
  2.  Rosice  6  5  0  1  31,5:16,5  10
  3.  Benešov  6  4  1  1  30,0:18,0  9
  4.  Ivančice  6  4  0  2  30,5:17,5  8
  5.  Jihlava  6  4  0  2  27,5:20,5  8
  6.  Blansko B  6  3  0  3  25,0:23,0  6
  7.  Kutná Hora  6  3  0  3  20,5:27,5  6
  8.  Žirovnice  6  2  1  3  25,0:23,0  5
  9.  Vracov  6  2  0  4  20,0:28,0  4
  10.  Dačice B  6  2  0  4  19,0:29,0  4
  11.  Mistřín  6  1  0  5  16,5:31,5  2
  12.  Ratíškovice B  6  0  0  6  10,0:38,0  0

3. liga ženy: TJ BOPO Třebíč – TJ ČKD 
Blansko B 3:3 (1726:1732), Řehůřková 390, 
Semrádová 475, Nevřivová 436, Korcová 431.
  1.  Č. Třebová  4  3  1  0  18,0:6,0  7
  2.  Olomouc B  4  3  0  1  16,0:8,0  6
  3.  Nový Jičín  4  3  0  1  14,0:10,0  6
  4.  Třebíč  4  2  1  1  14,0:10,0  5
  5.  Blansko B  4  2  1  1  12,0:12,0  5
  6.  M. Slavia  4  2  0  2  14,0:10,0  4
  7.  Otrokovice  4  2  0  2  12,0:12,0  4
  8.  Odry  4  1  1  2  11,0:13,0  3
  9.  Náchod B  4  0  0  4  6,0:18,0  0
  10.  Vyškov B  4  0  0  4  3,0:21,0  0

Okresní podniková liga, extraliga: 
KSK – ČKD 1223:1301, Valášek P. 276, 
Neubauer 258 - Štrait 293, Pernica 271. 
VMS – A je to 1259:1233, Gilk 281, Starý 

262 - Brtníček 281, Daňková 265. DSB – 
ČBE A 1262:1157 Novotný 270, Brychta 
255 - Pola 263, Špidla a Nesrsta oba 237. 
JEZAT – TechTrading 1257:1157, Jalový 
266, Smejkal a Beneš oba 252 - Gross 247, 
Kratochvíl 233.
  1.  ČKD  5  4  0  1  1269,00  8
  2.  DSB Euro  4  3  0  1  1259,75  6
  3.  VMS  4  3  0  1  1252,25  6
  4.  VVR A  3  3  0  0  1248,67  6
  5.  TechTrading  5  3  0  2  1193,80  6
  6.  JEZAT  5  2  0  3  1204,60  4
  7.  Catering  4  1  0  3  1242,00  2
  8.  ČBE A  4  1  0  3  1206,00  2
  9.  KSK  4  1  0  3  1190,75  2
  10.  A je to  4  0  0  4  1217,25  0

1. liga: Koloniál – ČKD Turbo Technics 
1192:1188, Kuchař 254, Šlajch 248 - Novot-
ný 256, Kunc 256. Kadeřnictví ES – ITAB 
1213:1194, Čevela 253, Žitník 248 - Buchta 
258, Odehnal 254. 
  1.  Kadeřnictví  5  5  0  0  1234,00  10
  2.  VVR B  4  4  0  0  1250,00  8
  3.  Koloniál  5  4  0  1  1163,20  8
  4.  Hasiči  3  2  0  1  1181,00  4
  5.  ITAB  5  2  0  3  1164,20  4
  6.  Rapid  4  2  0  2  1145,50  4
  7.  Blanzek  4  1  0  3  1179,75  2
  8.  Turbo Technics  5  1  0  4  1164,20  2
  9.  AKK Blansko  4  0  0  4  1157,50  0
  10.  Nemocnice  3  0  0  3  1137,00  0

2. liga: Orel – ČBE B 1198:1038, Dvořák 
267, Götz 249 - Šlezinger 249, Skoták 218. 
BODOS – Relax Club 1061:1090 Učeň 244, 
Blézl 222 - Herčík 257, Polák R. 240. 
  1.  JMP RC  4  4  0  0  1163,25  8
  2.  Orel  4  4  0  0  1093,75  8
  3.  Relax Club  4  3  0  1  1113,50  6
  4.  BODOS  4  2  0  2  1129,00  4
  5.  SPŠ  4  2  0  2  1112,75  4
  6.  ČBE B  4  1  0  3  1091,50  2
  7.  Profi  Weld  4  0  0  4  1058,00  0
  8.  EKO systém  4  0  0  4  969,00  0

malá kopaná
1. liga: SADROS – Sudice 2:2, Kozárov – 

Karolín 7:1, Štěchov – Okrouhlá 5:2, Kvasar 
– Rozhraní 7:3, Pivrnec – Brumov 1.0, NO-
BICA – Orel 3:2.

2. liga: Holešín – Louka 3:0, Šebetov – 
Arsenal 3:0, FK Jabloňany – Býkovice 2:3, 
Kopeček – Suchý 5:0, MICROTEX – Poříčí 
4:1, Žďárná – Bedřichov 1:3.

3. liga: Vážany – Hasiči 3:1, PentaCo – 
StB Jabloňany 10:0, Spešov – Paradox 2:1, 
Šerkovice – Rudka 4:1, Lhota Rapotina – 
Světlá 3:9.

4. liga: Brťov – V. Opatovice 1:8, Vanovi-
ce – Červánky 1:4, Lažánky – Dlouhá Lhota 
7:3, Jestřebí – Valchov A 1:5, Olešná – Svi-
távka 5:0, kont. Čížovky – Tuzemák 6:5.

5. liga: Deštná – Drnovice 2:4, Obora – 
FPO 4:3, Rozsíčka – Dolní Lhota 1:1, Újezd 
u B. – Lhota u L. 3:9, Křetín – Sebranice 1:2.

Divize: Petrovice – Vítějeves 2:2, Norci 
– Žďár 7:2, Šebrov – Piccolo 1:1, Lysice – 
Adamov 2:6, Valchov B – Rudná 1:0, Kunič-
ky – H. Lhota 5:4.

Základní soutěž: Vysočany – Kněževes 
2:1, Rudka – OSK 6:2, Skalička – M. Chras-
tová 3:5.

stolní tenis

RP I: Boskovice B – Blansko D 17:1, 
Vysočany – Rohozec 9:9, Křetín B – Zbraslavec 
B 5:13, Petrovice – Křetín 6:12, Jestřebí – 
Šošůvka 7:11, Žďárná – Voděrady 7:11.

OP II: Žďárná B – Kunštát 3:15, Němčice – 
Voděrady B 7:11, Veselice – Jestřebí B 17:1, 

Vanovice – Bořitov 8:10, Zbraslavec C – 
Rudice 7:11, Šošůvka B – Adamov 9:9.

OP III: Letovice – Petrovice B 13:5, 
Boskovice C – Svitávka 5:13, Veselice B – Rájec 
4:14, Brumov – Borotín 9:9, Vysočany C – Křetín 
C nehl., Rohozec B – Vysočany B 12:6.

OP IV: Svitávka B – Letovice B 9:9, Olešnice 
– Kunštát B 13:5, Šošůvka C – Rohozec C 12:6, 
Křetín D – Petrovice C 6:12, Rájec B – Vanovice 
B 9:9, Zbraslavec D – Němčice B 10:8.

OS I: Žďárná C – Vysočany D 9:9, 
Okrouhlá – Němčice C 16:2, Vanovice C – 
Lhota Rapotina 4:14, Bořitov C – Kuničky 
5:13, Petrovice D – Bořitov B 5:13, Voděrady 
C – Velenov 11:7.

OS II: Kunštát C – Šošůvka D 9:9, Rájec C 
– Zbraslavec E 7:11, Letovice C – Jasinov 14:4, 
Křetín E – Chrudichromy 6:12. 

OS III: Kunštát D – Lhota Rapotina B 
nehl., Velenov B – Boskovice D 13:5, Olešnice 
C – Okrouhlá B 3:15, Petrovice E – Olešnice 
B 1:17.

šachy
Jihomoravský přebor: Lipovec – Znoj-

mo 5,5:2,5, Pisk, Sekanina, Handl, Chládek 
Vl., Rada 1, Habina 0,5.  (bh)

Bohumil Hlaváček

Boskovice, Blansko - Víkendo-
vé kolo hokejové krajské ligy bylo 
pro oba celky z našeho regionu 
úspěšné. Boskovice rozdrtily Vel-
kou Bíteš a mladíci z blanenských 
Dynamiters zaskočili favorizova-
nou Kroměříž.

SK Minerva Boskovice – HC 
Spartak Velká Bíteš 7:1 (2:1, 1:0, 
4:0), Buďa, Tesař 2, Kroupa, Kar-
ný, Antoňů. Boskovice: Hracho-
vina (Zrza) – Buďa, Antoňů, Pro-
vazník, Honzek, Maksa, Stanček – 
Holý, Šlapanský, Karný, Horáček, 
Veselý, Kroupa, Tlamka, Komínek, 
Tesař, Tůma. Diváků: 200.

Úvod utkání vyšel domácím na 
jedničku, když již ve 3. minutě 

vedli 2:0 díky Buďovi a Tesařovi. 
Velká Bíteš kontrovala v 7. minutě, 
to bylo ale z její strany, co se týče 
branek, vše.

Ve druhé třetině se při přesilov-
ce před bránou nejlépe orientoval 
Kroupa a zvýšil na 3:1. Boskovičtí 
si s chutí zastříleli v poslední čás-
ti hry. Čtvrtou branku zazname-
nal Karný, pátou ranou od modré 
Buďa. Druhého gólu v zápase se 
dočkal i nestárnoucí Tesař, pečetil 
v 57. minutě Antoňů. 

Dynamiters Blansko HK – HK 
Kroměříž 4:3 (2:1, 0:1, 2:1), Bílý 
D. Kuběna, Kazda, Jakubec. 

Dynamiters vstoupili do zápasu 
se snahou odčinit debakl z utkání 
se Šternberkem. A to se jim také 
podařilo. Tentokrát se vyvarovali 

chyb v začátku utkání, které je stá-
ly v minulých utkáních zbytečné 
branky. Ve 4. minutě vystřelil hned 
po vhazování David Bílý a střela 
prošla do branky. V 8. minutě pak 
ujel Kuběna a zkušeně proměnil. 
Domácí si vytvořili další brankové 
příležitosti, skórovali ale hosté No-
vákem a ve druhé třetině se stejné-
mu hráči podařilo vyrovnat. 

Zápas se začal otáčet ve 46. mi-
nutě, kdy kroměřížský Murín dal 
na 2:3. Domácí ale nerezigno-
vali a výsledkem byla vyrovná-
vací branka z hole Kazdy hned 
ve 48. minutě. Utkání gradovalo 
a hrdiny byli oba brankáři. Zvláš-
tě domácí Vlach, který zlikvidoval 
několik samostatných nájezdů hos-
tujících hráčů. V 54. minutě zatáhl 

kotouč za branku domácí Němec. 
Z jeho zpětné přihrávky skóroval 
Jakubec a pečetil výsledek. Hos-
tům nepomohla v závěru ani téměř 
dvouminutová power play, Dyna-
miters vítězství udrželi.

Příští domácí utkání: Blansko - 
Velká Bíteš (30. 10. v 16 hod.). 
  1.  Uh. Brod  5  4  1  0  0  0  27:18  14 
  2.  Šternberk  5  4  0  0  0  1  32:15  12 
  3.  M. Budějovice  4  3  1  0  0  0  26:14  11 
  4.  Boskovice  5  3  0  0  2  0  20:13  11 
  5.  Uh. Ostroh  5  3  1  0  0  1  24:18  11 
  6.  Velká Bíteš  4  2  0  0  0  2  15:20  6 
  7.  Plumlov  4  1  1  0  1  1  13:19  6 
  8.  Blansko  5  2  0  0  0  3  18:30  6  
  9.  Kroměříž  5  1  1  0  0  3  11:13  5  
  10.  Úvoz  5  1  0  0  1  3  20:27  4  
  11.  V. Meziříčí  5  1  0  0  0  4  11:16  3  
  12.  Brumov  4  0  0  0  1  3  11:16  1  
  13.  Břeclav B  4  0  0  0  0  4  12:21  0
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Ukázka výcviku dravých ptáků

V pátek 15. října se žáci ZŠ Blansko, Erbenova 13 nemohli dočkat velké 
přestávky. Čekala je zajímavá výuka na školním hřišti, ukázka výcviku dra-
vých ptáků, pořádaná skupinou Seiferos.

Žáci uviděli naši největší sovu výra velkého, obratného zajíce ulovil ra-
roh velký, sokol lovecký padal střemhlav na bažanta, jestřáb lesní v okamži-
ku dokázal chytit kličkující kunu a největší z našich dravců, orel bělohlavý, 
zakroužil nad hlavami žáků.

Nádherné dopoledne zpříjemnily i třpytivé paprsky podzimního sluníčka. 
 Anežka Šupová, učitelka ZŠ Blansko, Erbenova 13

Francouzi o nás mnoho nevědí
V rámci projektu Do světa, jímž Jihomoravský kraj fi nančně podporuje 

výuku cizích jazyků, jsme se rozhodli zjistit, jak žijí lidé v metropolích zemí, 
jejichž jazyky jsou vyučovány v naší škole, to znamená v Berlíně, Londýně 
a Paříži. Také nás zajímalo, co tito lidé vědí o nás, o České republice a je-
jích obyvatelích. Proto se na začátku října z OA a SZdŠ Blansko vypravilo 
do hlavního města Francie šest studentek společně se dvěma učiteli, Petrou 
Janovskou a Milanem Šobou.

První den jsme navštívili moderní čtvrť La Defense, kde se k nebi tyčí 
několik mrakodrapů. Symbolem této městské části je La Grande Arche, tedy 
„moderní“ vítězný oblouk. Poté jsme se vydali po nejznámější a nejnavště-
vovanější čtvrti Le Champs-Elysées k Vítěznému oblouku. Nejvíce nás však 
uchvátila noční Eiffelovka, jež nás ozářila několika tisíci blikajících svě-
télek.

V úterý nám počasí příliš nepřálo, ale i přesto jsme navštívili městskou 
čtvrť Montmartre, baziliku Sacré-Coeur, hřbitov, kde je pochován např. 
Adolphe Sax, vynálezce saxofonu, kabaret Moulin Rouge či muzeum parfé-
mů Fragonard, kde jsme si mohli zakoupit pravý francouzský parfém. 

Ve středu jsme vyjeli na vrchol Eiffelovy věže a uchvátil nás výhled na 
celou Paříž. Poté jsme se vydali ke katedrále Notre-Dame a nejvíce času 
jsme si nechali na návštěvu Louvru. Bohužel jsme neviděli všechny expozi-
ce, protože na prohlídku tak obsáhlé sbírky bychom potřebovali nejméně tři 
dny. Ovšem obraz Mony Lisy jsme si nenechali ujít.
Čtvrtek byl dnem, na který jsme se nejvíce těšili. Čekala nás návštěva 

Disneylandu, který sice není typickou pařížskou pamětihodností, ovšem 
nám se splnil dávný dětský sen. Užili jsme si spoustu zábavy na různých 
atrakcích. Den jsme zakončili večeří v japonské restauraci, kde jsme všich-
ni poprvé ochutnali sushi tradičními hůlkami. Někdo měl na jejich uchopení 
talent prostě od přírody a někdo se zase moc nenajedl.

Poslední den jsme využili k vyplňování dotazníků, které měly zjistit, co 
obyvatelé Paříže vědí o naši zemi. Občas jsme se pobavili, ale většinou nás 
docela zamrzelo, že o České republice neví vůbec nic. V pátek odpoledne 
jsme Paříži naposledy zamávali a vydali se zpět k domovu.

 Kateřina Heilerová, studentka OA a SZdŠ Blansko

Výprava za poznáním
Můžeme v Moravském krasu vidět výra velkého? Ve které jeskyni byl na-

lezen bronzový býček? Poznáš nejznámější stavební památky Moravského 
krasu? Čím se liší netopýr a vrápenec? Na tyto a mnohé další otázky hledali 
odpověď žáci IX.A a IX.B ZŠ Boskovice, nám. 9. května pod vedením vyuču-
jících Jany Svobodové a Jany Formánkové ve výstavní expozici MZM Brno 
v Dietrichštejnském paláci Moravský kras známý i neznámý. 

Mezitím si mohli sestavit model krápníku a uvědomit si, jak dlouho roste, 
poznávat a přiřadit vzorky hornin, umístit fotografi e turistických zajíma-
vostí do mapy nebo prolézat umělou jeskyní. Přitom obdivovali vzácnou 
prvosenkovitou rostlinu Kruhatku Matthioliho, která si tam „hověla“ v ma-
lém květináči, ač je jinak v ČR k vidění pouze v propasti Macocha, kde roste 
podle badatelů už několik tisíc let.

Protože všichni své úkoly splnili na výtečnou, mohli se posadit do loďky 
a svézt se prostřednictvím fi lmu po ponorné říčce Punkvě. Pak už účast-
níky exkurze čekal „Špilas“, tedy hrad Špilberk a jeho kasematy. Během 
prohlídky si každý mohl udělat vlastní obrázek, proč se tomuto místu říká 
„žalář národů“ a jaké životní podmínky tu měli uvěznění od dob Marie 
Terezie až po konec 2. sv. války. Nakonec se shodli, že ani pro vyhlášené 
zločince typu Jana Jiřího Grassela, Václava Babinského či barona Trencka 
to rozhodně nebyl „fešácký kriminál“ a dnešní odsouzení by s nimi určitě 
neměnili. A odradila by je návštěva kasemat od trestné činnosti? Kdo ví. 
Naše žáky jistě neodradila od poznávání dalších zajímavých míst regionu.

  Jana Svobodová, ZŠ Boskovice, nám. 9. května

Cetkovice mají nové hřiště
Ve středu 13. října bylo v Cetkovicích slavnostně otevřeno víceúčelo-

vé hřiště, které bude sloužit všem občanům obce i lidem z okolí. Žáci ze 
základní školy na něm budou trávit hodiny tělesné výchovy a hrát si tam 
budou i děti z družiny. Odpadnou tak hry na místních komunikacích a při-
lehlých chodnících. Všechny děti byly doslova „nažhaveny“ na otevření. 
Jako první hřiště vyzkoušeli mladí fotbalisté Sportovního klubu Cetko-
vice. Celý areál byl vybudován s fi nanční spoluúčastí MAS Partnerství 
venkova.  Petr Horák

Pastelové barvy podzimu 
Barevné listí stromů, „zubaté“ sluníčko, mrazivá rána, vůně burčáku 

a jablečného moštu, zralá nádhera květů jiřin, to vše dělá podzim a jeho babí 
léto hned po jaru druhým nejkrásnějším obdobím roku. Pro někoho možná 
tím vůbec nejkrásnějším. Ale podzim, to jsou i mlhy, plískanice, tma brzy ve-
čer a dlouho ráno, příroda ukládající se k spánku. Aby nás po celou dobu, 
než vládu převezme paní zima, provázela ona první podoba podzimu, o to se 
pokusí Galerie Kruh svou podzimní prodejní výstavou nazvanou Pastelové 
barvy podzimu.

Návštěvníkům představí svoje nejnovější práce inspirované podzimním ča-
sem několik autorů, kteří s galerií trvale spolupracují. Letovická výtvarnice 
Ivana Škrancová bude prezentovat novou kolekcí ručně malovaných textilií 
a skleněných vitráží a malíř Jan Dvořák z Benešova u Prahy nové motivy 
podzimní krajinomalby. Řadu novinek najdou návštěvníci v široké nabídce 
keramické tvorby, v mnoha případech tematicky zaměřené na podzimní dary 
přírody - soupravy na švestkovou pálenici nebo kávu a čaj k večernímu po-
sezení s rodinou či přáteli... Mezi novinkami zaujme návštěvníky především 
originálně dekorovaná užitková keramika zlínského autora Jiřího Vyorala. 

Jako další novinku připravila Galerie Kruh pro své návštěvníky výstavu 
obrázků blanenské výtvarnice Ireny Vašíčkové. Tyto obrázky tvořené zvlášt-
ní technikou „decoupage“ každého diváka chytnou přímo za srdce. Zvláště 
v dnešní náročné době, plné stresu a spěchu, přinášejí pohodu a úsměv. 

Výstava v Galerii Kruh na náměstí Svobody v Blansku potrvá od poloviny 
října do konce listopadu. Všichni milovníci podzimu a výtvarného umění jsou 
srdečně zváni.  Naďa Formánková

Větrné odpoledne přálo drakům
Každoroční pouštění draků ve Voděradech se většinou koná na bývalé 

skládce. Ani letos tomu nebylo jinak. Drakiáda proběhla 14. září, počasí 
se opravdu vydařilo, a tak byla účast oproti předchozím ročníkům mno-
hem vyšší. Na přípravě této akce se podílí ZŠ Voděrady a sdružení rodi-
čů. Pohodu ze společně stráveného odpoledne si odnášely nejen děti, ale 
i rodiče, kteří přišli své ratolesti povzbudit. O co méně vzlétali draci, o to 
rychleji běhala jejich obsluha. Takže alespoň kondice některých účastníků 
byla prověřena víc než dokonale. Na závěr se uskutečnilo rozdávání cen 
a diplomů podle hesla, že nikdo nesmí odejít domů s prázdnou. Děti si 
odnesly diplomy a ceny např. za nejhezčího draka, za ručně vyrobeného 
draka a draka s nejdelším ocasem.  Lenka Opluštilová

Hurá do plavání
Druháci a třeťáci ZŠ Blansko v Erbenově ulici vyměnili vyučovací 

hodiny tělesné výchovy v tělocvičně za bazén. Hned druhý týden v září 
zahájili školáci plavecký výcvik. Během druhé a třetí třídy si malí plavci 
pod vedením zkušených instruktorek zvykají na vodní prostředí, seznamují 
se s hygienou plavání a se základními plaveckými dovednostmi. Plavání 
patří mezi oblíbené hodiny, na které se děti velmi těší.

 A. Lysoňková, S. Poláková, A. Štěrbáčková

Přehlídka sokolských sborů
V sobotu 9. října v boskovické sokolovně přivítala sokolská a hudbymilov-

ná veřejnost účastníky VI. Národní přehlídky sokolských pěveckých sborů. 
Tato významná událost se konala za podpory Ministerstva kultury ČR, České 
obce sokolské, Sokolské župy Krále Jiřího a TJ Sokol Boskovice. V neopako-
vatelné atmosféře se v sále sokolovny představilo šest pěveckých sborů z celé 
České republiky. Obecenstvo s napětím očekávalo pěvecké výkony sborů 
a nebylo zklamáno.

Slavnostního zahájení se ujal vzdělavatel ČOS bratr doc. RNDr. Zdeněk 
Mička. A již nastupuje sbor Foerster ze Sokola Jihlava. Zaznívá píseň nám 
tak drahá, Kde domov můj, všichni se připojují a tak společně zahajujeme 
přehlídku. Následuje ženský pěvecký sbor Píseň Sokola Jedovnice. Zaujal li-
dovými písněmi, sólovými hlasy na profesionální úrovni, potleskem odměňu-
jeme sbor z nedalekých Jedovnic se sbormistryní Magdalenou Javorskou.

Nadšeně zdravíme smíšený sbor Zvukovod Choceň vedený sbormistrem 
Jiřím Kunčickým. Sálem zní písně z jižních Čech, ale také Ukolébavka Carl 
Maria von Webera i swingový spirituál, nejvíce si nás získala píseň Lesní 
studánka J.B. Foerstera. Následuje pěvecký sbor z Háje ve Slezsku. Pod ve-
dením sbormistryně Adély Šaldové zní slezské, moravské i české lidové pís-
ničky. Obdivujeme i vrcholný pěvecký výkon v písni Svítá slavné trojice Ježek, 
Voskovec, Werich. Sálem doznívá potlesk a již nastupuje pěvecký sbor Sokola 
Huntířov nad Jizerou. Na závěr s napětím očekáváme smíšený sbor Gaudium 
Praha Sokola Královské Vinohrady a 1. LF UK Praha. Čtyřicetičlenný sbor 
vedený Vladimírem Součkem nezklamal naše očekávání. Skladby Sanktus, 
Ave regina, Pie Jesu, ale i písně A. Dvořáka a B. Smetany profesionálně pro-
vedené si získaly publikum v sále. Nadšený potlesk provází slavný Sbor Židů 
G. Verdiho. Ještě v nás doznívají podmanivé melodie a k publiku i ke svému 
sboru se obrací dirigent a všichni společně zpíváme sokolskou píseň „6. čer-
vence“. Společně se loučíme se všemi účastníky VI. Národní přehlídky.

Co říci závěrem? Děkujeme všem účastníkům, za pořadatele K. Mala-
chovi z TJ Sokol Boskovice, E. Bílkové za úvodní slovo a PhDr. K. Volkové 
z ČOS za možnost uspořádání přehlídky v Boskovicích a těšíme se na další 
setkání v dubnu příštího roku, kdy se v boskovické sokolovně uskuteční již 
VII. Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel. 

 Eliška Pokorná a Miroslava Matoušková

Svitávecký sbor na Vysočině 
Na pozvání zavítal pěvecký sbor ze Svitávky tentokrát na Vysočinu. Cí-

lem jeho cesty bylo poutní městečko s poutním chrámem Panny Marie 
v Přibyslavicích u Třebíče. Při hlavní ranní mši svaté sbor zpíval Missa 
Lorreta od A. Říhovského. Zaznělo též Jubilate Deo a v závěru mše sva-
továclavský chorál. Po mši svaté se ujal sboru průvodce a podal všem 
zpěvákům vyčerpávající výklad o historii zdejšího poutního kostela. Poté 
sbor Otci Bohumilovi poděkoval za pozvání a milé přijetí a pokračoval do 
nedaleké Třebíče.

Tam se v chrámu sv. Martina uskutečnilo druhé vystoupení. Při hlavní 
nedělní mši svaté, kterou sloužil děkan P. Jiří Dobeš, sbor zpíval Kyrie, 
Gloria, Sanctus, Benediktus a Agnus od A. Říhovského. Po obědě jsme 
se odebrali na prohlídku města, zvláště nás zaujala jeho židovská část. 
Odtud jsme se odebrali do areálu kláštera, kde na nás nejvíce zapůsobi-
la krása a mohutnost baziliky sv. Prokopa a Panny Marie. Průvodkyně, 
která nás celou bazilikou provázela, detailně všechny seznámila s historií 
i současností.

Ve druhé části nedělního odpoledne vystoupil sbor na koncertu duchov-
ní hudby opět v chrámu sv. Martina. Skladby Bacha, Schumana a Lin-
ka na varhany přednesl Mir. Maňoušek, posluchač církevní konzervato-
ře v Opavě. Po něm následoval sólový zpěv Ave Maria v podání Mirky 
Vávrové. Svatojánský sbor pak vystoupil se skladbou Zdrávas Maria od 
J. Nešvery. Sbor řídila Leontina Koryčánková, na varhany doprováze-
la Lenka Fojtová. Dalším vystupujícím byl místní svatomartinský sbor 
pod vedením sbormistra Jaroslava Paika, který skladbami Iže Cheruvymy 
a Ave Marií nadchl přítomné publikum. Samotnou varhanní skladbu od 
J. S. Bacha uvedla Lenka Fojtová, absolventka JAMU. Na závěr koncertu 
duchovní hudby zazpívala obě pěvecká tělesa - svatomartinský a svato-
jánský sbor společnou skladbu Gloria od V. Říhovského za řízení Leontiny 
Koryčánkové.

Velkým aplausem byli odměněni všichni účinkující. Zvláštní dík patří 
hlavnímu organizátorovi i za pozvání do Třebíče panu Paikovi. Poděko-
vání z tohoto místa si zaslouží též Leontina Koryčánková,varhaníci i zpě-
váci. Po přátelském posazení se sbor s Třebíčí rozloučil a vracel se do 
míst svých domovů.  Miroslav Holík

Poděkování boskovické Minervě
Okresní výbor ČSBS jménem všech odbojářů Boskovic a okresu děku-

je boskovickému závodu Minerva a jeho ředitelství za vzornou renovaci 
pomníku boskovických odbojářů před budovou závodu. Vedení závodu 
ve spolupráci s ČSBS projevilo vzácné pochopení pro obnovu památníku 
těch, kdo položili život za republiku. Děkujeme.

 Za OV ČSBS Dr. Jiří Jaroš Nickelli, předseda

Výstava Jiřího Brtnického
V blanenském muzeu se koná výstava obrazů akademického malíře Ji-

řího Brtnického z Letovic. 
Vernisáž zahájila ředitelka muzea Eva Nečasová, poté předala slovo 

Jaroslavu Bránskému, který rozsáhlou, ale velice poutavou řečí seznámil 
účastníky vernisáže s tvorbou malíře Brtnického, zvláště s jeho novým 
souborem abstraktních dekorativních obrazů připravených pro výstavu 
v blanenském zámeckém muzeu. Účast na vernisáži byla hojná. Průběh 
slavnostního zahájení výstavy zpestřil kytarista s dvěma melodicky pří-
jemnými skladbami.  Radomír Šmeral

Hubertova jízda v Drnovicích
V sobotu 23. října jsme v Drnovicích v areálu pod Jánem přivítali ame-

rické přátele, rudé a bledé tváře, u příležitosti IV. Hubertovy jízdy, kte-
rá ukončila letošní jezdeckou sezonu. Lot jezdců vedla Nšo-či a Vinetou 
v doprovodu Ribany, Old Shaterhanda, Kalamity Jane s ostatními jezdci.
Lot uzavíraly koňské povozy. Vyjížďky se zúčastnili v hojném počtu i di-
váci, kteří využili přistavené konibusy. V závěrečném halali ulovila lišku 
bledá tvář Radim Kamba-Brix. Děkujeme všem zúčastněným, jezdcům 
i divákům a těšíme se na další akce pořádané Jezdeckým klubem BONUN 
o.s. Drnovice.  Irena Dvořáčková
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městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích
Aktuální provozní doba

                    plavecká část   rekreační část
Úterý 

26. 10. 630-1200 1330-1600 1830-2100 1000-1200 1330-1530 1830-2100

Středa 
27. 10. 630-1400 1530-1730 1830-2100 1100-1400 1530-1730 1830-2100

Čtvrtek 
28. 10. 1000-2000 1000-2000

Pátek 
29. 10. 1000-2100 1000-2100

Sobota 
30. 10. 1000-1100 1200-2100 1000-2100

Neděle 
31. 10. 900-2000 900-2000

pondělí 8. listopadupondělí 8. listopadu

stálé akcestálé akce
Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) * Velké 
Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana Antonína Křou-
pala a Kartografi cká díla pro zrakově pos  žené, Důlní mapy a plány (do 30. 11.) * 
Boskovice - Areál Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Lysice - Zámek: Loutky 
na zámku (stálá výstava), Jana Hejlová, obrazy (do 31. 10.) * Kunštát - Zámek: Co 
zjis  l průzkum (do 31. 10.) * Blansko - Knihovna: Salon výtvarníků Blanska (29. 10.) 
* Letovice - Kulturní dům: Čína známá neznámá (do 30. 10.) * Letovice - Galerie 

neděle 7. listopaduneděle 7. listopadu
KINAKINA

Blansko v 15 hod. Představení pro dě  : Kamarád krteček.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Expendables: Postradatelní.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 
Ráječko - Stará škola ve 20 hod.: Mar  nské hody, hraje Pohoda. 

AKCEAKCE
Lysice - Mateřské centrum Jablíčko v 9 hod.: Cvičení s Dorotkou, pohybové 
ak  vity s říkadly a básničkami pro dě   od 1 do 4 let. 

2. listopadu v 19.30 h, Dělnický dům
Původní česká komedie Jaromíra Břehového, 
která nás zavede do luxusního sanatoria, ve 

kterém má bohatá panička OTÝLIE zhubnout.

Hrají: Pavel Trávníček – doktor Untrlauf, Kateřina Kornová – 
primářka, Petr Jablonský – Aleš sportovní instruktor, Hana Sršňová 

– Otýlie Raftová, V. Upír Křejčí – Ámos sousední pacient a další.

Předprodej a rezervace vstupenek v Informační kanceláři Blanka, 
ul. Rožmitálova, tel. 516 410 470.
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STŘEDNÍ TĚŽKÉ

Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ
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KŘÍŽOVKAKŘÍŽOVKA  „Můj manžel je teď jako sopka.“ „Tak žhavý?“ „Kdepak, (tajenka).“„Můj manžel je teď jako sopka.“ „Tak žhavý?“ „Kdepak, (tajenka).“

RUDODŘEV HLAVA 
KLÁŠTERA ULIČNÍK INDIÁNSKÁ 

ZBRAŇ
SYMET-
RÁLA TAJENKA ÚŘAD 

EMÍRA
LYŽAŘSKÝ 
POZDRAV

LITINOVÝ 
PLÁT

OBDĚLÁ-
VATI 

POLE
PASTEVEC

CHEM. VZ. 
HYDROXIDU 

DRASEL-
NÉHO

BITVY
TEČKA

V TELEGRA-
MU

SPZ. OKR. 
OPAVA

OSM 
(SLOV.)
ELIŠKA 
(DOM.)

VOZÍK
ÚKON

DVĚ 
MUŽSKÁ 
JMÉNA

PLANETKA
OREL 

(SLOV.)
BICYKL

CITOSL. 
TROUBENÍ
ZPÁTEČNÍK

ČESKÁ 
ŘEKA

PŘEDLOŽ-
KA

DÍLČÍ 
ROZPOČET

VOJÁK
BAKTÉRIE

NERVOVÝ 
ZÁŠKUB
ŠPRÝM

POHYB 
VZDUCHEM

SAZE
OBÁLKY

ZKRATKA 
ŠEDOZEMĚ

PLŽ
NAŘÍKAT

ŠVÝCAR-
SKÁ 
ŘEKA

CHEM. ZN. 
ASTATU

PŘÍSTAVNÍ 
HRÁZ

OBYVATEL 
PYRENEJÍ

ČESKÝ 
MALÍŘ
STÁTNÍ 

POKLADNA

BYLINKÁŘ-
KA

ÚSEKY

ŘECKÝ BŮH 
VÁLKY
HAVÍŘ 
(ZAST.)

AR (SLOV.)
ODĚVY

ÚČES
SPZ OKR. 
SVITAVY

ŠATY

SLEPIČÍ 
CITOSL.

SPZ OKR. 
KARVINÁ

MUŽSKÉ 
JMÉNO
TOMÁŠ 
(DOM.)

ČÁST 
PŘÍSTAVU

PES
OŘECH

CHEM. ZN. 
TERBIA

SOCHAŘŮV 
VÝTVOR

EVROPAN ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ

ZKRATKA 
RUTHER-
FORDU

ALKOHOL. 
NÁPOJ
GIBBON

OCHUCO-
VAT SOLÍ
LEPIDLO

ZBRANĚ

OVAŘENÉ 
MASO

DRUH 
PLODU POPRAVČÍ

STARÝ 
HUDEBNÍ 
NÁSTROJ

KOHOUTEK
V SUDU

AFRICKÝ 
SLON

Domino: Jan Čihák, obrazy (do 31. 10.) * Blansko - Galerie Ve Věži: Matěj Mrázek, 
obrazy (do 31. 10.) * Blansko - Muzeum: Jiří Brtnický, obrazy (do 15. 11.) * Blansko 
- Galerie města Blanska: Jiří Černický (do 3. 11.) * Boskovice - Galerie Otakara Kubí-
na: Jan Odvárka, obrazy (do 31. 10.) * Letovice - Galerie Pex: Bohumil Nečas, obrazy 
(do 25. 11.) * Blansko - Galerie Kruh: Výstava obrazů, keramiky, tex  lu a skla (do 30. 
11.) * Boskovice - Muzeum Boskovicka: Malá Haná - krajina a člověk (do 28. 11.) * 
Kunštát - Infocentrum: Fotografi e Lukáše Hrdličky a Pavla Svobody (do 26. 11.).

Kontakt na redakci
volejte

516 410 243, 774 408 399516 410 243, 774 408 399
pište

redakce.zrcadlo@centrum.czredakce.zrcadlo@centrum.cz
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 Wilmar, tel.: 516 418 888 � mobil: 775 945 627 (wilmar) � www.wilmar.cz

VÝROBA A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ 
 - zítřejší okna za včerejší ceny
                                 - pomůžeme vám při získání dotací 
SLEVA dalších 5 % při uplatnění tohoto kupónu!
Demontáž, zaměření, konzultace a mikroventilace ZDARMA!

 Dodání a montáž 
 obložkových dveří 
  SLEVA do konce října 2010 

                     -10 % 
na obložkové 
dveře!!!

 zítřřeeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjššššší oknna zítřřeeejjjjjjjjššššší okknna
                                                                       
SLEVA d lší h 5 % ři
ZELENÁ ÚSPORÁM

KUPON
na slevu5 %

�

� KUPO
N

na 
slev

u
10 

%

�

�

INZERCE: 

� 776 101 004
e-mail: 

j.oldrich@ centrum.cz

LÉKÁRNA
NEMOCNICE BLANSKO

otevírací doba: 
po-pá: 7.00 –22.00 h

so, ne, svátky: 8.00–22.00 h

� dárkové poukazy 
 pro vaše blízké
� prodejna zdravotnických 

potřeb součástí lékárny
� možnost využití výhod 

lékových a klientských karet
� možnost platby 
 platebními kartami
 a sodexo poukázkami

Více info v lékárně 
nebo na www.nemobk.cznebo na www.nemobk.cz

Nemocnice Blansko, Sadová 33,  lékárna: tel.: 516 838 160,  prodejna zdrav. potřeb: 516 838 162 

SLEVA 30 Kč z doplatku!
www.nemobk.cz

DOMOV PRO SENIORY 
Černá Hora
příspěvková organizace

si vás dovoluje pozvat 
dne 5. listopadu 2010 od 14.30 hodin

na přátelské setkání bývalých 
zaměstnanců při příležitosti oslav  

     60. výročí založení  
       Malé občerstvení a živá hudba.

Srdečně zvou všichni zaměstnanci 
a uživatelé sociálních služeb

Nej, nej, nejlevněji
CHORVATSKO 2011
BAŠKA VODA + DUČE

SPECIÁLNÍ CENY PŘI VČASNÉM ZAPLACENÍ 
TÝDENNÍ POBYT (7 nocí) ZDARMA

TÝDENNÍ POBYT ZDARMA  platí v měsíci 
červnu a září, při zaplacení dopravy, polopenze 
a pobytové taxy do 31. 12.  2010 
dospělá osoba dítě 12–18 let dítě do 12 let
 4 740 Kč 4 600 Kč 3 990 Kč 

BAŠKA VODA: penzion RADMAN+DAVOR, 200- 
400 m od oblázkové pláže, 2–4lůžkové pokoje 
nebo apartmány s klimatizací,vlastní soc. zařízení, 
balkony s výhledem na moře i na hory, možnost 
vlastního vaření, v přízemí penzionu DAVOR je 

restaurační jídelna s českou polopenzí 

OMIŠ – DUČE: penzion RADOŠ, 30 m od 
písčité pláže, 2–4lůžková studia s vlastní kuchyní, 
sociálním zařízením, balkony s výhledem na moře 

i na hory, možnost vlastního vaření, 
chorvatsko-česká servírovaná polopenze 

Těšíme na Vaše rezervace: tel: 516 410 534, 607 547 356, 
Blansko, Nám. Svobody 15

HIMMER - www.himmer.cz Čiště-
ní koberců, broušení parket, půjčov-
na strojů pro úklid, prodej: vše pro 
úklid. Blansko, Svitavská 7/500. Tel.: 
516 414 696, mobil: 721 066 026.

PŮJČKA PRO VŠECHNY
A NA VŠECHNO. Neplatíte žádné 
poplatky předem. Rychlé schválení 

úvěru s minimem podkladů.
Vedení úvěrového účtu zdarma.

Volejte: 775 914 105.

PODNIKATELSKÁ INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODEJ

Prodám fenečku jorkšírský terier, 4 
měsíce, je s čoko genem, cena 5500 Kč. 
Tel.: 604 861 187.

Prodám dveře vchodové plastové, 
vč. zámků a kování, bílé a hnědé, p. c. 
15.000 Kč/ks, nyní 7.800 Kč/ks. Dále 
plastová okna a zahradní chatku 4x3 
m+přesah 0,8 m. Vše nové z neusku-
tečněné stavby. Levně. Přivezu zdarma. 
Tel.: 777 106 709.

Prodám pšenici 400 Kč za metrický 
cent a vyčiněnou kůži z divočáka za 600 
korun. Tel.: 516 474 502, 732 939 526.

Prodám starší galuskové kolo F1 a dal-
ší součástky na kolo. Tel.: 776 101 004. 

Prodám štěňata čínského chocho-
latého psa, odběr začátkem října. Tel.: 
776 561 152.

Prodám samostatně stojící RD 3+1 
v obci Okrouhlá u Boskovic, možno k 
trvalému bydlení či jako rekreační ob-
jekt. Ihned k nastěhování. Ne RK. Tel.: 
737 485 265.

Prodám kuchyňskou rohovou kože-
nou lavici červené barvy + stůl a 2 židle. 
Cena 500,- Kč. Tel. číslo: 602 153 779.

Prodám stavební buňku, velmi lev-
ně, spěchá. Okolí Boskovic. Telefon: 
737 227 019.

PRONÁJEM
Pronajmu zařízený byt 1+1, Blan-

sko-Sever. Tel.: 608 965 363.
Pronajmu bytové prostory v 1. p. 

RD v centru Černé Hory. Vhodné pro 
bydlení i podnikání (kanceláře, služby, 
lékař). Volné od 1. 10. 2010. Tel. číslo: 
737 647 155. 

Pronajmu byt 2+1 v Blansku, Chel-
čického ul., zařízený, volný od 1. 9. Cena 
9.000,- Kč vč. inkasa. Tel.: 723 939 101.

Pronajmu skladovou plochu 350 m2 
v Blansku-Horní Lhotě. Cena dohodou. 
Tel.: 777 744 888. 

Nabízím pronájem zahrady nad pře-
hradou Křetínka v obci Lazinov. Možnost 
postavení karavanu, vhodné pro rybáře. 
Cena dohodou. Tel.: 731 987 819.

ČSSD v Boskovicích zhodnotila průběh komunálních voleb a povolebních 
vyjednávání.

Poděkování patří všem voličům, kteří dali svůj hlas ČSSD v Boskovicích, 
dále všem, kteří se podíleli na přípravě voleb i našim zástupcům v okrsko-
vých volebních komisích.

Vítězství ČSSD v Boskovicích je nezpochybnitelným úspěchem a utvrzuje 
nás v přesvědčení, že jsme se vydali správným směrem. Přesto jsme při hod-

nocení výsledku zdrženliví. Podařilo se nám v letošních komunálních volbách sice „dotáhnout“ 
náskok ODS z předchozích let, ale jak je vidět, to nestačí. Musíme tvrdě pracovat, abychom příště 
dosáhli pokud možno výraznějšího výsledku a získali pro spolupráci další koaliční partnery.

I pro Boskovice tedy platí obecný poznatek z letošních komunálních voleb. Město bude řízeno 
jinou než dosud vládnoucí koalicí ODS, ČSSD, KDU-ČSL, přičemž ČSSD jako vítěz voleb se 
dostává do opozice. 

Přesto chceme nejen voliče ČSSD, ale i ostatní občany v Boskovicích ujistit, že nepůjdeme 
cestou destruktivní politiky, nebo chcete-li cestou nulové tolerance. Pokud nám to nová koalice 
umožní, jsme připraveni pracovat ve výborech, komisích, dozorčích radách, podílet se na rozvoji 
našeho města. Budeme podporovat a prosazovat zejména ty záměry, které nejsou v rozporu s na-
ším volebním programem. Za jeho plnění jsme odpovědni svým voličům.

Vůči nové koalici se nyní nechceme vymezovat a počkáme na Programové prohlášení rady města.    
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