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Petra Dvořáková: Karolína si porotu získala bezprostředností 
Pavel Šmerda

Boskovice - Druhý ročník soutěže 
Miss Zrcadlo je minulostí. V sobotu 
23. října zvolila porota v boskovic-
ké sokolovně vítězkou sedmnác-
tiletou studentku z Rájce-Jestřebí 
Karolínu Skotákovou. Jaký byl le-
tošní ročník, jak je spokojena s jeho 
průběhem a co by poradila dívkám, 
které se rozhodují, zda-li mají zkusit 
štěstí příští rok, prozradila ředitelka 
soutěže Petra Dvořáková.

Můžeš se ohlédnout za letošním 
ročníkem Miss Zrcadlo? Jaký byl?
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Knihovna je opravená

 PŘÍŠTÍ ČÍSLO 
VYJDE V ÚTERÝ 
23. LISTOPADU
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Vilémovice - Nově zrekonstruo-
vanou knihovnu otevřeli ve Vilémo-
vicích. Obec tak mimo jiné získala 
i prostor pro pořádáni kulturních 
a společenských akcí. 

„Kromě samotných úprav a mo-
dernizace knihovny nám šlo o vy-
tvořeni příjemného prostředí, kde 
bychom mohli pořádat různé akce 
a setkání. Díky nakoupené technice 
plánujeme besedy a přednášky spo-

jené s promítáním či organizovat 
výstavy. Například začátkem příští-
ho roku to budou vernisáže dvou 
fotografi ckých vystav, které budou 
spojeny se zajímavou cestovatel-
skou přednáškou,“ řekl iniciátor 
projektu František Kala. 

O tom, že se upravená knihovna 
těší zájmu místních, svědčila i ne-
malá účast na slavnostním otevře-
ní.  (ama)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Jednání o budoucí po-
době vedení blanenské radnice jsou 
u konce. Vítězná ČSSD se nakonec 
dohodla na pokračování staronové 
koalice s ODS, KDU-ČSL a sdru-
žením Volba pro město. Potvrdil 
to Lubomír Toufar (ČSSD), který 
bude starostou města. 

„Funkci místostarosty bude vy-
konávat Jiří Crha (ODS), druhým, 
neuvolněným místostarostou, se 
stane Jaromír Roučka. V radě kro-
mě nich zasednou ještě Miroslav 
Starý a Michal Souček (ČSSD), 
Zdeněk Grünwald (ODS) a Eva Ne-
časová (KDU-ČSL). Tajemníkem 
města zůstane Josef Kupčík (KDU-
 ČSL),“ vyjmenoval Toufar. Jak řekl, 
docent Roučka bude neuvolněným 

místostarostou kvůli svým závaz-
kům na vysoké škole. „Funkci jako 
takovou jsme zrušit nechtěli. Bude 
mít na starosti stavební úřad a tvor-
bu nového územního plánu, ostatní 
kompetence si rozdělím s kolegou 
Crhou. Ten bude také město za-
stupovat ve vodovodním svazku,“ 
upřesnil. 

Ve čtvrtek bude podepsána koa-
liční smlouva, ustavující zasedání 
zastupitelstva se koná v úterý 9. lis-
topadu v 15.30 hod. v Dělnickém 
domě. Programové prohlášení koa-
lice bude zveřejněno podle koaliční 
smlouvy do konce ledna. „Co se 
týče plánovaných investičních akcí, 
mohu zatím slíbit, že se budeme sna-
žit třeba opravit podzámčí, které je 
v našem majetku. Dovedeme si před-
stavit uvolnění prostředků na rekon-

strukci bývalé hasičky a prostor oko-
lo, vstup do zámku by totiž měl být 
daleko důstojnější. Konkrétní plány 
máme i o budovách ve vnitřních pro-
storách parku,“ uvedl Toufar.

Město se chystá převzít provozní 
náklady hlavních tělovýchovných 
jednot. „Netvrdím, že to bude hned 
od ledna, spíše to vypadá na druhé 
pololetí. Nechci ale předjímat, třeba 
bude vůle to uskutečnit hned. Ale od 
tohoto plánu už neustoupíme,“ sli-
buje nastávající starosta. Jak dodal, 
tento záměr bude určitě předmětem 
programového prohlášení. „Pokud 
jde o investice do sportovišť, vi-
dím jako první rekonstrukci haly TJ 
ČKD, která to opravdu potřebuje, 
dojde i na opravu vzduchotechniky 
v lázních,“ prozradil.

 Pokračování na str. 2 

Starostou Blanska bude
Lubomír Toufar

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

Letošní ročník hodnotím velmi 
kladně. Dalo by se říci, že loni to 
byla taková generálka. Letos jsme 
měli možnost vybírat z více děv-
čat, fi nalistky čekalo mnohem více 
soustředění a zajímavých zážitků. 
Co se týče soutěžících, byla na nich 
vidět touha něčeho dosáhnout. Sou-
těž braly zodpovědně a také to bylo 
vidět na fi nálovém večeru. 

Finálová desítka dívek byla letos 
velmi kvalitní. Souhlasíš?

Samozřejmě souhlasím. Také 
jsem se podílela na jejich výbě-
ru.:-) 

Upřímně, jak moc se konečné 
pořadí lišilo od toho, které si ti po-
vala ty?

Přiznám se, že ať by vyhrála 
jakákoliv, byla bych spokojená 
a pyšná! Minulý rok jsem měla čty-
ři adeptky na vítězství. Letošní rok 
jsem si nedovolila tipovat. Abych 
řekla pár slov k letošní vítězce. 
Karolína si bezpochyby získala 
sympatie poroty svou bezprostřed-
ností. Proporce na práci modelky 
má výborné. Myslím si, že porota 
vybrala správně. 

Soutěž Miss Zrcadlo se zařadila 
mezi nejvýznamnější společenské 
události  roku v našem regionu. Jak 
se budete snažit udržet vysokou 
úroveň i do budoucna?

Letos jsme nasadili vysokou lať-

ku, její překonání nebude jednodu-
ché. Samozřejmě je to vše o jednání 
se sponzory. Velice důležitá je také 
příprava dívek na fi nále, které bu-
deme věnovat většinu času. Věřím, 
že se nám podaří letošní ročník pře-
konat. 

Už plánujete nový ročník? Kdy 
odstartuje?

Pomalu ano. Nyní si však dopřá-
váme zasloužený odpočinek. Před 
castingy, které proběhnout v dubnu 
2011, nás však čeká spousta práce 
v pozadí. Jednání se sponzory, pří-
prava choreografi e, atd.

Co bys poradila dívkám, které se 
rozhodují nebo se chtějí přihlásit 
do soutěže Miss Zrcadlo?

 Pokračování na str. 3

Finále. Ředitelky soutěže Miss Zr-
cadlo Aneta Kuklínková (vlevo) 
a Petra Dvořáková (uprostřed). 
 Foto Lenka Oplušti lová

Sprejeři řádili,
poškodili vlak

i bytovku
Blanensko a Boskovicko - Hned 

na několika místech blanenského 
okresu se během posledního říj-
nového víkendu objevily výtvory 
sprejerů. 

První z nich, nápis o velikos-
ti téměř sedm metrů čtverečných 
nastříkaný černou a stříbrnou bar-
vou, byl na omítce bytového domu 
v Blansku. Majitelům tak vznikla 
škoda za asi třicet tisíc korun.

„O moc lépe nedopadl ani majitel 
dvou nákladních automobilů s ná-
věsy, zaparkovanými v blízkosti 
obchodního domu Lidl v Blansku. 
Zatím neznámý sprejer napsal na 
oba návěsy, ale i na kabinu vozu 
různé nápisy. Celkem tak poničil 
plochu téměř třicet metrů čtvr-
tečných, čímž dopravci a majiteli 
vozidel vznikla škoda za asi deset 
tisíc korun,“ uvedla blanenská po-
licejním mluvčí Iva Šebková.

Vandalové se nevyhnuli ani 
dalšímu dopravnímu prostředku. 
V neděli 31. října v časných ran-
ních hodinách oznámil policistům 
výpravčí Českých drah, že někdo 
různými sprejovými barvami na-
stříkal jeden vagón pantografové 
soupravy, která stála na vlakovém 
nádraží v Letovicích. Škoda byla 
předběžně odhadnuta na asi pět ti-
síc korun.  (hrr)

Ženu srazil 
vlak, zemřela

Skalice nad Svitavou - Na želez-
ničním přejezdu mezi Skalicí nad 
Svitavou a Doubravicí nad Svita-
vou srazil v sobotu 30. října kolem 
sedmé hodiny večer motorový vlak 
dvaačtyřicetiletou ženu. 

„Ta se podle svědků měla pohy-
bovat v blízkosti kolejí, přesto ji 
projíždějící vlak zachytil. Po střetu 
utrpěla těžké zranění hlavy, s nimž 
byla převezena do nemocnice. Tam 
posléze na následky zranění zemře-
la,“ upřesnila blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.

V letošním roce se jedná už o ně-
kolikátý případ. V tom posledním 
přišla v polovině června o život čty-
řiačtyřicetiletá žena ve Skalici nad 
Svitavou. Stála na perónu a upadla 
pod projíždějící vlak.  (hrr)

Svatohubertské slavnosti . Rodina Mensdorff -Pouilly připravila uplynulou sobotu první Svatohubertské slavnosti . Pro návštěvníky mířící do areálu 
boskovického zámku bylo připravené vystoupení trubačů, sokolnická show nebo výstava loveckých trofejí.  Foto Radim Hruška
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S Rajbasem se náštěvníci vydají do celého světa

Policisté pracovali velmi rychle, v současné době už je pachatel ve vazbě

Mladý lupič přepadl dvě herny

Marta Antonínová

Blansko - Přípravy už dvanáctého 
ročníku festivalu Rajbas – Outdoor 
– Kotlík jsou v plném proudu. Mi-
lovníci cestování a dobrodružství se 
setkají ve dnech 19. až 21. listopadu 
v blanenském kině a v Dělnickém 
domě. Na to, co pro ně pořadatelé 
letos chystají, jsme se zeptali Mila-
na Daňka.

Jaké je letošní nosné téma fes-
ti valu?

Besedy a fi lmy zavedou návštěv-
níky jako vždy do všech koutů svě-
ta. Letos navíc speciálně zaostříme 
na Rusko. To se stává stále častěji 
cílem řady cestovatelů i dobrodru-
hů. Více se návštěvníci festivalu do-
zvědí například o expedici Bergans 
Bajkal 2010 nebo od známého cyk-
lotrempa Jana Vlasáka v povídání 
s názvem Na kole přes Sibiř domů. 

Kateřina Mandulová v rámci festi-
valu pokřtí svou knihu Vladivostop 
a další. Této zemi budou věnovány 
i některé fi lmy.

Kam se podíváme mimo Rusko?

Výčet by byl dlouhý. Mimo jiné 
se s Dušanem Festou vydáme na 
mořském kajaku po fi nských ostro-
vech, navštívíme Mexiko, Maroko. 
S šéfredaktorkou cestovatelského 
portálu Hedvábná stezka Petrou 
Greifovovou navštívíme Uzbeki-
stán a Kyrgystán, Petr Kašpar nás 
zavede do Etiopie…

K tradičním hostům festi valu 
patří i špičkoví sportovci. Kteří 
z nich se v Blansku představí le-
tos?

Například Adam Ondra, který se 
ve dvanácti letech zařadil mezi de-
set nejlepších světových lezců na 
obtížnost a v šestnácti vyhrál v této 
disciplíně Světový pohár. Dan Orá-
lek je zase prvním Čechem, který 
absolvoval nejtěžší ultra závod 
planety Badwater Ultramarathon 
v americkém Death Valley. K dal-
ším světově úspěšným sportovcům 

určitě patří freerider Robin Kaleta 
a biketrialista Václav Kolář.

Znalci už vědí, že festi val není 
jen o cestování. Co dalšího nabíd-
ne?

V sobotu o půl deváté bude od-
startován tradiční Grena běh se 
zátěží soudku limonády, nebude 
chybět noční šifrovačka ani kon-
cert a tancovačka, je připraven kurz 
reportážní fotografi e pod vedením 
šéfredaktora magazínu Travel Fo-
cus. Nezklameme ani milovníky 
výprav do podzemí Moravského 
krasu. O zdravotních rizicích cesto-
vání bude přednášet lékař a specia-
lista na cestovní medicínu Rastislav 
Maďar, jinak aktivní cestovatel, 
který navštívil asi sedmdesát zemí 
světa. 

Do programu patří i soutěže 
a další doprovodné akce.

Bude to například výstava foto-
grafi í s názvem Příběh cestovatele 
a nesmím zapomenout na dvě sou-
těže. Ta s názvem Okem dobrodru-
ha je velmi populární a hlásí se do 
ní neprofesionální fi lmaři se svými 
cestovatelskými snímky. S velkým 
napětím jsou každoročně očeká-
vány výsledky neobvyklé soutěže 
 NaFest. Jejím cílem je zachytit ne-
tradiční cestu na blanenský festival. 

Pořadatelé mají během festi va-
lu plné ruce práce. Je v programu 
něco, co si ani vy nenecháte ujít? 

Já osobně se těším na úplně po-
slední prezentaci o nejtěžším ultra-
maratonském závodě planety. A to 
hned z několika důvodů. Bude o ex-
trému, to mě vždy přitahuje, a Dan 
Orálek je navíc náš dobrý kamarád. 
Ale hlavně, půjde o poslední část 
programu a budu si ji moct, snad už 
bez starostí, pořádně vychutnat. 

KRIMI KRIMI

Ukradl okapy 
z kostela
v Lipovci

Lipovec - Nic není svaté - s tím-
to mottem se zřejmě vydal krást do 
Lipovce zatím neznámý pachatel. 
Z kostela, v části smuteční síně, si 
odvezl celkem osm metrů mědě-
ných okapů a další části sloužící 
k jejich napojení, které byly také 
z mědi. Způsobil tak škodu za asi 
osm tisíc korun.  (hrr)

Vykradli tři 
auta najednou
Moravský kras - Do tří osob-

ních aut odstavených na parkovišti 
v blízkosti Horního můstku na Ma-
coše v Moravském krasu se vloupal 
v pondělí 1. listopadu během poled-
ne zloděj. Nejprve se dostal do zava-
zadlového prostoru Škody Octavia, 
odkud si vzal pracovní vestu a dám-
skou kabelku s peněženkou, peně-
zi a dalšími osobními věcmi. Poté 
rozbil okénko u dalšího vozu Ford 
Focus, kde vzal ze zadního sedadla 
notebook a tašku s učebnicemi a dal-
ší literaturou. Na závěr se ještě dostal 
do třetího auta Ford Galaxy, odkud 
sice nic nezmizelo, na dveřích však 
zůstal poškozený zámek. Dámská 
kabelka a knihy se mu zřejmě neho-
dily, protože byly nalezeny opodál. 
Zloděj přesto způsobil škodu za více 
než sedmadvacet tisíc korun.  (hrr)

Přišel si 
pro cigarety

Cetkovice - Do prodejny v Cetko-
vicích se v noci na pondělí 1. listo-
padu vloupal zloděj. Nejprve vypáčil 
dveře, poté z kanceláře ukradl ciga-
rety různých značek v hodnotě asi 
osmnáct tisíc korun. Navíc se ještě 
vypravil k pokladně, kde vzal další 
cigarety za asi dva tisíce korun. Cel-
kem tak fi rmě způsobil poškozením 
dveří a odcizením zboží škodu za 
čtyřiadvacet tisíc korun.  (hrr)

Rozřezal v autě 
čalounění

Blansko - Jen oči pro pláč zůstaly 
majiteli osobního auta Mitshubishi 
Outlander, který nechal svůj stroj 
zaparkovaný v blízkosti Novohrad-
ského tunelu na silnici vedoucí od 
Blanska k Lipůvce. Během hodiny 
v podvečer v pondělí 25. října zatím 
nezjištěný pachatel rozbil přední 
okénko u auta a dostal se dovnitř. 
Tam vypáčil schránku na přístrojové 
desce, páčením poškodil také přední 
panel autorádia a větrací mřížky. Na 
obou předních dveřích a všech se-
dadlech poté ještě rozřezal čalouně-
ní, prorazil mřížku reproduktoru ve 
dveřích a ukradl z auta dalekohled 
a další věci. Ani to mu však nestači-
lo, proto ohnul ještě zpětné zrcátko, 
ulomil krycí lištu prahu a na střechu 
auta hodil cihlu, kterou si přinesl 
s sebou. Na závěr z auta demonto-
val čtyři hliníková kola a vozidlo 
zanechal pouze podložené cihlami. 
Majiteli vozu tak vznikla škoda za 
153 tisíc korun.  (hrr)

Zloději se 
zalíbil náklaďák

Kotvrdovice - Nákladní auto 
Volkswagen LT 35 zmizelo z oplo-
ceného areálu jedné z fi rem v Kot-
vrdovicích. Společně s ním si zlo-
děj odvezl také věci, které byly 
uloženy v uzamykatelné schránce 
v přístrojové desce. Byl mezi nimi 
například digitální fotoaparát, mo-
bilní telefon, autonavigace, dokla-
dy a nářadí, které bylo v nákladním 
prostoru auta. Zloděj se do areálu 
dostal poté, co odstranil visací zá-
mek na vratech oploceného areálu. 
Krádeží auta a dalších věcí nezná-
mý zloděj způsobil škodu za asi 
247 tisíc korun.  (hrr)

Přišel krást 
cigarety

Černá Hora - Přes sklepní okénko 
se dostal do prodejny potravin v Čer-
né Hoře zloděj. Z vnitřních prostor si 
pak odnesl cigarety různých značek 
a také fi nanční hotovost v celkové 
výši téměř pětasedmdesát tisíc ko-
run. Kromě toho poškodil kovovou 
mříž a vchodové dveře. Celkem se 
tak škoda vyšplhala na téměř osmde-
sát tisíc korun.  (hrr)

Boural do
autobusové 

zastávky
Rozseč nad Kunštátem - Příliš 

rychle jel zřejmě devatenáctiletý 
řidič v sobotu 6. listopadu kolem 
půlnoci v Rozseči. Na hlavní silnici 
přímo v obci nezvládl řízení a vy-
jel s osobním vozem Peugeot 806 
mimo vozovku a naboural do auto-
busové zastávky. 

Při havárii byl řidič zraněn lehce, 
jeho devatenáctiletá spolujezdkyně 
utrpěla středně těžká zranění. De-
chová zkouška neprokázala, že by 
mladík před jízdou nebo během ní 
požil alkohol. Na vozidle a autobu-
sové zastávce vznikla škoda asi tři 
sta tisíc korun.  (hrr)

Cizinec nadýchal
1,36 promile

Blanensko a Boskovicko - Po-
licisté dávali na silnicích našeho 
okresu v sobotu nad ránem pozor, 
zda řidiči v noci neusedají za vo-
lant opilí a neporušují další před-
pisy. 

V Blansku, Boskovicích, Velkých 
Opatovicích, Letovicích, Kunštátě, 
Jedovnicích a na dalších místech 
okresu zkontrolovali celkem sto pa-
desát sedm vozidel, u nichž zjistili 
osm přestupků. 

„Jeden řidič cizí státní přísluš-
nosti jel pod vlivem alkoholu, v de-
chu měl 1,36 promile. Nyní je po-
dezřelý ze spáchání trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové 
látky. K dalším častým přestupkům 
patřilo to, že řidiči vyjeli na silnice 
s vozidly, které byly ve špatném 
technickém stavu nebo nepoužili 
při jízdě bezpečnostní pásy,“ vypo-
čítala blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.  (hrr)

Radim Hruška

Blansko - Policisté už znají jmé-
no muže, který se letos v červenci 
a v říjnu vydal loupit do dvou heren 
v Blansku. Je jím jednadvacetiletý 
mladík pocházející z našeho okresu. 
V současné době již čelí ve vazbě 
obvinění ze spáchání trestného činu 
loupeže. Podle policistů je muž 
bez práce a už delší dobu má trvalé 
bydliště hlášené jen na městských 
úřadech. V minulosti se dopouštěl 
drobné majetkové trestné činnosti. 

K loupení ho zřejmě dohnal ne-
dostatek peněz. Druhého července 
se tak nad ránem vydal do jedné 
z blanenských non-stop heren. Mas-
kovaný byl kšiltovkou a šátkem 
přes obličej a ústa, vyzbrojen pak 
plastovou maketou pistole. Na místě 
donutil barmana, aby mu vydal více 
než pětasedmdesát tisíc korun v ho-
tovosti. Toho a dalšího návštěvníka 
herny si vzal jako rukojmí a ohrožo-
val je pistolí. Barman mu tak vydal 
peníze nejen z hotovosti, kterou měl 
za barem, ale také ze skříňky v ob-
služné místnosti. Když lupič dostal 
svoje peníze, barmana i rukojmí za-
vřel v šatně a hernu opustil.

 „Čtvrtého října stejný muž mas-
kovaný kuklou a kapucí kolem půl 
páté ráno navštívil opět s plastovou 
maketou pistole další blanenskou 
hernu s non-stop provozem. Po 
vstupu do herny namířil pistoli do 

obličeje barmanky a se slovy „na-
val prachy“ po ní požadoval peníze. 
Pracovnice baru odvětila, že je má 
v šatně. Šla tedy tam a násilníkovi 
vydala dva číšnické fl eky s fi nanč-
ní hotovostí šest tisíc korun. Lupič 
ji pak zamkl v šatně a z barového 
pultu si vzal ještě mobilní telefon,“ 
přiblížila druhý případ blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková.

K odhalení lupiče přispělo v obou 
případech výborné ohledání místa 
činu a osobní a místní znalost kri-

minalistů z Oddělení obecné krimi-
nality Územního odboru Blansko, 
ale také záznamy z bezpečnostních 
kamer. Při druhém loupežném pře-
padení nechal pachatel na místě 
činu také maketu pistole. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o muže, který 
nepracuje a nezdržuje se na jednom 
místě, policie po něm vyhlásila ce-
lostátní pátrání. Zadržen byl letos 
25. října v Hradci Králové. Cestoval 
tam městskou hromadnou dopravou 
bez platné jízdenky. Kontroloval jej 

Důkazy. Marek Opatřil (vlevo) a zástupce vedoucího územního odboru 
Blansko Zdeněk Grénar ukazují pomůcky, které pachatel použil při přepa-
dení heren.  Foto Jiří Šrámek

V Olešnici vybrali 
nejlepší výzdobu

Olešnice - Také v letošním roce 
hodnotili v Olešnici květinovou 
výzdobu oken a balkonů. Koncem 
srpna se vydala komise na pro-
hlídku města, aby okna a balkony 
s květinami vyfotografovala. Fo-
todokumentace těch nejhezčích je 
k vidění na nástěnce v průjezdu 
radnice. 

„Letos byla vyhodnocena okna 
s květinovou výzdobou paní Re-
naty Horáčkové, Rovečínská 239,  
paní Aleny Svojanovské, Horní 
Vejpustek 384 a balkony, o které 
pečuje paní Kateřina Jančová, Kli-
mentka 486 a paní Zdena Bartoň-
ková, Krátká 462. Možná někdo 
namítne, že byly v Olešnici hezčí 
květiny. Však proto je odměna 
pouze symbolická a v příštím roce 
ji dostane zase někdo úplně jiný, 
třeba i ten, kdo si dům vyzdobí 
poprvé,“ uvedl starosta Olešnice 
Zdeněk Peša.  (hrr)

Letovičtí rozdělovali granty
Letovice - V Letovicích rozdělovali peníze v druhém kole grantového 

systému. Kulturní komise přidělila žadatelům patnáct tisíc korun, z oblasti 
zdravého města a agendy 21 odešlo osm a půl tisíce korun a ze sociální 
a zdravotní komise dalších deset tisíc korun. Peníze poslouží například na 
tradiční akce, jako jsou besídky, mikulášská nadílka, ale také na vydání 
kompaktního disku skupiny Horkou jehlou. „Dáváme maximálně osmdesát 
procent nákladů, zbytek si musí sehnat žadatel sám,“ doplnil letovický sta-
rosta Radek Procházka.  (hrr)

Starostou Blanska bude...
Pokračování ze str. 1
Toufar má také představu o zateplení a zvednutí městského domu v Údol-

ní ulici o dvě patra. „Vznikne tam šestnáct bytů s režimem domu s pečo-
vatelskou službou, na který by postupně přešla celá budova,“ nastiňuje. Ve 
spolupráci s krajem by město také rádo realizovalo v nastávajícím volebním 
období průtah Lažánek a následně i městem Blanskem. „To by ale nebylo 
hned,“ vidí situaci reálně. Myslí i na projekt digitalizace kina. „S vedoucím 
jsem mluvil asi před rokem, cítím, že potřebné fi nance bychom mohli v roz-
počtu nalézt,“ dodal. Podle něho není problém přihlížet i k požadavkům 
dalších partnerů v zastupitelstvu, pokud budou reálné. 

Havárie. K dopravní nehodě s tragickými následky vyjížděli ve středu 
27. října kolem sedmé hodiny ranní blanenští  policisté do Adamova. 
V blízkosti  nádraží se tam střetlo osobní vozidlo Škoda 120 s terénním 
autem Jeep Cherokee. Stalo se tak pravděpodobně poté, co osobní auto 
značky Škoda vyjelo částečně do proti směru. Při nehodě na místě zemřel 
šestasedmdesáti letý řidič ze Škody 120. (hrr) Foto HZS Blansko

Lubě - Malou kuriozitou se může 
pochlubit obec Lubě nedaleko Černé 
Hory. V novém pětičlenném zastupi-
telstvu zasedne pět žen. „Byla u nás 
podaná jediná kandidátka. Počíta-
ly jsme s tím, že bude o jednu víc, 
druhá z minulého vedení obce, ale 
nestalo se tak,“ řekla nová členka za-
stupitelstva Jana Formánková. Kro-
mě ní si lidé zvolili ještě Michaelu 
Širůčkovou, Dagmar Zhořovou, Li-
buši Koupou a Marii Šmardovou.

„Všechny tvoříme takové neo-
fi ciální sdružení žen, které v Lubi 
funguje už řadu let. Pořádáme Den 

dětí, Den matek, Betlémské světlo, 
ostatky, otvírání hřiště, zkrátka orga-
nizujeme kulturně-společenský život 
v obci. Některé chodíme pravidelně 
i do zastupitelstva, takže jsme si 
řekly, že zkusíme i tímto způsobem 
vstoupit ještě více do veřejného ži-
vota,“ vysvětlila Dagmar Zhořová.

Jak uvedla Libuše Koupá, před-
chozí zastupitelstvo bylo v posled-
ním období hodně aktivní, takže 
mají na co navazovat. „Nicméně 
ledacos bychom chtěly dělat jinak. 
Speciálně co se týká vedení obecní-
ho úřadu. Chceme také zlepšit infor-

movanost občanů a zapojit více lidí 
do dění v obci. Nemám o to strach. 
Lidé jsou ochotní, z pozice členů za-
stupitelstva budeme mít navíc větší 
možnost nabídnout jim spolupráci,“ 
zamyslela se Libuše Koupá.

Jak se shodly všechny členky 
Sdružení nezávislých kandidátů – 
Lubě, co se týká konkrétních inves-
tičních akcí, na veřejné prohlášení je 
ještě brzy. „Odvíjí se to od fi nancí, 
o kterých nemáme ještě úplně pře-
hled. Můžeme se o tom tedy bavit, 
až budeme vědět, jaké jsou mož-
nosti. Je výhoda, když se do zastu-

pitelstva dostane jedna kandidátka. 
Víte, s kým budete čtyři roky spo-
lupracovat. Všechny máme podobné 
myšlení a vize, kam by se obec měla 
posunout, a to je dobře. V odborných 
záležitostech se samozřejmě budeme 
obracet na specializované fi rmy a od-
borníky,“ doplnila Jana Formánková 
s tím, že kdo bude dělat starostku 
obce, ještě není jasné. „A že se nás 
někdo ptá, jestli nebude v zastupitel-
stvu chybět mužský prvek? Myslím 
si, že to není o pohlaví, ale o hlavě. 
Záleží na lidech,“ dodala Dagmar 
Zhořová.  (pš)

Lubi povedou následující čtyři roky pouze ženy

revizor, a protože muž neměl dokla-
dy, přivolal na místo policisty. Ti 
následně zjistili, že jde o hledaného 
lupiče. Peníze získané z loupeží to-
tiž využil na nákup jídla a oblečení.

„V hernách je zpravidla jen jeden 
obsluhující, pro pachatele je pro-
to přepadení jednoduché. Některé 
herny jsou ale kryté průmyslovými 
kamerami. Výstup z kamery nebý-
vá někdy příliš kvalitní, ale v tomto 
konkrétním případě se nám osvěd-
čil. Po druhém přepadení se nám 
podařilo zajistit takové stopy, že asi 
po třech týdnech už bylo vytipova-
ných pět možných pachatelů, všich-
ni z našeho okresu. Po dalším týdnu 
už bylo jeho jméno jisté. Muž se 
v místě trvalého bydliště nezdržo-
val, vyhlásili jsme po něm proto ce-
lostátní pátrání. Potom zapracovala 
náhoda, protože hned druhý den byl 
zadržen v Hradci Králové, kdy jel 
v městské hromadné dopravě bez 
lístku a chytil ho revizor. V součas-
né době je proti němu zahájeno stí-
hání pro trestný čin loupeže a je ve 
vazbě. Hrozí mu sazba dva až deset 
let vězení,“ přidal další podrobnosti 
vedoucí oddělení obecné kriminali-
ty Marek Opatřil.

Podle policistů není přepadení 
v blanenském okrese ojedinělým 
trestným činem. Před nějakou do-
bou například muž přepadl vietnam-
skou ženu. Také v tomto případě se 
už pachatele podařilo zadržet.
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Budu se snažit být pořád normální holka z Rájce-Jestřebí, říká Miss Zrcadlo 2010 Karolína Skotáková

Na nepředvídatelné situace dokážu reagovat

Nicol Homolková (Miss Zrcadlo 
Internet 2010):

1) Letošní ročník jsem si užila 
maximálně. Ten půl rok příprav, zá-
bavy a všeho byl parádní. Byla to 
pro mě nová zkušenost, která mě 
posunula opět dopředu a jsem ráda, 
že jsem se dostala mezi fi nalistky. 
Navíc jsem s holkama zažila tolik 
zážitků, že na to budu ještě dlouho 
vzpomínat. Díky Miss Zrcadlo jsem 
našla skvělé kamarádky. 

2) Každá akce a soustředění mi 
přinesly nějaký zážitek. Ať už Bý-
kovice, Baldovec, zkoušení šatů 
nebo nácviky. Finálovému večeru 
se ale nic nevyrovná. To byl pro 
mě úplně největší zážitek za celou 
dobu.

3) Jak se blížil večer, měla jsem 
opravdu velkou trému, ale postu-
pem času jsem si to snažila maxi-
málně užít, protože to byl prostě 
NÁŠ večer, na který se každý těšil. 

Nejlepší bylo slyšet podporu di-
váků, to mi dodalo pokaždé sebe-
vědomí a úsměv. Byl to nádherný 
zážitek.

4) Když jsme stály nastoupe-
né a vyhlašovala se Miss Internet, 
tak jsem si byla na 99% jistá, že to 
vyhraje jiná fi nalistka, protože mi 
říkali, že má nejvíce hlasů. Já strán-
ky nestíhala moc sledovat, takže 
překvapení to pro mě opravdu bylo. 
Jsem strašně ráda, že mě tolik lidí 
podpořilo a tímto bych jim chtěla 
poděkovat.

Nikola Vránová (Miss Zrcadlo 
Sympatie 2010):

1) Letošní ročník jsem si naplno 
užívala od začátku do konce a z této 
soutěže jsem si odnesla spoustu zá-
žitků a zkušeností, které se mi bu-
dou v životě hodit.

2) Celá soutěz pro mě byla jeden 
velký zážitek a jsem velice ráda, 

Finalistky Miss: Získaly jsme spoustu zážitků
že jsem poznala tak skvělé holky 
a úžasné ředitelky této soutěže. 

3) Finálový večer jsem prožíva-
la velice nervózně, protože to byla 
moje první soutěž, ale na druhou 
stranu jsem si ho užívala, protože si 
myslím, že tohle už nikdy nezažiju. 
Mám krásné vzpomínky.

4) Byla jsem velice překvapená, 
protože vítězku této kategorie urči-
lo široké okolí lidí a já děkuji všem, 
kteří pro mě hlasovali.

Lucie Borešová (Miss Zrcadlo 
Talent 2010):

1) Užila jsem si ho úplně skvěle, 
myslím si, že se to moc vydařilo. 
Získala jsem mnoho nových zkuše-
ností, příjemných zážitků a přátel, 
za které jsem moc ráda.

2) Každé soustředění nebo akce 
s Miss Zrcadlo byly pro mě krás-
ným zážitkem, ale asi největším 
fi nálový večer.

3) Jak jsem už říkala, byl to pro 
mě neuvěřitelný zážitek, na který 
nikdy nezapomenu. Samozřejmě se 
dostavila i nervozita, ale fi nálový 
večer jsem si maximálně užila.

4) Byla jsem mile překvapená 
a zároveň velice šťastná.

Monika Vojsovičová (II. vice-
miss Zrcadlo 2010):

1) Miss byla naprosto užasná. 
Skvělé, chytré a krásné holčiny 
a spousta zábavy. Ale tato soutěž 

je skvělá hlavně díky ředitelkám 
a Pavlovi, který toho pro nás hodně 
zařídil.

2) Největší zážitek byl Baldovec, 
protože jsem tam tak trochu překo-
nala strach z výšek.

3) V den fi nále určitě pracovaly 
nervy, ale slavnostní večer jsem si 
hrozně užila. Nikdy na něj nezapo-
menu.

4) Z umístění jsem překvape-
ná byla, ale jen v nejlepším slova 
smyslu.

Veronika Hladíková (I. vicemiss 
Zrcadlo 2010):

1) Bylo to naprosto úžasné, jak 
fi nálový večer, na který jsme se 
s holkama moc těšily, tak všechna 
soustředění, ať už to byl Baldovec 
nebo Býkovice. Na 100% jsme si to 
užily.

2) Celá soutěž pro mě byla jed-
ním velkým zážitkem, hlavně díky 
skvělým organizátorům, kteří doká-
zali vše zařídit.

3) Finálový večer jsem si užila 
a moc se mi líbil. Doufám, že ne-
jenom nám fi nalistkám, ale i divá-
kům.

4) Samozřejmě, hlavně proto, 
že jsem jako jediná byla zdaleka. 
Ostatní holky byly místní a myslela 
jsem, že porota raději zvolí někoho 
z regionu. Ale podařilo se a jsem za 
své umístění moc ráda.

 Pavel Šmerda

Úspěšných fi nalistek Miss Zrcadlo 2010 Úspěšných fi nalistek Miss Zrcadlo 2010 

jsme se po skončení galavečera zeptali...jsme se po skončení galavečera zeptali...

1) Jak sis užila letošní ročník Miss Zrcadlo?

2) Co pro tebe bylo největším zážitkem?

3) Jak si prožívala fi nálový večer?

4) Byla jsi hodně překvapená ze svého úspěchu?

Pokračování ze str. 1
Ať to jdou zkusit. Ale hlavně, 

ať nedávají na řeči ostatních, kteří 
je budou odrazovat. Hodně lidí si 
myslí, že soutěže toho typu, a vůbec 
modeling sám o sobě, jsou povrchní 
záležitostí. Nikdo si ale nedokáže 
představit, kolik úsilí musejí dív-
ky do této profese vložit. Letošní 
1. vicemiss Veronika Hladíková 

Petra Dvořáková: Karolína si...

Pavel Šmerda

Rájec-Jestřebí, Boskovice - Sto 
osmdesát tři centimetry vysoká 
blondýnka z Rájce-Jestřebí Karolí-
na Skotáková se v sobotu 23. října 
stala v boskovické sokolovně ví-
tězkou soutěže Miss Zrcadlo 2010. 
Sympatická studentka třetího roč-
níku rájeckého gymnázia si pár dnů 
po fi nálovém večeru našla čas na 
rozhovor.

Jak se cítí š jako Miss Zrcadlo 
2010?

Cítím se pořád stejně jako před-
tím. Samozřejmě vím, že mě čeká 
spousta povinností, ale budu se 
snažit, abych dobře reprezentova-
la soutěž Miss Zrcadlo. Především 
chci, aby moje práce byla kvalitní 
a byla vidět. Ocenění si samozřejmě 
moc vážím. 

Hned poté, co porota vynesla 
svůj verdikt, ti  vyhrkly slzy...

Byla jsem strašně šťastná. Byly 
to ty pravé slzy štěstí... 

Upřímně, čekala jsi, že bys moh-
la vyhrát?

Asi bych do soutěže nešla, kdy-
bych si myslela, že jsem bez šance. 
Takže nějaké přirozené sebevědomí 
mám, ale výhru jsem absolutně ne-
čekala a strašně mě potěšila.

Jak sis užila fi nálový večer? 
Moc. Příprava, generálka, den byl 

dlouhý, ale samotné fi nále nabralo 
rychlý spád. Byly tam nervy, stres, 
ale uteklo to. 

Z které disciplíny jsi měla nej-
větší strach a na kterou se naopak 
těšila?

Těšila jsem se na přehlídku oble-
čení Terranova, společenských šatů 
i spodního prádla. Obavy jsem měla 
z volné disciplíny, protože při hraní 
na klavír jsem hodně nervózní.

Promenáda ve spodním prádle 
před zaplněným sálem ti  nedělala 
problém?

To bylo v pořádku. 

Jako volnou disciplínu sis zvoli-
la hru na klávesy. Na začátku tam 
byl takový menší problém, ale do-
kázala jsi z toho skvěle vybruslit...

Ani sama nevím jak, ale vždyc-
ky dokážu v takových nepředvída-
telných situacích rychle reagovat. 
Někteří si mysleli, že to bylo připra-
vené, ale nebylo. Měla jsem zkrátka 
nastavený jiný tón, než měl být, tak 
jsem to musela nějak zahrát.:-)

Dají se popsat pocity fi nalistky, 
když se vyhlašují výsledky jednot-

livých kategorií a její jméno stále 
nezaznívá?

Musím přiznat, že při vyhlašování 
tří nejvyšších příček bylo na pódiu 
docela dusno. Kdybych nevyhrála, 
tak by mě to mrzelo, ale určitě bych 
nebyla naštvaná. 

Jakou si měla podporu v hledišti ?
Rodinu, svoje nejbližší, nejlepší 

přátele. 

Vnímala jsi je?
Když jsme se představovaly, tak 

jsem se soustředila jen na moderá-
tora, při přehlídkách jsem se kouk-
la do publika, na rodiče, na přítele. 
Všichni se usmívali a tím mě straš-
ně moc podrželi. 

Jaké byly první gratulace?
Od kamarádů a od rodičů.

Jak reagovali?
Rodiče byli strašně šťastní, mam-

ka brečela, byla dojatá, taťka byl 
pyšný, přítel taky.

Byla nějaká gratulace, která tě 
nejvíce potěšila?

Když moje kamarádky přišly na 
pódium a srdečně mě objaly.

Jaký ohlas měl tvůj úspěch ve 
škole? 

V pondělí jsem ještě odpočívala, 
byla jsem ve stresu. Do školy jsem 
tedy šla až v úterý a hodně lidí mi 
gratulovalo. 

Objevila se i negati vní reakce?
Žádná přímá negativní reakce ne-

byla, ale z některých lidí vycítíte, že 
vám úspěch nepřejí. 

Cítí š, že seš teď známější?
Vnímám, když jdu po městě 

v Blansku nebo v Rájci-Jestřebí, že 
se lidé dívají. Asi jsem jim povědo-
má.:-)

To je asi i těch tvých 183 cm...
(smích)

Je to pro holku výhoda nebo ne-
výhoda?

Kamarádky mi občas říkají, že by 
taky chtěly měřit tolik. Co se týká 
modelingu, určitě je to výhoda. 

Dočetl jsem se, že blíženci by si 
měli hlídat a vážit toho, čeho do-
sáhli. Každý úspěch si toti ž před-
stavují jako stavbu postupující ke 
stále vyšším a vyšším poschodím, 
ale snadno by mohli přehlédnout 
překážky, které jejich naděje zbor-
tí  a zůstanou jen rozvaliny... 
Člověk by si měl uchovat zdra-

vý rozum a neměl by si připouštět 
k tělu lidi, které příliš nezná. Ně-
kteří jsou totiž hodně zlý. Věřím, 
že rozvaliny nebudou. Budu se 

snažit zůstat pořád ta holka z Ráj-
ce-Jestřebí.

Už si přemýšlela, co ti  může ten-
to úspěch přinést?

Určitě osobní rozvoj člověka 
a zkušenosti v modelingu. 

Jak se stravuje vítězka Miss Zr-
cadlo? Jí zdravě?

Ne. (smích) Mám dobrý metabo-
lismus, takže si můžu dovolit jíst 
cokoliv. 

Co ráda jíš a piješ? 
Mám ráda pizzu a domácí jíd-

la jako svíčkovou, kuře. Piju čaje 
a exotické míchané nápoje, napří-
klad mochito.

Holky ve tvém věku občas míva-
jí problémy s udržením ští hlé linie. 
To asi nebude tvůj případ?

Jsem po taťkovi hodně štíhlá 
a vysoká. Ráda chodím pěšky, na 
procházky i na turistiku, což mně 
pomáhá, občas dělám posilovací 
cviky na břicho. 

Sportuješ? Hrála jsi třeba někdy 
volejbal nebo basketbal?

Basketbal ani volejbal nemám 
ráda, ale plavu, jezdím na koleč-
kových bruslích, v létě hraji tenis, 
v zimě jezdím na běžkách.

Ve tvém dotazníku jsem se do-
četl, že ráda jezdíš na koni... 

Od malinka. Absolvovala jsem 
i jezdecký kurz, když je možnost, 
ráda se projedu. Chtěla bych si ně-
kdy v budoucnu koupit koně. 

Žádná nehoda tě zatí m nepo-
tkala?

Zatím ne, akorát jednou, když 
jsem byla v Anglii, mě kůň kousl do 
ramene.

Co ráda děláš ve volném čase?
Ráda chodím na výstavy obrazů, 

jezdím i do Rakouska, občas si za-
jdu na různé kulturní akce, do diva-
del. Mám ráda činohru.

Výstavy obrazů... Maluješ také 
sama?

Ano, portréty. Tuší. 

Umíš vařit? 
Vařím a peču ráda. Řízky, špa-

gety, taková ta klasická jídla, v létě 
ovocné knedlíky. 

Studuješ třetí m rokem gymná-
zium v Rájci-Jestřebí. Co tě ve ško-
le baví a který předmět bys klidně 
vyřadila? 

Mám ráda český jazyk, základy 
společenských věd, naopak nemu-
sím matematiku nebo fyziku.

Co plánuješ dál? Čemu by ses 
chtěla v životě věnovat?

Pokud nevyjde modelingová kari-
éra, chtěla bych jít studovat práva.

V dotazníku, který jste vyplňo-
valy, jsi napsala, že za největší 
vynález považuješ zrcadlo. Kolik 
času trávíš denně před zrcadlem?
Řekla bych to jinak, není den, 

kdy se do něj nepodívám.:-)

Jakou vlastnost zoufale postrá-
dáš a které bys ses chtěla zbavit?

Snažím se být spolehlivá, jak to 
jde, naopak občas jsem až moc roz-
lítaná. To je ale úděl blíženců.

Co bys chtěla v životě dokázat?
Chtěla bych podnikat, mít rodinu, 

svoje nejbližší pořád kolem sebe. 
Být úspěšnou a spokojenou ženou, 
za kterou je vidět kus celoživotní 
snahy a práce.

Když se tě někdo za pár měsí-
ců zeptá, na co budeš vzpomínat 
v souvislosti  s Miss Zrcadlo 2010?

Na všechny zážitky, co jsme pro-
žily, na příjemné lidi, které jsme 
potkaly a na fi nále. Že to všechno 
stálo za to...

 Foto Jaroslav Parma Foto Jaroslav Parma

 Foto Lenka Oplušti lová Foto Lenka Oplušti lová

 Foto Aneta Kupcová Foto Aneta Kupcová

dva dny po soutěži odletěla na tři 
měsíce pracovat do Thajska. Musí 
se dorozumět, postarat se sama 
o sebe, sžít se s místními. To není 
nic jednoduchého. Většina dívek 
v jejím věku sedí doma u počítače. 
A tahle sedmnáctiletá modelka již 
na sobě tvrdě pracuje. Odměnou jí 

pak je procestovaný svět, vydělané 
peníze, spousta zážitků a životních 
poznatků. 

Chystáte na příští  rok nějaké 
novinky?

Ano. Zatím si je ale nechám pro 
sebe. Co by to pak bylo za novin-
ky?:-)
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Petr Bende vydává dlouho očekávané album a vyráží na turné

Hrajte o lístky na Vánoční koncert
CO SE DĚJE V REGIONU

Pavel Šmerda

Blansko - Zpěvák Petr Bende 
vydává nový doublepack s názvem: 
Vánoční Koncert Petr Bende & band 
a hosté, Janáčkovo divadlo, který 
bude obsahovat live CD a DVD. 
Na těchto nosičích najdou jeho fa-
noušci záznam z loňského koncertu 
v brněnském Janáčkově divadle, 
kde jako hosté vystoupili Cimbá-
lová muzika Grajcar, Wabi Daněk, 
Petrův otec Ján Bende a pěvecký 
sbor Antea pod vedením sbormistra 
Oldřicha Hlouška. 

Posluchači a Petrovi příznivci se 
na albu i DVD mohou těšit na celou 
řadu vánočních písní a koled, např. 
Den přeslavný, Nesem vám noviny, 
Štěstí, zdraví, pokoj svatý, Rolnič-
ky, dále na Petrovy autorské písně 
jako Anděl perutí mách, Zaklínám 
své moře, Nad horú svítá nebo vá-

noční singl Hvězda. Nechybí ani 
slavná píseň Fredyho Mercuryho 
a skupiny Queen – Bohemian Rhap-
sody. Vše v originálních úpravách 
Petra Bende & band. V bonusech na 
DVD naleznou fanoušci mimo jiné 
i Petrův klip k písni Tráva. 

Tradice vánočních koncertů Petra 
Bende sahá do roku 1997, kdy za-
hrál svůj první vánoční koncert ve 
Zbraslavi u Brna, sousedící s jeho 
rodným Újezdem u Rosic. Tehdy 
byl Petr Bende, coby dvacetiletý 
muzikant, známý pouze v nejbliž-

ším okolí. Přesto však dokázal 
nadchnout desítky přítomných po-
sluchačů a zrodila se tradice. Od té 
doby se tam vánoční koncert koná 
každoročně. V průběhu let se kon-
certy rozšířily i do dalších měst 
a v roce 2006 proběhlo první regu-
lérní turné po České republice. Také 
v letošním roce navštíví Petr Ben-
de & band v rámci vánočního tur-
né patnáct českých a moravských 
měst. Ani letos nebude chybět Cim-
bálová muzika Grajcar, pěvecké 
sbory a další hosté. 

Tradičně se Petr Bende představí 
také v Blansku. V Dělnickém domě 
zahraje a zazpívá 3. prosince od 
19.30 hodin. Společně s ním se po-
sluchačům představí pěvecký sbor 
Gymnázia Blansko Perličky, Cim-
bálová muzika Grajcar, speciálním 
hostem bude bývalá zpěvačka sku-
piny Kamelot Věra Horká. 

Muchova epopej na prknech Městského divadla

Ochotnické divadlo Boskovice uvedlo světovou premiéru

Komedie. Ochotnické divadlo Boskovice při druhé premiéře nové hry Tor-
nádo.  Foto archiv

Radim Hruška

Boskovice – Jedinečnou příleži-
tost zhlédnout světovou premiéru 
měli návštěvníci nového představe-
ní Ochotnického divadla Boskovi-
ce – Tornádo. Navíc je čekalo ještě 
jedno překvapení. Situační komedii 
Roberta Thomase uvedl autor jejího 
českého překladu Jan Cimický. 

„Ve zkratce popisuje hra to, jak 
chce nevlastní matka oženit svého 
syna, aby se dostala k dědictví. To 
je v podstatě celá zápletka. Různě 
svému synovi dohazuje nevěsty, ale 
vůdčí osobou celé hry je ona. Má 
i největší prostor. Celá hra je tak 
vlastně postavená na hlavní ženské 
roli. Ostatní jsou sice spoluhráči, 
ale v tomto případě by měli být spíš 

přihrávači. My jsme si většinou 
všechny hry snažili přizpůsobit do 
našich končin. Tentokrát poprvé 
jsme ji nechali tam, kam hra patří, 
to znamená do Francie. Je to věc ze 
současnosti, nechali jsme původ-
ní jména, a pokud to bylo možné 
i odkazy na reálie ve Francii, Paříži 
a podobně,“ uvedl režisér Lubomír 
Slezák.

Jak říká, předlohy se snaží vybírat 
podle složení souboru. Hlavní pod-
mínkou pak je, že se musí jednat o 
komedii. Tentokrát vybíral Lubomír 
Slezák ze zhruba sedmi her. „Proto-
že jsme do hereckého souboru za-
členily dvě nové herečky, tak jsem 
tentokrát vybíral tak, aby se mohly 
s druhými dvěma střídat. Na hru 
jsem přišel dost náhodou a teprve 

později jsem zjistil, že ji ještě nikdo 
nikde nehrál. Proto u nás měla svě-
tovou premiéru. Všechno tak bylo 
na nás. Včetně návrhu scény, kte-
rou jsme zkusili náznakovou, vždy 
předtím jsme měli pevné kulisy, 
které tvořily místnost. Navrhova-
la ji Jana Řezníčková a myslím si, 
že se opravdu povedla,“ vysvětlil 
Slezák. 

Je to konverzační komedie, ale 
není klasická. Většinou bývají po-
dobná díla postavená na krátkých 
větách. Tady jsou delší monology 
nebo dialogy. Boskovičtí se ale 
stále snaží držet linku konverzační 
komedie, která je souboru nejbližší. 
Ochotníci za sebou mají dvě pre-
miéry a nyní budou s představením 
objíždět okolní obce a města. Loni 

odehráli mimo Boskovice patnáct 
repríz. 

Premiéry se zúčastnil i Jan Ci-
mický, který hru překládal. S Tho-
masem byli přátelé, proto byli 
ochotníci zvědaví, co na jejich pro-
vedení říkal. „Scéna se mu velice 
líbila. Scénář, když k nám přišel, 
měl nějakých šedesát stran textu. 
Já jsem ho postupem času zhruba 
o třetinu seškrtal, abychom se vešli 
do našeho klasického tvaru a dél-
ky. On říkal, že je to dobré, pro-
tože Thomas prý psal všechny hry 
v takzvaně surovém stavu a čekal, 
že si je soubory upraví na sebe. 
Většinou jsem ke všemu hodně kri-
tický, ale tentokrát jsem měl z pre-
miéry opravdu dobrý pocit. 

  Pokračování na str. 5

D alší novou inscenací Měst-
ského divadla Brno je uni-
kátní divadelní útvar auto-

rů Šimona Cabana a Aleše Březiny 
Muchova epopej. Zatímco Mucho-
vu Slovanskou epopej zná téměř 
každý, epopej jeho života až tak 
známá není. A přitom to byl život 
na román.

Myšlenkou na libreto se zabýval 
autor Šimon Caban už před třemi 
roky. Na prvním místě nebyla při-
tom Muchova tvorba, popis děl 
apod. Zaujal ho tento Moravák 
z Ivančic svou umanutostí kreslit, 
šetřit časem, nerozptylovat se že-
nami, ale hlavně svou bezmeznou 
vírou v budoucnost Slovanstva. 
Téměř nic si neplánoval, bral život 
i práci tak, jak přicházely. Ale snažil 
se vždy prosadit – ve Vídni, Paříži, 
v Americe. V druhé půli svého ži-
vota měl plán i cíl – vytvořit monu-
mentální dílo na téma dějin slovan-
ských národů. 

Zatím jsme s ním v Paříži, kde 

žijí v podnájmu u Mme Charlotte 
chudí umělci, čekající na svou pří-
ležitost. Jediný, kdo naplno pracuje, 
je Mucha. Každému, kdo ho požádá 
o peníze, ochotně dává, peníze pro 
něho nejsou na prvním místě. Žijí 

zde krajané Luděk Marold, Adolf 
Loos, Marie Chytilová, přátelí se 
s Paulem Gauginem.

Další šťastnou náhodou ho osloví 
manažer herečky Sarah Bernhardt. 
Přes noc kreslí divadelní plakát, 

Sarah ho schvaluje, druhý den visí 
po Paříži a ta je nadšená. Zakázky 
se jen hrnou a Mucha před nimi tak 
trochu utíká do Ameriky. V roce 
1909 (to už je ženatý s Marií Chy-
tilovou a narodila se jim dcera Ja-
roslava) získává pro ideu Slovan-
ské epopeje chicagského mecenáše 
Charlese B. Crana. Přijíždí do Čech, 
pronajímá si na 18 let prostory na 
zámku Zbiroh a pracuje. Od roku 
1912 do roku 1926 předává Praze 
tři plátna ročně. 

To už ale v divadle neuvidíme. 
Děj končí idylou se synem Jiřím, 
který se narodil 12. března 1915.

Režie a scéna Šimon Caban, kos-
týmy Simona Rybáková, orchestr 
řídí Ondřej Tajovský. Role nejsou 
alternovány, titulní postavu vytvořil 
Michal Isteník, Marolda Jaroslav 
Matějka, Marii Markéta Sedláčko-
vá. Další herci mají většinou rolí 
několik. Připomeňme ještě sto let 
od doby, kdy Mucha začal na epo-
peji pracovat.  Naděžda ParmováMucha. Mucha. Jaroslav Matějka, Michal Isteník.Jaroslav Matějka, Michal Isteník.  Foto archiv MdB  Foto archiv MdB

Ve spolupráci s pořadatelem akce jsme pro vás připravili soutěž 
o vstupenky na tento koncert, který bude mít, jako v minulosti , 

neopakovatelnou atmosféru. 

Otázka: V kolika městech se letos uskuteční Otázka: V kolika městech se letos uskuteční 
vánoční koncerty Petra Bende? vánoční koncerty Petra Bende? 

Svoje odpovědi nám piště na adresu Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, 
nám. Svobody 2, 678 01 Blansko nebo na e-mail soutez@zrcadlo.net do 
19. listopadu. Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce, kteří se 
mohou těšit na dvě vstupenky. Pokud nevíte odpověď nebo nechcete 
soutěžit, vstupenky si můžete zajisti t předprodeji v informační kanceláří 
Blanka v Blansku a v MIS Boskovice. (zbb)

Zboněk, Svitávka - Cyklisté je-
doucí ze Svitávky směrem na Le-
tovice se dočkali nové cyklostezky. 
Slavnostního otevření se zúčastnili 
mimo jiné představitelé Letovic, 
Svitávky, dodavatele stavby a tech-
nického dozoru stavby.

Stezka oddělila nemotorovou 
dopravu od nejfrekventovanější ko-
munikace v regionu - silnice I/43. 
Především pro místní obyvatele, 
ale i pro turisty se zvýší bezpečnost 
jízdy. Parametry stezky jsou násle-
dující: délka 1,516 km, šířka 2,5 m, 
celkové náklady 5,6 milionů korun, 
z toho je předpokládaná výše dotace 
asi 4,6 milionů.

Jak řekl starosta Letovic Radek 
Procházka, stavba vyřešila hlavně 
problém s kritickým místem U La-
butě. Právě tam se totiž frekvento-
vaný tah Brno – Svitavy nedá nijak 
objet. „Nejsou tam ani rozšířené 
krajnice, jako je tomu dále směrem 
na Letovice. Další podobné místo je 
za Letovicemi, tam čekáme na plá-
nované rozšíření silnice první třídy,“ 
vysvětlil Procházka.  (jo, hrr)

Cyklisté dostali stezku mezi Zboňkem a Svitávkou

 2x foto Jaroslav Oldřich 2x foto Jaroslav Oldřich

Nečas vystavuje v Letovicích
Letovice - Dílo Bohumila Nečase představil v sobotu 23. října v příjem-

né atmosféře galerie Pex v Letovicích Pavel Svoboda, majitel Galerie Ve 
Věži Blansko. 

Blanenský výtvarník předkládá do 25. listopadu vnímavým pozorova-
telům kolekci obrazů a kreseb, výběr z cyklů: Dámy na šachovnici, Hry 
s tváří, Abeceda krásy, Hudební tvary. Překvapil nově pojatými obrazy, kte-
ré hodlá poprvé uceleně představit na příští výstavě v Brně. Náměty jeho 
obrazů především čerpají z cest (Egypťanka, Princezny bez korunek). Ne-
časovi nechybí nápady, originalita, pracovitost a především pokora k his-
torii a umění.

Příjemnou atmosféru vytvořili majitelé galerie manželé Kalasovi a člen-
ky hudební skupiny Horkou jehlou, sestry Královcovy.  (sv)

Studenti se potkali v Blansku
Blansko - Zajímavý závěr října prožili v Hotelu Panorama v Blansku 

studenti ze čtyřiadvaceti škol z České repoubliky a Rakouska. Projektový 
týden - Kreativně přes hranice. To je název projektu Edtwin, který koordi-
novala Zuzana Sniegoňová ze Střediska služeb školám a Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. 

„Účastnilo se ho 41 studentů, z toho polovina z vídeňských obchodních 
akademií, druhá pak ze škol podobného typu z jižní Moravy. Převážně rov-
něž z obchodních akademií, protože jich ale v našem regionu není tolik, do-
plnili je frekventanti podobných školských zařízení. Vše se konalo v rámci 
česko-rakouské příhraniční spolupráce,“ uvedla.

Dopoledne byla na programu jazyková výuka. Pro Rakušany čeština, 
naše studenty němčina, přičemž hlavním komunikačním prvkem byla an-
gličtina. „Tři workshopy byly zaměřeny na práci s kamerou, fotoaparátem 
a na divadlo, lektory byli přední rakouští umělci,“ vypočetla Sniegoňo-
vá. 

Výsledky celotýdenní práce byly prezentovány poslední večer. „Bylo se 
na co koukat,“ líbilo se koordinátorce. Vystoupení spojené s výstavou fo-
tografi ckých prací a projekcí fi lmů se zopakuje ještě 16. listopadu na velké 
akci pro rodiče obou stran ve Vídni. (bh)

Pozvánka na zajímavý seminář
se zdobením perníků 

Blansko - Do tajů zdobení mikuláškých a vánočních perníků zájemce ve 
středu 1. prosince v době od 17 do 21 hodin zasvětí renomovaná lektorka. 
Zdobit budou kornoutkovou technikou i štetcem.

Domů na mikuláškou nadílku si odnesete vámi vytvořený Čertův ko-
pec - soubor perníků na kopci. Ruku povede zkušená lektorka občanského 
sdružení Včela pro Moravský kras Eva Zigalová. Připravena bude výstavka 
knih a časopisů s tematikou zdobení a pečení vánočního cukroví.

Cena semináře je 250 Kč. Přihlášky přijímá do 20. listopadu Pavel Svo-
boda, studovna a čítárna Městské knihovny Blansko, tel.: 516 410 101, 
e-mail: svoboda@mk.blansko.cz.  (sv)

Aktuální otázky Kuby
Blansko - Ostrovní Kuba, označovaná některými lidmi jako skanzen so-

cializmu a druhými zase paradoxně jako laboratoř světové levice, je u nás 
obecně známá především z dovolených na slunných plážích Varadera. Svě-
tové letovisko však ani zdaleka není obrazem této země.

Městská knihovna Blansko připravuje pro zájemce o cestování a poznává-
ní exotických míst, historii, ekonomiku a politiku zajímavou akci. Ve středu 
10. listopadu v 17 hodin se uskuteční v sále blanenského zámku přednáška 
Petra Chalupy a beseda s Exca. Sra. Bárbarou E. Montalvo, Chargé d‘ Af-
fares Kubánské republiky o této karibské zemi. Profesor Chalupa, který na 
Kubě služebně každoročně dlouhodobě pobývá, bude spolu s kubánskou 
diplomatkou prezentovat reálný obraz současné Kuby a v diskuzi odpovídat 
na dotazy, které se týkají této země.

Kdo se tedy chce např. dozvědět nejnovější informace o osudu pěti Ku-
bánců vězněných v USA, o vojenské základně na Guantanámu, která již 
před léty měla být americkými vojáky vyklizena, o misích kubánských 
lékařů, které vracejí statisícům Latinoameričanů zrak, o současných inte-
gračních tendencích Kuby, Venezuely, Bolívie a dalších zemí, nebo o dů-
sledcích ekonomického embarga a působení kubánského disentu, má jedi-
nečnou možnost.

Kuba, která prošla zcela jiným historickým, společenským a politickým 
vývojem, byla u nás známější před rokem 1989. Dynamický vývoj za po-
slední období, označované jako „Época especial“, ji kvalitativně pozměnil. 
Přijďte se dozvědět, jaká Kuba tedy opravdu je. Jste srdečně zváni.  (pp)

Dotace pomůže vylepšit čistí rnu
Olešnice - Olešničtí získali z rozpočtu Jihomoravského kraje dotaci ve 

výši 1,5 milionu korun. Tyto prostředky pomohou modernizaci a zefek-
tivnění provozu olešnické čistírny odpadních vod. Zastupitelé již dříve na 
tuto akci schválili úvěr ve výši 2,2 milionu korun. Po přijetí dotace tak 
nemusí být čerpána v plné výši, ale bude využito pouze částky sedm set 
tisíc korun.  (hrr)
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Bohumil Hlaváček

Blansko - 
Nedávné komu-
nální volby při-
nesly v Blansku 
jednu tak trochu 
kuriozitu. Dů-
věru dostal díky 
pre fe renčním 
hlasům i farář 
Československé církve husitské 
Martin Kopecký, který se tak z de-
sátého místa kandidátky TOP 09 
stal místním zastupitelem.

Jako nestraník jste se rozhodl 
respektovat přání voličů a svoje 
místo nepostoupit lidem z popředí 
kandidátky, kteří jsou tak jen vaši-
mi náhradníky…

Bral bych to tak trochu jako 
zradu. Obyčejný člověk to vnímá 

citlivě. Bez politické příslušnosti 
chci zůstat i nadále. Mrzí mne, že 
nedošlo aspoň trochu ke změně ve 
vedení, myslím, že to bylo třeba. 
Svoji úlohu a výhodu vidím v tom, 
že budu moci ledacos říct a navrh-
nout, aniž bych byl vázán nějakými 
dohodami a smlouvami. Přestože 
nebudeme součástí radniční koa-
lice, rád bych pracoval pro město 
v pozitivním slova smyslu.

Již jednou jste řekl, že blanen-
ská radnice až tak nepodporuje 
jako mimořádnou historickou pa-
mátku váš dřevěný kostelík, jak by 
si zasloužil…

To ano. Blansko přitom až tolik 
památek, které by si zasloužily vý-
raznější péči, nemá. Mám na staros-
ti více kostelů. Např. ve Vyškově za 
mnou přišli radní sami, ptali se, co 
potřebujeme a výrazně nám fi nanč-

ně přispěli na rekonstrukce a opra-
vy. Třeba budu moci působit také 
v tomto směru, ale protože jsem 
profesí stavař, zajímat mne bude 
určitě i tato oblast. Ale i jiné samo-
zřejmě. 

Znáte jiného duchovního, který 
pracuje v komunální politi ce?

Třeba bratislavský biskup z naší 
církve je úspěšným starostou Újez-
du u Brna, kde bydlí. 

Jste momentálně delší dobu 
v pracovní neschopnosti . Během 
ní přišly pro vás překvapivé vý-
sledky voleb…

Marodím už čtyři měsíce, nic 
příjemného to není, poležel jsem si 
v nemocnicích. Když jsem se do-
zvěděl, že jsem v zastupitelstvu, po-
lila mne, jak se říká, trochu hrůza. 
Teď se můj stav lepší, začínám už 

sloužit v kostelích, kde není zima, 
ta mi stále vadí.

Kdo vás po dobu nemoci zastu-
poval? Byly slyšet hlasy, že i vaše 
žena, ačkoliv k tomu nemá opráv-
nění…

To musím uvést jasně na pravou 
míru, nic takového se nedělo. Vy-
pomáhali mi kolegové faráři. Man-
želka měla jen bohoslužbu slova, 
třeba v kapli v domově důchodců. 
Tam dvakrát, jednou v kostele, ji-
nak to nešlo. Bylo to samozřejmě 
bez přijímaní a podobných úkonů. 
Je nás farářů hrozně málo. V ji-
homoravské diecézi jen čtyřicet. 
Zabezpečit třeba svatby, pohřby, 
nejnutnější mše po dobu mé ne-
moci byl velký problém. Ale snad 
už budu moci brzy naplno začít. 
V práci, kostele i zastupitelstvu. 
Těším se. 

Farář Kopecký: Chci pracovat pro město

Letovice - Výtvarníci z Letovic 
a okolí si dali dostaveníčko v le-
tovické galerii Domino. Své práce 
jich tam v rámci Letovického salo-
nu 2010 vystavuje hned devětadva-
cet. K vidění jsou různé techniky 
i použité materiály, od fotografi e až 
po malované kameny. 

„Dříve bývaly podobné akce 
v městském kulturním středisku, 
kde jsem pracovala jako ředitelka. 
Nyní na tuto tradici navazujeme 
v galerii Domino. První ročník salo-
nu se uskutečnil v roce 2008, tehdy 
se představilo čtyřiadvacet výtvar-
níků. Nyní probíhá druhý. Jeho cí-
lem je mimo jiné setkání umělců, 
předání zkušeností a zhodnocení 
jejich dosavadní práce. Zajímavé 
je také sledovat, kam se jednotliví 
výtvarníci za dva roky posunuli,“ 
uvedla Marie Synková. 

Domino představuje výtvarníky z Letovic a okolí
Podle ní se letos v Dominu ob-

jevily i nové tváře. Své práce na-
příklad vystavuje Ilona Nečasová. 
Výtvarné umění a malování ji zají-
malo už od mládí, ale vytvořit první 
obrázky a předvést je veřejnosti se 
odvážila až v pětašedesáti letech.

„Různorodost vystavených děl je 
velká. Zastoupená je malba, kera-
mika, fotografi e, paličkovaná krajka 
a objevují se i kombinované tech-
niky. Osobně mě zaujal například 
obraz Jiřího Hlouška, který znázor-
ňuje pohled na Letovice, fotografi e 
Bohumila Kociny nebo enkaustiky 
Markéty Čejkové,“ popsala Marie 
Synková.

Letovický salon 2010 bude v ga-
lerii Domino k vidění do osmadva-
cátého listopadu. Poté na něj od 
třetího prosince naváže tradiční vý-
stava betlémů.   Radim Hruška

Boskovičtí  opět přispějí na Boskovičtí  opět přispějí na 
proti drogový programproti drogový program

Boskovice - Také v letošním roce obdržela boskovická radnice žá-
dost Sdružení Podané ruce o poskytnutí  dotace na proti drogový pro-
gram, který funguje v rámci města. Obsahem projektu je terénní práce 
s uživateli drog, která má za cíl snižování rizik a škod působených jak 
uživatelům drog, tak společnosti . 

„Cílovou skupinou jsou uživatelé drog od šestnácti  do čtyřiceti  let, 
kteří se zdržují nebo bydlí v Boskovicích. Terénní pracovníci například 
mění injekční materiál, poskytují poradenství a v případě potřeby se 
snaží najít nejlepší možnou pomoc. Boskovice podporují Sdružení Po-
dané ruce již od roku 2003,“ uvedl mluvčí boskovické radnice Jaroslav 
Parma s tí m, že sdružení je silnou a dlouhodobě fungující organizací 
s dobře nastaveným programem. „Za dobu jeho působení v Bosko-
vicích se podařilo podchyti t problemati ckou skupinu uživatelů drog 
a navázat s nimi potřebné kontakty,“ doplnil.

Sdružení Podané ruce požádalo pro příští  rok o dotaci padesát ti -
síc korun. Jejich požadavek vyplývá z rostoucích mzdových nákladů. 
Radní nicméně schválili dotaci ve výši třicet ti síc korun. „Sice nemů-
žeme nijak razantně zvýšit příspěvek, který poskytujeme, ale o služby 
sdružení rozhodně stojíme,“ okomentoval starosta Boskovic Jaroslav 
Dohnálek.  (hrr)

Divadlo uvedlo
světovou...

Pokračování ze str. 4 
I lidé, kteří divadlu rozumí a kte-

rých si vážím, mně řekli, že se vý-
borně podařilo obsadit role, z čehož 
mám velkou radost. Poprvé jsme 
také pracovali se souborem, kde 
nemají herci až tak velké herecké 
zkušenosti,“ přiblížil Slezák.

Jak doplnil, už se chystá na nový 
kus. Členové sboru se totiž nejvíc 
těší na to, až se začne znovu zkou-
šet. To se totiž schází i třikrát či čty-
řikrát týdně. „Teď odehrajeme pre-
miéry, začneme jezdit na zájezdy, 
ale už absolvujeme jen jednu opra-
šovací zkoušku a jedem. Nevídáme 
se tak často, a proto mně každý říká, 
abych vybral něco nového, ať mů-
žeme začít zkoušet. V naší partě je 
nám dobře, a to je asi základ,“ do-
plnil Slezák. 

Letovický salon 2010. Na návštěvníky galerie čekají různorodé techniky 
i náměty jednotlivých výtvarníků.  Foto Radim Hruška

Na trhu jsou 
další produkty 

z regionu
Sloup - Šest dalších výrobců se 

může pochlubit certifi kátem Morav-
ský kras – regionální produkt. Roz-
hodla o tom hodnotící komise Místní 
akční skupiny Moravský kras, která 
zasedala minulý týden ve Sloupu.

Komise měla tentokrát nelehký 
úkol. Zájemců o modrou kapku se 
sešlo hodně a výrobky zastupovaly 
různé skupiny. Poprvé se o certifi -
kát ucházely tradiční potravinářské 
výrobky – dršťková polévka, sekaná 
pečeně a utopenci od Michala Musila 
z Černé Hory, dále produkty Palírny 
Boskovice nebo med z Rudického 
propadání. K zajímavým bezespo-
ru patří drátenické výrobky, jejichž 
autorem je Jiří Bareš, mistr cechu 
česko-moravských uměleckých drá-
teníků. Mezi umělce, kteří označení 
získali, patřil tentokrát Ivo Toncer, 
autor vitráží a obrazů na skle.

Už podruhé se o certifi kát ucháze-
la i Iva Unčovská, dva její výrobky 
získaly modrou kapku a označení 
Moravský kras – regionální produkt 
v předchozích letech. „Mým cílem je 
získat certifi kát na většinu výrobků 
naší krejčovské dílny. Chtěla bych, 
aby se regionální produkty dostaly 
do povědomí více lidí. Značka mod-
ré kapky je na našich výrobcích vždy 
viditelně umístěna, a tak věřím, že se 
třeba holčičky, které budou chodit 
v našich zástěrkách, budou zajímat 
o to, co modrá kapka znamená a proč 
ji nese i dětský polštář, který jsme do 
sortimentu nově zařadili,“ řekla dr-
žitelka certifi kátu. Ta si domů také 
odnesla Čestné uznání Ministerstva 
zemědělství, Národní sítě místních 
skupin ČR a Státního zemědělského 
investičního fondu, které MAS ob-
držela na výstavě Země živitelka za 
vynikající přístup k rozvoji venkova 
metodou LEADER.  (ama)

J aký je vůbec životní příběh 
malého „Michaela Jacksona“ 
z Kunštátu? David se narodil 

předčasně v šestém měsíci s hmot-
ností 990 g, ta klesla na 880 g, dva 
měsíce strávil v inkubátoru. V prv-
ním měsíci prodělal operaci očí. 
Když mu byl jeden rok, lékaři rodi-
čům oznámili, že má dětskou moz-
kovou obrnu. Ve čtyřech letech za-
čal chodit, letos na jaře absolvoval 
náročnou operaci, po které se znovu 
staví na nohy. 

„Proč jsme se rozhodli Davídka 
přihlásit do Talentmanie? Jak letos 
začaly v televizi upoutávky na ten-
to pořad, vyloženě z legrace jsem 
pronesla, když tancuje Jacksona, 
že bychom to mohli zkusit. Upřím-
ně, nemyslela jsem to moc vážně. 
Ale manžel se toho chytil a vzal ho 
v květnu na 1. casting do Olympie 

v Brně. Řekli jsme si zkusí to, za-
tancuje, bude mít zážitek a basta. 
Tehdy měl deset dnů před operací 
a vůbec jsme nedomysleli, co bude 
následovat,“ říká maminka Radka. 
Jenže na začátku června se ozvala 
produkce pořadu s tím, že Davida 
vybrali, že se jim líbí. „Zaujal je ur-
čitě i jeho životní příběh, který se 
znásobil ještě tou operací. Takže za-
tímco my jsme v tu dobu byli hodně 
nervózní, tvůrci pořadu si možná 
mnuli ruce, co že se jim to podařilo 
získat,“ doplnil tatínek Laďa.

V tu chvíli rodiče malého Davi-
da ještě vůbec netušili, co všechno 
je čeká. „Po operaci jsme ho šest 
týdnů přenášeli z místa na místo 
v náručí. Kdyby si to lidé dokázali 
představit, nemohli by psát, že jsme 
hyeny, psychicky vyšinutí a vyhro-
žovat ministerskou kontrolou ško-

le, kterou David navštěvuje a kde 
my učíme. Naštěstí bylo léto, tak-
že mohl trávit čas venku, ve stínu 
stromů. Byl spokojený, zvládal to 
velmi dobře a my jsme se těšili na 
20. července, kdy mu měli sundat 

sádry, rozhýbat kolena a kotníky 
a všechno být v pořádku. Bohužel 
nebylo. David si nenechal na nohy 
vůbec sáhnout, když je skrčil, tak je 
nechtěl natáhnout a opačně. Bylo to 
s hysterickým řevem, šílený nervy, 
docela jsme si to užili, manžela to 
poznamenalo i zdravotně,“ popi-
suje další životní peripetie Radka 
Dostálová. Do toho se blížil termín 
dalšího castingu do Talentmanie. 

„Nevěděli jsme, jak to bude vypa-
dat. David nechodil, měl blok v hla-
vě, bál se postavit na nohy. A zbytek 
už viděli diváci v televizi. Na druhý 
casting v pražském Karlíně jsme 
s ním přijeli na kočárku, jak si to 

produkce přála. David předvedl jen 
část svého vystoupení a slíbil po-
rotě, že se postaví na nohy,“ uvedl 
tatínek s tím, že to se mu také za 
několik dnů podařilo. „Poprvé tři 
dny před přímým přenosem Talent-
manie ze zámku v Miloticích, po 
svých už mohl vkročit také do první 
třídy základní školy. Samozřejmě to 
byly jen krůčky, na nějaké delší po-
chůzky jsme v tu dobu mohli zapo-

menout, ale neustále se to zlepšuje,“ 
těší maminku. 

A jak se malý David dostal k Mi-
chaelu Jacksonovi? „Když před 
rokem umřel, viděl jsem to tehdy 
v televizi ve zprávách,“ říká sám 
Davídek. „Zalíbily se mu jeho po-
hyby a ptal se, kdo to je. Ukázala 
jsem mu ho na internetu, kde pak 
denně seděl, naučil se tancovat jako 
on i zpívat alespoň foneticky jeho 
písničky, protože angličtina mu 
zatím nic moc neříká. Od Ježíška 
pak dostal paruku a kostým a na 
Laďových padesátinách letos v Bo-
skovicích poprvé vystupoval na 
veřejnosti. To bylo zlomové. Nebál 
se, neměl trému,“ popisuje Radka, 
učitelka hry na kytaru a zpěvačka 
skupiny Slza, tatínek, učitel výtvar-
né výchovy, zase hraje divadlo... 
 Pavel Šmerda

Životní příběh, který by napsal jenom sám Hollywood

„Po operaci jsme Davida šest týdnů přenášeli 
z místa na místo v náručí.“  Ladislav Dostál

Pavel Šmerda

Kunštát - Každá cesta má svůj 
cíl... A to platí i pro cestu sedmile-
tého Davídka Dostála alias malého 
Michaela Jacksona pořadem Talent-
mania. Jeho životní příběh zaujal 
v několika minulých týdnech a měsí-
cích nejen porotu, ale i statisíce divá-
ků u televizních obrazovek. 

Poté, co po sérii nevybíravých 
anonymním útoků jeho rodiče v mé-
diích požádali, aby již lidé neposílali 
synovi ve fi nále hlasy a rozhodli se 
z pořadu odstoupit, „posunuli“ di-
váci z duelu do superfi nále mladého 
stepaře Tobiáše Košíra. 

„Že jsme se přihlásili do Talent-
manie nelitujeme. Bylo to správné 
rozhodnutí. Chtěli jsme klukovi udě-
lat před operací radost, tancování je 
jeho koníček, takže proč ne. Navíc 
zákulisí tohoto světa ho baví, chce 
být kameraman nebo režisér. Ani 
tam nebyl handicapovaným vstup 
zakázán. Že nás na castingu vybrali, 
za to já nemůžu. Jsem rád, že Daví-
dek postoupil do dalších kol i díky 
divákům, kteří mu poslali tisíce sms, 
protože tím umlčel hlasy těch, kteří 

Myslím si, že jsme v soutěži skončili v pravou chvíli, říká tatínek malého tanečníka z Kunštátu

Davídek uhranul diváky pořadu Talentmania
tvrdili, že je tam jenom díky mému 
přátelství s režisérem Zdeňkem 
Troškou. Co se týká našeho konce, 
myslím si, že byl načasován tak ako-
rát. Odejít po semifi nálovém kole, 
které jsme vyhráli, by bylo zbabělé 
a zklamali bychom tím tisíce lidí, 
kteří Davídkovi poslali svůj hlas. To 
zkrátka nešlo. Chtěli jsme jít do fi -
nále, tam zatančit a skončit. Jsme si 
vědomi toho, že v superfi nále už ne-
máme co dělat. Navíc jednáme s pro-
dukcí a vytančenými penězi chceme 
pomoct tam, kde je to potřeba,“ říká 
jeho tatínek Ladislav Dostál. 

Podle slov rodičů převažují při 
hodnocení účinkování v soutěži urči-
tě klady. „Myslím si, že to pro něj byl 
motor ve zdravotním vývoji, navíc se 
dobře otrkal a poznal zákulisí show-
byznysu. Velkou odměnou za jeho 
práci a pokroky jsou desítky a stovky 
dopisů, e-mailů z obou zemí, vzka-
zů od fanoušků na facebooku, kde 
nás lidé zdravili, přáli nám úspěch, 
vyjadřovali nám podporu a radili, 
abychom neodstupovali. Hned po fi -
nálovém večeru Davídek dostal také 
velmi zajímavou nabídku od jedno-
ho scénáristy a režiséra. Kladně se 

vyjadřovali i jeho ošetřující lékaři, 
těší nás, že jsme motivovali i rodiče 
podobně postižených dětí. To pro 
nás byla ta největší vzpruha po těch 
někdy až hyenistických útocích, kte-
ré jsme museli snášet především od 
některých občanů tady v Kunštátě,“ 
rozpovídala se Radka Dostálová 
s tím, že na jedné straně se s man-
želem shodli, že konec v soutěži je 
úleva, znamená pro rodinu zase po 
dlouhé době klid, na straně druhé 
jim „šrumec“ posledních týdnů bude 
svým způsobem chybět. 

„I z toho špatného si lze vzít to 
dobré. Poznali jsme lidi, kdo se jak 
chová, stálo nás to spoustu nervů, 
stresu, ale v konečném účtování nás 
to posílilo. Podívejte, ať si říká kdo 
chce co chce, my jsme si byli hned 
od začátku vědomi, že Davídek nemá 
talent v tom pravém slova smyslu. 
Ale podle toho množství kladných 
ohlasů si lidé vedle talentu všímali 
i sympatií. Otázka je, kde měl star-
tovní čáru a kde ji měli ti ostatní, on 
chodí teprve tři a půl roku! A co je 
to vůbec talent? Jde srovnávat umění 
artisty, zpěváka, tanečníka a kouzel-
níka dohromady?“ dodal Dostál. Foto archiv Foto archiv
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Vlastimil Sehnal: Žádnou nostalgii nepociťuji, pouze končí jedna etapa mého politického života

Senátoři a poslanci by měli mít nějakou imunitu

Léto s Topolem. Vlasti mil Sehnal (vpravo) podpořil před nakonec neuskutečněnými parlamentními volbami 
v roce 2009 lídra ODS Mirka Topolánka.  Foto Pavel Šmerda

Pavel Šmerda

Lipůvka, Praha - Po šesti letech 
je jasné, že Blanensko a Boskovic-
ko bude mít v horní komoře parla-
mentu nového zástupce. Ještě stále 
senátor a bývalý starosta Lipůvky 
Vlastimil Sehnal (ODS) nám ve 
své pracovně poskytl bilanční roz-
hovor. 

Pane senátore, už stříháte 
metr?

Neřekl bych, že stříhám metr. 
To není o tom, že by člověk někam 
přicházel a odcházel. 

Tak tedy jinak. Bude vám práce 
v Senátu chybět?

To se nedá tak říct. Žádnou nos-
talgii nepociťuji, pouze končí jed-
na etapa mého politického života. 
Práce mi určitě chybět nebude, 
protože mám svoje další aktivity. 
Přišel jsem do Senátu na nějaké 
období, nyní přijde jiný senátor 
a za padesát let další. Nikdo není 
nenahraditelný. Kus práce jsem 
udělal, ale nastupuje nový člověk 
s novými myšlenkami. Senát fun-
guje kontinuálně a to je dobře. 

Určitě jste šel do Senátu s něja-
kým představami, když to přeženu 
tak ideály. Vystřízlivěl jste?

Určitá střízlivost nastala. Sa-
mozřejmě, že komunální a vysoká 
politika, kterou jsem si vyzkoušel 
už po revoluci v poslanecké sně-
movně, je něco úplně jiného. Co 
mi nejvíce vadí, je fakt, že politka 
zhrubla, je více pragmatická, kaž-
dý se snaží urvat nějakým způso-
bem co nejvíce pro sebe, chce být 
více vidět, útočit na druhého. To mi 
moc nevyhovuje a myslím si, že je 
to i zbytečné. Když sledujete na te-
levizní obrazovce, jak po sobě dva 
politici „střílí“, a pak je potkáte 
spolu někde v restauraci, tak těžko 
uvěříte, že to mysleli vážně.

Můžete čtenářům a potažmo 
také svým voličům prozradit, jak 
vypadala šest let vaše činnost 
v Senátu? 

Pracoval jsem a stále ještě pra-
cuji ve Výboru pro zahraniční věci, 
obranu a bezpečnost, jsem předse-
da Stálé komise Senátu pro podpo-
ru demokracie v Evropě. Chápu, 
že tyhle funkce nejsou moc vidět, 
možná jen pro toho, kdo se o tuto 
oblast více zajímá. 

Pokud mám být konkrétnější, 
snažil jsme se např. „zlidštit“ po-
licejní systém. Oddělit pachatele 
od poškozeného, pokud možno co 
nejvíce omezit akce typu Kryštof 
a podobné, zajistit, aby policie co 
nejméně občana otravovala, ale 
více mu sloužila, když jde nahlásit 
krádež, aby se tím někdo zabýval 
aj. Věnoval jsem se i vojenským 
zahraničním misím. Je to mraven-
čí práce, která, jak už jsem řekl, 
není možná tolik vidět, ale udělat 
se musí. 

Prozraďte mi, jak může český 

senátor ovlivňovat zahraniční po-
liti ku?

Ze své pozice jsem např. přijal 
spoustu politiků z Evropské unie, 
kteří se věnují lidským právům 
v Turecku, Arménii, Číně. Málo-
kdo ví, že v Číně je asi tisíc kon-
centračních táborů. Lidé si říkají, 
jak kupují levně zboží, ale je třeba 
si uvědomit, že je často vyrábí věz-
ni, kteří byli neprávem odsouzeni, 
bez rozsudku. I tím se zabývá Se-
nát. To jsou záležitosti, které jsou 
důležité pro vnější svět. Aby viděl, 
že Česká republika se chová demo-
kraticky a jsou tady poslanci a se-
nátoři, kteří se o ně zajímají. 

Poslaneckou sněmovnou i Sená-
tem projde každý rok velké množ-
ství zákonů, ke každému z nich 
jsou desítky pozměňovacích návr-
hů. Jak se na to díváte?

Je třeba říct, že 80 procent záko-
nů přejímáme z Evropské unie, pak 
je tady lidová tvořivost některých 
zákonodárců. Celkově si myslím, 
že čím jednodušší zákon, tím lepší, 
je srozumitelný pro každého a pak 
i lépe vymahatelný. Loni jsme 
schvalovali 12 tisíc dokumentů A4. 
A říkám upřímně, nepřečetl jsem 
je. Jestli někdo ano, tak klobouk 
dolů, ale já ne. Každý si bere to, 
čemu rozumí, kde je etablován. 

Jako senátor jste zastupoval 
Blanensko, Boskovicko a Kuřim-
sko. Jak vypadala vaše spolupráce 
s regionem? 

Co se týká mojí práce v Praze, 
je třeba říct, že Senát nerozděluje 
„medvěda“, nemá fi nanční pro-
středky, takže nezbývalo mi nic 
jiného, než „otvírat dveře“. Nechci 
jmenovat konkrétně, aby nežárlili, 
ale byly desítky starostů a zástupců 
měst a obcí, kterým jsem takzvaně 
pomohl dostat se na úřad a podob-
ně. Pak už to bylo na nich, aby se 
pokusili věci dotáhnout. Když jsem 
mohl, tak jsem pomohl, samozřej-
mě ne vždy to bylo možné.

S jakými prosbami a žádostmi 
se na vás obraceli vaši voliči? 

Spousta lidí si moji senátorskou 
kancelář pletla s bankou. Chodili 
si tam půjčovat peníze, a pak byli 
naštvaní, že nic nedostali. Někteří 
si chodili stěžovat, že mají špatný 
partnerský vztah, že je manžel či 
manželka týrá, někdo má hluk před 
domem, jiný chce vyměnit okna. 
Každý týden se ozvou jeden dva 
lidé, kteří potřebují něco řešit. Vět-
šina jejich problémů se netýká pří-
mo senátora, ale snažil jsem se jim 
poradit, kam se mají obrátit. 

Co vám šest let v Praze dalo 
a naopak vzalo? 

Těžce se to hodnotí. Vzalo to 
obrovské množství času, to určitě, 
ale nestěžuji si. Tuhle práci jsem si 
vybral a snažil jsem se ji dělat, jak 
nejlépe umím. Dostal jsem se mezi 
ústavní činitele, setkal jsem se se 
spoustou zajímavých lidí z různých 
profesí, s různými názory, postoji. 

Získal jsem spoustu nových zná-
mých, přátel a kamarádů, s kterými 
se budu v budoucnu rád stýkat. 

Je něco, co vás vyloženě zkla-
malo?

Mezilidské vztahy. Po mém zvo-
lení se přihlásila spousta přátel, 
nalepila se na mě spousta „kama-
rádů“, kteří se ale potom nechova-
li férově. Šli za mnou jen s cílem 
nějak si pomoci, zaštítit se mým 
jménem, zviditelnit se. Jenom jsem 
si v posledních letech potvrdil, že 
ve vysoké politice se nesmí člověk 
chovat úzkoprse. To, že si do vás 
někdo „kopne“, pošpiní vás, to se 
děje běžně. Kdybych si to měl brát 
moc osobně, musel bych se zbláz-
nit.

Ať nemluvíme jenom tak pesi-
misti cky...

…samozřejmě, byla spousta 
věcí, která mě naplňovala. Napří-
klad, když jsem jednou dvakrát za 
rok posílal přání k Velikonocům 
a Vánocům. Dostal jsem zpátky asi 
šest set pohledů a mailů s poděko-
váním, že jsem si na někoho vzpo-
mněl. Viděl jsem tu mezilidskou 
vazbu, která pro mě byla silnou 
vzpruhou do další práce, potěšilo 
mě to a zahřálo u srdce. Nebude-
me si ale nic nalhávat, samozřejmě, 
někdo napsal i něco hanlivého. To 
se ale stává.

Jaké období pro vás bylo za těch 
šest let nejtěžší?

Paradoxně až tak nesouvisí 
s mojí prací senátora. Co mě zkla-
malo, bylo podání trestního ozná-
mení od zastupitelů v Lipůvce. 
Hlavně bylo překvapivé. Myslím 
si, že jsem v obci vyryl hlubokou 

brázdu, práce za mnou byla vidět. 
Ať už se jedná o plynofi kaci, čás-
tečnou opravu školy, parku, spor-
tovní areál... Mrzí mě, že se někdo 
sníží ke lžím. Samozřejmě, trestní 
oznámení podané na senátora je 
dobré zviditelnění. Bylo to pro 
mě hodně ubíjející. Je těžké všem 
vysvětlovat, kde je pravda, zvlášť, 

když vás třicet měsíců vyšetřuje 
policie, na druhé straně spousta 
lidí mně vyjádřila podporu. Pořád 
se cítím na Lipůvce fantasticky, 
někteří lidé mě stále oslovují pane 
starosto. Čas všechno zahojí.

Jak se díváte na různé výhody 
zákonodárců, na imunitu? Jak jste 
je využíval nebo nevyužíval vy?

Za šest let, co jsem v Senátu, 
jsme třikrát hlasovali o vydání se-
nátora do rukou policie, dvakrát 
jsme to zamítli. Jednou jsme vydali 
kolegu, který nás o to požádal. Ale 
potom řekl, že už by to nikdy neu-
dělal. Jakým způsobem se po něm 
vezla média, za banální případ, 
bylo něco hrozného. Myslím si, 
že senátoři a poslanci by nějakou 
imunitu mít měli, např. aby nebyli 
snadno vydíratelní.

A výhody, na které jsem se 
ptal? 

Ani nevím, jestli má Senát něja-
ké rekreační zařízení, nikdy jsem 
nejel zdarma hromadnou dopravou. 
Jezdím svým autem, někdy na to 
doplácím i sám. Co se týká hodně 
diskutovaných zahraničních cest 
našich zákonodárců, podívejte, já 
jsem byl od svých kolegů často kri-
tizován, že pracuji v zahraničním 
výboru, ale jsem nejméně cestující 
senátor.

Jaké státy se vám, v rámci va-
šich zahraničních cest, podařilo 
navští vit?

Vždycky mě zajímaly státy bý-
valého Sovětského svazu, tam jsem 
byl několikrát. Ukrajina, Rusko, 
Tádžikistán, Uzbekistán, ale na-
vštívil jsem také Izrael. Vždycky 
jsem se snažil, pokud jsem někam 
jel, aby moje cesta měla smysl. 
Chci říct, že lidé si často předsta-
vují, jak si v zahraniční odpočí-
váme a užíváme. To není pravda. 

Obdivuji senátory, kteří jezdí ven, 
je to hodně těžká práce.

Jak se díváte na pozici lobbistů 
v Senátu a poslanecké sněmov-
ně?

Lobbisty zde potkáváte denně. 
Je třeba říct, že lobbista není spros-
té slovo, jak si někdo myslí. Je to 
člověk, který pro někoho pracuje, 
někoho zastupuje, hájí svoje zá-
jmy nebo zájmy nějaké skupiny. 
To je běžné i ve světě. Druhá věc 
je, jestli se nechá nebo nenechá zá-
konodárce přesvědčit, že je dobře 
nějaký zákon podpořit. Lobbista 
něco hájí, my zastupujeme zájmy 
ČR a občanů. Někde se střetáváme 
a hledáme nejlepší cestu.

Přímá volba prezidenta. Ano 
nebo ne?

Ano, ale pokud budou jiné pra-
vomoce. U nás je tradice parla-
mentní volby, jsem pro její zacho-
vání. Zatím mě nikdo nepřesvědčil 
o tom, že je to špatně. 

I přesto, co se dělo při poslední 
volbě? 

Pořád si trvám na svém. Nepře-
ji si, aby se prezidentem stal např. 
Karel Gott nebo Helena Vondráč-
ková. Měli bychom zachovával 
úctu k tomu institutu, který zavedl 
už prezident Masaryk, a nějakým 
způsobem se řídit tradicemi a kon-
zervatismem. Myslím si, že přímá 
volba prezidenta lidem nic nepři-
nese. 

Zeptám se přímo. Jaká je vaše 
pozice v ODS?

Jsem řádným členem, předseda 
místní organizace v Lipůvce, mís-
topředseda okresní organizace. Ne-
mám s tím žádný problém. Proč? 

Ptám se z toho důvodu, jestli 
jste usiloval, abyste mohl znovu 
kandidovat na senátora? 

Před rokem, kdy se tvořily no-
minace, jsem řekl, že nemám zá-
jem kandidovat. A to i přesto, že 
jsem přesvědčen, že bych dokázal 
svůj mandát obhájit. Už jsem o tom 

mluvil na začátku. Přišla nějaká ži-
votní etapa, která mě naplnila, ta 
nyní končí a jede se dál. Budu se 
opět naplno věnovat svému podni-
kání, ve kterém jsem samozřejmě 
pokračoval, i když jsem byl v Se-
nátu. Tím chci říct, že jsem na prá-
ci ve státní správě nebyl fi nančně 
závislý.

Je dobře, aby v Senátu a ve 
sněmovně seděli lidé, kteří mají 
vlastní fi rmy a nejsou, jak říkáte, 
závislí na poslaneckém nebo sená-
torském platu?

Myslím si, že je to dobře. Politik 
by neměl spoléhat jen na dobrý plat 
ve sněmovně nebo Senátu, měl by 
být nad věcí, mít nadhled. Jenom 
se ale děsím, aby tady v budouc-
nu neseděli jen samí lékaři, učite-
lé a starostové. Měl by to být mix 
všeho možného.

Na druhé straně nehrozí, že pod-
nikatelé ve sněmovně si budou ze 
své pozice zajišťovat výhody pro 
vlastní fi rmy?

Dneska je většina výběrových 
řízení naprosto transparetních, vše 
navíc hlídají novináři. Není to tak 
jednoduché. Samozřejmě, nebude-
me si nic nalhávat, excesy se pořád 
dějí. 

Jak se díváte na „mladou krev“, 
která zředila docela poklidné vody 
v poslanecké sněmovně? Nečeká 
něco podobného i Senát?

Rád bych v této souvislosti řekl 
jednu důležitou věc. Myslím si, 
že člověk, který zasedne v Senátu 
nebo poslanecké sněmovně, by měl 
mít určité zkušenosti. Když nyní 
vidím, jak v poslanecké sněmovně 
sedí třiadvacetiletí nebo pětadva-
cetiletí mladíci a slečny, jak tam 
uplatňují životní zkušenosti, tak 
nevím, nevím. Jejich první životní 
zklamání bude v lásce a budou to 
přenášet do zákonů? Do politiky 
by se mělo chodit s tím, že mám 
něco za sebou a využiju tam svoje 
zkušenosti. 

ODS je vaše srdeční záležitost. 
Je Nečasova ODS lepší než ta To-
polánkova?

To je těžká otázka. Nečas se snaží 
říkat pojďme napravit to, co jsme 
udělali špatně. Dělat to lépe. Nelíbi-
lo se mi, co tvrdil Mirek Topolánek 
o kmotrech. Máme desítky stovky 
schopných starostů, je za námi vi-
dět spousta práce. Měl jsem velice 
dobrý vztah s Mirkem Topolánkem, 
mám dobrý vztah s Petrem Neča-
sem. Ale tím, jak jsme se někdy 
uvnitř strany chovali, jsme vlastně 
umožnili vznik nových politických 
uskupení, lidé se rozhodují a my si 
to naše místo na výsluní musíme 
uhájit. Volby vždy nastaví zrcadlo 
a ukáží, jestli jsme to dělali dobře 
nebo ne, jak nás vidí lidé.

Po revoluci jste byl v poslanecké 
sněmovně, pracoval jste v komu-
nální politi ce, jako starosta, nyní 
šest let jako senátor. Co bude dál? 
Je pro vás vysoká politi ka uzavře-
ná záležitost?

Nikdy neříkej nikdy. Mám po 
skončení mandátu senátora nějaké 
nabídky do exekutivy, takže se ješ-
tě uvidí. Svoji nejbližší budoucnost 
vidím v podnikání, ale nezříkám se 
vůbec ničeho. Počkejme si na dny 
příští.

Nemůžete alespoň naznačit, 
o co se jedná? 

Omlouvám se, ale zatím ne. Je-
nom snad mohu říct, že pokud na-
bídku přijmu, bude to na plný úva-
zek poradenství. 

Vlasti mil Sehnal (27. 2. 1959)Vlasti mil Sehnal (27. 2. 1959) 
senátor (ODS), zastupitel obce Lipůvka, podnikatel 

Absolvoval střední odborné učiliště zemědělské. V roce 1988 za-
čal podnikat jako OSVČ. V roce 1990 se stal poslancem Sněmovny 
lidu Federálního shromáždění kooptovaným za Občanské fórum. 
Od roku 1994 je členem zastupitelstva obce Lipůvka. V letech 
2000-2006 zde působil i v roli starosty. Jako spolumajitel a člen 
statutárních orgánů fi guroval v několika obchodních fi rmách. 
Mezi roky 2003-2005 byl předsedou představenstva fotbalové-
ho klubu 1. FC BRNO a.s. V roce 2004 zvítězil v senátních volbách 
v obvodu Blansko.  Zdroj: Internet

V Senátu. Vlasti mil Sehnal při jednání horní komory parlamentu. 
 Foto archiv

Vlasti mil Sehnal.  Foto archivVlasti mil Sehnal.  Foto archiv
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Senior centrum slavilo výročí 
V prvním říjnovém týdnu se v našem domově konala slavnostní událost. 

Zaměstnanci i obyvatelé si společně připomněli už osm roků od doby, kdy se 
poprvé otevřely dveře zařízení, které se věnuje péči o seniory.

Na tuto slavnostní událost se poctivě připravili snad všichni přítomní lidé 
- obyvatelé, kteří si nacvičili v rámci hudebního souboru Sováček pásmo 
písní a básní oslavujících nejen moravskou zemi, i zaměstnanci, kteří svým 
usilovným zapojením do příprav oslav, chystáním občerstvení a v neposled-
ní řadě i obsluhou v jídelně, zajistili hladký průběh celé akce.

Kdo chtěl, mohl dorazit do hlavní jídelny a pochutnat si na vynikajících 
a čerstvě napečených svatebních koláčcích, které už neodmyslitelně k tako-
vé akci patří. K tomu si dopřát delikátní zákusek z lesního ovoce a želati-
ny. Jako přípitek posloužilo bílé víno, odpolední siestu doplnila ještě káva 
a džus.

Kromě vystoupení Sováčku si ještě mohli všichni přítomní zanotovat svoji 
oblíbenou písničku společně s hudební kapelou Živel. Ta naplnila opravdu 
živelnou hudbou celé atrium domova. Všem zúčastněným děkuji za pěknou 
atmosféru a už teď se těším na oslavy devátého výročí. 

 Petr Novotný, vedoucí sociálního úseku Senior centra Blansko

Draci létali nad Cetkovicemi
Kulturní výbor při obecním zastupitelstvu v Cetkovicích uspořádal pro 

děti tradiční Drakiádu. Využili jsme poslední hezký den tzv. babího léta 
a sešli se na kopci Stráže. O akci byl mezi dětmi zájem, zúčastnilo se jich 
asi čtyřicet. S menšími dětmi přišli i rodiče nebo prarodiče. Protože vál 
příznivý vítr, byly děti nadšené a nad Cetkovicemi tak létalo více než třicet 
draků. Za odměnu bylo pro děti připraveno malé občerstvení, pro dospělé 
na zahřátí „silnější“ čaj. Všem přítomným se akce líbila a již se těší na 
příští lety.  Jan Sychra

Ve Voděradech se uskutečnil 
lampiónový průvod

Ve Voděradech se uskutečnil již tradiční lampiónový průvod. Každým ro-
kem se sejdeme a průvodem s lampiónky a s vyřezanými dýněmi jdeme na 
výletiště k místnímu hřišti. Pořadatelem této akce je ZŠ Voděrady a sdružení 
rodičů. Průvod začal u místní školy a pokračoval k místnímu výletišti nad 
fotbalovým hřištěm. Na výletišti si děti společně zazpívaly a pak následova-
la volná zábava. Nechybělo ani opékání párků.  Lenka Opluštilová

Nová stezka pro děti
Barevná procházka hraběnky Matyldy. Právě tak se bude jmenovat nová 

stezka pro děti v lysické oboře, kterou připravuje Mateřské centrum Jablíč-
ko ve spolupráci s panem učitelem Horbasem a žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Šest 
zbrusu nových stanovišť s ručně malovanými rostlinami, stromy a zvířaty 
budou lákavým způsobem seznamovat nejen malé děti s životem na louce 
a v lese. Zvídaví návštěvníci si budou moci pohrát s interaktivními otočnými 
a odklápěcími prvky, počitadlem nebo zvonkohrou. Realizace citlivých a de-
tailně propracovaných kreseb a maleb přírodního světa se ujala výtvarnice 
Jana Marvánová, která mimo jiné vytváří krásně útulné dětské pokojíčky, 
hračky, tašky a šperky. Nová stanoviště budou hrazena z MPSV z fi nanční 
odměny v soutěži Obec přátelská rodině a můžete se ně těšit při procház-
kách oborou již na jaře příštího roku.   Marcela Šromová

Sportovní týden ve Švédsku 
Jen začal školní rok, ani jsme se nestihli vzpamatovat z prázdnin, a hned 

od 5. září jsme se plně zapojili do práce – do druhé části projektu Comeni-
us, která se odehrávala v Mariestadu ve Švédsku, tentokrát se sportovním 
zaměřením. 

Když jsme se v neděli sešli brzy ráno v Brně na nádraží autobusů Student 
Agency, naložili kufry, zkontrolovali všechny potřebné doklady a rozloučili 
se s rodiči, mohlo se vyrazit na letiště ve Vídni a pak do letadla směr Stock-
holm. V letadle jsme dostali občerstvení. Let byl dlouhý, ale ten pohled 
z okna letadla byl úžasný. Většina z nás letěla poprvé a nemohla si ten 
krásný pohled vynachválit. Ve Stockholmu jsme si vyzvedli zavazadla a vy-
razili jsme autobusem k vlakovému nádraží. Když jsme k večeru dojeli do 
Mariestadu, byli jsme šťastní, že je za námi nekonečně dlouhé cestování. Na 
nádraží si nás vyzvedly naše náhradní rodiny, kde jsme strávili celý úžasný 
týden a získali nové přátele. 

Hned od pondělního rána jsme se se studenty ze Švédska, Holandska, Ně-
mecka a Polska zapojovali do sportovního programu, který začal slavnost-
ním zahájením našeho společného projektu. Sportovní aktivity probíhaly ve 
skupinách a všichni si vyzkoušeli softbal a baseball, který jsme hráli poprvé 
a jehož pravidla byla pro nás poněkud náročná. 

Měli jsme příležitost podívat se k třetímu největšímu sladkovodnímu je-
zeru v Evropě Vänernu a prošli jsme se městem s „hůlkami“. Tento sport 
pod názvem „nordic walking“ je v severských zemích velmi populární. Za-
hráli jsme si fotbal, fl oorbal, volejbal, tenis, lacros i basketbal, zvládli jsme 
i orientační pochod podle mapy s vyhledáním cílů a vyluštěním zadaných 
úkolů. Výlet autobusem do nedaleké přírodní rezervace Kinnekulle byl spo-
jen s procházkou krásnou krajinou a seznámením se životem a přípravou 
jídla v přírodě. 

Součástí programu byly i prezentace jednotlivých skupin a komunikace 
a odpovědi na otázky, které nám pokládali švédští žáci. Na závěr pro nás 
byla připravená večeře, po které jsme se rozloučili a v pátek se vydali na 
dlouhou cestu domů. Pobyt se nám všem velice líbil, počasí nám také přálo. 
Byla to pro nás výborná příležitost procvičit si angličtinu, setkat se s žáky 
z různých koutů Evropy a podívat se do jiné, pěkné země.

 Zuzana Husáková, IX.A, Základní škola Blansko, Erbenova 13

Den radostí pro ženu
Pod tímto názvem se konal v sokolovně v Lipovci již tradiční den věno-

vaný ženám. Akci pořádal Český svaz žen Lipovec nejen pro své členky, ale 
i pro všechny ženy z obce a širokého okolí.

Módním přehlídkám tří salónů předcházelo úchvatné vystoupení umělec-
kého žongléra se světelnými tyčemi pana Bílka z Lipovce.

Módní přehlídka Denisy Richterové z Lipovce okouzlila ženy ručně ma-
lovanými modely a netradičními kabelkami. Následovala velmi pěkná pře-
hlídka přírodních barev a přírodních materiálů vycházkových a společen-
ských modelů paní Tiokové ze Křtin. Obě tyto módní přehlídky prezentovaly 
s velkým úspěchem modelky všech věkových kategorií z Lipovce. Velkolepou 

módní přehlídkou překvapila i Iva Kolmačková z Ostrova ve spolupráci 
s paní Polákovou z obchůdku Sluníčko z Blanska. Přehlídka byla doplněna 
okouzlujícím vystoupením břišní tanečnice a baletem.

Přítomné ženy také zaujala přehlídka klobouků, kšiltovek, baretů a růz-
ných čepicí paní Geršlové z Habrůvky. Předváděné modely si bylo možno 
objednat nebo zakoupit přímo po přehlídce.

Nechyběly bezplatné služby pro ženy jako je malování a zdobení nehtů, 
kosmetická poradna a líčení, výklad karet atd. Ženy si mohly také koupit 
nebo jen potěšit oko nepřeberným množstvím vystavovaných šperků a bi-
žutérie.

Díky vstřícnosti sponzorů a v neposlední řadě i členek Českého svazu žen 
z Lipovce mohla být uskutečněna bohatá tombola. Celkem bylo připrave-
no 150 výher. Příjemná atmosféra byla dokreslena hudebním vystoupením 
slečny Moniky Ondrouškové z Lažánek, která dokázala rozezpívat i roztan-
čit přeplněný sál. Tak se umí bavit ženy v Lipovci. 

  Za ČSŽ v Lipovci Jaroslava Kuchařová

Vězni na lomnickém zámku
Dne 20. října se žákům naší školy naskytla výjimečná příležitost stanout 

tváří v tvář skutečným odsouzeným. Školu totiž v rámci projektu na prevenci 
kriminality mládeže navštívila čtyřčlenná skupina vězňů spolu s doprovo-
dem – eskortou, vychovatelem, speciální pedagožkou a psycholožkou. 

Akce s názvem Žijí mezi námi poutala pozornost žáků už několik dnů 
před svým konáním. Všichni byli plni očekávání, zvědavosti, možná i obav 
či strachu z neznámého. Konečně přišla středa, skončila první vyučovací 
hodina a žáci už stáli doslova namačkáni před dveřmi místnosti, kde měli 
dostat odpovědi na všechny své otázky. Beseda mohla začít.

Zvědavost na chvíli vystřídalo menší zklamání, před žáky totiž seděli čtyři 
úplně normální muži, žádní vyvrhelové, kterým „to kouká z očí“. Vše zahá-
jil pan vychovatel základními informacemi o historii a každodenním chodu 
věznice, jeho zajímavý výklad doplňovala projekce fotografi í. Poté konečně 
dostali slovo odsouzení, kteří obecenstvu postupně svěřili své příběhy. Žáci 
velmi pozorně naslouchali, při vypravování jednotlivých vězňů byl v učebně 
jindy nevídaný klid a vládlo takřka posvátné ticho. Jen pomalu se publikum 
osmělovalo a začaly zaznívat i první dotazy. Celou akci neskutečným způso-
bem oživilo vystoupení vězeňského hudebního seskupení, vtipně nazvaného 
„Kapela vsedě“. Užaslé obecenstvo naslouchalo téměř profesionálnímu 
provedení známých českých rockových hitů, všechny uhranul zejména zpěv 
pana Jiřího. Jedna ze studentek ho dokonce přirovnala ke zpěvákovi Dani-
elu Landovi.

V závěru proběhla diskuze, žáci pokládali dotazy odsouzeným i pracovní-
kům věznice, došlo i na otázky „na tělo“. Všichni ocenili upřímnost odsou-
zených i jejich odhodlání nezopakovat svoje chyby, za které teď tak draze 
platí. 

Tři hodiny strávené zajímavým povídáním a dechberoucími hudebními 
výkony velmi rychle utekly a ona dlouho očekávaná událost byla rázem 

u konce. U žáků se akce setkala s obrovským úspěchem, proto budeme veli-
ce rádi, když se nám podaří podobné setkání „bez pout a mříží“ ve spolu-
práci s věznicí Kuřim znovu uspořádat i pro další žáky naší školy. 

 Alena Koumarová, SOU a SOŠ SČMSD Lomnice u Tišnova

V Knínicích měli  halloweenskou 
soutěž Miss dýně

S podzimním a dušičkovým časem se v Základní škole v Knínicích pořádá 
již tradičně halloweenská soutěž Miss dýně. Všech jednašedesát krásně roz-
zářených soutěžících krasavic si veřejnost mohla prohlédnout v podvečer 
25. října, kdy se konal již třetí ročník této soutěže. Každý návštěvník výstavy 
měl možnost hlasovat a zvolit tu nejkrásnější dýni. Výběr nebyl opravdu 
vůbec jednoduchý. Všechny soutěžící byly krásné. 

Po ukončení výstavy nastalo sčítání hlasů. A která dýně vyhrála? Na 
1. stupni vyhrála dýně Kateřiny Růžičkové, žákyně 1. třídy. Na 2. stupni se 
umístila na 1. místě dýně Anety Bílkové, žákyně 8. třídy. Všem zúčastněným 
soutěžícím moc děkujeme a těšíme se na další ročník.

 Martina Musilová, vychovatelka ŠD

První prodloužená v tanečních
Jak začal nový školní rok, začali některým studentům pod vedením man-

želů Míšeňských v kurzech A a B i taneční. Nedávno proběhla první pro-
dloužená, na kterou si žáci pozvali své blízké, aby se jim mohli předvést, 
co se naučili. „Jsem ráda, že se můj syn naučí tancovat a já si s ním mohu 
sama zatancovat,“ řekla maminka Vlaďka Štreitová.  Lubomír Rek

Policisté pomáhali školákům
Policisté v souladu s heslem Pomáhat a chránit pomohli s bezpečným 

přecházením dětí ze ZŠ Lysice při vycházce. Projelo kolem nás několik ři-
dičů, kteří nezastavili. Projíždějící policisté nám pomohli bezpečně přejít. 
Dětem pak vysvětlili pravidla přecházení. Patří jim od nás dík. 

 Učitelky 1. tříd ZŠ Edvarda Beneše Lysice

Kde se dobře vaří...
...tam se dobře daří aneb Láska k ženě a k vlasti prochází žaludkem. 

Takové připomenutí připravil Lysický klub seniorů (a hlavně seniorek) nové 
generaci kuchařinek, ale i kuchařů.

Roztomilá výstavka starých kuchařských knih z let 1930-1970 a všeho 
možného kolem kuchyně, která se ve spolupráci klubu s lysickou knihovnou 
konala ve dnech 18. - 24. října, dokazuje, že pouze pizzou, hamburgery či 
špagetami nemusí být člověk živ.

Dozvěděli jsme se, že první kuchařskou knihu vytvořil na začátku 16. sto-
letí jistý pan Savarin, u nás pak následně paní Polyxena z Lobkovic. Tato 
díla nám však autoři na výstavku nedodali. Začali jsme tedy Magdalenou 
Dobromilou Rettigovou, paní Sandtnerovou a dalšími královnami staročes-
kých i českých kuchyní. Seznámili jsme se s ruskými radami mladé kuchař-
ce, s čínským počítáním nudliček v jarní polévce a mnoha dalšími kurio-

zitami. Obaly všech knížek potvrzovaly, že se s nimi hodně pracovalo i na 
kuchyňském stole, nepochybně k potěšení mlsných jedlíků. Většina našich 
pradědečků žila hlavně o chlebu (ale v bohatém výběru) a luštěninách na 
všechny způsoby. Na rozdíl od nich se z kuchyně Ludvíka XIV. podávalo k 
obědu nejméně osm ale častěji i více chodů. Odtud asi pochází pokyn k na-
dívání bažanta, do něhož patří jedině husí játra s lanýži, k čemuž nás vybízí 
Kuchařský rádce pana Dřevikovského z roku 1937.

Na výstavce jsme našli i kdysi oblíbené vyšívané „kuchařinky“ na zeď 
s přáním štěstí tomu domu, starobylé kuchyňské náčiní, jídelní servisy na 
parádní stůl a slušivé krajkové zástěrky. To všechno jako vyjádření lásky 
a úcty k tradici našich babiček i prababiček.

Výstavku vhodně doplnil i fotopřehled některých z řady akcí lysického 
klubu seniorů, svědčící o tom, že i na tak zvaná stará kolena nemusí ti dříve 
narození pečovat pouze o vnoučata (i když to s velkou láskou dělají), ale mít 
také své vlastní a společné aktivity a v partě 42 členů klubu seniorů si říkat: 
S vámi mě baví svět.  Za lysický klub seniorů Pepa Hedl
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Svatomartinské tvoření v galeriiSvatomartinské tvoření v galerii
Ve dnech 9. a 10. listopadu se v Galerii města Blanska koná tvořivá dílna pořá-
daná u příležitosti  příprav na svatomarti nské hody. Děti  se seznámí s postavou 
svatého Marti na, dozví se o pradávných zvycích, které tento svátek provázely, 
a vytvoří si originální lampu a litou svíci z parafí nu, kterou následně ozdobí 
barevnými plátky vosku. V galerii bude připraveno několik stanovišť s tvořivými 
úkoly. Od 10 do 13 hod. bude program určen školám a třídním kolekti vům. Na 
dopolední program je nutné přihlásit se předem na čísle 516 415 781, nebo 
na e-mail galerie@blansko.cz. Od 14 do 17 hod. bude program určen dětem, 
rodičům a ostatním zájemcům. Na odpolední program se nemusíte hlásit pře-
dem, jen v případě, že chcete přijít s kolekti vem dětí , je lepší se ohlásit.  (zpr)

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: První kojenecká výživa, povídání s laktační 
poradkyní Jitkou Pokornou. 
Blansko - Klub Ulita v 18.30 hod.: Dílna Line Dance, výuka country tanců v řa-
dách.
Boskovice - Mateřské centrum v 16.30 hod.: Očkování, gynekologie od dětství 
k dospívání, beseda s Darinou Kupkovou. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + výtvar-
ka, vánoční tvoření pro děti . 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Základy společenského tance. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a děti  v 16 hod.: Tvořivá 
dílnička a Herna. 
Lysice - Tělocvična ZŠ v 17 hod.: Cvičí celá rodina. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. The Doors - When You’r Strange.
Boskovice v 19.30 hod. Největší z Čechů.
Letovice v 15 hod. Poslední vládce větru.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Tajemství mumie.
Jedovnice v 18 hod. Zatí m spolu, zatí m živí.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Atlanti s collegium, Pavla Švestková - 
mezzosoprán, Jitka Vojtí šková - housle, Jan Sládeček - violoncello, Vítězslav 
Podrazil - cembalo.
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AKCEAKCE
Boskovice - Sokolovna v 19 hod.: Móda - Styl, večer plný módy z regionu Bo-
skovic. 
Letovice - Kulturní dům ve 13 hod.: Tvořivé dílničky v kulturáku, přijďte si 
s námi vytvořit zajímavé vánoční dárky - šperky smaltované a korálkové, ob-
rázky tvořené teplým voskem, skleněné obrázky, košíky z pedigu, paličkovanou 
krajku, ozdobné krabičky a kožené pytlíčky, medové perníky aj.
Olešnice - Kulturní dům ve 13 hod.: Setkání harmonikářů na pomezí Moravy 
a Čech. 

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

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Residen Evil: Aft erlife.
Boskovice v 19.30 hod. Přežít svůj život.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Knínice - Kulturní dům v 10 hod.: Výstava rukodělných prací a uměleckých vý-
robků občanů Knínic.

AKCEAKCE
Blansko - Knihovna v 17 hod.: Aktuální otázky Kuby, přednáška Petra Chalupy 
a panelová diskuze s Excma.. Bárbarou E. Montalvo, Chargé d´ Aff aires Kubán-
ské republiky v ČR.
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Večer s Kotlíkem č. 133 - Kanadští  indiáni, bese-
da s Karlem Kocůrkem. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15 a 16 hod.: Hudební škola - První 
krůčky k hudbě + Robátka, hudební školička pro děti  4 - 18 měsíců a od 19 mě-
síců do 4 let, v 19.30 hod.: Intervalový aerobik, cvičení pro ženy, dívky a širokou 
veřejnost. 
Knínice ve 12 hod.: Drakiáda.
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Podzimní průvan ve skříni aneb 
Klubový sekáč, burza oblečení. 
Velké Opatovice - Malá scéna stálého kina v 18 hod.: Mládí neutí kej, zábavná 
talk show Jitky Asterové a Hany Čížkové o životě, láskách a o tom, jak si udržet 
mládí. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. The Doors - When You’r Strange.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Na cestě.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Tajemství mumie.

AKCEAKCE
Blansko - Nám. Svobody v 11 hod.: Den veteránů, vzpomínkový akt. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a děti  v 9 hod.: Herna. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 10 hod.: Vodnická pohádka, hraje Divadlo Koň-
mo. 

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Občanský průkaz.
Doubravice v 18 hod. Čarodějův učeň.
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AKCEAKCE

Blansko - Dělnický dům v 8 hod.: Burza středních škol. 

Blansko - Gymnázium v 9 hod.: Den otevřených dveří. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + hudební 
setkání s písničkou a fl étničkou. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a děti  v 15.30 hod.: Tanco-
vání pro děti . 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Román pro muže.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Občanský průkaz.

Olešnice v 19 hod. Breakdance girl.
Šebetov v 19.30 hod. Čarodějův učeň.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Expandables - Postradatelní. 

KONCERTKONCERT
Blansko - Zámek v 19 hod.: Wallingerovo kvarteto, koncert v rámci cyklu Hud-
ba na Blanenském zámku. 
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Spekulace, koncert kapely z Olešnice. 
Letovice - Kulturní dům v 18 hod.: Moravský hudební festi val, hraje B Side 
Band Brno, Tereza Černochová & hosté.

ZÁBAVAZÁBAVA
Doubravice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Caryon.

Ráječko - Nám. 9. května v 17 hod.: Lampiónový průvod. 
Úsobrno - Obecní hospoda v 18 hod.: Husí slavnosti  - marti nský košt vín. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Román pro muže.
Boskovice v 15 hod. Občanský průkaz.
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera: Live in HD - Gaetano Donizetti   - 
Don Pasquale.
Letovice v 15 a 17 hod. Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitt y.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Peter Lipa. 
Kunštát - Kulturní dům v 18 hod.: Koncert skupiny Shadow Quartet.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Galerie města Blanska v 17 hod.: Vernisáž výstavy obrazů Jana Šerých. 
Boskovice - Galerie Otakara Kubína ve 14 hod.: Vernisáž výstavy obrazů Petra 
Krákory. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Katolický dům ve 20 hod.: Mati nské hody, hrají Pohoda a Živel. 
Blansko - Restaurace U Zámečku ve 20 hod.: Svatomarti nská zábava, hraje Ne-
topýr. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Lofoši. 
Cetkovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Marti nské hody, hraje Pohoda. 
Novičí - Kulturní dům ve 20 hod.: Poslední leč, hraje ABC Svitavy, bohatá mys-
livecká tombola a myslivecká kuchyně.
Olomučany - Horní hospoda ve 20 hod.: Marti nský bál, hraje Amethyst. 
Valchov - Sokolovna ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Tamdem.

AKCEAKCE
Blansko - Kostel sv. Marti na v 8.45 hod.: Slavnostní bohoslužba.
Blansko - Katolický dům v 16 hod.: Beseda u cimbálu, odpoledne s cimbálovou 
muzikou Grajcar z Dolních Bojanovic. 
Jedovnice - Kulturní dům ve 14 hod.: Slavnostní koncert Pěveckého sboru Pí-
seň u příležitosti  30. výročí od jeho založení, spoluúčinkují žáci ZUŠ a hosté. 
Rájec-Jestřebí - K-áčko v 15.30 hod.: Narozeninová párty, oslava 1. narozenin 
Centra Motýlek.

DIVADLODIVADLO
Lysice - Lidový dům v 15.30 hod.: Princezna s dlouhým nosem, pohádkové 
představení, hraje divadlo Koráb. 

KINA KINA 
Blansko v 15 hod. Představení pro děti : Smolíček.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Román pro muže.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Vláček kolejáček.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Občanský průkaz.
Letovice v 15 a 17 hod. Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitt y.

KONCERTKONCERT
Blansko - Kostel sv. Marti na v 15 hod.: Varhanní koncert, hraje Pavel Svoboda, 
na housle ho doprovodí Iva Kramperová. 

Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Ja-
vory. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Knínice - Kulturní dům ve 14 hod.: Výstava rukodělných prací a uměleckých 
výrobků občanů Knínic.

AKCEAKCE
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: První pomoc u dětí  i dospělých, povídání 
s Vítkem Balákem ze zdravotnické záchranné služby. 
Blansko - Knihovna v 17 hod.: Pořad reprodukované hudby, Norah Jones. 
Boskovice - Mateřské centrum v 17 hod.: Mami, namaluj mi, vede Lenka Věrná.
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Malování na sklo
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.30 hod.: Kosmeti ka pro maminky, 
v 10 hod.: Beruščina hernička, v 16 hod.: Zdravý úsměv v mateřských centrech, 
přednáška na téma ústní hygiena dětí .
Lysice - Tělocvična ZŠ v 17 hod.: Cvičí celá rodina. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Dezertér z Volšan, hraje divadelní spo-
lečnost J. Jurištové, v hlavní roli Oldřich Navráti l, dále účinkují Kamila Šprácha-
lová, Miluše Bitt nerová a další.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Residen Evil: Aft erlife.
Boskovice v 17 hod. Karate Kid.
Boskovice v 19.30 hod. Přežít svůj život.
Jedovnice v 18 hod. Shrek: Konec a zvonec.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Čarodějův učeň.

ZÁBAVAZÁBAVA
Borotí n - Kulturní dům ve 20 hod.: Sametová pařba, hraje Krounex.

AKCEAKCE
Boskovice - Mateřské centrum v 10 hod.: Do kopce na Rovnou - Rybička s Mar-
ti nou Lukešovou, cesta za poznáním stromů.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15 a 16 hod.: Hudební škola - první 
krůčky k hudbě a Robátka, hudební školička pro děti  od 4 do 18 měsíců a od 
19 měsíců do 4 let. 
Křti ny v 15 hod.: Znovuodhalení sochy legionáře, hraje vojenská hudba Olo-
mouc, hosti nec U Farlíků v 16.30 hod.: Po stopách bojů československých legi-
onářů v Rusku, přednáška a beseda s promítáním dokumentů. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Residen Evil: Aft erlife.
Boskovice v 17 hod. Karate Kid.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Red road.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Čarodějův učeň.

AKCEAKCE
Boskovice - Videosál Katolického domu v 17.30 hod.: Ekvádor aneb Cestování 
s hendikepem, beseda s Jiřím Márou. 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13 hod.: Kimovka, zábavná hra pro všechny.

KINA KINA 
Boskovice v 17 a 20 hod. Harry Pott er a Relikvie smrti  - část 1.
Doubravice v 18 hod. Román pro muže.

KONCERTKONCERT
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: Kamelot 2010 - koncert největších hitů 
a ztracených písní Wabiho Ryvoly, křest nového CD.

AKCEAKCE
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Rekonstrukce Kadrmanovy hospody v Olomuča-
nech a pěší stezky, beseda.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + hudební 
setkání s písničkou a fl étničkou.

KINAKINA
Blansko v 16 hod. Rajbas Outdoor Kotlík - Okem dobrodruha.
Boskovice v 17 a 20 hod. Harry Pott er a Relikvie smrti  - část 1.
Olešnice v 19 hod. Domácnost naruby.
Šebetov v 19.30 hod. SALT.
Velké Opatovice v 17 hod. Kuky se vrací.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Největší z Čechů.  Pokračování na str. 16
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pořádá v sobotu 13. listopadu 

BĚH ZA JEDOVNICKÝM KAPREM

Start před kulturním domem

ve 14 hod.
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1. T stoviny s ku ecím masem a hermelíno–smetanovou omá kou 59,-, 2. Hov zí guláš, houskový knedlík 59,-, 3. Vep ové výpe ky, bramborový salát 65,-, 4. P írodní vep ový ízek, šunková rýže 69,-, 5. Smažený ku ecí ízek, va ený brambor, okurek 69,-, 
6. Šopský salát s ku ecím masem 75,-, 7. Vep ový ízek v esnekovém t stí ku, brambor, obloha, tatarka 79,-, 8. P írodní vep ová kapsa pln ná Nivou, obloha, hranolky 79,- 

1. Francouzské brambory, okurek, tatarka 59,-, 2. Vep ové, zelí, houskový knedlík 59,-, 3. Smažená vep ová játra, va ený brambor, tatarka 65,-, 4. Ku ecí  amendr, opékaný brambor 69,-, 5. P írodní vep ový ízek, sázené vejce, hranolky 69,-, 
6. Zeleninový salát s tu ákem a vejcem 75,-, 7. P írodní ku ecí steak, obloha, hranolky 79,-, 8. Smažená Niva se šunkou, opékaný brambor, zelenina, tatarka 79,-

1. o ka na kyselo, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 2. Uzená krkovice, k enová omá ka, houskový knedlík 59,-, 3. Smažené žampiony, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Pe ené ku ecí stehno, dušená rýže 69,-, 5. P írodní vep ové nudli ky na ho ici, hranolky 
69,-, 6. Zeleninový salát s ku ecími nudli kami v thajské omá ce 75,-, 7. Masová sm s se zeleninou v chleb  79,-, 8. Smažený ku ecí ízek pln ný nivou, esneková tatarka, zelenina, va ený brambor 79,-

1. T stoviny se špenátovo-smetanovou omá kou a ku ecím masem 59,-, 2. Vaje ná omeleta pln ná masovou sm sí 59,-, 3. Pln ný paprikový lusk, rajská omá ka, houskový knedlík 65,-, 4. Vep ový „Ondráš“, okurek 69,-, 5. Smažený pangácius, va ený brambor, 
dresink ze zakysané smetany 69,-, 6. Zeleninový salát se smaženým Hermelínem 75,-, 7. Marinovaná ku ecí k idélka, pe ivo, míchaný salát s dresinkem 79,-, 8. P írodní vep ový steak se šunkou a Nivou, obloha, hranolky 79,-

1. Št pánská hov zí pe en , dušená rýže 59,-, 2. Smažený sýr pln ný šunkou, va ený brambor, tatarka 59,-, 3. Vep ová kýta na sedlácký zp sob, opékaný brambor 65,-, 4. Guláš s k enem, bramborá ky 69,-, 5. Ku ecí plátek zape ený vyso inou a sýrem, 
hranolky 69,-, 6. T stovinový salát s ku ecím masem 75,-, 7. Smažený vep ový ízek pln ný vaje nou sm sí, brambor, zelenina, tatarka 79,-, 8. Ku ecí nudli ky s Nivou a smetanou, krokety, míchaný salát 79,-

TÝDEN S NIVOU                                              Denní menu (10-14 hod.) od pond lí 8. 11. do pátku 12. 11., 59-79 K                                             Polévka dle denní nabídky 

Hokejové derby pro sebe rozhodli favorizovaní hosté

INZERCE

Blansko doma pouze remizovalo

Patrik Pátek
Pavel Šmerda

Blansko - Loňský mistr Čes-
ké republiky v silniční cyklistice 
a jezdec královéhradecké profesi-
onální stáje PSK Whirlpool-Au-
thor Martin Mareš ukončil závodní 
kariéru. V osmadvaceti letech se 
blanský rodák rozhodl, že letošní 
závodní sezona byla tou defi nitiv-
ně poslední. 

Martin Mareš byl přitom dlouho-
době jedním z nejlepších českých 
silničářů. V dresu někdejšího týmu 
ED System ZVVZ dokázal celkově 
vyhrát etapový závod v Číně - Tour 
of Quinghai Lake, aby následně 
získal italské angažmá. Poslední 
čtyři roky pak vozil trikot nejlepší 
české stáje PSK Whirlpool-Author, 
pro kterou vybojoval i titul mistra 
republiky. Za sebou má také čtveři-
ci startů na mistrovství světa. 

„Na světové šampionáty ale ne-
vzpomínám rád, vždycky jsem na 
nich zklamal jen sám sebe. Raději 
si vzpomenu na jiné momenty, tře-

ba na vyhranou etapu na Tour de 
L´Avenire, nebo když jsem v eta-
povém závodě v Číně jel šest dní 
ve žlutém trikotu a pak ho i vyhrál. 
Rozhodně jedním z největších zá-
žitků bylo loňské Okolo Portugal-
ska. To byl krásný závod,“ zavzpo-
mínal stručně Martin Mareš.

Cyklista, který se řadí mezi vr-
chaře, kolo pod zámek ale neza-
myká. „Za posledních deset sezon 
jsem najel každý rok minimálně 
třicet tři tisíc kilometrů. Tělo je na 
něco zvyklé, takže kolo ani nemů-
žu zahodit. Určitě se rád objevím 
na nějakých maratonech horských 
kol,“ usmál se Martin Mareš.

Úspěšný jezdec se ale profesně 
ve sportovním prostředí pohybovat 
nebude. 

„Přiznávám, že se sportem to 
nemá nic společného a že se tepr-
ve rozhlížím, protože všechno je 
teď pro mě zcela nové. Učím se 
ale rychle. Závodění bylo dlouho 
koníček, který mě živil, ale přišla 
doba, kdy člověk začne přemýšlet, 
jestli ho dokáže skutečně pro bu-

doucnost zabezpečit. Teď se pro 
mě otevírá nová kapitola, avšak 
nikde není řečeno, že to tak nebu-
de,“ mrknul někdejší cyklistický 
profesionál, který v loňském roce 
pomohl svému kolegovi Patriku 
Sinkewitzovi získat celkové prven-
ství při SachsenTour.

Byla ale nová pracovní nabídka 
tím hlavním důvodem, proč se cyk-
lista rozhodl pověsit silniční kolo 
na hřebíček? 

„Pomohla tomu, ale spíš jsem 
si uvědomil, že to co dělám, ne-
směřuje ani navrch ani nezůstává 
ve stejné linii, ale naopak to za-
čalo směřovat dolů. Bohužel má 
vidina dalšího roku nebyla nijak 
lepší, což samo o sobě není dob-
ré,“ dodal otevřeně Martin Mareš, 
kterého závodní kariéra připravila 
pro budoucí život: „Cyklistika mi 
dala spoustu věcí a výborný zá-
klad. Cílevědomost, aby si člověk 
v hlavě srovnal, co dělá a že nic 
nemůže být hned, stejně jako to, 
že v tréninku a ve všem rozhodují 
maličkosti.“ 

Blansko - Poslední domácí 
podzimní divizní zápas přivedl 
do Blanska atraktivního soupeře. 
Hned ze dvou důvodů. Na lavičce 
Třebíče je exblanenský kouč Petr 
Vašíček, útočnou vozbu vede ka-
nonýr Martin Sehnal, který je na 
Vysočině na hostování. Soupeři se 
rozešli smírně po remíze 0:0.

FK APOS Blansko – HFK Tře-
bíč 0:0. Blansko: Sehnal Martin 
II - Bubeníček, Zich, Pokoj, Šíp - 
Bezděk (57. Vašák), Hájek (82. Ja-
níček K.), Němec L., Farník (87. 
Beneš) - Bednář – Karásek. Trenér: 
Roman Šindelka. Diváků: 172. 

 Více na www. fkblansko.cz
Zápas přinesl bojovný fotbal, 

o pěkné momenty nebyla nouze. 
Chybělo však koření kopané v po-
době gólů. K nim byli v první půli 
blíže Třebíčští. Jen břevno zachrá-
nilo od pohromy Sehnala po střele 

Chlupa, další pokus tohoto hráče 
blanenský gólman kryl. Na druhé 
straně nebezpečně pálil Bubení-
ček, Beer byl ale na místě, stejně 
jako při ráně Farníka v závěru po-
ločasu.

Oba týmy chtěly vyhrát i po 
změně stran. Agilní Chlup pálil 
v 61. minutě nad. Blansko bylo 
nejblíže brance o jedenáct minut 
později, kdy po centru Bednáře za-
mířila chytrá hlavička Karáska do 
tyče. Sehnal pak dvakrát zasahoval 
při brejcích Třebíče, skóre se ale 
ani po nich nezměnilo. „Nasazení 
bylo na obou stranách. Remíza je 
sice asi spravedlivá, doma bychom 
však měli vyhrávat,“ mrzelo do-
mácího trenéra Romana Šindelku. 
Jeho protějšek Petr Vašíček přiky-
voval. „Věřil jsem, že v Blansku 
urveme tři body. Bohužel se to ne-
podařilo. Souhlasím s Romanem, 

remíza odpovídá průběhu utkání,“ 
uvedl.

Další výsledky: Napajedla – 
Sparta Brno 0:0, Vyškov – Taso-
vice 3:2, Bystrc – Vrchovina 1:0, 
Rosice – Uherský Brod 2:0, Koni-
ce – Pelhřimov 2:2, Velké Meziří-
čí – Otrokovice 0:5, Žďár – Hodo-
nín 1:0.  (bh)
 1. Hodonín 15 8 3 4 25:14 27 
 2. Vyškov 15 8 2 5 28:15 26 
 3. Žďár 15 7 3 5 31:19 24
 4. Třebíč 15 5 9 1 16:10 24 
 5. Rosice 15 7 2 6 26:16 23  
 6. V. Meziříčí 15 6 5 4 20:22 23 
 7. Otrokovice 15 6 3 6 26:22 21 
 8. Pelhřimov 15 5 6 4 23:22 21 
 9. Konice 15 5 5 5 23:22 20
 10. Vrchovina 15 6 2 7 13:14 20  
 11. Napajedla 15 4 6 5 19:18 18
 12. Blansko 15 5 3 7 17:25 18 
 13. Uh. Brod 15 5 2 8 12:20 17
 14. Sparta 15 4 4 7 11:21 16 
 15. Tasovice 15 4 4 7 20:30 16 
 16. Bystrc 15 3 5 7 13:33 14

Pavel Šmerda

Blansko, Boskovice - Tři body 
z hokejového derby mezi Blanskem 
a Boskovicemi si odvezli favorizo-
vaní hosté, kteří po rozpačitém úvo-
du domácí nakonec dokonale roze-
brali a zvítězili vysoko 2:6. Hrdinou 
utkání byl útočník Vít Komínek, au-
tor tří branek.

HC Dynamiters Blansko – SK 
Minerva Boskovice 2:6 (0:0, 2:2, 
0:4). Branky: 20. Král, 22. Jakubec 
– 40, 49. a 54. Komínek, 31. a 57. 
Maksa, 48. Veselý. Diváků: 200. 
Blansko: Vlach – D. Bílý, Frantel, 
Jakubec, Kazda, Mil. Berka, Horák, 
Hrazdira, Král, Němec, Štěpánek, 
Rozmahel, Mir. Berka, Kocman, 
Šmíd, Keprt, Grünwald. Boskovi-
ce: Hrachovina – Stanček, Honzek, 
Holý, Antoňů, Horáček, Tůma, 
Kroupa, Komínek, Pazdera, Šla-
panský, Buďa, Karný, Provazník, 
Tesař, Veselý, Maksa. 

V úvodní třetině byl k vidění 
překvapivě vyrovnaný hokej. Fa-

vorizovaní hosté se sice tlačili do 
zakončení, ale domácí podnikali 
nebezpečné brejky. Z celé řady pří-
ležitostí na obou stranách se neujala 
ani jediná.

Diváci se dočkali hned v úvodu 
druhého dějství, kdy domácí svého 
soupeře zaskočili dvěma rychlý-
mi góly. Trefi li se ve 20. min. Král 
a o dvě minuty později Jakubec. Bo-
skovice nesložily zbraně a ještě do 
konce třetiny srovnaly. Kontaktní 
gól zaznamenal v 31. min. Maksa, 
v poslední minutě se při přesilové 
hře prosadil Komínek. 

V závěrečné třetině už existovalo 
na ledě pouze jediné mužstvo. Mi-
nerva domácí dokonale rozebrala 
a bylo jen otázkou času, kdy svého 
soupeře srazí do kolen. Mezi 48. 
a 54. min. zápas rozhodla ve svůj 
prospěch. Důrazem před brankou se 
prosadili postupně Veselý a dvakrát 
Komínek. Konečnou podobu skóre 
dal v 57. min. Maksa. 

„Myslím si, že jsme byli od za-
čátku lepší, bohužel jsme v úvod-

ní třetině měli vychýlenou mušku 
a nedařilo se nám vstřelit branku. 
V úvodu druhé třetiny jsme sice 
dvakrát inkasovali, ale dokázali 
jsme srovnat a v závěrečném dějství 
potvrdili roli favorita. Máme velmi 
silné mužstvo, když se nám podaří 
dát góly, tak nemáme soupeře,“ řekl 
sebevědomě trenér hostí Emil Lu-
dikovský. Poprvé v dresu Boskovic 
se na blanenském ledě představila 
bývala ikona domácích Pavel Tesař. 
Po zápase zářil spokojeností. „Bylo 
to dneska zvláštní. Samozřejmě 
jsem se chtěl ukázat, ale že bych 
byl nějak přemotivovaný, o tom ne-
může být řeč. Sice jsem nedal gól, 
ale naše lajna byla u pěti, takže spo-
kojenost,“ řekl Pavel Tesař s tím, 
že mužstvo ukázalo svoji sílu. „Po 
čtvrteční porážce doma od Komety 
jsme chtěli vyhrát. Dvě třetiny jsme 
se trochu trápili, ale nakonec jsme to 
zlomili. U nás je to o gólech. Když 
to začne padat, jsme k nezastavení,“ 
pousmál se Tesař. 

Další zápasy a tabulka na str. 15
 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

Cyklista Martin Mareš 
ukončil svoji kariéru

Letovice - Jeden z tradičních běžeckých podniků 
se konal v sobotu v Letovicích. Běh okolo Křetí nky, 
který je součástí  Okresní běžecké ligy. Již 24. ročník 
pod taktovkou Vlasti mila Šimáka, který všechny roč-
níky absolvoval jako hlavní rozhodčí. 

„Nechyběl jsem ani jednou. Byl jsem i u zrodu 
myšlenky,“ pokyvoval spokojeně hlavou při očeká-
vání doběhu běžců. Těch se letos na start postavi-
lo 117. „Jen sedm chybí k vyrovnání dosud největší 
účasti ,“ poznamenal. 

V cíli se jako první objevil Marti n Kučera z br-
něnské Univerzity, jen poměrně těsně následovaný 
blanenským Janem Kohutem, který letos na okresní 
úrovni jen těžko nachází přemožitele. „Jsem spoko-
jen. Musím ještě hodně trénovat, abych Marti na po-
razil. Vypadalo to, že jsem jen kousek za ním, ale on 
běžel na pohodu,“ gratuloval vítěznému Kučerovi. 
Ten jeho slova tak trochu potvrdil. „Honza to rozběhl 
odvážně, tak jsem na něho trochu počkal. V závěru 
jsem šel již sám, ale on opravdu běžel dobře,“ složil 

hold Kohutovi, který si výrazně vylepšil svůj osobní 
rekord na Křetí nce. 

Kučerovi se trať líbí. „Běžel jsem zde už ale o čtyři 
minuty rychleji, dneska foukal docela vítr,“ prozradil. 
Dobře si zazávodil i pátý Roman Chlup z klubu Osten 
Blansko. „Dobrý. Honza mi sice tentokrát dost utekl, 
ale já měl tento týden málo natrénováno,“ vysvětlil. 
I on si vytvořil osobní rekord. „O sedm minut, to je 
bomba,“ pochválil ho kamarád Kohut v cíli.

Výsledky Běhu okolo Křetí nky, muži: 1. Kuče-
ra (VSK Univerzita Brno) 47:46, 2. Kohut (Blansko) 
47:52, 3. Ambros (Kopřivnice) 49:17. Veteráni I: 
1. Čermák (Sokol Brno) 51:58, 2. Videman (Kunštát) 
54:25, 3. Dvořák (Blansko) 55:54. Veteráni II: 1. Šváb 
(Litomyšl) 53:08. Veteráni III: 1. Kudlička (Vyškov) 
55:59. Veteráni IV: 1. Hána (Svatobořice-Mistřín) 
1:14:41. Ženy: 1. Barešová (Skalice) 57:41. Veterán-
ky I: 1. Krátká (Svitavy) 59:12, Komárková (Olešni-
ce) 1:01:43. Veteránky II: 1. Marti ncová (M. Slavia) 
58:48. Veteránky III: 1. Kašová (Brno) 1:14:43.  (bh)

Start závodu v Letovicích. Foto Radim HruškaStart závodu v Letovicích. Foto Radim Hruška
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Kunštátští senzačně vyhráli na hřišti lídra v Drnovicích

Celky z našeho regionu v krajském přeboru svým soupeřům nasázely devět gólů

Ráječko přivezlo cenné body ze Znojma

Boskovice - Zbýšov 4:1.  Foto Bohumil HlaváčekBoskovice - Zbýšov 4:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Kozárov má zlatý hattrick

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Ví-
kend na jedničku s hvězdičkou. 
Plný bodový zisk pro týmy z okresu 
Blansko v krajském přeboru zaslou-
ží pochvalu. Zatímco domácí výhry 
Boskovic a Rájce se trochu čekaly, 
Ráječko ve Znojmě dokonale pře-
kvapilo.

1. SC Znojmo B – SK Olympia 
Ráječko 0:3 (0:1), Neděla, Tenora, 
Žilka. Ráječko: Rettegy - Bartoš, 
Maška, Sígl, Jarůšek - Starý, Sehnal 
V., Tenora., Sehnal J.- Neděla, Taj-
nai (78. Žilka).

Domácí hráli v první půli tech-
nický fotbal, jejich nakopávané 
míče ale likvidovala bez problémů 
obrana Olympie. Ta šla do vedení 
ve 40. minutě po kiksu brankáře, 
který minul při pokusu o odkop 
míč a Neděla ho uklidil do prázd-
né branky. Krátce nato trefi l po 
sóle Starý tyč. Zápas se zlomil 
v 61. minutě poté, co šel předčasně 
do sprch znojemský Helebrant za 
faul na Rettegyho. Ráječko opa-
novalo hru. Zvýšil krásnou střelou 
pod břevno Tenora a pečetil v 84.
minutě po samostatném úniku stří-
dající Žilka.

MKZ Rájec-Jestřebí – FRA-
MOZ Rousínov 2:0 (1:0), Macík, 
Sedlák. R.J.: Němeček – Škvare-

nina, Macík, Rusler, Koláček (70. 
Sova) – Holý (88. Krempaský), 
Sedlák, Opletal, Ostrý – Navrátil 
(89. Pokorný), Herman.

Skóre zápasu se poprvé měnilo 
ve 30. minutě. Míč si ke standardce 
postavil Sedlák, našel hlavu Mací-

ka a domácí vedli. Po změně stran 
se hosté rozhodli, že nepřijeli pro-
hrát. Od 60. do 80. minuty sevřeli 
Rájecké do kleští, ti však jejich 
tlak přečkali a v 82. minutě srazili 
Rousínov do kolen. Po standardce 
se dostal odražený míč k Sedlákovi 

a ten rozhodl. Hosté pak závěr ne-
zvládli psychicky.

FC Boskovice – Baník Zbý-
šov 4:1 (1:1), vlastní, Václavek, 
Koudelka, Ošlejšek. Boskovice: 
Švéda – Stara (70. Adamec), Václa-
vek, Martínek P., Preč – Horák Jan 

(76 Fojt), Martínek L., Ošlejšek, 
Koudelka, Pavel (75. Horák M.) – 
Havlíček.

Účet utkání otevřela vlastní bran-
ka po úniku a centru Pavla. Na za-
čátku druhého poločasu přišlo vy-
rovnání po zbýšovském brejku. Pak 
ale již góly dávali jen Boskovičtí. 
Do vedení je poslala Václavkova 
hlavička, třetí branku přidal Kou-
delka, když obešel i strážce hostu-
jící svatyně. Pečetící čtvrtý zásah 
přišel z kopačky Ošlejška ze značky 
pokutového kopu. 

Výsledky z minulého víkendu: 
Boskovice – Novosedly 3:0 (2:0), 
Přikryl, Koudelka, Pavel. Ráječko – 
Kuřim 2:2 (1:1), Sehnal V., Badura. 
Bzenec - Rájec-Jestřebí 1:3 (1:2), 
Navrátil 2, Herman. 

 Více na www.zrcadlo.net
  1.  Bohunice  15  11  3  1  50:22  36
  2.  Vracov  15  10  2  3  32:14  32
  3.  Boskovice  15  9  2  4  35:20  29
  4.  IE Znojmo  15  8  2  5  27:24  26
  5.  Bzenec  15  8  1  6  23:20  25
  6.  Ivančice  15  7  2  6  31:23  23
  7.  Ráječko  15  6  5  4  27:25  23
  8.  Rájec  15  6  3  6  27:25  21
  9.  M. Krumlov  15  5  4  6  30:26  19
  10.  Zbýšov  15  6  1  8  14:24  19
  11.  Znojmo B  15  6  0  9  22:27  18
  12.  Rousínov  15  4  5  6  20:17  17
  13.  Kuřim  15  3  6  6  22:25  15
  14.  Novosedly  15  4  2  9  17:30  14
  15.  Velká  15  3  3  9  10:36  12 
  16.  Židenice  15  3  1  11  17:46  10

Blanensko a Boskovicko - Kun-
štát zabral a zaskočil v I.B třídě 
favorizované Drnovice na jejich 
půdě. Dařilo se i blanenské juniorce 
v Bosonohách. Zbylé tři celky z na-
šeho regionu braly shodně po bodu 
za remízy.

FKD – Kunštát 0:2 (0:1), Špa-
něl, Kuruc. Kunštát: Loukota I. – 
Loukota O., Horák, Hruška, Řehoř 
(60. Novotný) – Zámek, Španěl, 
Šmerda, Truhlář – Bednář (85. Du-
cháček), Kuruc V.

Největší překvapení kola se zro-
dilo v Drnovicích. Kunštátští favo-
rita dokonale zaskočili. Do vedení 
šli ve 25. minutě Španělem. Pak po-
kračovali v zodpovědné hře zezadu, 
která jim přinesla i konečnou cen-
nou výhru. Deset minut před kon-

cem ji potvrdil Kuruc rozhodujícím 
gólem.

Medlánky – Blansko B 1:3 (1:1), 
Gross, Svoboda, Blatný. Blansko B: 
Trubák – Rajtšlégr (75. Hanskut), 
Janíček, Jelínek, Juránek – Antal, 
Matuška, Nečas, Blatný – Svoboda 
(80. Majer), Gross.

Blanenští podali podle všeho svůj 
nejlepší podzimní výkon. Domá-
cí šli sice v 15. minutě do vedení, 
Gross ale dokázal do minuty odpo-
vědět. Ve druhé půli hosté ovládli 
hru. Svoboda je poslal do vedení, 
aby překvapivé, ale zcela zaslou-
žené vítězství, pečetil deset minut 
před koncem Blatný.

Olešnice – Ochoz 1:1 (0:1), Ho-
řínek. Olešnice: Žíla – Kalas, Ša-
fařík (11. Plíhal Mart.), Kuda, To-

mášek – Křivánek, Hořínek, Plíhal 
M., Daniel – Tenora (46. Pařízek), 
Boček.

Začátek zápasu nebyl pro domácí 
příliš šťastný. Záhy se zranil stoper 
Šafařík, pak musel předčasně do 
sprch po červené kartě Miroslav 
Plíhal. Hosté toho využili k vedou-
cí brance ve 41. minutě. Po změně 
stran se Olešnice i v deseti do sou-
peře obula a v 53. minutě po Dani-
elově standardce vyrovnala. Přes 
šance již ale vítězný gól nedokázala 
dát.

Bosonohy – Černá Hora 0:0. 
Černá Hora: Trávníček – Kapoun, 
Čepa, Menoušek, Tatíček – Flígl, 
Mareš, Panovský, Honsnejman, 
Peša – Širůček. 

Přes bezbrankovou remízu se di-

váci zápasem nenudili. Šance byly 
na obou stranách, třeba domácí 
hned třikrát orazítkovali břevno. 

Bořitov – Tišnov 1:1 (0:0), No-
votný. Bořitov: Richtr L. – Málek, 
Jakubec, Šterc, Kolínek – Včelař 
(78. Sýs), Šmerda, Knies, Vlk – 
Richtr J., Novotný.

Domácí byli po celé utkání mír-
ně aktivnější. Brankově to projevi-
li ale až v 68. minutě, kdy Šmer-
da vysunul Richtra a jeho centr 
proměnil hlavou Novotný. Vyhrát 
ale tentokrát nebylo Bořitovským 
souzeno. Běžela 85. minuta a stře-
la z přímého kopu propadla přes 
zeď do domácí branky. Po zápase 
uviděl ještě domácí gólman Richtr 
červenou kartu za zbytečné vulgár-
ní řečnění.

Z minulého víkendu: Svratka – 
Bořitov 4:1 (0:1), Doubrava 2, Pospí-
šil Ondřej, vlastní – Richtr. Blansko 
B – Rousínov B 1:3 (0:1), Gross - Lu-
keštík, Pupp, Radil. Č. Hora – Oleš-
nice 1:0 (1:0), Mareš. Kunštát – Bo-
sonohy 3:3 (2:0), Španěl 2, Šmerda 
- Havlík, Koplík, Krejčí.  (bh)
  1.  FKD  13  8  4  1  21:7  28 
  2.  Tišnov  13  8  2  3  19:8  26 
  3.  Ivanovice  13  7  2  4  15:13  23 
  4.  Bořitov  13  6  3  4  19:21  21
  5.  Medlánky  12  6  2  4  20:14  20  
  6.  Bosonohy  13  6  2  5  22:19  20  
  7.  Svratka  13  6  2  5  23:20  20 
  8.  Bohdalice  13  5  2  6  20:16  17
  9.  Kunštát  13  4  5  4  14:17  17
  10.  Blansko B  13  5  2  6  21:25  17 
  11.  Rousínov B  13  4  3  6  18:17  15
  12.  Ochoz  13  3  3  7  16:32  12
  13.  Černá Hora  13  2  3  8  11:20  9  
  14.  Olešnice  12  1  3  8  7:17  6

Pavel Šmerda

Kozárov - Už tři roky má 1. liga 
malé kopané okresu Blansko stejné-
ho vítěze. AC Kozárov. „Je to úcty-
hodný kousek. Potřetí jsme za sebou 
nechali všechny silné týmy. Přitom 
díky narůstající kvalitě soutěže je to 
rok od roku těžší. Uvidíme, co bude 
dál,“ řekl na úvod jeden z hráčů 
a matador Pavel Dolníček.

Jaká je bilance AC Kozárov v le-
tošní sezoně? Vítězství v 1. lize, tře-
tí místo na fi nálovém turnaji okres-
ního poháru v Okrouhlé a účast na 
mistrovství České republiky v Brně. 
„Tam se nám bohužel nepodařilo 
postoupit ze skupiny a skončili jsme 
už po prvním dnu. V době dovole-
ných se nám nepodařilo sestavit 
nejsilnější tým. Nutno však zmínit, 
že v naší skupině byli tři pozdější 
semifi nalisté celého mistrovství. 
Dá se říct, že v přestávce mezi jarní 
a podzimní částí na nás dolehla her-

ní krize. Absolvovali jsme několik 
turnajů, kde se nám až tak nedařilo, 
nikde jsme se však nesešli komplet-
ní,“ vysvětlil další z hráčů a vedoucí 
mužstva František Nečas. 

Podle jeho slov byl ale pro tým 
prvořadý úspěch v první lize. „Po 
dobře rozehrané první polovině 
soutěže, kdy jsme skončili na dru-
hém místě s tříbodovou ztrátou na 
vedoucí Nobicu Boskovice, jsme 
tým doplnili o Aleše Tatíčka a Da-
vida Kršku. Oba se na podzim stali 
výraznými posilami,“ zdůraznil dal-
ší z hráčů Radek Bubeník s tím, že 
začátek podzimu přitom nebyl pro 
Kozárov vůbec jednoduchý.

Po porážce na Nobice a remíze 
v Černé Hoře ztráceli Kozárovští na 
první místo propastných osm bodů 
a nikdo by na obhájce titulu teh-
dy nevsadil ani náhodou. „Remíza 
v Černé Hoře se nakonec ukázala 
jako zlomová a velmi důležitá. Od 
té doby jsme šlapali, naopak Bosko-

vice začaly ztrácet. Ještě čtyři kola 
před koncem byly ve hře o první 
místo čtyři týmy. Kromě nás ještě 
Nobica, Rozhrání a Černá Hora. Po 
výhře v Okrouhlé jsme se dostali po-
prvé na první místo tabulky a měli 
jsme vše ve svých rukou. Tuto šanci 
jsme už nepustili. Ovšem o našem 
už třetím triumfu v řadě se rozhodlo 
až v posledním kole. Moc si tohoto 
úspěchu ceníme,“ doplnil Nečas. 

Nejlepším střelcem mužstva 
i celé soutěže se stal opět Tomáš 
Bubeník se čtyřiadvaceti brankami. 
„V ligových zápasech se nám vyhý-
bala zranění a vždy jsme měli k dis-
pozici dostatek hráčů. Obhájit titul 
je těžké, ale získat ho třikrát po sobě 
se rovná téměř zázraku. Stejně jako 
čeští hokejisté v letech 1999 – 2001 
jsme tak získali zlatý hattrick,“ roz-
plýval se Nečas. Jak dodal, chtěl by 
touto cestou poděkovat všem hrá-
čům, členům fanklubu, kteří tým 
podporovali nejen při domácích zá-
pasech, ale i na venkovních hřištích, 
vedení obecního úřadu za přípravu 
travnatého hřiště v areálu pod roz-
hlednou, sponzorům a v neposlední 
řadě manželkám a přítelkyním hrá-
čů za podporu a zázemí. 

Jaká bude sezona malé kopané 
2011? Dokáže už někdo konečně 
zastavit Kozárov...???

Kádr AC Kozárov Kádr AC Kozárov 
v sezoně 2010 v sezoně 2010 

Jakub Juračka, Marti n Jonáš, Da-
vid Mrázek, Miloslav Kučera, Fran-
ti šek Nečas, Radek Bubeník, Pavel 
Dolníček, Aleš Tatí ček, David Krš-
ka, Tomáš Bubeník, Robin Daněk, 
Petr Crhák, Radim Křepela, Franti -
šek Navráti l.

 Foto archiv Foto archiv

Konečné tabulky 
2010
1. liga

  1.  Kozárov  22  16  4  2  96:38  52
  2.  Kvasar  22  15  5  2  123:40  50
  3.  NOBICA  22  14  3  5  66:45  45
  4.  Rozhraní  22  12  4  6  55:39  40
  5.  Orel  22  11  3  8  93:64  36
  6.  Okrouhlá  22  11  1  10  52:57  34
  7.  Karolín  22  9  6  7  91:69  33
  8.  SADROS  22  8  4  10  49:61  28
  9.  Štěchov  22  6  2  14  45:80  20
  10.  Pivrnec  22  5  1  16  50:110  16
  11.  Sudice  22  3  3  16  50:131  12
  12.  Brumov  22  3  2  17  28:64  11

2. liga
  1.  Kopeček  22  17  4  1  106:29  55
  2.  Microtex  22  16  1  5  86:34  49
  3.  Žďárná  22  12  2  8  56:56  38
  4.  Suchý  22  11  1  10  67:59  34
  5.  Bedřichov  22  9  5  8  57:62  32
  6.  Poříčí  22  9  4  9  49:60  31
  7.  Šebetov  22  8  5  9  40:48  29
  8.  Arsenal  22  8  4  10  51:65  28
  9.  Býkovice  22  6  6  10  52:70  24
  10.  FK Jabloňany  22  7  3  12  48:79  24
  11.  Holešín  22  7  2  13  56:67  23
  12.  Louka  22  3  1  18  44:83  10

3. liga
  1.  PentaCo  20  15  0  5  94:56  45
  2.  Šerkovice  20  12  2  6  78:54  38
  3.  Vážany  20  12  2  6  56:50  38
  4.  Hasiči  20  11  0  9  78:68  33
  5.  Spešov  20  10  2  8  51:55  32
  6.  Lhota Rapotina  20  9  1  10  67:73  28
  7.  StB Jabloňany  20  8  1  11  67:74  25
  8.  Rudka  20  7  3  10  44:60  24
  9.  Újezd u K.  20  7  1  12  46:64  22
  10.  Světlá  20  6  3  11  57:67  21
  11.  Paradox  20  5  1  14  68:85  16

4. liga
  1.  Lažánky  22  18  0  4  141:71  54
  2.  V. Opatovice  22  17  1  4  125:57  52
  3.  Olešná  22  13  1  8  63:59  40
  4.  Čížovky  22  13  0  9  112:69  39
  5.  Červánky  22  12  3  7  79:60  39
  6.  Svitávka  22  11  1  10  59:71  34
  7.  Jestřebí  22  10  0  12  76:98  30
  8.  Tuzemák  22  8  0  14  72:88  24
  9.  Vanovice  22  8  0  14  62:98  24
  10.  Valchov A  22  7  1  14  61:99  22
  11.  Dlouhá Lhota  22  6  3  13  61:85  21
  12.  Brťov  22  3  2  17  51:107  11

5. liga
  1.  Lhota u L.  20  17  2  1  130:57  53
  2.  Dolní Lhota  20  12  3  5  77:46  39
  3.  Orel  20  12  0  8  58:44  36
  4.  FPO  20  9  5  6  51:40  32
  5.  Křetín  20  8  3  9  68:56  27
  6.  Vísky  20  9  0  11  51:68  27
  7.  Deštná  20  7  4  9  41:48  25
  8.  Újezd u B.  20  8  1  11  54:79  25
  9.  Rozsíčka  20  7  1  12  34:49  22
  10.  Obora  20  6  4  10  49:68  22
  11.  Sebranice  20  2  3  15  34:92  9

Divize
  1.  Rudná  22  17  2  3  80:26  53
  2.  Větrník  22  16  1  5  76:43  49
  3.  Norci  22  13  4  5  95:57  43
  4.  Kuničky  22  13  1  8  71:69  40
  5.  Šebrov  22  10  5  7  58:44  35
  6.  Piccolo  22  9  4  9  66:68  31
  7.  Horní Lhota  22  9  3  10  45:57  30
  8.  Valchov B  22  8  2  12  44:58  26
  9.  Lysice  22  7  0  15  52:80  21
  10.  Petrovice  22  5  4  13  39:66  19
  11.  Vítějeves  22  3  7  12  38:50  16
  12.  Žďár  22  4  3  15  35:81  15

Základní soutěž
  1.  M. Chrastová  16  10  3  3  49:32  33
  2.  Orel Rock  16  10  2  4  77:43  32
  3.  Rudka  16  9  2  5  54:40  29
  4.  Vysočany  16  7  3  6  43:47  24
  5.  H. Poříčí  16  6  4  6  44:49  22
  6.  OSK Blansko  16  7  0  9  54:49  21
  7.  Skalička  16  6  0  10  38:63  18
  8.  Šošůvka  16  4  3  9  46:67  15
  9.  Kněževes  16  3  3  10  24:39  12

POZVÁNKA
* Šachový oddíl TJ Sloup pořádá 

ve středu 17. listopadu v místním 
kulturním domě 8. ročník Memoriálu 
Jiřího Hasoně. Hraje se švýcarským 
systémem na devět kol, čas 2x15 
minut. Prezentace začíná ve 12.15 
hod., vlastní turnaj bude zahájen ve 
13 hod. Šachové soupravy a hodiny 
na dva hráče s sebou.  (bh)

* V sobotu 20. listopadu se koná 
v hale TJ ČKD další ročník Memo-
riálu Dana Němce v sálové kopané. 
Začátek v 8 hod. Loňské prvenství 
bude obhajovat výběr okresních 
hráčů Zrcadlo Team, který bude 
v plné sestavě připraven je zopa-
kovat. Srdečně zvou pořadatelé FK 
APOS Blansko, TJ ČKD Blansko a 
rodina Němcova.  (bh)

Nikola Hlubinková 
pátá v cyklokrosu 

Benešov - Jezdci Moravec Me-
rida Czech MTB Teamu z Benešo-
va mají za sebou tři cyklokrosové 
závody. „Bez větší přípravy, která 
přijde až nyní,“ říká trenér Martin 
Bezdíček. V Táboře, na Memoriálu 
Radomíra Šimůnka, dojela Nikola 
Hlubinková jako nejmladší ve spo-
lečné kategorii juniorek a žen na 
pátém místě. Adam Sekanina skon-
čil v kadetech osmý, Radim Kovář 
mezi juniory desátý. 

„V Lošticích zopakovala Nikola 
páté místo, Adam dojel jedenáctý 
a Radim patnáctý. Závody 28. říj-

na v Táboře i 30. října v Lošticích 
byly součástí Českého poháru. Na 
Hané se navíc o den později jel 
ještě Oderský pohár. Nikola dojela 
na druhém místě, Radim skončil 
čtvrtý,“ vyjmenoval trenér. Nyní 
směřuje příprava jezdců z Moravec 
Merida Czech MTB Teamu k listo-
padovým závodům v Kutné Hoře 
a Kolíně, poté k vrcholu sezony, 
republikovému šampionátu v Mni-
chově Hradišti. „Tam se pokusíme 
o nemožné. Pódiové umístění, na 
které určitě všichni naši závodníci 
mají,“ dodal Martin Bezdíček.  (pš)

* Odvolací komise se na svém zasedání dne 1. 11. zabývala odvoláním 
proti rozhodnutí STK ze dne 13. 10. podané oddílem ASK Lipůvka, které 
se týkalo mistrovského utkání 10. kola III. třídy mužů mezi týmy Lipův-
ky a Velkých Opatovic hraného v neděli 10. 10. v 15.30 hodin. Po nově 
zjištěných skutečnostech odvolací komise rozhodnutí STK ze dne 13. 10. 
následně revokovala a rozhodla o kontumačním výsledku mistrovského 
utkání na 3:0 ve prospěch domácího týmu. Přesné znění rozhodnutí podle 
čl. SŘF ČMFS zašle následně předseda OFS Blansko oběma oddílům.

* STK po prošetření kontumuje výsledek mistrovského utkání 15. kola 
IV. třídy mužů mezi týmy Adamova a Valchova na 3:0 ve prospěch do-
mácího týmu z důvodu nedostavení se hostujícího oddílu k mistrovskému 
utkání. Oddíl Valchova se trestá podle RS čl. 3/17 pokutou ve výši 500 
Kč, dále podle RS čl. 26/12 V pokutou ve výši 1000 Kč.

* STK po prošetření kontumuje výsledek mistrovského utkání IV. třídy 
mužů mezi týmy Benešova a Úsobrna na 3:0 ve prospěch domácího týmu 
z důvodu nedostavení se hostujícího oddílu k mistrovskému utkání. Oddíl 
Úsobrna se trestá podle RS čl. 26/12 V pokutou ve výši 1000 Kč. 

* Trenérská rada při OFS Blansko upozorňuje držitele trenérské licence 
C, kterým končí platnost průkazu k 31. 12. 2010, že v sobotu 11. prosince 
od 9 hodin proběhne v restauraci Punkva v Blansku doškolení, kde si mo-
hou platnost prodloužit. Přihlásit se můžete nejpozději do 30. 11. písem-
ně, e-mailovou formou či telefonicky. Každý účastník přinese poplatek 
v celkové výši 350 Kč a fotografi i (rozměr na občanský průkaz).  (sy)

ZPRÁVY OFS BLANSKO



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

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

Nabídka vzdělání od 1. 9. 2011
4LETÉ 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

3LETÉ 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 nabídce je na www.sosblansko.cz 

Burza středních škol v regionu
ŠKOLY

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

Vám pro školní rok 2011/2012 nabízí

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 Citroëna,
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 zemědělských strojů
 - mechanik zemědělských a silničních strojů
� Obráběč kovů
 - operátor CNC strojů

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

v pátek 12. listopadu 2010
v dobû od 9,00 – 17,00 hodin

• informace o studiu
• informace o pfiijímacích zkou‰kách
• prohlídka ‰koly
• kulturní program

Podrobnûj‰í informace na tel.: 516 411 189, 516 411 190
nebo na reditel@gymbk.cz, www.gymbk.cz

Gymnázium, Blansko, Seifertova 13
pofiádá pro Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

a jejich rodiãe

Den otevfien˘ch 
dvefií

my, obohatili 
jsme je v obsa-
hu. Například 
přejmenova-
ný tříletý obor 
nástrojař mo-
derních tech-
nologií bude 

obsahovat výuku na CNC strojích 
a ve třetím ročníku i na nových 
technologiích a pro žáky zdarma 
svářečský průkaz,“ říká ředitel 
Pavel Čípek. Podle něho se o ten-
to obor určitě bude zvedat zájem, 
protože rodiče již reagují na to, 
že byl zaznamenán pokles o stro-
jírenské profese a začíná se to 
měnit. „Kvalitní nástrojař může 
mít i o deset tisíc vyšší plat než 
člověk, který sedí v kanceláři,“ 
předpokládá. 

Co se týče další nabídky školy, 
je bohatá. „Nabízíme u některých 
oborů i stipendia. Uplatňujeme 
projekty z evropských fondů. 
Vlastníme kvalitní CNC stroje se 
špičkovým softwarem. Maturitní 
obory nabízíme tři, výuka s vý-
početní technikou je v nich sa-
mozřejmostí,“ láká ředitel. Obor 
ekonomika podnikání v elektro-
technice je určen zejména pro 
dívky. „Výstupem je absolvent, 
který může pracovat v logistice 
se znalostmi z praxe,“ vysvětluje 
Čípek. (bh)

Pavel Čípek: Očekáváme 
zvýšení zájmu o strojírenské obory

Blansko – Ve Střední odbor-
né škole a Středním odborném 
učilišti Blansko připravují od 
tohoto roku několik změn. „Ino-
vovali jsme vzdělávací progra-

Žáky základních škol 
a jejich rodiče 
zveme na další

BURZU 
STŘEDNÍCH 

ŠKOL, 
která se koná v Blansku 

(Dělnický dům) 
dne 12. 11. 2010

 Výběr střední školy – 
Burza vzdělávání v Blansku
V letošním roce se uskuteční již 

10. burza středních škol uspořádaná 
pro ty, kteří zatím sedí v lavicích 9. 
ročníků základních škol, ale již brzy  
je čeká nové prostředí, jiní učitelé i  
spolužáci a pravděpodobně i nároč-

nější a někdy i hodně odlišný obsah 
učiva. 

Je trošku symbolické, že právě 
desáté výročí organizace veletrhu 
středních škol v Blansku s sebou nese 
mnoho nových očekávání na obou 
stranách pomyslného trhu vzdělává-
ní. Budoucí absolventi základních 
škol, kteří  sem přicházejí především 
pro informace, budou již v letošním 
školním roce vystaveni zcela no-
vému trendu – v druhém pololetí je 
čekají státní testy, které budou mapo-
vat úroveň jejich znalostí a vědomos-
tí, které si osvojili na ZŠ. Na druhé 
straně střední školy, které přicházejí 
se svou nabídkou vzdělávacích obo-
rů, mají za sebou už první zkušenost 
s průběhem takového jednotného 
testování. Ti, kteří budou průkopní-
ky ve státem garantovaném způsobu 
ukončování studia na SŠ, už znají vý-
sledky své „maturitní generálky“. Jak 
tyto nové skutečnosti budou ovlivňo-
vat postupy absolventů ZŠ při výběru 
střední školy, se lze jen domnívat. 
Je pravděpodobné, že výsledky stát-
ních maturitních zkoušek budou mít 
vliv na výběr střední školy. Je jisté, 
že nůžky mezi počtem těch, kteří se 
budou hlásit na střední školy, a po-
čtem míst v prvních ročnících SŠ, se 
budou dále rozevírat. A je současně 
možné, že reálné výsledky testování 
na obou stranách budou základem 

pro  racionálnější rozhodování při 
výběru středních škol, než tomu bylo 
doposud.  Ovšem, jaký bude skuteč-
ný dopad těchto přelomových novi-
nek, je otazníkem. Jestli nám na něj 
dá odpověď už tento školní rok, nebo 

to bude trvat několik let, než se tato 
nová praxe usadí, tak na to si všichni 
musíme počkat. 

V každém případě přeji budoucím 
absolventům základních škol uváž-
livou i šťastnou ruku při vyplňování 
přihlášky na školu střední. A střed-
ním školám mnoho sil a energie v je-
jich budoucím snažení.

     Ing. Svatava Dvořáková
 ředitelka Obchodní akademie 
     a Střední zdravotnické školy

Moderní budova Obchodní akademie 
a Střední zdravotnické školy v Blansku

Rozhodnutí
na celý život

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

Nabídka studijních a učebních oborů:



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:
ty leté um lecké obory zakon ené maturitní zkouškou:

� 82 - 41 – M/12  VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY
                              A PORCELÁNU 
� 82 - 51 - L/04   UM LECKO EMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ
                              KAMENE A KERAMIKY 

ty leté technické obory zakon ené maturitní zkouškou:
� 26 - 41 - L/01    MECHANIK ELEKTROTECHNIK
� 39 - 41 - L/02    MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH  
                              A ELEKTROTECHNICKÝCH ZA ÍZENÍ
T íleté u ební obory zakon ené výu ním listem:
� 82 - 51 - H/04   UM LECKÝ KERAMIK
� 26 - 51 - H/02    ELEKTRIKÁ  SILNOPROUD

T íleté dálkové nástavbové studium zakon ené maturitní zkouškou:
� 64 - 41 - L/51     PODNIKÁNÍ

Dny otev ených dve í:  1. 12. 2010, 
5. 1. 2011, 2. 2. 2011 - od  8.00 do 16.00 hod.

Školu možno navštívit kdykoliv po p edchozí domluv .
Kontakt:

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

Úsp šná reprezentace žák  Soukromé st ední školy 
podnikání a managementu Boskovice 
na mezinárodním veletrhu fi ktivních fi rem v Rakousku

Ve st edu dne 20. íjna 
2010 odjelo 33 žák  Soukromé 
st ední školy podnikání a ma-
nagementu, o.p.s. Boskovice 
do rakouského Hollabrunnu na 

mezinárodní veletrh fiktivních 
firem.

Celkem se veletrhu zú astnilo
35 fi ktivních fi rem z 13 rakous-
kých st edních škol, jedné ma-

arské st ední školy z Buda-
pešti a 2 fi ktivní fi rmy ze Sou-
kromé st ední školy podnikání 
a managementu  Boskovice.

Tým dívek a tým chlapc  ze 
Soukromé st ední školy podnikání 
a managementu Boskovice dosáhl 
vynikajícího výsledku.Oba týmy 
se umístily hned za pomyslnými 
stupni vít z , tedy na 4. a 5. mís-
t . Dalšího obrovského ocen ní se 
dostalo žák m Soukromé st ední 
školy podnikání a managementu 
v tom, že žákyn  1. ro níku Ve-
ronika Hüblová byla pov ena 
p i záv re ném shromážd ní po-
d kovat za všechny zú astn né 
žáky editelce Obchodní akademie 
v Hollabrunnu za velmi dobrou 
organizaci a zdárný pr b h celého 
veletrhu.

-

SOUKROMÁ ST EDNÍ ŠKOLA
PODNIKÁNÍ A MANAGEMENTU, o. p. s.

Havlí kova 16, Boskovice

EKONOMIKA  A  PODNIKÁNÍ 
/63-41-M/01/

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

DNY OTEV ENÝCH DVE Í:
3. 12. 2010, 7. 1. 2011 

vždy 8–16 hod.

p ijímá chlapce a dívky z 9. t íd ZŠ
do ty letého studijního oboru 

vyu ovaného od 1. 9. 2010 podle ŠVP. 

Zam ení na: 
management obchodu
 management informa ních a komunika ních technologií

D raz p i výuce je kladen na kompetence absolventa k pracovnímu uplatn ní a podnika-
telským aktivitám. Velký d raz je kladen na kompetence k využití prost edk  informa ních
a komunika ních technologií a práce s informacemi.

St ední odborné u ilišt  obchodní Prost jov
nám. Ed. Husserla 1, 796 55 Prost jov
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) 

ST EDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ
A ST EDNÍ ODBORNÉ U ILIŠT
RAJHRAD, Masarykova 198, 664 61

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

Obory vzd lání s maturitní zkouškou: ( ty leté denní studium)

Zahradnictví
Ekologie a životní prost edí

Podmínky p ijetí:
ukon ená povinná školní docházka, pr m rný prosp ch z posledního 
ro níku ZŠ, zdravotní zp sobilost

Obory vzd lání s výu ním listem:  (t íleté denní studium)

Zahradník (Rajhrad)
Podmínky p ijetí:
ukon ená povinná školní docházka, pr m rný prosp ch z posledního 
ro níku ZŠ, zdravotní zp sobilost

Nástavbový obor: (dvouleté studium zakon ené maturitní zkouškou)

Zahradnictví (Rajhrad)
Podmínky p ijetí:
pr m rný prosp ch z posledních dvou ro ník  SOU, výu ní list 
v oboru vzd lání Zahradník

Dny otev ených dve í: dle telefonické domluvy 
na jednotlivých pracovištích.

www.skolarajhrad.cz

Kontakt: Št chovice 1358, 767 54 Krom íž; tel., fax.: 573 334 936
e-mail: vospaspsm@vospaspsm.cz; http://www.vospaspsm.cz

KonK ntaktakt:t ŠtŠtŠtŠtŠt chochoh vici e 1e 13583583583585888,,, 7, 7, 7, 676767677 54545454 KroKrorKrommm íž;íž;íž;íž;íž; tette te tel.,l.,l.,ll., fa fa faax.:x.:x.:.:: 575757 5757573 33 33 33 33 33 34344 9369363
e-me-mailila :: vvosospspspasaspspsm@sm@vosv paspasp psmpsmppsmpsmpsmp .cz.cz.c. ; h; httpttptp://://://wwwwwwwwwww.vo.vovoovoospspapaspssp m.ccm zz

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
POTRAVINÁ SKÁ

studijní program vyššího odborného studia
POTRAVINÁ SKÁ TECHNOLOGIE

s profi lací
Technologie a hygiena potravin
Analýza potravin
Zpracování mléka
denní i kombinovaná forma studia

studijní program bakalá ského studia
CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

s profi lací
Technologie mléka a mlé ných výrobk
realizovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín
prezen ní a kombinovaná forma studia

ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA 
MLÉKÁRENSKÁ

Vychovává potraviná ské odborníky již od roku 1902
Nabízí pro absolventy ZŠ studijní obory 
zakon ené maturitou

ANALÝZA POTRAVIN
TECHNOLOGIE POTRAVIN

Pro odborníky z praxe nabízíme kurzy senzorické analýzy, 
tematické seminá e a školení

Prohlídka školy, laborato í a poloprovozu pro 
zájemce o studium kdykoliv po 
telefonické domluv

Obchodní akademie 
a St ední zdravotnická škola 
Blansko

Možnost individuálních návštěv školy i mimo dny otevřených dveří 
- volejte na tel.: 516 418 980

Pro školní rok 2011/2012 otevíráme 
tyto 4leté studijní obory s maturitou

� 53-41-M/01 zdravotnický asistent
� 63-41-M/02 obchodní akademie
� 78-42-M/02 ekonomické lyceum

Dny otev ených dve í: 12. 11. 2010  
                    17. 12. 2010    
                    28.   1. 2011     

KONTAKT:
OA a SZdŠ, Nad ertovkou 18
678 01 Blansko, tel.: 516 418 980-2-3
e-mail: oabk@oabk.cz,  www.oabk.cz

Projekt chce zvýšit informovanost 
o emeslných a technických oborech

Boskovice - Moje volba – moje 
budoucnost. Za tímto názvem se 
skrývá projekt, který realizuje In-
tegrovaná st ední škola Sokolnice.  
Jeho cílem je aktivní spolupráce 
s profesními odborníky, fi rmami 
a zam stnavateli v kraji, stejn  jako 
i odborníky z ad hospodá ských ko-
mor, Svazu pr myslu a dopravy R
nebo ú ad  práce, chce dosáhnout 
zvýšeného pov domí o technických 
a emeslných oborech a p edstavit je 
jako perspektivní volbu povolání. Do 
projektu se zapojil i blanenský okres. 
SOŠ a SOU André Citroëna Bosko-
vice se totiž stala jedinou školou re-
gionu, která funguje jako poradenské 
pracovišt  pro výb r povolání a bude 

hou poskytnout cenné informace 
z praxe. „Cílem besedy je p iblížit
žák m konkrétní oblast a n které
profese v ní za ú asti odborníka 
z praxe, který se bude snažit za-
ujmout žáky natolik, aby beseda 
byla postavená na volném rozho-
voru, otázkách a odpov dích. Po-
stupn  bude sou ástí besedy práce 
s vytvo eným Katalogem emesel,
který bude pro ú ely této aktivity 
a prací s žáky v rámci projektu vy-
tvo en,“ p iblížila Da enová.

Nemén  zajímavou ástí pak bu-
dou exkurze. Ty mají ukázat žák m
výrobní procesy co nejvíce z blízka, 
ukázat nejen moderní, ale také starší 
provozy, aby žáci mohli srovnávat 
vývoj v daných oblastech, ukázat jim 
i zákulisí fi rmy – tedy školící míst-
nosti, jídelny, šatny. M li by poznat 
také administrativní prostory. Ex-
kurze by m la být vedena p edevším 

odborníkem, který bude mít p ehled 
nejen o výrobních procesech, ale také 
o postavení zam stnanc  ve fi rm ,
budoucnosti fi rmy, znát požadavky 
kladené na zam stnance a další.

Jakýmsi vyvrcholením pak budou 
oborové dny, kdy se žáci praktic-
ky seznámí s emeslem a konkrétní 
profesí. „Aktivity se ú astní žáci 
v doprovodu pedagoga. Osobn  si 
vyzkouší konkrétní práci, nástro-
je a p ístroje. Získají tak p edstavu 
o tom, jaké emesla jsou obsažena 
v jednotlivých oblastech, které jsou 
projektem propagovány. Na záv r
oborového dne by si žák m l odnést 
drobný vlastní výrobek. Kvalitním 
nastavením a vlastní realizací obo-
rového dne m že žák zjistit, zda má 
pro daný obor p edpoklady manuální 
i osobnostní, zda mu je emeslo blíz-
ké i nikoliv,“ dodala Da enová. 

Radim Hruška

spolupracovat s vybranými základní-
mi školami Jihomoravského kraje.

Cílem projektu je plošné p edsta-
vení technických a emeslných obo-
r  v rámci Jihomoravského kraje, 
vytvo ení propaga ních nástroj  pro 
vzd lávání a metodiky pro výchov-
né poradce, prezentace a p iblížení 
t chto obor  žák m základních škol 
v dostate ném p edstihu p ed výb -
rem studijního a u ebního oboru. Cíle 
projektu napl ují cíle oblasti podpory 
GG 1.1 Jihomoravského kraje, který-
mi jsou: Zlepšování podmínek pro 
výuku technických obor , v etn
zvyšování motivace žák  ke vzd lá-
vání se v t chto oborech a Spoluprá-
ce institucí po áte ního vzd lávání 
na regionální úrovni s aktéry na trhu 
práce. Cílovou skupinou jsou žáci 
sedmých a devátých t íd základních 
škol, výchovní poradci a u itelé zá-
kladních škol.

„Pot eba realizace projektu vy-
chází z informací získaných p ímo 
od zam stnavatel , ú ad  práce 
a zástupc  škol. Statistické údaje Ji-
homoravského kraje vykazují trvalý 
nedostatek pracovník  z technic-
kých, emeslných a n kterých služ-
bových obor . Projekt také navazuje 
na dobrou praxi n kolika projekt
realizujících se v ostatních regionech 

eské republiky. Koncepce projektu 
je inovativní v tom, že se zam uje 
p ímo na konkrétní profese, není jen 
prezentací st edních škol a jejich na-
bídky studia. Samotná prezentace je 
koncipována ve snaze více žák m
p iblížit praxi a interaktivním p ístu-
pem jim ukázat realitu práce v obo-
ru,“ uvedla koordinátorka projektu 
Eva Da enová.

Projekt žák m nabídne aktiv-
ní ú ast na besedách, exkurzích 
a Oborových dnech; vše ve spolu-
práci s profesními odborníky a fi r-
mami. Výchovní poradci a u itelé
základních škol zapojení do projek-
tu získají kvalitní, aktuální a sou-
hrnné metodické podklady, které 
jim poslouží k p edávání informa-
cí o reálných pot ebách trhu práce 
sm rem k žák m a jejich rodi m.

„Mezi aktivity projektu pat í na-
vázání spolupráce ZŠ, SŠ a fi rem 
v Jihomoravském kraji, specializo-
vané besedy s odborníky pro žáky 
základních škol s užitím mnemotech-
nických pom cek, exkurze do fi rem 
p sobících na úrovni technických i
emeslných obor , s návšt vou ad-

ministrativního a sociálního zázemí 
fi rmy nebo praktické Oborové dny, 
které budou po ádány ve spolupráci 
s participujícími fi rmami pro žáky, 
výchovné poradce, ale i rodi e žák .
P i nich si žáci budou moci sami vy-
zkoušet emeslo tvorbou vlastních 
výrobk ,“ ekla Da enová.

Mimo to je sou ástí také po ádání 
workshop  pro výchovné poradce 
za ú asti profesních odborník  a zá-
stupc  ú ad  práce, hospodá ských 
komor a Svazu pr myslu a dopravy 

R aj., webové stránky informující 
o aktivitách projektu a informa ní 
bulletin. Zpracovávají se r zné pre-
zenta ní materiály, metodiky, Kata-
log emesel, motiva ní fi lm na DVD 
a mnemotechnické pom cky. Bese-
dami, exkurzemi a oborovými dny 
projde na dva tisíce žák  z celého 
Jihomoravského kraje.

Projekt nemá p sobit jako nábor, 
ale má seznámit žáky s podobou e-
mesel. D ležité proto budou nap í-
klad besedy, p i kterých se setkají 
s profesionály z oboru, kte í mo-



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

3leté u ební obory � Kade ník � Kucha - íšník
4leté studijní obory � Sociální innost � Ekonomika a podnikání
Nástavbové studium � Spole né stravování

�  Vlasová kosmetika

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

telefon: 549 450 115, 549 450 192

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

Dny otev ených dve í: 3. 12. 2010, 7. 1. a 28. 4. 2011
 (vždy 8-16 hod.)  Po p edchozí domluv  kdykoliv.

St ední vzd lání s maturitní zkouškou
��18-20-M/01  Informa ní 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   Od vní technik - Od vní design a marketing
��43-41-M/01   Veteriná ství - Veterinární prevence
��41-41-M/01  Agropodnikání - Biopotraviny
��64-41-L/51   Podnikání - nástavbové dálkové studium

St ední vzd lání s výu ním listem
��65-51-H/01  Kucha  – íšník
��41-52-H/01  Zahradník
Vyšší odborné studium – denní forma
��63-41-N/18  Ekonomika a podnikání se zam eními:   

Finan ní ízení podniku
Da ové poradenství  

��63-43-N/13   Finan nictví a bankovnictví
��65-43-N/01   Cestovní ruch
��53-41-N/11  Diplomovaná všeobecná sestra

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

Vážení rodi e, žáci 7. a 9. t íd ZŠ, máte zájem o šestileté 
nebo ty leté gymnázium a hledáte kvalitu ve vzd lávání?

Nabízíme Vám školu, která:

� má vynikající hodnocení eské školní inspekce (Inspek ní zpráva r. 2009)
� je výborn  hodnocena žáky školy a jejich rodi i (Mapa školy r. 2008) 
� má absolventy úsp šné p i p ijímacím ízení na VŠ (89 % v roce 2009)
� je zapojená v projektech mezinárodní spolupráce (Litva, Shetlandy, Špan lsko,

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

P ijímací ízení probíhá na základ  výsledk  studia na ZŠ

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

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

DEN OTEV ENÝCH DVE Í
Sobota 11. 12. 2010 9.00 – 15.00 hod.
 Sobota 15. 1. 2011 9.00 – 15.00 hod.
 St eda 26. 1. 2011 13.00 – 17.00 hod.

P ehled obor , podmínky p ihlášení a p ihlášky
na jednotlivé obory 

naleznete na webových stránkách naší školy

www.sos-soubrno.cz

Vysoká škola obchodní a hotelová
Bosonožská 9, 625 00 Brno, tel.: 547 218 247
info@hotskolabrno.cz,  www.hotskolabrno.cz

nabízí bakalá ské studium 
akreditovaných studijních obor

Management hotelnictví
a

Management cestovního ruchu

P ijímací ízení neov uje znalosti, d raz je kladen 
p edevším na motivaci ke studiu.

Den otev ených dve í: 2. 12. 2010

Prohlídka školy: každý tvrtek 13.00–16.00 hodin

Hotelová škola
Bosonožská 9, 625 00 Brno

tel.: 547 218 247
e-mail: info@hotskolabrno.cz

www.hotskolabrno.cz

� Hotelnictví 
��ŠVP Hotelnictví 
  a turismus
��Obchodní
  akademie

4leté denní studium
zakon ené maturitní zkouškou.

P ijímací ízení neov uje znalosti, 
d raz je kladen p edevším

na motivaci ke studiu.
Den otev ených dve í: 2. 12. 2010

Prohlídka školy: 
každý tvrtek 13.00–16.00 hodin

St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt
strojírenské a elektrotechnické, Trnkova 113, Brno

Historie
Roku 1950 v objektu podniku Zetor, 

v budov  bývalé stolárny, vznikla prv-
ní u ovská dílna ur ená pro 50 u .
P elomem ve vývoji u ilišt  se stal rok 
1964, kdy byly uvedeny do provozu 
samostatné dílny a v zá í téhož roku 
byl uveden do provozu i zcela nový 
areál školy. Nová etapa ve vývoji u i-
lišt  nastává v roce 1976, kdy je ško-
le ud len statut st edního odborného 
u ilišt  a hned v roce 1977 je vedle 
tradi ních u ebních obor  z ízen nov
koncipovaný u ební obor s maturitou 
mechanik-se izova . V roce 1988 bylo 
zahájeno studium p i zam stnání na-
vazující na absolutorium u ebních 
obor  a umož ujícího jeho absolven-
t m ukon it studium maturitní zkouš-
kou, a to jak formou denního, ve er-
ního, tak i dálkového studia.V roce 
1990 s rozvojem výpo etní techniky 
je založena první po íta ová u ebna 
se sí ovou verzí 8 bitových po íta .
T etím významným momentem ve 
vývoji  u ilišt  je rok 1991, škola se 
stává samostatným právním subjek-
tem – st edním odborným u ilišt m
strojírenským. Rok 1999 se stal op t
zlomovým – v rámci optimalizace u -
ovského školství dochází ke spojení 

SOUS Trnkova 113 s SOUE Ob an-
ská 7.

V roce 2006 pak dochází k p e-
m n  u ilišt  na St ední odbornou 
školu a St ední odborné u ilišt .

Sou asnost
Dnes se v prostorách St ední od-

borné školy a St edního odborného 
u ilišt  p ipravuje na své budoucí 
povolání p es 900 žák  ve strojí-
renských a elektrotechnických stu-
dijních a u ebních oborech v den-
ním studiu, nástavbovém denním 
i dálkovém studiu, zkráceném 
studiu.

Výuka v studijních a u ebních
oborech je vzájemn  prostupná, 
což žák m lépe umož uje zvolit si 
vzd lávací cestu podle svých schop-
ností. Absolventi všech u ebních
obor  mají možnost pokra ovat na 
naší škole v nástavbovém studiu, 
které je ukon eno maturitní zkouš-
kou. Toto studium probíhá ve dvou 
formách – dvouleté denní a t íleté
dálkové.

Žáci p i výuce využívají moder-
ní odborné, jazykové a po íta ové
u ebny. Samoz ejmostí je celoden-
ní p ístup k internetu.

Žáci se mohou zapojit do r zných
sportovních aktivit, které škola po-
ádá (turnaje v košíkové, fl orbalu, 

kopané, tenisu apod.). 

Výuka teoretických p edm t
a p evažující ást odborného výcvi-
ku se uskute uje p ímo v areálu 
školy, jehož sou ástí je také Domov 
mládeže se školní jídelnou.

Absolventi mohou získat certifi kát 
IES, který je osv d ením o kvalit
vzd lávacího procesu a umož uje 
lepší uplatn ní na pracovním trhu 
zemí Evropské unie. Své znalos-
ti z oblasti po íta ové gramotnosti 
si mohou ov it v rámci projektu 
ECDL.

Žák m posledních ro ník  studij-
ních i u ebních obor  škola poskytu-
je informace o pracovním uplatn ní 
u zam stnavatel  a o možnostech 
studia na vybraných vysokých ško-
lách R.

Den otev ených dve í
Pro ty, kte í mají zájem poznat 

školu blíže, je p ipraven Den ote-
v ených dve í v termínech 

Sobota 11. 12.  2010  9.00-15.00 h
 Sobota 15. 1.   2011 9.00-15.00 h 
 St eda 26. 1.   2011  13.00-17.00 h
Zde získáte informace o možnos-

tech studia a výb ru vhodného oboru. 
Vysv tlí vám podmínky p ijetí ke stu-
diu a dostanete další informa ní ma-
teriály. Provedou Vás areálem školy, 
u ebnami praktického a teoretického 
vyu ování i Domovem mládeže.

P i Vaší návšt v  poznáte prostory 
školy. Její po íta ové u ebny, jazy-
kové u ebny, u ebny s audiovizuál-
ní a interaktivní technikou, u ebny 
programování CNC stroj , novou 
odbornou u ebnu pro výuku oboru 
Mechanik elektrotechnik,  elektrola-
borato e, pracovišt  strojních obor ,
pracovišt  CNC stroj , atd.

M žete také navštívit Domov mlá-
deže, jeho pokoje a školní jídelnu.

V areálu školy si prohlídnete 
pingpongový areál, minigolfové 
h išt , tenisové kurty, víceú elové
sportovní h išt .

Informace o studiu
Tyto informace m žete získat 

b hem Dne otev ených dve í. P e-
hled obor , podmínky p ihlášení
a p ihlášky na jednotlivé obory na-
leznete na webových stránkách naší 
školy - www.sos-soubrno.cz.

St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt  - 
MŠP Letovice - škola otev ená spolupráci

Když se ekne škola, kaž-
dému prolétne hlavou n co ji-
ného. Našim praprarodi m
t eba biflování zpam ti, tvrdá 
škamna a rákoska, našim rodi-

m spíše místo, kde se u ili je-
diné správné názory na cokoliv. 
A jaká je škola dnes? Posu te 
sami.

Každá škola má dnes jist  zá-
jem na tom, aby její žáci zažívali 
co nejvíce úsp ch , které by je 
motivovaly do dalšího studia. 
Hned na za átku školního roku 
se stihli naši žáci oboru Truhlá
umístit na  4. míst   v celore-
publikové sout ži Mach i roku 
a zedníci v celostátním kole 

SUSO (sout ž u  stavebních 
obor ) na 1. míst  a škola si tak 
odnesla titul  „Hv zda republi-
kového kola“. Také maturitní 
obory (tedy Ekonomika a pod-
nikání, Stavebnictví, Nábytká -
ství a Podnikání) zaznamenávají 
úsp chy v r zných odborných 
sout žích, nap íklad v projek-
tech SO  (St edoškolské od-
borné innosti). Pro kvalitu ho-
vo í i to, že se škola zapojila do 
systémového projektu Kvalita 
I.  – Nová záv re ná zkouška. 
Škola usp la také s projektem 
„Zvyšování kvality výuky obor
stavebnictví a Zedník“ a získala 
tak finan ní prost edky na vy-
tvo ení e-learningového portálu 
a modernizaci rýsovny. A protože 
nejen b žným vyu ováním živ je 
žák, m že se zú astnit i zajíma-
vých akcí, jako jsou Svátky e-
mesel v Kunštát , Streetech, kte-
rý  po ádá VUT Praha, lyža ské 
a poznávací zájezdy, adapta ní 
kurz pro 1. ro níky pro vzájemné 
seznámení apod.

R znými akcemi oslovujeme 
také možné budoucí žáky našich 
obor . Pro oblíbenost se v íj-
nu po ádal již 5. ro ník sout že 
„D evo – materiál budoucnosti“, 
kdy 11 družstev „devá ák “ ze 
základních škol regionu sout -
žilo na téma využití d eva jako 
ekologické obnovitelné suroviny. 
Sou ástí akce bylo i „osahat si“ 
vlastní práci se d evem ve škol-
ních dílnách. 

Samoz ejmou sou ástí výuky 
cizích jazyk  jsou u nás vým n-
né pobyty v rodinách v zahrani í
spojené s poznáváním dané zem
a výukou cizího jazyka. Také 
jsme zapojeni do projektu Come-
nius, ve kterém žáci v angli tin

zpracovávali výsledky pr zkumu 
o používání internetu, situaci na 
trhu práce a možnostech zam st-
nání absolvent  a srovnávali je 
s partnerskými školami z Polska, 
Portugalska a Turecka. 

V rámci environmentální vý-
chovy se škola ú astní projek-
tu „Zelený most mezi školou 
a praxí“, kdy se tvo í  sí  part-
nerských škol, spolupracujících 
firem a odborník  z výzkumu 
pro podporu využívání  obnovi-
telných zdroj  energie. V tomto 
sm ru je škola jist  p íkladem 
pro ostatní, protože sama tyto 
zdroje již dlouhodob  využí-
vá. Nejen proto se stala Regio-
nálním centrem obnovitelných 

zdroj  Jihomoravského kraje a 
krom  dalších vzd lávacích akcí 
v této oblasti také každoro n
organizuje regionální kolo p e-
hlídky prací student  na téma 
využívání obnovitelných zdroj
energie „Enersol“.

Pro širokou odbornou i laickou 
ve ejnost je ur ena akce „Týden 
stavebnictví a nábytká ství“, 
která probíhá zpravidla v únoru. 
Sou ástí programu jsou nejen 
p ednášky, workshopy, sout že, 
prezentace studentských prací, 
stavební veletrh, ale t eba i mód-
ní p ehlídka. 

Naši prad dové by asi koukali, 
nemyslíte?

Mgr. Lenka Nováková

Burza st edních škol v boskovické sokolovn  se t šila zna nému zájmu 
nejen mladých. Foto Jaroslav Old ich

Denní i dálkové studium
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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 listopadu 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 

%

�

�

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.

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 
na přípravu lyžařské sezóny 

a na zajištění provozu ski-areálu 
v Blansku-Hořicích. 
Ing. Jiří Škaroupka, 
telefon: 777 656 633, 

e-mail: jskaroupka@iol.cz.

PODNIKATELSKÁ INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODEJ

Prodám byt 3+1 ve Velkých Opa-
tovicích. Cena 650 tisíc. Volejte tel. č.: 
603 335 384.

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

KOUPĚ
Koupím řády, medaile, staré odzna-

ky. Tel.: 608 420 808.

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 ve Svitávce. In-
formace na čísle: 724 032 636.

RŮZNÉ
Hledám brigádu - pomoc v do-

mácnosti nebo na zahradě. Tel. číslo: 
731 987 819.

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

TESAŘSKÉ 
   A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
VÝROBA 
   STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

Karel Pírek

Halasova 20
Letovice

mobil: 604 906 888

Nabízíme možnost pronájmu venkovních prostor Nabízíme možnost pronájmu venkovních prostor 
na atraktivním místě na atraktivním místě 

PRO STÁNKY NA PRODEJ V PŘEDVÁNOČNÍ DOBĚPRO STÁNKY NA PRODEJ V PŘEDVÁNOČNÍ DOBĚ..

Zahrádka Restaurace U Štěpánků v Blansku.

Tel.: 737 421 280. 

LARIX 
– zahradnické 

a sadovnické služby s. r. o. 
Sadová 2355/96
678 01 Blansko 

Od roku 1996 zahradnická firma 
s nejširší nabídkou služeb v regionu.

Nabízí odborné služby:
- realizace zahrad a sadovnických úprav na klíč
- komplexní péči o trávníky, živé ploty, keře a stromy
- dodávky a výsadby vzrostlých stromů, arboristika
- kácení dřevin ve ztížených podmínkách s bezp. garancemi
- likvidace větví a dřevní hmoty drcením, odstranění pařezů
- realizace okrasných vodních ploch a biobazénů

Ostatní služby:
- zemní práce AVANT (podkop, lžíce, vidle, půdní fréza)
- autodoprava AVIA JNK kontejnerová, pronájmy kontejnerů
- demolice a vyklízecí práce se zajištěním uložení odpadů
- dovozy písků, drtí, betonů, stavebních materiálů atd.

Další činnosti:
- dodávky a montáže soklů, oplocení, branek a bran
- rozvody el. energie v zahradách, instalace osvětlovacích těles
- realizace automatických zavlažovacích systémů
- zajištění vrtů a následná realizace retenčních nádob
- drenáže - odvodnění rodinných a bytových domů
- dlážděné plochy, mlatové cesty, betonové konstrukce

Pro obce, sportovní kluby a další instituce:
- pravidelná péče o zeleň a vegetační prvky
- likvidace invazivních rostlin, obnova krajiny
- prodej značkové zahradní, lesní a komunální techniky
- kompletní servis techniky (pro partnery operativní přístup)
- pro partnery bezplatné oborové konzultace a poradenství
- péče o mobiliář, úklid ploch, úklid psích exkrementů

Prodej a servis:
V naší prodejně nabízíme široký sortiment lesní a zahradní techniky, 
zahrádkářských potřeb a agrochemikálií. Dále sezónní prodej 
ovocných a okrasných dřevin, substrátů, mulčovací štěpky a kačírků.

Prodejna 
Tel.: 516 410 980
        736 484 972
prodejna@larix-blansko.cz

KONTAKTY:
Realizace 
Tel.: 516 417 323
        603 534 624
www.vseprozahrady.cz
zahrady@larix-blansko.cz

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

Inzerce: tel.: 776 101 004

Vánoce se blíží...Vánoce se blíží...
Popřejte svým spolupracovníkům, kolegům, svým váženým klientům a zákazní-
kům vše nejlepší k prožití svátků vánočních a šťastného nového roku 2011. Noviny 
Zrcadlo pro Vás připravily zvýhodněnou inzerci s tématem PF 2011, které vychází 

v úterý 14. 12. 2010. Kontaktujte nás co nejdříve!

Jaroslav Oldřich, tel.: 776 101 004
e-mail: j.oldrich@centrum.cz
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KRAJSKÁ LIGA

PŘESNÝ VÝSLEDEK UTKÁNÍ Č. 14:PŘESNÝ VÝSLEDEK UTKÁNÍ Č. 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 KOMETA – VÍTKOVICE, TIPSPORT EXTRALIGA 1 0 2

2 SLOVÁCKO – SPARTA, GAMBRINUS LIGA 1 0 2

3 ÚSTÍ N. L. – ZBROJOVKA, GAMBRINUS LIGA 1 0 2

4 VELKÉ MEZIŘÍČÍ – BLANSKO, DIVIZE 1 0 2

5 ŽIDENICE – RÁJEC-JESTŘEBÍ, KP 1 0 2

6 OCHOZ – OLEŠNICE, I.B 1 0 2

7 ČERNÁ HORA – BOSONOHY, I.B 1 0 2

8 KUNŠTÁT – FKD, I.B 1 0 2

9 TIŠNOV – BOŘITOV, I.B 1 0 2

10 BLANSKO B – MEDLÁNKY, I.B 1 0 2

11 BLANSKO – BOSKOVICE, KP ST. DOROSTU 1 0 2

12 KOMETA ÚVOZ – BLANSKO, KL HOKEJ 1 0 2

13 BOSKOVICE – VELKÉ MEZIŘÍČÍ, KL HOKEJ 1 0 2

14 RÁJEČKO – BOSKOVICE, KP 1 0 2

Poslední kolo

TIPOVAČKA

TIPOVAČKA

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Ta-
jenka je vyluštěna. Na čele okresní-
ho přeboru přezimuje loňský účast-
ník I.B třídy Lipovec, který přivezl 
tři body z Rudice, Letovice ve Vy-
sočanech jen remizovaly. V dalším 
duelu týmů z čela tabulky přehrála 
Doubravice Jedovnice.

Vysočany – Letovice 1:1 (0:1), 
Slouka J. – Prudil T.

Letovice přijely do Vysočan pro 
tři body, bylo to vidět z jejich na-
sazení. Poté, co se domácím zranili 
v úvodu hned dva hráči, kteří mu-
seli být odvezeni k ošetření na po-
hotovost, se dostaly díky Prudilovi 
do vedení. Bitva ale ještě rozhod-
nuta nebyla. V 83. minutě po střele 
Strachoně propadl míč ke Sloukovi 
a ten vyrovnal.

Doubravice – Jedovnice 3:1 
(2:1), Kuběna, Aujeský, Vladík, – 
Gric M. 

V bojovném vyrovnaném zápase 
měli více štěstí domácí. Do vedení 
šli po dlouhém autu Kuběnou, ve 
30. minutě zvyšoval po samostat-

né akci Aujezský. Do půle snižoval 
Gric. Téměř tři stovky diváků pak 
ve druhém poločase viděly ještě roz-
hodující trefu Vladíka, kterému míč 
naservíroval nestárnoucí Tenora.

Rudice – Lipovec 1:2 (0:2), Se-
hnal – Sedlák M. 2. 

Lipovečtí v sobotním duelu roz-
hodli o svém přezimování na čele 
okresního přeboru již v prvním 
poločase, po kterém vedli dvěma 
Sedlákovými góly. Druhá pětačtyři-
cetiminutovka se jim sice hrubě ne-
vyvedla, Rudice však dokázala dát 
jen kontaktní branku a to na body 
nestačilo.

Boskovice B – Kořenec 4:1 
(2:1), Odehnal 2, Havlíček, Stara – 
vlastní. 

Nutno přiznat, že na výhře do-
mácích se vydatně podílely posily 
z místního áčka. Boskovice vedly 
již od 2. minuty, v 15. minutě si ale 
daly smolný vlastní gól. Po změně 
stran prostřídaly a rozhodly zápas 
ve svůj prospěch 

Šošůvka – Lysice 2:3 (0:1), Se-
hnal, Doležel – Soused 2, Jonáš. 

Oslabené Šošůvce závěr podzimu 
nesvědčí. Prohrávala od 15. minu-
ty po pěkné lysické trefě z hranice 
vápna. Zbylé branky padaly až v zá-
věrečné půlhodině. Sehnal přesnou 
trefou k tyči vyrovnal, krátce nato 
ale zase vedly Lysice. Domácí Do-
ležel ještě odpověděl, rozhodující 
branka z 80. minuty ale znamenala 
překvapivý plný bodový zisk pro 
hosty. 

Olomučany – Sloup 0:3 (0:2), 
Nečas, Petržel, Jarůšek, ČK: Štěpá-
nek J. (O). 

Dobře hrající Sloupští rozhodli 
o své výhře již v první půli. Skóre 
otevřel Nečas po vysunutí do uličky 
Petrželem, který pak po osmi minu-
tách přidal druhý gól hostí. Pečetil 
v 50. minutě nevýraznou, ale přesně 
mířenou trefou sváteční střelec Hy-
nek Jarůšek.

Drnovice – Vavřinec 4:3 (4:0), 
Crhák, Setnička J., Komárek, Na-
vrátil – Přikryl Radim 2, Moravec. 

Dva rozdílné poločasy. Zatímco 
v prvním domácí jasně kralovali na 
hřišti, ve druhém jim proti slabému 
soupeři jakoby došel dech. Ten měl 

štěstí v proměňování šancí, na zvrat 
v utkání to ale přece jenom nestači-
lo, když třetí branku dal až v samot-
ném závěru utkání.

Hrálo se minulý víkend: Leto-
vice – Boskovice B 4:0 (2:0), Prudil 
T. 2, Hlaváček R., Heller D., ČK: 
Čech (B). Vysočany – Vavřinec 3:1 
(2:1), Slouka J. 3 – Přikryl Radim. 
Drnovice – Sloup 1:0 (1:0), Crhák. 
Olomučany – Jedovnice 3:5 (1:1), 
Štrajt 2, Štěpánek J. – Janda 3, Po-
korný, Pernica. Doubravice – Lipo-
vec 0:4 (0:1), Sedlák M. 2, Sedlák 
J., Slouka M. Rudice – Lysice 0:1 
(0:1), Adámek. Šošůvka – Kořenec 
2:4 (1:2), Sehnal 2 – Servus, Melu-
zín, Kuda, Kejík.
 1. Lipovec 14 10 1 3 36:18 31 
 2. Letovice 14 9 2 3 40:24 29 
 3. Doubravice 14 9 1 4 38:20 28 
 4. Drnovice 14 8 2 4 41:32 26
 5. Jedovnice 14 8 1 5 37:27 25 
 6. Sloup 14 7 3 4 21:18 24
 7. Vysočany 14 7 1 6 32:35 22 
 8. Kořenec 14 6 2 6 37:29 20 
 9. Boskovice B 14 5 3 6 30:32 18
 10. Šošůvka 14 5 2 7 37:37 17
 11. Rudice 14 4 4 6 23:27 16 
 12. Lysice 14 4 2 8 19:42 14 
 13. Olomučany 14 3 1 10 18:43 10 
 14. Vavřinec 14 0 1 13 20:45 1

Boj o titul podzimního krále okresního přeboru vyvrcholil

Tabulku vede tým LipovceKromě sobotního derby (viz str. 9) 
odehrály oba hokejové týmy z našeho 
regionu dva další zápasy.

Břeclav B – Boskovice 1:10 (0:2, 
1:4, 0:4), Tesař, Karný, Holý a Veselý 
2, Komínek, Kroupa. 

Břeclavský tým dokázal zkušené-
mu hostujícímu týmu vzdorovat jen 
čtvrt hodiny. Ve 14. min. otevřel skó-
re Komínek, druhý direkt přišel těsně 
před první přestávkou zásluhou Vese-
lého. Střelecká exhibice hostí pokra-
čovala i v dalším průběhu zápasu. Až 
za stavu 0:4 dokázala Břeclav vstřelit 
čestný úspěch, jehož autorem byl Gr-
mela. Boskovice pak jen navyšovaly 
skóre.

Blansko – Velká Bíteš 3:2 (0:1, 
1:0, 2:1), Kazda, Bílý D., Bílý O.

V první třetině byli hosté lepší 
a získali zaslouženě vedení. Ve druhé 
domácí výrazně přidali, byli rychlej-
ší a podařilo se jim vyrovnat ve 37. 
minutě brankou Kazdy. Ve 44. mi-
nutě dal vedoucí gól Blanska David 
Bílý po nahrávce svého bratra Ond-
řeje,  ve 48. minutě zvýšil vedení ve 
vlastním oslabení Ondřej Bílý. Ještě 
v téže přesilovce hosté ale snížili na 
3:2. Na vyrovnání jim ale nepomoh-
la ani power play.

Boskovice – Kometa Úvoz 3:4 
(0:1, 0:1, 3:2), Veselý, Holý, Kroupa. 

Hosté vedli již 0:3. Minerva se pro-
sadila až v 52. min., kdy při signali-
zovaném vyloučení hostí prostřelil 

gólmana Veselý. Hřebíček do domá-
cí rakve ale zatloukl v 58. min. při 
přesilové hře Vopálka. Kosmetickou 
úpravu výsledku zařídili ještě Holý a 
Kroupa. 

Břeclav B – Blansko 2:3 (1:0, 1:2, 
0:1), Bílý, Němec, Berka. 

Od počátku byl na břeclavském 
zimním stadionu k vidění na poměry 
krajské ligy velmi rychlý hokej plný 
šancí na obou stranách. Skóre otevřel 
ve 14. minutě domácí Gábriška. Vy-
rovnání Blanska zařídil v přesilovce 
David Bílý. Vedoucí branku břeclav-
ských vstřelil Výborný, za Blansko 
vyrovnával obránce Němec střelou 
od modré čáry. O osudu utkání roz-
hodla chyba domácího hráče, který 
napálil od modré jen před sebou 
stojícího Grünwalda. Ten se rozjel s 
Berkou na jediného obránce, a tento 
únik úspěšně zakončil druhý jmeno-
vaný střelou mezi betony břeclav-
ského brankáře. Bylo to zasloužené 
vítězství blanenských hráčů, kterým 
velmi dobře zachytal brankář Janků. 
 (pš,bh)
  1.  Šternberk  8  7  0  0  0  1  48:23  21  
  2.  M. Budějovice  8  6  1  0  0  1  44:23  20  
  3.  Boskovice  8  5  0  0  2  1  39:20  17  
  4.  Kroměříž  9  5  1  0  0  3  36:18  17  
  5.  Uh. Ostroh  9  4  1  0  1  3  41:38  15  
  6.  Uh. Brod  8  4  1  0  0  3  35:34  14  
  7.  Kometa Úvoz  8  4  0  0  1  3  32:30  13  
  8.  Blansko  9  4  0  0  0  5  28:49  12  
  9.  V. Meziříčí  9  3  0  0  0  6  23:37  9  
  10.  Plumlov  7  1  2  0  1  3  21:33  8  
  11.  Brumov  8  2  0  0  1  5  23:33  7  
  12.  Velká Bíteš  7  2  0  0  0  5  21:31  6  
  13.  Břeclav B  8  0  0  0  0  8  20:42  0

Z REDAKČNÍ POŠTY
Do fotbalu jako trenér dělám již více než dvacet let a hraji jej již od svých 

šesti let. Můžu říci, že jsem už ve fotbale zažil ledaco. Ale to, co se událo za 
poslední měsíc, mi tento sport znechutilo natolik, že vážně přemýšlím o tom, 
že s ním nadobro skončím.

Nad tím, co se stalo na zápase mezi Lipůvkou a Velkými Opatovicemi, kde 
nyní trénuji,  zůstává rozum stát. Názor a vysvětlení Lipůvky jste si již mohli 
přečíst v minulých dnech na stránkách novin. Naše mužstvo, když přijelo 
na utkání, bylo již na lavičce před zápasem slovně napadáno funkcionáři 
domácího oddílu. To již hovoří samo za sebe. Asi v 65. minutě utkání se se-
běhlo vzájemné napadení hráčů po faulu jednoho z nich. Není to v pořádku 
a rozhodčí musí zakročit a oba jedince potrestat. Ale když do toho na hřiště 
vniknou dva diváci a napadnou hostujícího hráče, tak to opravdu správné 
není. V tomto okamžiku rozhodčí správně ukončil zápas a hráči obou muž-
stev odešli do kabin. Po patnácti minutách nátlaku domácích přišel roz-
hodčí do našich kabin a vyzval nás, abychom šli zápas dohrát. Tvrdil, že 
zápas pouze přerušil a neukončil. Byli jsme již na odjezdu a nevěděli, jak se 
zachovat. Kontaktovali jsme funkcionáře OFS a ten odjezd doporučil s tím, 
že se  vše dořeší následně. Ale chyba lávky. Domácí z jednoho zasahujícího 
diváka udělali pořadatele (proč tedy nebyl řádně označen nám není známo) 
a druhý tam prý vůbec nebyl. Tlak na mladého rozhodčího od domácích byl 
tak velký, že byl schopný říci cokoli.

Komise na řádném zasedání rozhodla o kontumaci ve prospěch hostů. 
Domácí se odvolali a výkonný výbor vše otočil v jejich prospěch. Tím ze 
členů komise udělal loutky, které ničemu nerozumí a neví o čem rozhodova-
ly. Mělo by funkcionářům OFS záležet na fotbalu jako takovém nebo jen na 
prospěchu jen některých mužstev? Čistému sportu zdar!  Vladimír  Heiler

Pozn. redakce: Oddíl Lipůvky se ústy svého předsedy Vladimíra Kristý-
na rozhodl se k případu již nevyjadřovat.

fl orbal
3. liga muži: FBK Panthers Ratíškovice 

– Atlas ČKD Blansko 3:5, Gullivers Sokol 
Brno I - Atlas ČKD Blansko 6:3.
  1.  Blansko  6  4  1  1  31:17  13 
  2.  Pohoda  6  4  1  1  43:31  13 
  3.  Gullivers  4  4  0  0  29:8  12 
  4.  Znojmo B  6  4  0  2  32:35  12 
  5.  Holešov  6  3  0  3  20:24  9 
  6.  Klobouky  6  2  1  3  20:26  7 
  7.  Ratíškovice  6  2  0  4  18:21  6
  8.  Otrokovice B  6  2  0  4  14:23  6 
  9.  Vsetín  4  1  2  1  22:27  5
  10.  Lanžhot  6  1  1  4  33:37  4 
  11.  Bučovice  4  0  0  4  20:33  0 

fotbal
III. třída: Knínice – Ostrov 3:0 (1:0), Ku-

bín, Richter, Jurka L. Vilémovice – Olešnice 
B 3:2 (2:1), Zátik, Vašíček P., Fiala Jan – Bo-
ček P. 2. Lažany – Skalice 1:3 (1:1), Zorník 
J. – Marek 2, Kačerik. Kunštát B – Lipůvka 
0:0. Vranová – Bořitov B 0:4 (0:3), Majer L. 
2, Polák M., Kolář. Ráječko B – Kotvrdovice 
1:2 (0:1), Plch – Filip, Pátek. Vísky – V. Opa-
tovice 1:3 (1:1), Lokaj – Šmeral, Sedláček, 
Hanák. Oprava výsledku z 10. kola: Lipůvka 
– V. Opatovice 3:0 kontumačně. 
  1.  Skalice  14  11  1  2  40:17  34 
  2.  Lipůvka  14  10  1  3  43:13  31 
  3.  Kotvrdovice  14  10  1  3  27:13  31 
  4.  Vilémovice  14  7  5  2  28:17  26
  5.  Bořitov B  14  8  2  4  36:32  26
  6.  Vranová  14  7  3  4  32:29  24 
  7.  Vísky  14  5  2  7  30:26  17
  8.  Kunštát B  14  4  5  5  21:27  17 
  9.  Knínice  14  4  4  6  19:25  16
  10.  V.Opatovice  14  4  2  8  29:30  14 
  11.  Lažany  14  4  1  9  20:40  13
  12.  Ráječko B  14  3  3  8  23:36  12 
  13.  Ostrov  14  3  1  10  17:38  10
  14.  Olešnice B  14  2  1  11  12:34  7 

IV. třída: Svitávka – Voděrady 1:1 (0:0), 
Dvořák – Bednář. Kořenec B – Vilémovice B 
3:1 (2:1), Ševčík, Schőn, Schűlze – Zouhar. 
Lažánky – Černá Hora B 7:5 (1:1), Klimeš 2, 
Tomek 2, Šindelka, Musil, Vávra – Luksch 3, 

Absatz 2. Skalice B – Doubravice B 2:0 (1:0), 
Vaněk, Černý M. Jedovnice B – Cetkovice 
3:5 (2:3), nehl. Lomnice – Benešov 1:4 (1:2), 
Rochla – Mucha 3, Abrahám, ČK: Němec 
(L). Úsobrno – Adamov 4:1 (2:0), Ščudla P. 
2, Sedlák F., Bárta – Beneš R. Valchov-Buko-
vina 3:0 (1:0), Přikryl J., Přibyl R., Barák. 
  1.  Benešov  15  13  2  0  76:14  41 
  2.  Lomnice  15  12  1  2  44:14  37 
  3.  Jedovnice B  15  11  0  4  44:26  33 
  4.  Svitávka  15  10  2  3  42:21  32
  5.  Lažánky  15  9  1  5  41:42  28 
  6.  Voděrady  15  8  1  6  33:26  25 
  7.  Kořenec B  15  8  1  6  39:36  25 
  8.  Cetkovice  15  6  4  5  33:25  22 
  9.  Adamov  15  7  1  7  31:33  22
  10.  Doubravice B  15  5  1  9  21:30  16 
  11.  Skalice B  15  4  1  10  15:39  13
  12.  Č.Hora B  15  4  0  11  23:40  12 
  13.  Vilémovice B  15  4  0  11  18:35  12 
  14.  Úsobrno  15  4  0  11  22:47  12
  15.  Bukovina  15  4  0  11  18:54  12 
  16.  Valchov  15  3  1  11  17:35  10

KP st. dorostu: Boskovice – Blansko 0:1 
(0:0), Trtílek.
  1.  Blansko  13  10  1  2  28:7  31
  2.  Hodonín B  13  9  2  2  36:18  29  
  3.  Bystrc  13  8  2  3  31:18  26 
  4.  Svratka  13  7  3  3  19:18  24  
  5.  M. Krumlov  13  7  1  5  27:22  22  
  6.  Znojmo B  13  6  2  5  31:22  20  
  7.  Mutěnice  13  6  1  6  24:28  19
  8.  Břeclav B  13  6  1  6  29:34  19  
  9.  Boskovice  13  6  0  7  43:27  18  
  10.  Slatina  13  5  1  7  22:26  16  
  11.  Kuřim  13  5  1  7  25:32  16  
  12.  St. Lískovec  13  3  0  10  29:42  9  
  13.  Židenice  13  2  3  8  9:24  9 
  14.  Tasovice  13  1  2  10  16:51  5

KP ml. dorostu: Boskovice – Blansko 0:1 
(0:1), Vágner.

I. třída dorostu: Rájec-Jestřebí – Rousínov 
2:2 (1:1), Buš, Svoboda. Vyškov B – Rudice 4:1 
(0:0), Sehnal. Líšeň B – Kunštát 20:0 (12:0).

OP žáci, sk. A: Adamov – Rájec-Jestřebí 
1:3 (0:1), Flachs – Dvořák 2, Pycun. Ráječko 
– Vavřinec 2:1 (0:1), Sedlák 2 – nehl. Kotvr-

dovice – Lipůvka 0:9 (0:4), Matal 3, Motyčka, 
Strážnický 2, Hloušek, Homolka. Černá Hora 
– Jedovnice 5:1 (1:1), Bawihung 3, Meduna, 
Kalina – Navrátil. Rudice – Lipovec 2:0 (2:0), 
Vymazal, Svoboda.
  1.  Rájec-Jestřebí  10  8  1  1  68:16  25 
  2.  Rudice  10  7  1  2  38:17  22
  3.  Lipovec  10  6  1  3  33:13  19 
  4.  Ráječko  10  6  1  3  35:22  19 
  5.  Sloup  10  5  1  4  36:30  16 
  6.  Č.Hora  10  4  3  3  25:19  15 
  7.  Adamov  10  4  2  4  19:16  14 
  8.  Lipůvka  10  4  1  5  20:23  13 
  9.  Jedovnice  10  3  0  7  16:39  9 
  10.  Vavřinec  10  2  1  7  7:18  7 
  11.  Kotvrdovice  10  0  0  10  4:88  0 

OP žáci, sk. B: Drnovice – V. Opatovice 0:0. 
Doubravice – Vísky 1:1 (0:0), Tomášek – Hrdý. 
Kunštát – Voděrady 1:1 (0:1), Staněk – Vaněrka. 
Cetkovice – Svitávka 5:0 (3:0), Marek, Horák 
2, Kubín. Knínice – Lysice 4:0 (1:0), Bečička, 
Ščudla P., Korčák M., Korčák T.
  1.  Kunštát  10  7  3  0  33:5  24 
  2.  Voděrady  10  7  3  0  30:3  24 
  3.  Knínice  10  7  1  2  21:9  22
  4.  V.Opatovice  10  5  4  1  31:5  19 
  5.  Cetkovice  10  6  1  3  34:20  19 
  6.  Svitávka  10  4  2  4  14:13  14 
  7.  Drnovice  10  3  4  3  12:12  13 
  8.  Olešnice  10  4  0  6  22:24  12 
  9.  Vísky  10  1  1  8  8:48  4
  10.  Lysice  10  1  0  9  5:32  3 
  11.  Doubravice  10  0  1  9  2:41  1 

OP mladší žáci: Rájec-Jestřebí – Blansko 
B 3:7 (3:5), Pycun 2, Dovrtěl – Doležel 3, 
Prudil 2, Gansukh, Husnaj. Kunštát – Olo-
mučany 7:0 (3:0), Motyčka, Dočekal D. 2, 
Novotný, Tenora, vlastní. Boskovice C – Vy-
sočany nehl.
  1.  Blansko B  10  9  1  0  94:9  28
  2.  Kunštát  10  8  0  2  67:16  24 
  3.  Boskovice C  9  4  2  3  33:29  14 
  4.  Rájec-Jestřebí  10  4  1  5  41:32  13 
  5.  Olomučany  10  1  0  9  10:82  3
  6.  Vysočany  9  1  0  8  11:88  3

OP přípravka, sk. A: Olomučany – Je-
dovnice 6:6 (3:1), Bavlnka 4, Ondáš, Berá-
nek – Mlčoušek 4, Buchta, Otýpka. Rudice 
– Blansko 0:23 (0:12), Prudil 7, Ševčík 6, 
Němec 3, Rek, Souček 2, Bartoš, Doležel, 
Pačovský. Lipovec – Vavřinec 7:0 (5:0), Ko-
sem 5, Matuška 2.
  1.  Blansko  10  10  0  0  201:3  30 
   2.  Lipovec  10  7  0  3  36:40  21
  3.  Jedovnice  10  4  2  4  40:62  14 
  4.  Rudice  10  4  1  5  26:56  13
  5.  Olomučany  10  2  1  7  24:81  7 
  6.  Vavřinec  10  1  0  9  19:104  3 

OP přípravka, sk. B: Černá Hora – Rá-
jec-Jestřebí 1:5 (1:3), Kupsa – Jarůšek 2, Se-
kanina, Burgr, Koumar. Blansko B – Ráječko 
nehl.
  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, sk. C: Boskovice C – 
Kunštát 0:12 (0:7), Motyčka 5, Dočekal F. 3, 
Štěrba R. 2, Čech, Novotný T. Boskovice A – 
Drnovice 8:0 (4:0), Vorlický L. 3, Ondroušek 
J. 2, Štěrba D., Stejskal D., Rottenberg. Bos-
kovice A – Olešnice 17:0 (9:0), Vorlický L. 6, 
Ondroušek 4, Štěrba D., Papoušek 2, Odehnal 
J., Havelka, Stejskal.
  1.  Boskovice A  8  8  0  0  94:3  24 
  2.  Drnovice  8  5  0  3  38:16  15
  3.  Olešnice  8  4  0  4  10:41  12 
  4.  Kunštát  8  2  1  5  25:47  7
  5.  Boskovice C  8  0  1  7  5:65  1 

OP přípravka, sk. D: Boskovice D – Kní-
nice 2:4 (0:2), Kotrhonz J. 2 – Lajšner L. 2, 
Oliva, Řehounek R. Boskovice B – Letovice 
3:2 (1:1), Alexa Š. 2, Učeň R. – Pokorný M. 
2. Boskovice B – Svitávka 7:1 (6:1), Alexa, 
Učeň 2, Černý, Suchý, Kostík – Pinkava.
  1.  Boskovice B  8  7  1  0  32:9  22
  2.  Knínice  8  5  2  1  41:14  17
  3.  Letovice  8  2  2  4  16:19  8 
  4.  Svitávka  8  2  0  6  22:38  6 
  5.  Boskovice D  8  1  1  6  9:40  4 

hokej
OP Blansko muži: Březina – Blansko 

1:10 (0:2, 1:2, 0:6), Hradil – Hofman 3, 
Klíma 2, Zindulka, Ševčík, Kučera, Zukal, 
Šenkýř. Rájec – Letovice 19:5 (5:4, 6:1, 8:0), 
Plhoň, Kuběna Jar. 5, Šváb 4, Syrový 2, Her-
tl, Kuběna Jan, Frantel – Hrabálek 2, Korbel, 
Koudelka, Navrátil. Černá Hora – Sloup 5:8 
(0:1, 3:4, 2:3), Poděbradský, Nečas, Hladil, 
Dubský, Kupka – Kutlach, Musil, Tannenber-
ger 2, Machač, Svoboda. Lysice – Adamov 
3:2 (1:1, 0:0, 2:1), Pavelka 2, Nádeníček – 
Kilián, Kolenáč. 

Sdružený OP muži: Boskovice B – Bull-
dogs Brno 4:5 (1:3, 2:0, 1:2), Hasoň, Peša, 
Soldán, Hruška. 

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – SKK Jičín 

6:2 (3266:3145), Nevřivová 523, Lahodová 
529, Ševčíková 577, Kalová 569, Musilová 
D. 533, Musilová Z. 535. 

2. liga muži: KK Šumperk – TJ ČKD 
Blansko 3:5 (3227:3275), Novotný 523, Mi-
chálek 533, Němec 602, Honc 555, Porubský 
505, Flek R. 557.

3. liga muži: TJ Sokol Mistřín – TJ ČKD 
Blansko B 3:5 (3099:3137), Kolařík 526, 
Kotlán 498, Šplíchal Jak. 561, Šmerda 487, 
Procházka 493, Hlavinka 572.

3. liga ženy: TJ ČKD Blansko B – TJ Jis-
kra Otrokovice 4:2 (1696:1618), Semrádová 
465, Nevřivová 433, Korcová 405, Slavíč-
ková 393.

Okresní podniková liga, extraliga: DSB 
– Catering 1181:1212, Brychta 274, Novot-
ný 253 - Skoupý 270, Volf D. 266. VVR A 
– KSK 1219:1157, Pernica 265, Urbánek 257 
- Valášek P. 261, Neubauer 245. A je to – JE-
ZAT 1253:1158, Daňková 276, Brtníček 264 
- Víšek 269, Jalový a Zuck oba 226. 

1. liga: Nemocnice – AKK 1065:1150, 
Zavadil 231, Navrátil 214 - Flek 267, Da-
něk 256. ČKD Turbo Technics – Hasiči 
1208:1126, Buš 264, Pařil 257 - Němec 
262, Mynář 236. VVR B – Kadeřnictví ES 
1278:1190, Semrád M. 289, Semrád J. 257 
- Suchý 257, Čevela 237. Blanzek – Rapid 
1180:1164, Uhlíř 263, Nejezchleb 260 - Ze-
man 246, Růžička ml. 245. 

2. liga: Eko system – Profi  Weld 980:1107, 
Pšenčík 218, Zouhar P. 204 - Král ml. 245, 
Králová 218. 

stolní tenis
RP I: Boskovice B – Vysočany 13:5, Kře-

tín B – Blansko D 11:7, Petrovice – Rohozec 
9:9, Jestřebí – Zbraslavec B 3:15, Žďárná – 
Křetín 9:9, Voděrady – Šošůvka 8:10.

OP II: Žďárná B – Němčice 10:8, Veselice 
– Kunštát 11:7, Vanovice – Voděrady B 10:8, 
Zbraslavec C – Jestřebí B 12:6, Šošůvka B – 
Bořitov 9:9, Adamov – Rudice 11:7.

OP III: Letovice – Boskovice C 6:12, 
Veselice B – Petrovice B 11:7, Brumov – 
Svitávka 8:10, Vysočany C – Rájec 8:10, 
Rohozec B- Borotín 6:12, Vysočany B – 
Křetín C 2:16.

OP IV: Svitávka B – Olešnice 5:13, Šo-
šůvka C – Letovice B 14:4, Křetín D – Kun-
štát B 10:8, Zbraslavec D – Petrovice C 2:16, 
Němčice B - Vanovice B 5:13, 

OS I: Žďárná C – Okrouhlá 3:15, Vanovi-
ce C – Vysočany D 8:10, Bořitov C – Něm-
čice C 8:10, Petrovice D – L. Rapotina 6:12, 
Voděrady C - Kuničky 7:11, Velenov – Boři-
tov B 10:8.

OS II: Kunštát C – Rájec C 12:6, Letovice 
C - Šošůvka D nehl. Křetín E - Zbraslavec E 
3:15, Vísky – Chrudichromy 13:5.

OS III: Olešnice C – L. Rapotina B 2:16, 
Petrovice – Boskovice D 11:7, Olešnice B – 
Okrouhlá B 10:8.

šachy
KP II: Vyškov A – Lipovec B 3,5:4,5, 

Fajstl, Chládek Vl., Mižák, Plch 1, Ševčík 
D. 0,5. ASK Blansko – Rudice 3:5, Saida, 
Moc M. 1, Moc R., Polách 0,5. – Rada, 
Hnilička, Crhonek, Klinkovský Jak. 1, Ne-
jezchleb, Matuška 0,5. Adamov B – Lipo-

vec C 4,5:3,5, Šmehlík, Gruber, Novotný 
1, Trmač, Wiezner, Mikuš 0,5 – Ševčík Mi-
loš, Kratochvíl J. 1, Nečas, Kratochvíl M., 
Krejčí 0,5. Boskovice – Jevíčko 4,5:3,5, 
Boháček, Veselý, Schůrek 1, Ševčík, Hu-
bený, Walletzský 0,5. Sloup – Tišnov 2:6, 
Pokladník, Baláž 1.

Základní soutěž: Kunštát – Lipůvka 
2,5:2,5, Libiš ml., Štěrba 1, Libiš st. 0,4 – Fia-
la, Sapák 1, Kaderka 0,5. Vanovice – Němčice 
2,5:2,5, Hrabal, Čejka 1, Přibyl 0,5 – Stlou-
kal, Kala 1, Kouřil 0,5.Lipovec F – Rovečné 
4:1, Doležel, Rimpler, Petržela, Cetkovský 1 
– Čermák 1.   (bh)

sobota 13. listopadu
Basketbal: ASK – Žabovřesky (9.00, 11.00), starší žáci, ASK – Uh. Brod 

(13.00, 15.00), žáci U16, ASK - Tesla Brno (17.30), muži hala ASK Blansko.
Fotbal: Blansko – Boskovice (9.00, 11.15), KP dorostu, Blansko B – 

Medlánky, (13.30), hřiště Mlýnská, Kunštát – FKD (13.30) I.B třída. 
Hokej: Adamov – Černá Hora (16.00), Blansko – Lysice (18.30), OP, ZS 

Blansko. Letovice – Sloup (12.00), ZS Boskovice.
Kuželky: TJ ČKD B – Kutná Hora (10.00), 3. liga muži.  TJ ČKD A – 

Rychnov n/Kněž., 2. liga muži, kuželna TJ ČKD Blansko. 
Stolní tenis: TJ ČKD – Union Plzeň (15.00), 1. liga ženy, herna TJ ČKD.

neděle 14. listopadu
Basketbal: ASK B – TJ Znojmo B (8.00), muži, ASK – Žabovřesky 

(10.30), muži, hala ASK. Blansko. 
Fotbal: Ráječko – Boskovice (13.30), KP muži. Černá Hora – Bosonohy 

(13.30), I.B třída.  
Hokej: Blansko – Znojmo (16.00), KL dorostu. Rájec-Jestřebí – Březina 

(18.30), OP, ZS Blansko. Boskovice – Velké Meziříčí (18.00), KL muži, 
ZS Boskovice.

Stolní tenis: TJ ČKD – Union Plzeň (10.00), 1. liga ženy, herna TJ ČKD.

Vítězem 11. kola stala s 10 body Jana Dobiašová z Kotvrdovic. Ve 12. kole 
byl nejúspěšnější Radek Dobrovský z Blanska, který získal 15 bodů. Celko-
vé pořadí před posledním kolem najdete na www.zrcadlo.net.

KAM ZA SPORTEM



úterý 9. listopadu 2010 SERVIS16
Aktuální provozní doba pro veřejnost

                    plavecká část   rekreační část
Úterý 
9. 11. 630-750 1200-1600 1830-2100 1130-1530 1830-2100

Středa 
10. 11. 630-830 1300-1400 1930-2100 1100-1400 1530-1730 1830-2100

Čtvrtek 
11. 11. 630-750 1200-1300 1730-2100 1100-1530 1730-2100

Pátek 
12. 11. 630-750 1230-2100 1030-2100

Sobota 
13. 11. 1000-1100 1200-1500 1600-2100 1000-1100 1200-1500 1600-2100

Neděle 
14. 11. 900-2000 900-2000

sobota 20. listopadusobota 20. listopadu

pátek 19. listopadupátek 19. listopadu
KONCERTKONCERT

Rájec-Jestřebí - Obřadní síň městského úřadu v 19 hod.: 2 Cellos Tour - Duo 
Brikcius. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lipovec - Sokolovna v 8 hod.: Vánoční prodejní výstava.

Blanenské
vítání sv. Martina

pátek 12. 11. – neděle 14. 11. 2010

Akce se uskuteční za podpory 

Mediálním partnerem je

Pátek 12. listopadu
16.30 h, Centrum „PRO“ Blansko
II. Pochod světýlek ke sv. Martinovi
Od Centra PRO ke kostelu sv. Martina, kde bude připraven 
program s překvapením a setkání se sv. Martinem. 

19.00 h, zámek
Wallingerovo kvarteto
16. ročník cyklu koncertů Hudba na blanenském zámku

Sobota 13. listopadu
9.00 h, zámecký park
Otevření řemeslného jarmarku v zámeckém parku

10.00 h, radnice, nám. Svobody
Slavnostní fanfáry před radnicí, Dobrušské žesťové sdružení

11.00 h, kostel sv. Martina
Historický průvod od kostela sv. Martina do zámeckého parku

11.45 h, zámecký park
Přivítání sv. Martina a jeho družiny

Program na pódiu:
12.00 h –  Zámecké polední vytrubování, Dobrušské žes-

ťové sdružení
12.15 h –  Vyhlášení vítězů dětské soutěže o nejlepší 

gratulaci k 20. výročí Galerie města Blanska

13.00 h – Miloš Pernica, kytarový koncert
13.30 h –  Drahan a Drahánek, pásmo písní a tanců v podání 

folklórních souborů
14.30 h –  Quanti Minoris, koncert kapely hrající ve stylu 

„hradrocku“
15.30 h –  Milites Templi, představení skupiny historického 

šermu
16.00 h –  Svatomartinský hodokvas na hradě Blanseku

L. P. 1270, komponovaný pořad z období středo-
věku, Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci, 
SZUŠ Blansko

17.00 h –  Svatomartinský ohňostroj odpálený z terasy u res-
taurace Sýpka

10.00–17.00 h, zámecký park a okolí
Zámecké sklepení

Vinný sklípek – ochutnávka vína svatomartinského i sva-
řeného.

Nádvoří zámku
Prezentace svatomartinských vín a informace o svatomar-
tinské vinařské tradici, Střední škola gastronomická, s. r. o.

Galerie města Blanska
17.30 h – Vernisáž výstavy Jana Šerýcha – Nejlepší ze 
všech špatných řešení.

Skautská klubovna Růžová ulička a zámecký park
Hry pro děti, lanové techniky a prezentace středisek 
„Srdce na dlani“ a „Světla“.

Zámek Blansko
Mimořádné prohlídky s výkladem ve 13.00 h, 14.00 h a 15.00 h.

Zámecký park
Dětský koutek – nafukovací skluzavka, 
trampolína, skákací hrad.

20.00 h, Katolický dům
Martinské hody – hraje skupina Pohoda

20.00 h, Restaurace U Zámečku
Svatomartinská zábava – hraje skupina Netopýr.

Neděle 14. listopadu
8.45 h, kostel sv. Martina
Slavnostní bohoslužba

15.00 h, kostel sv. Martina
Varhanní koncert
Účinkuje varhaník Pavel Svoboda a houslistka Iva Kramperová.

16.00 h, Katolický dům
Beseda u cimbálu
Účinkuje cimbálová muzika Grajcar z Dolních Bojanovic

19.30 h, Dělnický dům
Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory
 změna programu vyhrazena 

Bližší informace: Blanenská informační kancelář „Blanka“, Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel. 516 410 470, e-mail: infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz

 Po celý víkend svatomartinské menu ve vybraných blanenských restauracích.

kalendář akcíkalendář akcí

AKCEAKCE

Jedovnická škola slaví výročíJedovnická škola slaví výročí
Základní škola v Jedovnicích oslaví v sobotu 20. listopadu 60. výročí od svého za-
ložení. Akce začne v 10 hod. slavnostním shromážděním absolventů, zaměstnan-
ců, žáků a veřejnosti  v tělocvičně školy a kulturním vystoupením školní družiny, 
od 10.40 hod. se mohou zájemci akti vně zúčastnit ukázkových vyučovacích hodin 
a ve 12 hod. následuje kulturní vystoupení žáků 1. stupně v tělocvičně školy. „Od 
9 do 15 hod. si návštěvníci mohou prohlédnout prostory školy, výstavku historic-
kých materiálů a ukázek žákovských prací,“ vzkazují pořadatelé.  (pš)

Blansko - Restaurace Punkva v 9 hod.: Tarokový turnaj Grand Prix povodí Kře-
tí nky a Svitavy.
Olešnice - Hotel Závrší v 10 hod.: Turnaj v mariáši, přihlášky na tel. čísle 
732 630 453. 

KINA KINA 
Boskovice ve 14, 17 a 20 hod. Harry Pott er a Relikvie smrti  - část 1.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Román pro muže.

DIVADLODIVADLO
Velké Opatovice - Malá scéna stálého kina v 18 hod.: Divadelní komedie, diva-
delní představení v podání velkoopatovických ochotníků.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lipovec - Sokolovna v 8 hod.: Vánoční prodejní výstava. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Bořitov - Sokolovna ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Anna. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Ranch. 
Cetkovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Hubertův bál, hudba Mix.
Knínice - Sokolovna ve 20 hod.: Taneční zábava, 
Kunštát - Kulturní dům ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Demonium. 
Těchov - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium.

neděle 21. listopaduneděle 21. listopadu
AKCEAKCE

Boskovice - Galerie Otakara Kubína v 17 hod.: Setkání s hudbou, fotografi emi 
a dobrým vínem.
Kořenec - Mateřská škola ve 14 hod.: Vzpomínková akce u příležitosti  120. vý-
ročí narození akademického malíře Franti ška Řehořka a 130. výročí zahájení 
výuky v ZŠ.

KINAKINA
Blansko v 10 hod. Rajbas Outdoor Kotlík - Besedy a fi lmy.
Boskovice ve 14 a 17 hod. Harry Pott er a Relikvie smrti  - část 1.
Boskovice v 19.30 hod. Piko.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Román pro muže.

KONCERTKONCERT
Šošůvka - Kaple sv. Václava a sv. Anežky v 16 hod.: Duchovní koncert, zpěv Táňa 
Janošová, varhany Jan Král.
Velké Opatovice - Kostel sv. Jiří v 16 hod.: Koncert k svátku sv. Cecílie, vystoupí 
žáci a učitelé ZUŠ Velké Opatovice. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Galerie Ve Věži v 15 hod.: Leoš Boček, obrazy, Hana Lavičková, šper-
ky, vernisáž výstavy, úvodní slovo Irma Charvátová.
Lipovec - Sokolovna v 8 hod.: Vánoční prodejní výstava. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Fotbalová hospůdka na hřišti  TJ ČKD v 18 hod.: Nedělní čaj o šesté, 
hraje Tom Sawyer Band.

pondělí pondělí 
22. listopadu22. listopadu

AKCEAKCE
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 
13.30 hod.: Kdo dál, soutěž na rotope-
du, ve 14.10 hod.: Odpoledne správ-
ných holek, výroba adventních misek.
Lysice - Mateřské centrum Jablíčko v 9 
hod.: Cvičení s Dorotkou, pohybové 
akti vity s říkadly a básničkami pro děti  
od 1 do 4 let. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dál než se zdálo.
Boskovice v 17 hod. Harry Pott er a Re-
likvie smrti  - část 1.
Boskovice v 19.30 hod. Piko.

stálé akcestálé akce
Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a 
fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) * Velké 
Opatovice - Moravské kartografi cké cent-
rum: Mapová tvorba Jana Antonína Křou-
pala a Kartografi cká díla pro zrakově po-
sti žené, Důlní mapy a plány (do 30. 11.) * 
Boskovice - Areál Hradní: Boskovická epo-
pej (stálá výstava) * Blansko - Muzeum: 
Jiří Brtnický, obrazy (do 15. 11.) *Letovice 
- Galerie Pex: Bohumil Nečas, obrazy (do 
25. 11.) * Blansko - Galerie Kruh: Výsta-
va obrazů, keramiky, texti lu a skla (do 30. 
11.) * Boskovice - Muzeum Boskovicka: 
Malá Haná - krajina a člověk (do 28. 11.) 
* Kunštát - Infocentrum: Fotografi e Luká-
še Hrdličky a Pavla Svobody (do 26. 11.) 
* Letovice - Kulturní dům: Karel Hoder, 
plasti cké koláže řemesel a jiných profesí 
(do 14. 11.) * Letovice - Galerie Domino: 
Letovický salon (do 28. 11.) * Velké Opa-
tovice - Vesti bul stálého kina: 100 let TJ 
Sokol Velké Opatovice (do 14. 11.) * Blan-
sko - Knihovna: Kamarádka knihovna (do 
30. 11.) * Blansko - Kino: Pavel Kovaříček, 
fotografi e (do 30. 11.) * Rájec-Jestřebí - 
Knihovna: Mandaly a šperky Oldřicha Jed-
ličky (do 18. 11.).

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

Divadlo Pavla Trávníčka 
pořádá 15. 11. v 19 hod. 

v divadle Hybernia Praha na 
počest jeho 60. narozenin 

divadelní představení 

SBOROVNA

Bližší informace na tel.: 
516 414 021, 603 857 335
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