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Šaroun točil v Blansku svůj nový fi lm Za sklem
Bohumil Hlaváček

Blansko - Ztemnělá Rožmitálo-
va ulice v Blansku minulý týden. 
Náhodní kolemjdoucí nestačí zírat. 
Svoje nádobíčko začínají vytahovat 
nějací fi lmaři, působí velice profe-
sionálně. Světla a kamery přitahují 
další přihlížející. Tvář herečky je 
jim nějak povědomá. „To je Aňa 
Geislerová, určitě, podívejte se na 
ni,“ ukazují si navzájem.

Student posledního ročníku bla-
nenského gymnázia Vít Šaroun se 
pobaveně směje. „Nechali jsme je 
při tom, proč ne,“ říká v úvodu roz-
hovoru o svém právě vznikajícím 
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díle. Vedle něho sedí představitelka 
hlavní role, jejíž podoba s hvěz-
dou současného českého fi lmu je 
opravdu zřejmá na první pohled. 
„Jenomže Jana Chmelíčková chodí 
taky k nám na gympl. Je to kama-
rádka, herečka z našeho divadelního 
souboru,“ představuje ji. Chybí jen 
Tomáš Král, brněnský divadelní he-
rec, který v jeho režijním snímku Za 
sklem představuje hlavní mužskou 
postavu. S dílem se chce předvést na 
přijímacích zkouškách na Univerzi-
tu Tomáše Bati ve Zlíně. Jak jinak, 
na obor fi lmová režie. „Nejdřív ale 
musím odmaturovat,“ směje se mla-
dý autor, který již posbíral několik 
cen i v republikových soutěžích. Jak 
říká, v nedávné generálce na státní 
maturitu si nevedl špatně. „Obáva-
nou matematiku jsem nedělal, v češ-
tině a angličtině to tak špatné nebylo. 

Policisté našli
oběšeného muže

Bačov, Blansko - Policisté našli 
ve středu 17. listopadu nedaleko 
Bačova oběšeného muže. Podle 
blanenské policejní mluvčí Ivy Šeb-
kové se jednalo o člověka ve věku 
mezi padesáti až šedesáti lety. 

Další sebevražda hrozila v Mo-
ravském krasu. „Jdu skočit do 
Macochy, tak zněla zpráva, kterou  
rozeslal ve čtvrtek 18. listopadu 
svým známým třiapadesátiletý muž 
z Blanska. Jakmile jsme se o ní 
dozvěděli, vyjeli jsme hlídkovat 
do Moravského krasu, k Hornímu 
můstku propasti Macocha,“ doplni-
la Šebková. Kolem páté hodiny od-
polední policisté muže objevili, byl 
v pořádku doma. Dechová zkouš-
ka u něj odhalila přes tři promile 
alkoholu. Policisté ho převezli na 
záchytku a po vystřízlivění si jej do 
péče převzal psychiatr.  (hrr)

Radim Hruška

Blanensko - Šťastný konec má 
příběh tříleté holčičky z Blanenska, 
po níž pátrali policisté od září letoš-
ního roku. Její rodiče se rozvádějí 
a otec s ní vycestoval do Domini-
kánské republiky. Nyní už je hol-
čička zpět u maminky. Otec skončil 
v policejní cele a hrozí mu až dva 
roky vězení za trestný čin poškoze-
ní cizích práv. 

Všechno začalo 11. září, kdy 
dvaačtyřicetiletý muž nevrátil v pět 
hodin odpoledne svoji dceru, kte-
rou měl na návštěvě na základě 
rozhodnutí soudu. Ještě ten den se 
rozeběhlo mimořádné pátrání. Ženě 
se nakonec podařilo identifi kovat 
místo pobytu otce s dcerou. Toho 
nakonec zadržela policie v Domini-
kánské republice. Podle maminky, 
která si nepřála zveřejnit svoji to-

tožnost, je holčička v pořádku, ale 
utrpěla šok.

„Policisté okamžitě po nahlášení 
vyhlásili mimořádné pátrání. Ještě 
týž den zjistili, že manžel s dcerou 
vycestoval do Německa, odkud se 
letecky přepravil do Dominikánské 
republiky. Státní zástupce tedy vydal 
souhlas se zadržením podezřelého 
a zároveň bylo vyhlášeno pátrání 
v zahraničí. O několik týdnů později 
se ženě podařilo identifi kovat blíže 
i místo pobytu, kde by se manžel 
s dcerou mohli pohybovat. Díky spo-
lupráci Policie České republiky s In-
terpolem a tamní policií se potvrdilo, 
že otec s dítětem se skutečně nachází 
na uvedené adrese. Dítě pak místní 
úřady předaly jeho matce, která si 
pro ně přiletěla,“ uvedla blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková. Jak 
dodala, otec byl zadržen tamní po-
licií, následně se letecky dostal do 

České republiky, kde si jej převzali 
čeští strážci zákona. 

Otec měl v plánu v Dominikánské 
republice zůstat natrvalo. Už dříve 
tam byl na dovolené a místo se mu 
zalíbilo. Akce byla plánovaná, s se-
bou měl i dostatek fi nančních pro-
středků. Ubytovaný byl v soukromí 
v apartmánu. Manželé jsou v sou-
časné době v rozvodovém řízení. 
Soudním nařízením bylo dítě zatím u 
matky a otec si je bral každou sobotu 
od devíti do sedmnácti hodin.

„O tom, jak pátrání a zatčení na 
místě probíhalo, nemáme informace. 
Maminka si začala vyřizovat letenku 
v době, když ještě dítě nebylo nale-
zeno. Ale odlétala už s tím, že si ho 
převezme. Chtěla se tam vypravit, 
pátrat takzvaně na vlastní pěst, ale 
mezitím se situace vyvinula tak, že 
si mohla dcerku převzít,“ dodala 
Šebková.  Více na str. 2

Muž unesl dcerku do 
Dominikánské republiky

I když v případě druhého předmětu 
jsem těsně před koncem zjistil, že 
zadání má ještě jednu stránku, ty 
poslední byly slepené, takže jsem to 
tam pak nandal narychlo,“ nedělá si 
starosti z jarní zkoušky naostro.

O čem přesně bude fi lm? „Tak 
to nechci až tak úplně prozrazovat. 
Už jsem to udělal pro jedny noviny 
po telefonu a teď mne to mrzí,“ vrtí 
Vítek hlavou. Jak naznačuje, jedná 
se o neobyčejné nitro obyčejného 
člověka. O stereotypu, stádnosti, 
masách. „A to, jaké jsou způsoby, 
jak se osamocený člověk hledá,“ 
doplňuje ho Jana Chmelíčková. Ta 
se se svojí rolí až tak úplně nezto-
tožnila. „Jsem jiná, jen jsem hrála,“ 
přiznává. Šaroun souhlasí. „Je to 
pojato experimentálně. Nechci ale 
prozrazovat podrobnosti,“ tají. 

 Pokračování na str. 6

Tereza Kerndlová pokřtila svůj kalendářTereza Kerndlová pokřtila svůj kalendář

Štáb. Kolekti v, který se podílel na natáčení nového fi lmu Víta Šarouna. 
 Foto archiv

Novinka. V klubu Infi nity v Praze se konal křest kalendáře zpěvačky Terezy Kerndlové, spojený s dražbou foto-
grafi í. Výtěžek z dražby, téměř 400 ti síc korun, putoval nadaci Kapka naděje. „Jsem moc překvapená, s takovou 
částkou jsem vůbec nepočítala. Navíc mám radost z toho, že peníze pomohou dětem,“ řekla po akci Tereza 
Kerndlová. Kalendář s jejími fotografi emi, které vznikly v srpnu letošního roku v Holandsku, vyšel v nákladu tři 
sta kusů. Více na str. 3.  Foto Pavel Šmerda

Boskovice - Obyvatelé městských 
bytů v Boskovicích zaplatí v příštím 
roce za bydlení více peněz. Nájem se 
sice nebude zvyšovat, ale město už 
jim neposkytne žádnou slevu, tak jak 
tomu bylo v letošním roce. 

„Cena zůstává na šestapadesáti 
korunách za metr čtverečný, tedy 
stejná jako v minulém období. Na 
rozdíl od něj ale radní neschválili po-

skytnutí plošné slevy v bytech s dří-
ve regulovaným nájemným, tedy 
těch pronajímaných městské správě 
sociálních služeb a služebních. V 
tuto chvíli přicházíme s poměrně 
razantními škrty v rámci úřadu a 
neumím si představit, že bychom na 
jedné straně snižovali náklady a na 
druhou stranu poskytovali slevy na 
nájemném. Kdo by se dostal do pro-

blematičtější sociální situace, exis-
tují různé příspěvky a celý soubor 
pomoci,“ uvedl starosta Boskovic 
Jaroslav Dohnálek.

Boskovice mají v současné době 
194 nájemních bytů. Počítá se s tím, 
že asi sedmdesátka z nich se bude 
v budoucnosti privatizovat. Pravidla 
a podmínky prodeje ale musí nejprve 
schválit zastupitelé.  (hrr)

Za bydlení lidé zaplatí více peněz

- buk, dub    - 800 Kč/PRMS
- smrk          - 650 Kč/PRMS
- topol, jíva  - 450 Kč/PRMS

D evo je 2 roky suché, 
dovoz zajistíme.

PRODEJ 
palivového 
dříví

Tel.: 
606 805 051

Černá Hora - Pivovar Černá Hora 
si připsal další úspěch. Moravské 
sklepní nefi ltrované pivo skončilo 
na druhém místě v kategorii Desítka 
roku v soutěži, kterou pořádá Sdru-
žení přátel piva. Vyhlášení výsledků 
ankety o nejlepší piva, pivovary a 
pivovarské osobnosti, která je vůbec 
nejstarší novodobou soutěží na čes-
kém pivním trhu, se konalo v Brně. 

„Jedná se o úspěch v jedné z nej-
prestižnějších kategorií, protože „de-
sítky“ se na spotřebě piva v České 
republice podílí téměř 55 procenty. 
Jsme rádi, že porotci ocenili tento 
náš výrobek, který patří mezi spotře-
biteli k velmi oblíbeným,“ řekl ob-
chodní ředitel Pivovaru Černá Hora 
Bořivoj Bartoněk. 

Podle jeho slov se k výrobě tohoto 

piva používají zásadně moravské su-
roviny, moravský chmel a moravský 
slad, pivo zraje čtyři až pět týdnů 
ve sklepních prostorách pivovaru. 
„Před stočením se nefi ltruje a tím se 
nezbavuje kvasnic, které pivu dávají 
nezaměnitelnou chuť, vůni a jemný 
zákal. V jednom půllitru piva se na-
chází 500 milionů kvasných buněk,“ 
doplnil Bartoněk.  (pš)

Moravské Sklepní slaví další úspěch



Bohumil Hlaváček

Blansko - V zá-
věru listopadu má 
Jiří Crha speciální 
program. Obrazně 
i fyzicky, jak se 
říká, vyklízí svůj 
stůl v kanceláři 
ředitele krajského 
úřadu v Brně a stěhuje se na blanen-
skou radnici do pracovny místosta-
rosty.

S jakými pocity?
Po volbách jsem musel učinit 

rozhodnutí, zda pokračovat ve své 
ředitelské funkci a složit mandát za-
stupitele či přijmout práci na radni-
ci. Pochopitelně jsem učinil to dru-
hé. Bylo to pro mne jasné, nemohl 

jsem zklamat voliče. Chci pracovat 
pro město Blansko naplno. A poci-
ty? Myslím, že mám za sebou dobře 
vykonanou práci na úřadě. Důka-
zem je plno ocenění, naposledy to, 
které náš úřad vybralo jako nejlépe 
pracující v republice.

Vaše dosavadní práce ve státní 
správě je bohatá…

Byl jsem v ní osmnáct let. Začí-
nal jsem dva roky jako vedoucí kan-
celáře přednosty okresního úřadu. 
Od roku 1995 jsem nastoupil přímo 
do této funkce, po šesti letech jsem 
pak přešel do Brna na již zmíněnou 
pozici ředitele krajského úřadu. 
Kdybych tam teď zůstal, 17. ledna 
by tomu bylo přesně deset let. 

Kdybyste měl vypíchnout, co se 

vám opravdu podařilo, co by to 
bylo?

Jako přednosta jsem nastupoval 
do funkce ve čtyřiatřiceti letech. 
Podařilo se mi, myslím, zrealizovat 
plno akcí. Namátkou výstavba Do-
mova důchodců v Blansku a rekon-
strukce stejného zařízení v Černé 
Hoře či realizace Ústavu sociální 
péče ve Velkých Opatovicích. Vá-
žím si toho, že se mi podařilo otupit 
hroty mezi Blanskem a Boskovi-
cemi, které byly po revoluci velké. 
Možná na to mělo vliv, že jsem se 
sem přistěhoval, necítil žádné vaz-
by a byl proto tak trochu nad věcí.

A na krajském úřadě?
Když jsem do budovy přišel, bylo 

tam pár lidí, vůbec nic. Dá se říci, že 
jsem úřad vybudoval prakticky od 

nuly, nyní je tam 650 zaměstnanců 
a je plně funkční. Se svými kolegy 
a spolupracovníky máme dobrý po-
cit. Vždy jsem se snažil, maximálně 
jak to šlo, pomáhat okresu Blansko, 
myslím, že si toho lidé museli všim-
nout. Na to jsem pyšný.

S čím jdete do funkce místosta-
rosty Blanska?

Budu se více zodpovídat svým 
voličům, doposud jsem byl vlastně 
úředník. Bude to tedy trochu jiná 
pozice.

Jak dalece jste připraven plnit 
volební program ODS, za níž jste 
kandidoval?

To bude samozřejmě záležet na 
obsahu programového prohlášení, 
které nová rada připraví a kde bu-

dou zohledněny pochopitelně i ná-
zory partnerů v koalici. Musí vznik-
nout průnik. Určitě se dohodneme 
na podpoře bydlení, budu trvat i na 
větší podpoře sportu ve městě. 

Budete město zastupovat ve vo-
dovodním svazku…

Se situací ve svazku se budu mu-
set seznámit. Snižování ceny vody 
jsme ve svém programu neslibova-
li, zjišťovali jsme si detailně situa-
ci a víme, že to až tak jednoduché 
není. Chceme ale určitě provést 
audit hospodaření svazku a zastavit 
její strmý nárůst. Valná hromada 
svazku bude v nejbližší době, bude 
na ní spousta nových starostů. Dá se 

očekávat, že zástupce Blanska bude 
nadále předsedou svazku, takže mne 
asi i v této oblasti čeká hodně práce. 
Jsem připraven tuto funkci přijmout 
a dělat ji co nejlépe.

Působíte také ve fotbalovém 
klubu Zbrojovka Brno. Budete po-
kračovat?

Jsem v dozorčí radě, chci tam pů-
sobit i nadále, brněnský fotbal mne 
zajímá. V našem městě bych nerad 
nějaké odvětví upřednostňoval, 
i když kopaná je samozřejmě moje 
srdeční záležitost.

Co chcete vzkázat občanům 
Blanska a našeho regionu?

Že se na novou práci těším a budu 
se snažit je dobře zastupovat k je-
jich spokojenosti.
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Jiří Crha: Při odchodu mám pocit dobře vykonané práce

Na radnici budou snižovat náklady na provoz, celkem o deset procent

Úřad propustí dvanáct lidí

náš rozhovornáš rozhovor

KRIMI KRIMI

Noční zátah: 
Drogy, ale 

také alkohol
Blanensko a Boskovicko - 

O tom, že se stále najdou řidiči, 
kteří nemají problém usednout za 
volant pod vlivem alkoholu nebo 
drog, se v noci na neděli 14. listo-
padu přesvědčili policisté na Bla-
nensku a Boskovicku. 

Při policejní akci s názvem Síto 
totiž odhalili dva řidiče pod vlivem 
pervitinu a marihuany. Pozitivní 
test na amfetaminy měl například 
devatenáctiletý řidič osobního auta 
Mercedes v Knínicích, kterého po-
licisté kontrolovali kolem druhé 
hodiny ranní. Další pozitivní test 
na omamné a psychotropní lát-
ky měl také šestadvacetiletý řidič 
Škody 135, kterého hlídka zastavi-
la v Boskovicích.

„Výjimkou za volantem nebyl ani 
alkohol. Jeden z řidičů při silniční 
kontrole v Benešově nadýchal 0,25 
promile. Další, čtyřiatřicetiletý ři-
dič Citroënu Berlingo, měl v dechu 
1,28 promile alkoholu a je tak po-
dezřelý ze spáchání trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky,“ vysvětlila blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.

Jak dodala, nebyly to jediné 
problémy, na které policisté při 
kontrolách v Blansku, Boskovi-
cích a okolí přišli. Celkem odhalili 
osmnáct přestupků, čtrnáct z nich 
řešili na místě blokově v celkové 
hodnotě přes dvanáct tisíc korun. 
Jeden z řidičů také usedl za volant 
bez řidičského oprávnění a byla mu 
uložena kauce.  (hrr)

Srazila se 
tři auta

Lysice - Vážná dopravní nehoda 
zkomplikovala v pátek 12. listopa-
du dopravu na hlavním tahu z Brna 
do Svitav. 

Nedaleko Perné u Lysic projíž-
děl příliš vysokou rychlostí deva-
tenáctiletý řidič s vozidlem Opel 
Corsa. Vyjel do protisměru, kde se 
střetl nejprve s projíždějící Škodou 
Octavií a následně ještě s Renaul-
tem Megane. 

Na místě byli lehce zraněni čty-
ři lidé včetně řidiče ve voze Opel 
Corsa. S lehkými zraněními skon-
čili také třicetiletý řidič a jeho spo-
lujezdkyně ve voze Renault Mega-
ne. Pětačtyřicetiletý řidič ve Škodě 
Octavia vyvázl z nehody bez zra-
nění.  (hrr)

Muž řídil pod 
vlivem drog

Blansko - Devatenáctiletý mla-
dík usedl v pondělí 8. listopadu 
v Blansku za volant i přesto, že vě-
děl, že před jízdou požil návykové 
látky. 

„Kolem půl čtvrté odpoledne 
jej kontrolovali přímo v centru 
města policisté. Dechová zkouška 
u řidiče byla negativní, speciální 
tester však posléze odhalil, že mla-
dík řídí auto pod vlivem pervitinu 
a marihuany. Policisté řidiči zadr-
želi řidičský průkaz a zabránili mu 
v další jízdě,“ přidala podrobnosti 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.  (hrr)

Sprejer tvořil 
na cizím

Blansko - Stříbrným a černým 
sprejem se vydal tvořit nápisy po 
Blansku zatím neznámý vandal. 
Pro své dílo si vybral dílnu v Praž-
ské ulici, na kterou nastříkal ve 
výšce šesti metrů nečitelný nápis 
o rozměrech šest krát dva metry. 
Způsobil tak škodu za asi osmnáct 
tisíc korun.  (hrr)

Havárie skončila
zraněním

Adamov - Těžká zranění utr-
pěl v pondělí 8 listopadu sedma-
padesátiletý řidič osobního auta 
Škoda 120. Jel kolem třetí hodiny 
odpolední po rovném úseku silni-
ce v blízkosti Adamova. Z dosud 
nezjištěných příčin nezvládl řízení 
a vyjel mimo silnici do stromu. Na 
vozidle vznikla škoda asi dvacet 
tisíc korun. Dechová zkouška u ři-
diče nepotvrdila, že by před jízdou 
pil alkohol.  (hrr)

Žena sjela 
do potoka

Boskovice - V potoce mezi Bo-
skovicemi a Újezdem u Boskovic 
skončila v pondělí 8. listopadu 
kolem půl druhé hodiny odpoled-
ní žena s dodávkou Fiat Scudo. 
Šestatřicetiletá řidička najela do po-
toka poté, co prorazila zábradlí. 

Příčinou nehody byl zřejmě al-
kohol za volantem. Žena, která se 
lehce zranila, nadýchala při první 
dechové zkoušce 2,09 promile, při 
opakované dechové zkoušce pak 
dokonce 2,45 promile. Při havárii 
vznikla škoda asi padesát tisíc ko-
run.  (hrr)

Pro kolo šel
do sklepa

Sloup - Do bytového domu ve 
Sloupu a následně do jeho sklepů se 
dostal zloděj. Ze sklepní kóje, u níž 
poničil zámek, si odvezl jízdní kolo 
a vrtačku s příklepem. Majiteli věcí 
tak vznikla škoda za více než dvacet 
tisíc korun.  (hrr) 

Zloděj kradl
z aut naftu, ale 
také jídlo a pití
Lipovec - Více než jeden tisíc 

pět set litrů nafty vyčerpal zloděj 
z nákladních vozidel zaparkova-
ných v areálu bývalého zeměděl-
ského družstva v Lipovci. 

V noci na neděli 7. listopadu 
ukradl nejprve z devíti palivových 
nádrží patnáct set litrů nafty v hod-
notě pětačtyřicet tisíc korun. Poté 
se vloupal ještě do nádrže náklad-
ního auta značky Mercedes, kde 
odčerpal dalších sedmdesát litrů 
nafty. 

Po takovém výkonu zřejmě zlo-
děj dostal hlad a žízeň, proto se vy-
dal loupit ještě do vnitřních prostor 
nákladního auta. Tam si vzal dvě 
jeden a půl litrové lahve minerální 
vody a dvě čokolády Milka. Cel-
kem tak způsobil škodu za nece-
lých padesát tisíc korun.  (hrr)

Radim Hruška

Boskovice - Nový rok se v Bo-
skovicích ponese v duchu šetření. 
Vedení tamní radnice propustí ně-
které zaměstnance městského úřa-
du, sloučí dva odbory, jeden úplně 
zruší, a zkrátí také prostředky po-
třebné na provoz. 

Je to reakce na snižování pří-
spěvku na výkon přenesené státní 
správy. V městské pokladně tak 
bude chybět asi šest milionů korun. 
Právě tuto částku chtějí Boskovičtí 
připravovanými úspornými opatře-
ními ušetřit.

„Není úplně jednoduché takovou 
částku vyřadit z rozpočtu. Daňová 
výtěžnost je sice lepší než v minu-
lém roce, ale nedosahuje takové 
výše jako v letech před ekonomic-
kou krizí. Probírali jsme možnosti, 
jak z toho ven. Aby rozpočet města 
doplácel na státní správu, je špat-
né,“ uvedl starosta Boskovic Jaro-
slav Dohnálek. 

Cílem vlády bylo podle něj sní-
žení mzdových nákladů o deset 
procent. V Boskovicích ale ne-
jdou formou většinového zrušení 
osobního ohodnocení. Rozhodli 
se naopak snížit počet pracovníků. 
Objem práce se ale nezmenší, jen 
bude přerozdělena. Ti co zůstanou, 
tak budou brát stejné peníze jako 
doposud.

„V rámci této organizační změ-
ny se od prvního února ruší dva-
náct pracovních míst. Doposud 

měl úřad 138 pracovníků, nyní se 
jejich počet se sníží na 126. Navíc 
pět uklízeček se převádí na Služby 
Boskovice, takže konečný počet 
zaměstnanců bude 121. Tímto ře-
šením dosáhneme už v roce 2011, 
a to včetně vyplácení odstupného, 
úspory asi tři miliony korun. V roce 
2012 bude ještě o asi půl milionu 
korun větší. Současně jsme o deset 
procent snížili provozní náklady na 
chod úřadu, což dělá dalších asi 2,3 

milionu korun,“ vysvětlil starosta 
Dohnálek. 

Kromě propouštění se změny 
dotknou také některých odborů. 
Sloučí se odbor územního rozvo-
je s majetkovým a zanikne odbor 
kanceláře tajemníka, z něhož zů-
stane jen oddělení, které bude řídit 
přímo tajemník. V nákladech na 
chod úřadu se bude šetřit například 
při nákupech drobného majetku, 
na opravách, sníží se náklady na 

cestovné, pohoštění nebo se omezí 
dary města.

„Rozpočet na příští rok se za-
tím teprve začíná projednávat, ale 
s obdobnými škrty musí počítat 
i ředitelé příspěvkových organizací 
města. Budou mít minimálně o de-
set procent nižší příspěvky na svoji 
činnost. Nastává doba úspor. Je to 
nutný krok, abychom nevynulovali 
investiční možnosti města,“ dopl-
nil starosta. 

Matka unesené holčičky tušila, že je něco špatně

Čípek: Myslíme na výuku jazyků Vyšetření prsů
je do konce
roku zdarma

Blansko - Nemocnice Blansko 
nabízí do konce roku mamogra-
fi cké vyšetření pro všechny ženy 
zdarma. 

„Tahle speciální nabídka je pře-
devším pro ženy ve věku čtyřicet 
až pětačtyřicet let, kterým pojiš-
ťovna toto vyšetření nehradí,“ upo-
zorňuje tisková mluvčí blanenské 
nemocnice Kateřina Ostrá s tím, 
že ženy se mohou objednat na bez-
platné telefonní lince 800 149 485 
nebo přímo na RDG oddělení ne-
mocnice (516 838 185) v době od 
7 do 15 hodin. 

„Od října 2009 je naše pracoviště 
vybaveno nejmodernějším digitál-
ním mamografem. Neváhejte tedy 
a přiveďte i svoje kamarádky,“ 
vzkazuje primářka RDG oddělení 
Dana Kolmačková.  (pš)

Blansko - Maminka unesené 
tříleté holčičky si nepřála zveřejnit 
svoji totožnost, ale odpověděla na 
několik otázek.

Už se někdy předtí m stalo, že by 
manžel nepřivedl holčičku domů 
tak, jak měl. Měla jste podezření, 
že hrozí například únos?

Ano. Předtím se to jednou stalo.

Když ten den nepřivedl dceru, 
tak už jste tušila, že se něco děje?

Od samotného začátku jsem 
měla podezření, že s ní odcestoval 
do Dominikánské republiky. Takže 
jsme tuto možnost začali okamžitě 
řešit.

Z čeho jste tak usoudila?
Otec se už dřív několikrát zmiňo-

val, že se tam chce odstěhovat. Ří-
kal, že buď se mnou nebo beze mě, 
ale malou si vezme s sebou.

Jak to nesla dcerka?

Podle toho, co jsme se dozvěděli 
od lidí přímo v Dominikánské repub-
lice, tak říkali, ať si pro ni přijedeme 
co nejdříve. Dcera byla nešťastná, 
zamračená, nechtěla komunikovat 
a byla hodně smutná. Při nejbližší 
příležitosti jsme tedy nasedli do leta-
dla a jeli pro ni. Rozhodla jsem se jet 
tam na vlastní pěst.

Jakým způsobem jí otec vysvět-
lil, že ji bere pryč bez vás?
Říkala mně, že ji chtěl tatínek 

vzít na prázdniny. Ona mu řekla, že 
nechce. On ji pak přemluvil.

Jak vypadalo setkání?
Dcera chvilku stála, měla jiný vý-

raz v obličeji, než jsem znala... 

Bavíte se o otci, jak na něj dcera 
reaguje?

Bojí se. Jednou večer mně řekla, 
že se netěší na sobotu, protože cho-
dívala za taťkou a má strach, že ji 
znovu někam odveze.  (hrr)

Městský úřad Boskovice.  Foto Jaroslav OldřichMěstský úřad Boskovice.  Foto Jaroslav Oldřich

Blansko - Na SOŠ a SOU v Blan-
sku nezapomínají na jazykovou pří-
pravu. „Od letošního roku máme 
jeden mezinárodní projekt v rámci 
programu Comenius,“ upozornil ře-
ditel Pavel Čípek. V říjnu se proto 
ve škole sešli studenti ze Švédska, 
Portugalska a Itálie. „Vše je ori-
entováno do oblasti gastronomie. 
Během dvou let se do těchto zemí 
dostanou také naší žáci. Náklady 
jsou hrazeny z tohoto grantu,“ líbí 
se mu. V těchto dnech se již Blanen-

ští účastní potravinářského veletrhu 
v partnerském italském městě Scan-
diano. Komunikačním jazykem je 
angličtina.

V učeních oborech nástrojař 
a elektrikář má škola rovněž zajíma-
vý projekt. „Naši žáci jezdí v jeho 
rámci do německého vzdělávacího 
střediska u Drážďan, jejich žáci pak 
na dva týdny k nám. Pracují vždy ve 
dvojici, Němec s Čechem, na jednom 
úkolu. Jak v laboratoři elektrotechni-
ky, tak potom v dílnách na výpočetní 

technice a strojním parku,“ popisuje 
program Čípek. Jak řekl, letošní rok 
je zajímavý tím, že výměna se usku-
teční dokonce dvakrát.

„Když sečtu všech šest projektů 
z Evropské unie, které jsme již re-
alizovali nebo běží, dojdeme k čís-
lu 58 milionů korun. Momentálně 
nás čeká těžký úkol s kompletním 
zateplením celé školy společně s in-
stalací solárního systému na ohřev 
vody na objektu domova mládeže,“ 
plánuje. (bh)

Kunštát - Městská knihovna 
v Kunštátě ve spolupráci s MŠ a ZŠ 
vyhlašuje I. ročník literární soutěže 
O cenu Ludvíka Kundery na téma 
Kdyby se vrátil čas. Soutěže se mo-
hou zúčastnit žáci a studenti od 9 do 

18 let (rozdělení do tří věkových kate-
gorií). Formou je volný literární útvar 
o rozsahu 1 - 2 strany A4 (u starších 
kategorií rozsah max. 5 stran A4). 
Termín odevzdání prací je do 20. pro-
since. Práci, která bude opatřena jmé-

nem, adresou a věkem autora, mohou 
autoři odevzdat v městské knihovně 
nebo v ZŠ paní učitelce Iloně Ku-
chyňové. Slavnostní vyhodnocení 
a čtení vítězných prací se uskuteční 
v lednu 2011.  (zpr, pš)

Literární soutěž O cenu L. Kundery
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Některé fotky jsou sice odvážné, ale na žádné neodhaluji více, než bych měla, říká krásná zpěvačka

Tereza Kerndlová pokřtila svůj první kalendář

V.I.P.

Pavel Šmerda

Praha, Žernovník - Tereza Kern-
dlová (22) nafotila svůj první kalen-
dář. Zpěvačka, která dosud vystu-
povala jako romantická holčička, 
se v něm prezentuje ve spodním 
prádle jako nádherná a sexy mladá 
slečna. Není divu, že dražba zvětše-
ných fotografi í, která se uskutečni-
la v rámci křtu kalendáře, vynesla 
neuvěřitelných 386 tisíc korun. Ty 
poputují nadaci Kapka naděje Ven-
duly Svobodové. 

Terezo, kde se vzal nápad nafo-
ti t svůj vlastní kalendář?

Nápad jako takový vzešel prvotně 
od fi rmy Alt energie develop, která 
si kalendář objednala. Poté oslo-
vila agenturu mého přítele, takže 
záležitosti kde se bude fotit, jak se 
bude fotit a jak bude kalendář vypa-
dat, už se týkaly Art One. 

Líbila se ti  jeho představa hned 
od začátku nebo tě musel k ně-
čemu přemlouvat? Některé fotky 
jsou toti ž hodně odvážné...

Některé jsou odvážné, ale jsou 
udělané citlivě. Když se na to tak 
dívám, nepřipadne mně, že bych 
byla jenom ve spodním prádle, 
vždycky na sobě ještě něco mám. 
Vize byla taková, že kalendář by 
měl být sexy, hezky a citlivě uděla-
ný, v žádném případě vulgární. A to 
se podařilo. Nikde neodhaluji více, 
než bych měla. (smích)

Kde vznikly fotky do kalendáře?
Fotilo se v Holandsku, v Amster-

damu a v okolí. Byl to úžasný 
nápad, protože většina kalendářů 
je od moře, v písku a v plavkách. 
A to už mi přijde trochu ohraný. 
Na druhé straně chápu, proč to tak 
je. V Holandsku jsme fotili v srp-
nu. Byly tam hrozný podmínky, 
asi jen třináct stupňů, pořád foukal 
silný vítr, pršelo. Je úplný zázrak, 
že se nám podařilo pořídit všechny 
fotky. 

Jak jste tam byli dlouho?
Byli jsme tam více než týden. Jiří 

Turek, autor fotografi í, ještě o něco 
dýl, protože objížděl Amsterdam 
a okolí a hledal vhodná místa, kde 
se dají snímky pořídit. 

Která z fotek byla na pořízení 
nejobtí žnější? 

Bylo několik, které byly velmi 
složité. Zejména dvě, které jsme 
chtěli fotit v uličkách lásky v cen-
tru Amsterdamu, kam chodí turisté 
a slečny jsou tam „vystavené“ za 
sklem. Je tam zakázáno fotit, hol-

ky jsou na to dost alergický. A my 
jsme si tam naplánovali hned dvě 
fotky. Při jedné nás přítomná sleč-
na slovně napadla, křičela na nás, 

volala i policii. Po pěti minutách 
jsme si řekli, že to nemá cenu a šli 
jsme pryč. Nakonec se nám tam 
alespoň jednu fotku podařilo udě-
lat. Bylo to v deset hodin dopoled-
ne, kdy ještě měly noční podniky 
zavřeno. Trvalo to ale jenom asi 
pět nebo deset minut. Jsme rádi, že 
se to zvládlo, protože už to vypa-
dalo, že se budeme muset našeho 
plánu vzdát. 

A další...
Ještě jedna fotka byla docela šíle-

ná. Jsem tam jako kovbojka. Foti-
li jsme na kopci, kde byla hodně 
vysoká tráva a měkká hlína. Měla 
jsem vysoké podpatky, které mně 
zajížděly do hlíny a strašně fouka-
lo. Držela jsem si klobouk, aby mě 
neuletěl, a přitom jsem se propadala 
do země. Museli jsme najít nějaký 
dřevo, který jsem si dala pod nohy, 
abych nesjížděla dolů. 

Měli jste čas podívat se po 
Amsterdamu?

Právě že ne. Měli jsme moc prá-
ce. Ale během focení jsme i tak 
Amsterdam trochu poznali. Abych 
se přiznala upřímně, moc mě nenad-
chl. Je to špinavý místo, lidi jsou 
tam tak trochu mimo, všude coffee 
shopy... Viděla jsem to, ale že bych 
se tam chtěla vrátit, to ne. Už kvůli 
počasí.

Prakti cky na všech fotkách seš 
ve spodním prádle. Podílela ses 
nějak na jeho výběru?

Ano. Ráda bych řekla, že prá-
dlo je krásný, ale dá se použít jen 
před nějakým aktem, není na nor-
mální nošení. Taková frajeřinka na 
chvilku. (úsměv) Nehledě na to, že 
částky za jeho pořízení jsou docela 
nesmyslný. Nenechala jsem si žád-
ný, to si koupí jen někdo, kdo fakt 
rozhazuje peníze. Celý set, tedy 

kalhotky, podprsenka a podvazko-
vý pás vyjdou kolem třiceti tisíc 
korun. Měli jsme docela strach, 
aby se tam nic neztratilo a něco se 
nezničilo. I oblečení bylo za vyso-
kou cenu. 

Jsou tyhle fotky vrchol, kam bys 
byla ochotna zajít? 

Myslím si, že jsem dřív nenafoti-
la odvážnější fotky. To je asi hrani-
ce, přes kterou nepřejdu. 

Ale nabídky jsou?
Ano, ale já jsem jich tolik odmít-

la, že to zájemci už ani nezkouší. To 
není můj styl. A navíc si myslím, že 
i pro chlapy, kteří se na to dívají, 
někdy míň znamená víc.

Máš velmi hezký vztah s rodiči. 
Jaký oni mají na fotky v kalendáři 
názor?

Kalendář se jim moc líbí. Říkala 
jsem jim, že se tam budu fotit ve 
spodním prádle. Máma se trochu 
bála, aby to nebylo moc, ale pak 
když fotky viděla, tak říkala, že jí to 
ani nepřijde.

Na dražbě fotografi í z kalendá-
ře se vybralo 386 ti síc korun. Pře-
kvapilo tě to?

Nečekala jsem, že to bude tolik. 
Udělalo mi to velkou radost a jsem 
strašně šťastná, že kalendář nevzni-
kl „jen tak“, ale má další hodnotu 
a smysl, protože peníze putují pro 
děti k nadaci Kapka naděje. 

Mohou se ke kalendáři nějak 
dostat i tvoji fanoušci?

Kalendář je dělaný speciálně 
pro fi rmu Alt energie develop, jim 
byly odeslány balíky s 300 kusy. 
My jsme pro pár známých ulovili 
několik kousků, abychom měli na 
památku, ale pak je to čistě na nich, 
komu oni kalendář věnují.

První vicemiss Zrcadlo 
2010 Veronika Hla-
díková odcestovala 
hned dva dny po 
finálovém večeru 
soutěže do Thajska, 
kde bude tři měsí-
ce pracovat jako 
modelka. V násle-
dujících číslech se 
s vámi podělí o své zážitky, pocity a zku-
šenosti z této svojí pracovní cesty.

Po devítihodinovém čekání na letadlo 
v Kataru jsem byla ráda, že jsem konečně 
dorazila na místo. Na letišti v Bangkoku 
mě čekal můj booker, který mi sahal po 

ramena:-) Zavezl mě na apartmán, ale po 
cestě jsem toho z města moc neviděla. Pře-
stože už byla tma, panovalo šílené vedro. 
Apartmán na mě působil pěkně, venku 
seděly další holky, kouřily a k mému pře-
kvapení se mi hned mile představily.
Po příchodu do svého pokoje jsem 
zjisila, že budu bydlet s holkou 
z Uzbekistánu. Po sprše, kterou 
jsem nutně potřebovala, na mě 
dolehla chvíle, které jsem se obávala... 
Uvědomila jsem si, že svoje kamarády 
a rodinu uvidím až za tři měsíce. Ještě, že 
jsem byla tak unavená a hned jsem usnula, 
jinak bych se asi rozbrečela. 
Ráno jsem si na to ani nevzpomněla. Hned 
v devět mě čekal casting. Po cestě jsem 

konečně viděla něco z Bangkoku. Některé 
budovy jsou nové a moderní, u některých 
se bojíte, že vám spadnou na hlavu. Ulice 
jsou špinavé, fakt, že narazíte na toulavého 
psa nebo žebrající lidi, nikoho nepřekvapí. 
Ale všichni jsou tu moc milí a ochotní vám 

pomoct. Je tu levno, takže si mohu z mého 
pocket money koupit oblečení a nebudu se 
bát, že zbytek týdne budu hladovět.
Všechny holky tu mluví rusky. Jediný kdo 
tu nemá jako rodný jazyk ruštinu, jsem já 
a ještě jedna Američanka, ale ta moc často 
s ostatními nepobývá. Samozřejmě, že jim 
něco rozumím, ale ne vše. Jeden den jsme 

vyrazily na výlet na ostrov. Byly jsme tam 
pouze my a nikdo jiný. Ostrov byl krásný, 
servírovali nám to nejlepší jídlo, k dispo-
zici jsme měly vodní skútr a krásné čiré 
moře, které vidíte jenom na fotografiích 
v časopisech. 

Má to jednu 
chybu – ruš-

tina. Po pár 
dnech už jsem to 

nevydržela a poprosila holky, ať mluví ang-
licky. Trochu se to zlepšilo a pak už jsem si 
ani nevzpomněla, že jsem se chtěla kvůli 
tomu sbalit a jet domů. Teď už je všechno 
v naprostém pořádku. Holky jsou skvělé 
a už vím, že až odjedu, budou mi chybět… 
 Zdraví Veronika Hladíková

THAJSKÝ DENÍK VERONIKY HLADÍKOVÉTHAJSKÝ DENÍK VERONIKY HLADÍKOVÉ

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

dnes poprvé se setkáváte s novin-
kou v podobě V.I.P. strany Zrcadla 
Blanenska a Boskovicka. Pravidelně 
v každém čísle vám chceme přinášet 
aktuality ze společnosti, reportáže 
z akcí, na kterých nebudou chybět 
celebrity, rozhovory s herci, zpěváky 
či modelkami, soutěže o vstupenky, 
ale také drby a další zajímavosti ze 
života známých a úspěšných lidí. 

Tato strana by nemohla vzniknout 
bez vás, tedy našich čtenářů. Pro-
to budeme rádi za jakýkoliv typ na 
reportáž ze zajímavé akce, fi remní-
ho večírku, posílat nám můžete ale 
také vaše fotografi e se známými 
osobnostmi a další. 

Věříme, že stránka V.I.P. Zrcadlo 
přinese další oživení do našeho – 
vašeho oblíbeného periodika a zís-
káte zde informace, které v běžných 
regionálních novinách nanajdete. 

Pavel Šmerda, šéfredaktor 
Zrcadla Blanenska a Boskovicka

Soutěž o vstupenky na vánoční 
koncert Petra Bende v Blansku

V Dělnickém domě v Blansku se v pátek 3. prosince od 19.30 hodin koná 
Vánoční koncert zpěváka Petra Bende. Společně s ním se posluchačům 
představí pěvecký sbor Gymnázia Blansko Perličky, Cimbálová muzika 
Grajcar, speciálním hostem bude bývalá zpěvačka skupiny Kamelot Věra 
Horká. Ve spolupráci s pořadatelem akce jsme pro vás připravili soutěž 
o vstupenky na tento koncert. 

Otázka: Napište názvy tří písní zpěváka Petra Bende? 
Svoje odpovědi nám pište na adresu Zrcadlo Blanenska a Boskovic-

ka, nám. Svobody 2, 678 01 Blansko nebo na e-mail soutez@zrcadlo.net 
do 1. prosince. Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce, kteří se 
mohou těšit na dvě vstupenky. Pokud nevíte odpověď nebo nechcete sou-
těžit, vstupenky si můžete zajistit v předprodeji v informační kanceláří 
Blanka v Blansku a v MIS Boskovice. (zbb)

Finalistky Miss byly hvězdamiFinalistky Miss byly hvězdami
akce Móda Styl v Boskovicíchakce Móda Styl v Boskovicích

Boskovice - Finalistky loňského a letošního ročníku soutěže Miss 
Zrcadlo v čele s vítězkami Hanou Jurnečkovou a Karolínou Skotákovou 
zazářily v Boskovicích na akci Móda Styl 2010. „Jsem na holky moc 
pyšná,“ netajila svoje pocity ředitelka soutěže Petra Dvořáková, zatí m 
co její druhá kolegyně Aneta Kuklínková se ujala moderování akce spo-
lečně s šéfem boskovické kultury Oldřichem Kovářem.

Finalistky Miss se divákům představily v přehlídce plavek a v kolekci 
kožichů a spodního prádla a nutno dodat, že jim to všem moc slušelo. 
„Holky byly jasnými hvězdami celé akce,“ doplnila Petra Dvořáková. 
Kromě vítězek obou ročníků na molo vystoupily ještě Tereza Kuželo-
vá, Petra Grénarová, Karin Holá, Nikola Vránová, Lucie Kopečná, Anna 
Jakubcová, Nicol Homolková, Bára Šenková a Lucie Borešová. „Další 
skvělá jízda s Miss Zrcadlo,“ usmívaly se všechny po skončení akce 
v zákulisí. (pš) Foto Bronislav Šmatera

 Foto Jiří Turek Foto Jiří Turek

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda
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Plánuje se rekonstrukce budovy za více než padesát milionů korun

Škola připravuje modernizaci
POZVÁNKY A TIPY

Radim Hruška

Boskovice - SOŠ a SOU André 
Citroëna v Boskovicích připravuje 
náročnou investiční akci, jejímž cí-
lem je modernizace budovy. V letech 
2011 až 2012 škola projde komplet-
ní rekonstrukcí. V rámci těchto prací 
v rozsahu více než padesát milionů 
korun bude provedeno zateplení 
obvodových plášťů, výměna oken 
a prosklených prvků, rekonstrukce 
sociálních zařízení, umýváren a bu-
dou se provádět další úpravy, které 
významně zlepší podmínky a zázemí 
pro žáky i zaměstnance školy. 

„První etapa za třiadvacet milio-
nů korun bude zahájena již v dubnu 
příštího roku a zahrnuje hlavní budo-
vu školy, tělovýchovnou halu, bazén, 
stravovací komplex a svářečskou 
školu. Žáci budoucích prvních roč-
níků tedy již nastoupí do nové ško-
ly a v průběhu studia je čekají další 
pozitivní změny. Realizace takto vý-
znamné a rozsáhlé akce je umožněna 
díky podpoře Jihomoravského kraje 
a prostředkům ze strukturálních 
fondů Evropské unie,“ uvedl ředitel 
školy Karel Ošlejšek.

To však není jediná akce, která se 
v zařízení odehraje. V současné době 

fi nišuje přechod na novou image 
značky Citroën, která je významným 
partnerem školy. Modernizací prošel 
exteriér i interiér budov, ve kterých 
je umístěn autorizovaný servis a 
show room nových vozů. Tyto pro-
story budou současně sloužit jako 
praktická výuková pracoviště žáků 
SOŠ a SOU André Citroëna.

Boskovická škola myslí na své 
žáky nejen po stránce technického 
vybavení, ale i strukturou studijních 
oborů. Naprostá většina středních 
škol totiž v současné době nabízí 
pouze maturitní obory. Nastupují 
ale státní maturity, a jak prokázala 

generálka, tak se zvýší počet neú-
spěšných žáků. 

„Výhodou naší školy je to, že na-
bízíme i tříleté učební obory. Navíc 
každý žák, který k nám nastoupí 
například na maturitní obor, má ob-
rovskou výhodu. Ke každému ma-
turitnímu oboru máme ještě jeden 
příbuzný výuční. To znamená, že 
pokud zjistí, že by nebyl schopen 
maturitu zvládnout, tak bez toho 
aniž by měnil školu a bez rozdílo-
vých zkoušek může plynule přejít 
na méně náročný tříletý obor. A to 
je myslím velmi výhodné,“ doplnil 
Ošlejšek. 

Policisté odhalili na silnicích několik hříšníků

Knižní jarmark v Jedovnicích
Jedovnice - Už šestnáctý ročník knižního jarmarku připravují v Jedovni-

cích. Na předvánoční burze si na své přijdou nejen milovníci knih, časopisů 
a hudebních nosičů nejrůznějších typů, ale i sběratelé regionální literatury, 
pohlednic, map nebo turistických známek. Jarmark se koná v sobotu 4. pro-
since v sále jedovnického kulturního domu od 8 do 16.30 hodin.

„K prodejním stánkům přibude i tradiční vánoční výstavka žáků ZŠ 
Jedovnice, přijedou i někteří soukromí prodejci nebo třeba výrobci bižu-
terie, kteří přímo na jarmarku předvedou svoji práci,“ řekl jeden z pořa-
datelů akce Leoš Blažek. Už popáté bude jarmark provázet veletrh pro-
duktů z Moravského krasu. „Mnozí návštěvníci k nám přijíždějí právě 
kvůli nim,“ dodal. A sortiment bude bohatý. Tradičně největšímu zájmu 
se těší med a medové produkty z Moravského krasu, pečivo z Rudice i ze 
Sloupu, sýr a tvaroh z mlékárny z Otinovsi, ale i perníčky, mýdla nebo 
svíčky. Svůj sortiment představí i Pštrosí farma z Doubravice, praktic-
ké dárky k vánocům nabídne například krejčovství Yvonne. Veškeré 
další informace k jarmarku získáte na tel. 516 528 213 nebo na e-mailu 
informace@jedovnice.cz.  (ama)

Zámek se otevře pro veřejnost
Lysice - Státní zámek Lysice se o víkendu 27. a 28. listopadu otevře pro 

veřejnost. Po oba dny v době od 10 do 17 hodin se tam koná akce s názvem 
Advent na zámku. Kromě prohlídek vánočně vyzdobeného zámku návštěv-
níky čeká v renesančním salonku vedle návštěvnické pokladny možnost 
nákupu adventních věnečků a dekorací, řezbář, paličkované betlémy a kas-
telánčin punč. Současně bude otevřena velká výstavní síň s výstavou histo-
rických loutek a divadel. Více na www.zameklysice.cz.  (zpr)

Ďábelský podvečer ve Výpustku
Křtiny - Správa jeskyní Moravského krasu ve spolupráci s Ochotnickým 

sdružením KŘOVÝ (Křtinský ochotnický výkvět) vás srdečně zvou na Ďá-
belský podvečer ve Výpustku, který se koná ve dnech 3. a 4. prosince v are-
álu jeskyně Výpustek. Časy vstupů jsou v 15, 15.45, 16.30, 17.15 a 18 hod. 
Z důvodu předpokládaného velkého zájmu je nutná rezervace předem na 
tel. 516 439 111 nebo e-mailu: vypustek.rezervace@caves.cz. Každé dítě 
na závěr obdrží drobný dárek od Mikuláše - v případě zájmu možnost při-
nesení vlastního popsaného balíčku, který Mikuláš dítěti předá.  (zpr)

Řemeslný jarmark v Kunštátě
doprovodí rozsvícení stromu 
Kunštát - Občanské sdružení Řemesla Kunštát a Město Kunštát pořádají 

v sobotu 27. listopadu na náměstí Krále Jiřího Řemeslný jarmark a rozsví-
cení vánočního stromu. Program: 10 hod. zahájení, 10.15 hod. Moravská 
beseda, lidové tance v krojích, 11 hod. Čtvero ročních období, hraje Zema-
novo dřevěné divadlo, 12.30 hod. Vystoupení dětí z MŠ Kunštát, 13 hod. 
Vánoční příběh, hraje Zemanovo dřevěné divadlo, 14 hod. Trní, folkový 
koncert, 15 hod. O řemeslech, soutěže pro děti i dospělé, 16.30 hod. Kaštán-
ci, dětská hudební skupina, 17 hod. Rozsvícení vánočního stromu. Svoje 
výrobky na jarmarku představí na třicet řemeslníků, připravena je vánoční 
tombola, domácí zabijačka, občerstvení a vánoční burza knih. V informač-
ním centrum bude probíhat doprovodná výstava.  (zpr)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Ve-
doucí blanenského 
kina Pavel Langr 
svojí profesí, kte-
rou vykonává od 
roku 1987, doslo-
va žije. O tom, co 
mu dělá radost a 
co starost, jsme si popovídali. 

Co převažuje?
Když pomineme materiální pro-

blémy, které jsou teď asi ve všech 
fi rmách, tak spíše radosti. Na to, 
jaká je situace v oblasti médií v éře 
internetu, by si asi každý řekl, že do 
kina už nikdo chodit nebude. Byly 
takové tendence, to nepopírám. 
Konzumenti fi lmů jdou dnes ráno 

do trafi ky a mají tam za padesát 
korun DVD s jakýmkoliv fi lmem. 
A nejsou to už jen braky, ale i oska-
rové fi lmy, či různé Zlaté edice. 
A do kina se přesto pořád chodí.

Ale…
Musíme myslet jednoznačně 

na modernizaci. Digitalizace je 
nutností. Buď se na ni seženou in-
vestice nebo zůstane kino pro pár 
fajnšmekrů, kteří budou chodit jen 
na nějaké kousky, případně se bude 
promítat pouze pár dní v týdnu. 

Tak tedy digitalizace. Co obná-
ší?

Myslím, že by se na ni v měst-
ském rozpočtu už měly najít peníze. 
Žádám o ně již třetí rok. Šlo by asi 
o tři a půl milionu korun, přičemž 

až polovinu by mohla tvořit dotace. 
Spousta lidí si digitalizaci spojuje 
s 3D projekcí, ta ale přijde jen na 
tři sta tisíc. Jde především o nákup 
nových mašin, pořádného počítače 
a softwaru. Distributor nám do něho 
každý měsíc nasází všechny fi lmy, 
které vychází. My si pak uděláme 
smlouvu na projekci.

Doba rozvážení fi lmových ko-
toučů tedy končí?

Zatím se souběžně vyrábí i kopie 
fi lmů na nosičích, budoucnost je ale 
v tom, že vše bude jen na harddisku 
v digitální podobě. Výhoda spočí-
vá v tom, že budeme moci vysílat 
i premiéry titulů ve stejný den jako 
v Praze. Nevýhodou je to, že by-
chom museli v takových případech 
přistoupit na výši vstupného, jakou 

diktují multiplexy. Místo sedmdesá-
ti sto padesát korun. V Boskovicích 
to už zkouší a zájem je velký. 

Digitalizace je opravdu nezbyt-
ná?

Ano. Takových patnáct dvacet 
fi lmů nemohu v nejbližší době ode-
hrát, protože už vyjdou jen v digi-
tální podobě. Nejsou to jen mega-
hity, ale i zajímavé české tituly. Do-
mácí fi lmy jsou přitom největšími 
taháky.

Nabízí se otázka. Na co tedy lidé 
momentálně nejvíce chodí?

Od roku 1999 chodí na fi lmové 
projekce pořád kolem dvaceti tisíc 
návštěvníků, příliš se to číslo ne-
mění. Děláme navíc další akce pro 
školy, koncerty, divadla, přednáš-

ky, dohromady naším zařízením 
projde asi čtyřicet tisíc lidí ročně. 
Potřebujeme vždy čtyři pět trháků. 
Ty udělají za týden tržbu, která je 
jinak za měsíc.

Co to bylo letos?
Kajínek, Ženy v pokušení, Ro-

mán pro muže, tedy kvalitní české 
fi lmy. Plus nějaký tahák typu Ava-
tar nebo Harry Potter. Pak mi stačí 
milionová dotace na provoz a pře-
žijeme.

Bude-li kino digitalizováno, za-
čne chodit více lidí?

Nedělám si iluze, říkám na rovi-
nu, že ne. Ale zůstane to aspoň na 

této úrovni. Podíváme-li se jinam, 
kde se tak již stalo, návštěvnost se 
krátkodobě zvedla, ale pak se vráti-
la na původní úroveň.

Blanenské kino se chystá v příš-
tí m roce oslavit také jedno výro-
čí…

Ano. Bylo totiž postaveno 
v roce 1921. Zajímavostí je, že 
to byla svého druhu první, jak se 
říká, kamenná budova, vedená 
jako Bio válečných invalidů. Tedy 
devadesátiny. Ta stále zmiňovaná 
digitalizace by byla určitě pěkným 
dárkem. 

Barák je pěkně opravený, město 
se o něj dobře stará, za což děkuji. 
Teď chybí ta pomyslná třešnička 
na dortu, třeba se jí příznivci bla-
nenského kina dočkají.

Langr: Digitalizace blanenského kina je nezbytně nutná

náš rozhovornáš rozhovor

Blanensko a Boskovicko - Dva 
trestné činy a dalších čtyřiadvacet 
přestupků odhalila na silnicích Bla-
nenska a Boskovicka dopravně bez-
pečnostní akce, která se uskuteč-
nila v noci na pátek 12. listopadu. 
Policisté při ní zkontrolovali na tři 
sta řidičů. Téměř každý desátý měl 
něco v nepořádku. 

„Jeden z řidičů například překro-
čil maximální povolenou rychlost 

o čtyřicet kilometrů v hodině, když 
jel v úseku, kde je povolena osmde-
sátikilometrová rychlost tak, že se 
ručička tachometru zastavila na sto 
dvaceti kilometrech za hodinu. Kro-
mě rychlé jízdy policisté zjistili na-
příklad také to, že dva řidiči během 
jízdy nepoužili bezpečnostní pásy, 
dalších osm zase vyjelo na silnice 
s vozidly ve špatném technickém 
stavu. Policisté tak hříšníkům ulo-

žili pokuty ve výši dvacet tisíc ko-
run,“ vysvětlila blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.

V Kunštátě pak policisté kontro-
lovali dvacetiletého řidiče osobní-
ho auta Citroën AX, který měl od 
letošního července zablokovaný 
řidičský průkaz a za volant nesmí 
usednout až do roku 2012. Tím, že 
úmyslně řídil auto, ačkoliv věděl, 
že má vydán zákaz řízení, je nyní 

podezřelý ze spáchání trestného 
činu maření výkonu úředního roz-
hodnutí. 

„Další z řidičů zase usedl za vo-
lant pod vlivem alkoholu. Dechová 
zkouška u devatenáctiletého mladí-
ka ukázala, že má v dechu 1,2 pro-
mile alkoholu. Nyní je podezřelý ze 
spáchání trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky,“ dopl-
nila Šebková.  (hrr) 

Kunštát - Kunštát se zanedlouho 
stane partnerským městem starého 
chorvatského městečka Stari Grad. 
Plánovaná spolupráce se bude týkat 
hlavně výměnných pobytů muzi-
kantů a sportovců školního věku. 

V návrhu partnerské smlouvy, 
která má být podepsaná v prosin-
ci, je uvedeno, že obě města budou 
vytvářet podmínky pro možnost 
všestranných a přímých kontaktů 

svých obyvatel, zejména mládeže, 
s cílem lepšího vzájemného po-
znání, výměny myšlenek, názorů 
a informací. 

Hlavními oblastmi společného 
zájmu mají být školství, kultura, 
sport, turismus a ochrana životního 
prostředí. První pobyt kunštátských 
školáků v Chorvatsku je předběž-
ně domluvený na přelom května 
a června.  (zpr)

Kunštát bude mít
partnerské město

Opraví dětská a sportovní hřištěOpraví dětská a sportovní hřiště
Boskovice - Boskovičtí  představili návrh výstavby a rekonstrukcí 

dětských a sportovních hřišť na příští  rok. U dětských hřišť se počítá 
s pravidelnou údržbou i nákupem nových prvků, oplocením některých 
pískovišť nebo úpravou dopadových ploch. Celkem je k dispozici čtvrt 
milionu korun. Sportovní plochy dostanou skromnější částku, zhruba 
osmdesát ti síc korun.  (hrr)

Cigarety do obchodu nedorazilyCigarety do obchodu nedorazily
Letovice - Jednatřicet kartonů cigaret si sti hl odnést zloděj v Letovi-

cích. Využil chvilky nepozornosti  a při vykládce zboží před jedním z ob-
chodů v pátek 19. listopadu vzal z neuzamčeného nákladového prosto-
ru krabici s kartony. Způsobil tak škodu za třicet ti síc korun.  (hrr)

Děti budou 
malovat, jak
pracují hasiči

Boskovicko - Sbory dobrovol-
ných hasičů okrsku Benešov připra-
vily pro kolektivy mladých hasičů 
svého okrsku a tamní základní a ma-
teřské školy výtvarnou soutěž. Probí-
hat bude ve třech kategoriích. Děti z 
mateřinek do pěti let, děti od šesti let 
a více a mladí hasiči do deseti let. 

Soutěžící mají zachytit poznatky 
o příčinách požárů, příklady nedba-
lostního jednání a nepozornosti při 
manipulaci s ohněm, hořlavinami 
apod. Mohou se také zaměřit na 
pomoc hasičů při požárech, havári-
ích, nehodách, živelních pohromách 
a ochraně životního prostředí nebo 
ztvárnit zážitky ze zájmové, spor-
tovní či výchovné činnosti mládeže 
nebo letních táborů mladých hasičů 
se zaměřením na požární tematiku. 

Hodnocení bude probíhat nejpr-
ve v základním, poté v okrskovém 
kole. První kolo bude uzavřeno do 
konce listopadu, okrskové pak do 
devatenáctého prosince. Nejlepší 
budou ohodnoceni na výroční valné 
hromadě okrsku.  (hrr)

Na Zámečku byla výstava

Kultura. Práce akademického malíře Miroslava Bravence, především jeho 
grafi ckou tvorbu, si mohli prohlédnout návštěvníci Zámečku v Černé Hoře. 
Na vernisáži vystoupili v kulturním programu Tereza Krejčí (housle) a Leoš 
Černý (viola), výstavu uvedl Karel Odehnal. (pš) Foto Pavel Šmerda

Taroky. Svoji letošní sezonu uzavřeli milovníci taroků z našeho regionu a jejich hosté již tradičně turnajem O po-
hár starosty města Blanska, který se konal v restauraci Punkva. Letos zůstal doma díky Jaroslavu Štrajtovi. Ten 
se na první příčku vyšvihl v posledním čtvrtém kole, další místní Ott o Vaněrek obsadil šestou příčku mezi sto 
osmi karbaníky. Celkovým vítězem čtyřdílného seriálu se stal Petr Kumstát ze Starého Města, pomyslný bronz 
bral Václav Havelka z Černovic. Foto Bohumil Hlaváček 



Letovice - Po 
volbách došlo na 
letovické radnici 
k malému země-
třesení. I když 
vyhrála strana 
bývalého starosty 
Radka Procházky 
(on sám dostal nejvíce preferenč-
ních hlasů), novým prvním mužem 
města se stal Vladimír Stejskal, 
který působil ve funkci místosta-
rosty.

Můžete přiblížit povolební vy-
jednávání? Jak došlo k tomu, že 
jste se stal starostou?

Povolební vyjednávání bylo veli-
ce složité a hektické. Často se mě-
nily podoby, jak by mohlo vypadat 
vedení města. Nakonec ale vyhrál 
zdravý rozum a nějakým způsobem 
jsme se domluvili.

Samotné ustavující zasedání 
zastupitelstva proběhlo bez kom-
plikací?

Tam už nebyly žádné problémy 
a nedošlo ani k žádnému výstřelku.

Funkce starosty je pro vás pře-
kvapení nebo jste s ní počítal? 
Jaké máte pocity?

Překvapení to pro mě určitě je. 
Strach nemám, ale bude to určitě 
složité, protože na nás stále doléhá 
hospodářská krize. Během svého 
čtyřletého působení na radnici jsem 
nějaké zkušenosti získal. Vždycky 
jsem bojoval, takže se budu rvát 
i nadcházející čtyři roky. Mým cí-
lem určitě je, aby se Letovice posu-
nuly zase o trochu dál.

Po volbách ubylo místo druhé-
ho místostarosty. Už jste řešili, jak 
přerozdělíte jeho kompetence?

V současné době probíhá stěho-
vání kanceláří. S místostarostou 
Procházkou si ještě musíme sed-
nout a domluvit se, kdo bude za 
co odpovídat. Svoje oblasti si chci 
ponechat. Staral jsem se o technic-
ké služby, technický odbor, inves-

tice, fi nance a místní části. K tomu 
ještě zastupuji město ve Svazku 
vodovodů a kanalizací. Jsou zde ale 
i další důležité oblasti jako sociální 
služby nebo školství. Ty by mohly 
připadnout panu místostarostovi. 
Uvidíme.

S Radkem Procházkou jste si po 
volbách vyměnili role, nebude to 
vyvolávat problémy při vaší další 
spolupráci?

Osobně v tom žádný problém 
nevidím. Myslím si, že by se měla 
udělat tlustá čára za tím, co bylo, 
co se o naší spolupráci říkalo špat-
ného, a snažit se pracovat pro měs-
to. Musíme táhnout za jeden pro-
vaz. Pokud to tak nebude, bude to 
špatné.

Připravujete koncepci rozvoje 
města do dalšího období?

Už na ní pracujeme. Oba dva 
jsme byli ve vedení města v minu-
lém období, takže budeme plynule 
pokračovat v tom, co jsme měli 

rozpracované. Budou se dolaďovat 
jen některé věci, například stav ko-
munikací jak ve městě tak místních 
částech a jejich vylepšení, je potře-
ba opravit kulturní dům, dokončit 
zateplení mateřské školky, začít 
stavět nový sběrný dvůr... Určitě se 
budeme bavit také o budoucnosti 
koupaliště nebo kina. Budu se sna-
žit o to, aby ve městě vznikla nějaká 
ledová plocha, protože když zamrz-
ne, tak není kde bruslit. Budeme 
pokračovat dál v zaběhlých akcích 
jako je tradiční festival, jarmarky, 
Okolo s kolem a dalších.

Plánujete nějaké organizační 
změny na úřadě nebo ve vedení 
příspěvkových organizací města?

Možná dojde k nějakým menším 
přesunům, ale zatím se k nějakému 
výraznému zásahu nechystám. Ur-
čitě nechci vyměnit několik ředite-
lů, jak se povídá po městě. Nemám 
žádný „Stejskalův seznam“, a ne-
chci ani nic takového provádět. 

 Radim Hruška
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Gabriela Šmardová: Věřím, že navážeme na práci bývalého starosty

Zastupitelce není obec lhostejná
VEDENÍ MĚST 

A OBCÍ

Starosta
Místostarosta

ADAMOV
Roman Pilát
Jiří Němec

BEDŘICHOV
František Všianský

Radek Janíček
BENEŠOV

Antonín Rus
Michal Kovařík

BLANSKO
Lubomír Toufar

Jiří Crha
Jiří Roučka
BOROTÍN

Zdeněk Toul
Vlastislav Hladil

BOŘITOV
Břetislav Tesař

Jiří Kovář
BOSKOVICE

Jaroslav Dohnálek
Jaromíra Vítková 
Dominik Božek
BRŤOV-JENEČ

Miloslav Svoboda
Ladislav Zeman

BUKOVINKA
Marta Pořízková

Milan Weiter
BÝKOVICE

Libor Hladil
Petra Plhoňová

CETKOVICE
Petr Horák

Josef Sychra
ČERNÁ HORA

Ondřej Měšťan
Naděžda Šabrňáková

ČERNOVICE
Jaroslav Zhoř

Stanislav Plíhal
DLOUHÁ LHOTA
Zděněk Širůček

Petr Šebek
DOUBRAVICE

Pavel Král
Ladislav Štoudek

DRNOVICE
Petr Ducháček

Pavla Nesnídalová
HORNÍ POŘÍČÍ
Karel Bauer st.
Jaroslav Lžičař 

Josef Kalas
JABLOŇANY

Pavel Hlaváček
Miroslav Ocetek

KNÍNICE
Zdeněk Kříž

Pavel Lajšner
KOŘENEC

Miroslav Zemánek
Dana Vondálová
KOTVRDOVICE

Alois Kunc
Zdeněk Pernica

KRHOV
Jaroslav Řezníček

Hana Hýsková
KOZÁROV

Stanislav Beneš
Vendula Filippiová

KŘETÍN
Jan Halata

Bořek Procházka
KŘTINY

František Novotný
Emil Pásek
KUNŠTÁT

Zdeněk Wetter
Karel Konopáč
Rudolf Hájek

LAŽANY
Vlatislav Hemzal 

Jiří Špaček
LETOVICE

Vladimír Stejskal
Radek Procházka

LHOTA RAPOTINA
Michal Sedlák

Emilie Řezníčková
LIPŮVKA

Alena Kristýnová
Dušan Drápal

LOMNICE
Milan Vojta

Tomáš Mikita
Božena Suzová

LYSICE
Luděk Baláč

Radek Kratochvil
Zdeněk Fojt

MAKOV
Martin Žilka

Vladislav Čípek
MALÁ LHOTA

Rostislav Vlach
Ingrid Pleskačová

NĚMČICE
Pavel Sadecký
Antonín Fidler

Starosta
Místostarosta

OKROUHLÁ
Bronislav Šamšula

Bohumil Kovář
OLEŠNICE

Zdeněk Peša
Pavel Adamec
OLOMUČANY
Josef Smíšek

Jiří Baštář
OSTROV U MACOCHY

Ondřej Hudec
Květoslav Pekárek

PETROVICE
Vladimír Paulík

Anna Dvořáčková
PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ

Bedřich Folkman
Jaroslav Tesař

RÁJEC-JESTŘEBÍ
Pavel Perout

Romana Synakieviczová
RÁJEČKO

Vít Rajtšlégr
Kateřina Martinková

ROZSEČ NAD KUNŠTÁTEM
Miroslav Šikula
Pavel Sadílek

RUDICE
Roman Šebela
Bohumil Kubeš

SEBRANICE
Jiří Sedláček

Zdeněk Bednář
SENETÁŘOV

Jana Sedláková
Petr Varga
SKALICE

Richard Černý
Petr Řezníček

SKRCHOV
Věra Kolářová

František Bubeník
SLOUP

Josef Mikulášek
Jiří Hošek
SUDICE

Olga Dočkalová
Josef Roupa

SUCHÝ
Jiří Vyklický

Kateřina Hebelková
SVĚTLÁ

Jiří Cikánek
Eduard Dokoupil

SVITÁVKA
Martin Cetkovský
Jaroslav Zoubek

ŠEBETOV
Zdeněk Čížek

Anna Odehnalová
ŠEBROV

Jiří Nechvíle
Lenka Komárková, Jana Klozová

ŠOŠŮVKA
Stanislav Šindelka

Lukáš Zouhar
ŠTĚCHOV
Pavel Trna

Vladislav Němec
UHŘICE

Miroslav Hartl
Stanislav Ecler

ÚSOBRNO
Jaroslav Janda st.

Petr Komárek
VANOVICE

Petr Dvořáček
Lenka Freitingerová

VAVŘINEC
Miloslav Novotný

Josef Sedlák
VELENOV

Jan Havelka
Petr Mikulášek

VELKÉ OPATOVICE
Jiří Bělehrádek

Eva Ondrová 
VILÉMOVICE

František Kala
Tomáš Musil
VODĚRADY

Miroslav Opluštil
Jana Hasoňová

VRANOVÁ
Rostislav Cichra

Jiří Lepka
VYSOČANY
Josef Ovad

Bořivoj Sekanina
ZÁVIST

Jana Minaříková
Jitka Jelínková
ZBRASLAVEC

Milan Vaněrka
Vladimír Odehnal

ŽERNOVNÍK
Josef Zvěřina
David Kopal

ŽĎÁR
Milan Smatana

Hedvika Řůžičková

Stejskal: Povolební vyjednávání bylo složité

VEDENÍ MĚST 
A OBCÍ

Pavel Šmerda

Kunštát - Jedním z měst, kde 
došlo po komunálních volbách ke 
změně v čele radnice, je i Kunštát. 
Pavla Göpferta tam nahradil Zde-
něk Wetter. 

V jakém stavu přebíráte vedení 
města?

Máme rozdělaných spoustu akcí, 
hlavní je samozřejmě rekonstrukce 
kanalizace a ČOV. Jedná se o více 
než stomilionovou investici. Je po-
dáno hned několik žádostí o dotace, 
jsou rozjednané další akce. Dá se 
říct, že přebírám vedení města za 
plného běhu a nezbývá mně, než se 
se vším rychle seznámit. Pracoval 
jsem už v minulém zastupitelstvu, 
mám tedy informace co a jak, ale 
není to takové, jako když jste na 
radnici každý den. 

Zmínil jste kanalizaci a ČOV. 
Jaké další akce jsou v Kunštátě 
rozjeté?

Například revitalizace Panské 
zahrady. Za to jsem moc rád, pro-
tože tahle akce je potřebná. Už 
jsem zmínil, že je podána spous-
ta žádostí o dotace, ale musíme 
brát zřetel na fi nanční stav města. 

Zdeněk Wett er.  Foto Pavel ŠmerdaZdeněk Wett er.  Foto Pavel Šmerda

Starosta Kunštátu má o svých plánech jasno
Zatím všechno zvládáme, ale ne-
můžeme se pouštět do akcí, které 
by Kunštát nadměrně zatěžovaly. 
Uvidíme tedy, jak žádosti dopad-
nou, jaká bude naše případná spo-
luúčast a teprve pak musíme v radě 
a v zastupitelstvu zvážit, jestli je to 
pro nás únosné a jsme schopni to 
zvládnout.

Jaké máte konkrétně plány vy?
Chci zvýšit prestiž Kunštátu nad 

rámec okresu a kraje. Je potřeba 
povýšit Kunštát na turistické a kul-

turní centrum nejen našeho regi-
onu. Můj předchůdce se o to také 
snažil, já chci pokračovat. Také si 
přeji, aby se Kunštát rozšiřovat co 
se týká počtu obyvatel, především 
mladých lidí a rodin s dětmi. Mezi 
naše významné investice proto patří 
výkup pozemků, jejich zasíťování a 
zpětná nabídka jako stavební místa. 
Chystám se také navázat kontakt s 
předsedy občanských aktivů našich 
místních částí, probrat s nimi plány, 
jaké mají, a domluvit se s nimi na 
podmínkách spolupráce. 

Jak si konkrétně představujete 
zvýšení presti že města?

Kunštát má vysoký kulturní, spo-
lečenský a historický potenciál. Je 
to hlavní město keramiky, zámek 
byl již v minulosti sídlem důležitého 
evropského panovníka, ke Kunštátu 
patří jedinečné pískovcové jeskyně, 
jsou s ním spjata jména jako Kepler, 
Komenský, Bochořák, Halas, Sei-
fert, Tomeš, Kundera. Tyto kunštát-
ské poklady je potřeba nejen dobře 
opatrovat, ale otevřít tuto pomyslnou 
pokladnici široké veřejnosti v uce-
lené formě a kontinuálně propojit 
aktivity jednotlivých správců tohoto 
bohatství. Je tu celá řada organizací 
a spolků, které tuto myšlenku podpo-
rují a naším úkolem je jim pomáhat. 
Všichni se chtějí zapojovat do dění 
a to vidím jako obrovské pozitivum.

Na úřad přicházíte z veterinární 
praxe. Budete v ní pokračovat?

I když jsem v uvolněné funkci, 
můžu zůstat jako OSVČ. Praxi tedy 
neukončuji, ale samozřejmě nebu-
du mít čas vykonávat ji v takovém 
rozsahu, jako dosud. Zaměstnávám 
kolegyni, která po mně vše přebere 
a doufám, že zajištění veterinární 
služby v Kunštátě zůstane na stejné 
úrovni, na jakou byli lidé zvyklí. 

Největší problém Závisti? Určitě silnice I/43

Pavel Šmerda

Závist - Devatenáctiletá student-
ka Mendelovy univerzity v Brně 
Gabriela Šmardová ze Závisti je 
vůbec nejmladší zastupitelkou obce 
či města v našem regionu. 

„Proč jsem se rozhodla už v tak 
mladém věku kandidovat? Pře-
devším mě k tomu vedla situace 
v obci. Nikdo se nechtěl ujmout 
práce v zastupitelstvu a hrozilo, 
že u nás nebude žádná kandidátka. 
Toho jsem se obávala. Na srdci mně 
ležel i osud knihovny. Právě tam 
byly v posledních letech vynalo-
ženy nemalé fi nanční prostředky, 
prošla celkovou rekonstrukcí, tak-
že jsem se bála, že bychom mohli 
spadnout pod nějakou spádovou 
obec a zúžil by se tak fi nanční tok 
nejen na knihovnu, ale i na práci 
s dětmi a další činnosti,“ doplnila 
Gabriela Šmardová. 

Ta se podle svých slov o dění 
v Závisti zajímá už od svých 15 let. 

„Tatínek byl místostarosta obce, 
takže jsem to měla doma takří-
kajíc „na talíři“. (smích). Když 
bylo potřeba s něčím pomoct, 
byla jsem vždy po ruce. Spo-
lečně s Janou Minaříkovou 
také už čtyři roky pracuje-
me v místní knihovně. 
Před časem byla 
v dost nelicho-
tivém stavu, 
takže se sna-
žíme ji postup-
ně rekonstruovat 
a udělat celkově 
atraktivní, aby se 
u nás všem líbila 
a knížky se dosta-
ly i k dětem a tee-
nagerům. Snad mohu říci, že práce 
s dětmi a mládeží se nám v obci 
daří. Pořádáme pro ně např. loučení 
s prázdninami, drakiádu, halloween, 
pro dospělé zase zábavy či hody,“ 
vysvětluje.

Co se týče času na práci pro obec, 

nemá studentka Mende-
lovy univerzity Brno, 
oboru Stavby na bázi 
dřeva, strach, že by 
si ho nenašla. „Čas 
si udělám vždycky. 
I s tím jsem do toho 

šla. Myslím si, že 
ho nebude potře-

ba o moc více, 
než kolik 
obci věnuji 
teď. I když 
nějaké admi-
nis t ra t ivní 
záležitosti 
určitě při-
budou,“ za-
myslela se 

a prozradila na sebe, že ve volném 
čase ráda plave, jezdí na kolečko-
vých bruslích, navštěvuje kina a di-
vadla, chodí na společenské akce, 
baví ji četba knih. 

Pokud jde o plány, co v Závisti 
v nejbližší době udělat, má nová za-

stupitelka rovněž jasno. „I když se 
tu za starosty Minaříka spoustu věcí 
změnilo, čímž mu chci velice podě-
kovat, pořád je co vylepšovat nebo 
dotáhnout do konce. Bylo by více 
než vhodné vybudovat dětské hřiš-
tě, pokračovat a podporovat kulturní 
činnost apod. Bohužel je to všechno 
záležitost fi nancí, takže uvidíme, 
jaké budou rozpočty. Podle toho se 
bude dění v obci vyvíjet. Co se týče 
rozvoje obce, doufám, že bychom 
mohli dosáhnout na nějaké dotační 
fondy. No a samozřejmě naší největ-
ší bolestí je silnice I/43, se kterou se 
pokusíme i nadále svádět boj. Místy 
už jde i o holý život. Věřím, že se 
nám v této záležitosti konečně poda-
ří uspět,“ uvedla Gabriela Šmardová, 
pro kterou je práce v zastupitelstvu 
zatím strop. „Žádné ambice v tomto 
směru nemám, do vysoké politiky se 
nechystám. Uvidíme, co bude po vy-
soké škole, která je teď pro mě prio-
ritou. Ale jak se říká, nikdy neříkej 
nikdy,“ dodala na závěr. 

P ři dotazu na největší 
problém obce nemusela 
Gabriela Šmardová 

dlouho přemýšlet. „Samozřejmě 
komunikace I/43. Doprava na 
této silnici, podle mého názoru, 
už dostoupila kritického vrcholu. 
Neznám přesnou statistiku, kolik 
aut za minutu projede kolem našich 
domů, ale každodenní přecházení 
je téměř životu nebezpečné. Teď 
nemluvím o dospělých, i když čekat 

na přechod silnice někdy i deset 
minut, to vyžaduje nejen pevné 
nervy, ale také notnou dávku štěstí, 
aby vám další autobus, který kvůli 
tomu nestihnete, jel pokud možno 
v dalších deseti minutách,“ uvedla 
Šmardová. 

Největší problém, podle ní, 
činí přecházení těm nejmladším. 
„Nedivím se rodičům, že každé ráno 
vodí děti přes silnici a odpoledne jim 
chodí naproti k autobusu, protože 

já bych své dítě v okolí silnice 
nepustila z ruky,“ upozorňuje s tím, 
že kritická je situace i z pohledu 
řidičů. Přetíženost kamionovou 
dopravou, nehody, opravy a kvůli 
tomu kolony, to je častý obrázek na 
této hlavní dopravní tepně našeho 
regionu. „Už i minulé vedení obce 
se snažilo s touto situací něco dělat, 
ale stále bezvýsledně. Řešením by 
pro nás byl podchod nebo nadchod, 
jenže to je investice, kterou si 

obec s naším rozpočtem nemůže 
dovolit a situaci jako takovou stejně 
nevyřeší, protože aut pod našimi 
okny bude stále přibývat. Proto 
jako nejvhodnější vidím stavbu 
rychlostní silnice R43. Co jsem 
zaslechla z odborných stavařských 
kruhů, plány na stavbu jsou prý 
připraveny, ale stále chybí fi nanční 
prostředky, nehledě na to, že akci 
blokují nejrůznější občanská 
sdružení,“ řekla Šmardová.  (pš)
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V cetkovickém družstvu 

hořelo, hasiči měli cvičení
Vít Šaroun 

točil v Blansku... 
Pokračování ze str. 1
Natáčení bylo nesmírně náročné. 

V centru Brna za rušného pátečního 
odpoledne, na zmíněné Rožmitálce, 
další stěžejní scény se odehrávaly 
v jednom blanenském bytě a růz-
ných místních uličkách, které měl 
mladičký režisér vybrány předem. 
„Moc chci poděkovat majitelům 
butiku Ina v Blansku a hotelu Ma-
cocha, kteří nám velice pomohli,“ 
pokyvuje hlavou. Pětapadesát na-
táčecích hodin od pátku do neděle. 
To naznačuje, že toho štáb příliš 
nenaspal. „Bylo to fakt náročné, 
ale s výsledkem jsme spokojeni,“ 
líbí se mu první zhlédnutí zhruba 
dvě stě padesáti minut zdrojových 
záběrů, které teď musí sestříhat na 
zhruba čtvrthodinku výsledné podo-
by krátkometrážního snímku.

Námět vzal Šaroun z povídky 
slovenského autora Štefana Kur-
bela. Kameramanem byl Matěj 
Brothánek z Brna. „To je kluk mé 
krevní skupiny. Studuje druhým ro-
kem kameru na střední škole v Pra-
ze. Na to, že má teprve šestnáct, je 
mimořádně schopný, padli jsme si, 
jak se říká, do noty. Známe se z re-
publikových soutěží, kde také sbírá 
nejrůznější ceny,“ představil svého 
parťáka, se kterým již točil i nějaké 
reklamní snímky. 

Bude Vít Šaroun opravdu studen-
tem režie a možná i novou hvězdou 
našeho fi lmu? „Šance k přijímač-
kám? Bude to taková moje první 
zkušenost, jak to chodí. Berou tak 
pět ze třiceti až padesáti, tím je ře-
čeno vše. Ale jestli to nevyjde, mám 
v záloze i jiné možnosti. Chci zkusit 
třeba žurnalistiku, baví mne psát,“ 
prozradil talentovaný autor. Bude-
me mu držet palce.

Radim Hruška

Cetkovice - Hasičská cvičení 
se většinou odehrávají takzvaně 
nanečisto. V Cetkovicích tomu ale 
bylo jinak. Doopravdy totiž hořelo. 
Hasiči využili staré budovy v tam-
ním zemědělském družstvu, která 
je určená k demolici a zapálili ji. 
Na místě krotila ohnivého kohouta 
profesionální jednotka z Boskovic 
a sbory dobrovolných hasičů z Vel-
kých Opatovic, Boskovic, Cetko-
vic a Šebetova. 

„V Cetkovicích se jednalo o tak-
tické cvičení. Výjimečné bylo tím, 
že opravdu hořelo. Osobně si ne-
pamatuji, že by se v posledních 
letech něco zapalovalo. Nechceme 
cvičit jen v Boskovicích, tamní 
fi rmy nám sice pravidelně vychá-
zejí vstříc, ale snažíme se zapojit 
i další sbory dobrovolných hasičů 
v regionu. Proto jsme se dohodli 
se zemědělským družstvem v Cet-
kovicích, které shodou okolností 
chtělo zlikvidovat starou budovu,“ 
uvedl velitel boskovických hasičů 
Antonín Hanák. 

Jak řekl, cílem každého cvičení 
je se co nejvíce přiblížit reálným 
podmínkám. V podnicích se napří-
klad prostor uměle zakuřuje. Větši-
nou se ale nedá použít voda. Hasiči 
nemohou zavodňovat hadice a čer-
pat vodu, aby nedošlo ke škodám. 
Především jde o to, aby si ověřili 
dojezdové časy jednotlivých jed-
notek, jestli jsou akceschopné, 
sleduje se také koordinace činnos-
tí při zásahu. V Cetkovicích byly 

dojezdové časy i postupy na dobré 
úrovni. 

Na místě byla k vidění ještě jed-
na novinka. A sice speciální termo-
kamera, kterou mají nově k dis-
pozici profesionálové v Blansku. 
„Funguje výborně, je to určitě po-
krok dál. Kamera rozlišuje tepelné 
spektrum. I na poměrně velkou 
vzdálenost jsou zřetelně vidět oh-
niska požáru. Přístroj navíc měří 
teplotu, a to i například konstruk-
ce. Na dohašování je to perfektní 
věc, protože se dají odhalit skrytá 
ložiska ohně,“ přiblížil Hanák.

V Cetkovicích se jednalo o před-

poslední cvičení letošního roku. To 
fi nální proběhlo v pondělí v areálu 
boskovické fi rmy Deas. Jednalo se 
o prověřovací cvičení, při kterém 
byl nahlášen požár auta. 

„Existují dva druhy cvičení. 
Může být prověřovací, o kterém 
nikdo neví a jezdí na něj většinou 
jen jedna profesionální jednotka, 
nebo taktické, které se vypraco-
vává dopředu. V druhém případě 
máme ofi ciálně propočtené dojez-
dové časy, nasazení sil a další věci. 
Každá směna profesionální hasičů 
musí během roku absolvovat dvě 
cvičení,“ dodal Hanák.

Při zásahu. Hasiči při cvičení likvidují požár, který vypukl v cetkovickém 
zemědělském družstvu.  Foto Radim Hruška

Studenti gymnázia se 
státní maturity nebojí

Blansko - Jedno ze žhavých témat současné české společnosti. Státní 
maturity. Veřejnost vyděsily výsledky generální zkoušky, které dopadly 
slušně řečeno katastrofálně. Ředitel blanenského gymnázia Pavel Henek 
je ale se studenty své školy spokojen. 

„V didaktických testech uspěli všichni, procentuální úspěšnost byla vy-
soká. Co se týče slohových prací, neuspěli dva žáci. Ne, že by je měli tak 
špatné, ale byly u nich formální chyby, na které se při samotných státních 
maturitách nebude přihlížet,“ prozradil. V případě testů z matematiky 
měli ti, co si vybrali lehčí stupeň obtížnosti úspěšnost devadesát procent, 
v případě těžšího kolem pětasedmdesáti procent. 

„Nepřikládám tomu ale nějak velkou váhu. Důležité bylo vyzkoušet 
logistiku, i studenti ke generálce nepřistupovali zcela vážně. U maturity 
samotné předpokládám ještě lepší výsledky,“ myslí si ředitel.

Minulý týden se konal na gymnáziu den otevřených dveří. „Potěšilo 
mne, že zájem byl větší než v předchozím roce. O dvacet až třicet procent 
v případě čtyřletého i osmiletého studia,“ pokyvuje hlavou. Podle něho 
to bylo dáno i tím, že se stejný den konala v nedalekém Dělnickém domě 
burza středních škol a rodiče s dětmi se zastavili i v jeho škole.

V rámci této akce tam proběhla i soutěž studentů ve hře piškvorky. 
„Zúčastnilo se jí dvanáct družstev z pěti středních škol. Nejúspěšnější byl 
tým z boskovického gymnázia,“ prozradil výsledky Henek.  (bh)

Nejlepší. Postup do krajského kola soutěže v piškvorkách si vybojovalo 
družstvo boskovického gymnázia. Foto archiv 

Boskovice - V polovině pro-
since se budou měnit jízdní řády 
Českých drah. V té souvislosti se 
počítá se zrušením autobusového 
spoje do Boskovic, který navazuje 
na rychlík z Prahy, který přijíždí do 
Skalice nad Svitavou ve 23.17 hod. 
To se ale nelíbí vedení boskovické 
radnice, které požaduje zachování 
současného stavu.

Krajský úřad Jihomoravského 
kraje ale městu zatím nevyhověl. 
Podle jeho vyjádření není možné 
požadavek technicky uskutečnit. 
„Z propočtu provedeného koordi-
nátorem integrovaného dopravního 
systému vyplývá, že vedení nového 

páru spojů na lince IDS JMK č. 250 
v úseku Skalice nad Svitavou - Bo-
skovice v pracovních dnech a v ne-
děli by znamenalo nárůst nákladů 
o 108 tisíc korun za rok. Finanční 
prostředky Jihomoravského kraje 
určené na dopravní obslužnost jsou 
však velmi omezené a v současné 
době nám neumožňují zvyšovat 
rozsah objednané dopravy. Trvá-
li váš zájem na navázání přípojů 
k R 861 ve Skalici nad Svitavou, 
může si Město Boskovice objednat 
tento pár autobusových spojů samo 
formou smlouvy o nadstandardní 
obsluze,“ stojí ve vyjádření kraje.

S tím se ale Boskovičtí nehodlají 

smířit. „Kraj se při zavádění inte-
grovaného dopravního systému za-
vázal, že zajistí přípoje na všechny 
rychlíky,“ uvedla boskovická mís-
tostarostka Jaromíra Vítková. Jak 
řekla, budou probíhat další jednání, 
kde se budou zástupci boskovické 
radnice snažit rozhodnutí zvrátit. To 
nejbližší se uskuteční v první polo-
vině prosince. „Spoj je využívaný 
hlavně v druhé polovině týdne, kon-
krétně ve čtvrtek a v pátek, kdy se 
vracejí studenti z Prahy. Ve zbývají-
cích dnech je jeho vytíženost malá. 
Naší snahou nicméně je zabezpečit 
co nejvyšší komfort pro naše obča-
ny,“ dodala Vítková.  (hrr)

Nesouhlasí se zrušením přípoje

Blanensko a Boskovicko - Po-
licisté se zaměřili na kontroly 
myslivců na honech. Příslušníci 
z Inspektorátu pro zbraně, střelivo, 
výbušniny a drogy prověřují, jestli 
mají vše v pořádku a zda nemanipu-
lují se zbraní pod vlivem alkoholu. 

Poslední z kontrol se uskutečni-
la v pátek 12. listopadu v Sudicích. 
Policisté upřeli svoji pozornost 
také na prověření zbraní, platnost 
zbrojního průkazu, loveckého lístku 
a pojištění. Čtrnáct kontrolovaných 
myslivců mělo všechno v pořádku. 

„To však nebývá obvyklé. Napří-
klad letošní první policejní kontrola 
na honu v Sebranicích nedopadla 
dobře. Odhalila totiž jednoho mys-
livce pod vlivem alkoholu. Decho-
vá zkouška u něj ukázala 0,4 pro-
mile alkoholu v dechu. Policisté 
s ním tuto skutečnost vyřešili jako 
přestupek, myslivec zaplatil bloko-
vou pokutu ve výši pět set korun,“ 
uvedla blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková s tím, že podobné akce 
budou pokračovat i v následujících 
týdnech.  (hrr)

Policisté se zaměřili
na kontrolu myslivců

Otevření Tesca: 
doprava zhoustne

Boskovice - S dopravními kom-
plikacemi se mohou setkat od 
4. prosince řidiči v Boskovicích. 
V souvislosti s otevřením nákupní-
ho centra Tesco v  Chrudichromské 
ulici se dají očekávat zejména při 
vyjíždění na hlavní silnici Otakara 
Kubína dopravní zácpy. „Dopo-
ručujeme využít pro odjezd ze su-
permarketu Chrudichromskou ulici 
směrem vlevo a dále se po nové 
ulici s názvem Průmyslová dostat 
ke kruhovému objezdu u nemocni-
ce a dál na výjezd do centra nebo 
k Mladkovu,“ uvedla blanenská po-
licejní mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Černou Horu povede 
starosta Ondřej Měšťan

Černá Hora - Pětapadesátiletý Ondřej Měšťan se stal 15. listopadu 
novým starostou Černé Hory. Ve funkci tak nahradil Bohumila Hlavičku, 
který městys vedl od roku 1990. V tajném hlasování dostal od zastupitelů 
sedm hlasů, dva hlasy obdržel Jiří Vladík a jeden Naděžda Šabrňáková. Ta 
se nakonec ujme pozice místostarostky, když až v dodatečné volbě porazila 
poměrem 6:5 Darka Sejbala. Finanční výbor povede Jozef Regec, kontrol-
ní Jitka Bartošová, ve vodárenském svazku bude Černou Horu zastupovat 
tajemník Jiří Rydval. 

„Je tady spousta rozdělaných akcí. Za naše sdružení jsme se ve volebním 
programu zavázali, že je dokončíme. Myslím si, že na nic jiného prostředky 
ani čas nebude,“ řekl ke svým plánům nový starosta s tím, že se jedná např. 
o dokončení nového fotbalového hřiště, úpravu cest a chodníků a práce na 
koupališti. 

Ondřej Měšťan také věří, že se podaří uklidnit zjitřenou amosféru, která 
v Černé Hoře v posledních měsících panovala a lidé potáhnou za jeden 
provaz. „Počítám s tím, že to bude také jedno z témat při zasedání zastu-
pitelstva. Každopádně chci slíbit, že budu respektovat názor lidí,“ doplnil 
muž, který bude na radnici pracovat jako uvolněný a dosud je zaměstnaný 
ve Velkých Opatovicích jako vedoucí ve fi rmě na výrobu dveří.  (pš)

Akce. Minulou sobotu se úderem jedenácté hodiny dal v Blansku od kostela do pohybu průvod patrona města svatého Marti na a jeho družiny. Již počtvrté ji vítaly v ulicích města stovky lidí. Počasí se mimořádně vydařilo. Celo-
víkendová akce, jejíž hlavní část se odehrála v zámeckém parku, pokračovala i v neděli dalšími drobnými akcemi. 3x foto Bohumil Hlaváček

Němčice - Putovní výstava zpra-
vodajů obcí regionu Moravský kras 
a Černohorsko začala o víkendu 
v Němčicích. „Chceme lidem ukázat 
obecní a městské zpravodaje. Jejich 
tvůrcům pak umožnit srovnání a na-
bídnout inspiraci při jejich tvorbě,“ 
řekla při vernisáži jedna z organi-
zátorek Olga Hájková. Jak uvedl 
starosta Vavřince Miloslav Novotný, 
zpravodaje jsou v dnešní době nedíl-
nou součástí života obcí, přinášejí in-
formace nejen z oblasti samosprávy, 
ale také seznamují občany se spole-
čenským a kulturním děním. 

Součástí výstavy je i soutěž o Nej-
lepší obecní zpravodaj a Nejlepší 
zpravodaj města a městyse. „O vý-
sledcích rozhodnou občané a čtenáři 
v jednotlivých knihovnách, kde se 
výstava uskuteční,“ uvedl starosta.

V Němčicích začala putovní výstava zpravodajů
Putovní výstava zpravodajů se 

uskuteční od listopadu 2010 do červ-
na 2011 v knihovnách ve Veselici, 
Němčicích, Ráječku, Černé Hoře, 
Kotvrdovicích a Vilémovicích. Kro-
mě nejlepších zpravodajů budou vy-
hlášeny  i Cena Obce Vavřinec, Cena 
Roberta Sedláka za badatelskou čin-
nost a Cena Zrcadla Blanenska a Bo-
skovicka pro vylosovaného hlasují-
cího čtenáře. Vyhodnocení a předání 
cen proběhne v červnu 2011 v nově 
otevřené knihovně ve Veselici.

„Vystavené zpravodaje budou po 
ukončení soutěže uloženy v knihov-
ně ve Veselici a stanou se součástí 
nově budovaného knižního fondu 
regionální literatury Moravského 
krasu,“ dodala Olga Hájková. Vý-
stava v Němčicích potrvá do 28. lis-
topadu.  (pš) Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda
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„Slyšel jsem, pane Kropáček, že vám někdo zastřelil manželku vaším vlastním revolverem.“ 
„Ano, ale to není všechno. On ji dokonce zastřelil (tajenka).“

pro zábavu...pro zábavu...
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STŘEDNÍ TĚŽKÉ

Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ
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ROČNÍ 
OBDOBÍ ÚTOK

ZELENI-
NOVÉ 

POKRMY

LOUTKY 
(SLOV.)

PLOŠNÁ 
MÍRA TAJENKA HLEDISKO DOUTNÍK ČIDLA 

ZRAKU SEKCE STINNÁ 
MÍSTA

OPĚT VIKUŇA POTÁČ

PALMA

SKLON
ŘECKÉ 

PÍSMENO 
(FON.)

VYUČOVAT
ZÁJMENO 
OSOBNÍ

NEVELKÝ 
PŘÍVAL 
KRUP

TRNOVNÍKY

VĚNO 
(SLOV.)

VÁPENCO-
VÉ ÚZEMÍ

VZ. NITRIDU 
VANADU

PES

ŽACÍ 
NÁSTROJ

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ

MUŽSKÉ 
JMÉNO

CHUCHVAL-
CE

OBILNINA

KVĚTEN 
(ANGL.)

POLYNÉS-
KÝ NÁPOJ

KLÍČ 
(ANGL.)

OBDĚLÁ-
VAT POLE

SPĚCH

SPZ OKR. 
KOLÍN

ALOISIE 
(DOM.)

SPISY DÍL

PŘÍTOK 
IRTYŠE

HOSTINA
LUPEN

LAPÁK
KOVO-
NOSNÁ 

HORNINA
JSOUCÍ 

POSLEDNÍ-
HO DNE 
V ROCE

JINAK NICKA
ZÁRMUTEK

ZKR. TECH. 
SLUŽEB
NIMRA

ŠEPTÁNÍ
ZKR. SVĚT. 
POHÁRU

ELEKTRODA

NOUZE
ŠICÍ 

VLÁKNO

KONEC 
V ŠACHU
REVERS

ODĚV DOUPĚ
DRAHÁ

ZNAČKA 
RADIA

PUNTÍKY
MODLA RYTMICKÝ 

CELEK

ZN. DUSÍKU 
(FON.)

DRUH 
JELENA
PYTEL

PODNĚCO-
VAT
ČÁST 

CHRUPU
ROZKOŠ 

Z 
POLEDNÍHO 

JÍDLA

ZNAČKA 
ÚSTNÍ 
VODY

SOUDNÍ 
ŘÍZENÍ

JEDNOTKA 
ČASU

TAKOVÁ OBALY ŽENSKÝ 
HLAS

Poznej, co je na obrázku
Také dnes máte možnost ti povat, co se skrývá na obrázku. Pro ty, kteří 

se se soutěží setkávají poprvé, připomínáme, že vaším úkolem je poznat, 
jaký obrázek známého objektu nebo fotografi i osobnosti  jsme ukryli. 

Postupně budeme odhalovat další části  fotografi e. Pokud si budete 
jistí , co nebo kdo je na obrázku, pošlete nám svoji odpověď co nejrych-
leji, vždy však nejpozději do konce týdne na adresu Zrcadlo Blanenska 
a Boskovicka, náměstí  Svobody 2, 678 01 Blansko, nebo prostřednictvím 
e-mailu soutez@zrcadlo.net. 

Soutěž bude ukončena vždy v týdnu, ve kterém nám přijdou správné 
odpovědi. Z nich pak vylosujeme výherce, který se může těšit na drobnou 
cenu. Soutěž bude mít i další kola, takže pokud se vám nepodaří uhád-
nout obrázek nyní, nezoufejte. Budete mít další šanci.  (zbb)

Dnešní krátký test vy-
zkouší, jak moc si pa-
matujete dobu, kdy češ-
tí  a slovenští  sportovci 
startovali pod jednou 
vlajkou. Za správných 
alespoň třináct odpovědí 
si napište jedničku.

1) Jediným československým ví-
tězem evropské klubové pohárové 
soutěže je 

a) Sparta Praha
b) Dukla Praha
c) Slovan Brati slava

2) Československo se stalo popr-
vé mistrem světa v hokeji v roce

a) 1939
b) 1947
c) 1949

3) Krasobruslařka Hana Mašková 
získala na ZOH 1968 v Grenoblu

a) zlato
b) stříbro
c) bronz

4) Na LOH v Soulu 1988 získali 
pro Československo zlato

a) Jozef Pribilinec a Miloslav
    Mečíř
b) Miroslav Varga a Jana Novotná
c) Jan Železný a Miloslav Bednařík

5) Milena Duchková reprezento-
vala

a) v plavání
b) ve vodním slalomu
c) ve skocích do vody

6) Ladislav Vácha sbíral olympij-
ské medaile

a) ve veslování
b) v kanoisti ce
c) v gymnasti ce

7) Československé pozemní hoke-
jistky byly druhé na Olympijských 
hrách

a) 1972 v Mnichově
b) 1976 v Montrealu
c) 1980 v Moskvě

8) Prvním československým vítě-
zem cyklisti ckého Závodu míru se 
stal

a) Jan Veselý
b) Jan Smolík
c) Vlasti mil Moravec

9) Fotbalista Antonín Panenka po 
odchodu do zahraničí zářil v dresu

a) Bayernu Mnichov
b) Austrie Vídeň
c) Rapidu Vídeň

10) Hokejista Milan Nový patřil 
neodmyslitelně k týmu

a) Litvínova
b) Kladna
c) Plzně

11) Stolní tenista Milan Orlowski 
se může pyšnit ti tulem

a) mistra Evropy
b) mistra světa
c) ani jedním

12) Československá republika vy-
hrála presti žní tenisový Davis Cup 
v roce

a) 1980
b) 1982
c) 1984

13) Vilém Mandlík se proslavil 
jako

a) dálkař
b) vytrvalec
c) sprinter

14) Slavný fotbalový kanonýr Jo-
zef Adamec působil většinu kariéry 
v dresu

a) VVS Košice
b) Spartaku Trnava
c) Interu Brati slava

15) Závodník Milan Špinka sou-
těžil v

a) motokrosu
b) autokrosu
c) ploché dráze

VYZKOUŠEJTE SI SVOJE ZNALOSTI Z DĚJIN VYZKOUŠEJTE SI SVOJE ZNALOSTI Z DĚJIN 
ČESKOSLOVENSKÉHO SPORTUČESKOSLOVENSKÉHO SPORTU

Správné odpovědi:
 1c, 2b, 3c, 4a, 5c, 6c, 7c, 8a, 9c, 

10b, 11a, 12a, 13c, 14b, 15c.
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AKCEAKCE
Adamov - Městské kulturní středisko v 17.45 hod.: Neznámá republika Tuva, 
přednáška Aleše Spurného. 
Blansko - Dům s pečovatelskou službou v 9 hod.: Vyrábíme adventní věnce. 
Blansko - Klub Ulita v 18.30 hod.: Dílna malování na sklo, vede Anička Skryjová. 
Boskovice - Mateřské centrum v 16.30 hod.: Co číst dětem, povídání o litera-
tuře pro malé, menší a nejmenší s Lídou Huvarovou. 
Boskovice - Videosál Katolického domu v 16 hod.: Rusko - Petrohrad, přednáš-
ka Josefa Prose. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.30 hod.: Kosmeti ka pro maminky, 
v 10 hod.: Beruščina hernička + pohádka, v 16 hod.: Prezentace potřeb pro 
domácnost. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Výroba adventních věnců. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a děti  v 16 hod.: Tvořivá 
dílnička a Herna. 
Lysice - Tělocvična ZŠ v 17 hod.: Cvičí celá rodina. 

DIVADLODIVADLO
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Na správné adrese, hraje Divadlo Háta.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dál než se zdálo.
Boskovice v 19.30 hod. Wall Street: Peníze nikdy nespí.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Karate Kid.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dělnický dům v 18 hod.: Flétnový koncert Hany B. Colombo s klavír-
ním doprovodem Inny Aslamasové.

AKCEAKCE
Adamov - Městský klub mládeže v 15 hod.: Ruční papír, tvoření. 
Blansko - Knihovna v 16 hod.: Ten píše to a ten zas tohle, beseda se spisovate-
lem Alexanderem Stainforthem.
Blansko - Klub Ratolest v 16 hod.: Podpůrná skupina pro dobrovolníky, beseda 
s J. Sedlákovou. 
Blansko - Dělnický dům v 18 hod.: Taneční prodloužená. 
Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Blansko historické, o dějinách a nejstarší 
literatuře o Blansku hovoří Pavel Svoboda. 
Boskovice - Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat s Monikou 
Fialovou. 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 14 hod.: Šikovné ruce, soutěž pro všechny.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15 a 16 hod.: Hudební škola - První krůč-
ky k hudbě + Robátka, hudební školička pro děti  4 - 18 měsíců a od 19 měsíců do 
4 let, v 16 hod.: Shiatsu pro maminky, v 19.30 hod.: Intervalový aerobik. 
Kunštát - Restaurace Kulturní dům v 18 hod.: Přednáška cestovatele Miloše 
Štourače o jeho cestě po Střední Americe - Guatemale, Hondurasu a Belize. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Zahajujeme mikulášské a vá-
noční tvoření. 
Rájec-Jestřebí - Sál K-áčko v 17 hod.: Kanada, Aljaška, přednáška Karla Kocůrka. 

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: Malostranská zimní pohádka, dětské diva-
delní představení. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dál než se zdálo.
Boskovice v 19.30 hod. Wall Street: Peníze nikdy nespí.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Karate Kid.

AKCEAKCE
Blansko-Klepačov - Dělnický dům v 15.30 hod.: Beseda s důchodci s kulturním 
programem.
Blansko - Dělnický dům v 18 hod.: Taneční prodloužená. 
Boskovice - Muzeum Boskovicka v 19 hod.: Malířovy děti , Eva a Vladimír Ře-
hořkovi, moderovaná beseda s potomky akad. malíře Franti ška Řehořka při 
příležitosti  výročí jeho narození. 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13 hod.: Knofl íkáda.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a děti  v 9 hod.: Herna. 

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Román pro muže.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Fish Tank.
Doubravice v 18 hod. Wall Street: Peníze nikdy nespí.

KONCERTKONCERT
Blansko - ZUŠ Kollárova 8 v 18 hod.: Koncert učitelů ZUŠ Blansko. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Knihovna v 9 hod.: Předvánoční výstava, vystaveny a k zakoupení bu-
dou připraveny knihy, kalendáře, keramika, perníčky, výrobky z pedigu, korál-
ky, malovaná sklíčka, ručně malovaný texti l, dekupáž.

AKCEAKCE
Adamov - Městský klub mládeže v 10 hod.: Adventní kalendáře, tvoření. 
Blansko - Nám. Republiky ve 14.30 hod.: Slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu, koledy v podání Dětského chrámového sboru kostela sv. Marti na, v 15 hod.: 

Předvánoční vystoupení Dětského folklorního souboru Drahánek a Cimbálové 
muziky Drahan, v 15.45 hod. Koncert Dechové hudby města Blanska, v 16.30 
hod. Václav Upír Krejčí, v 17.30 hod.: Rozsvícení vánočního stromu a rozdávání 
cukrovinek dětem, které přijdou převlečené za čertí ky nebo andílky.
Kořenec - Mateřská škola v 18 hod.: Vzpomínková akce u příležitostí  120. vý-
ročí narození akademického malíře Franti ška Řehořka a 130. výročí zahájení 
výuky v ZŠ. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a děti  v 15.30 hod.: Tan-
cování pro děti . 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Karate Kid.
Blansko ve 20 hod. Wall Street: Peníze nikdy nespí.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Román pro muže.
Jedovnice v 18 hod. Román pro muže.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Resident evil: Aft erlife.
Olešnice v 19 hod. Góóól! III
Šebetov v 19.30 hod. Kajínek.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Román pro muže.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Katolický dům v 8 hod.: Vánoční výstava aneb Zlaté české ručičky, 
výstava rukodělných prací sdružení a organizací působících v Blansku. 
Lysice - Knihovna v 9 hod.: Předvánoční výstava, vystaveny a k zakoupení bu-
dou připraveny knihy, kalendáře, keramika, perníčky, výrobky z pedigu, korál-
ky, malovaná sklíčka, ručně malovaný texti l, dekupáž. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Restaurace Na pražci ve 20 hod.: Taneční večer, hraje Tom Sawyer Band. 
Letovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Rebel, Sagitt ary, Vel-
vet Storm, I.U.CH.

AKCEAKCE
Blansko - Dům dětí  a mládeže v 9 hod.: Předvánoční „dámská jízda“, pohodové 
předvánoční posezení pro všechny malé slečny a dívky. 
Blansko - Knihovna ve 14 hod.: Den pro dětskou knihu, beseda se spisovatel-
kou Jaroslavou Pašti kovou, vystoupení dětí  ze ZUŠ Blansko. 
Blansko - Knihovna ve 14 hod.: Den pro dětskou knihu. 
Blansko - Klub Ratolest v 15.30 hod.: Kocour v botách, loutková pohádka Cen-
tra Motýlek Rájec-Jestřebí. 
Blansko - Kryté lázně v 16 hod.: Dovádění ve vodě, akce pro širokou veřejnost 
s dětmi do šesti  roků. 
Blansko-Klepačov - U zvoničky v 16.30 hod.: Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromku s kulturním programem.
Blansko - Adventní kostelík v 19 hod.: Adventní slavnost. 
Boskovice - Mateřské centrum ve 14.30 hod.: Výroba adventních věnců a Mi-
kulášské tvoření pro děti . 
Jevíčko - Hotel Morava v 18 hod.: Křest CD Malohanácké muziky. 
Lazinov - Obecní úřad v 16 hod.: Dámská jízda.
Sulíkov - Tvořivá školička v 18 hod.: Národní parky Litvy, cestopisný fi lm, své 
zážitky z cest doprovodí slovem a svým úsměvným hanáckým humorem foto-
graf Josef Franz z Prostějova. 
Uhřice - Kulturní dům v 17 hod.: Poslední leč.
Velké Opatovice - Klub českých turistů v 8 hod.: Zamykání turisti ckých cest 
v okolí Velkých Opatovic. 
Vranová - Kulturní dům ve 14 hod.: 3. adventní setkání.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Karate Kid.
Blansko ve 20 hod. Wall Street: Peníze nikdy nespí.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Román pro muže.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Resident Evil: Aft erlife.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Pavel Smetáček a Traditi onal Jazz Studio. 
Kunštát - Zámek v 17 hod.: Tomáš Najbrt, předadventní koncert. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Adamov - Městské kulturní středisko Ptačina v 16 hod.: Kdyby ti síc klarinetů, 
vernisáž výstavy více než padesáti  fi gurek z plastu, kovu, skla a dalších materi-
álů Karla Malana, vystoupí folková skupina Pocity. 
Blansko - Katolický dům v 8.30 hod.: Vánoční výstava aneb Zlaté české ručičky, 
výstava rukodělných prací sdružení a organizací působících v Blansku. 
Lysice - Zámek v 10 hod.: Advent na zámku, prohlídky vánočně vyzdobeného 
zámku, v renesančním salonku možnost nákupu adventních věnečků a dekora-
cí, řezbář, paličkované betlémy a kastelánčin punč. 
Lysice - Knihovna v 9 hod.: Předvánoční výstava, vystaveny a k zakoupení bu-
dou připraveny knihy, kalendáře, keramika, perníčky, výrobky z pedigu, korál-
ky, malovaná sklíčka, ručně malovaný texti l, dekupáž. 
Velké Opatovice - Zámecký sál v 10 hod.: Prodejní vánoční výstava, vazby s 
vánoční témati kou, dárkové zboží, perníkové zboží, výrobky z medu, šperky, 
svíčky a další dárkové zboží.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko-Klepačov - Restaurace Na kopci ve 20 hod.: Posezení u cimbálu, hraje 
Drahan. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Boins. 
Lipovec - Sokolovna ve 20 hod.: Skautský bál, hraje Pohoda. 
Okrouhlá - Sokolovna ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Tamdem.

AKCEAKCE
Letovice - Masarykovo nám. v 16 hod.: Rozsvícení vánočního stromu, účinkují 
Dětský pěvecký sbor ZUŠ Sluníčko, Komorní sbor Carpe diem při MKS Letovice, 
Smíšený pěvecký sbor B. Marti nů při MKS Letovice, VDO ZUŠ Letovice, v rámci 
akce představí a nabídnou své výrobky klienti  Diakonie ČCE - Centrum denních 
služeb Letovice.

Boskovice - Masarykovo nám. v 17 hod.: Slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu, možná přijde i Kuky. 
Černovice - Náves v 17 hod.: Rozžíhání vánočního stromu. 
Doubravice - Nám. Svobody v 16 hod.: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 
Lysice - Náměstí  Osvobození v 16 hod.: Slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu, vystoupí pěvecký sbor základní školy, sbírka pod vánočním stromem bude 
určena pro Oblastní charitu Blansko. 
Olešnice - Náměstí  ve 13 hod.: Adventní trhy.
Rájec-Jestřebí - Náměstí  v 16 hod.: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 
Skalice - Náves v 16.30 hod.: Slavnostní rozsvěcení adventního stromu.
Velké Opatovice - Před kostelem sv. Jiří ve 14 hod.: Žehnání adventních věnců 
a rozsvícení vánočního stromu. 

KINA KINA 
Blansko v 15 hod. Představení pro děti : Veselé Vánoce aneb Karlíkovo zimní 
dobrodružství.
Blansko v 17.30 hod. Karate Kid.
Blansko ve 20 hod. Wall Street: Peníze nikdy nespí.
Boskovice v 15 a 19.30 hod. Kuky se vrací.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dřevěný kostelík v 18.30 hod.: Soubor Cantus Et Cordis, barokní hudba. 
Křti ny - Chrám Páně Jména Panny Marie v 16 hod.: Koncert studentského ko-
morního orchestru Musica Nova.
Kunštát - Zámek v 15 hod.: Doubravnické kytarové kvarteto, trio Bel Canto, 1. 
adventní koncert. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Katolický dům v 7.30 hod.: Vánoční výstava aneb Zlaté české ručičky, 
výstava rukodělných prací sdružení a organizací působících v Blansku. 
Lysice - Zámek v 10 hod.: Advent na zámku, prohlídky vánočně vyzdobeného 
zámku, v renesančním salonku možnost nákupu adventních věnečků a dekora-
cí, řezbář, paličkované betlémy a kastelánčin punč.

AKCEAKCE
Adamov - Městské kulturní středisko v 9.30 a 10.45 hod.: Dopoledne s pohád-
kou - Loutkohraní. 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Turungalila - Píseň a hymna života Olivera 
Messiaena, známý muzikolog Miloš Navrátil představí na besedě svoji kni-
hu. 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 14.10 hod.: Odpoledne správných holek, 
v 16.45 hod.: Výtvarné hrátky - Mikuláš.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Scott  Pilgrim proti  zbytku světa.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. The Social Network.

AKCEAKCE
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Co děláme pro své tělo, beseda s Ivanou 
Klimešovou. 
Boskovice - Zámecký skleník v 18 hod.: Osobní sen, cesta ke zdraví a štěstí , 
přednáška Patricie Anzari. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička, v 15 hod.: 
Přiveď si babičku a dědu, vícegenerační setkání. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Korálkování s Maruškou. 
Lysice - Tělocvična ZŠ v 17 hod.: Cvičí celá rodina. 

KINA KINA 
Blansko ve 20 hod. Scott  Pilgrim proti  zbytku světa.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. The Social Network.
Jedovnice v 18 hod. Ondine.
Letovice v 19.30 hod. Wall Street: Peníze nikdy nespí.

AKCEAKCE
Blansko - Knihovna v 17 hod.: Čertův kopec, zdobení perníků kornoutkovou 
technikou i štetcem s Evou Zigalovou. 
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. 
Jedovnice - Mateřské centrum v 9.30 hod.: Mikulášská dílnička. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Scott  Pilgrim proti  zbytku světa.
Boskovice v 19.30 hod. Hlava-ruce-srdce.
Doubravice v 18 hod. Karate Kid.
Letovice v 19.30 hod. Wall Street: Peníze nikdy nespí.2
Sloup v 19 hod. Román pro muže.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Vánoční prodejní výstava tradičních řemesel. 
Letovice - Kulturní dům v 18 hod.: Betlémy a vánoční zvyky, vernisáž.

čtvrtek 2. prosincečtvrtek 2. prosince
AKCEAKCE

Blansko - Fotbalová hospůdka na hřišti  TJ ČKD Blansko v 9 hod.: Úspory ener-
gie při plánování i v praxi, seminář, přihlášky na tel. 511 141 728 a e-mailu: 
horakova@mas-moravsky-kras.cz.
Křti ny - Společenský sál v 18.30 hod.: Bali - ostrov zázraků, beseda s Alicí Au-
dyovou. 

KINA KINA 
Blansko v 17 a 20 hod. Harry Pott er a Relikvie smrti  - část 1.
Boskovice v 17 hod. Sammyho dobrodružství 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Tacho.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Koncert dvojice Eva a Vašek. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Vánoční prodejní výstava tradičních řemesel. 

pátek 3. prosincepátek 3. prosince
AKCEAKCE

Adamov - Městský klub mládeže v 16 hod.: Možná přijde i Mikuláš, předmiku-
lášská besídka, soutěže, tanec, hry. 
Blansko - Bowling v 16 hod.: Je nás o jednoho více, posezení s psychologem 
Miroslavem Šamalíkem. 
 Pokračování na str. 16



Kompletní Kompletní 
výsledky výsledky 

Tipovačky Tipovačky 
najdete na najdete na 
straně 13straně 13SPORTSPORT Blanenska a Boskovicka
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1. Bolo ské špagety, sýr 59,-, 2. Játra pana starosty, opékaný brambor 59,-, 3. Vep ové, zelí, houskový knedlík 65,-, 4. Smažené hermelínové p ekvapení, opékaný brambor, tatarka 69,-, 5. Ku ecí plátek zape ený sýrem, hranolky 69,-, 6. Zeleninový salát se šunkou, 
sýrem a vejcem, dresink 75,-, 7. Vep ový steak, fazolky na slanin , hranolky 79,-, 8. Ku ecí nudli ky se šunkou a cibulí, zelenina, krokety 79,- 

1. Smažený kv ták, va ený brambor, tatarka 59,-, 2. Hrachová kaše, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 3. Sládk v guláš, houskový knedlík 65,-, 4. Ku ecí „Ondráš“, okurek 69,-, 5. Brn nský drak, hranolky 69,-, 6. T stovinový salát s ku ecím masem 75,-, 
7. Ku ecí steak s hermelínem, obloha, hranolky 79,-, 8. Steak ze šunky na grilu, obloha, va ený brambor 79,-, 9. Bramborové šišky s mákem 59,-

1. Hov zí maso, špenát, va ený brambor 59,-, 2. Ku ecí nudli ky se sýrovou omá kou, t stoviny 59,-, 3. Vep ové výpe ky, hrášek dušený na slanin , va ený brambor 65,-, 4. Ku ecí stehno na paprice, houskový knedlík 69,-, 5. Mexická masová sm s, bramborá ky 69,-, 
6. Zeleninový salát se smaženým hermelínem a ananasem 75,-, 7. Vep ový steak ve vejci, hranolky, zelenina, esneková tatarka 79,-, 8. Šunka v t stí ku, obloha, va ený brambor, tatarka 79,-, 9. Buchti ky s krémem 59,- 

1. Hov zí maso, rajská omá ka, houskový knedlík 59,-, 2. Sekaná pe en , bramborová kaše, okurek 59,-, 3. Ku ecí  amendr, opékaný brambor 65,-, 4. Vep ový ízek v esnekovém t stí ku, va ený brambor, tatarka 69,-, 5. Bramborové knedlíky pln né uzeninou, 
ervené zelí a ½ opékaný párek 69,-, 6. Zeleninový salát s ku ecími nudli kami, nivový dresink 75,-, 7. Smažené žampionové hlavi ky pln né tvar žky, obloha, opékaný brambor, tatarka 79,-, 8. Grilované šunkové proužky, zeleninová obloha s dresinkem, pe ivo 79,-

1. Vep ové výpe ky, va ený brambor, okurek 59,-, 2. Smažený sýr, opékaný brambor, tatarka 59,-, 3. Vep ové chili kosti ky, dušená rýže 65,-, 4. Ku ecí plátek na žampionech, hranolky 69,-, 5. Sví ková na smetan , houskový knedlík 69,-, 6. Zeleninový salát se smaženým 
pangáciem 75,-, 7. Smažený ku ecí ízek pln ný nivou a šunkou, zelenina, va ený brambor 79,-, 8. Vep ový steak s grilovanou šunkou, sázené vejce, obloha, hranolky 79,-

TÝDEN SE ŠUNKOU                                              Denní menu (10-14 hod.) od pond lí 22. 11. do pátku 26. 11., 59-79 K                                             Polévka dle denní nabídky 

INZERCE

Bohumil Hlaváček

Blansko - Již po třinácté se sešli 
fotbalisté v blanenské hale TJ ČKD 
na závěr podzimní sezony na letos 
mimořádně kvalitně obsazeném 
Memoriálu Dana Němce. Výběr 
Zrcadlo Team startoval již potřetí. 
Po premiérové druhé příčce a loň-
ském vítězství si znovu jeho hráči 
věřili. Tentokrát ale rozhodl para-
doxně hned první zápas hraný ráno 
o půl deváté. Blansko v něm prohrá-
valo 0:1 a 1:2, pak ale otočilo na 4:2 
ve svůj prospěch. Málokdo v té době 
tušil, že viděl neplánované fi nále 
celého turnaje. Ten se totiž tentokrát 
hrál za účasti šesti týmů systémem 
každý s každým. A protože Blan-
sko již jen remizovalo s juniorkou 
Zbrojovky, nestačil Zrcadlo Teamu, 
podle všech pak jednoznačně nej-
lépe hrajícímu mužstvu turnaje, již 
ani plný bodový zisk na obhájení 
prvenství.

Blansko si tak na akci, která při-
pomíná památku jednoho z nejlep-
ších fotbalistů své historie, po dlou-

hé době připsalo výhru. „Byla to 
taková náplast po nepříliš vydařené 
podzimní sezoně,“ pousmál se tre-
nér Roman Šindelka. „Nijak zvlášť 
jsme se na turnaj nepřipravovali, 
kluci ale dnes hráli fantastický fot-
bal. Škoda, že jsme s týmem Zrca-
dla nehráli až na závěr, mělo by to 
úplně jinou atmosféru a šťávu. Obě 
tato mužstva předváděla jednoznač-
ně nejlepší futsal. Turnaj byl celkově 
výborný, proto mne dvojnásob těší 
naše výhra,“ radoval se kouč. Na 
třetím místě skončila brněnská juni-
orka, silná polská druholigová Leg-
nica se musela spokojit tentokrát jen 
s pomyslnou bramborovou medailí. 
Pátá byla Třebíč, šestý Čebín.

Nejlepším hráčem byl vyhlášen 
Ondřej Paděra, dvaadvacetiletý 
boskovický mladíček v barvách 
Zrcadla Teamu, jinak kmenový hráč 
brněnské Zbrojovky. Brankářskou 
cenu si odnesl blanenský Martin 
Sehnal. Trofej nejlepšího střelce 
měla dva vítěze – Lukáše Martínka 
(Zrcadlo Team) a Radima Farníka 
(Blansko), oba dali pět branek.

Memoriál Dana Němce se hrál po třinácté v blanenské sportovní hale. Zrcadlo Team byl druhý

První zápas se stal finálem celého turnaje
Antonín Juřica, trenér: Zrcadlo 

Team koučuji potřetí za sebou. Toto 
mužstvo je skvělé. Dovolím si říct, 
že po herní stránce jsme byli jasně 
nejlepší. Bohužel jsme s Blanskem 
hráli hned ráno, kdy ještě tým nebyl 
tak sehraný, škoda. 

Libor Škvarenina: Moc mne 
mrzí, že mi zranění nedovolilo 
nastoupit. Kluci předvádí parádní 
podívanou, to se musí líbit. Když už 
nevyhrál Zrcadlo Team, tak aspoň 
Blansko, konečně se jim na podzim 
něco povedlo, tuto invektivu jsem si 
nemohl odpustit (smích).

Tomáš Kleveta: Druhé místo je 
pěkné. Blansko bylo v utkání proti 
nám lepší, vyhrálo zaslouženě. Prv-
ní dvě místa byla jasná, bohužel náš 
vzájemný souboj měl být až nako-
nec. Jaro plánuji dál ve Sloupu, těší 
mne, že kamarád Libor Škvarenina 
slíbil, že nás posílí. 

Ondřej Paděra: Že jsem byl 
vyhlášen nejlepším hráčem na tak 
kvalitním turnaji, mne moc těší. 
Jsem kmenový hráč Zbrojovky 
a mrzí mne, že se se mnou nepo-
čítá, jak mi bylo sděleno. Nechci 
to nijak blíž komentovat, ten způ-
sob, jak se to stalo, mne zaskočil. 
Jak to bude vypadat na jaře, netu-
ším. Rád bych ale určitě hrál ještě 
nějakou vyšší soutěž. Kde budu na 
zimní přípravu, zatím nevím, řeším 
to s panem Večerou. Je mi dvaa-
dvacet, snad mám ještě vše před 
sebou.

Z výsledků:Z výsledků:  Blansko – Zrcadlo Team 4:2, Němec, Pokoj, Bednář,

Farník – Kleveta, Španěl. Zrcadlo Team – Čebín 5:0, Martí nek 2, Paděra, 
Havlíček. Zrcadlo Team – Čebín 5:0, Martí nek 2, Paděra, Havlíček, Vor-
lický. Blansko – Třebíč 3:1, Pokoj, Farník, Karásek. Zrcadlo Team – Leg-
nica 4:2, Kleveta 2, Havlíček, Martí nek. Blansko – Zbrojovka 1:1, Bube-
níček. Zrcadlo Team – Zbrojovka 4:0, Havlíček, Crhák, Martí nek, Paděra. 
Blansko – Čebín 2:0, Farník, Bezděk. Zrcadlo Team – Třebíč 7:2, Paděra, 
Crhák 2, Martí nek, Kleveta, Havlíček. Blansko – Legnica 6:0, Karásek 3, 
Farník 2, Pokoj. Foto Josef Mikulášek Foto Josef Mikulášek

ŘEKLI NA TURNAJI

Pavel Šmerda
Zpravodajové Zrcadla

Boskovice, Blansko - Ve výbor-
ných výkonech pokračují v krajské 
lize hokejisté Boskovic. Daří se 
i mladičkým blanenským Dynami-
ters.

SK Minerva Boskovice – HHK 
Velké Meziříčí 5:0 (2:0, 0:0 3:0), 
Karný 2, Maksa, Holý, Honzek.

Domácí se v úvodu zápasu trápili 
v koncovce. Prosadit se dokázali až 
v 16. min., kdy Maksa vyslal nepří-
liš povedenou střelu, ale puk skon-
čil v síti. V závěrečných vteřinách 
prvního dějství zvýšil po krásné 
individuální akci Karný. Ve druhé 
třetině se diváci branky nedočkali, 
k vidění byl spíše boj než kvalit-
ní hokej. V závěrečném dějství se 
domácí přece jen rozstříleli. Ve 
41. min. našel Karný Holého a ten 

zvýšil na 3:0. O dvě minuty pozdě-
ji si stejná dvojice role vyměnila, 
střelou pod „víko“ tentokrát zakon-
čoval Karný. Konečné skóre utkání 
stanovil v 57. min. Honzek. 

„Zvlášť v první třetině byl 
k vidění spíše urputný hokej. 
Naštěstí jsme dali dva góly, což 
rozhodlo o dalším vývoji utkání. 
V dalším průběhu jsme si vytvořili 
velkou spoustu šancí, místy jsme to 
ale přeháněli se zakončením, chtě-
li jsme dát gól do prázdné branky. 
Byli jsme si vědomi, že jsme lep-
ší než soupeř, dnes to vyšlo, ale 
v dalších zápasech bychom se měli 
podobným „výstřelkům“ vyvaro-
vat,“ řekl po utkání útočník Tomáš 
Karný. Jak doplnil brankář Petr 
Hrachovina, čisté konto je cenné, 
ale soupeř jeho tým příliš nepro-
věřil. „Přiznávám, že hra možná 
někdy neladila úplně oku diváka, 

Boskovičtí hokejisté jedou na vítězné vlně
ale vyhráli jsme,“ doplnil bran-
kář. 

HC Grewis Plumlov - SK Miner-
va Boskovice 4:7 (1:3, 0:2, 3:2), 
Horáček 2, Kroupa, Tesař, Šlapan-
ský, Veselý, Karný. 

Hosté se už ve 2. min. ujali vede-
ní. V 9. minutě došlo k nedorozu-
mění domácího gólmana s obrán-
cem Plzákem, které skončilo ukáz-
kovým vlastencem, gól byl připsán 
Horáčkovi. Domácí poprvé vážněji 
ohrozili hostujícího brankáře až ve 
12. minutě při přesilové hře, ale 
Hrachovina tři nebezpečné střely 
v krátkém časovém úseku vychytal. 
Následovalo další oslabení. Domácí 
orazítkovali tyč, odražený puk zave-
zl do útočného pásma Blaha, obehrál 
obránce, vystřelil a odražený puk do 
sítě dorazil Tesař. V 16. minutě se 
sám před boskovickým gólmanem 
octl Hliňák a nemýlil se - 1:3.

Na začátku druhé třetiny přišel 
druhý gól v oslabení. Šlapanský 
zvýšil už na 1:4. Přes spoustu šan-
cí se další branky hosté dočkali až 
v 31. minutě, kdy se trefi l Vese-
lý. Závěrečnou třetinu začali lépe 
domácí. Ve 43. minutě po pěkné 
kombinaci využil přesilovou hru 
Pekr. O tři minuty později vybojo-
val puk za domácí brankou Kroupa, 
přihrál Holému, ten však stopro-
centní šanci neproměnil. Posled-
ní dvě minuty přinesly přestřelku 
a čtyři góly, za domácí skórovali 
Skácel a Stejskal, Boskovičtí odpo-
věděli Horáčkovou střelou pod 
víko a šťastným gólem Karného. 

SK Minerva Boskovice – Bru-
mov-Bylnice 5:4 (0:1, 3:1, 2:2), 
Veselý, Buďa, Komínek, Horáček, 
Antoňů.

Posílený Brumov-Bylnice byl 
pro domácí nepříjemným soupe-
řem až do poslední minuty zápa-
su. Boskovičtí od poloviny utkání 
tlačili, ale hosté dobře kontrovali 
nebezpečnými útoky. Pět minut 
před koncem se jim podařilo snížit 
na rozdíl jediné branky. V nervoz-
ním závěru, kdy v jednu chvíli hrá-
lo jen šest hráčů v poli, Boskovice 
uhájily těsné, ale velmi důležité 
vítězství.

Dynamiters Blansko HK – 
HHK Velké Meziříčí 5:4 (1:1, 
4:1, 0:2), Kučera 2, Horák, Koc-
man, Rozmahel. 

Utkání začalo velkým náporem 
domácího celku, který se také 
hned ve 3. min. ujal vedení 1:0 
brankou Kučery. Hosté postupně 
vyrovnali hru a dvěma brankami za 
sebou otočili na 1:2. Pak ale přišlo 
skvělých devět minut hráčů Dyna-
miters, kteří v této době nastříleli 
čtyři branky. Postupně se trefi li 
Horák, Kocman, Rozmahel a zno-
vu Kučera. V poslední třetině hosté 
ještě utkání zdramatizovali, když 
snížili na rozdíl jediné branky, ale 
domácí si přesto zasloužené vítěz-
ství nenechali vzít. V utkání se opět 
blýskl skvělými zákroky brankář 
Vlach.
  1.  M. Budějovice  11  9  1  0  0  1  63:33  29 
  2.  Šternberk  11  9  0  0  0  2  64:32  27 
  3.  Boskovice  11  8  0  0  2  1  56:28  26 
  4.  Kometa Úvoz  11  7  0  0  1  3  51:38  22 
  5.  Uh, Brod  11  6  1  0  0  4  52:49  20 
  6.  Kroměříž  11  5  2  0  0  4  40:25  19 
  7.  Uh. Ostroh  11  4  1  0  2  4  45:45  16 
  8.  Blansko  11  5  0  0  0  6  35:60  15 
  9.  Plumlov  11  3  2  0  1  5  38:49  14 
  10.  Brumov  11  3  0  0  1  7  38:44  10 
  11.  V. Bíteš  11  3  0  0  0  8  30:52  9 
  12.  V. Meziříčí  12  3  0  0  9   31:54  9 
  13.  Břeclav B  11  0  0  0  0  11  29:63  0 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

Jan Kohut získal
skalp Dana Orálka

Jedovnice - Cenný skalp získal v Běhu za jedovnickým kaprem blanen-
ský vytrvalec Jan Kohut. Po druhém místě v Běhu okolo Křetínky tento-
krát dosáhl na stupeň nejvyšší, když porazil čerstvého mistra světa na 100 
km veteránů Daniela Orálka, několikanásobného vítěze tohoto závodu. 
Oba běžci spolu drželi krok téměř celé dva okruhy kolem rybníka Olšov-
ce. U restaurace Barachov ale Kohut získal několikametrový náskok, kte-
rý udržel až do konce.  (bh)

 Foto Jitka Koutná Foto Jitka Koutná

KONTAKT NA KONTAKT NA 
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Divize
 1. Vyškov 16 9 2 5 29:15 29
 2 Hodonín 16 8 3 5 25:15 27
 3. Třebíč 16 6 9 1 20:11 27
 4. V. Meziříčí 16 7 5 4 23:23 26
 5. Žďár 16 7 3 6 31:21 24
 6. Otrokovice 16 7 3 6 28:22 24
 7. Pelhřimov 16 6 6 4 26:22 24
 8. Rosice 16 7 2 7 27:19 23
 9. Vrchovina 16 7 2 7 14:14 23
 10. Konice 16 5 5 6 23:23 20
 11. Tasovice 16 5 4 7 23:31 19
 12. Napajedla 16 4 6 6 20:22 18
 13. Blansko 16 5 3 8 18:28 18
 14. Sparta 16 4 5 7 11:21 17
 15. Uh. Brod 16 5 2 9 12:23 17
 16. Bystrc 16 3 6 7 13:33 15

Krajský přebor
 1. Bohunice 16 11 3 2 51:25 36
 2. Vracov 16 11 2 3 36:14 35
 3. Boskovice 16 9 2 5 35:21 29
 4. Ivančice 16 8 2 6 34:24 26
 5. Ráječko 16 7 5 4 28:25 26
 6. Znojmo 16 8 2 6 28:26 26
 7. Bzenec 16 8 1 7 24:22 25
 8. Rájec 16 7 3 6 29:25 24
 9. M. Krumlov 16 6 4 6 32:27 22
 10. Znojmo B 16 7 0 9 24:28 21
 11. Rousínov 16 5 5 6 22:17 20
 12. Zbýšov 16 6 1 9 14:28 19
 13. Novosedly 16 5 2 9 19:31 17
 14. Kuřim 16 3 6 7 22:27 15
 15. Velká 16 3 3 10 11:38 12
 16. Židenice 16 3 1 12 17:48 10

I.B třída
 1. FKD 14 8 5 1 21:7 29
 2. Tišnov 14 8 2 4 21:11 26
 3. Bořitov 14 7 3 4 22:23 24
 4. Bosonohy 14 7 2 5 26:20 23 
 5. Medlánky 14 7 2 5 22:16 23
 6. Ivanovice 14 7 2 5 17:17 23
 7. Svratka 14 6 3 5 23:20 21
 8. Bohdalice 14 6 2 6 24:18 20
 9. Kunštát 14 4 6 4 14:17 18 
 10. Blansko B 14 5 2 7 21:27 17
 11. Rousínov B 14 4 4 6 18:17 16 
 12. Ochoz 14 3 4 7 17:33 13 
 13. Olešnice 14 2 4 8 10:18 10
 14. Č. Hora 14 2 3 9 12:24 9

Okresní přebor 
 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

III.třída 
 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 
 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. dorost
 1. Blansko 14 11 1 2 30:7 34 
 2. Hodonín B 14 10 2 2 37:18 32 
 3. Bystrc 14 8 2 4 31:19 26
 4. Svratka 14 7 4 3 21:20 25
 5. M. Krumlov 14 7 2 5 29:24 23 
 6. Mutěnice 14 7 1 6 28:29 22 
 7. Břeclav B 14 7 1 6 31:35 22 
 8. Znojmo B 14 6 3 5 33:24 21 
 9. Slatina 14 6 1 7 25:26 19 
 10. Boskovice 14 6 0 8 43:29 18
 11. Kuřim 14 5 1 8 25:35 16 
 12. St. Lískovec 14 3 1 10 31:44 10 
 13. Židenice 14 2 3 9 10:28 9
 14. Tasovice 14 1 2 11 17:53 5

KP ml. dorost
 1. Znojmo B 14 12 2 0 57:14 38
 2. Blansko 14 12 1 1 61:14 37 
 3. Hodonín B 14 8 3 3 37:26 27
 4. Bystrc 14 8 2 4 52:20 26
 5. Boskovice 14 7 1 6 42:27 22 
 6. Svratka 14 6 3 5 33:23 21
 7. Slatina 14 5 4 5 21:23 19 
 8. Mutěnice 13 6 1 6 29:37 19 
 9. St. Lískovec 14 6 1 7 23:35 19
 10. Břeclav B 13 5 2 6 27:23 17
 11. Kuřim 14 5 1 8 47:49 16 
 12. Židenice 14 4 1 9 25:30 13
 13. M. Krumlov 14 2 0 12 14:66 6 
 14. Tasovice 14 0 0 14 5:86 0

I. třída dorost
 1. MS Brno 14 12 2 0 47:16 38
 2. Vyškov B 14 11 1 2 68:24 34
 3. Bučovice 14 9 1 4 42:27 28
 4. Tišnov 14 9 0 5 54:30 27
 5. Rousínov 14 8 3 3 42:18 27
 6. Líšeň B 14 8 1 5 77:37 25
 7. Chrlice 14 8 1 5 46:24 25
 8. Slovan 14 6 4 4 24:34 22
 9. Medlánky 14 6 0 8 34:33 18
 10. Letonice 14 4 1 9 25:52 13
 11. Rájec 14 2 3 9 24:63 9
 12. Kunštát 14 3 0 11 19:69 9
 13. Rudice 14 1 2 11 29:60 5
 14. Čebín 14 1 1 12 19:63 4

II.třída - OP dorost, sk. A
 1. Adamov 9 9 0 0 66:8 27 
 2. Lipovec 9 7 0 2 31:15 21 
 3. Ráječko 9 4 2 3 16:11 14 
 4. Lipůvka 9 4 2 3 19:16 14 
 5. Vavřinec 9 4 2 3 19:23 14 
 6. Jedovnice 9 3 3 3 20:28 12 
 7. Olomučany 9 3 2 4 10:15 11 
 8. Kotvrdovice 9 3 0 6 11:19 9 
 9. Ostrov 9 1 1 7 9:26 4
 10. Sloup 9 1 0 8 8:48 3 

II.třída - OP dorost, sk. B
 1. Svitávka 7 7 0 0 30:3 21
 2. Lysice 7 4 2 1 26:6 14
 3. Letovice 7 4 1 2 21:14 13 
 4. Doubravice 7 3 2 2 17:11 11 
 5. V.Opatovice 7 3 1 3 13:18 10 
 6. Cetkovice 7 1 1 5 7:24 4 
 7. Vísky 7 1 1 5 6:24 4
 8. Voděrady 7 0 2 5 8:28 2 

KP st. žáci
 1. Svratka 13 10 3 0 56:5 33
 2. M. Krumlov 13 10 2 1 50:8 32
 3. Líšeň 13 8 3 2 41:14 27
 4. Veselí 13 8 2 3 39:9 26
 5. Zbrojovka C 13 8 1 4 42:20 25
 6. Hodonín B 13 7 2 4 30:20 23
 7. Blansko 13 7 2 4 25:19 23
 8. Kyjov 13 4 3 6 18:27 15
 9. Vyškov B 13 5 0 8 21:43 15
 10. Boskovice 13 4 1 8 26:27 13
 11. Sparta B 13 4 1 8 19:26 13
 12. Znojmo B 13 2 2 9 10:29 8
 13. Bystrc B 13 2 0 11 10:57 6
 14. Mikulov 13 1 0 12 6:89 3

KP ml. žáci
 1. Zbrojovka C 13 12 0 1 60:13 36
 2. Svratka 13 11 0 2 112:7 33
 3. Sparta B 13 8 2 3 38:20 26
 4. Mikulov 13 8 2 3 23:18 26
 5. Blansko 13 8 0 5 37:22 24
 6. Veselí 13 7 2 4 43:37 23
 7. Hodonín B 13 6 1 6 23:36 19
 8. Boskovice 13 6 0 7 24:37 18
 9. Vyškov B 13 5 2 6 30:26 17
 10. Líšeň 13 4 1 8 25:52 13
 11. M. Krumlov 13 3 3 7 18:38 12
 12. Bystrc B 13 1 3 9 18:58 6
 13. Kyjov 13 1 2 10 11:44 5
 14. Znojmo B 13 1 2 10 10:64 5

I. třída st. žáci
 1. Bučovice 11 9 2 0 39:8 29
 2. Slovan 11 9 1 1 51:6 28
 3. Tišnov 11 8 1 2 48:15 25
 4. Slatina 11 6 1 4 23:10 19
 5. Rousínov 11 6 1 4 19:24 19
 6. Židenice 11 6 0 5 30:23 18
 7. Svratka B 11 5 1 5 34:18 16
 8. Kuřim 11 5 1 5 20:16 16
 9. Boskovice B 11 2 2 7 21:41 8
 10. Čebín 11 1 2 8 10:33 5
 11. Soběšice 11 1 2 8 8:63 5
 12. Letovice 11 1 0 10 10:56 3

I. třída ml. žáci
 1. Kuřim 11 11 0 0 71:12 33
 2. Slovan 11 9 0 2 52:25 27
 3. Svratka B 11 8 0 3 42:14 24
 4. Tišnov 11 7 0 4 61:29 21
 5. Boskovice B 11 7 0 4 42:33 21
 6. Židenice 11 6 1 4 40:20 19
 7. Rousínov 11 6 1 4 37:33 19
 8. Letovice 11 4 1 6 34:32 13
 9. Slatina 11 3 0 8 25:48 9
 10. Čebín 11 2 0 9 11:74 6
 11. Soběšice 11 1 1 9 13:42 4
 12. Bučovice 11 0 0 11 5:71 0

Okresní přebor st. žáci sk.A
 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 

Okresní přebor st. žáci sk.B
 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 

Okresní přebor ml. žáci
 1. Blansko B 10 9 1 0 94:9 28 
 2. Kunštát 10 8 0 2 67:16 24 
 3. Boskovice C 10 5 2 3 38:33 17 
 4. Rájec-Jestřebí 10 4 1 5 41:32 13 
 5. Olomučany 10 1 0 9 10:82 3
 6. Vysočany 10 1 0 9 15:93 3 

 Dokončení na str. 12

FOTBAL

Pavel Šmerda

Svitávka - Od pátku do neděle 
se ve Stuttgartu koná světový šam-
pionát v sálové cyklistice. Českou 
republiku bude v kolové reprezen-
tovat dvojice ze Svitávky Radim 
Hasoň a Jiří Hrdlička. 

Na mistrovství světa letos 
odjíždíte v trochu jiné pozici než 
v letech předcházejících...

J.H. Pokud to bereme tak, že 
jsme v pozici druhého mužstva 
z republikového šampionátu, tak 
za sebe mohu říct, že na MS jsem 
byl čtyřikrát, z toho pouze jedenkrát 
jako mistr republiky. 

Řekl bych, že letos se od vás 
medaile vyloženě nečeká...

R.H. Nevím, jestli se od nás 
něco čeká nebo ne, ale turnaj je 
tak vyrovnaný, že může dopad-
nout jakkoliv. Pokud budu mluvit 

za sebe, ale myslím si, že podobně 
to cítí i Jirka, rozhodně jedeme pro 
medaili. V žádném případě nevy-
rážíme do Německa na výlet. Start 
na Světovém poháru, soustředění, 
všechno směřujeme k úspěchu na 
mistrovství světa. A že letos nemá-
me super výsledky? Může to být 
výhoda, že se s námi až tak moc 
nepočítá, ale my pořád myslíme co 
nejvýš. 

Kolik týmů bude, podle vás, 
bojovat o medaile?

J.H. Řekl bych čtyři až pět, což 
je v podstatě každý rok stejné. Mis-
trovství je rok od roku vyrovnanější. 
A i když v sezoně s někým vyhrajete 
nebo prohrajete, je to úplně jedno. 
Tam se začíná od nuly, nepadá moc 
branek, každý hraje opatrně a stačí 
zvítězit 1:0.

R.H. Souhlasím. Hodně lidí říká, 
že největší favorit jsou Švýcaři, 
protože Jiříček má nejvíce titulů ze 

všech, ale každý ze čtyř pěti týmů, 
tedy Rakousko, Německo, Belgie, 
Švýcarsko a my může skončit klid-
ně první nebo pátý. Velkým překva-
pením by byla medaile Francie. 

Jaký je vůbec systém turnaje?
R.H. Trochu zvláštní. Hraje se 

každý s každým, my začínáme 
v pátek s Rakouskem. Je to tak, 
že i když skončíte na pátém místě, 
ještě můžete mít titul. První tým 
po základní části postupuje rovnou 
do fi nálové skupiny, druhý s pátým 
a třetí se čtvrtým pak hrají o dvě 
zbývající místa. Je to tedy otevřené 
a hodně nevyzpytatelné. 

Jak vypadá vaše příprava na 
vrchol sezony? 

J.H. Oba chodíme do práce. 
(úsměv). Od čtvrtka do soboty jsme 
měli soustředění, pak v neděli vol-
no, dva dny práce a ve středu odjíž-
díme do Německa. 

Dá se říct, v jaké jste formě?
R.H. Těžko. Na posledním Svě-

tovém poháru jsme skončili pátí 
a kvalifi kovali se do fi nále. Je to 
hodně složité. Po práci jedete tisíc 
kilometrů, vyspíte se a pak hrajete 
celý den turnaj. Člověk pak není 
moc odpočinutý. Ale mistrovství 
světa je o něčem jiném. Jak už 
jsme řekli, určitě se chceme poprat 
o medaili. 

Letos se šampionát koná 
v Německu, což je bašta sálové 
cyklisti ky. Jak se těšíte?

J.H. Určitě to bude něco jiné-
ho. Hala má údajně kapacitu sedm 
a půl tisíce lidí. Bude tam tedy 
šest tisíc Němců a zbytek fandové 
z ostatních zemí. To ale musíme 
hodit za hlavu a soustředit se jen 
na hřiště o rozměrech čtrnáct krát 
deset metrů. Samozřejmě, když 
porazíme doma Němce, bude to 
o to lepší. (úsměv)

Hasoň a Hrdlička chtějí z mistrovství medaili

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Dohráno. Fotbalový podzim 2010 je 
za námi. Ukončily ho předehrávky 
prvního jarního kola v divizi a kraj-
ských soutěžích.

Divize: FC Velké Meziříčí – FK 
APOS Blansko 3:1 (3:1), Bezděk. 
Blansko: Sehnal – Bubeníček, Zich, 
Pokoj, Hájek – Bezděk, Němec, 
Janíček (46. Gross), Farník – Bed-
nář – Karásek.

Blansko se nedostalo ven z útlu-
mu a z Velkého Meziříčí odjelo 
poraženo 3:1, když všechny bran-
ky padly v úvodu utkání. Svěřenci 
trenéra Romana Šindelky tak budou 
přezimovat na nelichotivé třinácté 
příčce. Hned v 7. minutě fauloval 
Muchu Sehnal a z penalty otevřel 
skóre Hort. Blansko dokázalo odpo-
vědět z trestného kopu tečovanou 
střelou Bezděka po šesti minutách. 
Domácí ale dvěma trefami Pokor-
ného zvrátili výsledek defi nitivně 
na svoji stranu. Ve zbytku utkání 
byli lepším týmem a jen jejich stře-
lecká smůla zachránila hosty před 
debaklem.

Krajský přebor: SK Olympia 
Ráječko - FC Boskovice 1:0 (1:0), 
Sehnal J. Ráječko: Rettegy - Kopec-
ký, Maška, Bartoš, Jarůšek - Sehnal 
J. (90. Štrajt), Sehnal V., Tenora, 
Starý - Neděla (85. Žilka), Tajnai 
(76. Badura). Boskovice: Švéda - 
Stara, Martínek P., Václavek, Preč 
– Koudelka, Martínek L., Ošlejšek, 
Horák, Havlíček – Vorlický. Divá-
ků: 400. 

Podzimní derniéra před více než 
slušnou návštěvou se v Ráječku 
odehrála ve velmi rychlém tempu, 
o které se staralo přece jenom více 
hostující mužstvo. Nutno však při-
znat, že Olympia nehrála tak úpl-
ně druhé housle a jestliže nakonec 
vyhrála, nebylo to až tak jenom 
o štěstí. To ale přece jenom svou 
nezbytnou špetkou přispělo k její 
výhře.

První šanci si připsal Ošlejšek, 
mířil ale nad. Vorlický měl v prv-
ní půli nečekaně těžkou roli, mla-
dičký Jarůšek se o něho staral více 

Fotbalisté Ráječka vyhráli v derby s Boskovicemi i podruhé 

Blansko se loučilo porážkou

Ráječko - Boskovice 1:0.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko - Boskovice 1:0.  Foto Bohumil Hlaváček

než dobře. Po půlhodině hry se 
ukázkově projevilo pravidlo nedáš 
- dostaneš. Lukáš Martínek vyslal 
Ošlejška do uličky, ten ale zblízka 
Rettegyho neprohodil. Na druhé 
straně Tajnai v brejku přelétl přes 
Švédu a jen opakovaný záznam by 
asi potvrdil, zda na jeho saltu měl 
boskovický gólman podíl. Možná 
ano, možná ne, nicméně rozhodčí 
ukázal na značku pokutového kopu 
a z něj se Jan Sehnal obvykle nemý-
lí – 1:0. Boskovice se s takto vyví-
jejícím se osudem zápasu nechtěly 
smířit. Šance měli Havlíček, Lukáš 
Martínek, Koudelka, znovu Havlí-
ček. V 75. minutě Vorlického stan-
dardka našla Ošlejška, Rettegy byl 
na místě. Neuspěli ani znovu Hav-
líček a L. Martínek a Ráječko tři 
body uhájilo.

„Bylo to těžké utkání. Hosté hra-
jí technicky, s velkým pohybem. 
Dělalo nám to velké problémy, 
zejména ve druhé půli. Jsem rád, 
že jsme zápas se štěstím uhráli,“ 

oddychl si domácí trenér Lubomír 
Zapletal. Trenér hostí Jiří Vorlický 
byl, jak se říká, na place. Na lavičč-
ce ho proto zastupoval jako asistent 
Josef Vykoukal, jinak rovněž hráč, 
momentálně však ve stavu zraně-
ných. „Myslím, že na hřišti bylo jen 
jedno mužstvo a to naše. Z našeho 
pohledu skočil při penaltě sudí na 
lep domácímu útočníkovi a písk-
nul to. Bylo to brzy, mohli jsme 
s tím ještě něco dělat. Nebyli jsme 
však až tak efektivní. Když jsme 
se tam dostali, domácí hráli obě-
tavě a nepustili nás do koncovky,“ 
mrzelo ho. Jak uznal, chyba byla 
jednoznačně na boskovické straně. 
„I kdyby ta penalta byla vymyšlená, 
nemělo nás to rozhodit,“ uznal asis-
tent Vykoukal. 
ČAFC Židenice – MKZ Rá-

jec-Jestřebí 0:2 (0:0), Ostrý, 
Navrátil. Rájec-Jestřebí: Něme-
ček – Škvarenina, Macík, Rusler, 
Koláček – Holý, Opletal, Sedlák 
– Herman, Ostrý, Navrátil (85. 

Pokorný). Sázka na ofenzivu hos-
tím vyšla, i když domácí rozhodně 
nehráli špatně. Rozhodly brejky 
z druhé půle, hráčům Rájce popřá-
lo fotbalové štěstíčko, kterému 
dokázali vyjít vstříc.

I.B třída: Kunštát – FKD 0:0. 
(1:1). Ochoz – Olešnice 1:1 (0:1), 
Daniel. Černá Hora – Bosonohy 
1:4 (1:2), Čepa. AFK Tišnov – 
Bořitov 2:3 (0:2), Richtr 2, Vče-
lař. Blansko B – Medlánky 0:2 
(0:1). 

Jako v evropských pohárech si 
připadaly celky v I.B třídě. Po týd-
nu se totiž v jarních předehrávkách 
utkaly se stejnýmí týmy. Tentokrát 
se nejvíce dařilo Bořitovu, který 
dokázal vyhrát v Tišnově. Naopak 
Černá Hora doma padla v důležitém 
duelu s Bosonohami a spolu s Oleš-
nicí uzavírá podzimní tabulku. Po 
výhře v Medlánkách doma neuspělo 
Blansko a Kunštát po výhře v Drno-
vicích doma se stejným soupeřem 
jen remizoval.

Boskovice se 
stovkou

Boskovice - Basketbalisté Sokola 
Boskovice zaznamenali poloviční 
úspěšnost. Nejprve zvítězili o téměř 
padesát bodů v Uherském Hradišti, 
aby o den později prohráli o devate-
náct bodů v Podolí. 

Uherské Hradiště – Sokol 
Boskovice 54:100 (25:44). Body: 
Přikryl 27, Kovář 14, Balek, Po-
lák a Kuba 12, Malach 9, Machek 
a Slámka 6, Mazáč 2. Fauly 21:9, 
trojky 3:3, trestné hody 8/7:22/13. 
Body: Mazáč 18, Přikryl 13, Kuba 
9, Balek a Machek 6, Kovář 5, Po-
lák 4. Fauly 15:12, trojky 1:6, trest-
né hody: 15/8:15/8. 

Podolí – Sokol Boskovice 80:61 
(34:27). Body: Mazáč 18, Přikryl 13, 
Kuba 9, Balek a Machek 6, Kovář 
5, Polák 4. Fauly 15:12, trojky 1:6, 
trestné hody: 15/8:15/8. (pš)

Vzpěrači. S velkou převahou a především díky tahounu Petru Marečkovi se stali boskovičtí  starší žáci mistry 
republiky družstev. Šampionát uspořádali ve své vzpírárně. Foto adam.s
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Pavel Kříž
radí

Předejděte problémům
a neuzavírejte změnu
zdravotní pojišťovny na ulici.
ZP MV ČR se zásadně vymezuje vůči pouličním náborářům 
jiných pojišťoven, kteří vás nutí ke změně zdravotní

pojišťovny ve spěchu a bez dostatku potřebných 
informací. 

Nepodlehněte iluzím, že na ulici dostanete 
informace úplné a pravdivé. Čekají vás 
jen komplikace.

ZP MV ČR do ulic nikdy neposílala, 
neposílá a posílat nebude žádné 

pouliční náboráře.

Zdravotní pojišťovnu můžete 
změnit jen jednou ročně.

Vážení současní i budoucí klienti,
těšíme se na vaši návštěvu v důstojném
prostředí našich klientských center po 
celé ČR.

Nabízíme možnost pronájmu venkovních prostor 
na atraktivním místě 

PRO STÁNKY NA PRODEJ V PŘEDVÁNOČNÍ DOBĚ.

Vánoce se blíží...
Nej, nej, nejlevn ji
CHORVATSKO 2011
BAŠKA VODA + DU E

SPECIÁLNÍ CENY P I V ASNÉM ZAPLACENÍ 
TÝDENNÍ POBYT (7 nocí) ZDARMA

TÝDENNÍ POBYT ZDARMA  platí v m síci 
ervnu a zá í, p i zaplacení dopravy, polopenze 

a pobytové taxy do 31. 12.  2010 
dosp lá osoba dít  12–18 let dít  do 12 let
 4 740 K  4 600 K  3 990 K  

BAŠKA VODA: penzion RADMAN+DAVOR, 200- 
400 m od oblázkové pláže, 2–4l žkové pokoje 
nebo apartmány s klimatizací,vlastní soc. za ízení, 
balkony s výhledem na mo e i na hory, možnost 
vlastního va ení, v p ízemí penzionu DAVOR je 

restaura ní jídelna s eskou polopenzí 

OMIŠ – DU E: penzion RADOŠ, 30 m od 
pís ité pláže, 2–4l žková studia s vlastní kuchyní, 
sociálním za ízením, balkony s výhledem na mo e 

i na hory, možnost vlastního va ení, 
chorvatsko- eská servírovaná polopenze 

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

Vánoce se Vánoce se 
blíží...blíží...

Popřejte svým spolupracovníkům, 
kolegům, svým váženým klientům 
a zákazníkům vše nejlepší k pro-
žití svátků vánočních a šťast-
ného nového roku 2011. Noviny 
Zrcadlo pro Vás připravily 
zvýhodněnou inzerci s téma-
tem 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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8
Silvie

Rybářová
plavání

2
Nikola

Hlubinková
cyklistika

9
Jana

Sotáková
atletika

Anketa: Sportovec okresu Blansko 2010

1
Robin 
Daněk
sportovní 

střelba

2
Radim Hasoň
Jiří Hrdlička

kolová

3
Václav
Kolář
biketrial

5
Radim
Kovář

cyklistika

6
Martin
Mareš

cyklistika

7
Markéta

Parolková
cyklistika

10
Dominik
Špaček
plavání

R edakce Zrcadla Blanen-
ska a Boskovicka vy-
hlašuje také v letošním 

roce tradiční čtenářskou  an-
ketu o sportovní hvězdu roku 
2010. 

Vybírat můžete z desítky 
jmen sportovců našeho regi-
onu, které vám po konzulta-

cích s odborníky předkládá-
me. Po zkušenostech z loň-
ského roku nabízíme kromě 
kuponu i možnost hlasování 
pomocí e-mailu na adresu 
anketa@zrcadlo.net. 

Slavnostní vyhlášení s účas-
tí veřejnosti proběhne v pá-
tek 10. prosince od 17 hodin 
v Hotelu Lidový dům v Lysi-
cích. Oceněni budou také tři 
vybraní trenéři a tři sportovní 
kolektivy. Do pomyslné síně 
slávy sportovců blanenské-
ho okresu přibudou další dvě 
jména. 

Hlasovací kupón předejte 
osobně do redakce nebo za-
šlete poštou na adresu Zrcadlo 
Blanenska a Boskovicka, nám. 
Svobody 2, 678 01.

SPORTOVEC OKRESU 2010

1.

2.

3.

Jméno hlasujícího:

Adresa:

Telefon:

basketbal
OP žáci U14: Žďár – BBK Blansko 14:97 

a 21:114.
 1. Kyjov 6 5 1 414:281 11
 2. Šlapanice 6 2 4 219:347 8
 3. Žabovřesky 4 3 1 270:211 7
 4. Blansko 4 2 2 316:153 6
 5. Žďár 4 0 4 81:308 4

OP minichlapci: Blansko – Žabovřesky 
62:51 a 53:54.
 1. Kyjov 8 7 1 536:274 15
 2. SAM BŠM 8 7 1 474:260 15
 3. Blansko 10 4 6 446:573 14
 4. Žďár 10 3 7 312:490 13
 5. Kroměříž B 8 4 4 391:328 12
 6. JBC Brno 8 4 4 332:323 12
 7. Žabovřesky 8 1 7 249:492 9

OP ženy: Kyjov – TJ ČKD Blansko 
46:77.
 1. Univerzita B 6 6 0 456:309 12
 2. Tesla 6 5 1 425:289 11
 3. Blansko 6 5 1 361:319 11
 4. Žďár 6 3 3 504:354 9
 5. VSK UNI 6 3 3 327:339 9
 6. VSK VFU 6 1 5 304:420 7
 7. Kyjov 6 1 5 292:469 7
 8. Bílovice 6 0 6 276:446 6

fl orbal
3. liga muži: TJ MEZ Vsetín – Atlas ČKD 

Blansko 4:5 (0:1, 2:3, 2:1), Charvát P., Ne-
doma 2, Cikánek. Atlas ČKD Blansko – TJ 
Sokol Lanžhot 7:2 (4:1, 2:0, 1:1), Charvát J. 
3, Pavlíček, Řeháček 2. 
 1. Blansko 8 6 1 1 43:23 19
 2. Gullivers 6 6 0 0 45:16 18
 3. Pohoda 8 5 1 2 51:38 16
 4. Znojmo B 8 4 0 4 39:50 12
 5. Klobouky 8 3 1 4 29:31 10
 6. Holešov 6 3 0 3 20:24 9
 7. Ratíškovice 8 3 0 5 24:32 9
 8. Vsetín 6 2 2 2 29:34 8
 9. Otrokovice B 8 2 1 5 20:30 7
 10. Lanžhot 8 1 1 6 39:49 4
 11. Bučovice 6 1 1 4 29:41 4

2. liga dorostenci: Valašské Klobouky – 
Atlas ČKD Blansko 2:3 (1:1, 2:1, 0:0), To-
man 2, Staněk. Bulldogs Brno B – Atlas ČKD 
Blansko 1:6 (0:2, 0:3, 1:1), Toman 3, Čípek, 
Musil, Štěpánek.
 1. Gullivers 8 5 3 0 40:17 18
 2. Zlín 8 6 0 2 46:29 18
 3. V. Klobouky 9 5 1 3 40:35 16
 4. Blansko 8 4 1 3 37:30 13
 5. Holešov 9 4 0 5 38.46 12
 6. Bulldogs B 9 3 2 4 41:43 11
 7. ZŠ Horní 9 3 1 5 44:42 10
 8. Počenice 8 0 0 8 14:58 0

fotbal
Přípravka - skupina A

 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 

Přípravka - skupina B 
 1. Rájec-Jestřebí 8 8 0 0 41:4 24 
 2. Č.Hora 8 6 0 2 39:8 18
 3. Blansko B 8 3 1 4 22:20 10 
 4. Lipůvka 8 2 1 5 9:28 7
 5. Ráječko 8 0 0 8 4:55 0 

Přípravka - skupina C 
 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 

Přípravka - skupina D
 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
Okresní přebor: Sloup – Adamov 5:4 

(2:2, 1:1, 2:1), Kubica, Kutlach 2, Tannenber-
ger – Mihok, Průcha, Ditrych, Bartoš. Černá 
Hoda – Blansko 2:10 (1:3, 1:4, 0:3), Jakubec, 
Kupka – Dobiášek, Zukal 3, Kopřiva, Hof-
man, Ševčík, Zindulka. Březina – Letovice 
11:2 (4:0, 1:1, 6:1), Horák 3, Drahovzal R., 
Hradil 2, Burian, Blatný, Drahovzal M., Třís-
ka – Hrabálek, Koudelka. Lysice – Rájec-Jes-
třebí 3:7 (0:1, 2:3, 1:3), Dostál, Kostrůnek, 
Reichel – Syrový 2, Dvořáček, Šváb, Ode-
hnal, Klimeš, Frantel.

stolní tenis
RP: Boskovice B – Křetín B 12:6, Petrovi-

ce – Vysočany 6:12, Jestřebí – Blansko D 9:9, 
Žďárná – Rohozec 15:3, Voděrady – Zbrasla-
vec B 11:7, Šošůvka – Křetín 14:4.  
 1. Zbraslavec B 6 5 0 1 0 77:31 16
 2. Boskovice B 6 5 0 1 0 70:37 16
 3. Voděrady 6 5 0 1 0 67:41 16
 4. Šošůvka 6 4 1 1 0 62:46 15
 5. Křetín 6 3 1 2 0 54:54 13
 6. Vysočany 6 3 1 2 0 54:54 13
 7. Rohozec 6 2 2 2 0 54:54 12
 8. Petrovice 6 1 2 3 0 45:63 10
 9. Žďárná 6 1 1 4 0 51:56 9
 10. Jestřebí 6 1 1 4 0 37:71 9
 11. Křetín B 6 1 0 5 0 42:66 8
 12. Blansko D 6 0 1 5 0 34:74 7

OP II: Žďárná B – Veselice 6:12, Vanovi-
ce – Němčice 8:10, Zbraslavec C – Kunštát 
7:11, Šošůvka B – Voděrady B 11:7, Adamov 
– Jestřebí B 17:1, Rudice – Bořitov 12:6.
 1. Veselice 6 5 0 1 0 68:40 16
 2. Kunštát 6 4 0 2 0 66:42 14
 3. Voděrady B 6 4 0 2 0 61:47 14
 4. Rudice 6 4 0 2 0 60:48 14
 5. Bořitov 6 3 1 2 0 53:55 13
 6. Šošůvka B 6 2 3 1 0 59:49 13
 7. Adamov 6 3 1 2 0 66:42 13
 8. Vanovice 6 3 0 3 0 57:51 12
 9. Žďárná B 6 2 1 3 0 46:62 11
 10. Němčice 6 2 0 4 0 53:55 10
 11. Zbraslavec C 6 1 0 5 0 42:66 8
 12. Jestřebí B 6 0 0 6 0 17:91 6

OP III: Letovice – Veselice B 13:5, Bru-
mov – Boskovice C 11:7, Vysočany C – Pe-
trovice B, 12:6, Rohozec B – Svitávka 3:15, 
Vysočany B – Rájec 2:16, Křetín C – Borotín 
11:7.
 1. Rájec 6 5 1 0 0 77:31 17
 2. Svitávka 6 5 0 1 0 75:33 16
 3. Křetín C 6 4 1 1 0 63:45 15
 4. Letovice 6 4 0 2 0 61:47 14
 5. Vysočany C 6 3 1 2 0 57:51 13
 6. Brumov 6 2 3 1 0 57:51 13

 7. Borotín 6 2 2 2 0 57:51 12
 8. Boskovice C 6 3 0 3 0 52:56 12
 9. Rohozec B 6 2 0 4 0 47:61 10
 10. Veselice B 6 2 0 4 0 40:68 10
 11. Petrovice B 6 0 0 6 0 34:74 6
 12. Vysočany B 6 0 0 6 0 28:80 6

OP IV: Svitávka B – Šošůvka C 11:7, Kře-
tín D – Olešnice 1:17, Rájec B - Letovice B 
12:6, Zbraslavec D – Kunštát B 5:13, Něm-
čice B – Rohozec C 11:7, Vanovice B – Pe-
trovice C 13:5.
 1. Olešnice 6 6 0 0 0 85:23 18
 2. Vanovice B 6 4 2 0 0 73:35 16
 3. Šošůvka C 6 4 0 2 0 65:43 14
 4. Petrovice C 6 4 0 2 0 62:46 14
 5. Svitávka B 6 3 2 1 0 59:49 14
 6. Rájec B 6 3 1 2 0 58:50 13
 7. Letovice B 6 2 1 3 0 42:66 11
 8. Kunštát B 6 2 0 4 0 50:58 10
 9. Rohozec C 6 2 0 4 0 46:62 10
 10. Němčice B 6 1 0 5 0 42:66 8
 11. Křetín D 6 1 0 5 0 36:72 8
 12. Zbraslavec D 6 1 0 5 0 30:78 8

OS I: Žďárná C – Vanovice C 7:11, Boři-
tov C – Okrouhlá 3:15, Petrovice D – Vyso-
čany D 4:14, Voděrady C – Němčice C 12:6, 
Velenov - Lh. Rapotina 5:13, Bořitov B – Ku-
ničky odl.
 1. Okrouhlá 6 5 1 0 0 81:27 17
 2. Lh. Rapotina 6 5 1 0 0 75:33 17
 3. Vysočany D 6 4 1 1 0 63:45 15
 4. Bořitov B 5 4 0 1 0 66:24 13
 5. Kuničky 5 4 0 1 0 57:33 13
 6. Velenov 6 3 0 3 0 55:53 12
 7. Voděrady C 6 3 0 3 0 53:55 12
 8. Vanovice C 6 3 0 3 0 50:58 12
 9. Petrovice D 6 1 0 5 0 32:76 8
 10. Němčice C 6 1 0 5 0 38:70 8
 11. Žďárná C 6 0 1 5 0 35:73 7
 12. Bořitov C 6 0 0 6 0 25:83 6

OS II: Kunštát C – Letovice C 10:8, Kře-
tín E – Rájec C 11:7, Vísky – Zbraslavec E 
9:9, Chrudichromy – Jasinov 13:5.
 1. Kunštát C 5 4 1 0 0 61:29 14
 2. Letovice C 6 4 0 2 0 70:38 14
 3. Vísky 5 3 1 1 0 53:37 12
 4. Zbraslavec E 5 3 1 1 0 53:37 12
 5. Rájec C 6 2 0 4 0 49:59 10
 6. Šošůvka D 5 2 1 2 0 44:46 10
 7. Chrudichromy 5 2 0 3 0 37:53 9
 8. Křetín E 6 1 0 5 0 29:79 8
 9. Jasinov 5 1 0 4 0 36:54 7

OS III: Kunštát D – Olešnice C nehl., Pe-
trovice E – Velenov B 2:16, Olešnice B - Lh. 
Rapotina B 15:3, Okrouhlá B – Boskovice D 
11:7.
 1. Velenov B 6 5 1 0 0 77:31 17
 2. Olešnice B 6 5 0 1 0 72:36 16
 3. Okrouhlá B 6 4 1 1 0 71:37 15
 4. Kunštát D 5 3 0 2 0 53:37 11
 5. Boskovice D 6 2 0 4 0 50:58 10
 6. Lh. Rapotina B 6 2 0 4 0 54:54 10
 7. Petrovice E 6 1 0 5 0 21:87 8
 8. Olešnice C 5 0 0 5 0 16:74 5

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – TJ Va-

lašské Meziříčí 8:0 (3325:3168), Semrádová 
541, Lahodová 537, Šmerdová 566, Kalová 
569, Musilová D. 543, Ševčíková 569. 
 1. Přerov 9 8 0 1 51,5:20,5 16
 2. Slavia 9 8 0 1 50,0:22,0 16
 3. Zábřeh A 9 7 0 2 44,5:27,5 14
 4. Šumperk 9 5 0 4 42,5:29,5 10
 5. Blansko 9 5 0 4 41,5:30,5 10
 6. Chýnov 9 5 0 4 35,0:37,0 10
 7. Náchod 9 4 1 4 35,0:37,0 9
 8. Konstruktiva 9 3 1 5 29,5:42,5 7
 9. Val. Meziříčí 9 3 0 6 29,5:42,5 6
 10. Jičín 9 2 0 7 29,0:43,0 4
 11. Zábřeh B 9 2 0 7 23,0:49,0 4
 12. Zlín 9 1 0 8 21,0:51,0 2

2- liga muži: KK Hagemann Opava – TJ 
ČKD Blansko 5:3 (3244:3178), Novotný 529, 
Michálek 540, Němec 552, Honc 534, Stlou-
kal 542, Flek R. 481.
 1. Třebíč 9 9 0 0 54,5:17,5 18
 2. Blansko 9 6 0 3 44,0:28,0 12
 3. Opava 9 6 0 3 39,0:33,0 12
 4. Rychnov 9 5 1 3 37,5:34,5 11
 5. Ratíškovice 9 5 0 4 41,5:30,5 10
 6. Šumperk 9 4 2 3 39,0:33,0 10
 7. Vyškov 9 3 2 4 35,0:37,0 8
 8. Slavičín 9 4 0 5 31,0:41,0 8
 9. Zábřeh 9 3 0 6 34,5:37,5 6
 10. Přemyslovice 9 2 1 6 27,0:45,0 5
 11. Třebíč 9 2 1 6 26,0:46,0 5
 12. M. Slávia B 9 1 1 7 23,0:49,0 3

3. liga muži: SK Ratíškovice B – TJ ČKD 
Blansko B 6:2 (3232:3164), Kolařík 533, 
Kotlán 497, Procházka 510, Šmerda 510, 
Hlavinka 553, Šplíchal Jak. 541.
 1. Rosice 9 8 0 1 48,5:23,5 16
 2. Benešov 9 6 1 2 43,5:28,5 13
 3. Č. Budějovice 9 6 0 3 43,5:28,5 12
 4. Jihlava 9 6 0 3 40,5:31,5 12
 5. Žirovnice 9 4 2 3 41,0:31,0 10
 6. Blansko B 9 5 0 4 39,0:33,0 10
 7. Ivančice 9 4 1 4 38,0:34,0 9
 8. Dačice B 9 3 2 4 33,0:39,0 8
 9. Kutná Hora 9 4 0 5 31,5:40,5 8
 10. Vracov 9 3 0 6 31,0:41,0 6
 11. Mistřín 9 1 0 8 23,5:48,5 2
 12. Ratíškovice B 9 1 0 8 19,0:53,0 2

3. liga ženy: TJ ČKD Blansko B – KK 
Moravská Slavia B 5.1 (1696:1660), Semrá-
dová 459, Korcová 435, Řehůřková 381, Ne-
vřivová 421.
 1. Č. Třebová 7 6 1 0 31,0:11,0 13
 2. Olomouc B 7 5 0 2 28,0:14,0 10
 3. Odry 7 4 1 2 27,0:15,0 9
 4. Třebíč 7 4 1 2 24,0:18,0 9
 5. Blansko B 7 4 1 2 23,0:19,0 9
 6. Nový Jičín 7 4 0 3 21,0:21,0 8
 7. MS Brno 7 2 0 5 18,0:24,0 4
 8. Otrokovice 7 2 0 5 17,0:25,0 4
 9. Náchod B 7 2 0 5 16,0:26,0 4
 10. Vyškov B 7 0 0 7 5,0:37,0 0

Divize: TJ ČKD Blansko C – KK Rostex 
Vyškov B 5,5:2,5 (3120:3119), Flek J. 510, 
Kocourek 519, Musilová N. 530, Haresta Jak. 
527, Stloukal 498, Flek M. 536
 1. MS Brno C 11 9 0 2 63,0:25,0 18
 2. Valtice 11 8 0 3 54,0:34,0 16
 3. Dubňany 11 7 1 3 54,0:34,0 15
 4. Slavičín B 11 7 1 3 47,5:40,5 15
 5. Sokol IV 11 6 2 3 48,5:39,5 14
 6. Čejkovice 11 6 1 4 51,0:37,0 13
 7. Znojmo 11 5 1 5 49,5:38,5 11
 8. Vyškov B 11 5 1 5 41,0:47,0 11
 9. Luhačovice B 11 5 0 6 44,5:43,5 10
 10. Husovice B 11 4 1 6 37,5:50,5 9
 11. Val. Meziříčí B 11 4 0 7 35,5:52,5 8
 12. Blansko C 11 3 2 6 35,5:52,5 8

 13. Otrokovice 11 0 3 8 28,5:59,5 3
 14. Kroměříž 11 1 1 9 26,0:62,0 3

Okresní podniková liga, extraliga: VMS 
– VVR A 1272:1264, Gilk 267, Starý K. 261 
- Kocman 271, Urbánek 260. Tech Trading – 
A je to 1237:1261 Mokrý 263, Ošlejšek 260 
- Daňková 256, Bašný 254. Catering – ČBE 
A 1194:1242, Pernica 262, Kala 244 - Špidla 
269, Štrajt 256. JEZAT – ČKD 1247:1207, 
Štafa 267, Beneš 259 - Škaroupka 263, Bla-
žek 250. KSK – DSB 1252:1301 Kolář Pavel 
275, Kolář Petr 254 - Novotný 280, Nezval 
267. 
 1. DSB Euro 7 5 0 2 1265,29 10
 2. ČKD 7 5 0 2 1261,14 10
 3. Serbousek 7 5 0 2 1248,43 10
 4. VVR A 6 4 0 2 1244,50 8
 5. Tech Trading 7 4 0 3 1198,29 8
 6. JEZAT 7 3 0 4 1204,00 6
 7. A je to 6 2 0 4 1230,50 4
 8. Catering 6 2 0 4 1229,00 4
 9. ČBE A 7 2 0 5 1201,43 4
 10. KSK 6 1 0 5 1195,33 2

1. liga: Kadeř. - ES - Nemocnice 
1276:1170 Smola 270, Král 264 - Zavadil 
251, Němec 250
 1. VVR B 6 6 0 0 1245,83 12
 2. Kadeřnictví 7 6 0 1 1233,71 12
 3. Koloniál 5 4 0 1 1163,20 8
 4. Blanzek 6 3 0 3 1177,67 6
 5. Hasiči 6 3 0 3 1161,33 6
 6. Rapid 6 3 0 3 1160,67 6
 7. Turbo Technics 6 2 0 4 1171,50 4
 8. ITAB 5 2 0 3 1164,20 4
 9. AKK 6 1 0 5 1158,83 2
 10. Nemocnice 7 0 0 7 1126,14 0

2. liga: Orel – SPŠ 1131:1079 Šoba 243, 
Dvořák 236 - Souček 243, Fejt 229. BODOS 
– JMP 1128:1158, Pařil 251, Učeň a Rych-
tařík oba 224 - Podrabský 251, Dostál 239. 
ČBE B - Relax Club 1140:1137, Šváb 243, 
Skoták 240 - Polák R. 240, Herčík 235
 1. JMP RC 6 6 0 0 1154,50 12
 2. Orel 6 6 0 0 1095,67 12
 3. BODOS 6 3 0 3 1136,00 6
 4. Relax Club 6 3 0 3 1105,33 6
 5. ČBE B 6 3 0 3 1104,83 6
 6. SPŠ 6 2 0 4 1098,83 4
 7. Profi  Weld 6 1 0 5 1067,00 2
 8. EKO systém 6 0 0 6 988,83 0

šachy
Memoriál Jiřího Hasoně ve Sloupu: 

1. Hubený (Boskovice), 2. Chládek Vl. (Li-
povec) oba 7,0, 3. Ševčík Leoš (Boskovice), 
4. Hloušek (Lipovec), 5. Fiala (Lipůvka) 
všichni 6,5, 6. Boháček (Boskovice), 7. Moc 
R. (ASK Blansko), 8. Mížák (Adamov), 9. 
Ševčík Milan (Lipovec) všichni 6,0, 10. Špi-
čák (Sloup) 5,5.

KP I: Kuřim – Lipovec 4:4, Pisk, Handl 

1, Kopřiva, Chládek Vl., Habina M., Rada 
M. 0,5.
  1.  Lipovec  3  2  1  0  14½   10  7
  2.  Lokomotiva C  3  2  1  0  13  7  7
  3.  Prušánky  3  2  0  1  16  12  6
  4.  Bystrc  3  2  0  1  14  10  6
  5.  Lokomotiva D  3  2  0  1  13½  10  6
  6.  Lokomotiva B  3  1  1  1  11½  5  4
  7.  Ořechov  3  1  1  1  10½  6  4
  8.  Duras C  3  1  0  2  11½  8  3
  9.  Znojmo  3  1  0  2  11  7  3
  10.  Kuřim  3  0  2  1  11½  6  2
  11.  ŠK 64  3  0  2  1  11  4  2
  12.  Bzenec  3  0  0  3  5  2  0

OP: Adamov C – Jedovnice 0:8, Plch 
st., Matuška, Fránek, Kunc, Keprt, Nechví-
la, Dvořák. Plch ml. Lipovec E – Lipovec 
D 1,5:6,5, Habina L., Rimpler, Novák 0,5 
– Ševčík Miloš, Krejčí P., Ševčík Josef, Še-
včík Jiří, Kolmačka 1, Ševčík Milan, Krejčí 
F., Ševčík Vl. 0,5. Sloup B – Jevíčko B, Ba-
láž, Helebrand, Mikulášek P., Sehnal, Dostál 
1, Němec, Sedlák 0,5. Rovečné – Rudice B 
0,5:7,5, Dvořáček, Klinkovský Jiří, Klinkov-
ský Jak., Toulec, Ševčík, Rada Marek, Brus 
1, Klíma 0,5.

Základní soutěž: Lipůvka – Rovečné B 
4:1, Kaderka, Fiala, Sapák, Honzák 1. Něm-
čice – Lipovec F 2,5: 2,5, Stloukal, Kouřil 1, 
Marek 0,5 – Rimpler, Růžička 1, Kratochvíl 
L 0,5. Kunštát – Vanovice 4:1, Blažek, Zá-
boj, Oliva 1, Libiš, Mikulčický 0,5 – Turzo, 
Hrabal 0,5. 

volejbal
KS juniorky: Boskovice – Podolí 3:0 (11, 

11, 17) a 3:0 (17, 16, 13).
  1.  Boskovice  12  12  0  0  36:4  24
  2.  Křenovice  10  7  3  0  22:16  17
  3.  N. Lískovec  10  5  5  0  19:21  15
  4.  DDM Brno  12  3  9  0  20:27  15
  5.  Podolí  12  1  11  0  6:35  13

KS kadetky: Boskovice – DDM Brno B 
3:0 (17, 11, 8) a 3:0 (13, 9, 10).
  1.  Boskovice  12  10  2  0  32:7  22
  2.  Junior  10  9  1  0  28:5  19
  3.  Husovice  12  4  8  0  13:24  16
  4.  Vyškov  10  5  5  0  15:16  15
  5.  DDM B  12  0  12  0  0:36  12

KP muži: Letovice – Poštorná B 3:1 (-24, 
15, 14, 16) a 3:0 (18, 22, 22). Letovice – Dě-
dice nehl.
  1.  Šlapanice  12  12  0  0  36:9  24
  2.  Židenice  14  7  7  0  32:25  21
  3.  Komárov  12  8  4  0  26:19  20
  4.  Lokomotiva  12  7  5  0  23:22  19
  5.  VK MS Brno  12  5  7  0  20:25  17
  6.  Letovice  10  6  4  0  22:15  16
  7.  Tišnov  12  4  8  0  18:28  16
  8.  Dědice  12  3  9  0  14:28  15
  9.  Poštorná B  12  2  10  0  13:33  14

 (bh)

Memoriál Jiřího Hasoně vyhrál Memoriál Jiřího Hasoně vyhrál 
Pavel Hubený z BoskovicPavel Hubený z Boskovic

Turnaj. Na tradičním šachovém Memoriálu Jiřího Hasoně ve Sloupu byl 
letos nejúspěšnější Pavel Hubený z Boskovic (vpravo). Na snímku při par-
ti i s druhým Vlasti milem Chládkem. Foto Josef Mikulášek

pátek 26. listopadu 
Stolní tenis: TJ ČKD B – Moravské Prusy (19.00), divize muži, herna stol-
ního tenisu, Purkyňova ul., Blansko.

sobota 27. listopadu
Basketbal: ČKD Blansko – Bílovice (17.00), obl. přebor I ženy, hala TJ ČKD 
Blansko. ASK – Žďár B (17.30), obl. přebor III muži hala ASK Blansko. 
Hokej: Rájec-Jestřebí – Černá Hora (16.00), Blansko – Sloup (18.30), OP 
muži, ZS Blansko. 
Kuželky: TJ ČKD Blansko B – Jihlava (10.00), 3. liga muži, TJ ČKD Blan-
sko A – Zábřeh (13.00), 2. liga muži, kuželna TJ ČKD Blansko.
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko C – Hrušovany (10.00), KS II muži, TJ ČKD 
Blansko A – Čechovice (14.00), 3. liga muži, TJ ČKD Blansko C – Silůvky 
(18.00), KS II muži, herna TJ ČKD Blansko. 

neděle 28. listopadu
Basketbal: ASK Blansko – Vysočina B (10.30), obl. přebor III muži hala 
ASK Blansko. 
Hokej: Březina – Lysice (16.00), OP muži, ZS Blansko. 
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko A – Prostějov (10.00), 3. liga, herna stolního 
tenisu. 

čtvrtek 2. prosince 
Hokej: HK Dynamiters Blansko – HC Uherský Ostroh (17.00), ZS Blan-
sko. Boskovice – M. Budějovice (18.00), obě krajská liga, ZS Boskovice.

pátek 3. prosince
Kuželky: TJ ČKD Blansko C – Kroměříž (19.00), divize, kuželna TJ ČKD 
Blansko. 

sobota 4. prosince
Halová kopaná: Memoriál Jiřího Vinklera (8.00), turnaj dorostu, sportovní 
hala TJ ČKD Blansko. 
Hokej: Lysice – Letovice (16.00), Adamov – Blansko (18.30), OP ZS Blansko.
Kuželky: TJ ČKD Blansko A – Konstruktiva Praha, 1. liga ženy (10.00), TJ 
ČKD Blansko B – Nový Jičín (13.00), 3. liga ženy. 

neděle 5. prosince
Basketbal: TJ ČKD Blansko – Kyjov (8.00), OP žákyně, TJ ČKD Blansko 
– Šlapanice, OP dorostenky, hala TJ ČKD Blansko. 
Hokej: Blansko – Uherský Brod (16.00) KL dorostu, ZS Blansko. Černá 
Hora – Březina (11.15), Sloup – Rájec-Jestřebí (18.30), OP, ZS Blansko. 

STRUČNĚ
* Dvojice Filip Zahálka a Patrik Kamenický nenašla ani ve čtvrtém kole 

kvalifi kace na mistrovství Evropy v kolové přemožitele. Na domcí půdě ve 
Svitávce opět svoje soupeře porazila rozdílem třídy. Na stříbrné příčce skončil 
Spartak Chrastava a na třetí dvojice MO Svitávka Hrdlička – Staněk. Pořadí 
po 4. kolech: 1. SC Svitávka 1 24 bodů, 2. - 3. MO Svitávka + Chrastava 18 
bodů, 4. SC Svitávka 2 7 bodů, 5. - 6. Zlín 1 a 2 5 bodů, 7. Přerov 2 body, 8. Ne-
zamyslice 0 bodů, 9. Olomouc 0 bodů 10. Favorit Brno 0 bodů.  (za, pš)

* Závodníci Moravec Merida MTB Teamu z Benešova se zúčastnili dal-
ších dvou závodů Českého poháru v cyklokrosu. V Kutné Hoře dojel Radim 
Kovář na devátém místě, Adam Sekanina byl šestý a Nikola Hlubinková 
skončila ve společné kategorii žen a juniorek na čtvrtém místě. O týden 
později se Moravci představili v Kolíně. Radim Kovář obsadil v juniorech 
osmé místo, Adam Sekanina byl v kadetech dvanáctý a Nikola Hlubinková 
mezi juniorkami a ženami šestá.

„Nyní nás čeká 11. prosince republikový šampionát v Mnichově Hra-
dišti, po týdenním odpočinku pak začíná klasická zimní příprava založená 
především na běhání, lyžování a tréninku v tělocvičně. V lednu nás čeká 
soustředění v Krkonoších,“ řekl trenér týmu Martin Bezdíček.  (pš)

Mikulášský běh, 2. ročník
Závod Brněnského běžeckého poháru 2010/2011

Sobota 4. prosince, Okrouhlá 
Start a cíl u kulturního domu, prezence od 8 hod (dětské 

kategorie). Start hlavního závodu v 11 hod.
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Marta Antonínová

Blansko - Milovníci dobrodruž-
ství, cestování i netradičních sportů 
se o víkendu sjeli do Blanska. Konal 
se tam už dvanáctý ročník festivalu 
Rajbas-Outdoor-Kotlík. 

Zahájila ho v pátek odpoledne 
přehlídka amatérských cestovatel-
ských fi lmů přihlášených do soutěže 
s názvem Okem dobrodruha. Diváci 
putovali po Amazonii, sjížděli řeku 
Moravu, vydali se prostřednictvím 
fi lmů do Andory, do Řecka, do Afri-
ky za vodopády nebo do indických 
Himalájí. Mimo plán „přijela“ pří-
mo na pódium blanenského kina 
i loď volžských burlaků v rámci 
soutěže NaFest.

Pak už začal třídenní maraton 
přednášek, besed a fi lmů. Letos za-

měřených převážně na Rusko. Ne-
chyběl tradiční Grena běh na Hoři-
ce, šifrovačka MEGBOLONDUL, 
dobrodružné výpravy do podzemí 
Moravského krasu, koncert ani ces-
tovatelská tancovačka. Velkou po-
zornost poutala výstava fotografi í 
Příběh cestovatele. Novinkou byl 
například kurz reportážní fotogra-
fi e pod vedením profesionála. Na 
festivalu bylo pokřtěno i několik 
cestovatelských knížek, které ještě 
voněly tiskařskou černí. 

Ocenění převzali autoři fi lmů 
přihlášených do soutěže Okem dob-
rodruha. Letos si palmu vítězství 
odnesl Miroslav Haluza z Brna za 
snímek Via Amazonia z cesty po 
Ekvádoru, druhé místo patřilo slo-
venským autorům Stanislavě Bu-
riakové a Juraji Jedinákovi, kteří 

tentokrát diváky s fi lmem Tat Tvam 
pozvali na putování na kolech po 
indických Himalájích. Třetí místo 
přidělila odborná porota skupině 
slovenských autorů za snímek Sen 
o ztratenej dolině, opět z prostředí 
nejvyšších hor světa.

Ve dvou sálech domu jste mohli 
při sledování fi lmů a fotografi í pro-
jet nejen kus Ruska, ale i „zbytek“ 
světa. A zatímco se diváci dobře 
bavili při vtipných komentářích, 
v předsálí se scházeli přátelé, vzpo-
mínali a možná i plánovali další vý-
pravy za dobrodružstvím. Stihnout 
se zdaleka nedalo všechno. 

Tradičním účastníkem festivalu 
byl například známý cyklotremp 
Jan Vlasák, jehož přednáška s ná-
zvem Na kole přes Sibiř domů, 
vtipně popisovala zážitky z dlouhé 

cesty na dvou kolech a stopem po 
široké Rusi. 

„Já jsem vynechal snad jen jeden 
ročník Rajbasu. Když nemám prá-
vě besedu, přijedu jen tak, abych 
se tady potkal s kamarády,“ řekl 
vášnivý vyznavač dálkových cest 
na kole. „Jezdíval jsem ročně tak 
kolem deseti tisíc kilometrů, letos 
mám trochu manko, jen tak asi šest 
a půl tisíce. Ale například každý 
rok mířím do Albánie a pokaž-
dé někam jinam, tamní hory mne 
baví,“ řekl cyklotremp a víc už 
nestihl, protože za ním přicházeli 
další přátelé a zájemci o jeho zají-
mavé knížky.

Festival vyvrcholil v neděli dal-
šími besedami a fi lmy, nevšedními 
zážitky ze všech konců světa. Tak 
jak je to na Rajbasu už zvykem.

Cestovatelský festi val milovníky dobrodružství nezklamal

Cyklotremp. Jan Vlasák už na kole projel kus světa. Jeho netradičně podá-
vané cestopisy si získaly řadu čtenářů.  Foto Marta Antonínová

Křtiny - Tóny slavnostních vo-
jenských pochodů se rozléhaly ve 
středu 17. listopadu po celých Křti-
nách. Odpoledne tam po devadesáti 
letech odhalili novou sochu legioná-
ře. Památník je doplněn i o pamětní 
desku, na níž jsou jména padlých 
z první i druhé světové války.

První pocta místním legionářům, 
kteří položili svůj život za první 
světové války, byla v centru městy-
se odhalena již v roce 1920. Auto-
rem byl sochař Josef Axman. Za 
první republiky byl památník a par-
čík okolo něj jedním z center dění 
ve Křtinách. Tak tomu bylo až do 
roku 1939, kdy vzhledem k politic-
ké situaci v zemi byla socha z pa-
mátníku odvezena a zničena. Její 
části byly nalezeny až v poslední 
dekádě minulého století, zazděné 
do zídky jednoho ze křtinských 
domů. Dochované fragmenty jsou 
dnes umístěny vedle nového pa-
mátníku. 

V roce 2008 schválilo vedení 
Křtin záměr sochu rekonstruovat. 
K tomu byla nakonec využita do-
tace z Ministerstva obrany ve výši 
téměř půl milionu korun. Na pomoc 

Křti ny mají po desítkách let pomník legionářů

přišla i veřejná sbírka, protože před-
pokládané náklady na rekonstrukci 
činily osm set tisíc korun.

„Byla to velmi zajímavá prá-
ce, moc mne bavila,“ uvedl autor 
nové sochy Jiří Finger. „Měli jsme 
k dispozici pár starých fotografi í, k 
tomu několik původních fragmentů.

Zvažovali jsme, zda sochu nějakým 
způsobem zrestaurovat. To jsme 
zamítli především z technických 
důvodů. Proto jsme zvolili variantu 
vytvořit novou sochu co nejvěrněji 
odpovídající té staré,“ dodal sochař 
s tím, že nejprve bylo nutné pustit 
se do studia. Původní fotky spíše 

jen dávaly tušit, jak přesně socha 
vypadala. Proto přišly na řadu ná-
vštěvy vojenského historického 
ústavu, aby například součástky 
výstroje byly co nejvěrnější. „Jen 
tato příprava si vyžádala asi půl 
roku práce. Pak teprve jsem se pus-
til do vlastní tvorby. Využil jsem tak 
po letech svých poznatků ze studia 
klasického sochařství. S výsledkem 
jsem spokojený,“ dodal sochař. 

Památník, u kterého čestnou stráž 
stáli členové Klubu vojenské histo-
rie z Brna, odhalili přítomní hosté 
a zahrála k tomu Posádková hudba 
z Olomouce. Fragmenty původní so-
chy byly nakonec zrestaurovány, za-
konzervovány a umístěny na pískové 
desce před pomník jako memento 
osudových zvratů naší historie.

„Je to od obce chvályhodné, že se 
přičinila o obnovu sochy a pamětní 
desky,“ řekla Karla Šimonová, která 
do Křtin přijela až ze Slovenska. Po 
slavnostním aktu položila společně 
se sestrou k pomníku kytici květů. 
Jméno jejich otce Ignáce Vrzala 
je uvedeno na pamětní desce mezi 
oběťmi druhé světové války. 

 Marta Antonínová

Připomínka. Po devadesáti  letech byla v centru Křti n znovu odhalena socha 
legionáře.  Foto Marta Antonínová

Hasiči převzali ocenění
Těšany, Blansko - Osmnáct jihomoravských hasičů převzalo v pátek 

19. listopadu v Těšanech na Brněnsku medaile Hasičského záchranného sbo-
ru České republiky (HZS ČR) Za věrnost. 

„O udělení medailí rozhodl u příležitosti státního svátku vzniku samostat-
ného Československého státu generální ředitel HZS ČR Miroslav Štěpán. 
Z rukou ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiřího 
Pelikána hasiči v Těšanech převzali medaile Za věrnost II. a III. stupně,“ řekl 
mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid. Medaile HZS ČR Za věrnost 
II. stupně se podle jeho slov udělují příslušníkům HZS ČR za dosahování 
velmi dobrých výsledků ve služební činnosti ve spojení s dobou trvání pra-
covního nebo služebního poměru v délce nejméně 20 let, Medaile Za věrnost 
III. stupně se udělují příslušníkům HZS ČR za dosahování velmi dobrých 
výsledků ve služební činnosti ve spojení s dobou trvání pracovního nebo slu-
žebního poměru v délce nejméně 10 let.

Medaili Za věrnost II. stupně obdrželi mj. také podpraporčík Aleš Mynář, 
technik strojní služby požární stanice Blansko, a podpraporčík František 
Škrabal, technik spojové služby požární stanice Blansko. Medaili Za věrnost 
III. stupně získal podporučík Zdeněk Němec, velitel požární stanice Kunštát, 
územní odbor Blansko. „Ocenění HZS ČR profesionálním hasičům a dalším 
jednotlivcům za zásluhy o požární ochranu a rozvoj integrovaného záchran-
ného systému se uděluje od roku 2000 vždy dvakrát ročně. V květnu u pří-
ležitosti státního svátku Dne vítězství a v říjnu u příležitosti státního svátku 
vzniku samostatného Československého státu,“ dodal Haid.  (pš)

Budou doplácet na dopravu
Boskovice - Také v příštím roce bude boskovická radnice doplácet na pro-

voz systému IDS JMK. Standardní příspěvek činí padesát korun krát počet 
obyvatel. Navíc zaplatí Boskovičtí také nadstandard, konkrétně téměř dvě stě 
čtyřicet tisíc korun. To ale ještě musí schválit zastupitelé. Celkové náklady na 
IDS se tak vyšplhají na asi sedm set osmdesát tisíc korun.  (hrr)

Věra Vencelová 
Bohumil Hlaváček

Brno, Blansko - O minulém ví-
kendu se konal jeden z nejlepších 
českých závodů, Velká cena Brna 
2010. Mezinárodní mítink byl sou-
částí Českého poháru 2010 a také 
poslední možností pro české plavce 
pro splnění tvrdých limitů na blížící 
se mistrovství Evropy v krátkém ba-
zénu, které hostí nizozemské město 
Eindhoven.  

Závod se jako tradičně uskuteč-
nil na 25 metrovém bazéně v Br-
ně-Lesné. Celkem se představilo 
v moravské metropoli více jak 300 
plavců z 54 oddílů. Kromě českých 
závodníků a závodnic byli k vidění 
i zástupci Polska, Slovenska, Slo-
vinska a Běloruska. Ve fi nálových 
rozplavbách startovalo všech devět 
českých reprezentantů, kteří mají 
již jistý start na ME (Šefl , Rubáček, 
Chocová, Baumrtová, Jarošová, 
Bartůněk, Fučík, Verner, Závado-
vá). Limit se na VC Brna také poda-
řilo splnit brněnskému plavci Kvě-
toslavu Svobodovi. Bylo překonáno 
sedm rekordů mítinku a jeden český 
rekord ve štafetě 4x50 m volný způ-
sob ženy, který zaplavaly plavkyně 
z Lokomotivy Trutnov. Nejvyššího 
bodového výkonu dosáhla Simo-
na Baumrtová na dvoustovce znak 
a měl hodnotu 947 bodů.

VC Brna se zúčastnilo také šest 
plavců okresu Blansko. Přímo Blan-
sko reprezentovali bývalé plavkyně 
blanenského oddílu Silvie Rybářo-
vá, Beatriz Prečanová a Anna For-
mánková, které závodí za Kometu 
Brno a současný člen oddílu ASK 
Blansko Jan Vencel. Za Boskovice 
zde bojovali bývalí plavci Minervy 
Boskovice Jan Hudec, který plave 
za Universitu Brno, Julie Pulcová 
v barvách Komety Brno a současná 
talentovaná boskovická plavkyně 
Anna Tlamková. Nejlépe si podle 
předpokladů vedla vynikající bla-

Plavci z Blanska a Boskovic mají za sebou další víkendové akce

Rybářová dovezla z Brna zlato

nenská rodačka Silvie Rybářová, 
která si ve fi nále motýlkové dvou-
stovky doplavala pro zlatou medaili 
a na své oblíbené trati 800 m kraul 
skončila s osobním rekordem hned 
za nejlepší českou „dálkařkou“ Ja-
nou Pechanovou. Ostatní jmeno-
vaní okresní plavci v tak obrovské 
konkurenci na medailové pozice 
nedosáhli, ale plavali na hranici 
svých možností s řadou osobních 
rekordů. Pulcová dohmátla devátá 
na 800 m kraul, Formánková v té 
samé disciplíně skončila desátá, 
Hudec obsadil patnáctou příčku na 
200 m prsa, za ním byl osmnáctý 
Vencel a rovněž osmnáctá v pořadí 
doplavala Prečanová na čtyřstovce 
polohově.

Následující sobotu praskal pro 
změnu blanenský bazén ve švech. 
Více než dvě stovky plavců, trenérů 

a rozhodčích se hbitě pohybovalo 
kolem bazénu a ve vodě a téměř 
stejný počet příznivců plavání sle-
dovalo letošní zimní krajský přebor 
nejmladšího žactva. Atmosféra na 
bazénu byla bouřlivá, neboť malým 
plavcům a jejich trenérům šlo o hod-
ně. Pouze z těchto závodů se totiž 
mohou plavci kvalifi kovat na zimní 
Poháry Moravy a Slezska, které se 
tentokrát uskuteční pro desetileté 
žactvo v České Třebové a pro je-
denáctileté ve Vsetíně. Pro splnění 
tohoto cíle, o který všichni v Blan-
sku usilovně bojovali, by bylo nej-
lépe skončit na bedně nebo alespoň 
v první desítce. Převážnou část roz-
plaveb obsadili plavci brněnských 
oddílů, především Komety, a ti také 
posbírali nejvíce medailových míst. 
Něco málo medailí pak zbylo na 
další kluby Jihomoravského kraje, 

kterými byly domácí ASK Blansko, 
Minerva Boskovice, Slovan Hodo-
nín, Koupaliště Hustopeče, Delfín 
Břeclav a TJ Znojmo. Blanenský 
oddíl měl v této nejmladší kategorii 
13 plavců a Boskovice osm. Jistý 
start na Poháru Moravy a Slezska 
si zajistili Andrea Husovská, Zuza-
na Vorlová z boskovického oddílu 
a blanenský Radek Burian. Tito tři 
plavci získali dohromady 13 medai-
lí. Husovská stála na stupních šest-
krát, z toho jednou na stupni nej-
vyšším, Vorlová doplavala dvakrát 
zlatá a dvakrát stříbrná a Burian si 
odnesl jednu stříbrnou a dvě bron-
zové medaile. Ostatní plavci obou 
oddílů, kteří obsadili slušná místa 
v první desítce, si musí počkat, zda 
se jejich časy vejdou v kvalifi kaci 
do nejlepší čtyřiadvacítky z celé 
Moravy a Slezska.

Plavci našeho okresu na VC Brna.  Foto Věra VencelováPlavci našeho okresu na VC Brna.  Foto Věra Vencelová

V Otrokovicích se konala soutěž DĚTI FITNESS. Nejpočetněji zastou-
pený byl aerobik. Všechna děvčata našeho Aerobic Teamu Orel Blansko se 
dostala do fi nále a tím si zajistila postup na celorepublikové fi nále Fitness, 
které se bude konat v lednu v Brně. Hana Zouharová i Nela Šenková mají 
pohyb opravdu hodně rádi,a tak si nenechaly ujít příležitost zacvičit si i 
další z kategorií zumba a steet dance. Obě dokázaly svoji všestrannost, když 
se probojovaly mezi nejlepší. Nela Šenková si navíc odnesla tuším histo-
ricky první zlatou medaili v této disciplíně Street Dance Děti fi tness pro 
Blansko. 

Ráda bych také zmínila mezinárodní úspěchy seniorského týmu pod vede-
ním Zuzky Helánové z předcházejícího víkendu. Po náročných přípravách 
odjela děvčata ve složení Romana Matušková, Monika Řezníčková, Dana 
Minaříková, Markéta Kolářová, Lenka Kremličková, Mirka Hladilová, Jit-
ka Staňková a Veronika Kalová na závod AUSTRIAN AEROBIC OPEN, 
který se konal ve Vídni za účasti 13 zemí. Vzrůstající konkurence v této 
závodní disciplíně stepaerobik udržovala diváky ve velkém napětí, neboť 
bodové rozdíly mezi jednotlivými týmy byly minimální. Seniorský Step Team 
Orel Blansko vybojoval s minimálním odstupem od prvního místa bronzo-
vou medaili a odnesli si tak historicky 1. medaili z mezinárodní soutěže ve 
stepaerobiku jak pro náš klub, tak pro město Blansko. 

 Za aerobic Team Orel Blansko Ivana Klimešová

Z REDAKČNÍ POŠTY

Vítězkou posledního kola se stala Lucie Škaroupková z Ráječka s 21 body. Jarní 
prvenství obhájil zkušený sázkař Břetislav Strážnický. Nejlepší v celkové klasifi ka-
ci nakontaktujeme ohledně předání cen.

Po posledním kole: 1. Strážnický Bř. (Blansko) 115, 2. Jirůšek Fr. (Holešín) 
104, 3. Mynařík Zd. (Sloup) 101, 4. Dobrovský R. (Blansko) 99, 5. Červenka Št. 
(Blansko) 97, 6. Dvořák P. (Blansko) 96, 7. Marušák St. ml. (Blansko) 96, 8. Adam-
cová L. (Kotvrdovice) 92, 9. Vašíček L. (Petrovice) 86, 10. Škaroupka V. (Spešov) 
86, 11. Němec Fr. (Ráječko) 82, 12. Dobiašová D. (Kotvrdovice) 78, 13. Pavlíček 
R. (Petrovice) 78, 14. Srnec F. (Ráječko) 77, 15. Dvořák M. (Blansko) 75, 16. Ška-
roupka J. (Ráječko) 75, 17. Klíma P. (Olomučany) 73, 18. Viška R. (Letovice) 72, 
19. Nečasová H. (Lipovec) 71, 20. Sekanina Zd. (Skalice) 70, 21. Kučera M. (Vilé-
movice) 67, 22. Ťoupek K. (Blansko) 67, 23. Zuzák E. (Blansko) 67, 24. Králíková 
R. (Blansko) 62, 25. Flek Zd. (Vysočany) 61, 26. Galuška Vl. (Kotvrdovice) 61, 27. 
Musil M. st. (Křtiny) 60, 28. Filip D. (Jedovnice) 59, 29. Nečas P. (Holešín) 58, 30. 
Škaroupková L. (Ráječko) 57, 31. Nečas P. (Blansko) 57, 32. Urbánek J. (Vilémo-
vice) 54, 33. Pospíšil V. (Kotvrdovice) 54, 34. Nečas M. (Lipovec) 53, 35. Marušák 
St. st. (Blansko) 51, 36. Kolísek L. (Ostrov) 51, 37. Škaroupka M. (Olomučany) 
50, 38. Ševčík J. (Ráječko) 49, 39. Stehlík J. ml. (Kotvrdovice) 48, 40. Horák Zd. 
ml. (Ostrov) 47, 41. Vondra J. (Blansko) 45, 42. Štrajt M. (Ostrov) 44, 43. Stloukal 
J. (Vavřinec) 44, 44. Musil P. (Křtiny) 42, 45. Šváb J. (Blansko) 42, 46. Zaoral M. 
(Doubravice) 41, 47. Had J. (Němčice) 41, 48. Stehlík J. st. (Kotvrdovice) 40, 49. 
Hrdlička D. (Blansko) 40, 50. Gottwald V. (Kulířov) 39, 51. Horák Zd. st. (Ostrov) 
37, 52. Válek M. (Kotvrdovice) 36, 53. Klimeš K. (Blansko) 34, 54. Klimešová 
H. (Blansko) 33, 55. Nečasová M. (Lipovec) 27, 56. Kučera J. (Blansko) 27, 57. 
Šebela R. (Blansko) 22, 58. Šváb K. (Ostrov) 21, 59. Tichá L. (Kotvrdovice) 21, 60. 
Horáčková A. (Kotvrdovice) 19, 61. Klíma Zd. (Olomučany) 17, 62. Svánovský Bř. 
(Lipůvka) 16, 63. Mynařík P. (Blansko) 14, 64. Šenkýř J. (Blansko) 14, 65. Štrof M. 
(Blansko) 12, 66. Hruška L. (Petrovice) 8, 67. Richtr J. (V. Opatovice) 7, 68. Jalový 
J. (Blansko) 6, 69. Zouhar M. (Vysočany) 2, 70. Král J. (Vysočany) -2, 71. Šebela V. 
(Blansko) -2, 72. Musil M. ml. (Křtiny) -3, 73. Jirůšek Vl. (Blansko) -3, 74. Zouhar 
M. (Vysočany) -4, 75. Hamerský Zd. (Březina) -28.
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V lepším případě zákaz 
provozování plynových 
spotřebičů, v horším dokon-
ce ohrožení života může mít 
za následek instalace ne-
vhodných oken v místnos-
tech s plynovými spotřebiči. 
Vzhledem k tomu, že drtivá 
většina dodavatelů oken 
tuto skutečnost ignoruje, 
je třeba mít při volbě správ-
ných oken na paměti něko-
lik důležitých informací. 

První z nich je typ ply-
nového spotřebiče – A, B, 
nebo C. Pokud máte doma 
třetí uvedený, není situace 
nijak složitá. Tyto spotřebiče 
mají zajištěn vlastní přívod 
spalného vzduchu a výmě-
nu oken lze provést běžným 
způsobem podle ustanovení 
ČSN 730540:2007.

V případě typů A a B je ale 
nutné zajistit přívod vzdu-

chu pro spalování jinak, a to 
v množství, jehož výpočet 
určuje TPG 704 01 s ohle-
dem na typ a výkon daného 
plynového spotřebiče. Zde 
je nutné si uvědomit, zda 
se jedná o místnost, kde se 
o výměnu vzduchu stará tzv. 
přirozené větrání okny. To je 
typické pro naprostou vět-
šinu obytných domů včet-
ně panelových a z hlediska 
splnění TPG také bohužel 
nejproblematičtější – pře-
depsané hodnoty pro přívod 
spalného vzduchu jsou totiž 
pouze pomocí průvzduš-
ností oken a dveří až na 
výjimečné případy nesplni-
telné. 

Uživatelům těchto obyt-
ných prostor hrozí nebezpečí 
v podobě otravy CO2, k nimž 
v posledních letech dochází 
stále častěji. Plnění normy 
TPG také ověřují servisní 

prohlídky plynových spotře-
bičů, které provádí technici 
přísně instruováni pro po-
suzování vlastností oken. 
Nezřídka pak padají zákazy 
provozování plynových spo-
třebičů, což může být pro 
obyvatele zejména v chlad-
nějších obdobích roku velmi 
nepříjemné.

Jak se tedy uvedeným pro-
blémům vyhnout? Na výběr 
jsou v podstatě tři možnosti 
– výměna spotřebiče A či B 
za C při modernizaci byto-
vého fondu, zajištění přívodu 
vzduchu mimo stavební ot-
vor (průduchy, větrací mřížky 
či tubusy) anebo provede-
ní úpravy oken a nastavení 
požadované průvzdušnosti, 
ovšem za cenu příslušných 
tepelných ztrát. 

 
Negativní vliv třetí varianty 

na tepelněizolační vlastnos-

SULKOM má technické řešení splňující veškeré legislativní požadavky
Měníte okna v místnostech s plynovými spotřebiči? Pozor na normy!

ti otvorových výplní dnes 
řeší moderní profi lové sys-
témy umožňující větrání na 
principu rekuperace, napří-
klad systém oken SULKO 
HR+. Rekuperace zachytá-
vá teplo unikající okny a vy-
užívá je k ohřevu vzduchu, 
který okny přichází do míst-
nosti. Objem přiváděného 
vzduchu lze nastavit přímo 
s ohledem na potřeby dané 
místnosti, což minimalizuje 
energetické ztráty. Systém 
SULKO HR+ je schválen 
Českým sdružením pro 
technická zařízení pro vý-
měnu vzduchu v místnos-
tech s plynovými spotřebiči 
a jeho využití při výměně 
oken garantuje správné spl-
nění normy TPG.

Tento princip byl aplikován 
při řadě realizací sanací by-
tových domů, které provedla 
fi rma SULKOM s.r.o. v Bos-
kovicích, Blansku, Letovi-
cích, Svitavách či okolí. Re-
spektuje všechny požadavky 
na správnou konstrukci okna 
i v doporučených hodnotách 
dle ČSN 730540-2:2007, 
zajišťuje hygienickou výmě-
nu vzduchu dle vyhlášky č. 
343/2009 a umožňuje splně-
ní normy TPG 704 01 pro vý-
měnu vzduchu v místnostech 
s plynovými spotřebiči.

Marian Figa

Větrání na principu rekuperace: 

Při této úpravě dochází k nasávání venkovního 
vzduchu tepelně izolovanou komorou v profi lu 
a jeho částečnému ohřátí vlivem tepelných ztrát 
rámu. 

Do místnosti pak vstupuje přes prachový 
a pylový fi ltr speciální uzavíratelnou klapkou. Tímto 
procesem proto nedochází ke snížení povrchových 
teplot v oblasti výdechů vzduchu do místnosti, 
vzniku kondenzátu na stěnách a následnému rozvoji 
plísní.

!! AKCE !!

679 11 Doubravice 
nad Svitavou 

tel./fax: 516 432 791 

e-mail: 
janvladik@seznam.cz.

PRODEJ RYB
A VÁNOČNÍCH STROMKŮ

VÝROBA A PRODEJ ŘEZIVA, HRANOLY, LATĚ, 
PRKNA, VAZBY, SUŠENÉ TRUHLÁŘSKÉ ŘEZIVO

- PRODEJ RYB 
  od 20. do 23. prosince 2010

� kapr ��amur ��tolstolobik
��štika ��sumec

- PRODEJ STROMKŮ 
  od 10. do 23. prosince 2010

 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!!!

 zítřřeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjšššší oknna zítřřeejjjjjjjjšššší oknna
                                                                  
SLEVA d lší h 5 % ři
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na slevu5 %
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u
10 
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Renovace dveří
Ze starého bude nové za 1 den!
Nemusíte již nikdy natírat!

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

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.

PUJCKYBRNO.CZ 
do 30 000 Kč.

Stačí OP + 2 SIPO. 
Tel.: 541 211 843

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 Škoda Octavia 1,9 TDi, r.v. 
2000, najeto 190 000 km, nová STK, nové 
zimní obutí, počítač, rádio, el. zrcátka, za-
mykání zpátečky, handsfree, prům. spotřeba 

4,8 l, koupeno v ČR, druhý majitel, serv. 
knížka, stříbrná metalíza. Cena 91 000 Kč. 
Tel.: 606 657 185.

Prodám motor zn. Pionýr 555, po výbru-
su, nezajetý, do chlad. boxu chladící panel 
195x50 cm, nepoužitý. Kompresor vč. moto-
ru. Cena dohodou. Tel.: 607 184 688.

Prodám notebook UMAX 2550 WXN, 
stříbrný, nepoužívaný, Windows Xp Home, 
úhlopříčka 14,5 palce, procesor Intel Ce-
leronM 420, čipset VIA VN896, RAM 

3 GB, pevný disk Toshiba MK 8034GSX, 
kapacita 80 GB, optick mechanika Optiarc 
AD-7530A, 1,3 pmx webkamera, vestavěný 
mikrofon, čtečka paměťových karet. Cena 
7 900 Kč. Tel.: 606 657 185.

Prodám byt 3+1 ve Velkých Opato-
vicích. Cena 650 000. Volejte tel. číslo: 
603 335 384.

PRONÁJEM
Pronajmeme dlouhodobě zařízený byt 

2+1 v Boskovicích ve středu města, balkon. 
Žádná domácí zvířata. Tel.: 516 456 208 
zázn.

Pronajmu zařízený byt 1+1, Blansko-
Sever. Tel.: 608 965 363.

Pronajmu bytové prostory v 1. p. RD 
v centru Černé Hory. Vhodné pro bydlení 
i podnikání (kanceláře, služby, lékař). Vol-
né od 1. 10. 2010. Tel. číslo: 737 647 155. 

Pronajmu byt 2+1 ve Svitávce. Informa-
ce na čísle: 724 032 636.
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Stonožkový jarmark ZŠ Salmova
Již mnoho let je stonožka pro děti v Základní škole Salmova v Blansku 

symbolem Hnutí na vlastních nohou, které pomáhá jejich vrstevníkům 
v nejrůznějších částech světa, ale i v Česku. A nejenom pro děti. Koordinací 
všech akcí se již tradičně zabývá paní učitelka Lada Přikrylová a s ní spo-
lupracují i další učitelé. A jak tato spolupráce vypadá v praxi? 

Každoročně v září vyrábějí děti na 1. stupni vánoční přání a odesílají je 
na adresu Běly Jensen, patronky celého hnutí. Tato přáníčka se pak prodá-
vají a výtěžek je použit k fi nancování nemocnic a škol např. v Afghánistánu, 
Kosově, Iráku, Kambodži, Bosně, ale i v Česku a Slovensku. Naše děti letos 
odeslaly 148 přání. 

Tím ale jejich aktivity neskončily. Vyrobily další vánoční přání, malé bet-
lémky, keramická „štěstíčka“ a dárkové jmenovky a nabídly je rodičům na 
tradičním Stonožkovém jarmarku. Přestože jich letos vyrobily o čtvrtinu 
více než loni, byl o ně velký zájem a prodaly se téměř všechny výrobky. 
Čistý výtěžek akce byl 2803 Kč, které mohou děti odeslat na konto hnutí Na 
vlastních nohou. 

Poděkování za to, že jsou ochotny věnovat svůj volný čas, aby pomohly 
dětem, které nemají to štěstí, aby byly zdravé a žily v klidných a mírových 
podmínkách, patří paní učitelce Ladě Přikrylové a dětem: Jakubu Tesařovi 
(1. roč.), Kristýně Krésové (3. roč.), Katce Zahradníkové, Martině Hlaváč-
kové, Katce Bachraté, Lucce Krytinářové, Janě Tesařové, Martině Dostá-
lové (všechny 5. roč.), Tereze Bartákové, Simoně Škodové,Monice Hejlové, 
Katce Hasoňové a Tereze Krytinářové (6. roč) a Nikole Musilové a Nikole 
Dohnalíkové.(7. roč.) Eva Kadrmasová, ZŠ Salmova

V Knínicích slavili Halloween
Již čtvrtý ročník Halloweenského průvodu připravili pro své mladší 

kamarády žáci druhého stupně Základní školy v Knínicích. Každý rok se 
snažíme být alespoň trošku originální – nechceme, aby naše strašidla, 
která děti i dospělí na hrůzostrašné trase potkávají, zevšedněla. Proto 
se účastníci Halloweenu letos mohli bát středověkých rytířů, zmutova-
ných dětí, ježibab, které se popraly o chaloupky na kuří nožce, woodoo 
panenek, které to pěkně roztočily na kolotoči, zombie bojovníků, mrtvých 
fotbalistů a v neposlední řadě také kovbojů a indiánů, kteří svedli lítý 
boj o poklad, který dětem rozdal v cíli Michael Jackson. Toho z hrobu 
probudila Adamsova rodina a ještě k tomu si s Michaelem pěkně zatanči-
li. Zlatým hřebem strašidelného večera potom bylo vypouštění thajských 
lampionů štěstí – z toho jsme měli asi největší hrůzu, ale díky zkušeným 
vypouštěčům se zadařilo.

Dovolte mi, abych závěrem udělila obrovskou pochvalu všem svým žá-
kům (i bývalým), kteří se na organizaci celé akce podíleli, a upřímný dík 
kolegům a kolegyním a milým lidem, kteří mě, jako každoročně, velmi 
podpořili a pomohli. A neodpustím si to jmenovitě: Alice Novotná, Kat-
ka Pokorná, Jiřina Bednářová, Eva Kotrhonzová, Eva Svobodová, Jana 
Richterová, Renata Střížová, Eva Borková, Petr Řezníček, Verča Zemánko-
vá. Také děkuji panu starostovi, že nás Knínice, jako každý rok, podpořily 
fi nančně, abychom mohli v cíli odměnit odvážné děti.  Marie Königová

V Jabloňanech poznávali Itálii
V pátek 12. listopadu se Základní škola Jabloňany vypravila do země 

věčně zalité sluncem a teplem. Do země, kde cítíte vůni moře a před sebou 
vnímáte chladný horský vzduch z Alp. Naše cesta mířila do krásné a slu-
nečné Itálie.

Děti se rozdělily do čtyř skupinek. Na internetu a v encyklopediích vyhle-
dávaly základní poznatky o Itálii. Nakreslily si mapku a vlajku, každá sku-
pinka si vytvořila plakát, který obsahoval zajímavé informace a obrázky 
týkající se Itálie. Děti se dozvěděly informace o hlavním městě a dalších 
velkých italských městech. Zjistily, jaký je úřední jazyk, počet obyvatel, ital-
ská měna, státní zřízení a spoustu dalších poučných a zajímavých informací. 
Itálie je proslulá oděvním návrhářstvím a módou, jídlem, fi lmem i operou. 
Má bohatou historii a starobylou architekturu. Proto láká turisty z celého 
světa. Dále se seznámily s nejnavštěvovanějšími městy jako jsou Benátky, 
Řím, Florencie, Milán a Vatikán.

Měly možnost si zahrát fotbal, který je národním sportem v Itálii. Vytvo-
řily také plakát, co všechno se z Itálie dováží do ostatních zemí. Jako např. 
olivový olej, stroje, dopravní prostředky, víno a další produkty. 

Děti se naučily i několik italských slovíček. Při poslechu italského zpěvá-
ka Erose Ramazzotiho vyráběly z různých ingrediencí vlastní oblíbenou pi-
zzu. Nakonec se naše třída proměnila v italskou restauraci a na děti čekalo 
velké překvapení. Opravdová pizza, na které jsme si všichni moc a moc 
pochutnali.

Děti si odnesly spoustu krásných zážitků. Další skvělý pátek, na který 
budou děti ze ZŠ Jabloňany vzpomínat. Pracovníci ZŠ Jabloňany

Něco málo z historie...
V posledním týdnu měsíce října informoval Radiožurnál o vybudované 

cyklostezce nejjižnějším bodem Čech do Rakouska, z Vyššího Brodu přes 
Mlýnce, Studánky a Radvanov. Vyvolalo to ve mně vzpomínku na „suchý“ 
rok 1947, kdy nepršelo a na lukách nic nerostlo. Tehdejší ONV Blansko 
vyjednal pro rolníky možnost nasušit si seno v jihočeském pohraničí. Při-
hlášení zájemci vykuli kosy, i náhradní, zabalili kladívko a babku, brousek 
s krbem, na jídlo dva pecny chleba z žitné mouky, který neokoral, a také 
nutné potravinové lístky.

Vyjelo se železnicí z Vyššího Brodu v okrese Kaplice. Odtud se šlo pěšky, 
úvozovou lení cestou přes Mlýnce, Studánky do pohraniční obce Radvanov. 
Tam jsme si našli pobyt v opuštěném statku s polorozbořenou kolnou na 
svahu klesajícímu k potůčku, který tvořil hranici mezi Čechami a Rakous-
kem. Na Rakouské straně potůčku občas prošla dvojice jejich pohraničníků. 
K nám doběhli až třetí den dva naši vojáci v nestejných unifomách, to pro-
to, že zahlédli kouř vycházející z našeho domu a domnívali se, že se vrátil 
původní majitel, který dodatečně odvážel předměty ze statku. Po vysvětlení 
důvodů našeho pobytu vojáci odešli bez návratu.

Do vystěhovaného Radvanova se dříve usadily dvě rodiny Rumunů. 
Domy byly vybrakovány, byly i vytaženy dráty z trubek elektroinstalace. 
Vodovod tam nebyl, před našim domem tekla ze zděné studánky čirá voda. 
Sekli jsme trávu a sušenou kopili do velkých kopek. Za potůčkem Rakušanky 
v krojích kopily seno do řádku malých kopek. Když jsme dosoušeli seno, šel 
můj tatínek do Vyyšího Brodu. V tamnější hospodě si od hosta pana Nekoly 
vypůjčil koně a žebřinový vůz a následující den přijel. Seno jsme poté vezli 
na nádraží ve Vyšším Brodě. 

Při putování Jižními Čechami v roce 2002 jsme si prohlíželi gotický 
chrám ve Vyšším Brodě. Napadlo mě podívat se do Radvanova. Silnice ved-
la až do Studánek, pak následovala témeř nesjízdná polní cesta. Podél byly 
otevřené kotce zřejmě pro psy pohraničníků, opuštěné chátrající ubytovny, 
ostnaté dráty. Pak široký rozrytý pás v terénu, zřejmě po likvidaci pohra-
ničního plotu, zátarasů. Ves Radvanov zanikla, protože se nacházela mezi 
ostnatými ploty a Rakouskem. Název katastru zůstal. V současné době tudy 
vede silnice č. 161 z Vyššího Brodu do Rakouska a právě dokončená cyklo-
stezka nejjižnějším bodem Čech do Rakouska. Kdyby si někdo vzpomněl na 
radvanovské seno, ozvěte se.         Rudolf Kubíček, Lysice

Běh do schodů 2010
Podzim, voňavé tlející listí, dřevorubci kácející v okolí letního kina 

zestárlé a nebezpečné stromy a kousek od nich celý první stupeň ze „Sušil-
ky“, připravený si to rozdat v běhu do schodů. Tento po několik let se opa-
kující závod se stává pomalu tradicí a děti si v něm srovnávají svoje běžecké 
kvality. Navrch má v tomto případě odrazová síla, mrštnost a pružnost před 
elegancí normálního běhu. Proto se také tyto vlastnosti projevily velkou 
měrou ve výsledcích. Závod se díky pěknému počasí uskutečnil v pátek 
5. listopadu. 

Nejrychleji běželi z prvních tříd Jiří Hrubý a Vojtěch Alexa, z druhé třídy 
Jáchym Sekanina, ze třetí třídy Marek Maňoušek. Mezi čtvrťáky byl nejlepší 
Tomáš Pavelka a za páťáky Roman Hlaváček. Všichni umístění žáci byli 
odměnění sladkostí.  Pavlína Palánová

Světový den diabetu
Sedmého ročníku Pochodu proti diabetu u příležitosti Světového dne dia-

betu, který připadá na neděli 14. listopadu, se zúčastnilo po celé republice 
přibližně pět tisíc lidí. V Blansku a v Ráječku se sešlo na 50 diabetiků. 
Účastníci pochodu se vydali do okolí obou míst, prohlédli si pamětihod-
nosti Blanska a jeho okolí, pohled na Blansko byl úchvatný. Touto vycház-
kou jsme přispěli ke svému zdraví. Všichni diabetici v Ráječku i v Blansku 
dostali odznak Pochod proti diabetu. Michal Král

Senioři navštívili divadlo
Ke Dni seniorů zorganizovala Rada seniorů Jihomoravského kraje 1. lis-

topadu divadelní představení opery Madame Butterfl y v Janáčkově divadle 
v Brně. Toto představení bylo zajištěno díky fi nanční dotaci krajského úřa-
du a z této dotace Rada seniorů uhradila vstupné pro 500 seniorů z celé-
ho Jihomoravského kraje. Dále se využilo projektu podpora dostupnosti 
Národního divadla Brno, který je určen především pro skupiny obyvatel 
z Jihomoravského kraje se sníženou možností dopravy do divadel v Brně. 
Z tohoto projektu byla hrazena doprava.

Tento dárek seniorům se podařilo uplatnit i v okrese Blansko. Autobus 
vyjížděl ze Senetářova se zastávkami v Jedovnicích, Blansku, Šebrově, 
Lipůvce a dalších místech. Jistěže počet vstupenek nestačil všem, ale Rada 
seniorů Jihomoravského kraje slibuje, že bude v podobných akcích pokra-
čovat, aby se dostalo na co nejvíc zájemců – pochopitelně v rámci fi nanč-
ních možností.

Význam této akce podtrhla i účast předsedy RS ČR Zdeňka Pernese 
z Prahy, předsedy RS Jihomoravského kraje Františka Špačka a dalších 
významných hostů. Probíhají i další akce, například Univerzita třetího věku 
pořádá různé zvýhodněné kurzy. Záměrem je informovat co nejširší okruh 
seniorů v krajských a regionálních novinách o připravovaných akcích.

 Jaroslav Zukal, předsednictvo Rady seniorů ČR JmK

Regionální výstava ovoce 
Letošní podzim v Arboretu Šmelcovna byl ukončen Regionální výstavou 

ovoce a okrasných rostlin, kterou připravily společně Arboretum Šmelcov-
na a základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Boskovicích. 
Výstava se uskutečnila ve výstavní hale arboreta na Dvou dvorech.

V krátkém kulturním programu při zahájení výstavy vystoupily žákyně ZŠ 
v Boskovicích, pracoviště Slovákova, Simona Stloukalová a Kristýna Klíčo-

vá. Výstava byla opravdu regionální, protože se na ní prezentovaly všechny 
mikroregiony MAS Boskovicko Plus. 

Přes nepříznivé klimatické podmínky letošního roku bylo na výstavu 
z jednotlivých mikroregionů od členů ČZS soustředěno přes 170 vzorků 
ovoce, které přinesly zajímavý obraz nejen o kvalitě a sortimentní skladbě 
ovoce, ale i srovnání s výpěstky profesionálních pěstitelů. V průběhu výsta-
vy byla zajišťována pro návštěvníky odborná poradna, o kterou byl velký 
zájem. Okrasné rostliny si účastníci výstavy prohlédli přímo v arboretu. 
V prodejním centru si pak nakoupili podle zájmu ovocné a okrasné rostliny. 
Přesto, že nebylo úplně ideální počasí a výstavní hala nebyla blízko od cen-
tra města, výstavu navštívilo přes 600 účastníků, což svědčí o zájmu veřej-
nosti o plody přírody a lidské práce. Pořadatele potěšila i účast návštěvníků 
mimo náš region.  Josef Šafář, ZO ČZS Boskovice

Lampióny nad Černou Horou
V Černé Hoře se uskutečnil již tradiční lampiónový průvod. Sraz účast-

níků byl na parkovišti u úřadu městyse. V čele průvodu vyšli mladí hasiči 
s loučemi a za nimi kráčeli rodiče a prarodiče s dětmi všech věkových kate-
gorií. Letošní účast byla oproti minulým rokům rekordní. Průvod skončil 
svoji cestu na školním hřišti, kde bylo pro děti i dospělé připraveno občer-
stvení, o které se postarali zaměstnanci školy a dobrovolní hasiči. 

Na závěr této podzimní slavnosti bylo připraveno hromadné vypouštění 
létajících lampiónů, na které se děti těšily snad nejvíce. Rodiče se společ-
ně s místními hasiči postarali o zapálení a následné vypuštění sto pade-
sáti zářivých lampiónů, které rozzářily oblohu nad Černou Horou. Byl to 
nevšední zážitek, který si všichni přítomní pochvalovali, a náležitě si jej 
užili. I přes nepříznivé předpovědi nám počasí nakonec přálo a dlouho při-
pravovaná slavnost se více než vydařila. Na úspěšném průběhu této akce 
se podílela Základní škola Černá Hora ve spolupráci s SDH Černá Hora. 
 Jana Kubelková, foto Jiří Bernard

Do roka a do dne ve Štrasburku
Delegace Sítě mateřských center se zúčastnila 27. října mezinárodního 

semináře v Evropském parlamentu s názvem Matky v Evropské unii. V čes-
ké delegaci byla zastoupena i mateřská centra z Jihomoravského kraje. 
Konkrétně Renatou Höklovou z MC Balonky Blažovice a Markétou Horá-
kovou z MC Jablíčko Lysice, která je současně i koordinátorkou Sítě MC 
pro Jihomoravský kraj. 

Cestu do Bruselu umožnila poslankyně Zuzana Roithová, která se Sítí 
MC dlouhodobě spolupracuje. Původní záměr cesty bylo seznámit se s fun-
gováním Evropského parlamentu. Na přání Sítě MC byl zorganizován mezi-
národní seminář, kde byla představena mezinárodní síť mateřských center 
MINE a nastíněny možnosti dlouhodobé spolupráce, která by umožnila 
vnášet do evropských témat „hlas rodiny“. 
Členka kontrolní komise Sítě MC psycholožka Monika Čuhelová podtr-

huje podstatný význam vzájemné mezinárodní podpory matek: „Jako jeden 
z důležitých bodů setkání vnímám podporu nové směrnice EU o zavedení 
povinné mateřské dovolené placené ve stoprocentní výši původního výdělku 
v délce dvaceti týdnů. Pro někoho kontroverzní téma se evropským pohle-
dem mění – jsou země v Evropské unii, kde není téměř žádná mateřská 
dovolená. Umožnit ženám starat se o dítě a zotavit se po porodu, přitom mít 
jisté fi nanční zdroje a nebát se o ztrátu zaměstnání znamená možnost volby 
a odstranění diskriminace těch, kdo děti mít chtějí.“

Poslankyně Anna Záborská a Zuzana Roithová potvrdily zájem o další 
mezinárodní spolupráci v podobě konzultace záměrů legislativních úprav 
a podpory zohledňování potřeb rodiny na půdě Evropského parlamentu. 
Zároveň došlo ke stanovení zcela konkrétního kroku, a sice společná pří-
prava a realizace „slyšení“ v Radě Evropy ve Štrasburku nejpozději do 
jednoho roku.

„Pouhý výlet do Bruselu by nám nestačil. Jsem nadšená, že se českým 
matkám (včetně jednoho otce) dostalo ujištění, že evropská politika začíná 
doma a že důležité je slyšet jejich hlas. Zároveň se dostalo i ocenění jejich 
skvělé práce v mateřských centrech pro občanskou společnost na meziná-
rodním poli,“ shrnuje poslání cesty Rut Kolínská.  Markéta Horáková

V Závisti slavili Halloween
Zajímavé tvořivé odpoledna zažily 28. října děti v Závisti. Čekala na ně 

výroba strašidelných luceren, diskotéka v maskách, strašidelný průvod obcí 
s pouštěním balonu štěstí a promítání fi lmu.  Gabriela Šmardová
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Aktuální provozní doba pro veřejnost
                    plavecká část   rekreační část

Úterý 
23. 11. 630-750 1200-1600 1830-2100 1700-2100

Středa 
24. 11. 630-830 1300-1400 1930-2100 1100-1400 1530-1730 1830-2100

Čtvrtek 
25. 11. 630-930 1200-1300 1100-1530

Pátek 
26. 11. 630-750 1230-2100 1030-2100

Sobota 
27. 11. 1000-1100 1200-1400 1600-2100 1000-1100 1200-1400 1600-2100

Neděle 
28. 11. 900-2000 900-2000

sobota 4. prosincesobota 4. prosince

pátek 3. prosincepátek 3. prosince

Blansko - Knihovna v 18 hod.: Řecko a nedobrovolná emigrace Řeků, před-
náška. 
Křti ny - Jeskyně Výpustek od 15 hod.: Ďábelský podvečer ve Výpustku (více 
na str. 4). 

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Harry Pott er a Relikvie smrti  - část 1.
Boskovice v 17 hod. Sammyho dobrodružství 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Tacho.
Letovice v 19.30 hod. Habermanův mlýn.
Šebetov v 19.30 hod. Machři.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Bastardi.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dřevěný kostelík v 17 hod.: Komorní orchestr města Blanska, před-
vánoční koncert. 
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Vánoční koncert Petra Bende. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Vánoční prodejní výstava tradičních řemesel. 
Letovice - Galerie Domino v 17.30 hod.: Vernisáž Vánoční výstavy betlémů ze 
sbírky Naděždy a Jaroslava Parmových, vánoční výzdoby a obrazů se zimní te-
mati kou.

kalendář akcíkalendář akcí

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

ZÁBAVAZÁBAVA
Drnovice - Kulturní dům ve 21 hod.: Mikulášská zábava, hraje Demonium.

AKCEAKCE
Blansko - Dům dětí  a mládeže v 9 hod.: Vánoční řádění aneb Dáme rodičům 
volno, víkendové tvoření pro děti  od 6 let, uzávěrka přihlášek do 30. 11. na tel. 
516 412 790 nebo e-mailu: konupcikova@ddmblansko.cz.
Blansko - Klub Ratolest v 9.30 hod.: Adventní dílna. 
Blansko-Klepačov - Dělnický dům v 15 hod.: Mikulášský dětský karneval. 
Boskovice - Školička u lázní v 16 hod.: Čertovský karneval.

Černovice - Kulturní dům v 16.30 hod.: Mikulášská nadílka. 
Jedovnice - Kulturní dům v 8 hod.: Vánoční knižní jarmark a Veletrh produktů 
z Moravského krasu (více na str. 4). 
Knínice - Před Pohosti nstvím pod lipou v 17 hod.: Mikulášská nadílka.

neděle 5. prosinceneděle 5. prosince
AKCEAKCE

Blansko - Dřevěný kostelík v 9 hod.: 2. neděle adventní s Mikulášem. 
Blansko - Katolický dům v 15 hod.: Mikulášská besídka. 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže v 15.15 hod.: Mikulášská jízda na koni, v 16 
a 17 hod.: Start tradičního pochodu Mikuláši, co máš v koši...?
Boskovice - Orlovna ve 14 hod.: Setkání v adventním čase, s přednáškou na 
téma Stáří jako dar vystoupí MUDr. Květoslav Šipr, CSc. 
Jedovnice - Kulturní dům ve 14 hod.: Mikulášská besídka, soutěže, vystoupení 
žáků ZUŠ Boskovice. 

Křti ny - Jeskyně Výpustek od 15 hod.: Ďábelský podvečer ve Výpustku (více 
na str. 4). 
Lazinov - U obecního úřadu v 18 hod.: Překvapení pro děti .
Lipůvka - Parkoviště v 16.30 hod.: Mikulášská nadílka. 
Rudice - Restaurace Tumperek v 10 hod.: Mikulášský turnaj v mariáši. 

KINA KINA 
Blansko v 17 a 20 hod. Harry Pott er a Relikvie smrti  - část 1.
Boskovice v 17 hod. Sammyho dobrodružství 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Tacho.
Letovice v 19.30 hod. Habermanův mlýn.

KONCERTKONCERT
Blansko - Punkevní jeskyně v 16 hod.: Benefi ční koncert, hrají Milan Kašuba, 
Miloš Pernica a Šošůvská Schola, odjezd ekologickým vláčkem ze Skalního mlýna 
v 15 hod., po skončení prohlídka jeskyní, dna Macochy a jízda na lodičkách. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Mikulášská zábava, hraje Medium. 
Bořitov - Sokolovna ve 20 hod.: Mikulášská zábava, hraje Prorock. 
Kotvrdovice - Orlovna ve 20 hod.: Mikulášská zábava, hraje Arcus. 
Kunštát - Kulturní dům ve 21 hod.: Mikulášská zábava, hraje Eminence. 
Lipůvka - Sál obecního úřadu ve 20 hod.: Mikulášská zábava, hraje Pavel Krška. 
Svinošice - Kulturní dům ve 20 hod.: Mikulášská zábava, hraje K-band. 
Valchov - Sokolovna ve 21 hod.: Mikulášská zábava, hraje Tamdem. 
Vanovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Mikulášská zábava, hraje Krounex.

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Harry Pott er a Relikvie smrti  - část 1.
Boskovice v 17 hod. Sammyho dobrodružství 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Tacho.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Kytarový koncert Karla Fleischlingera.

pondělí 6. prosincepondělí 6. prosince
AKCEAKCE

Blansko - Dělnický dům v 9 hod.: Den zdraví s Mikulášem, soutěže, nadílka, 
měření tělesné hmoty. 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13.30 hod.: Puzzliáda, ve 14 hod.: Od-
poledne správných holek, výroba přáníček a vánočních ozdob, v 16.45 hod.: 
Výtvarné hrátky na téma Vánoce.
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 v 17.30 a 20 hod. Habermannův mlýn.
Boskovice v 19.30 hod. Red.

stálé akcestálé akce
Vísky – Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 – 17 hod.) *  Vel-
ké Opatovice – Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana Antonína 
Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově posti žené, Důlní mapy a plány (do 30. 11.) 
* Boskovice – Areál Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Blansko – Galerie 
Kruh: Výstava obrazů, keramiky, texti lu a skla (do 30. 11.) * Boskovice – Muzeum 
Boskovicka: Malá Haná – krajina a člověk (do 28. 11.), Stromy jako domy (do 17. 
12.) * Kunštát – Infocentrum: Fotografi e Lukáše Hrdličky a Pavla Svobody (do 26. 
11.) * Letovice – Galerie Domino: Letovický salon (do 28. 11.) * Blansko – Knihovna: 
Kamarádka knihovna (do 30. 11.), Dalekáť cesta má (do 30. 11.) * Blansko – Kino: 
Pavel Kovaříček, fotografi e (do 30. 11.)  * Boskovice – Galerie Otakara Kubína: Petr 
Krákora, obrazy (do 5. 12.) * Blansko – Galerie města Blanska: Jan Šerých, obrazy 
(do 5. 12.) * Blansko – Galerie Ve Věži: Leoš Boček, obrazy, Hana Lavičková, šperky 
(do 31. 12.) * Boskovice – Zámecký skleník v provozní době: Výstava prací žáků 
výtvarného oboru ZUŠ Boskovice (do 16. 1.).
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