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V Boskovicích otevřeli nový hypermarket Tesco
Pavel Šmerda, zpr

Boskovice - Nejen pro stovky 
čerstvých potravin, ale i pro hrač-
ky, oděvy či domácí potřeby mo-
hou nově vyrazit obyvatelé Bosko-
vic a okolí do Tesca. Hypermarket 
s prodejní plochou tři tisíce metrů 
čtverečních přivítal první zákazníky 
v sobotu 4. prosince v osm hodin 
ráno. U příležitosti otevření věnova-
li zástupci Tesca dar 30 tisíc korun 
dětskému domovu v Boskovicích. 
„Obyvatelé Boskovic si budou moci 
pod jednou střechou pořídit nejen 
čerstvé potraviny, ale i široký sor-
timent nepotravinového zboží. Na 
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Kamiony způsobily problémy na hlavním silničním tahu mezi Brnem a Svitavami, auta jen popojížděla

Sníh komplikoval dopravu, lyžaři naopak zajásali

zákazníky hypermarketu čeká velký 
výběr hraček, drogerie, kosmetiky, 
elektroniky, domácích potřeb, knih, 
papírnictví, sportovních potřeb a v 
neposlední řadě oděvy oblíbených 
značek F&F a Cherokee,“ shrnuje 
ředitel hypermarketu Tomáš Křeli-
na. 

Obchod v Boskovicích bude mít 
otevřeno denně od 6 do 22 hodin. 
Lidé budou moci za svůj nákup 
zaplatit v korunách, v eurech nebo 
platebními kartami, a to na celkem 
jedenácti pokladnách. Sedm pokla-
den bude běžných a čtyři samoob-
služné, které jsou určené pro odba-
vení malých nákupů.

Parkoviště před obchodem nabízí 
169 míst, z toho je sedm vyhraze-
no pro invalidy a rodiny s dětmi. 
Zákazníci mohou přímo v obchodě 
navštívit i koutek Tesco Finanční 

služby, kde si mohou vyřídit napří-
klad hotovostní půjčku, úvěr nebo 
kreditní kartu Tesco. V pasáži na-
leznou také další doplňkové služby, 
jako jsou květiny, trafi ka, vinotéka 
a oděvy. 

U příležitosti otevření nového ob-
chodu věnovalo Tesco dar 30 tisíc 
korun dětskému domovu v Boskovi-
cích. „Část prostředků využijeme na 
zaplacení sportovního či rekreačního 
pobytu pro naše děti o Vánocích či 
o jarních prázdninách. Za zbytek 
peněz bychom nakoupili sportovní 
vybavení na lyžařské kurzy. Našim 
cílem je vytvářet pro děti zajímavý 
program, aby překonaly stresující 
pocit z odloučení od rodiny,“ říká 
ředitelka dětského domova Jarmila 
Štůlová. Kromě toho Tesco věnovalo 
sto refl exních vestiček pro děti z ma-
teřských školek v Boskovicích. 

- 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

 Foto Pavel ŠmerdaFoto Pavel Šmerda

Lidé se mohou 
podívat, jaké 
bude počasí

Velké Opatovice - Novou služ-
bu pro své obyvatele připravilo 
vedení Velkých Opatovic. Od prv-
ního prosince mají totiž k dispozici 
aktuální předpověď počasí přímo 
pro své město a nejbližší oko-
lí. Podrobné informace naleznou 
na internetových stránkách města 
www.velkeopatovice.cz nebo si je 
mohou nechat zasílat do své e-mailo-
vé schránky. Město objednalo službu 
od společnosti Meteopress prozatím 
do konce března příštího roku.  (hrr)

V Blansku se 
letos chystají 

dva ohňostroje
Blansko - Občané Blanska se le-

tos mohou těšit na závěr roku. Ze-
jména pokud mají rádi silvestrovské 
či novoroční ohňostroje. Po loňském 
roce, kdy se nekonal ani jeden, se le-
tos uskuteční hned dva. „Ten hlavní 
městský bude odpálen na Nový rok 
v 18 hodin. Zkušenost z předminu-
lého roku, kdy tento termín uvítaly 
zejména rodiny s dětmi, nám napo-
věděla, že je to tak správně,“ poky-
vuje hlavou starosta Lubomír Toufar. 
Nebudou ale ochuzeni ani milovníci 
petard odpalovaných o silvestrovské 
půlnoci. „Menší ohňostroj se usku-
teční u Dělnického domu v rámci 
zábavy, kterou tam pořádá KSMB,“ 
prozradil.  (bh)

Svitávka - Jeden člověk zemřel 
při zřícení objektu v areálu býva-
lého podniku Vlněna ve Svitávce. 
„Dělníci stavební fi rmy bourali ná-
sypku na uhlí, zhruba 15 metrů vy-
soký objekt o půdorysu asi osm krát 
osm metrů na železobetonových no-
hách. Při práci se sbíjecím kladivem 
se násypka naklonila a zřítila. Masa 
zdiva a sutin zavalila sedmačtyřice-
tiletého dělníka ze Slovenska. Další 
tři dělníci byli mimo zřícený ob-
jekt,“ řekl mluvčí jihomoravských 

hasičů Jaroslav Haid. Muž pod 
sutinami byl zasypaný téměř až po 
hlavu a nejevil známky života. Lé-
kař zdravotnické záchranné služby 
konstatoval jeho úmrtí. 

Podle tiskového mluvčí hasiči 
prostor osvětlili a místní fi rma nasa-
dila bagr, který ze závalu odstranil 
hrubé části zdiva a sutin. Hasiči pak 
ženijním nářadím i rukama vyhrabá-
vali sutiny, aby se dostali k tělu za-
valeného muže. Zbývající zřícenou 
masu železobetonu a sutin nadzved-

li pomocí hydraulických zvedacích 
vaků a tělo muže vyprostili. 

„Hlášení o neštěstí hasiči pře-
vzali ve čtvrt na šest večer, na 
místo vyjely čtyři jednotky – pro-
fesionální ze stanice v Boskovicích 
a v Lidické ulici v Brně s družstvem 
hasičů – lezců s technikou k záchra-
ně zavalených osob, a dobrovolné 
jednotky ze Svitávky a Letovic. Na 
místo byla povolána také kynoložka 
se psem k vyhledávání osob v suti-
nách,“ doplnil Haid.  (pš)

Pod sutinami zemřel dělníkLetovičtí chtějí koupit nebo si Letovičtí chtějí koupit nebo si 
pronajmout hlasovací zařízenípronajmout hlasovací zařízení

Letovice - Lidé v Letovicích se možná už brzo dozvědí, jak konkrétně 
hlasovali jejich zastupitelé. Vedení města to  ž uvažuje o pořízení spe-
ciálního hlasovacího zařízení. Buď za plnou cenu, zhruba tři sta  síc ko-
run, nebo si ho bude v případě potřeby jen pronajímat. 

„Dvojice zastupitelů by měla dohromady jeden mikrofon. Samotné 
hlasovací zařízení se ovládá příslušnými tlačítky a součás   je také nahrá-
vání veškerého dění. Záznamy chceme zveřejňovat i pomocí internetu, 
konkrétně to, jak kdo hlasoval při důležitých věcech. Stejné informace 
budou přístupné i na úřední desce. Hlasové záznamy budou navíc ucho-
vané na úřadě a zájemci si je na požádání budou moci vyslechnout,“ 
přiblížil letovický starosta Vladimír Stejskal.  (hrr)

Pavel Šmerda
Zpravodajové Zrcadla

Blanensko a Boskovicko - 
Zima o sobě dala pořádně vědět. 
Ve středu od dvanácti hodin hustě 
sněžilo, což způsobilo obrovské 
problémy především v dopravě. 
Silnice byly sjízdné jen s nejvyšší 
opatrností, vlaky i autobusy nabí-
raly zpoždění. 

„Čekal jsem v Brně na autobus 
hodinu. Když už přijel, tak jsme 
jenom popojížděli a cesta do Lysic 
trvala více než tři hodiny. Bylo to 
šílený,“ řekl jeden z cestujících na 
pravidelné lince Brno – Olešnice. 
„Fakt paráda, dneska jsem jela ze 
školy skoro čtyři hodiny. Jestli se 
to bude opakovat, tak příště neje-
du, tohle mi za to fakt nestojí,“ po-
stěžovala si studentka ze Svitávky.

Problémy měly především řidi-
či kamionů, tradičně složitá byla 
situace na silnici I/43, konkrétně 
v kopci u Závisti a na Perné. Právě 
kamiony zapříčinily, že na hlavním 
tahu z Brna do Svitav se vytvoři-
ly kolony, které dosahovaly více 

než deset kilometrů. Ve vyšších 
polohách regionu, v okolí Kojálu, 
Benešova, Sloupu, Černovic a na 

řadě dalších míst se tvořily sně-
hové jazyky. Doprava zkolabovala 
mezi Šebetovem a Cetkovicemi, 

kde uvízlo několik aut a tvořily se 
kolony, úplně uzavřeny musely být 
úseky Sloup – Němčice a Rudka – 
Petrov. 

V samotném Blansku se ve 
středu odpoledne a večer zaměst-
nanci Technických služeb vytáhli. 
„Nezaznamenali jsme žádné výraz-
nější problémy, úklid probíhal bez 
komplikací,“ byl spokojen starosta 
Lubomír Toufar. Jak dodal, zapo-
jil se do něho i on sám. „Náhoda 
tomu chtěla, že na mne v domě vy-
šla úklidová služba. Takže jsem se 
chopil lopaty a pustil se do práce,“ 
směje se. 

Lyžaři se už
mohou těšit

Zatímco řidiči byli z nenadálé 
sněhové nadílky nervózní, radost 
přinášela lyžařům. Už zítra se roz-
jedou vleky v největším lyžařském 
areálu našeho okresu. V Olešnici fi -
nišují s přípravami na novou sezo-
nu a připravili si i několik novinek 
a vylepšení. Jednou z nich bude 
nová půjčovna a servis lyží. Jak 

říká provozovatel areálu Lubomír 
Rek, půjčovna bude znamenat další 
zkvalitnění služeb pro návštěvníky 
ski-areálu (více na str. 2). 

Až před vánočními svátky chtějí 
spustit provoz v lyžařských areá-
lech v Hodoníně u Kunštátu, kde se 
letos budou moci nově spolehnout 

na umělé zasněžování, a v Hlubo-
kém u Kunštátu. V provozu jsou už 
i běžecké okruhy na Drahanské vr-
chovině a na Boskovicku, konkrét-
ně v okolí Kořence a obce Suchý. 
Více informací zájemci získají na 
internetových stránkách www.ly-
zarsketrasy.cz.

Nehoda. Už v pondělí havaroval na zasněžené silnici mezi Lažánkami a Je-
dovnicemi autobus, který převážel dě   z plavání. Více na str. 2. 
 Foto HZS Blansko

Úklid. S přívaly sněhu se vyrovnávaly všechny obce a města. Takto napří-
klad v Lysicích.  Foto Pavel Šmerda



Radim Hruška

Olešnice - Už 
páté volební ob-
dobí působí jako 
starosta Olešnice 
Zdeněk Peša. Jak 
říká, osobní am-
bice nechává stra-
nou, prioritou je 
odpovědnost za chod města.

Máte před sebou páté volební 
období jako starosta. S jakými cíli 
do něho jdete?

Cíle a ambice může mít člověk, 
který vstupuje do prvního volebního 
období plný představ o tom, co by 
mohl a nemohl dokázat. Po několika 
letech působení ve vedení města je to 
více o vnímání odpovědnosti za vše, 
co bylo učiněno a co je potřeba udě-

lat. Já to beru spíš jako obrovskou 
odpovědnost za hlasy, které mně dali 
lidé ve volbách. Podle jejich hlaso-
vání to vypadá, že většinou nejsou 
nespokojeni. Máme za sebou velice 
úspěšné předchozí období, kdy se 
Olešnici podařilo získat velké množ-
ství dotací. Před sebou naopak spíš 
hubená léta. I toto je potřeba přestát 
a umožnit trvalý rozvoj. 

Naše volební uskupení bylo ví-
tězné, koaliční kolegové z KDU-
ČSL byli také pro, takže vznikla 
přirozená koalice. Protože nechce-
me tuto záležitost hrotit, tak jsme 
umožnili i ostatním dvěma subjek-
tům účast v radě. V tomto širokém 
konsenzu si myslím, že toto období 
nebude o nějakých předvolebních 
hádkách, ale o snaze naplnit všech-
ny rozvojové cíle, které budeme 
mít.

Příš   léta pravděpodobně ne-
budou tak bohatá jako ta před-
chozí. Odrazí se to i na inves  ční 
poli  ce města?

V roce 2011 nás čeká především 
úhrada závazků k dotacím, které 
jsme získali. Bude tedy investič-
ně chudší. Ale už dneska vím, že 
jsme získali další dotaci na rekon-
strukci hřbitovních zdí. Další tři 
roky volebního období budeme mít 
výrazněji volnější ruce, tam bude 
investiční aktivita jasná. I když už 
nebude tak velký přínos z dotací. 
Město má před sebou další čtyři 
roky, mám za sebou významnou 
oporu většiny v zastupitelstvu a vě-
řím, že toto období bude i pro chod 
radnice úspěšné. 

Vytvořili jste už nějaký plán roz-
voje na další čtyři roky?

Máme tady něco jako závazek, 
který jsme zveřejnili v rámci před-
volební kampaně. Určitě se odrazí 
v nějaké podobě koaliční smlouvy 
Sdružení nezávislých kandidátů 
a KDU-ČSL. K této věci se budou 
moci vyjádřit i další zástupci v radě 
města. Naše ambice jsou velice 
jednoduché. Plánujeme regeneraci 
sportovišť, dobudování tenisových 
kurtů, opravu kluziště... Podaři-
lo se nám získat dotace na vodo-
hospodářské projekty. V současné 
době se dokončují opravy na čistír-
ně odpadních vod, kde se doplňo-
valy nové technologie. Chceme se 
podílet na rozvoji všech kulturních 
aktivit, protože Olešnice se v po-
sledních letech stala turistickým 
centrem, ale také udržet tradiční 
akce a podporovat spolkovou čin-
nost. Jestli bude muset nastat re-

dukce nějakých fi nancí, tak se ni-
kdy nedotkne našich spolků. Lidí, 
kteří jsou ochotní něco dělat pro 
ostatní, si totiž nesmírně vážím.

Je z vašeho pohledu dlouhole-
té „starostování“ spíše výhodou 
nebo nevýhodou?

Vnímám to jako výhodu. Jako 
velké pozitivum vidím zkušenosti, 
které se mně podařilo získat. Málo 
platné, bez informací a zkušeností 
by do Olešnice nenatekly dota-
ce, ty musí někdo přinést. Každý 
nový starosta se musí nejdříve 
rozkoukat a nyní jsou před námi 
poslední dva roky plánovacího 
období 2007-2013. Je tedy potře-

ba nenechat poslední příležitost 
bez povšimnutí... (úsměv)

V řadě měst našeho okresu se 
úplně obměnilo vedení. Čím to, že 
v Olešnici zůstává už roky stejné?

Určitě to ovlivňuje velikost. Jsme 
malým městečkem. A protože jsme 
vždy zahrnuli všechny volební sub-
jekty do rady i zastupitelstva, tak 
jsme tady nebyli zvyklí na nějakou 
tvrdou opozici. Letos poprvé jsem 
se před volbami setkal s osobní 
zaujatostí proti mé osobě, která se 
projevovala i různými anonymními 
vyjádřeními na internetu. Ale zpět 
k otázce. Proč tedy nedošlo ke změ-
ně? Protože ji nechtělo dostatečné 
množství voličů i zastupitelů. Více 
bylo těch, kteří chtěli pokračovat ve 
stávajícím systému práce. 

 Pokračování na str. 14
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Zdeněk Peša: Nejde ani tak o ambice, jako o odpovědnost

Ve ski-areálu připravili pro letošní sezonu hned několik novinek

Vleky spustí už tento týden

náš rozhovornáš rozhovor

K K

Autobus s dětmi 
havaroval do 

příkopu
Lažánky - Bez zranění se obe-

šla v pondělí 29. listopadu nehoda 
autobusu, který převážel děti z pla-
vání. 

„Dvaapadesát dětí a tři dospě-
lí zažili krušné chvilky mezi La-
žánkami a Jedovnicemi. Autobus 
dostal na zasněžené silnici smyk, 
sjel do příkopu a narazil do stromu. 
Protože byly zaklíněné oboje dve-
ře, museli cestující vyprostit při-
volaní hasiči. Na autobusu vznikla 
škoda asi třicet tisíc korun,“ přida-
la podrobnosti blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Policisté hledají
násilníka

Boskovice -
Policisté žá-
dají o pomoc 
při identifi kaci 
muže, který je 
pravděpodob-
ným pachate-
lem loupežné-
ho přepadení, 
ke kterému 
došlo ze středy 24. na čtvrtek 25. 
listopadu mezi dvaadvacátou a jed-
nou hodinou ranní v jedné z heren 
v Boskovicích. 

„Muž je ve věku třicet až čty-
řicet let, vysoký asi sto devadesát 
centimetrů a má štíhlou postavu. 
Rovné středně dlouhé světle hnědé 
vlasy, zástřih kolem uší a byl hlad-
ce oholen. Oblečenou měl béžovou 
látkovou bundu do pasu, modré rif-
le, pod bundou barevné tričko nebo 
mikinu. Mluvil česky, bez přízvu-
ku, přesto nelze vyloučit, že se jed-
nalo o cizince,“ přidala podrobnos-
ti blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková. 

Lidé mohou podat jakoukoliv 
informaci o hledaném muži na tís-
ňovou linku 158 nebo na telefon 
974 631 101.  (hrr)

Zloděj odnesl 
šperky přímo 

z výlohy
Boskovice - Dlažební kostku po-

užil v noci na úterý 23. listopadu 
k loupeži zatím neznámý zloděj 
v Boskovicích. Vhodil ji do vý-
lohy klenotnictví a poté si odnesl 
čtyřicet stříbrných řetízků a šperků 
v hodnotě více než padesát tisíc 
korun. Další škoda asi deset tisíc 
korun vznikla na výloze.  (hrr)

Muž řídil
auto opilý

Blanensko - Překvapení čekalo 
na policejní hlídku, která stavěla 
ve čtvrtek 25. listopadu na Bla-
nensku osobní auto značky Mazda. 
Kontrola alkoholu v dechu u čty-
řiapadesátiletého řidiče byla totiž 
pozitivní. Přístroj ukázal hodnotu 
přesahující jedno promile. Poli-
cisté proto muži na místě odebrali 
řidičské oprávnění a zakázali mu 
další jízdu.  (hrr)

Vykradl dvě
novostavby

Drnovice - Stavební materiál se 
zřejmě hodil zloději, který ve čtvr-
tek 25. listopadu v noci navštívil 
dvě novostavby v Drnovicích. Do 
obou vnikl plastovými balkono-
vými dveřmi, které tím poškodil. 
Z první novostavby ukradl vysou-
šeč vlhkosti a řezačku na obklady. 
Majitele tak připravil o asi šest-
advacet tisíc korun. Z druhé no-
vostavby si odnesl plynový kotel. 
Celková škoda se v tomto případě 
pohybuje kolem pětasedmdesáti ti-
síc korun.  (hrr)

Při nehodě 
se zranilo
sedm lidí

Valchov - O tom, že letní gumy 
a sníh na vozovce skutečně nejdou 
dohromady, se v sobotu 27. listo-
padu krátce po jedenácté hodině 
dopoledne přesvědčil osmadva-
cetiletý řidič Škody Felicia, který 
jel z Valchova do Boskovic. Kvů-
li nepřiměřené rychlosti dostal na 
uježděném sněhu smyk a vyjel do 
protisměru. Tam se čelně střetl 
s protijedoucí Škodou Octavií.

„Při nehodě byli těžce zraně-
ni spolujezdec a spolujezdkyně 
z vozu Škoda Felicia, další tři lidé 
v tomto vozidle včetně řidiče utrpě-
li lehká zranění. Lehce zraněni byli 
také řidič a spolujezdkyně ze Ško-
dy Octavia. Na vozidlech vznikla 
škoda asi sto deset tisíc korun. Po 
dobu šetření nehody policisté řídili 
provoz na komunikaci kyvadlově,“ 
doplnila blanenská policejní mluv-
čí Iva Šebková.  (hrr)

Ze střední školy
si zloděj odnesl 

trezor
Boskovice - Do jedné ze střed-

ních škol v Boskovicích se vydal 
v noci na čtvrtek 2. prosince krást 
zatím neznámý pachatel. Nejpr-
ve přelezl plot školy, poté vypáčil 
hlavní vchodové dveře a dostal 
se do prvního patra budovy, kde 
prošel kanceláře a učebny. Z kan-
celářských prostor účetní pak ukra-
dl trezorek s hotovostí ve výši asi 
padesát tisíc korun. Poškozením 
majetku školy a ukradením peněz 
způsobil celkovou škodu více než 
pětapadesát tisíc korun.  (hrr)

Zaměřeno na
mladistvé

Boskovice - Boskovičtí strážníci 
provedli další z kontrol zaměřenou 
na zákaz podávání alkoholu mla-
distvým. 

Skupina šesti městských a čtyř 
státních policistů odhalila první ne-
dostatky v Baru Pod věží, kde byl al-
koholický nápoj podán mladistvému 
obsluhou baru. Další závady byly 
zjištěny na Disko Maják. Celkem 
bylo zkontrolováno deset pohos-
tinství a restaurací a dvě diskotéky. 
U čtyř mladistvých bylo zjištěno po-
žití alkoholických nápojů v rozmezí 
0,15 až 0,19 promile.  (hrr)

Radim Hruška

Olešnice - Už ve středu se roz-
jedou vleky v největším lyžařském 
areálu našeho okresu. V Olešnici 
fi nišují s přípravami na novou sezo-
nu a připravili si i několik novinek 
a vylepšení. Jednou z nich bude 
nová půjčovna a servis lyží. Jak 
říká provozovatel areálu Lubomír 
Rek, půjčovna bude znamenat další 
zkvalitnění služeb pro návštěvníky 
ski-areálu. 

„Mezi další novinky patří bar 
v jurtě. Ten je umístěný v horní čás-
ti sjezdovky a budeme v něm udit 
klobásky a podávat teplé nápoje. 
U hlavní budovy jsme navíc posta-
vili terasu s výhledem na lyžařskou 
školku. Rodiče tak budou moci po-
hodlně sledovat, jak se jejich děti učí 
základům lyžování. Také jsme posí-
lili zasněžování, takže budeme dřív 
připravení na zahájení sezony. Když 
nenastanou komplikace, zahájíme 
provoz pravděpodobně tento týden,“ 
přidal podrobnosti Lubomír Rek. 

Otevírací doba zůstává stejná 
jako v minulém roce, tedy ve všední 
dny od devíti do jednadvaceti hodin 
a o víkendu od osmi do jednadvaceti 
hodin. I přes zdražování elektrické 
energie zachovají v Olešnici také 
cenu jízdného. „Co se týče zlepšo-
vání podmínek pro lyžaře, tak jsme 
koupili novou rolbu za asi pět a půl 
milionu korun. Má modernější frézu, 

takže svah by měl být lépe uprave-
ný. Udělali jsme i terénní úpravy, 
aby se odstranily překážky. Lyžařský 
areál je nově také na portálu www.
holidayinfo.cz, který představuje 
tuzemská zimní střediska. Kromě 
servisních informací se mohou lidé 

podívat také na snímky z HD kame-
ry, která areál sleduje,“ doplnil Rek.

Jedinou drobnou vadou na krá-
se tak zůstává přístupová cesta do 
areálu, která je ve spodní části úzká 
a neumožňuje průjezd dvou vozi-
del vedle sebe. „Pokusili jsme se 

odkoupit pozemky a rozšířit komu-
nikaci, ale nepodařilo se nám zís-
kat souhlas vlastníků. Budeme ale 
dále jednat. Zatím mám jen jediné 
doporučení: Řidiči, chovejte se na-
vzájem tolerantně a slušně,“ uvedl 
starosta Olešnice Zdeněk Peša. 

Boskovič   budou priva  zovat byty
Boskovice - Další lidé využívají-

cí městské byty v Boskovicích si je 
mohou už brzy koupit do osobního 
vlastnictví. 

Vedení města totiž připravuje 
novou vlnu privatizace. Pokud dají 
akci zelenou zastupitelé, bude se 
prodávat osmašedesát bytů hlavně 
v Hybešově ulici, ale také na Masa-
rykově náměstí. Radní už schválili 
pravidla privatizace, musí je ale ješ-

tě schválit zastupitelstvo. Městská 
pokladna by si měla přilepšit v řá-
dech desítek milionů korun. 

„Při prodeji se počítá s dvěma 
cenovými hladinami podle lokali-
ty, kdy se byt nachází. Navrhova-
ná cena činí 6 125 korun za metr 
čtverečný v Hybešově ulici a 6 738 
korun na Masarykově náměstí. Je to 
zhruba třetina současné tržní hod-
noty. Bylo v ní zohledněno napří-

klad stáří bytů. Nájemníci mohou 
získat také slevu. Například pokud 
zaplatí předem, částka se sníží o pět 
procent,“ uvedl starosta Boskovic 
Jaroslav Dohnálek.

Přednostně si mohou byty koupit 
stávají nájemníci, v případě jejich 
nezájmu dostanou šanci i ostatní. 
Na co získané peníze poslouží, ješ-
tě není jasné, vedení města se bude 
teprve rozhodovat.  (hrr)

Servis. Na portálu www.holidayinfo.cz si mohou zájemci prohlédnout aktuální stav areálu.  Foto archiv

Doubravice má 
nový kalendář
Doubravice - Kalendář městy-

se Doubravice nad Svitavou na rok 
2011 budou již tradičně v závěru 
roku roznášet spolu s novoročním 
přáním do jednotlivých rodin dob-
rovolní hasiči. Ve volném prodeji 
je od 1. prosince na úřadu městyse 
za 50 Kč. Kalendář na příští rok je 
tematicky zaměřen na významné ne-
žijící osobnosti Doubravice.  (zpr)

Řidič nepřežil náraz do stromu na silnici u LysicŘidič nepřežil náraz do stromu na silnici u Lysic

Havárie. Sedmapadesá  letý muž zemřel při dopravní nehodě u Lysic. „Řidič Peugeotu 307 se při výjezdu z pravotočivé zatáčky dostal s autem mimo 
vozovku, kde levou boční čás   vozidla narazil do stromu,“ řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid s  m, že na místo okamžitě vyrazily jednotky 
ze stanic v Kunštátu a v Boskovicích. „Při jejich příjezdu již u nehody zasahovali zdravotníci. Lékař zdravotnické záchranné služby bohužel konstatoval 
smrt. Po vyšetření a zadokumentování nehody policisty hasiči z vraku vozu vypros  li tělo řidiče,“ doplnil Haid. Příčinou nehody byla podle předběžných 
šetření vysoká rychlost na mokré silnici. (pš)  2x foto Pavel Šmerda
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Jak vypadá zákulisí soutěže 
Česko Slovensko má talent

V.I.P.

V  , 
již podruhé 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 vznik-
nout bez vás, tedy našich čtenářů. 
Proto budeme rádi za jakýkoliv 
typ na reportáž ze zajímavé akce, 
iremního večírku, posílat nám 

můžete ale také vaše fotogra ie 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

Hlavní partneři Miss Zrcadlo 2010

Pavel Šmerda

Lomnice - Střední odborné 
učiliště a Střední odborná ško-
la SČMSD Lomnice u Tišnova ve 
spolupráci s akciovou společ-
ností GOLF Kaskáda otevírá ve 
školním roce 2011/2012 nový 
studijní obor Ekonomika a pod-
nikání s rozšířeným sportovním 
vyučováním zaměřeným na výuku 
golfu a specializací na manage-
ment a marketing v oblasti služeb 
golfových resortů. Škola tím chce 
zájemcům nabídnout možnost 
získat kvalitní manažerské a eko-
nomické vzdělání spojené s golfo-
vou průpravou. 

„Čtyřletý obor zakončený matu-
ritní zkouškou je určen žákům 
základních škol. Pro absolventy 

středních škol s maturitou je při-
praveno dvouleté zkrácené studi-
um ukončené maturitní zkouškou 
pouze z odborných předmětů,“ 
řekla ředitelka školy Libuše Pro-
cházková. Studium s rozšířenou 
výukou golfu je podle ní vhodné 
nejen pro již hrající studenty, ale 
i pro úplné začátečníky. 

„V případě zájmu adekvátního 
počtu studentů bude výuka golfo-
vých prak  ckých i teore  ckých lek-
cí upravena také uvnitř jedné třídy 
či ročníku do výkonnostních skupin. 
Plánem je otevřít minimálně jednu 
třídu s rozšířeným golfovým vyu-
čováním,“ doplnila ředitelka s  m, 
že teore  cká výuka bude probíhat 
v prostorách lomnické školy, reali-
zace prak  cké výuky bude zabez-
pečena golfovými profesionály 

a odborníky na jednotlivé studijní 
oblas   v golfovém areálu Kaskáda 
v Jinačovicích.

„Již druhou sezonu spolupra-
cujeme se SOU v Lomnici u Tiš-
nova. Studenti v našem areálu 
vykonávají praxi a pomáhají při 
větších akcích. Když paní ředi-
telka Procházková přišla s touto 
myšlenkou, připadalo nám to jako 
výborný nápad,“ řekl Petr Opluštil 
z Golfového areálu Kaskáda. 

Kvalitních pracovníků v tomto 
oboru není podle jeho slov nikdy 
dost. „Golfové prostředí je trochu 
specifické a my doufáme, že mezi 
studenty najdeme naše budoucí 
kolegy. Je to nový produkt a až čas 
ukáže, zda byla cesta tímto smě-
rem správná. 

 Pokračování na str. 16

Studenti nového oboru si
při výuce zahrají také golf

Petra Dvořáková

Brno - V neděli 28. listopadu se na 
brněnském výstaviš   konalo fi nále 
show Česko Slovensko má talent. 
Přímý přenos začínal na Primě a slo-
venské JOJce ve 20 hodin, ale já 
s kamoškou jsme na místo dorazily 
s předs  hem a měly jsme tak mož-
nost se podívat i do zákulisí. 

Nálada tam panovala velmi dob-
rá. Soutěžící mi připadali klidní 
a velmi ochotně se s námi bavili. 
Velice mě překvapila Dominika 
Hašková, která neustále opakova-
la větu, že nechápe, proč se s ní 
chce někdo fo  t. Byla velice pokor-
ná a skromná. Vzhledem k tomu, 
že porotkyně Lucie Bílá měla na 
začátku zpívat, bylo třeba nachys-
tat pódium a tudíž se muselo prv-
ních pět minut předtočit. 

Před samotným začátkem 
jsme dostali od režiséra pořadu 
instrukce, že máme při příchodu 
poroty tleskat a u toho stát. Tento 
moment byl také předtočený, aby 
se zamezilo fi asku. Po vystoupe-
ní Lucie Bílé začal samotný přímý 
přenos. V pauzách, kdy u diváků 
doma běžela reklama, nás režisér 
bavil v  py a byly nám podávány 
další instrukce. 

Do závěrečného večera se probo-
jovalo čtrnáct velmi silných fi nalistů 
a do poslední chvíle tak nebylo jas-
né, kdo zvítězí. Někteří měli v publi-
ku silnou podporu, jiní slabší. Mezi 

ně patřilo i vystoupení dcery Domi-
nika Haška, který byl v hlediš   také 
přítomen. Samozřejmě nechyběli 
další V.I.P. hosté jako Vlasta Horvá-
th, Agáta Hanychová nebo Mar  na 
Gavriely (moderátorka V.I.P. zpráv). 
Samotný přenos byl celkem zábav-
ný. Jen mě překvapilo, že i potlesk 
musí být korigován režisérem. Vítě-
zem se nakonec stalo duo dvou 
mužů Dae Man. 

Následná a  erparty byla třeš-
ničkou na dortu. Přístup na ni měli 
pouze pozvaní, o to více nás těšilo, 
že my jsme byly mezi nimi.:-) Moh-
ly jsme ochutnat plno středomoř-
ských pokrmů, míchané nápoje 
i skvělé dezerty. Finalisté si svůj den 
velmi užívali a nebylo jednoho, kte-
rý by se neusmíval, i když nevyhrál. 
Z porotců se nejdéle zdržel Jaro 
Slávik, jehož chování bylo opravdu 
V.I.P. Opro   tomu Jan Kraus a Lucie 
Bílá působili jako Vaši sousedé. 
Z tváře jim úsměv nemizel. Vítězové 
znovu předvedli svoje číslo i na af-
terparty, kde byli odměněni pořád-
ným potleskem, dále se pokračova-
lo v zábavě a tanci. 

Večer byl podařený a rozhodně 
si tento pořad zaslouží nálepku 
jediné originální soutěže, žádná 
jiná jí nemůže konkurovat. Má jas-
ná pravidla, od kterých se nemůže 
odchýlit, a díky tomu bylo vše 
dokonalé. Jsem moc ráda, že jsem 
mohla alespoň trochu nakouknout 
do zákulisí...

Finalistka. Autorka článku (vlevo) s Dominikou Haškovou. 
 Foto Soňa Skotáková

Vánoční koncert. Koncert Petra Bende a jeho kapely, který se koná vždy 
v adventní době v Blansku, je tradičně výborný. I letos mu a jeho hostům 
v pátek večer zaslouženě aplaudoval beznadějně vyprodaný Dělnický dům. 
Ohlasy z internetu hovoří za vše. 

„Koncert v Blansku byl překrásný, neopakovatelný, atmosféra, kterou 
jste tam vytvořili se pouhými slovy nedá popsat. Ještě stále se z tohoto 
příjemného zážitku snažím vzpamatovat a vrá  t se do reality, ale nechce se 
mi tam. Vánoční koncerty v sobě mají vždy zvláštní kouzlo, které se člověka 
chopí a už jej nepus  . V takovém duchu chce potom člověk prožít celé 
Vánoce. Moc vám všem (Petrovi, bandu, Grajcarům, Věrce, Perličkám) za 
tenhle příjemný zážitek děkuji a těším se opět na shledanou.:) Sabina

Chtěla bych vám, pánové, poděkovat za včerejší neopakovatelný 
vánoční koncert v Blansku. Atmosféra, kterou jste dokázali vytvořit, je rok 
od roku krásnější, bližší, každý rok na nás čeká nějaké překvapení. Ať už 
v podobě nových koled, nových vylepšení písniček, hostů nebo ,,laškování“ 
s Grajcarem.:-) Vánoční koncerty v člověku vždycky probudí ten hřejivý 
pocit, začneme si uvědomovat, že Vánoce jsou za dveřmi a že je to vlastně 
ta nejkrásnější chvíle v roce. Ještě jednou děkuji za další krásný zážitek. Přeji 
příjemné strávení zbytku turné.:) Monča.  (pš) 

 Foto Bohumil Hlaváček

Petr Bende nadchl publikum v Blansku

Hana Jurnečková točilaHana Jurnečková točila
reklamu pro Amerikureklamu pro Ameriku

Práce. Loňská Miss Zrcadlo Hana Jurnečková z Černovic získala práci, 
o které se většině z nás může jen zdát. „Točila jsem v Praze reklamu na 
dotykový notebook jedné americké společnos  ,“ prozradila s  m, že práce 
byla hodně náročná. „Když pominu, že jsem prak  cky týden absolvovala 
denně cestu do Prahy a zpět kvůli kamerovým a kostýmovým zkouškám, 
tak jsem každý den šest hodin stála na jednom místě a ještě mi posuno-
vali s pódiem.(smích) Na druhou stranu musím říct, že spolupráce se štá-
bem byla naprosto profesionální,“ doplnila s  m, že nyní působí v pražské 
agentuře, která pracuje hlavně se zahraničním trhem. (pš) Foto archiv

Kerndl pokřtil nové album
Žernovník - Laďa Kerndl oslavil v tomto roce 65. narozeniny. 

A k významnému životnímu jubileu si nadělil dárek v podobě nového 
CD Laďa Kerndl 65 let - fi lmové melodie. „Toto CD jsem měl v hlavě 
již dlouho, a tak jsem si splnil jeden ze svých snů, vydat album svě-
tových fi lmových melodií. Na svojí již patnácté desce v pořadí jsou 
písně např. z fi lmů Butch Cassidy and the Sundance Kid nebo Kmotr,“ 
řekl zpěvák. Hostem na CD je i jeho dcera Tereza, v jejím podání zazní 
píseň z fi lmu Top Gunn What The World Needs Now Is Love a duet 
Just One Last Dance.  (pš)



úterý 7. prosince 2010 ZPRAVODAJSTVÍ4
Na milovníky fi lmu v Boskovicích čeká nově kvalitnější obraz i 3D

Kino Panorama je plně digitální
C     

Radim Hruška

Boskovice - Boskovické kino 
Panorama je plně digitální. Dvou-
leté snažení skončilo minulý týden, 
kdy jeho pracovníci představili di-
vákům nové možnosti včetně 3D 
projekce. V Boskovicích je v širo-
kém okolí jediné kino, které dispo-
nuje touto technologií. Nejbližší se 
nachází až v Brně, Šumperku nebo 
Olomouci. 

„Chci vysvětlit, že podstatou 
digitalizace není jen trojrozměrná 
projekce, ale kompletní obměna 
technologie. Po sto letech se děje 
největší změna, která se v kine-
matografi i odehrála. Nevyrovná se 
tomu ani nástup barvy nebo širo-
koúhlého formátu. V programu na 
prosinec je osmadevadesát procent 
fi lmů promítáno pomocí nové tech-
nologie. Její nástup je drtivý. Je to 
velmi významná věc i pro celou 
kulturu v Boskovicích, protože se 
tímto krokem otevírají dveře k dal-
šímu využití kina,“ vysvětlil ve-
doucí kina Radek Pernica.

V Boskovicích zůstanou plně 

funkční také dvě klasické pětatři-
cetimilimetrové promítačky. Bu-
dou se na nich ale hrát pouze starší 
fi lmy, které zatím nevyšly na digi-
tálním nosiči. Aby si milovníci fi l-

mu mohli novou technologii užít, 
je na prosinec připraven Týden ve 
3D. Od pětadvacátého prosince do 
druhého ledna uvedou v Bosko-
vicích v průběhu devíti dní devět 

různých trojrozměrných fi lmů, 
které se za poslední rok objevily 
v české distribuci. Navíc budou 
moci diváci zhlédnout také tři re-
staurované fi lmy v digitální kvalitě 
s Audrey Hepburn.

Podle Richarda Jejkala, ředite-
le společnosti, která digitalizaci 
v Boskovicích provedla, se tento 
trend masově objevuje poslední 
dva roky. „Technologie, která byla 
dodána do boskovického kina, je 
do určité míry unikátní, protože 
v tento okamžik jsou jí vybavena 
jen další tři kina v celé republice. 
Jedinečnost zajišťuje především 
kvalita obrazu. Zatímco nejvíce 
rozšiřovaná zařízení mají rozlišení 
2K, v Boskovicích je to 4K. Vel-
ké projekční plátno vyžaduje vyš-
ší rozlišení, aby měl divák pocit, 
že se opravdu dívá na fi lm. Toto 
řešení Boskovické na dlouhá léta 
posune mezi špičku digitálního 
promítání v České republice,“ do-
plnil Jejkal. Podle něj je výhodou 
nového zařízení také snazší obslu-
ha a nižší provozní náklady celého 
systému. 

Historické varhany prošly velkou rekonstrukcí

Bohumil Hlaváček

Šošůvka - Je 
to největší změna 
v mém životě. To 
byla první odpo-
věď na otázku, co 
je nového u Sta-
nislava Šindelky. 
Devětatřicetiletý 
muž po komunálních volbách vystří-
dal Františka Ostrovského ve staros-
tenském křesle obce Šošůvka. 

„Změna opravdu radikální,“ při-
pouští. Až dosud totiž působil v děl-
nické profesi v ČKD Blansko. Do 
funkce navíc naskočil v průběhu nej-
větší investiční akce v dějinách obce, 
společné se sousedním Sloupem. 
Výstavby čistírny odpadních vod 

a kanalizace, ta se však týká zejmé-
na právě Šošůvky. Obec je členem 
svazku (společně se Sloupem), který 
si kromě dotací musel vzít i úvěr. 

„I díky hospodaření mého před-
chůdce není zadlužení nijak razantní, 
předtím jsme žili, jak se říká, rozum-
ně,“ váží si Ostrovského. Ten mu 
také předal veškerou agendu obce 
velmi rozumně. „Jak jsem slyšel, 
ne všude, kde se garnitura střídala, 
tomu tak bylo. Děkuji,“ složil hold 
předchozímu starostovi. 

Hlavní akcí nejméně na rok, spíše 
na dva, je pro něho logicky dokon-
čení zmíněné kanalizace. „Bude to 
ještě náročné,“ pokyvuje hlavou. 
Šošůvka ale musí žít i jinak. „U He-
lišovy skály i na Příhoně bude po-
kračovat výstavba rodinných domů. 

Zájem by byl, ale příprava vázne na 
výkupu dalších pozemků. Lidé u nás 
jsou stále toho typu, že lpí na vlast-
nictví půdy, která se dědí z generace 
na generaci a neradi se jí proto zba-
vují,“ vysvětluje. Jak říká, speciálně 
na tomto by rád zapracoval.

Šindelka je stále současně před-
sedou místní tělovýchovné jednoty. 
„Mým snem je vybudovat v obci 
víceúčelové hřiště. Mohlo by být 
v areálu rekultivovaného lomu. 
Vzhledem k tomu, že v zastupi-
telstvu jsem již seděl, vím, že ten 
záměr je v plánu. Snad dosáhneme 
na potřebnou dotaci,“ plánuje nový 
starosta Šošůvky. Jak dodal, zrovna 
nyní přemýšlí hlavně o aktuální situ-
aci. „Zimní údržbou obce,“ ukazuje 
z okna.

Stanislav Šindelka si váží
práce svého předchůdce

Olešnice - Farnímu sboru církve 
českobratrské evangelické v Oleš-
nici se v listopadu podařilo dokon-
čit restaurování historických varhan 
z dílny Františka Svítila. Varhany 
byly prohlášeny v roce 2008 kul-
turní movitou památkou, zub času 
a neodborné zásahy se však na tom-
to nástroji negativně podepsaly. 

Opravy byly z důvodu nedostat-
ku peněz léta odkládány. Základem 

fi nancování nákladné akce se stala 
odměna v soutěži o nejlépe oprave-
nou památku Jihomoravského kraje 
v roce 2008, kterou získal farní sbor 
za generální opravu střechy a věže 
kostela. Ta činila sto padesát tisíc 
korun. Cena opravy se však vyšpl-
hala na 877 tisíc korun. Na akci 
přispělo také město Olešnice, které 
věnovalo sto tisíc korun, Jihomo-
ravských kraj mimořádnou dotací 

padesát tisíc korun a Jeronýmova 
jednota darem sto padesát tisíc ko-
run. Největší objem nutných fi nanč-
ních prostředků na opravu byl však 
shromážděn od mnoha drobných 
dárců zblízka i zdaleka. 

Kolektivu varhanáře Michka se 
povedlo významnou movitou kul-
turní památku Olešnice, varhany 
v evangelickém kostele, restauro-
vat do podoby, na jakou může být 

nejen farní sbor, ale i celá Olešnice 
právem hrdá. Farní sbor a zastupi-
telstvo města se dohodly na vydání 
nahrávky varhanního koncertu na 
DVD, aby tím umožnily poslech 
zvuku těchto varhan všem zájem-
cům. Lidé, kteří nestihli listopado-
vý slavnostní koncert, si ale nemusí 
zoufat, v příštím roce se totiž usku-
teční další. V případě většího zájmu 
jich může být i více.  (hrr, zpr)

Hejtman ocenil 
Hanu Lipovskou 

Blansko - V předvečer státního 
svátku 17. listopadu přijal hejtman 
Michal Hašek s dalšími představi-
teli kraje 33 žáků jihomoravských 
středních škol, kteří v minulém škol-
ním roce dosáhli vynikajících úspě-
chů v celostátních i mezinárodních 
kolech předmětových soutěží a ve 
vybraných soutěžích odborných do-
vedností v přehlídce České ručičky. 
Ve sněmovním sále krajského za-
stupitelstva jim předal pamětní listy 
Jihomoravského kraje. Mezi oceně-
nými žáky byla i loňská absolventka 
Gymnázia Blansko Hana Lipovská, 
v současné době studentka Ekono-
micko-správní fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně. Hanka získala 
1. místo ve 32. ročníku celostátní 
přehlídky Studentské odborné čin-
nosti za svoji práci Teorie her v eko-
nomii. S touto prací zvítězila i v ka-
tegorii Merkur prestižní soutěže Čes-
ké hlavičky 2010.  (ph)

Fenka vrhla dvanáct štěňatFenka vrhla dvanáct štěňat

Kuriozita. Fence křížence vlkodava manželů Olgy a Jana Srncových 
z Vilémovic se narodilo dvanáct štěňátek. „Je to docela raritní záleži-
tost,“ řekl Jan Srnec. I přes to, že fenka je barvy zralého obilí, všechna 
štěňátka jsou úplně černá. „Jedná se o velké plemeno psa, z přede-
šlého vrhu byla tři štěňata a už v osmi měsících dosahují váhy 50 kg,“ 
doplnil Jan Srnec s  m, že pokud by chtěl někdo štěňátka jako vánoč-
ní dárek, rádi podají zájemci informace na číslech 604 629 603 nebo 
604 615 608. (pš)  Foto Jan Srnec

Na Hořicích 
letos znovu
pojede vlek

Blansko - Jak potvrdil blanenský 
starosta Lubomír Toufar, letošní 
zimní sezona nemine ani lyžařský 
areál na Hořicích. „Jednotě Sokol 
se podařilo najít partnera, který 
pomohl s oddlužením, kvůli ně-
muž vleky loni stály. Nebyly totiž 
zaplaceny voda a elektřina. Vše by 
mělo být již v pořádku. Doufám, že 
si milovníci lyžování v našem regi-
onu najdou znovu cestu na toto dří-
ve oblíbené místo,“ plánuje.  (bh)

V Boskovicích
ořezávají stromy

Boskovice - Řidiči, ale také 
chodci pohybující se boskovickou 
Sokolskou ulicí, by si měli dát po-
zor. Probíhá tam totiž plánovaný 
ořez stromů. Těm budou pone-
chány pouze kosterní větve, dva 
vzrostlé stromy budou ze zdravot-
ních důvodů odstraněny úplně. 

Komunikace zůstane během prá-
ce průjezdná, fi rma totiž provádí 
ošetření vždy pouze v jedné polo-
vině ulice, přibližně v úseku pade-
sáti metrů.  (hrr)

Letovické vlakové nádraží má nový kabátLetovické vlakové nádraží má nový kabát

Desatero pro 3D promítání Desatero pro 3D promítání 
1. Kino Panorama Boskovice je vybaveno 3D systémem kruho-

vé polarizace firmy RealD. 2. 3D systém je určen pro diváky všech 
věkových skupin. 3. Pro pozorování 3D projekce potřebujete 3D 
brýle. 4. 3D brýle v originálním, neporušeném obalu, zakoupíte v 
kině Panorama za 30 korun. 5. 3D brýle jsou vaše, odnášíte si je z 
kina domů a můžete je v kině Panorama Boskovice znovu použít. 3D 
brýle zakoupené u nás budou fungovat pouze v kinech vybavených 
systémem RealD. Starejte se o své 3D brýle podle vašeho uvážení. 
Doporučujeme věnovat jim stejnou péči jako slunečním nebo diop-
trickým brýlím. 6. V případě, že nosíte dioptrické brýle, nasazujete 
si 3D brýle na brýle dioptrické. 7. V případě jakékoli fyzické či du-
ševní nesnáze doporučujeme 3D brýle sundat z očí a podle uvážení 
si odpočinout. 8. V případě sundání 3D brýlí během projekce 3D 
filmu není možné film sledovat ve 2D rozměru. 9. Cenu vstupenky 
neurčuje kino, ale distributor filmu. 10. 3D film doporučujeme sle-
dovat spíše z předních řad. Přejeme Vám intenzivní zážitky ve třetím 
rozměru a děkujeme za návštěvu.  Zdroj: Kino Boskovice

Vánoční výstava v Galerii 
Kruh potrvá do konce roku

Blansko - Galerie Kruh – věrna svému předsevzetí pořádat pravidelné výsta-
vy s tématikou čtyř ročních období – připravila na prosinec pro milovníky vý-
tvarného umění zimní výstavu inspirovanou Vánocemi. Pracovníci galerie tak 
chtějí přispět k oslavě nejemotivnějšího období v roce – adventu . V této době 
křesťané na celém světě radostně počítají dny do příchodu Božského Jezulátka, 
vymýšlejí dárky a překvapení pro svoje blízké, těší se na záři vánočního strom-
ku a jejich domovy jsou provoněny kořením z vánočního cukroví.

 Protože k  času Vánoc neodmyslitelně patří i vánoční čaj, zvolila Galerie 
Kruh pro zahájení svojí výstavy netradiční program. Inspirací se stal starý 
dobrý anglický zvyk, zvát přátele a známé k setkání při šálku dobrého čaje. 
A protože otevření výstavy se současně sešlo i s jinou starou tradicí – dobou 
Mikulášů, čertů a andělů, připravili pracovníci galerie pro všechny, kteří na 
zahájení přišli, malé mikulášské překvapení. 

 Slavnostní otevření vánoční výstavy v Galerii Kruh se uskutečnilo v sobotu 
4. prosince a svoje práce, inspirované Vánocemi, představili malíři, keramici 
a umělečtí řemeslníci, kteří s galerií dlouhodobě spolupracují. Navíc je letošní 
vánoční nabídka obohacena o zajímavé novinky, k nimž bezesporu patří grafi -
ky Adolfa Borna, litografi e Soni Lebedové a v neposlední řadě také nové kres-
by s motivy Blanska od Bohumila Nečase.

 Příznivci výtvarného umění, dobrého čaje a vánoční romantiky jsou na vý-
stavu, která potrvá do 30. prosince, srdečně zváni.  N. Formánková

Galerie pořádá první aukci
Blansko - Každý máme svého anděla. Pod tímto názvem se koná v neděli 

12. prosince ve 14 hodin první aukce v Galerii ve Věži v Blansku. 
Každý máme svého anděla – v různých podobách, někdo v dětech, jiný 

v rodičích, další v manželce, manželovi, přátelích, příbuzných či známých. 
Ale věřte, každý ho potřebuje. Neboť co je horší než samota a opuštěnost? 
Vždyť každá hodina našeho života je dar. Kdo ví, co nás čeká zítra. Andělé, 
kteří budou nabídnuti v první aukci, byli vyrobeni s láskou, něhou a čekají na 
své obdivovatele. A tak vás zvu na předvánoční číši svařeného vína s přáním 
útulných dnů, vlídných srdcí plných víry a sebeúcty. Pavel Svoboda

Adamovš   výtvarníci na Salonu
Adamov - Šestnáct autorů se představuje na právě probíhajícím Salonu 

adamovských výtvarníků. Tato akce se stala již tradicí a o tom, že nejde 
jen o přehlídku „veteránů“, svědčí skutečnost, že čtyři autoři mají na sa-
lonu svou premiéru. Dá se říci, že vystavená výtvarná díla zahrnují práce 
několika generací aktivních adamovských tvůrců, mužů i žen. 

Vedle klasické malby a kresby nabízí salon, který bude veřejnosti pří-
stupný ve Společenském centru v Komenského ulici do 14. prosince, mal-
bu na kamenech, keramiku, práce ze dřeva a textilu i šperky. Fotografi e 
jsou letos zastoupeny jen jediným autorem. Důvod je zřejmý, na jaře se 
bude konat už druhý speciální Salon adamovských fotografů.  (ama)

Radka Vošahlíková.  Foto Marta AntonínováRadka Vošahlíková.  Foto Marta Antonínová

V novém. Cestující mířící vlakem z nádraží v Letovicích dostali předčasný vánoční dárek. Tím je zrekonstru-
ovaná budova nádraží. Obnovou prošel exteriér i vnitřní prostory včetně čekárny, toalet nebo bufetu.
  2x foto Radim Hruška
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Značek je podle policistů v našem regionu příliš mnoho, proto chtějí některé z nich co nejdříve odstranit

Řidiči budou na silnicích už brzy jezdit plynuleji
Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - Zjed-
nodušit situaci řidičům pohybujícím 
se po silnicích blanenského okresu 
chtějí tamní policisté. V současné 
době proto mapují všechny doprav-
ní značky a navrhují, které by se 
daly odstranit. Některé z nich totiž 
neplní svůj úkol a místo aby po-
máhaly, spíše komplikují dopravní 
situaci.

„Prověřujeme, jestli mají značky 
v blízkosti silnic své opodstatnění 
a skutečně slouží k zajištění bez-
pečnosti silničního provozu a jeho 
zkvalitnění. Pokud policisté zjistí, 
že některé dopravní značky neplní 
svůj účel nebo bezdůvodně omezují 
provoz na komunikacích, navrhnou 
odboru dopravy příslušných po-
věřených městských úřadů a také 
silničářům jejich odstranění,“ při-
blížila blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.

Už první šetření odhalilo znač-
ky, které by bylo vhodné odstranit. 
Podle návrhu by měla zmizet napří-

klad ta ze silnice I/43 upozorňující 
na stanici technické kontroly, která 
je umístěna v blízkosti křižovatky 
se silnicí II/150, tedy u odbočky na 
Boskovice. 

„Dopravní značky se smějí obec-
ně užívat jen v takovém rozsahu 
a takovým způsobem, jak to nezbyt-
ně vyžaduje bezpečnost a plynulost 
provozu na pozemních komuni-
kacích nebo jiný důležitý veřejný 
zájem. Konkrétně tato je z dřívější 
doby, kdy se zřizovaly stanice tech-
nické kontroly. Teď je již umístění 
těchto stanic známé,“ odůvodňují 
svůj návrh policisté. 

Další návrh na odstranění se týká 
místní části Letovic Zboňku. Tam 
policisté navrhují zrušení doprav-
ních značek označujících začátek 
a konec obce na hlavním tahu, na 
silnici I/43 Brno-Svitavy. „V úseku 
není téměř žádná zástavba a tedy 
důvod, aby zde platila pravidla pro-
vozu stanovená pro obec,“ doplňují 
policisté. Ze stejných důvodů by do-
pravní značky začátek a konec obce 
na silnici I/43 měly být přesunuty 

Pavel Šmerda

Voděrady - Členové Divadla vo-
děradských ochotníků mají za sebou 
premiéru svého nového představení. 
V místním kulturním domě sehráli 
veselohru Tenkrát v pravěku. 

„Divadelní veselohrou Tenkrát 
v pravěku jsme učinili do jisté míry 
dobrodružnou výpravu do historic-
ky málo probádané a scénáristicky 
poněkud těžko dostupné historické 
epochy. Také v letošní divadelní 
sezoně jsme vsadili především na 
humorem prošpikovaný scénář, kte-
rému odpovídá pojetí dosti ojedinělé 
scény a exkluzivních kostýmů. Hu-
dební stránka hry je velmi odlehčená 
a slouží výhradně jako v nadsázce 
chápané dokreslení děje,“ řekla reži-
sérka Jarka Konečná. 

Voděradš   ochotníci se letos vypravili do pravěku
Příběh se odehrává před mnoha 

tisíci lety v zeměpisně blíže neu-
přesněné přívětivé krajině. „Jeho 
hrdinové svou dobu zčásti předho-
nili, zčásti za ní značně pokulhávají. 
Divákům doporučujeme, aby na ně 
pohlíželi jako na docela normální 
lidi a nehodnotili je podle historic-
kých kategorií,“ doplnila s úsmě-
vem režisérka.

Celou hrou se táhne jako zlatá 
nitka nikdy nekončící boj za rov-
noprávnost mezi ženami a muži. 
„V našem podání mají ženy větši-
nou „navrch“ a každý divák si může 
v průběhu představení sám odpo-
vědět na otázku, proč tomu tak je,“ 
prozrazuje Jarka Konečná. 

Osoby a obsazení: Žena (Radka 
Španělová), Muž (Vladimír Kře-
pela), Dívka (Petra Zouharová), 

Mladík (Petr Koudelka), Stařec 
(Leoš Zouhar), Divoška (Lenka 
Plevačová), Cizinec (Jakub Bílek 
a Iveta Španělová), Opice (Zuzana 
Švancarová), První opičák (Stani-
slav Gregor), Druhý opičák (Luboš 
Lepka). Sledování textu: Marti-
na Konečná a Pavla Kudláčková, 
osvětlení, zvuk: Monika Opletalo-
vá, Pavel Švec, scénické dekorace: 
Iveta Španělová, technická spolu-
práce: Leoš Zouhar, Stanislav Gre-
gor, Milan Topinka ml., hudební 
spolupráce: Petr Koudelka, Jakub 
Bílek, kostýmy: Dáša Štefanková, 
asistenka režie: Lenka Plevačová, 
Irena Fojtová, režie: Jarka Koneč-
ná. Repríza představení se uskuteč-
ní v sobotu 11. prosince v 15 hodin 
rovněž ve voděradském kulturním 
domě.Hra. Petr Koudelka na scéně s Lenkou Plevačovou.  Foto Pavel Šmerda

Nová ulice bude 
asi Lipová

Boskovice - Ke konci se zřejmě 
chýlí kolotoč rozpoutaný kolem po-
jmenování nové ulice v boskovické 
lokalitě Chmelnice II. Vedení radni-
ce ji chtělo nejprve nazvat na počest 
svého nejvýznamnějšího rodáka, 
Kardinála Špidlíka. Proti tomu se 
ale postavili lidé, kteří v nové čtvrti 
bydlí. Těm se více zamlouvá jedno-
dušší název Lipová. Vedení města se 
proto rozhodlo vyhlásit anketu, která 
by mu pomohla v rozhodování. Její 
výsledky mluví jasně pro název Li-
pová. Radní proto toto pojmenování 
doporučili ke schválení zastupite-
lům. Podle vedení boskovické radni-
ce je nedůstojné, aby se nad jménem 
zemřelého kardinála Špidlíka handr-
kovalo. Jedná proto o jiném uctění 
jeho památky. Co to bude, ale zatím 
nechce prozradit.  (hrr)

od podniku Letoplast blíže k centru 
Letovic, konkrétně k benzínové čer-
pací stanici Shell. 

V některých místech, v nichž 
není podle dopravních policistů 
nutno stanovit nejvyšší dovolenou 
rychlost, by také řidiče již neměly 
omezovat v jízdě dopravní značky 
nejvyšší povolená rychlost pade-
sát kilometrů za hodinu. Kromě 
Letovicka se změny chystají i na 
dalších místech okresu. Například 
za kruhovým objezdem ve směru 
Rájec-Jestřebí – Ráječko je podle 
policistů zbytečná dopravní značka 
dvojitá zatáčka, první vpravo. Situ-
ace v daném úseku je zcela jasně 
patrná, a proto nevyžaduje další 
opatření. 

„ V Blansku se jedná mimo jiné 
o zákaz zastavení v Bezručově 
ulici před budovou učiliště. Znač-
ka pozbyla významu při přesunutí 
správní agendy z budovy Policie 
České republiky. Prověrka dalších 
míst na Blanensku a Boskovicku 
bude nicméně nadále pokračovat,“ 
dodala Šebková.

Půjde pryč? Jednou ze značek, kterou chtějí policisté odstranit je také ta upozorňující na začátek a konec místní 
čás   Letovic Zboňku.  Foto Radim Hruška

Blansko - Jako jednu ze stěžej-
ních nejbližších investičních akcí, 
které čekají Blansko, označil jeho 
nový starosta Lubomír Toufar 
úpravu centra města. V odstraně-
ní zchátralého hotelu Dukla, který 
se mu jako většině občanů rovněž 
nelíbí, ale spočívat nebude. „Vlast-
nické vztahy jsou v tomto případě 
nedořešeny, to je základní pře-
kážka,“ je mu jasné. Jako prioritu 
proto vidí zatím radikální úpravu 
podzámčí.

„Vstup do zámku je nedůstojný. 
Hned v průběhu příštího roku chce-
me rozběhnout přípravné práce. Je 

možné, že znovu vypíšeme soutěž 
na nejlepší architektonické řešení, 
poslední studie je totiž stará sedm 
let a není proto již tak aktuální,“ 
myslí si starosta. Jaké má plány on 
sám? „Dovedu si představit možná 
i kompletní odstranění staré hasičky, 
ta je v našem majetku, stejně jako 
okolní pozemky. Zmizet by měla 
i sousední tržnice. Pivnice Pohádka 
má svého vlastníka, který by podle 
mne jen přivítal důstojnější okolí,“ 
představuje si. Prostor bezprostřed-
ně pod zámkem by se tak otevřel. 
„Zda by tam bylo široké schodiště 
nahoru, či jiné řešení, nechám na 

odbornících,“ navrhuje s tím, že ná-
padům se meze nekladou.

Radnice by ráda tuto investiční 
akci zvládla nejpozději do začátku 
turistické sezony 2012. „V příštím 
roce se budeme ucházet o peníze 
z odpovídajících dotačních titulů. 
Nějaké nápady jsou již na stole,“ 
představuje si Toufar. Podle něho 
by možná nebyl ani problém za-
bezpečit fi nance z vlastních zdrojů. 
„Končí nám splácení dvou úvěrů. 
Vzali bychom si nový, takže by 
k žádnému novému fi nančnímu za-
tížení rozpočtu nedošlo,“ vidí mož-
né řešení.  (bh)

Podzámčí se dočká velkých změn

Boskovice - Pracovník operač-
ního pultu centralizované ochrany 
(PCO) společnosti F.D.A. Bezpeč-
nostní služba v Blansku přijal tísňo-
vé hlášení z objektu čerpací stanice 
Benzina v ulici Otakara Kubína 

v Boskovicích. Na místo vyslal vý-
jezdovou skupinu, která byla po pří-
jezdu informována o tom, že došlo 
k odcizení zboží. Pracovníci F.D.A. 
získali také popis pachatele a ihned 
zahájili pátrání po pachateli, které-

ho následně zadrželi i s ukradeným 
zbožím v Mánesově ulici v Bosko-
vicích. Poté byla na místo přivolána 
hlídka Městské policie Boskovice, 
které byl pachatel předán k dalšímu 
šetření.  (zpr)

Zadrželi zloděje z benzínky

Vánoční strom 
rozsvítil i Kuky
Boskovice - První adventní nedě-

li byl na Masarykově náměstí v Bo-
skovicích rozsvícen vánoční strom. 
Zaplněné náměstí přivítala také fi l-
mová postavička Kuky. Ten pomohl 
dětem rozzářit strom. Ke sváteční 
náladě přispěl koledami i Dechový 
orchestr ZUŠ Boskovice pod vede-
ním Zdeňka Jindry.  (hrr)

Pedagogická
škola oslavila 

šedesáté výročí
Boskovice - Střední pedagogic-

ká škola v Boskovicích oslavila 
v sobotu šedesáté výročí založení. 

V rámci slavnosti proběhlo také 
setkání absolventů, bývalých pe-
dagogických pracovníků a zaměst-
nanců školy. Po prohlídce zařízení 
následoval bohatý kulturní pro-
gram v boskovickém zámeckém 
skleníku.  (hrr)

Místní části Letovic obmění Místní části Letovic obmění 
dosavadní osadní výborydosavadní osadní výbory

Letovice - Složení osadních výborů místních částí Letovic se bude 
měnit. Alespoň některých. Z celkem třinácti jich bude nové vedení 
volit sedm. 

„Konkrétně se jedná o Jasinov, Lhotu, Zboněk, Chlum, Dolní Smr-
žov, Meziříčko a Podolí. Celá procedura bude poměrně zdlouhavá, 
protože chceme, aby si složení osadních výborů vybrali sami občané. 
Už dříve jsme absolvovali jednání s jednotlivými předsedy a někteří 
se vzdali mandátu. Volby už v minulosti proběhly také v Babolkách 
a Zábludově. V Novičí se bude navíc doplňovat jen jeden člen výbo-
ru. Ve zbylých místních částech se nic nemění,“ komentoval letovický 
starosta Vladimír Stejskal.

Osadní výbory nemají pravidelný cyklus voleb, jako například 
zastupitelstvo Letovic. Každé nové vedení města ale musí potvrdit 
stávajícího předsedu ve funkci. Volby tak nastávají jen v případě, že 
se někdo z osadního výboru vzdá funkce nebo protestují sami oby-
vatelé místní části. 

„Chci, aby se voleb zúčastnila celá vesnice, protože by za zvoleným 
zástupcem také měla stát. Lidé dostanou lístky, vyberou pět členů 
a z nich se potom volí předseda. Každá místní část si volby pořádá 
podle svých možností. Uskuteční se v prvním čtvrtletí příštího roku. 
Úkolem osadního výboru je komunikace s vedením města, ať už 
v případě problému či při plánování oprav nebo investičních akcí,“ 
dodal Stejskal.  (hrr)

Akce. Eva a Vašek jsou zase zpět. Ve čtvrtek dokázali do posledního 
místa zaplnit Dělnický dům v Blansku. „V sále panovala velmi příjem-
ná atmosféra, i slza mně ukápla, když jsme si všichni zazpívali,“ řekla 
paní Jana. Jak uvedl Vašek Ševčík, koncert byl nejkrásnější oslavou jeho 
čtyřicátého výročí působení mezi lidovými muzikanty. „Ty krásné chvíle 
patří nám všem,“ doplnila ho Eva. „Dnes jsem viděl, co znamená zpívat 
srdcem,“ řekl organizátor akce Lubomír Rek. (pš) Foto Lubomír Rek

Letovičtí mají zbrusu novou knihu o městě
Letovice - Návštěvníci Letovic 

i tamní obyvatelé si mohou kou-
pit novou publikaci o městě. Ta 
představuje historii, ale především 
současnost Letovic. A to hned z ně-
kolika úhlů pohledu. 

Podle místostarosty Radka Pro-
cházky má nová tiskovina, která 
vychází v nákladu osm set kusů, 
představit aktuální podobu měs-
ta, jeho průmyslu, činných spolků 
a organizací. 

Součástí je také bohatá obrazová 
příloha, ve které letovický fotograf 
Bohumil Kocina představil město 
z rozličných pohledů. „Letovice se 
mění tak rychle, že některé foto-
grafi e, které jsem pořídil před dvě-
ma roky, jsem musel aktualizovat, 
protože realita už byla prostě jiná,“ 
vysvětlil Kocina.

Kniha bude k dostání v infor-
mačním středisku nebo kulturním 
středisku za sto padesát korun. „Na-
vazuje na sérii publikací, které jsou 
vydávány už dlouhá léta. O vzniku 
novinky se mluvilo poměrně hodně 
dlouho. Věděli jsme, že chybí, pro-
tože poslední byla vydaná v sedmde-
sátých letech minulého století. Byla 
po ní proto poptávka. Začali jsem 
postupně sbírat materiály a zpraco-
vávat texty, což nám trvalo přibližně 
dva roky,“ přiblížil Procházka.

Knihu si podle vedení radnice 
koupí jak místní, tak návštěvníci 
města. Bude sloužit také pro propa-
gační účely nebo jako dárek. „Osm 
set kusů se může někomu zdát málo. 
Po několika letech je ale možný do-
tisk s případnými aktualizacemi,“ 
přidal Radek Procházka.  (hrr)

Kniha. Kolek  v, který se podílel na vzniku nové publikace s příznačným 
názvem - Letovice.  Foto Radim Hruška



úterý 7. prosince 2010 FOTOREPORTÁŽ MIKULÁŠ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU6
Fotoreportáž z mikulášských nadílek v obcích

ZbraslavecZbraslavec KníniceKnínice

ZávistZávist VoděradyVoděrady

LysiceLysice KozárovKozárovLetoviceLetovice

Rájec-JestřebíRájec-JestřebíZávistZávistZbraslavecZbraslavec

VoděradyVoděrady KníniceKnínice



úterý 7. prosince 2010 ZPRAVODAJSTVÍ7

Bohumil Hlaváček

Blansko - Adventní čas je tu. Mi-
roslav Mužík, který v budově býva-
lého učiliště ČKD provozuje již ně-
kolik let svůj neustále vylepšovaný 
modelářský kousek – Moravskou 
vesničku s pohyblivými fi gurkami, 
znovu rozsvítí i vánoční Betlém, 
který je její součástí. „Pochopitelně 
jsem ho musel jako každý rok re-
novovat. Dětem, pro které je moje 
dílo především určeno, se fi gurky 
tak líbí, že si na ně musí sahat. Buď 
je poničí nebo si je vezmou na pa-
mátku domů. Ony za to až tak ne-
mohou, spíše by pokárání zasloužili 
rodiče, kteří je doprovázejí,“ usmí-
vá se autor jedinečného díla, které je 
nezaslouženě trochu v pozadí turis-
tických lákadel našeho regionu. 

Betlém bude znovu lákat návštěvníky Moravské vesničky
V posledním listopadovém týdnu 

pracoval Mužík na novém osvětle-
ní. „Víceméně jsem se jen plazil 
pod stoly. Dráty a dráty. Dohro-
mady půl kilometru, to je, myslím, 
pěkné číslo. Ono se to nezdá, ale 
je tam toho hodně,“ má spočítáno. 
S kamarádem elektrikářem dal přes 
noc všechno dohromady. Od minu-
lé neděle je osvětlení v provozu. 
„Slíbil jsem to posluchačům Rádia 
Čas, které se mnou úzce spolupra-
cuje, a slovo se má držet. Všechny 
domečky už svítí, jestli bude in-
tenzita osvětlení pořádná, dovnitř 
budu postupně přidávat nábytek. 
Stodoly již vybaveny mám,“ po-
psal.

Novinkou budou plexiskla kolem 
expozice. „To souvisí s tím, o čem 
jsem již mluvil, tedy s nenechavý-

mi dětskými ručičkami. Budou ale 
odnímatelná. Navštěvují mne totiž 
pravidelně i slepci, pro něž je nao-
pak hmatový zážitek jediný, který 
si ode mne mohou odnést,“ prozra-
dil Mužík. Jak říká, tito návštěvní-
ci ani nechtějí, aby jim o svém díle 
povídal, vychutnávají si dotyky. 

Ve vesničce přibylo také šest no-
vých stolů a dvanáct metrů pozadí. 
„Vápenka, kamenolom, cihelna. 
Mám nadělaných také pět stovek 
nových postaviček, musím je ještě 
obléct a vymyslet, co budou dělat,“ 
plánuje. Mužík se také nevzdal 
ideje přidat propast Macochu. 
„K tomu mne stále navádějí kama-
rádi jeskyňáři, kteří se u mne občas 
staví, ale dojde k tomu, až dodělám 
ty hlavní celky,“ těší se. V plánu 
má i objekt pivovaru. „Zatím ale 

nevím jaký. Nabízí se Černá Hora, 
vázne to ale na tom, že jsem od nich 
nedostal žádné historické fotogra-
fi e, podle nichž bych to stvořil. Ve 
hře je i Vyškov či Dalešice, kde se 
natáčely Postřižiny. Vše je ale také 
závislé na omezených prostorách 
v expozici, které mám k dispozi-
ci,“ dodává modelář, který by se 
nebránil myšlence ji přestěhovat. 
„Ideální by bylo samozřejmě cen-
trum Blanska,“ představuje si.

Moravská vesnička Moravská vesnička 
s Betlémems Betlémem

Otevírací dobaOtevírací doba
Každý den 

od 9 do 18 hodin Miroslav Mužík.Miroslav Mužík. Foto archivFoto archiv

Pavel Šmerda

Drnovice, Štěchov - Třiadvace-
tiletý marketingový specialista Petr 
Ducháček a pětadvacetiletý asistent 
předsedy Nejvyššího správního 
soudu Pavel Trna. Vůbec nejmladší 
starostové v regionu usedli na rad-
nicích v Drnovicích a ve Štěchově. 
Jaká byla jejich cesta do komunální 
politiky, jaké mají plány a vize, jak 
se na ně dívají starší spoluobčané, 
ale i další zajímavé názory padly 
v následujícím dvojrozhovoru.

Při vší úctě, mladí lidé ve vašem 
věku mají v dr  vé většině případů 
jiné zájmy, než je starost o chod 
obce. Jaká byla tedy vaše cesta do 
komunální poli  ky a proč jste se 
pro ni rozhodli?

P.D. Já bych dal přednost starší-
mu. (úsměv)

P.T. Nechtěl bych být označován 
politikem. Nikdy jsem politikem 
nebyl, když pánbůh dá, tak nikdy 
nebudu. Moje cesta do vedení obce 
byla velmi jednoduchá. První im-
puls přišel už v minulém volebním 
období. Několik mladých lidí se 
u nás rozhodlo, že něco udělá pro 
obec. Sestavili jsme kandidátku 
a já byl nakonec jako jediný zvo-
lený. Vzhledem k mému vzdělání, 
protože jsem právník, bylo vhodné, 
abych v zastupitelstvu zůstal, takže 
jsem kandidoval letos podruhé.

P.D. Také se nepovažuji za po-
litika. Otázka je, kdo je to politik? 
Slyšel jsem defi nici, že už zastupitel 
obce či města. Ale necítím se tak. 
Jaká byla moje cesta na radnici? 
Stejně jako Pavel jsem kandidoval 
už před čtyřmi lety. Ne proto, že 
bych chtěl udělat v Drnovicích re-
voluci, nebo proto, že bych chtěl být 
mermomocí zastupitel, ale cítil jsem 
to jako svoji povinnost. Mám určité 
vlohy, schopnosti a ty jsem chtěl dát 
k dispozici. Pokud chci do něčeho 
mluvit, říkat svoje názory, neměl 
bych je prezentovat jen někde na uli-
ci nebo v hospodě, ale jsou k tomu 
nějaké mechanismy. A jedním z nich 
je kandidovat, případně být zvolen 
do zastupitelstva obce. Před čtyřmi 
lety jsem získal asi sto hlasů a přesto 
to nedopadlo. Měl jsem však čtyři 
roky klidné svědomí, že jsem jen ne-
mluvil, ale zkusil i něco udělat.

Proč jste se rozhodl jít do toho 
znovu?

P.D. Myslím si, že jsem od té 
doby pro Drnovice nějakou práci 
udělal. Podařila se nám spousta ak-
tivit s místním Orlem, který vedu. 
Pomohl jsem s nějakými dotacemi 
jak v Drnovicích, tak v sousedních 
Lysicích. I přes svůj stále mladý věk 
se tedy mám za čím ohlédnout. Na 
jaře jsem oslovil pár lidí, řekli jsme 
si nějakou vizi a sestavili kandidát-
ku. Podle všeho jsme vytvořili kva-
litní tým a měli dobrou vizi, skoro 
jsme vyhráli. Jen o dvě procenta 
jsme byli druzí. 

Starosta je přece jen o něco více 
než „jen“ zastupitel. Jak to bylo 
s vaší volbou?

P.T. Měl jsem nejvíce preferenč-
ních hlasů, takže první výzva přišla 
v tomto směru už od lidí. Když jsme 
se po volbách sešli, bavili jsme se 
o více možnostech. Rád bych řekl, 

V čele Štěchova stojí pětadvace  letý Pavel Trna, Drnovice vede o dva roky mladší Petr Ducháček

Mladí starostové mají o svých plánech jasno
že si vážím práce bývalého pana 
starosty, ale jeho výsledek nebyl 
ideální, druhá kandidátka u nás zís-
kala také hodně hlasů, takže moje 
volba byl jakýsi kompromis. Před 
čtyřmi lety jsem byl ještě na studi-
ích v zahraničí, nyní jsem díky své 
práci na Nejvyšším správním soudu 
v Brně měl jistotu, že budu v České 
republice a mohu se věnovat práci 
starosty. Volba u nás proběhla v po-
klidné atmosféře. 

Situace v Drnovicích byla trochu 
jiná...

P.D. V České republice máme 
zákony, a ty neurčují, že starostou 
musí být ten, kdo získá ve volbách 
nejvíce hlasů, ale ten, na kterém pa-

nuje v zastupitelstvu největší shoda. 
Osobně podporuji přímou volbu 
starostů, ostatně TOP 09 to má i ve 
svém volebním programu.

Bývalý starosta měl sice letos nej-
více preferenčních hlasů, ale když 
byl před dvanácti lety poprvé zvolen, 
tak tomu tak také nebylo. Já si jeho 
práce vážím. Máme tu kanalizaci 
a ČOV, což jsou jedny z nejtěžších 
akcí na obci vůbec, je opraven obecní 
úřad, je tady zregenerovaná veřejná 
zeleň. A tak bych mohl pokračovat. 
Zkrátka Drnovice se za dvanáct let 
někam posunuly. Ale po volbách to 
bylo o vyjednávání a mezi zastupi-
teli na jeho opětovné již čtvrté volbě 
nepanovala shoda, což jen potvrdilo 
jistý trend. Před osmi lety mělo jeho 
sdružení pět mandátů, před čtyřmi 
lety čtyři a nyní pouze dva. Každo-
pádně se domnívám, že dvanáct let 
ve funkci je úctyhodná doba a pan 
Tenora ji využil dobře. 

P.T. Já bych ještě rád pozname-
nal, že u nás moje základní pod-
mínka k tomu, abych se stal staros-
tou, byla, že jsem osobně požádal 
bývalého starostu, jestli mi bude 

dělat místostarostu. Ze dvou důvo-
dů. Zachování kontinuity, navíc si 
myslím, že není rozumné po dvaceti 
letech vylévat dítě i s vaničkou. Pan 
Němec souhlasil, a za to jsem rád.

Máte 23 a 25 let. Jak vás vníma-
jí především starší spoluobčané? 
Nezaznívají hlasy, jak to   mlaďoši 
povedou, co   mohou rozhodovat?

P.T. Moje role je v tomto přípa-
dě hodně usnadněná. Díky prefe-
renčním hlasům jsem se posunul na 
první místo, takže jsem od voličů 
získat poměrně silný mandát. Zatím 
se setkávám jen s dobrými reakce-
mi. Trochu jsem se obával, jestli se 
na mě v zastupitelstvu, když si sed-
nu na židli uprostřed stolu, nebu-

dou dívat jinak, ale není tomu tak. 
(úsměv). Bál jsem se víc, než bylo 
potřeba, jejich reakce byla úžasná. 
Co se týká lidí, mile mě překvapil 
telefonát jedné naší občanky, která 
mně před volbami říkala Pavlíku 
a najednou mně začala vykat. Bylo 
to zvláštní, v říjnu jsem pro ni byl 
Pavlík a po měsíci už pan starosta. 
(smích). Ale neberu to tak, na nic si 
nehraji. Zůstal jsem pořád stejný, 
jako jsem byl předtím. 

P.D. Mě se zase někteří ptali, 
jestli mně můžou pořád tykat. Také 
jsem jim řekl, že jsem se nezměnil 
a jsem pořád stejný. (smích). Ale 
zpět k vaší otázce. Už samotné roz-
hodnutí přijmout práci starosty pro 
mě bylo velmi složité a dlouho jsem 
nad tím přemýšlel. Musel jsem si 
uspořádat svoje priority. Mám něja-
ké aktivity, musel jsem je přesklá-
dat, ale nakonec jsem vyhodnotil, 
že když se stanu starostou, bude to 
dobře jak pro Drnovice, tak pro mě. 
Pokud bych o tom nebyl přesvěd-
čený, tak bych do toho nešel. Co 
se týká hlasů lidí, samozřejmě jsou 
pozitivní i negativní. Známé příslo-

ví říká: Není člověk ten, který by se 
zavděčil lidem všem. Vždycky bude 
v obci část, která vás bude milovat, 
další, která vás bude nenávidět, a ta, 
které bude jedno, kdo na radnici sedí. 
Rád bych ale řekl, že pozitivní hlasy 
jsem slyšel od těch, kterých si velmi 
vážím, a to mně dodává sílu a elán.

Kdybyste měli označit nejpalči-
vější problém vaší obce. Co by to 
bylo? 

P.T. Jednoznačně silnice. Jejich 
oprava ale bude vzhledem k naše-
mu rozpočtu velký problém. Máme 
pouze milion na rok, když z toho 
odečteme nejnutnější výdaje, zůsta-
ne nám na vše ostatní maximálně 
400 tisíc. Za to neuděláme ani půl 

kilometru, přitom opravit bychom 
potřebovali minimálně dva. 

P.D. Máme tady několik neosvět-
lených ulic, několik rozbitých silnic, 
někde silnice nejsou vůbec, přibývá 
nám dětí a chceme rozšířit školku. 
Ale neoznačil bych to za nejpalči-
vější problémy, spíš to jsou projekty, 
které je nutné udělat. Co mě trápí, 
je např. bývalý hraběcí statek, kte-
rý stojí uprostřed obce a jeho velká 
část se rozpadá. Bohužel, nebo spíš 
bohudík, není v majetku obce. Kaž-
dopádně je to složitý problém a jeho 
řešení je zatím v nedohlednu. Dále 
nás pravděpodobně čeká výměna 
střechy na budově školy, nejčernější 
scénáře mluví o investici až milion 
korun. 

Už jste  m předběhl moji posled-
ní otázku. Co tedy budete ch  t v 
následujících čtyřech letech ve Ště-
chově, resp. v Drnovicích udělat? 

P.T. Mám hodně odvážnou vizi. 
Pokusím se předběhnout zákono-
dárnou moc a posílit v naší vesni-
ci přímou demokracii. Chtěl bych 
zavést hlasování lidí na veřejných 

schůzích. Za sebe mohu slíbit, že 
můj hlas tak bude pevně vázán ná-
zorem lidí. Především co se týká 
nakládání s majetkem obce. Nechá-
pu majetek obce jako něco, s čím si 
může elita v podobě zastupitelstva 
dělat co chce. Majetek obce patří 
všem občanům a spravování spo-
lečných záležitostí je věcí všech lidí 
v naší obci. Chci, aby lidé chodili 
na zastupitelstva, ptali se, diskuto-
vali, zkrátka co nejvíce se zapojili 
do dění v obci. To budu prosazovat, 
je to pro mě možná důležitější, než 
investice. Při nich bude také hodně 
záležet na tom, co mi lidé řeknou. 
Nebudeme si nasazovat růžové 
brýle. Na všechno mít nebudeme, 
musíme si stanovit nějaké priority. 

Pokud mě lidé vyslyší, rád bych 
během čtyřletého volebního období 
udělal kompletní rekonstrukci ko-
munikací. Když to zvládneme, budu 
spokojený a budu se moci každému 
podívat do očí. Další věc, kterou 
chci podpořit, je prodej stavebních 
míst. Je u nás docela zájem o byd-
lení, takže pokud se nám podaří zís-
kat dotace, chceme zasíťovat nějaké 
pozemky. Z jejich prodeje bychom 
pak mohli získat peníze právě na 
opravy komunikací.

P.D. Mohu říct, že máme s Pav-
lem podobnou vizi. Jinak se to sa-
mozřejmě může dělat v obci se sto 
padesáti obyvateli a jinak s dva-
nácti sty. Také já chci zapojit do 
dění v Drnovicích co nejvíce lidí. 
Nedomnívám se, že by se to v mi-
nulosti dařilo na sto procent. Vše 
samozřejmě záleží na ochotě spolu-
občanů. Zřídili jsme komisi pro roz-
voj obce, kterou tvoří, podle mého 
názoru, skupina velmi schopných 
a zkušených lidí, kteří v Drnovicích 
již něco dokázali a jsou ochotní pro 
obec pracovat. Dále máme v úmys-
lu zřídit komisi pro společenský ži-

vot obce, kde by měli být zástupci 
všech spolků a neziskových organi-
zací. Uvědomuji si, že ve svých 23 
letech potřebuji ve spoustě věcí po-
radit. Proto chci spolupracovat s co 
nejvíce lidmi, bavit se s nimi, čerpat 
od nich zkušenosti. 

A vaše plány v Drnovicích?
P.D. Něco už jsem naznačil dří-

ve. Oprava střechy školy, rozšíření 
školky. Chceme také postavit mul-
tifunkční a dětské hřiště, protože je 
tady hodně mladých rodin, které ne-
mají až tolik možností vyžití. Osob-
ně mám jeden takový plán. Chci, 
aby se Drnovice staly městysem. 
Pokusím se příslušné státní orgá-
ny přesvědčit, že nám náleží vyšší 
status. Drnovčáci jsou na svoji obec 
hrdí a dělají pro ni hodně. Zasloužili 
by si to. Byl bych rád, pokud by se 
to podařilo už příští rok, kdy slaví-
me 100 let školy a 880 let od první 
písemné zmínky o obci.

Oba pracujete jako neuvolnění. 
Za  mco v případě Štěchova je to 
jaksi samozřejmost, u Drnovic spí-
še překvapením...

P.T. Je to spíše otázka pro Petra, 
ale já bych chtěl touto cestou moc 
poděkovat mému nařízenému, před-
sedovi Nejvyššího správního soudu 
Josefu Baxovi, který mě podpořil. 
Další poděkování patří panu mís-
tostarostovi Němcovi, s kterým 
jsme se podělili o úřední hodiny. 
V práci začínám v sedm ráno a kon-
čím v sedm večer, během týdne toho 
tedy moc nestíhám. On mi v tomto 
hodně pomůže. 

V Drnovicích vaše rozhodnu   
pracovat jako neuvolněný způsobi-
lo docela rozčarování...

P.D. Otázkou je, kdo si co pod 
pojmem „neuvolněný“ vlastně před-
staví. Chtěl bych říct, že co se práce 
týče, tak pro mě není rozhodující, 
zda-li jsem uvolněný nebo ne. Po-
kud zrovna nemám nějaké jednání, 
stejně jsem na úřadě, respektive 
v Drnovicích pořád. V kanceláři 
končím práci kolem sedmé hodiny 
večer. Pokud máme poradu, tak tře-
ba i v devět. Vím, jaké mám povin-
nosti, co mám dělat. 

Chtěl jsem udělat vstřícný krok. 
Jako uvolněný starosta bych měl ze 
zákona pevný plat přes 40 tisíc ko-
run, jako neuvolněný jen polovinu. 
Za ušetřené peníze můžeme zapojit 
do práce více lidí. Mohli jsme po-
sílit plat místostarostky, která pro 
obec rovněž obětuje hodně svého 
času, zřídili jsme obecního správce 
a můžeme zaměstnat i další lidi na 
různé práce. 

Lidé nemusí mít strach, že by to 
mělo na Drnovice nějaký dopad. 
Mám vlastní úřední hodiny, kdy 
jsem k dispozici tzv. bez objednání. 
Jinak si sjednávám schůzky. Pokud 
budu mimo kancelář, jsem stále na 
telefonu a mám u sebe notebook 
s připojením na internet. Záležitos-
ti obce tedy můžu řešit okamžitě 
a v podstatě kdekoliv.

P.T. Pokud do toho mohu vstou-
pit, tak já to dokonce v Drnovicích 
vidím jako menší problém než 
u nás. Na úřadě mají dva zaměst-
nance, a ten je tak pro lidi stále ote-
vřený. Zatímco ve Štěchově tomu 
tak není.

Pavel Trna Pavel Trna (vlevo) (vlevo) a Petr Ducháček.a Petr Ducháček. Foto Pavel ŠmerdaFoto Pavel Šmerda
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AKCEAKCE
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Kojení a výživa těhotné a kojící maminky, 
povídání s Jitkou Pokornou. 
Blansko - Senior centrum ve 14 hod.: Vystoupení dě   ze ZŠ Lipovec doplněné 
módní přehlídkou. 
Boskovice - Mateřské centrum v 16.30 hod.: Výroba vánoční ozdobné koule.
Boskovice - Kino Panorama v 17 hod.: Metal on metal, přednáška z cyklu Ději-
ny hudby, přednáší Jan Bařinka. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička s vánoč-
ním tvořením, v 16 hod.: Aromaterapie, přednáška. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Výroba voskových svíček. 
Blansko - Dělnický dům v 17 hod.: Než stromek zazáří, předvánoční vystoupení 
tanečního oboru SZUŠ Blansko. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Herna. 
Letovice - Kulturní dům v 18 hod.: Závěrečný ples tanečních kurzů, hraje sku-
pina Marbo. 
Lysice - Tělocvična ZŠ v 17 hod.: Cvičí celá rodina. 

DIVADLODIVADLO
Blansko - Dřevěný kostelík v 17 hod.: Co mi hvězda vyprávěla, loutkové diva-
dlo. 
Boskovice - Zámecký skleník v 19.30 hod.: Bez předsudků, divadelní předsta-
vení, hrají Pavel Zedníček a Jana Paulová.

AKCEAKCE
Adamov - Městské kulturní středisko v 17.30 hod.: Povídání o medu a včelích 
produktech, setkání s manželi Rybářovými. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Boj o zlaté ostrovy, v 16 hod.: 
Tvořivá dílna, závěsné vánoční koule do oken.
Doubravice - Nám. Svobody ve 14.45 hod.: Vypouštění balónků s přáním Ježíš-
kovi. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Herna. 
Letovice - Zámek - nádvoří před jízdárnou v 15 hod.: Vypouštění balónků s přá-
ním Ježíškovi.
Olešnice - Mateřské centrum Hastrmánek v 10 hod.: Zdraví úsměv v mateř-
ských centrech, preven  vní program pro rodiče s dětmi.
Velenov - Hřiště za kulturním domem v 15 hod.: Vypouštění balónků s přáním 
Ježíškovi.
Velké Opatovice - Paprsek v 15 hod.: Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. 
Velké Opatovice - Zámecký sál v 18 hod.: Vánoční besídka Klubu mladých 
důchodců, k tanci a poslechu hraje Samotář. 

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Občanský průkaz.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Prázdniny v Římě.

Letovice - Městské kulturní středisko v 10 hod.: Tři pohádky na Vánoce, hraje 
Divadlo Pohádka Praha. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Habermannův mlýn.
Boskovice v 19.30 hod. Red.
Jedovnice v 18 hod. Karate Kid.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Občanský průkaz.

ZÁBAVAZÁBAVA
Letovice - Kulturní dům v 18 hod.: Závěrečný ples tanečních kurzů, hraje 
Marbo.

AKCEAKCE
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 14 hod.: Hrajeme si.
Boskovice - Klub seniorů v 15.30 hod.: Zpěv židovské a ruské písně, v 16 hod.: 
Přednáška Heleny Janíkové na téma Chanuka a jiné židovské svátky.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Zdobení vánočního stromu 
a perníčků. 

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Ďábel.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Občanský průkaz.

KONCERTKONCERT
Blansko - Kino v 18 hod.: Kaštánci.

AKCE AKCE 

Vánoční jarmark v BoskovicíchVánoční jarmark v Boskovicích
Pátek 10. a sobota 11. prosince budou v Boskovicích na Masarykově náměs-
  patřit vánočnímu jarmarku tradičních řemesel a výrobků. Program: Pátek: 

9.15 hod. zahájení prodeje, šerm hradní posádky Gard, 9.25 - 9.55 hod. vystou-
pení dě   ze všech budov MŠ Boskovice, 10 hod. příjezd Pána z Boskovic s průvo-
dem, 10.30 hod. jarmareční pohádka Princezna na hrášku, 11.15 a 15.45 hod. 
Gard - hrajeme si na ry  ře, 13.45 šerm hradní posádky Gard, 14 hod. folklórní 
soubor Borověnka, 14.30 a 16.30 hod. barmanská a řeznická show, 15 hod. 
jarmareční pohádka Honza a drak, 17 hod. Dechová hudba ZUŠ Letovice, 
17.30 hod. večerní slavnostní průvod a kejkle ohňové. Sobota: 9 hod. otevře-
ní jarmarku s Dechovou hudbou ZUŠ Boskovice, 9.15 a 12.15 hod. šermířská 
skupina Gard, 9.30 hod. Dechová hudba ZUŠ Boskovice, 10 hod. tanec se 
psy, 10.45 hod. folklórní soubor Borověnka, 11 hod. folková skupina Mošny 
a 12.30 hod. Boskovická kapela. Po celou dobu bude k vidění živý betlém v pro-
vedení kostelního sboru Jakubáček.  (hrr)

Blansko - Dřevěný kostelík v 17 hod.: Adventní program souboru Lipka. 
Boskovice - Hvězdárna ZUŠ Boskovice v 18 hod.: Vzhůru ke hvězdám, vánoční 
obloha.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + hudební 
setkání s fl étničkou a písničkou. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 15 hod.: Tancování 
pro dě  . 

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Občanský průkaz.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Rodinka.
Olešnice v 19 hod. Český mír.
Šebetov v 19.30 hod. Scot Pilgrim p.z.s.

KONCERTKONCERT
Doubravice - Kino v 17 hod.: Vánoční koncert, účinkuje Velký taneční orchestr 
ZUŠ Letovice. 
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: Vánoční koncert Věry Mar  nové, v rámci 
koncertu bude uvedena výstava Jaroslava Musila Až na vrcholky hor (vernisáž 
v 18.18 hod.).
Lipůvka - Sál obecního úřadu v 18 hod.: Vánoční koncert, hrají Gajdoši. 
Rájec-Jestřebí - Kostel Všech svatých v 19.30 hod.: Adventní varhanní kon-
cert, účinkují: Petr Kolař - varhany, Hana Bartoníková - hoboj a žáci ZUŠ Rájec-
Jestřebí.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Muzeum v 17 hod.: Móda 20. - 60. let 20. stole  , šaty a oděvní 
doplňky ze sbírky Jana Bačáka. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Kalíšek.
Olomučany - Horní hospoda ve 20 hod.: Předvánoční párty, hraje Amethyst. 

AKCEAKCE

Předvánoční setkání v ŠošůvcePředvánoční setkání v Šošůvce
O víkendu 11. a 12. prosince, v době od 14 do 17 hodin, se koná v Kulturním 
domě v Šošůvce Předvánoční setkání. V sobotu na zahájení předvedou dě   
z mateřské školy Čertovské dovádění, po oba dny v 16 hodin vystoupí šošůvské 
dě   se surrealis  ckou vánoční hrou Hajaja aneb Pohádka o odpuštění. Součás   
výzdoby budou vánoční dekorace, svícny, svíce, betlémy, perníčky, suché vaz-
by a výrobky dě   z mateřské a základní školy. Nahlédnete i do zákulisí práce 
včelařů. Uvidíte výrobu košíků, svíček, náhrdelníků a náušnic z korálků. Bude 
možno zakoupit výrobky s vánoční téma  kou a kvalitní regionální produkty 
z Moravského krasu.  (zpr)

Blansko - Katolický dům v 8.30 hod.: Dárky od srdce, vánoční dílna. 
Blansko - Kostel sv. Mar  na v 15 hod.: Muzika pro adventní povzbuzení, 
vystoupí pedagogové SZUŠ Blansko. 
Blansko-Lažánky v 15 hod.: Rozsvícení vánočního stromu s programem 
a výstavkou. 
Boskovice - Masarykovo nám. v 9 hod.: XIII. vánoční jarmark tradičních řeme-
sel a výrobků.
Boskovice - Tělocvična ZŠ Sušilova v 15 a 16 hod.: Zumba s Luckou.
Letovice - Kulturní dům ve 14 hod.: Vánoční besídka. 
Olešnice - Mateřské centrum Hastrmánek ve 14 hod.: Ochrana a pomoc ptá-
kům při hnízdění, beseda. Po jejím skončení je připravena tema  cká výtvarná 
dílna.

DIVADLODIVADLO
Lažany - Kulturní dům v 19 hod.: Na tý louce zelený, hraje soubor Vosmi-
kráska.

Boskovice v 17 hod. Rodinka.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Prázdniny v Římě.
Doubravice v 18 hod. Habermannův mlýn.

KONCERTKONCERT
Letovice - Kulturní dům v 16 hod.: Koncert symfonického orchestru a pěvecké-
ho sboru Campanela ZUŠ Letovice. 
Olešnice - Kulturní dům v 18 hod.: Vánoční koncert, vystoupí Symfonický 
orchestr ZUŠ Letovice a pěvecký sbor Campanela Olešnice.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Muzeum Boskovicka v 16 hod.: Za krásou, která hřeje, vernisáž 
výstavy představující go  cké a renesanční kachle Moravy.

Voděrady - Kulturní dům v 15 hod.: Tenkrát v pravěku, představení v podání 
ochotnického divadla DIVOOCH.

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Občanský průkaz.

Boskovice v 15 hod. Rodinka.
Boskovice v 18.15 hod. Metropolitan opera: Live in HD - Giuseppe Verdi: Don 
Carlo.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Bastardi.

KONCERTKONCERT
Blansko - Senior centrum v 9.30 hod.: Koncert Dětského pěveckého souboru 
Královské dě   z Kroměříže. 
Blansko - Rock klub Rachot(a) v 19 hod.: Deliverance, Deka, Douxis Morte, 
koncert. 
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Doctor P.P., Totální nasazení, Konfl ikt, kon-
cert. 
Kunštát - Kulturní dům v 17 hod.: Vánoční koncert, hrají Symfonický orchestr 
ZUŠ Letovice a pěvecký sbor z Olešnice.
Vanovice - Sál Záložny ve 14 hod.: Vánoční koncert, vystoupí pěvecký sbor 
Vlas  mil. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Galerie města Blanska v 17 hod.: Vernisáž výstavy Alice Niki  nové 
a Jana Turnera. 
Sulíkov - Základní škola v 17 hod.: Vernisáž výstavy obrazů Jany Hejlové. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Prak.
Těchov - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium.

AKCEAKCE
Cetkovice - Kulturní dům ve 14 hod.: Zpívání u vánočního stromu, zpívání dě   
z MŠ a ZŠ a výstava s vánoční téma  kou. 
Černá Hora - Náměs   před radnicí ve 13 hod.: Setkání u vánočního stromu, 
vystoupení dě   z mateřské a základní školy, cimbálovka, jarmark. 
Černá Hora - Zámeček v 15 hod.: Adventní trh s kavárnou, předvánoční setkání 
spojené s prodejem rukodělných výrobků, v 15.30 hod.: Vystoupení folklorní-
ho souboru Čtveráček. 
Lipovec - Tělocvična ZŠ v 15 hod.: Vánoční besídka pro veřejnost. 
Spešov - Klub Na bahnech v 15 hod.: Dětská diskotéka s Kaštánky. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Putování za vánoční hvězdou, hraje 
divadlo Kapsa.
Jedovnice - Kulturní dům v 18 hod.: Prázdniny snů, hrají Ivana Andrlová, Vladi-
slav Beneš, Vladimír Čech, Lucie Zedníčková a další. 

KINA KINA 
Blansko v 17 a 20 hod. Občanský průkaz.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Rodinka.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Bastardi.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Synagoga ve 14 hod.: Vánoční koncert vokálně-instrumentálního 
souboru Satori z Poniklé v Krkonoších. 
Kř  ny - Kostel Panny Marie Bolestné v 15 hod.: Adventní koncert Komorního 
orchestru města Blanska. 
Kunštát - Zámek v 15 hod.: Mar  n Krajíček a přátelé. 
Letovice - Kostel sv. Václava v 16 hod.: Adventní koncert, účinkují: Barbora 
Dürr - soprán, Petr Kadidlo - tenor, Petr Jeníček - fl étna, Vladimír Pečinka - fl ét-
na, fagot, Natalie Kulina - housle, schola klášterního kostela sv. Václava - sbo-
rový zpěv, Hana Kratochvílová - varhany, klavír. 
Rájec-Jestřebí - Zámecká kaple v 18 hod.: Vánoční koncert Laďi Kerndla, 
výtěžek koncertu bude věnován dětem do vybraného dětského domova. 

Svitávka - Sokolovna v 18 hod.: Vánoční koncert, účinkují Pěvecký sbor Janá-
ček Boskovice, Svatojánský chrámový sbor Svitávka, Komorní sbor Carpe Diem 
Letovice, Orchestr MKS Boskovice, sólisté: Naďa Bláhová - soprán, Alžběta 
Boucníková - alt, Pavel Kleveta - tenor, Tomáš Jeřábek - bas. 
Vanovice - Evangelický kostel ve 14 hod.: Benefi ční koncert Pro Pramínek, 
vystoupí folková skupina Mošny Brno. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Galerie Ve Věži ve 14 hod.: Každý máme svého anděla, vánoční aukce 
andělů profesionálních i neprofesionálních výtvarníků.  Pokračování na str. 16
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1. Domácí prejt, zelí, va ený brambor 59,-, 2. Hov zí guláš, houskový knedlík 59,-, 3. Smažený sýr pln ný šunkou, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Ku ecí nudli ky se slaninou a klobásou, bramborá ky 69,-, 5. Pa ížský vep ový ízek (zape ený nivou, vejcem a sýrem), hranolky 69,-, 
6. Zeleninový salát s ku ecím masem 75,-, 7. Smažený vep ový ízek pln ný žampiony, sýrem a šunkou, va ený brambor, zelenina 79,-, 8. Ku ecí „ONDRÁŠ“ 79,-. 
1. Ku ecí nudli ky na paprice, t stoviny 59,-, 2. Pe ený b ek, bramborová kaše, okurek 59,-, 3. Smažená játra, bramborový salát 65,-, 4. Halušky s uzeným, zelím a smetanou 69,-, 5. Ku ecí plátek na lesních h ibech, opékaný brambor 69,-, 6. T stovinový salát se šunkou, sýrem a vejcem 75,-, 
7. Pe ený králík, š ouchané brambory, zelenina 99,-, 8. P írodní vep ový steak, kysané zelí, bramborá ky 79,-, 9. Ovocné knedlíky sypané strouhankou 59,-.

1. Žampionové rizoto s ku ecím masem, okurek 59,-, 2. Vep ové nudli ky s t stovinami a raj atovou omá kou 59,-, 3. Vep ové výpe ky, zelí, bramborový knedlík 65,-, 4. Smažený ku ecí ízek, skotské brambory 69,-, 5. Ku ecí nudli ky s tvar žky a abajským salámem, hranolky 69,-, 
6. Kovbojský bramborový salát se zeleninou a ku ecí masem 75,-, 7. Vep ové kousky ala gyros, hranolky, okurkové tzatziky 79,-, 8. Masová sm s se žampiony, bramborá ky 79,-.

1. Plí ka na smetan , houskový knedlík 59,-, 2. o ka na kyselo, uzená krkovice, okurek, chléb 59,-, 3. Hov zí ala špan l, dušená rýže 65,-, 4. Vep ová kotleta s nivovou omá kou, hranolky 69,-, 5. Ku ecí nudli ky se zeleninou, opékaný brambor 69,-, 
6. Zeleninový salát v jogurtovém dresinku s ku ecím masem, pe ivo 75,-, 7. Marinovaná ku ecí k idélka, hranolky, zelenina 79,-, 8. Sýrové smažené Duo, bramborá ky, zelenina, tatarka 79,-, 9. Zape ené pala inky s tvarohem 59,-.

1. Hov zí na žampionech, dušená rýže 59,-, 2. Brokolice se sýrovo - smetanovou omá kou, t stoviny 59,-, 3. Pe ené vep ové, va ený brambor, tatarka 65,-, 4. Smažená Niva se šunkou, opékaný brambor, tatarka 69,-, 5. Ku ecí Kung-Pao, hranolky 69,-, 
6. Zeleninový salát se smaženým pangáciem 75,-, 7. Pe ené vep ové koleno, ho ice, chléb 99,-, 8. Ku ecí steak s opékanou slaninou, zelenina, bramborá ky 79,-.

TÝDEN S BRAMBORÁ KY                                              Denní menu (10-14 hod.) od pond lí 6. 12. do pátku 10. 12., 59-79 K                                             Polévka dle denní nabídky 

INZERCE

Bohumil Hlaváček

Okrouhlá - Již podruhé se konal 
na Okrouhlé Mikulášský běh. A zno-
vu byl součástí Brněnského běžec-
kého poháru, tentokrát jako jeho 
druhý díl. Blanenský Jan Kohut má 
v závěru roku formu jako hrom. Poté 
co dokázal poprvé v životě porazit 
Dana Orálka v Běhu za jedovnic-
kým kaprem, s ním sice prohrál na 
prvním závodě BBP v Jehnicích, ale 
tentokrát svého daleko zkušenějšího 
soupeře opět porazil. Na nejvyšší 
stupeň závodu prestižního seriálu se 
tak postavil poprvé v kariéře. 

Pochvalu zaslouží pořadatelé, 
kteří přes mráz a obtížné sněhové 
podmínky připravili skvělé závo-
dy. „Účast je nižší než na úvodním 
závodě poháru v Jehnicích. Ale to se 
dalo čekat. Svoji roli sehrála kromě 
zmíněných klimatických podmínek, 
vždyť teplota byla od rána kolem 
deseti pod nulou, také dojezdová 
vzdálenost z Brna na Okrouhlou. 
Ti, co se ale dostavili, rozhodně 
nelitovali,“ usmíval se spokojený 
ředitel závodu Erik Řezník. Teplé 
nápoje šly na dračku, mezi občer-
stvením nechyběly ani zabíjačkové 
speciality.

Po dětských kategoriích se na 
start postavili junioři, dorostenci 
a ženy. Jako první se v cíli 4,3 km 
dlouhé trati objevil s téměř minu-
tovým náskokem brněnský junior 
Robert Mič, třetí místo vybojovala 
domácí osmnáctiletá naděje Voj-
těch Grün. Nejlepší ženou se stala 
v absolutním pořadí šestá Milada 
Barešová ze Skalice. Mezi doros-
tenkami si zaběhla třetí nejlepší čas 
nastupující bikerská hvězda Niko-

Jan Kohut vyhrál poprvé ve své kariéře závod Brněnského běžeckého poháru

Okrouhlá připravila náročnou trať
A
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la Hlubinková, která se za týden 
zúčastní republikového šampionátu 
v cyklokrosu.

A pak se již na start postavilo 142 
účastníků hlavního závodu na trati 
dlouhé 8,3 km, která je provedla po 
okruhu kolem Okrouhlé. Zprávy 
z ní nebyly hlášeny. Očekával se 
souboj dvou rivalů z poslední doby. 
Jan Kohut běhá v brněnských bar-
vách a Dana Orálka již letos porazil 
v Jedovnicích. V Jehnicích mu to 
zkušenější protivník oplatil. Tento-
krát se v cílové rovince objevil jako 
první pětadvacetiletý Blanenšťák 
a pomyslnou pásku proťal s deseti-
sekundovým náskokem.

„Jestli už budu teď Dana porážet 
pravidelně? Doufám, že jo, na tako-
vých kratších tratích kolem deseti 
kilometrů bych měl. On je spíš na 
ty maratony a stovky,“ oddycho-
val šťastně v cíli bezprostředně po 
první gratulaci soupeře. Orálek po 
většinu trati mírně vedl. „Šli jsme 
napřed spolu, on mi pak vždycky 
kousek poodběhl. Pokaždé jsem to 
ale stáhl. Utrhl jsem ho až v posled-
ní zatáčce do dlouhého úseku do 
cíle, který vedl trochu z kopce a já 
v něm byl rychlejší,“ popsal průběh 
závodu vítězný Kohut. Ten má ze 
svých letošních výsledků upřímnou 
radost. „Ono to bude možná i tím, 

že jsem konečně začal pořádně tré-
novat. A když se začaly dostavovat 
výsledky, člověka to hned začne 
i víc bavit. Příští rok to snad bude 
ještě lepší,“ těší se muž, který závod 
Brněnského běžeckého poháru 
vyhrál poprvé v životě. 

Orálek porážku sportovně uznal. 
„Honza je mladší, na takových 
rychlých tratích by se to mělo pro-
jevit. Přesto jsem ho zkoušel udolat. 
Na posledních dvou stech metrech 
ale byl lepší,“ smekl pomyslný klo-
bouk. S letošním rokem je spoko-
jen. „Určitě byl úspěšný. Vylepšil 
jsem si stovku, umístil se na mis-
trovství světa, splnil si sen o účasti 

na nejtěžším vytvalostním závodě 
v USA,“ vypočetl ultramaratonec.

Mikulášský běh 
Okrouhlá, výsledky

Trať 8,3 km, muži: 1. Kohut 
(Blansko - VSK UNI Brno) 30:20, 2. 
Štěrbák (Brno) 32:40, 3. Pukl (Bučo-
vice) 33:23. Veteráni I: 1. Orálek 
(AC Moravská Slávia) 30:30, 2. 
Kotyza (UNI Brno – ASC Bučovice) 
31:57, 3. Dvořák (ASK TT Blansko 
35:47). Veteráni II: 1. Kratochvíl 
(Rudíkov) 33:32, 2. Kolínek (AK 
Perná) 35:25, 3. Kaše (Barnex Sport 
Brno) 36:59. Veteráni III: 1. Strá-
ník (Blansko) 41:03, 2. Cetkovský 
(ARC Brno) 42:36, 3. Mareš (LEAR 
Brno) 43:02. 

Trať 4,3 km, junioři: 1. Mič 
(Univerzita) 17:57, 2. Novotný 
(KOB Moira Brno) 18:52, 3. Grün 
(AC Okrouhlá) 19:10. Dorosten-
ci: 1. Jelínek (UNI Brno – ASC 
Bučovice) 20:23, 2. Mokrý (KOB 
Moira Brno) 21:50, 3. Šafář 
(Moravec Benešov) 22:30. Ženy: 
1. Barešová (BAMBAS Skalice) 
20:32, 2. Doubková (AHA Vyškov) 
21:44, 3. Jiříčková (Olymp Brno) 
21:53. Veteránky I: 1. Martinco-
vá (AŽD Praha) 22:22, 2. Hlavatá 
(Brno) 23:13, 3. Antošová (Morav-
ská Slavia) 23:42. Veteránky II: 
1. Kabáthová (Žabovřesky) 27:13. 
Veteránky III: 1. Dvořáčková (TK 
Brno) 28:23. Juniorky: 1. Olejníč-
ková (AC Moravská Slavia) 25:19, 
2. Tlamková (Moravec Benešov) 
25:38. Dorostenky: 1. Klepalová 
(ASK Blansko) 22:45, 2. Tancerová 
(ASK Přísnotice) 23:11, 3. Hlubin-
ková (Moravec Benešov) 23:30. 
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Pavel Šmerda

Z ažil jsem toho při sportu 
už hodně. Na jedné straně 
obrovské zklamání, na stra-

ně druhé těžko popsatelné výbu-
chy euforie. Ale po úterku mám 
zase o zážitek víc. Hokejové utkání 
mezi Slavií Praha a Kometou Brno 
budilo už několik týdnů před jeho 
začátkem velkou pozornost. Praža-
né  na zápas pro   modrobílé šlech-
tě zdražili vstupné, rivalita mezi 
oběma kluby je od loňské sezony 
obrovská. 

Kometa šlape, Rondo je pravidel-
ně vyprodané, spoustu příznivců 
se nedostane k lístkům, takže není 
divu, že i když se hraje ve všední 
den, vyrážejí se svými miláčky do 
Prahy  síce fandů. Nakonec se 
v O2 Areně schází více než dvanáct 
 síc diváků. Malý hlouček Slávistů, 

až je mi jich občas líto, a devět  síc 
lidí z Brna. A nejen z Brna, před 
halou i uvnitř potkávám známé 
z Blanska, Boskovic, Lysic, Lipůvky, 
Rájce-Jestřebí, Jedovnic... Nác  le   
kluci a holky, mladé páry, střední 
generace, senioři, ale i celé rodiny. 
Hokejové utkání roku si zkrátka 
nenechává ujít nikdo, komu jen 
trochu bije modrobílé srdce. 

Utkání sice začíná s dese  minu-
tovým zpožděním, protože fanouš-
ci Komety zahazují led konfetami, 
ale až tak moc to nikomu nevadí. 
„Zdražili nám vstupný, takže urči-
tě mají dost peněz na úklidovou 
četu,“ smál se můj soused na tri-
buně. V 7. min. hala exploduje 
poprvé, to když Jirka Dopita 

využívá přesilovou hru. Téměř za 
minutu se radost zdvojnásobuje 
po brance Kamila Brabence. Sla-
via sice dokáže výsledek otočit, 
ale Brno prostě tentokrát nemůže 
prohrát. Snad i víra  síců jejich 
fanoušků přináší tři minuty před 
koncem vyrovnání a v prodloužení 
i vítěznou branku Radka Dlouhé-
ho. Mimochodem hráče, který 
zažil ve Slavii největší úspěch svo-
jí dosavadní kariéry, mistrovský 
 tul. Jaký to paradox, že? To už 

ale lidé poskakují, hala se otřásá 

v základech a startuje nefalšovaný 
brněnský mejdan hráčů s fanoušky. 
Děkovačka nebere konce a přesto, 
že lidé mají před sebou ještě dlou-
hou cestu na Moravu, nechce se jim 
domů. Hoši děkujem, Povstaň, když 
si Komeťák a další pokřiky a chorály 
se střídají jeden za druhým.

Ani potom to nekončí. To, co se 
děje v Poděbradské ulici, výpadov-
ce od O2 Areny, o tom jsem za  m 
jenom četl při vzpomínkách pamět-
níků na legendární rok 1978, kdy 
fotbalisté Zbrojovky Brno získa-
li poprvé a asi na dlouho dobu 

naposledy mistrovský  tul a po 
celé republice je také doprovázely 
 síce fandů. Sice popojíždíme hodi-

nu, protože na Brno míří v tu dobu 
stovky aut, ale nikomu to nevadí. 
„To nás za chvilku dojede autobus 
s hráči,“ hodím jen tak mimocho-
dem krátce před půl jedenáctou 
do placu větu, kterou nemyslím 
moc vážně. „To snad není možný, 
on je fakt tady,“ říká asi po pě   
minutách bratranec, který sedí 
na zadním sedadle. A jedem zno-
vu. Lidé troubí, mávají vlajkami, 
vystupují z aut i autobusů a zdra-
ví svoje miláčky. Tak si říkám, že 
tohle je fakt jízda.... A taky že byla. 
Díky hoši. 

Bohumil Hlaváček

Jindřichův Hradec - Republi-
kového fi nále základních škol ve 
stolním tenisu v Jindřichově Hradci 
se jako čestný host zúčastnil jeden 
z nejlepších hráčů české historie 
tohoto sportu Milan Orlowski. Byl 
by hřích si s touto žijící legendou 
aspoň krátce nepopovídat.

Jak vás znám, určitě nejste ve 
výslužbě…

To ne, i ve svých osmapadesáti 
letech stále aktivně hraju. Momen-
tálně druhou německou bundesli-
gu. S Jindrou Panským ve stejném 
oddílu. Musím říct, že se nám 
docela daří. No a samozřejmě si 
sem tam zahrajeme spolu nějaké 
ty exhibice. Teď třeba jsme dostali 
pozvánku na čtyři dny do Finska. 
Sice čas běží, ale lidi na nás snad 
tak úplně ještě nezapomněli. I když 
dnešním mladým už naše jména až 
tak moc neříkají.

Který moment vaší bohaté kari-
éry vám utkvěl nejvíc v pamě  ?

Určitě titul mistra Evropy ve dvou-
hře. A pak pochopitelně s Jind-
rou Panským fi nále svě-
tového šampionátu ve 
čtyřhře v Götteborgu. 
To jsme ale bohužel 
nešťastně prohráli.

Olympiáda vám ale 
utekla…

Bohužel. Na olympiádě byl 
pinec poprvé až v roce 1988 v Sou-
lu. Výkonnost jsem sice ještě měl, 
možná bych tam mohl jet. Byl 
jsem ale již profesionál a tehdej-
ší komunistický šéf sportu Himl 
naznal, že když si sportem vydě-
lávám, tak nemůžu. Jindra to ještě 
stihl, Maruška Hrachová tam brala 
bramborovou medaili. Trošku mi 
je to líto.

Jste hostem na republikovém 
fi nále základních škol. Jak se vám 
líbí úroveň?

Jsem příjemně překvapen. Vidím 
zde kluky 

z El Niňa či Slavoje Praha. Hala je 
zde krásná, dá se jen závidět dneš-
ním dětem.

Jak jste začínal vy?
V Praze s tátou a hned za rok 

jsem šel do Sparty, kde jsem půso-
bil vlastně dvacet let. Pod vedením 
Luďka Vyhnanovského jsem jí byl 
po celou dobu věrný, než jsem šel 
do zahraničí, speciálně do Němec-
ka, kde jsem celou dobu. Mezitím 
jsem krátce byl i jako asistent a tre-
nér u reprezentace. 

Stolní tenis vás asi stále velmi 
baví…

Jasně. Pořád. Vždycky jsem 
měl ten sport hrozně rád. Těší mě, 
že mi zdraví slouží, můžu pořád 
běhat. Nejsem ale tak úplně výjim-
ka. Spousta výborných hráčů stále 
hraje, třeba Švéd Persson byl i teď 
na olympiádě. Waldner je v bun-
deslize. I Petru Korbelovi táhne na 
čtyřicítku. Je to možná tím, že se 
hraje na krátké sety, nejsou až tak 
dlouhé výměny a může rozhodovat 
zkušenost a úderová jistota.

Jak jste přivítal změny pravi-
del?

Jak v čem. Pozitivní je, co jsem 
řekl před chvílí. Ale jinak je 

to více stresující. Upřím-
ně, sety do jedenadva-

ceti bodů se mi líbily 
víc. Byl víc čas zahrát 
občas i pro diváky. 

Milan Orlowski stále válí

Dvojice ze Svi-
távky Jiří Hrdlička 
a Radim Hasoň si 
z mistrovství světa 
v sálové cyklisti-
ce, které se konalo 
v Německu, medai-

li nepřivezla. Čeští reprezentanti 
v kolové skončili na čtvrtém místě. 
Naději na cenný kov ztratili po pro-
hře v souboji o postup do fi nálové 
skupiny s Rakouskem v poměru 
2:4. Se stejným soupeřem přitom 
v základní části remízovali 2:2 
a dokázali porazit i pozdější mistry 
světa Němce 3:2. 

Výsledky České republiky: – 
Rakousko 2:2, - Německo 3:2, - Švý-
carsko 3:5, - Belgie 5:4, Francie 6:1. 
Zápas o postup do fi nálové skupiny: 
Česko – Rakousko 2:4. 

Chuť si oba hráči spravili o týden 
později v Otrokovicích na fi nále Svě-
tového poháru, kde obsadili druhé 
místo. Svitávečtí v základní skupině 
postupně porazili Ginsheim, Höchst 
1 a Kongo Tokyo, body ztratili pouze 
po remíze s Winterthurem. V semi-
fi nále pak po remíze 5:5 rozhodl 
o jejich postupu přes Höchst 2 do 
fi nále až penaltový rozstřel. V sou-
boji o první místo už Hasoň a Hrdlič-
ka nestačili na suverénní Gärtringen 
a prohráli vysoko 7:3. Přesto si dru-
hým místem v Otrokovicích alespoň 
trochu spravili chuť po nevydařeném 
světovém šampionátu.

Výsledky Svitávky, základ-
ní skupina: Ginsheim – Svitávka 
5:6, Höchst 1 – Svitávka 3:8, Svi-
távka - Kongo Tokyo 7:1, Svitáv-
ka – Winterthur 4:4. Pořadí: 1. SC 
Svitávka 25:13 10 bodů, 2. RSG 
Ginsheim 27:11 9 bodů, 3. RV Win-
terthur 20:14 7 bodů, 4. RC Höchst 
1 14:25 3 body, 5. Kongo Tokyo 
6:29 0 bodů. Semifi nále: Svitávka 
- Höchst 2 5:5, 9:8 np. Finále: Gär-
tringen – Svitávka 7:3.  (pš)
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Bohumil Hlaváček
Pavel Šmerda

Boskovice, Blansko - Dalšími 
zápasy pokračovala hokejová kraj-
ská liga. Oba týmy z našeho regi-
onu si v nich vedly se střídavými 
úspěchy.

HC Uherský Brod – SK Miner-
va Boskovice 5:2 (0:0, 2:2, 3:0), 
Provazník, Petrik. 

Hosté nastoupili opět nekom-
pletní. Na ledě se neobjevili Hra-
chovina, Horáček, Tesař, Holý, 
zraněný Světlík a Chlup. Největší 
šanci úvodního dějství měl Komí-
nek, ale sám před gólmanem zavá-
hal. V čase 19:59 využil dvojná-
sobnou početní výhodu Boskovic 
střelou od modré Antoňů, ale roz-
hodčí po krátké poradě s časomě-
řiči gól neuznal. Ve 22. minutě se 
dobrým zákrokem lapačkou pre-
zentoval hostující gólman Zrza. 
O tři minuty později neproměnil 
svoji šanci Provazník, jeho blafák 

zlikvidoval Málek. V 28. minutě se 
hokejisté Brodu dostali do vedení, 
hosté odpověděli za dvě minuty. 
Po přihrávce Komínka skóroval 
od modré Provazník. V 35. minutě 
domácí vstřelili druhou branku, ale 
z vedení se radovali jen chvilku. Po 
Karného pěkné asistenci zazname-
nal Petrik v přesilové hře svůj prv-
ní gól sezony. Třetí dějství hostům 
absolutně nevyšlo. Domácí byli 
jednoznačně lepší a v rozmezí 47. 
a 51. minuty vstřelili tři branky. 

Dynamiters Blansko HK – HC 
Uherský Ostroh 3:4 (2:2, 1:0, 
0:2), Kuběna 2, Berka.

Blansko sehrálo neskutečně smol-
ný zápas. Herně bylo jednoznačně 
lepším celkem, zejména ve druhé 
třetině, ale jeho hráči dokázali zaha-
zovat i zcela tutové šance. A byli po 
zásluze potrestáni. Ostroh dokázal 
v poslední třetině srovnat a čtyři 
minuty před koncem dát ušmudlaný 
vedoucí gól. Těsné vedení pak udržel 
a nadšeně fandíci diváci se nedočka-

li ani prodloužení. „Kluků mi bylo 
opravdu líto,“ nebylo do řeči trenéru 
Blanska Antonínu Veselému.

SK Minerva Boskovice – HC 
Moravské Budějovice 2005 2:1 
(0:0, 1:1, 1:0), Chlup, Karný. 

Po úvodní bezbrankové třetině si 
diváci poprvé zakřičeli gól až ve 29. 
min. Komínek našel Chlupa a ten 
otevřel skóre. O tři minuty pozdě-
ji Kroupa po přihrávce Horáčka 
netrefi l prázdnou branku. Ve 40. 
min., krátce před koncem druhého 
dějství, se hosté dočkali vyrovnání. 
V závěrečné části chtěla Minerva 
strhnout vedení na svoji stranu. 
Šance Šlapanského a Kroupy ještě 
brankou neskončily, ale z domá-
cí strany povedený zápas rozhodl 
v čase 19:45 Tomáš Karný, takže 
důležité tři body v souboji o čelo 
tabulky zůstaly nakonec doma.

HC Brumov-Bylnice – Dyna-
miters Blansko HK 5:2 (3:1, 2:0, 
0:1), Hrazdíra, nehl.

Domácí, kteří mohutně posilují 
svůj kádr, vyhráli zaslouženě. Blan-
sko odjelo k zápasu v notně okleš-
těné sestavě kvůli zraněním, další 
přišla v průběhu, takže dohrávalo 
ve dvanácti. O výsledku utkání roz-
hodla první pětka Brumova v čele 
se zlínským Mokrejšem a dalšími 
dvěma hráči s druholigovými zkuše-
nostmi. Vítěze podržel svým výko-
nem také výborný brankář Tuček. 

HC TJ Šternberk – SK Miner-
va Boskovice 7:3 (1:1, 2:2, 4:0). 
Podrobnosti nehlášeny.

  1.  Šternberk  14  12  0  0  2  93:41  36  
  2.  M. Budějovice  13  9  1  1  2  67:39  30 
  3.  Boskovice  14  9  0  2  3  63:41  29  
  4.  Uh. Brod  14  8  2  0  4  64:56  28  
  5.  Uh. Ostroh  14  7  1  2  4  67:49  25  
  6.  Kometa Úvoz  13  8  0  1  4  57:42  25  
  7.  Kroměříž  13  6  3  0  4  48:29  24  
  8.  Plumlov  14  5  2  2  5  57:59  21  
  9.  Blansko  14  5  0  0  9  40:77  15  
  10.  Brumov  13  4  0  1  8  44:50  13  
  11.  V. Meziříčí  14  3  0  0  11  41:73  9  
  12.  Velká Bíteš  14  3  0  0  11  34:69  9  
  13.  Břeclav B  14  1  0  0  13  38:88  3

Hráči Blanska nešťastně ztratili dobře rozehraný domácí zápas

Karný rozhodl těsně před koncem
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Blansko - V Blansku momen-
tálně fungují dva hokejové kluby. 
Nezávisle na sobě. „Nekonkuruje-
me si, naše vztahy s vedením HC 
jsou vysoce korektní,“ zdůrazňuje 
Václav Hrazdíra, který je v čele 
Dynamiters Blansko HK. „Jako 
předseda, označení prezident se 
mi nelíbí,“ směje se. Tým mužů se 
pohybuje zatím ve středu tabulky 
krajské ligy Jižní Moravy a Zlínské-
ho kraje, posbíral již několik cen-
ných bodů s atraktivními soupeři.

„Základní ideou bylo dát možnost 
pokračovat v hokejové kariéře těm, 
kteří skončili jako junioři. Filoso-
fi e HC byla vždy hrát s vysokými 
ambicemi, s náročnějším rozpočtem 
a nakoupenými hráči. My si chce-
me vystačit co nejvíce s vlastními 
odchovanci,“ říká trenér Antonín 
Veselý, který většinu svých borců 
zná od prvních hokejových krůč-
ků s bruslemi na nohách. Do týmu 
navíc zařazuje i mladé z Komety 
Úvoz. „Spolupráce s tímto klubem 
funguje, stejně jako počítáme do 
budoucna s dorostenci blanenského 
HC,“ plánuje. Hrazdíra souhlasí. 

„Registrace nám převedl prezident 
Král bez problémů, hraje u nás 
i jeho syn. Rázně odmítám, že by-
chom vytvořili nějaký truc klub, 
jak se nám někdo snažil podsouvat 
i v médiích,“ dodává. 

Cíle Dynamiters jsou pochopi-
telně skromnější. „Kádr je široký. 
I když máme několik zraněných, 
pořád je v kabině dost přes dvacet 
hráčů,“ líbí se Veselému, který se 
nebrání doplnění třeba i z řad star-
ších borců z Blanska. Jak se provoz 
klubu fi nancuje? „Je třeba jedno-
značně říct, že kluci hrají zadarmo, 
nic nedostávají ani trenéři. Za led 
ale musíme samozřejmě platit. Sle-
va s městem je domluvená, mělo 
by to začít brzy fungovat, slib tu je. 
HC má ledy dotované, my zatím ne. 
Pokud by tomu tak nebylo i u nás, 
hodně by nás to ničilo. Problém byl 
v tom, že jsme se o příspěvek přihlá-
sili pozdě, byl již rozdělený,“ vysvět-
luje Hrazdíra. Jeho svěřenci zatím 
v soutěži nehrají špatně. „Jsme hlav-
ně rádi, že se kluci udrželi u hokeje, 
který dělali od dětství,“ je spokojen 
trenér Veselý.  (bh)

Mladíci z Dynamiters 
podávají solidní výkony

Rozbouřené vody v okresním 
stolním tenisu

Blanensko a Boskovicko - Dne 24. září 2010 byl odvolán stávající výbor 
Regionálního svazu stolního tenisu (RSST) okresu Blansko v čele s předsedou 
ing. Švancarou. Důvodem bylo údajné nefungování v duchu stanov České 
asociace stolního tenisu (ČAST) a neřízení se jejími pravidly. Formulace je 
to velice obecná a lze pod ni skrýt mnohé. Nicméně skutečnost je zcela proza-
ická. Jako vždy jde až v první řadě o peníze. Protože co se týká počtu hráčů 
účastnících se dlouhodobých okresních soutěží, došlo někdy od roku 1999 
do roku 2007 k nárůstu členské základny z nějakých 150 hráčů na trojná-
sobek. Počet oddílů se zdvojnásobil. Počet jednotlivých družstev se zvedl ze 
třiceti na téměř osmdesát. Nevím o jiném okresu, který by se mohl prokázat 
obdobnými čísly. Kolik potu ukáplo z pracovníků krajského svazu nebo pří-
mo ústředí ČAST při zvedání počtů členské základny okresu Blansko a jaké 
si konkrétně nárokují zásluhy na uvedeném „vzpěračském“ výkonu, zůstává 
většině zainteresovaných dokonalou záhadou.

Bohužel kamenem úrazu či předmětem sváru se stalo 
převedení registrovaných soutěží na neregistrované v roce 
2008. Jako registrovaní hráči bychom z vybraných cca 85 
tisíc korun odevzdali krajskému svazu a ČAST dohroma-
dy cca 62 tisíc. Jako neregistrovaní hráči (vyjma mládeže a nejvyšší okresní 
soutěže) odevzdáváme vyšším složkám zhruba 20 tisíc. Zbytek lze použít pro 
potřeby našeho okresu, zejména mládeže. Dříve se nám z odevzdaných peněz 
vrátilo na okres zanedbatelné minimum. Krajský svaz k nám byl natolik, jak 
se říká, vstřícný, že se v roce 2006 neobtěžoval ani odpovědět na dotaz, který 
se týkal systému zpětného rozdělování dotací. I proto vzniklo v roce 2008 
Okresní sdružení stolního tenisu Blanenska (OSSTB), pod jehož hlavičkou se 
nyní konají všechny dlouhodobé soutěže vyjma té jedné nejvyšší okresní.

V takovémto rozpoložení a rozložení sil se 15. listopadu v Němčicích usku-
tečnila mimořádná volební konference RSST, jejíž součástí mělo být i zvole-
ní nového výkonného výboru. Dle výslovného požadavku zástupců ČAST na 
konferenci pánů Jiráska a Kleprlíka nesměli být do nového VV RSST zvoleni 
členové, jež fi gurují ve VV OSSTB, tedy v „konkurenční“ organizaci. 

I když názory na mnohé sporné věci ze strany zástupců oddílů okresu Blan-
sko versus zástupců kraje a ČAST byly diametrálně rozdílné, nakonec bylo 
dosaženo určitého kompromisu. Byl zvolen nový VV RSST, jehož členy se 
stali Zdeněk Křepela ze Zbraslavce, Jakub Pačinek z Boskovic, Milan Rich-
ter ze Žďárné a předsedou pak Zdeněk Sedlák z Boskovic. Pravomoci nové-
ho výkonného výboru a důvěra v něj vkládaná ze strany vyšších svazů jsou 
maximální. Bohužel až na jednu drobnost, kterou je nakládání s fi nančními 

prostředky. V tomto má nově zvolený VV poněkud svázané ruce. Starému VV 
se podařilo na účtu RSST nashromáždit téměř 100 tisíc korun díky několika-
leté nehonorované práci bývalých funkcionářů, díky pořádání mládežnických 
turnajů bez dotací pořadatelům těchto turnajů, díky evidenčním poplatkům 
neregistrovaných členů, z nichž bylo slíbeno starým VV platit zájemcům např. 
školení trenérů a školení rozhodčích. Přesto vyplatit nyní dle slibu starého VV 
cca 40 tisíc do oddílů, jimž se podařilo vychovat nemálo slušných mladých 
hráčů, cca 10 tisíc za téměř padesátku nově vyškolených rozhodčích a za 
desítku vyškolených trenérů mládeže a pořadatelům mládežnických turnajů 
cca 10 tisíc za tři sezony nedotované turnaje, bude zřejmě „proti duchu sta-
nov ČASTu“. Jak jinak si totiž vysvětlit neochotu krajského svazu ke zmiňo-
vaným výdajům? Ledaže by vyšší svazy razily koncepci rozvíjet stolní tenis 
v rámci šetření výdajů nejlépe bez trenérů, bez rozhodčích a bez mládeže. 
Nebo že by byl stolní tenis jen pro pár vyvolených a nejnižší okresní masové 
základně přísluší pouze role mouřenínů, jež musí pracovat (zdarma), platit 
(za to, že mohou pracovat) a mlčet (za to, že mohou pracovat i platit)?

Podotýkám v této souvislosti, že většina mládeže, které se podařilo s nema-
lými náklady a úsilím posunout na určitou výkonnostní úroveň, bude do konce 
letošního kalendářního kroku zaregistrována. Okresní mládežnické turnaje 

tak budou pořádány pod hlavičkou RSST a tudíž ČAST. Je 
pochopitelné, že ve stínu „morálního“ chování krajského 
svazu ve smyslu okleštěných pravomocí RSST při tvorbě 
rozpočtu působí chování OSSTB nesmírně „amorálně“. 

Ale budiž. Jestli nemá krajský svaz nic lepšího na práci, nač jim kazit radost 
a potěšení z dobře odvedeného díla? Závěrečné dva odstavce zprávy z voleb-
ní konference podepsané panem Jandou (předseda VV JmSST) a panem Šafa-
říkem (pověřený řízením za VV JmSST) cituji doslova: „Asi hlavní a důležitou 
složkou nového VV RSST Blansko je při současném přístupu odloučení od 
propojení se soutěžemi NEREG. Bude předložen návrh rozpisu pro sezonu 
2011/2012. Od nové sezony bude jakékoliv evidentní propojení s dlouhodobý-
mi soutěžemi NEREG v regionu Blansko NETOLEROVANÉ a oddíly se tímto 
budou vystavovat disciplinárním řízením vedoucí v konečné fázi až k mož-
nosti vyloučení ze soutěží ČAST. Na druhou stranu se VV pověřuje jedná-
ním s představiteli sdružení o možnosti opětovného propojení těchto soutěží 
a převedení zpět pod ČAST.“

No uznejte sami. Znáte lepší metodu sjednocení členské základny, než tu 
větší část pořádně nas….. a následně je získávat na svoji stranu? Přiznám 
se, že na pochopení tohoto počínání je moje IQ zcela nedostačující. V této 
souvislosti bych snad měl panu Šafaříkovi pouze poděkovat za to, že OSSTB 
zřejmě ještě mnoho dalších následných let nepocítí znatelný úbytek své člen-
ské základny. Nedělám to i proto, že mi to z jistých důvodů nečiní vůbec žádné 
potěšení. Vladimír Švancara, bývalý předseda VV RSST, 

 stávající předseda OSSTB

Jedovnice - V pořadí již 7. roč-
níku Mikulášského turnaje v hale 
jedovnické průmyslovky se zúčast-
nili bývalí hráči Spartaku ČKD 
Blansko pod hlavičkou Fiala Team. 
Oproti loňskému roku si blanen-
ští veteráni o jedno místo polepšili 
a skončili na druhém místě.

Zápasy přinesly jako již tradičně 
velmi zajímavou podívanou, u které 
se rozhodně nikdo nenudil. Blansko 
ve svém prvním zápase narazilo na 
exligové Drnovice, v jejichž kád-
ru nastoupilo několik hráčů, kteří 
pamatují druholigové zápasy těsně 
před postupem moravské vísky do 
nejvyšší soutěže, jako například 
Červinka, Švanda či Bula. I když 
Blanenští se svým sokem bojovali 
statečně, podlehli mu 0:3.

Porážka však tým nabudila a zby-
lá tři utkání Fiala Team s přehledem 
ovládl. Potěšila především výhra nad 
domácími Jedovnicemi v poměru 
4:1, které se každý rok dokáží proti 
Blansku vyhecovat k maximálnímu 
výkonu. Ještě před tím Blansko zdo-
lalo Velkou Bíteš 3:0 a v posledním 
zápase Říkovice 3:2.

O bezproblémový průběh akce se 
postaral hlavní organizátor Miro-

slav Beneš Turnaj bez ztráty kytič-
ky vyhrály Drnovice (12 bodů, 
skóre 17:2), druhé místo obsadilo 
Blansko (9 bodů, skóre 10:6), třetí 
místo patřilo Jedovnicím (6 bodů, 
skóre 6:9), čtvrté Velké Bíteši 
(3 body, skóre 3:9) a páté Říkovi-
cím (0 bod, skóre 2:13). V dresu 
Blanska se letos střelecky daři-
lo Pavlu Mášovi, který společně 
s René Šindelkou vstřelil tři branky. 
Blansku to však od druhého zápasu 

ladilo díky úsilí všech hráčů velmi 
dobře jako týmu a za svůj výkon si 
zaslouží pochvalu. „Smekám před 
kluky, potěšili mě všichni. Až na 
první zápas s Drnovicemi, na které 
jsme neměli, se nám dařilo a turnaj 
jsme si užili. Každý rok se na něho 
těšíme, protože si jednak zahraje-
me fotbal a také zavzpomínáme na 
časy již dávno minulé,“ pozname-
nal k akci organizátor starých pánů 
Stanislav Hasa.  (boh)

Blanenští byli druzí v Jedovnicích

Blanenš   staří páni. Horní řada zleva: René Šindelka, Alexandr Malits ml., 
Stanislav Hasa, Roman Šindelka, Pavel Máša, Jaromír Novák, Alexandr 
Malits st., Milan Zika. Dolní řada: Miloš Vašák, Jaroslav Málek, Petr Vaší-
ček, Roman Študent, Fran  šek Fiala, Richard Němec. Foto Boris Hasa

Memoriál vyhrál VyškovMemoriál vyhrál Vyškov

Turnaj. V sobotu 4. prosince pořádal Okresní fotbalový svaz Blansko ve 
sportovní hale v Blansku mezinárodní halový turnaj mladších dorosten-
ců pod hlavičkou Memoriálu Jiřího Vinklera. Vítězem se stalo družstvo 
OFS Vyškov před Trnavou a Spartou Brno. Svitávka, Blansko a Rájec-
Jestřebí se seřadily na šestém až osmém místě.  Foto Bohumil Hlaváček

A

P

Výprava žáků FK APOS Blansko se 
vrátila z polské Legnice opět s mimo-
řádným úspěchem. Na tradičním 
halovém Mikulášském mezinárodním 
turnaji prohrála až ve fi nále s týmem 
Zaglebia Luby 2:0. Do té doby pro-
cházeli mladí fotbalisté turnajem bez 
inkasovaného gólu, Jan Matuška byl 
i proto vyhlášen nejlepším brankářem  
turnaje. Toho se zúčastnilo celkem 
čtyřiadvacet celků ze čtyř zemí, když 
kromě domácích Poláků a Blanen-
ských startovala i mužstva z Ukrajiny 
a Německa. „Kluci hráli výborně. Při-
znám se, že mi i ukápla slza nad tím, 
s jakým srdcem a nasazením bojovali. 
Udělali svému městu i klubu rozhod-
ně v zahraničí skvělé jméno,“ uvedl 
člen vedení výpravy Břetislav Stráž-
nický. (bh)

Ve Sportovní hale v Kunštátě pořádá 
družstvo žen TJ Sokol Drnovice v sobo-
tu 11. prosince od 8.30 hodin Mikuláš-
ský turnaj ve fotbale. Divákům se před-
staví pořádající Drnovice, Boskovice, 
Kunštát, Lažany, Ráječko, Doubravice 
a tým Nemakej.cz. Hraje se systémem 
každý s každým, závěr turnaje je naplá-
nován mezi 13. a 14. hodinu.  (zpr)

Boskovice přivezly stříbro 
Ostrava - Poslední listopadovou sobotu se v Ostravě konal již 31. ročník mis-

trovství České republiky ve stolním hokeji kategorie billiard-hockey - šprtec. 
Svými výkony po celou sezonu si účast na tomto vrcholném klání vybojovalo 
i šest boskovických hráčů v různých kategoriích.

V kategorii mladších žáků si nevedl špatně Jan Feruga. Až do závěrečného 
kola byl v boji o medaile, nakonec na něj zbyla ta nepopulární bramborová. Ve 
starších žácích se mezi fi nálovou osmičkou objevil Vojtěch David. Tento sice 
mladý ale už poměrně zkušený hráč však nedokázal své dovednosti prodat 
a obsadil konečné šesté místo. 

Dalšího, v současné době nejlepšího hráče Boskovic Jakuba Davida, bylo 
možno spatřit v bojích mezi juniory. Po trošku smolných výsledcích z úvodu tur-
naje se rozehrál ke skvělým výkonům a mocně dotahoval čelo tabulky. Nakonec 
nestačil pouze na Tomáše Fleišmana z Mostu a obsadil skvělou stříbrnou pozici. 
Zároveň zvítězil v celkovém pořadí Českého poháru v kategorii juniorů, což mu 
zajišťuje účast na mistrovství Evropy 2011 v ruském Petrohradě. 

V hlavní kategorii mužů měly Boskovice trojí zastoupení. Nejzkušenější 
Bohumil Feruga turnaj nezvládl a po porážce ve druhém kole od pozdějšího vítě-
ze turnaj morálně „zabalil“ a obsadil konečné 23. místo. To další dva Boskováci 
si vedli o mnoho lépe. Michal Odehnal i Vít Vondál se probojovali do elitní desít-
ky. První jmenovaný podlehl pozdějšímu fi nalistovi a úspěšnou cestou opravným 
pavoukem doputoval až na deváté místo. Vondál předvedl výkony ještě lepší. 
Obsadil konečné páté místo, nechybělo mnoho a zahrál si o medaile.  (fer,bh)

Boskovič   účastníci MČRBoskovič   účastníci MČR.  .  Foto archiv klubuFoto archiv klubu

názornázor
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 Wilmar, tel.: 516 418 888 � mobil: 775 945 627 (wilmar) � www.wilmar.cz

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

 Dodání a montáž 
 obložkových dveří 
  SLEVA do konce prosince 2010 

                     -10 % 
na obložkové 
dveře!!!

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

KUPON
na slevu5 %

�

� KUPO
N

na 
slev

u
10 

%

�

�

firemních, vánočních večírků 
do 30. 12. 2010.
Kapacita 140 míst

www.z latastudna.wz.cz

Motorest
Sebranice

nabízí možnost uspořádání

tel.: 
516 462 850

MĚSTYS SVITÁVKA
Městys Svitávka vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa
REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY

Úřadu městyse Svitávka
Požadované předpoklady:
- občanská a morální bezúhonnost
- vzdělání SŠ nebo VŠ 
- praxe a znalost zákona o územním plánování a stavebním řádu, o po-

zemních komunikacích, o životním prostředí, o zadávání veřejných 
zakázek a zákona o obcích

- znalost práce na PC
- samostatnost a aktivní přístup při řešení úkolů
- praxe ve veřejné správě vítána
- řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, 
termín nástupu nejpozději 1. 3. 2011, Úřad městyse Svitávka

Platové podmínky: podle zákona č. 262/2006 Sb. 

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 20. 12. 2010

Náležitosti přihlášky:
�� jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého poby-

tu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a vlastnoruč-
ní podpis uchazeče

�� strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných znalostech 

�� výpis z evidence rejstříku trestů 
�� ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
�� souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely toho-

to výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doruč-
te v zalepené obálce se značkou „ÚM VŘ– NEOTVÍRAT“ na adresu: 
Městys Svitávka, Hybešova 166, 679 32 Svitávka.
Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového ří-
zení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 
v jeho průběhu.

Tělocvičná jednota Sokol Boskovice 
a Sokolská župa Krále Jiřího připravují oslavy 

150. výročí založení Sokola. 
Žádáme občany z celého okresu Blansko, kteří 
mají doma po svých předcích jakékoli sokolské 
památky (fotografi e, kroje, noviny, časopisy, 
trojrozměrné předměty apod.), aby je zapůjčili, 
případně darovali TJ Sokol Boskovice, která 
bude tyto oslavy organizovat. Zapůjčené 
předměty okopírujeme a v pořádku vrátíme.
Vzpomeňte si na spolkový život Vašich otců, 
dědů a pradědů a umožněte nám ukázat jejich 
život jak za Rakousko-uherské monarchie, tak 
i za první republiky.

             Výbor TJ Sokol Boskovice 
 Předsednictvo Sokolské župy Krále Jiřího

Adresa je TJ Sokol Boskovice, Sokolská 13 
680 01 Boskovice, tel.: 737 843 518

e-mail: sokol.boskovice@99maxprogres.cz

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Strecková 
Fitness-wellness instruktor 

 
 

 individuální cvičební/ tréninkové plány 
 poradenství ve výživě, sestavení individuálního stravovacího programu 
 programy pro všechny věkové skupiny (včetně dětí a seniorů), cvičení 
pro ženy, redukce hmotnosti 

 diagnostika pohybového aparátu 
 měření na InBody 230 
 cvičení Body & Mind, Pilates nově 

 
 

Tel:   +420 604 931 006 
Email: jana@ifit.cz 

www.ifit.cz 

O zdravém životním stylu jsme si popovídali s trenérkou 
fi tness Janou Streckovou ze Svitávky. Podle ní je cvičení ve 
fi tku přínosem, jen pokud cvičíme správně. „A samozřejmě je 
nutné i upravit jídelníček,“ radí.  

Jak jste se dostala k profesi trenéra fi tness? 
Již od dětství jsem se věnovala různým formám cvičení. 

Cvičení mě začalo bavit a řešila jsem jím také problémy se 
zády. Jak šel čas, ocitla jsem se s v celkem klasické situaci. Se 
dvěma dětmi, nějakými kily navíc a otázkou co s tím? A tak 
jsem začala cvičit. Vlastně úplně náhodou jsem se v posilovně 
setkala s trenérem, díky kterému jsem zjistila, co dělám špatně, 
jak mé cvičení zefektivnit. Cvičení mě začalo ještě víc bavit. 
Až tak moc, že jsem se rozhodla věnovat se mu profesionálně. 
Uděla jsem si trenérské zkoušky, postupem času jsem přidala 
i zkoušky pro instruktora Body and Mind, začala jsem se věno-
vat Pilates a dalším formám kompenzačního cvičení. Nakonec 
jsem přidala ještě kurz pro poradce pro výživu. 

Trenér fi tness. Co si má pod tím laik představit? 
Trenér či instruktor fi tness je profesionál, který Vám sestaví 

cvičební program právě podle vašich potřeb a možností. Také 
Vám poradí, jak se vhodně stravovat, abyste dosáhli svého 
cíle. 

Jaké služby konkrétně Vy zájemcům nabízíte? 
Svým klientům nabízím kompletní služby od diagnostiky 

vstupního stavu, tedy zjištění, které svaly či svalové skupiny 
máte zkrácené či oslabené, měření složení vašeho těla na přístro-
ji InBody, což je moderní přístroj, kterým zjistíme složení těla ve 
smyslu množství svalové či tukové tkáně a to pro každou konče-
tinu a trup zvlášť. Dále zjistíme množství vody v těle, přítomnost 
otoků, vyváženost postavy, bazální metabolismus, množství spo-
třebované energie při konkrétním sportu a spoustu dalších infor-
mací. Na základě těchto informací klientům sestavuji cvičební či 
stravovací plán, ale velmi často obojí dohoromady. 

Pokud se na Vás obrátím, co mě čeká? 
Nejdříve ze všeho se spolu setkáme a proběhne vstupní dia-

gnostika. To znamená, že si spolu popovídáme o vašich přáních 
a cílech, vyplníme nějaké dotazníky, změřím Vás na InBody 
a provedu zhodnocení stavu vašeho těla. Na základě těchto vstup-
ních informací a vašeho přání vypracuji Váš individuální jídelní-
ček a cvičební plán, který zahrnuje buď cvičení v posilovně nebo 
jiné, podle vašich možností a přání. Potom se můžeme setkávat při 
individuálních konzultacích ohledně vašeho jídelníčku, kdy vás 
vždy přeměřím, abychom viděli Vaše úspěchy a mohli jídelníček 
upravit podle aktuálního stavu. Mohu s Vámi také chodit do po-

silovny, kde Vám konkrétně vysvětlím každý cvik Vašeho plánu, 
ukážu, jak si nastavit stroj a jak správně cvičit. Cvičební plán za-
hrnuje i cvičení na doma, včetně protahovacích cviků, aby vaše 
cvičení bylo efektivní, ale i bezpečné. Samozřejmě pokud někdo 
v posilovně cvičit nemůže, mohu mu sestavit jiný plán třeba na 
doma, či kombinací dalších aktivit, kterým se třeba již věnuje. 

Ruku v ruce u Vás jde cvičení se stravou a správným 
jídelníčkem... Můžete k tomu říct něco bližšího? 

Mnoho studií, ale hlavně praxe ukazuje, že ať už chceme 
zhubnout, přibrat, či prostě se jen dobře cítit, je kombinace cvičení 
a správného jídelníčku vždy nejefektivnější. Uvedu příklad. Po-
kud někdo hubne jen pomocí „diety“ často sice zhubne, ale shoze-
ná kila jsou ze svalové hmoty a tuk v těle zůstane. O jojo efektech 
a podobně nemluvě. Ale to by bylo na dlouhé povídání. 

Kde máte svoje studia, případně kde konzultace a cvi-
čení probíhají? 

Konzultace probíhají v mé nové provozovně v Blansku v Praž-
ské ulici 5. S klienty cvičím v posilovně v Blansku i v Boskovi-
cích. Cvičení forem Body and Mind a Pilates probíhá v Bosko-
vicích na Modré věži, ve Svitávce, ale i ve Velkých Opatovících. 
Bližší informace můžete získat na www.ifi t.cz nebo na tel. 
604 931 006.  

Jana Strecková: Kombinace cvičení a správného jídelníčku je nejefektivnější

!! 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

Boskovice, Dřevařská 17, tel., fax: 516 453 448

e-mail: kolos@topnet.cz

� kompletní stavební práce
� stavby na klíč
� hrubé stavby rodinných domků
� půdní vestavby, nadstavby
� rekonstrukce, modernizace
� inženýrskou a poradenskou činnost

KOLOS,
spol. s r.o.

   Provádíme:

Zateplovací systémy -  zelená úsporám

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, po-
čítač, rádio, el. zrcátka, zamykání 
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 starší galuskové kolo značky 
Favorit, rám F1, mám i další součástky. 
Tel.: 776 101 004.

Prodám motor zn. Pionýr 555, po vý-
brusu, nezajetý, do chlad. boxu chladící 
panel 195x50 cm, nepoužitý. Kompresor 
včetně motoru. Cena dohodou. Tel. číslo: 
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, optická mechanika Op-
tiarc AD-7530A, 1,3 mpx 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
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. Infor-
mace na čísle: 724 032 636.

KOUPĚ
Koupím řády, medaile, staré odznaky. 

Tel.: 608 420808.
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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
Oblastní přebor muži: Tesla Brno – So-

kol Boskovice 50:73. ASK Blansko – Žďár 
B 69:80. Žabovřesky B – Boskovice 76:60. 
Blansko – Vysočina B 63:68.
  1.  Husovice  10  10  0  809:532  20
  2.  Boskovice  10  8  2  765:632  18
  3.  Babice  10  7  3  720:654  17
  4.  Podolí  10  6  4  743:601  16
  5.  Žabovřesky B  10  6  4  679:623  16
  6.  Tesla Brno  10  6  4  624:600  16
  7.  Černovice  10  5  5  707:649  15
  8.  Žďár B  10  5  5  727:711  15
  9.  Vysočina B  10  4  6  703:707  14
  10.  Husovice B  10  3  7  647:795  13
  11.  Blansko  10  0  10  581:715  10
  12.  Uh. Hradiště  10  0  10  479:965  1 

Oblastní přebor U18: Basketsport Bos-
kovice – TJ Třebíč 77:65 a 63:88.
  1.  Šlapanice  10  9  1  784:543  19
  2.  Třebíč  10  8  2  794:525  18
  3.  Brno  10  7  3  734:570  17
  4.  Žabovřesky  12  5  7  685:765  17
  5.  Kroměříž  10  3  7  591:667  13
  6.  Boskovice  10  3  7  537:672  13
  7.  Uherský Brod  10  1  9  422:805  11

Oblastní přebor U14: Blansko – Šlapani-
ce 48:34 a 75:26.
  1.  Kyjov  6  5  1  414:281  11
  2.  Žabovřesky  6  5  1  377:266  11
  3.  Blansko  6  4  2  439:213  10
  4.  Šlapanice  8  2  6  279:470  10
  5.  Žďár  6  0  6  136:415  6

Oblastní přebor ženy: TJ ČKD Blansko 
– Bílovice 66:26.
  1.  Univerzita B  7  6  1  517:373  13
  2.  Tesla Brno  7  6  1  489:350  13
  3.  Blansko  7  6  1  427:345  13
  4.  Žďár  7  4  3  606:421  11
  5.  UNI Brno  7  3  4  394:441  10
  6.  Kyjov  7  2  5  377:535  9
  7.  VFU Brno  7  1  6  370:505  8
  8.  Bílovice  7  0  7  302:512  7

Oblastní přebor žákyně: TJ ČKD Blan-
sko – Kyjov 9:110 a 11:99.
  1.  Valosun B  8  7  1  744:281  15
  2.  Kyjov  6  5  1  486:248  11
  3.  V. Meziříčí  6  3  3  346:346  9
  4.  Vysočina  6  1  5  320:462  7
  5.  Blansko  6  0  6  116:675  6

fl orbal
Jihomoravská liga muži: FBO Boskovice 

– FK Orel Telnice 1:7. FbC Hornets ZŠ Hor-
ní - TJ Sokol Adamov 7:4. VSK VUT Skurut 
Hai Brno – FBO Boskovice 7:1. TJ Sokol 
Adamov – Gullivers Sokol Brno I B 3:8.
  1.  Skurut Hai  10  9  0  1  51:26  27
  2.  Hattrick B  10  8  1  1  50:21  25
  3.  Sivice  10  7  1  2  54:29  22
  4.  Telnice  10  6  0  4  50:35  18
  5.  Gullivers B  8  4  1  3  34:26  13
  6.  Horní  8  4  1  3  41:35  13
  7.  Boskovice  10  3  3  4  19:28  12
  8.  Bučovice B  10  3  1  6  45:55  10
  9.  Adamov  8  3  0  5  34:43  9
  10.  Ivanovice  8  3  0  5  21:36  9
  11.  Florec  8  2  1  5  23:41  7
  12.  Židenice B  10  1  2  7  34:56  5
  13.  Lanžhot B  10  1  1  8  29:54  4

Jihomoravský přebor muži: Tišnov Pala-
dins – Atlas ČKD Blansko B 8:6. Atlas ČKD 
Blansko B – FBO Orel Boskovice B 7:7. FBO 
Orel Boskovice B – Gullivers Sokol Brno I C 
1:5. FbC Dohoda Tri Lamy Brno – 1.FBO TJ 
Sokol Letovice 6:6, 1.FBO TJ Sokol Letovice 
– FBC Sokol Ivanovice B 2:6.
  1.  Tišnov  10  8  1  1  55:26  25
  2.  Sokol III  8  5  1  2  53:26  16
  3.  Kuřim  8  5  1  2  32:19  16
  4.  Bulldogs C  10  5  0  5  61:46  15
  5.  Gullivers C  8  4  3  1  34:27  15
  6.  Blansko B  10  4  1  5  55:65  13
  7.  Boskovice B  10  3  3  4  43:46  12
  8.  Ivanovice B  10  2  3  5  38:49  9
  9.  Dohoda  8  2  3  3  35:49  9
  10.  Letovice  10  1  3  6  33:65  6
  11.  Jedovnice  8  1  1  6  30:51  4

2. liga dorostenci: SFK Kozel Počenice – 
Atlas ČKD Blansko 0:6. Atlas ČKD Blansko 
– FbC Holešov 2:3.

  1.  Zlín  10  8  0  2  61:40  24
  2.  V. Klobouky  11  7  1  3  56:40  22
  3.  Gullivers  10  6  3  1  50:25  21
  4.  Blansko  10  5  1  4  45:33  16
  5.  Holešov  11  5  0  6  44:54  15
  6.  Bulldogs B  11  3  3  5  51:56  12
  7.  Horní  11  3  2  6  50:51  11
  8.  Počenice  10  0  0  10  16:74  0

hokej
Sdružený okresní přebor: Zastávka 

u Brna – Boskovice B 4:5 (2:3, 0:2, 2:0). Peša, 
Hofman, Hruška, Hrbáček, Tlamka. RH Brno 
– Boskovice B 5:1 (3:0, 2:1,0:0), Chlup.

Okresní přebor Blansko: Lysice – Le-
tovice odl. Černá Hora – Březina 5:2 (1:1, 
2:0, 2:1), Hladil 2, Kozák, Jakubec, Mlýnek 
– Drahovzal, Chudý. Sloup – Rájec-Jestřebí 
4:10 (1:3, 3:4, 0:3), Tannenberger, Musil, 
Svoboda, Kutlach – Brázda Jan 3, Odehnal, 
Kuběna Jan 2, Kuběna Jar., Syrový, Pilát. 
Adamov – Blansko 1:5 (0:1, 1:2, 0:2), Kilián 
– Petlach 2, Snopek, Antoňů, Zukal. 
  1.  Blansko  7  7  0  0  0  0  57:11  21
  2.  Rájec  7  5  0  0  1  1  54:29  16
  3.  Sloup  6  3  1  0  0  2  32:31  11
  4.  Č. Hora  7  2  2  0  0  3  34:43  10
  5.  Březina  7  2  0  0  2  3  27:35  8
  6.  Adamov  7  2  0  0  0  5  23:27  6
  7.  Lysice  5  1  1  0  1  2  16:25  6
  8.  Letovice  6  0  0  0  0  6  20:62  0

kuželky
1. liga ženy: KK Zábřeh B – TJ ČKD 

Blansko 3:5 (3098:3168), Šmerdová 532, 
Lahodová 493, Musilová D. 519, Musilová 
Z. 528, Ševčíková 545, Kalová 551. TJ ČKD 
Blansko – KK Konstruktiva Blansko 7:1 
(3268:3074), Semrádová 556, Lahodová 543, 
Musilová D. 553, Kalová 566, Musilová Z. 
553, Ševčíková 517.
  1.  Slavia  11  10  0  1  64,0:24,0  20
  2.  Přerov  11  9  0  2  59,5:28,5  18
  3.  Zábřeh A  11  8  0  3  52,5:35,5  16
  4.  Blansko  11  7  0  4  53,5:34,5  14
  5.  Šumperk  11  6  0  5  49,5:38,5  12
  6.  Chýnov  11  6  0  5  43,0:45,0  12
  7.  Val. Meziříčí  11  5  0  6  42,5:45,5  10
  8.  Náchod  11  4  1  6  39,0:49,0  9
  9.  Konstruktiva  11  4  1  6  36,5:51,5  9
  10.  Jičín  11  3  0  8  35,5:52,5  6
  11.  Zábřeh B  11  2  0  9  28,5:59,5  4
  12.  Zlín  11  1  0  10  24,0:64,0  2

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – KK Zá-
břeh 3:5 (3352:3392), Flek 528, Němec 600, 
Novotný 578, Porubský 557, Honc 561, Mi-
chálek 528. KK Rostex Vyškov – TJ ČKD 
Blansko 4:4 (3353:3324), Němec 592, Flek 
571, Michálek 539, Novotný 553, Honc 509, 
Porubský 560. 
  1.  TJ Třebíč  11  10  1  0  64,5:23,5  21
  2.  Opava  11  7  1  3  49,0:39,0  15
  3.  Ratíškovice  11  7  0  4  53,5:34,5  14
  4.  Blansko  11  6  1  4  51,0:37,0  13
  5.  Rychnov  11  6  1  4  45,5:42,5  13
  6.  Šumperk  11  5  2  4  47,0:41,0  12
  7.  Vyškov  11  3  3  5  41,0:47,0  9
  8.  Slavičín  11  4  1  6  37,0:51,0  9
  9.  Zábřeh  11  4  0  7  41,5:46,5  8
  10.  BOPO  11  3  1  7  34,0:54,0  7
  11.  Přemyslovice  11  2  2  7  33,0:55,0  6
  12.  MS Brno B  11  2  1  8  31,0:57,0  5 

3. liga muži: TJ ČKD Blansko B – CHJK 
Jihlava 2:6 (3205:3270), Kotlán 514, Šplíchal 
Jak. 524, Pliska 515, Procházka 541, Hlavin-
ka 562, Kolařík 549. TJ Centropen Dačice 
B – TJ ČKD Blansko B 3,5:4,5 (3238:3281), 
Šmerda 502, Kolařík 496, Hlavinka 611, Šplí-
chal Jak. 593, Procházka 564, Kotlán 515.
  1.  Rosice  11  10  0  1  62,0:26,0  20
  2.  Benešov  11  7  1  3  52,5:35,5  15
  3.  Č. Budějovice  11  7  0  4  50,5:37,5  14
  4.  Jihlava  11  7  0  4  49,0:39,0  14
  5.  Ivančice  11  6  1  4  51,0:37,0  13
  6.  Blansko B  11  6  0  5  45,5:42,5  12
  7.  Kutná Hora  11  6  0  5  43,5:44,5  12
  8.  Žirovnice  11  4  2  5  45,0:43,0  10
  9.  Dačice B  11  3  2  6  38,5:49,5  8
  10.  Vracov  11  4  0  7  38,0:50,0  8
  11.  Mistřín  11  2  0  9  30,5:57,5  4
  12.  Ratíškovice B  11  1  0  10  22,0:66,0  2

3. liga ženy: KK Rostex Vyškov – TJ 
ČKD Blansko B 3:3 (1647:1640), Semrádová 
419, Slavíčková 351, Nevřivová 411, Korco-
vá 459. TJ ČKD Blansko B – TJ Nový Jičín 
1:5 (1638:1705), Řehůřková 403, Nevřivová 
453, Slavíčková 360, Korcová 422. 
  1.  Č. Třebová  9  8  1  0  41,0:13,0  17
  2.  Olomouc B  9  7  0  2  36,0:18,0  14
  3.  Odry  9  5  1  3  35,0:19,0  11
  4.  Nový Jičín  9  5  0  4  28,0:26,0  10
  5.  Blansko B  9  4  2  3  27,0:27,0  10
  6.  BOPO  9  4  1  4  24,0:30,0  9
  7.  MS Brno  9  3  0  6  26,0:28,0  6
  8.  Otrokovice  9  3  0  6  23,0:31,0  6
  9.  Náchod B  9  3  0  6  22,0:32,0  6
  10.  Vyškov B  9  0  1  8  8,0:46,0  1

Divize: TJ Jiskra Otrokovice – TJ ČKD 
Blansko C 5:3 (2589:2572), Flek Jak. 453, 
Haresta Jak. 386, Musilová N. 451, Kocou-
rek 412, Flek M. 408, Stloukal 486. TJ ČKD 
Blansko C – TJ Slavia Kroměříž odl.
  1.  Valtice  13  10  0  3  66,0:38,0  20
  2.  Slavičín B  13  9  1  3  60,5:43,5  19
  3.  MS Brno C  13  9  0  4  66,0:38,0  18
  4.  Dubňany  13  8  1  4  61,0:43,0  17
  5.  Sokol IV  13  7  2  4  55,5:48,5  16
  6.  Čejkovice  13  7  1  5  58,0:46,0  15
  7.  Znojmo  12  6  1  5  56,5:39,5  13
  8.  Vyškov B  13  6  1  6  50,0:54,0  13
  9.  Husovice B  13  5  1  7  46,5:57,5  11
  10.  Luhačovice B  12  5  0  7  47,5:48,5  10
  11.  Blansko C  12  3  2  7  38,5:57,5  8
  12.  Val. Meziříčí B  13  4  0  9  39,5:64,5  8
  13.  Kroměříž  12  2  1  9  31,0:65,0  5
  14.  Otrokovice  13  1  3  9  35,5:68,5  5 

Okresní podniková liga, extraliga: Ca-
tering – KSK 1234:1202, Kala 269, Volf R. 
265 - Valášek P. 271, Neubauer 252. VVR 
A – JEZAT 1262:1268, Pernica 258, Flek 
254 - Beneš 268, Smejkal 261. ČKD – Tech 
Trading 1268:1185, Pernica 274, Škaroup-
ka 272 - Ošlejšek 252, Mokrý 252. DSB 
– VMS 1320:1317, Jordán 272, Hladík 269 
- Gilk 286, Nejezchleb 265. ČBE A – A je to 
1239:1207, Pola 269, Špidla 260 - Daňková 
265, Bašný 246.
  1.  DSB Euro  8  6  0  2  1272,13  12
  2.  ČKD  8  6  0  2  1262,00  12
  3.  VMS  8  5  0  3  1257,00  10
  4.  VVR A  7  4  0  3  1247,00  8
  5.  JEZAT  8  4  0  4  1212,00  8
  6.  Tech Trading  8  4  0  4  1196,63  8
  7.  Catering  7  3  0  4  1229,71  6
  8.  ČBE A  8  3  0  5  1206,13  6
  9.  A je to  7  2  0  5  1227,14  4
  10.  KSK  7  1  0  6  1196,29  2

1. liga: AKK – Blanzek 1149:1204, Daněk 
238, Barša a Slavíček oba 235 - Nejezchleb 
261, Grim 246. Hasiči – ITAB 1153:1177, 
Majer 270, Mynář 235 - Odehnal 271, Buch-
ta 239. Koloniál – VVR B 1197:1184, Šlajch 
254, Kuchař a Hubert oba 244 - Semrád J. 
256, Stojkovič O. 242. Rapid – ČKD Turbo 
Technics 1158:1236 Růžička ml. 246, Růžič-
ka st. 235 - Motl 269, Pařil 261. VVR B – 
Hasiči 1206:1137, Semrád J. 245, Stojkovič 
T. 243 - Majer 268, Kleveta 242. ČKD Turbo 
Technics – AKK 1215:1134, Buš 267, Novot-
ný 258 - Barša 262, Daněk 231. Kadeřnictví 
ES – Koloniál 1265:1255, Kakáč 276, Smola 
259 - Bouda 260, Hubert 259. Nemocnice – 
Blanzek 1192:1192, Tichý 257, Zavadil 250 
- Nejezchleb 247, Grim 247.
  1.  Kadeřnictví  8  7  0  1  1237,63  14
  2.  VVR B  8  7  0  1  1233,13  14
  3.  Koloniál  7  5  0  2  1181,14  10
  4.  Blanzek  8  4  1  3  1182,75  9
  5.  Turbo Technics  8  4  0  4  1185,00  8
  6.  ITAB  6  3  0  3  1166,33  6
  7.  Rapid  7  3  0  4  1160,29  6
  8.  Hasiči  8  3  0  5  1157,25  6
  9.  AKK  8  1  0  7  1154,50  2
  10.  Nemocnice  8  0  1  7  1134,38  1

2. liga: Profi  Weld – BODOS 1036:1176, 
Hloušek 225, Král 221 - Sychra 285, Pařil 
251. JMP – OREL 1214:1231 Ježek 273, 
Podrabský 257 - Hasoň Jiří 277, Dvořák 261. 
SPŠ – ČBE B 1035:1195 Souček 282, Jalový 
236 - Šváb 255, Skoták 245. 
  1.  Orel  7  7  0  0  1115,00  14
  2.  JMP RC  7  6  0  1  1163,00  12
  3.  BODOS  7  4  0  3  1141,71  8
  4.  ČBE B  7  4  0  3  1117,71  8
  5.  Relax Club  6  3  0  3  1105,33  6

  6.  SPŠ  7  2  0  5  1089,71  4
  7.  Profi  Weld  7  1  0  6  1062,57  2
  8.  EKO systém  6  0  0  6  988,83  0

šachy
Krajský přebor I: ŠK Garde Lipovec – 

ŠK Bystrc Oilers 4:4, Habina M. Rada M. 1, 
Kopřiva, Sekanina, Handl, Chládek Vl. 0,5.
  1.  Prušánky  4  3  0  1  21  16  9
  2.  Lokomotiva D  4  3  0  1  19  14  9
  3.  Lipovec  4  2  2  0  18½  12  8
  4.  Bystrc  4  2  1  1  18  12  7
  5.  Lokomotiva B  4  2  1  1  17  9  7
  6.  Lokomotiva C  4  2  1  1  15½  8  7
  7.  Znojmo  4  2  0  2  16½  11  6
  8.  Duras C  4  1  1  2  15½  10  4
  9.  Ořechov  4  1  1  2  13  7  4
  10.  ŠK 64  4  0  3  1  15  6  3
  11.  Kuřim  4  0  2  2  14½  8  2
  12.  Bzenec  4  0  0  4  7½  3  0

KP II: Vyškov A – Adamov B 6:2, Ležák 
1, Trmač, Wiezner 0,5. Boskovice – Tišnov 
2,5: 5,5 Dobeš, Ševčík L., Hubený, Veselý, 
Walletzký 0,5. Sloup – Lipovec B 3,5:4,5, 
Pokladník, Drochytka 1, Baránek, Špičák, 
Němec 0,5 – Hloušek, Ševčík Luboš, Ševčík 
Milan 1, Flašar, Ševčík David, Ševčík Josef 
0,5. Vyškov B – Rudice 3,5:4,5, Rada Mich., 
Polách Matuška 1, Nejezchleb, Klinkovský 
Jiří, Dvořáček 0,5. Blansko – Lipovec C 
5,5:2,5, Hroza, Moc R., Polách, Moc M. 1, 
Saida, Kovář, Palaš 0,5 – Svoboda 1, Ševčík 
Miloš, Nečas, Kratochvíl M. 0,5. Kuřim B – 
Jevíčko 6:2. 
  1.  Tišnov  4  4  0  0  22,5  17  12
  2.  Rudice  4  4  0  0  21,5  17  12
  3.  Lipovec B  4  4  0  0  18,5  11  12
  4.  Kuřim B  4  3  1  0  20,0  15  10
  5.  Blansko  4  2  0  2  18,0  12  6
  6.  Vyškov A  4  1  2  1  17,5  14  5
  7.  Vyškov B  4  1  1  2  15,0  9  4
  8.  Sloup  4  1  0  3  13,5  9  3
  9.  Boskovice  4  1  0  3  12,5  7  3
  10.  Adamov B  4  1  0  3  12,0  5  3
  11.  Lipovec C  4  0  0  4  11,0  4  0
  12.  Jevíčko  4  0  0  4  10,0  3  0

Okresní přebor: Jevíčko B – Rovečné 
4:4. Lipovec D – Sloup B 6,5:1,5, Ševčík 
Milan, Drahovzal, Ševčík Luboš, Ševčík 
Miloš, Krejčí P., Krejčí F. 1, Nečas M. 0,5 
– Kouřil 1, Mikulášek 0,5. Jedovnice – Lipo-
vec E 5,5:2,5, Plch, Keprt, Nechvíla, Slouka, 
Fránek 1, Matuška 0,5 – Longhin, Šíbl ml. 
1, Šíbl ml. 0,5. Boskovice B – Adamov C 
7,5:0,5, Veselý, Petr, Dvořáček, Jedlička, 
Derňár, Osouch, Konečný 1, Růžička 0,5 – 
Ležáková 0,5. 
  1.  Jedovnice  2  2  0  0  13,5  6
  2.  Lipovec D  2  2  0  0  13  6
  3.  Boskovice B  1  1  0  0  7,5  3
    Sloup B  2  1  0  1  7,5  3
    Rudice B  1  1  0  0  7,5  3
  6.  Jevíčko B  2  0  1  1  6  1
  7.  Rovečné  2  0  1  1  4,5  1
  8.  Lipovec E  2  0  0  2  4  0
  9.  Adamov C  2  0  0  2  0,5  0

Základní soutěž: Vanovice – Lipůvka 
1:4, Tutzo, Audy 0,5 – Fiala, Sapák, Honzák 
1, Kaderka, Poláček 0,5. Lipovec F – Kunštát 
0:5, Libiš st., Mikulčický, Blažek, Libiš ml., 
Štěrba 1. Rovečné B – Němčice 4:1, Šutera, 
Daniel, Dostál 1, Daniel, Peša 0,5 – Hebelka, 
Kala 0,5.
  1.  Kunštát  3  2  1  0  11,5  7
  2.  Lipůvka  3  2  1  0  10,5  7
  3.  Lipovec F  3  1  1  1  6,5  4
  4.  Rovečné B  3  1  0  2  6  3
  5.  Němčice  3  0  2  1  6  2
  6.  Vanovice  3  0  1  2  4,5  1

volejbal
KP I muži: TSR Letovice – VK MS Brno 

3:1 (-18, 19, 20, 23) a 3:1 (-23, 21, 14, 22). TJ 
Sokol Šlapanice – TSR Letovice 3:1 (-21, 23, 
17, 20) a 3:0 (14, 16, 23).
  1.  Šlapanice  16  16  0  0  48:12  32
  2.  L. Ingstav  16  11  5  0  35:25  27
  3.  Letovice  16  10  6  0  35:26  26
  4.  Židenice  16  9  7  0  38:27  25
  5.  Komárov  16  8  8  0  29:31  24
  6.  MS Brno  16  7  9  0  28:33  23
  7.  Tišnov  16  4  12  0  22:40  20
  8.  Poštorná B  16  4  12  0  21:39  20
  9.  Dědice  16  3  13  0  17:40  19

KP juniorky: TJ Minerva Boskovice – 

Z  OFS B

pátek 10. prosince
Baseball: Vánoční turnaj (15.00), tělocvična ZŠ Salmova.
Kuželky: TJ ČKD C – Husovice B (18.00), divize, kuželna TJ ČKD Blansko.

sobota 11. prosince
Baseball: Vánoční turnaj (9.00), tělocvična ZŠ Salmova.
Basketbal: TJ Sokol BC Boskovice – Husovice (17.00), oblastní přebor 
muži, hala SOŠ a SOU Andre Citroëna. 
Florbal: Atlas ČKD Blansko – TJ VHS Znojmo B (10.00), Atlas ČKD 
Blansko – Pohoda VSC Brno (14.30), 3. liga muži, hala TJ ČKD Blansko.
Hokej: Dynamiters Blansko HK – HC Uherský Brod (16.00), krajská liga 
muži, ZS Blansko. Adamov – Rájec-Jestřebí (18.30), okresní přebor muži, ZS 
Blansko. Letovice – Blansko (13.00), okresní přebor muži, ZS Boskovice.
Kuželky: Mistrovstí ČR tělesně postižených (10.00), kuželna TJ ČKD Blansko.
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko B – Dubňany C (9.00), TJ ČKD Blansko B 
– Dubňany B (12.30), divize ženy, TJ ČKD Blansko – Sokol Nusle (15.00), 
1. liga ženy, TJ ČKD Blansko B – ČSAD Hodonín C (17.30), divize muži, 
herna TJ ĆKD Blansko. 

neděle 12. prosince
Baseball: Vánoční turnaj (9.00), tělocvična ZŠ Salmova.
Hokej: Boskovice – Uherský Ostroh (17.00), krajská liga muži, ZS Bosko-
vice. Sloup – Březina (16.00), Černá Hora – Lysice (18.30), okresní přebor 
muži, ZS Blansko.
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko – Slavoj Praha B (10.00), 1. liga ženy, TJ 
ČKD B – Lanžhot (11.30), divize muži, herna TJ ČKD Blansko.

* Komise mládeže OFS nominovala reprezentanty okresu Blansko na me-
ziokresní soutěž „O putovní pohár předsedy JmKFS“, který ve středu 15. pro-
since uspořádá OFS Blansko. Nominace 1998: Blažek F., Študent, Zmeko D., 
Sedlák, Konupčík (Blansko), Minx, Závodný, Stehlík, Loukota (Boskovice), 
Loukota (Letovice), Kunc, Šamalík. Nominace 1999: Feik T., Chroust F., Při-
kryl M., Šustr D., Moravec R. (Blansko), Vorlický Jiří, Tichý V., Hlaváček R., 
Lajšner M., Šafr M. (Boskovice), Gregor (Sloup), Holík (Kunštát). Všichni no-
minovaní hráči se dostaví 15. prosince v 8.15 hodin do sportovní haly TJ ČKD 
Blansko. * Volební valná hromada OFS Blansko se koná v sobotu 18. prosince 
v restauraci Zámeček v Blansku. Prezence od 8.30 hod.  (sy)

KOS Křenovice 3:1 (19, 13, -20, 6) a 3:1 
(9, 13, -25, 10). 
  1.  Boskovice  14  14  0  0  42:6  28
  2.  Křenovice  14  9  5  0  30:26  23
  3.  DDM Brno  16  7  9  0  32:28  23
  4.  N. Lískovec  14  5  9  0  24:33  19
  5.  Podolí  14  1  13  0  6:41  15

KP kadetky: TJ Minerva Boskovice 
– TJ Sokol Brno Husovice 3:0 (6, 10, 21) 

a 3:0 (13, 15, 15). TJ Junior Brno – TJ Mi-
nerva Boskovice 3:0 (15, 19, 20) a 3:1 (-14, 
7, 13, 23).
  1.  Boskovice  16  12  4  0  39:13  28
  2.  Junior Brno  14  13  1  0  40:7  27
  3.  Vyškov  14  7  7  0  22:23  21
  4.  Husovice  14  4  10  0  13:30  18
  5.  DDM Brno B  14  0  14  0  1:42  14

 (bh)

Ve dvoudenních kvalifi kačních přeborech Jihomoravského kraje v Brně 
na Lesné se předchozí víkend blanenským a boskovickým plavcům v ka-
tegoriích mladšího a staršího žactva velmi dařilo. Především Blanenští 
zaznamenali výrazný úspěch, neboť přivezli celkem 24 medailí. Dominik 
Špaček závodící v kategorii mladšího žactva našel pouze jediného přemo-
žitele na padesátce kraul. V ostatních šesti disciplínách zvítězil s obrov-
ským náskokem nad soupeři nejen ze své kategorie, ale několikrát ukázal 
záda i nejstarším plavcům. Pět startů proměnil v pět zlatých i Michal Ven-
cel v kategorii staršího žactva. Tři medaile, z toho dvě zlaté, vybojovala 
Petra Pokorná. Špatně si také nevedla ani Hana Kopřivová, která byla tři-
krát stříbrná a dvakrát bronzová. Ke konečnému vysokému medailovému 
součtu ještě pomohli blanenským dvěma medailemi Veronika Zamazalo-
vá a jednou medailí Adam Přikryl a Jiří Kyzlink. Boskovice měli opro-
ti Blansku medailovou bilanci výrazně nižší. Větší úspěch zaznamenala 
Anna Tlamková se dvěma zlaty, třemi stříbry a jedním bronzem. Z dalších 
boskovických plavců se ještě na stupních vítězů objevil Martin Pospíšil, 
a to jednou na zlatém a dvakrát na stříbrném stupínku. Boskovická Jana 
Hlavinková ještě přidala dva bronzy. 

Za účasti blanenských a boskovických plavců probíhaly o tomto víken-
du celkem tři významné podniky. Především se rozjely zimní republikové 
šampionáty. Zahájilo je nejmladší žactvo na Pohárech Moravy a Slezska, 
a to desetiletí v České Třebové a jedenáctiletí ve Vsetíně. Ve Zlíně pak 
skončil posledním kolem letošní Český pohár v plavání. Odtud si úspěšná 
blanenská plavkyně závodící za Kometu Brno Silvie Rybářová přivez-
la čtyři medaile, zlatou na 200 m motýlek, stříbrné na 400 m polohově 
a 1500 m kraul a bronzovou na 100 m motýlek.

Nejmladší desetileté plavce z boskovického oddílu zastupovali na Po-
háru Moravy v České Třebové Jakub David, Vojta Přibyl, Adriana Horňo-
vá, Justina Hošková, Izabela Vybíhalová a Andrea Husovská. Blanenský 
oddíl měl v této kategorii jen tři závodníky Jiřího Dohnalíka, Zdeňka Ko-
ciána a Báru Pokornou. Z okresní devítičlenné sestavy dosáhla výrazného 
úspěchu pouze boskovická plavkyně Andrea Husovská. Jako jediná do-
sáhla na medaili, která měla bronzovou hodnotu v disciplíně 100 m prsa, 
na poloviční trati už její výkon stačil jen na páté místo. V první desítce 
doplavala na devátém místě ještě blanenská Bára Pokorná v disciplíně 
200 m polohový závod.

Na Poháru Moravy jedenáctiletých ve Vsetíně reprezentovali okres 
pouze blanenští plavci Pavla Formánková a Radek Burian, Boskovice zde 
zastoupení neměly. Na medaile však slušné výkony obou plavců nesta-
čily. Nejlepší výsledek si připsal Radek Burian na trati 100 m prsa, kde 
obsadil pěkné šesté místo.  (vv)

V   

Vynikající Dominik Špaček.  Foto Věra Vencelová
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Tísnivá exkurze do minulosti

Strach, hlad, zima... Jen těžko si člověk představí, jaké myšlenky bloudily 
v hlavě vězňům polského koncentračního tábora v Osvětimi při průchodu 
bránou s neblaze proslulým nápisem Arbeit macht frei neboli Práce osvo-
bozuje.

My, studenti 4. ročníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy 
Blansko, jsme 2. listopadu (příznačně právě na dušičky) měli možnost ale-
spoň zčásti poznat mrazivé prostředí táborů Auschwitz a Birkenau. A pře-
stože se nezřídka setkáváme s názorem, že pro „dnešní mladé“ je druhá 
světová válka a její zvěrstva hodně vzdálenou a hodně mlhavou historií, 
nám se na tomto místě vyjevila nebezpečně zblízka.

Bloky obehnané nepřekonatelnou zdí ostnatého drátu smutně připomína-
jí události let 1940 – 1945. Strážní věže sice zejí prázdnotou, ale okem času 
stále hlídají procházející návštěvníky. Dochované věci zavražděných vězňů 
odkazují na nezvyklou krutost, jakou si nikdo z nás nepřeje nikdy zažít. Při 
pohledu na dnes zrekonstruované pece krematoria, popravčí zeď nebo rui-
ny zničených plynových komor, se člověku tají dech. Na mysli vám vyvstane 
jen otázka, jak někdo může být schopen takové krutosti.

Věnujme alespoň tichou vzpomínku bezmála dvěma milionům vězňů, 
opouštějících své domovy a rodiny, se kterými se už nikdy neshledali, umí-
rajíce za nelidských podmínek v tomto „díle zkázy“.

 Tereza Ševčíková, studentka OA a SZdŠ Blansko

Žádný muzikant z nebe nespadl
Svatý Martin na bílém koni nepřijel. Místo něho přijela do blanenského 

kina hudební skupina Marbo s programem Žádný muzikant z nebe nespadl. 
Žáci I. stupně ZŠ Blansko, Erbenova 13, se dozvěděli něco o hudební teorii, 
hudební paměti a hlavně o radosti z hudby. Společně si zazpívali lidové 
i rockové písničky, zahráli si na orchestr i na bubeníky. Vymezený čas uběhl 
jako voda a byl konec. Velký potlesk, společné ahoj a pak už jenom zpáteční 
cesta do školy.  Alena Štěrbáčková

Zdravý den na Erbence
V ZŠ Blansko, Erbenova 13, se žákyně a žáci celý den věnovali nejrůz-

nějším zdravým aktivitám. Nejprve provedli již tradiční průzkum kouření 
– Protikuřácký řetěz. Dále ve třídách připravovali zdravé svačiny, vytvá-
řeli výtvarné projekty zaměřené na zdravou stravu a životní styl, zkoumali 
složení potravin, diskutovali o přiměřené hmotnosti a významu tělesného 
cvičení. Chlapci a děvčata 6. ročníku uspořádali turnaj v přehazované 
a žákyně a žáci 9. ročníku si zahráli volejbal proti týmu učitelů. Všem se 
líbil fi lm o zdraví natočený třídou VIII. B. Celý tento den se vydařil.

 Zdeňka Kalová

Lístky vytržené z památníku
Podvečer 15. listopadu patřil v blanenské knihovně vzpomínce na „bar-

da“ naší poválečné populární hudby Rudolfa Cortéze, vlastním jménem 
R. Krajcingra. Pamětníci z poválečné generace posluchačů si oživili vzpo-
mínku na jeho sametový baryton, vysokou postavu a podmanivý vzhled. Bez 
mikrofonů nalepených na ústa, jak je vidět u dnešních zpěváků, nazpíval 
tolik nádherných melodií, že je ani nelze všechny spočítat. Vyučil se původ-
ně kožešníkem, posléze se z tanečníka, až si všimli jeho zabarveného hlasu, 
stal zpěvákem. 

Tento hudební večer byl hojně navštíven, těšil se velkému zájmu jak starší 
tak i mladé generace, sál knihovny byl zcela zaplněn. Není divu, žánr popu-
lární hudby z našich hudebních scén a produkcí téměř zmizel. Ve zvláštní 
úpravě zaznělo celkem čtrnáct písní (Váš dům šel spát, Postavím zeď kolem 
tebe, Nellygrej, Pod starou lucernou, Dobrou noc a dvě písně Jaroslava 
Ježka - Častokrát jsem se tázala a Moudrý Ezop), které přítomné vrátily 
do vzpomínek dávno uplynulých let. Hudební aranžmá Pepina Koláře bylo 
pozoruhodné. Naaranžovaně do svých klávesnic nahrál doprovodnou hud-
bu - orchestr a samotný protagonista ho na třech nástrojích – klarinetem, 
saxofonem a klavírem doplňoval. Tak tomu už se dá říci pořádný „kumšt“.

Účinkovali Zdenek Krupica, sólista blanenského komorního orchestru, 
a Eliška Skálová, jeho vnučka začínající uměleckou dráhu. Pavel Svoboda 
z blanenské knihovny mezi jednotlivými písněmi prošel slovním doprovo-
dem celým životem Rudolfa Cortéze i jeho smutným koncem.

Za tento umělecký počin a za zpestření kultury v našem městě chci všem, 
kdo se na přípravě a vystoupení podíleli, poděkovat. A jen vyslovuji přání 
mnoha návštěvníků k opakování a repríze Vzpomínek na Rudolfa Cortéze. 

  Jan Pernica

Projekt EU v ZŠ Rájec-Jestřebí
Pro letošní školní rok 2010/2011 jsme jako jedni z mála v našem okrese 

využili možnost zúčastnit se projektu vyhlášeného MŠMT s názvem „EU- 
Peníze školám“, jehož cílem je získání evropských dotací z Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 4,5 miliardy Kč 
pro mimopražské školy. Jeho hlavním smyslem je podpořit rozvoj oblastí, 
které se v rámci vzdělávání na základních školách dlouhodobě ukazují jako 
problematické. Náš projekt má název „Nejen rozumět, ale také komuniko-
vat“ a s jeho realizací jsme začali 1. září letošního roku.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů zlepšení sta-
vu vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým 
vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním 
nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efek-
tivity práce se žáky dosáhneme také individualizací výuky prostřednictvím 
dělení hodin a podporou při vzdělávání žáků s SPU a žáků mimořádně 
nadaných.

ŠVP naší školy pod názvem Daltonská škola pro život si ve svých cílech 
klade celou řadu úkolů, které můžeme díky projektu EU Peníze školám 
v nejbližších dvou letech realizovat. Na základě našich cílů a nabízených 
klíčových aktivit jsme se rozhodli pro šablony čtenářská a informační gra-
motnost, cizí jazyky, využití ICT a fi nanční gramotnost. Cílem v šabloně 
čtenářská a informační gramotnost je vytvořit podmínky podporující rozvoj 
individuálních schopností žáků včetně žáků s SPU a žáků nadaných. Tuto 
klíčovou aktivitu realizujeme formou vzdělávací činnosti v účelně sesta-
vených skupinách žáků v hodinách literární výchovy. Klíčová aktivita cizí 
jazyky je zaměřena na výuku anglického jazyka ve skupinkách s menším 
počtem žáků. Cílem aktivity ITC je podpora činností souvisejících s rozvo-
jem vyučovacího procesu, zejména v oblastech dynamiky, názornosti, origi-
nality a motivace. Individuální rozvoj bude podpořen nabídkou povinného 
předmětu Informatika ve 4. a 6. ročníku, inovací a úpravou učebního plánu 
vlastního ŠVP. Naším cílem v šabloně fi nanční gramotnost bude zvýšit kva-
litu výuky zaměřené na rozvoj fi nanční gramotnosti. 

Do projektu EU Peníze školám je v naší škole zapojeno z celkového počtu 
372 žáků 248. Na realizaci klíčových aktivit pracuje i 15 pedagogů. Při 
splnění všech podmínek poskytne EU na realizaci projektu naší škole 1 890 
000 Kč. Tato částka je pro naši školu velmi důležitá, zejména v době, kdy 
stát přistupuje k omezování fi nančních prostředků ve všech oblastech, škol-
ství nevyjímaje. Věříme, že projekt bude přínosem pro žáky i pedagogické 
pracovníky.  Jaroslav Brázda, ředitel školy

Děti poznávaly Kolumbii
Překrásné pobřeží Karibiku, džungle na pobřeží Pacifi ku, deštné pralesy, 

Amazonský prales, Andy, pozůstatky indiánské kultury, neobvyklá zvířata 
jako např. tapíři, lenochodi, jaguáři, pumy a spousta druhů ptáků, to vše 
vystihuje zemi, do které se 19. listopadu vypravily děti ze Základní školy 
Jabloňany. Tato země nese název Kolumbie.

Děti se rozdělily do čtyř skupinek. Vyhledávaly na internetu a v ency-
klopediích základní poznatky o Kolumbii, nakreslily si její mapku a vlaj-
ku. Každá skupinka si vytvořila plakát, který obsahoval zajímavé infor-
mace a obrázky týkající se této země. Děti se dozvěděly o hlavním měs-
tě - Bogotě, ve kterém je mnoho krásných parků a botanická zahrada. 
Zjistily, jaký je úřední jazyk, počet obyvatel, kolumbijská měna, státní 
zřízení a spoustu dalších poučných a zajímavých informací. Mezi nej-
navštěvovanějšími místa patří San Augustín, město, ve kterém se nachá-
zí Údolí soch. Historické město s mohutným španělským přístavem, pro-
slulé svou historií i krásou, představuje Cartagena. Za vysokými zdi se 
ukrývá řada nejrůznějších kostelů, klášterů, náměstí, paláců a nobles-
ních domů. 

Děti vytvořily také plakát, co všechno se z Kolumbie dováží do ostatních 
zemí. Jako např. káva, smaragdy, zlato, ropa a uhlí, květiny. Naučily se také 
několik španělských slovíček.

Protože se Kolumbijci rádi zdobí, nosí originální oblečení a dbají o sebe, 
děti si vyrobily netradiční korále z nejrůznějších přírodnin. Při práci 
poslouchaly zpěvačku Shakiru, která je kolumbijského původu. Nakonec si 
vyrobily fi gurky Kolumbijce a Kolumbijky a ozdobily je svým šperkem. Děti 
si odnesly opět spoustu krásných zážitků, na které budou vzpomínat.

 Pracovníci ZŠ Jabloňany

Národní pouť do Říma 
V termínu od 9. do 11. listopadu proběhla Národní pouť za Svatým 

Otcem, která byla poděkováním za jeho loňskou návštěvu v České repub-
lice. 

Program poutě byl zahájen v úterý 9. listopadu v bazilice Santa Maria 
Maggiore mší svatou vedenou Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem 
olomouckým. Středa, hlavní den Národní poutě, byla z hlediska počasí 
nevyzpytatelným dnem. A nebylo to jen počasí, které bylo nevyzpytatelné. 
Až teprve v úterý bylo Vatikánem rozhodnuto, že čeští poutníci budou Sva-
tým Otcem přijati přímo v bazilice sv. Petra. 

Bylo to mimořádně rozhodnutí, neboť osobní přijetí, pozdravení a krát-
ká promluva k českým poutníkům v bazilice předcházela zahájení gene-
rální audience, které papež poskytuje pravidelně a hromadně pro všechny 
skupiny a delegace z celého světa v Aule Pavla VI. Nás mimořádně při-
jal v bazilice Sv. Petra, kde české vlaječky v rukou poutníků a nadšené 
skandování „Děkujeme, Svatý Otče“ silně zapůsobilo nejen na každého 
z přítomných, ale i na samotného Sv. Otce. Ve středu odpoledne pak byla 
sloužena slavná mše svatá v bazilice sv. Petra, jíž předsedal arcibiskup 
pražský a primas český Mons. Dominik Duka. 

Národní pouť byla zakončena ve čtvrtek 11. listopadu v Lateránské 
bazilice, což je papežská katedrála, mši sv. předsedal kardinál Miloslav 
Vlk a následně v bazilice Sv. Kříže v Jeruzalémě, což je titulární bazilika 
kardinála Vlka. Podle legendy jsou v relikviáři ve tvaru kříže uchovávány 
poslední úlomky z kříže, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Uctíváním 
Svatého Kříže a závěrečným požehnáním a zpěvem Te Deum národní pouť 

skončila. V závěru předseda České biskupské konference, pražský arcibis-
kup Dominik Duka, jako vrcholný představitel katolické církve v ČR, všem 
za tuto mimořádnou událost, která po tři dny v Římě probíhala v české 
režii, upřímně poděkoval. Slovo dostal také velvyslanec ČR ve Vatikánu 
Pavel Vošalík, který celému téměř půldruhému tisíci přítomných Čechů, 
biskupům, kněžím, seminaristům, poutníkům přetlumočil slova papeže 
Benedikta XVI. jako jeho bezprostřední reakci na osobní audienci přímo 
v chrámu Sv. Petra. 

Velvyslanec pak na závěr všem zdůraznil, že během jeho působe-
ní v diplomatických službách ve Vatikánu nikdy nezaznamenal jediný 
negativní výrok Svatého Otce k České republice, ba naopak Svatý Otec 
si velmi váží naší církve a celé naší vlasti.

 P. Pavel Dokládal, Hana Frančáková, Dušan Fiala

Zvýšení zaměstnatelnosti osob 
se zdravotním postižením

Svaz tělesně postižených v České republice zahájil v květnu 2010 rea-
lizaci projektu, který je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob se 
zdravotním postižením. Cílové skupině přispěje k získání nebo udržení 
pracovního místa.

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a integrace osob 
se zdravotním postižením, dílčími pak informovaní a motivovaní klienti, 
kvalifikovanější klienti s praktickými dovednostmi, přispění k zaměstná-
ní části klientů a motivovaní zaměstnavatelé. Termín realizace projektu 
je květen 2010 – únor 2012. 

V rámci projektu budou probíhat následující aktivity: * Motivace cílo-
vé skupiny a její aktivizace se zaměřením na zvyšování informovanosti 
cílové skupiny a na její motivaci ke vstupu nebo návratu na trh prá-
ce. * Poradenství, pracovní diagnostika, v rámci které budou probíhat 
individuální konzultace s jednotlivými klienty z důvodu mapování jejich 
možností na trhu práce. * Rozvoj dovedností klientů, osobní podpora 
se zaměřením na rozvoj pracovních dovedností klientů, potřebných pro 
získání a udržení zaměstnání a podpora vedoucí k lepší uplatnitelnosti 
klientů na trhu práce. * Rekvalifikace klientů, kdy v rámci této aktivi-
ty budou zajištěny rekvalifikační kurzy, a to individuálně pro jednotli-
vé klienty podle jejich potřeb a možností (kurzy práce na PC, tvorba 
a údržba internetových stránek, odborné kurzy manuálních činností, 
apod.). * Práce se zaměstnavateli, kteří jsou neoddělitelnou součástí 
systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Realizace projektu probíhá v sedmi krajích České republiky a v rámci 
krajů ve 20 regionech: Tábor, Příbram, Benešov, Kutná Hora, Kolín, 
Nymburk, Hořovice, Louny, Hodonín, Blansko, Břeclav, Brno-venkov, 
Vyškov, Znojmo, Brno-město, Jeseník, Prostějov, Frýdek-Místek, Nový 
Jičín, Zlín.

V případě, že se budete chtít do projektu zapojit nebo budete chtít zjis-
tit podrobnější informace, kontaktujte Libuši Krejčí, tel.: 774 170 687, 
e-mail: krejciliba@seznam.cz. Svaz tělesně postižených

Svatohubertská mše 
V neděli 7. listopadu se konala v mariánské svatyni ve Křtinách Sva-

tohubertská mše B dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa. Cele-
brantem byl P. Tomáš Prnka. Vystoupili trubači Školního lesního pod-
niku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně a Pěvecký sbor 
Kantila Křtiny. 

Slavnostní výzdoba byla úplně všude, i v rozsáhlých okolních ambi-
tech. Chrám ve Křtinách byl zaplněn do posledního místa už dlouho 
před slavnostním příchodem kněze s doprovodem. Po Svatohubertské 
mši se v ambitech uskutečnil malý koncert lovecké hudby, na závěr se 
rozezněly nádherné melodie zvonohry.  Marie Ženatová

Návštěva v literární čajovně
Červená, oranžová, žlutá nebo zelená. Takové barvy se objevily na 

mandalách, které děti ze zájmového kroužku Šikulové ŠD ZŠ Boskovice 
Slovákova vybarvovaly v Literární čajovně Hermanna Ungara v Bosko-
vicích. Inspirací jim bylo zajímavé prostředí, nálada, vůně a chuť lahod-
ného čaje. Mandaly doplněné obrázky různých hrníčků, šálků a konviček 
můžete obdivovat v Městské knihovně Boskovice, kde jsou vystaveny spolu 
s jinými výtvarnými pracemi dětí.  J. Němečková, vychovatelka 

 a A. Sekaninová, studentka SPgŠ Boskovice
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Bohumil Hlaváček

Ráječko - Na návštěvu k pří-
teli se stejným křestním jménem 
jsem se chystal nějaký čas. Vždy 
mne bavil tím, jak povídá o svých 
malých ptačích kamarádech. To je 
téma na pěknou storku, říkal jsem 
si a začal ji chystat na předvánoční 
čas. 

„Přijedu v pondělí,“ slíbil jsem 
mu. Vyrazil jsem za začínajícího 
mrazivého počasí. V Ráječku se 
ptám po domě, kde bydlí chova-
tel exotů Musil. Kamarád Pavel 
Svoboda mi ho ukazuje. Ale malá 
katastrofa. Spadne mi sklo okna 
do dveří auta. Co teď? Stojím před 
jeho domem, přece nepojedu zno-
vu? Zazvoním. „Ahoj, myslel jsem 

Bohumil Musil z Ráječka se věnuje chovatelství exotů
si, že v této sibérii nepřijedeš?“ 
slyším. Na moje ukázání rukou na 
vůz odpoví: „Neboj, tady ti to nikdo 
neukradne.“

Po odmítnutí kávy, kterou dlou-
ho nepiju, zamíříme hned do cho-
vatelského zařízení. „Vzniklo, až 
když jsem byl tak trochu přinucený 
se do Ráječka přestěhovat,“ začíná 
povídání Bohumil Musil. Předtím 
totiž tento čiperný důchodce, jinak 
elektrikář, který byl celý život 
zvyklý běhat po opravách vedení 
po okrese, bydlel v Lažánkách, poté 
v Blansku. 

Na zdi před vstupem do Musilo-
va ráje visí diplomy. „Zase až tak 
nic převratného jsem nevyhrál, ale 
vždycky jsem z toho měl radost,“ 
ukazuje. S chovatelstvím začínal 

jako chlapec. Nejdříve s holuby. 
„Přišlo to tak nějak samo od sebe, 
nikdo mne k tomu nevedl. Po voj-
ně jsem se zajímal o exoty. Začínal 
jsem pochopitelně s andulkami, 
jsou, jak se říká, nejjednodušší. Ty 
jsem ale nikdy neopustil,“ ukazu-
je na plné voliéry. Momentálně je 
v nich kolem padesáti chovných 
papoušků nejrůznějších druhů. 
„Prodávám a nakupuju materiál 
většinou na burze v Přerově. Tam 
to funguje perfektně. Co se týče 
výstav, to je slabší, je teď tak trochu 
stagnace,“ lituje veterán. 

O svoje miláčky se stará perfekt-
ně. „Mám štěstí, že zeť se pro můj 
koníček rovněž nadchnul. Takže 
o pokračovatele nemám strach. Před 
dvěma roky, kdy jsem se do Ráječ-

ka přestěhoval, jsme spolu vybu-
dovali toto chovateské zařízení,“ 
ukazuje na zázemí, které jeho svě-
řenci mají. Koníček je ale pocho-
pitelně náročný i na peníze. „Jestli 
chci, aby papoušci zdárně vyseděli 
a vyvedli omladinu, potřebují kva-
litní krmivo a vitamíny, jinak to 
nejde. Ošidit se to nedá,“ usmívá 
se Bohumil Musil. A kolik že těch 
exotů vychoval? „To se asi spočítat 
nedá, tak přesné záznamy si neve-
du,“ dodává.

Sedám do auta. Do Blanska to 
sice není daleko, přesto ale vní-
mám po cestě do opravny pohledy 
protijedoucích řidičů. Je pod nulou 
a ten blbec má okýnko dole. Vyzý-
vavě vyndávám loket z „kabriole-
tu“ ven...Bohumil Musil.  Foto Bohumil HlaváčekBohumil Musil.  Foto Bohumil Hlaváček

Zdeněk Peša: Nejde ani tak Zdeněk Peša: Nejde ani tak 
o ambice, jako o odpovědnosto ambice, jako o odpovědnost

Pokračování ze str. 2
Letos jste už podruhé kandidoval v senátních volbách. Bude ve 

vašem případě pla  t do tře  ce všeho dobrého?
Tato volební kampaň, kterou jsem absolvoval bez agentur a přehna-

ných fi nancí, byla hodně o osobní inicia  vě a vlastních nápadech. Kdyby 
nebylo podpory KDU-ČSL a spousty lidí, tak by se ani zvládnout nedala. 
Rozhodně bych neskončil na druhém místě, které sice nevyhrává, na 
druhou stranu bylo velké množství lidí, kteří mně hlas dali a já si toho 
nesmírně vážím. Myslím si, že by v Senátu měli být slyšet lidé se zkuše-
nostmi z komunální poli  ky. Proto mě překvapilo množství kandidátů, 
kteří nemají s poli  kou nic společného a velké silné strany je nominova-
ly jen proto, že se jedná o známé jméno. Vnímám také to, že nevyhrálo 
jméno, ale dres, který byl v celé republice oranžový. 

Co bude za šest let? Několikrát jsem opakovaně řekl, že se v poli  -
ce cí  m středově orientovaný. Našel jsem se proto v blízkos   KDU-ČSL. 
Budu-li tedy vyzván a budu-li cí  t podporu i za šest let, uvidím. Nikdy 
neříkej nikdy... (smích)

Bohumil Hlaváček

Suchý - V souvislosti s komu-
nálními volbami se často mluví 
o nástupu politických nováčků. 
Každý si přitom představuje s bídou 
třicátníka. Třiašedesátiletý Jiří 
Vyklický, dlouholetý ředitel bene-
šovské základní školy, se po spoko-
jeném roce a půl v důchodu nechal 
přemluvit a na Suchém kandidoval. 
Právě se zabydluje ve starosten-
ském křesle.

Nelze než začít otázkou, zda jste 
toho pomyslně měl zapotřebí…

Samozřejmě ne, ale byl jsem 
vyzván mladými z kandidátky Za 

lepší Suchý, abych se ucházel o ten-
to post. Já kandidoval za Zemanov-
ce ještě s jednou paní. Dopadlo to 
zajímavě. Dosavadní starosta se ve 
volbách do zastupitelstva dostal, 
hlasů ale moc neměl. Byl neúspěš-
ný. Začalo se tedy spekulovat, co 
s tím. Přiznávám, byl jsem pře-
mluven, ať do toho jdu. Doma mi 
nikdo nebránil, rozhodnutí bylo na 
mně.

Jaké jsou vaše první pocity ve 
funkci?

Bláhově jsem se domníval, že 
se mohu třeba vzdát části platu. 
Už jsem samozřejmě slyšel nějaké 
hlasy – má pěkný důchod a teď ješ-

tě toto. To ale beru jako normální 
lidskou vlastnost. Když už jsem se 
tedy, jak se říká, upsal, jdu do toho 
s tím, že musím nejprve dokončit, co 
měl můj předchůdce naplánováno. 
V první řadě to je bytová zástavba 
v části směrem k Benešovu. Změna 
územního plánu je již schválena.

Další nové plány?
Špatné bylo hospodaření v našich 

lesích. Tedy zejména v rekreační 
oblasti. Tam to dozrává do stádia 
mýtního lesu, nutná bude pocho-
pitelně následná nová výsadba. 
Nemusí to být jen jehličnany, kul-
tura se může změnit, nechám si rád 
poradit od odborníků.

Co problema  ka právě rekreač-
ní oblas  ?

Najdou se občané, kteří se 
domnívají, že by se oblast kolem 
Suchovského rybníka měla vydě-
lit od vesnice. To je samozřejmě 
nesmysl. Rekreační oblast je její 
neodmyslitelnou součástí, navíc 
z ní plynou příspěvky do obecní 
kasy. 

Jiná záležitost je, že by se měl 
klást větší zřetel na dodržování 
nočního klidu v letních měsících. 
Na to bych se chtěl v součinnosti 
s Policií ČR rovněž trochu více 
zaměřit. Chce to ale vyvolat jed-
nání s provozovateli stánků, které 
tady za vodou jsou.

Pracoval jste ve školství. Co je 
v nové práci stejné a co jiné?
Říkal jsem si, že jakési zkušenos-

ti se státní správou mám, ale rozsah 
činností, které musí obec zabezpe-
čovat, je podstatně širší. To zdaleka 
předčilo moje očekávání. Člověku 
se ulevilo v tom, že již nemá zodpo-
vědnost za vzdělání, zdraví a bez-
pečnost dětí. Ale přichází jiná. Za 
hospodaření s obecním majetkem. 
Chtěl bych poděkovat zaměstnan-
cům našeho úřadu, že mi po nástu-
pu maximálně pomáhají. A to platí 
i ve vztahu k mému předchůdci. Ten 
mi mohl dát klíče do ruky a říct, ať 
dělám, co umím. Vážím si toho, že 
mi pomáhá. 

Starosta Jiří Vyklický: Mohl jsem si v klidu užívat důchodu Modernizují 
čistírnu

Olešnice - V závěru roku v Olešni-
ci fi nišuje modernizace tamní čistír-
ny odpadních vod. Do konce listopa-
du byla instalována v budově areálu 
čistírny odstředivka kalů. Současně 
probíhaly práce na jejím napojení 
na armatury a rozvody a instalace 
elektrických rozvodů a automatické-
ho řízení. „Oproti patnáct let využí-
vanému kalolisu se jedná o výrazný 
technický pokrok, který se zcela jistě 
projeví ve výsledcích provozu i jeho 
ekonomice. Do konce listopadu byla 
také postavena konstrukce zastřešení 
kalového pole, která bude následně 
opláštěna,“ vysvětlil starosta Olešni-
ce Zdeněk Peša.  (hrr)

Jedovnice - V Jedovnicích se 
v sobotu konal 16. ročník knižního 
jarmarku doplněný už pátým rokem 
o veletrh regionálních produktů 
z Moravského krasu. Organizátoři 
měli plné hlavy starostí, ale náv-
štěvníci byli spokojeni. „Jezdíme na 
jedovnický jarmark rádi už několik 
let. Oproti loňskému roku se obmě-
nila skladba prodejců. A to je dobře. 
Nakoupili jsme, ochutnali jsme, bylo 
z čeho vybírat,“ uvedla Věra Vyhňá-
ková z Adamova. 

Paleta nabízeného zboží byla pes-
trá. Řada stánků lákala na vánoční 
zboží, svíčky, mýdla, obrázky, tex-
tilní hračky, hedvábné šátky. Nechy-
běla ani nabídka šperkařů. U stánků 
na jarmarku bylo také co ochutná-
vat. Byly tam zastoupeny speciality 

Nabídka jarmarku byla pestřejší, zájem větší
z pštrosího masa, k osvědčeným sý-
rům a tvarohům se letos přidaly nové 
značky a mnozí labužníci neodolali 
například nabídce olomouckých tva-
růžků. Tradičně velká poptávka byla 
i po pečivu ze sloupské pekárny. 
V nabídce nechybělo pivo ani víno.

„Loni jsme měli pocit, že o náš 
knižní secondhand přestává být 
zájem, ale jak se ukázalo, zdaleka 
tomu tak není. O knížky z druhé ruky 
byl obrovský zájem, jak v nabídce, 
tak v poptávce. I když jsme letos 
vynechali speciální oddělení regio-
nální literatury, nejvíce se nakupo-
vala klasika. Kdo mezi vystavené 
knihy zavítal, ten rozhodně neodchá-
zel s prázdnou,“ konstatoval jeden 
z organizátorů tradičního jedovnic-
kého jarmarku Leoš Blažek. (ama)

Jarmark. Pestrá nabídka a velká poptávka, to k jarmarku patří. Letošní 
ročník tradiční jedovnické akce se vydařil.  Foto Marta Antonínová

Atleti závodili v Bratislavě
Bratislava, Blansko - V sobotu vyrazila osmičlenná výprava atletů ASK 

Blansko na halové závody Brána k olympiádě do slovenského hlavního 
města. „Zkušenější jeli do haly Elán jako domů, začátečníci sbírat zkuše-
nosti,“ usmívá se trenér Jiří Ošlejšek. Nejlépe dopadl dorostenec Jiří Elisek, 
který v běhu na 400 metrů zvítězil nad závodníky ze Slovenska i Maďarska 
časem 53,50 s. Tento čas ho zařazuje na šestnácté místo letošních halo-
vých tabulek. „Je to jeho první halová a celkově teprve třetí čtvrtka v životě 
a pokud bude mít dobrou konkurenci, mohl by tento čas v letošní zimě ještě 
hodně vylepšit. Jen pro pořádek, pořadí je bez rozdílu věku, tedy od žactva 
až po juniory,“ těší kouče.

Vit Pernica se po dvouměsíční závodní pauze teprve rozeskakoval. V dál-
ce zaznamenal výkon 585 cm a skončil čtvrtý, na 60 m zaběhl 7,72 s. Teprve 
mladší žák Lukáš Klíma si vytvořil nový osobní rekord na 60 m časem 8,40 
s. Žákyně Michaela Hlavoňová byla celkově osmá mezi početným polem 
sprinterek na 60 m v čase 8,75 s a sedmá v dálce s 426 cm. „Její výkony 
by byly určitě lepší, ale startovala po měsíční tréninkové pauze způsobené 
nemocí,“ vysvětlil Ošlejšek. Žaneta Strejčková byla na 60 metrů jen o tři 
setiny horší časem 8,78 s. „V dálce si polepšila, skončila pátá výkonem 443 
cm,“ ocenil. Juniorka Barbora Živná dolétla v trojskoku na značku 9,10 m 
a obsadila čtvrté místo, mladší žákyně Kateřina Šustrová bojovala se starší-
mi konkurentkami statečně v kouli a vrhla 7,04 m. „Ve stejné disciplíně si 
vytvořila nový osobní rekord 7,90 m Radka Škvařilová, která nezávodí za 
ASK, ale za spřátelený oddíl TJ Vysočany,“ dodal trenér. Ten je s výsledky 
celkově velice spokojen. „Byly to závody z plného tréninku a bez speciální 
přípravy. Formu začneme ladit teprve koncem ledna, kdy pro nás začínají 
důležité závody jako mistrovství Moravy a Slezska a MČR,“ plánuje.  (bh)

Jiří Elisek. Foto Jiří OšlejšekJiří Elisek. Foto Jiří Ošlejšek

Mikulášský běh v Okrouhlé ve fotografi ích

 4x foto 4x foto
 Bohumil Hlaváček Bohumil Hlaváček
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Kontakt na redakciKontakt na redakci
volejtevolejte

516 410 243516 410 243
774 408 399774 408 399

„Proč jsi, Karlíku, nenapsal úlohu?“ 
„Prosím, paní učitelko, včera jste vypadala moc špatně a já jsem myslel, že (tajenka).“

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

Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ

ŘEŠENÍ TĚŽKÉ
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TEMNOTA POHODNÝ ŽENSKÉ 
JMÉNO HERNIE SPZ OKR. 
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Poznej, co je na obrázku
Také dnes máte možnost  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 osobnos   jsme ukryli. 

Postupně budeme odhalovat další čás   fotografi e. Pokud si budete 
jis  , 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, náměs   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)

Český fi lm. Ten pro pa-
mětníky, ale také součas-
ný. Vyzkoušejte si svoje 
znalos   z této oblas   
v našem malém testu. 
Budete-li mít alespoň tři-
náct správných odpově-
dí, můžete se považovat 
za znalce.

1) Ve kterém z následujících fi l-
mů nehrál Vlasta Burian?

a) Tři vejce do skla
b) Nezlobte dědečka
c) Fantom Morrisvillu

2) Mezi herci fi lmové pohádky 
Hrátky s čertem nebyl

a) Jaroslav Marvan
b) Jaroslav Vojta
c) Fran  šek Smolík

3) Film Účastníci zájezdu reží-
roval

a) Jan Hřebejk
b) Filip Renč
c) Jiří Vejdělek

4) V hlavní roli ve fi lmu Řeka 
čaruje se divákům představil he-
rec

a) Fran  šek Hanus
b) Theodor Pištěk
c) Saša Rašilov

5) Kdo hrál v nejslavnější fi lmo-
vé roli Švejka hned dvě role?

a) Miloš Kopecký
b) Fran  šek Filipovský
c) Rudolf Deyl

6) Liška a Zemánek v podání 
Sováka a Menšíka byly postavy 
z fi lmu

a) Což takhle dát si špenát
b) Kdo chce zabít Jessii
c) Zítra vstanu a opařím se čajem

7) Série o básnicích režiséra Du-
šana Kleina má dílů

a) 4
b) 5
c) 6

8) Režisérem kultovního fi lmu 
Dědictví aneb Kurvahošigutntág je

a) Bolek Polívka
b) Jiří Menzel
c) Věra Chy  lová

9) Francouzský herec Philippe 
Noiret se představil v hlavní roli 
v hrabalovském fi lmu

a) Příliš hlučná samota
b) Něžný barbar
c) Slavnos   sněženek

10) Ve fi lmu Je třeba zabít Se-
kala hrál Jiří Bartoška

a) holiče
b) sedláka
c) faráře

11) Hlavní roli fi lmu Smrt v sed-
le ztvárnil

a) Rudolf Jelínek
b) Vilém Besser
c) Jiří Vala

12) Jiří Hrzán nehrál ve fi lmu 
a) Drahé tety a já
b) Homolka a tobolka
c) Hodíme se k sobě, miláčku

13) Luděk Sobota jako syn Ko-
peckého a Zázvorkové ve fi lmu 
Zítra to roztočíme drahoušku se 
jmenoval

a) Patrik Novák
b) René Novák
c) Július Novák

14) Hujera ve fi lmu Marečku 
podejte mi pero hrál

a) Václav Lohniský
b) Zdeněk Srstka
c) Jiří Lír

15) Roli ta  nka ve fi lmu Smrt 
krásných srnců ztvárnil známý 
herec

a) Karel Heřmánek
b) Vladimír Menšík
c) Rudolf Hrušínský

T  Z : V  ,   T  Z : V  ,   
      

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

10c, 11a, 12c, 13b, 14a, 15a.
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zubní pohotovostzubní pohotovost

Rozpis stomatologické LSPP 
(od 8 do 12 hod.)

BOSKOVICKÁ ČÁSTBOSKOVICKÁ ČÁST  
 11. 12.  MUDr. Šumberová, Lysice, Komenského 429  516 472 227
 12. 12.  MUDr. Žilka, Benešov 19  516 467 313
 18. 12.  MUDr. Adamová, Letovice, Masarykovo nám. 18  516 474 018
 19. 12.  MUDr. Bočková, Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203
 24. 12.  MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15  516 474 310
 25. 12.  MUDr. Grénarová, Boskovice, Vodní 95 (Minerva)  516 494 204
 26. 12.  MUDr. Chatrná, Boskovice, Lidická 8  516 453 998
 1. 1. MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8  516 456 109
 2. 1.  MUDr. Jaklová, Boskovice, Smetanova 24   516 454 046

BLANENSKÁ ČÁST BLANENSKÁ ČÁST 
 11. 12.  MUDr. Hepp, Rájec, Šafranice 101  516 434 055
 12. 12.  MUDr. Hosová, Rájec, Zdrav. středisko  516 432 138
 18. 12.  MUDr. Hošák, Adamov, U Kostela 4  516 446 428
 19. 12.  MUDr. Houdková, Blansko, Pražská 1b  516 418 787
 24. 12.  MUDr. Jílková, Rájec, Ol. Blažka 145  516 410 786
 25. 12.  MUDr. Juráková, Blansko, Pražská 1b  516 418 787
 26. 12.  MUDr. Klapušová, Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 452
 1. 1.  MUDr. Kovandová, Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 450
 2. 1.  MUDr. Kulhánková, Kř  ny, Zdrav. středisko  516 439 190
Nepřetržitá služba je zajištěna v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka 6, 
tel. 545 538 111 ve všední dny od 17 do 7 hod., o víkendech a svátcích čtyřia-
dvacet hodin.

Aktuální provozní doba pro veřejnost
                    plavecká část   rekreační část

Úterý 
7. 12. 630-750 1200-1600 1830-2100 1130-1530 1830-2100

Středa 
8. 12. 630-830 1300-1400 1930-2100 1100-1400 1530-1730 1830-2100

Čtvrtek 
9. 12. 630-930 1200-1300 1730-2100 1100-1530 1730-2100

Pátek 
10. 12. 630-750 1230-2100 1030-2100

Sobota 
11. 12. 1000-1100 1200-1500 1600-2100 1000-1100 1200-1500 1600-2100

Neděle 
12. 12. 900-2000 900-2000

pondělí 13. prosincepondělí 13. prosince

kalendář akcíkalendář akcí

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

Silvestr
v dělnickém domě od 18 hodin

31
. 1

2.
 2

01
0

Si
lv

es
tro

vs
ký

 v
eč

er
 u

vá
dí

 L
ub

om
ír 

Ch
lu

p 
a 

Ja
ku

b 
Ju

há
s

Velvet 

    hraje celý večer /velký sál/

novoroční travesti show 

Dotýkat se hvězd

1.1.11 v 1.11 hodin

blanenský

v 19 hodin

0.20 hodin / půlnoční přípitek
Vstupenka s místenkou, silvestrovskou večeří a novoročním přípitkem 400 Kč
Předprodej: Informační kancelář Blanka, Rožmitálova ul., tel. 516 410 470 

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka
 a Hotel Lidový dům v Lysicích

Vás zvou na 

Vyhlášení nejlepších 
sportovců okresu 

Blansko za rok 2010

pátek 10. prosince v 17 hodin
sál Hotelu Lidový dům v Lysicích

Akce se koná pod záštitou poslance 
Parlamentu České republiky Michala Babáka. Vstup: zdarma

stálé akcestálé akce

AKCEAKCE
Adamov - Městské kulturní středisko v 17.30 hod.: Všude krásné, doma nej-
krásnější, předvánoční setkání. 
Blansko - Kino v 19 hod.: Charita  vní koncert pro Šárku, vystoupí Ilona Stryová 
a její hosté. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Tvořivá 
dílnička. 

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka - 3D.

Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) 

* Velké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana An-
tonína Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově pos  žené. * Boskovice - Areál 
Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Boskovice - Muzeum Boskovicka: 
Stromy jako domy (do 17. 12.) * Blansko - Galerie města Blanska: Jan Šerých, 
obrazy (do 5. 12.) * Blansko - Galerie Ve Věži: Leoš Boček, obrazy, Hana Lavič-
ková, šperky (do 31. 12.) * Boskovice - Zámecký skleník v provozní době: Vý-
stava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Boskovice. (do 16. 1.) * Letovice - MKS: 
Betlémy a vánoční zvyky (do 21. 12.) * Letovice - Galerie Domino: Betlémy 
Naděždy a Jaroslava Parmových (do 23. 1.).

Lysický zámek se otevřel pro Lysický zámek se otevřel pro 
širokou veřejnostširokou veřejnost

Akce. Adventní atmosféru mohli nasát také návštěvníci Státního zám-
ku Lysice. Kromě prohlídek vánočně vyzdobeného zámku si mohli v re-
nesančním salonku nakoupit adventní věnečky a další dekorace, svoji 
práci předvedl řezbář a zámecké zahradnice, k vidění byly paličkované 
betlémy, zájemci mohli ochutnat kastelánčin punč. 
„Chtěla bych  mto pozvat návštěvníky k nám na zámek ve dnech 
25. a 31. prosince, kdy pořádáme tradiční akci Vánoce na zámku. Při-
praveny budou prohlídky vyzdobených zámeckých komnat, otevřena 
bude i velká výstava historických loutek a loutkových divadel v před-
zámčí, stejně jako krámek U sluníčka a zámecká kavárna U kočáru,“ 
zve kastelánka Mar  na Medková-Rudolfová. Více na www.zameklysi-
ce.cz. (zpr)  Foto Pavel Šmerda

Bezplatné plavání pro pojištěnce VZP zahájeno každou lichou sobotu od 9 do 
10 hodin. Akce na listopad a prosinec: Každá vstupenka nad 150 korun je slo-
sovatelná. Hraje se o hodnotné ceny.  V pondělí a v pátek od 17 do 18.30 hodin 
je v plaveckém bazénu pro veřejnost pouze jedna dráha.

Pokračování ze str. 3 
Každopádně, jak jsem již uvedl, 

zkušených zaměstnanců v oboru 
gastronomie, hotelnictví a turis-
tiky s praxí v golfovém prostředí 
je opravdu velice málo. Pevně vě-
řím, že po ukončení studií nalez-
nou absolventi práci v této branži 
mnohem rychleji než jiní,“ doplnil 
Opluštil.

Podle Libuše Procházkové bude 
v  průběhu studia kladen důraz na 
rozvoj jazykových kompetencí 
a kompetencí spojených s komu-
nikací, na kulturně-společenský 
rozhled a orientaci v oblasti sportu, 
zejména pak golfu. „Odborné kom-
petence budou rozvíjeny v bloku 
odborných předmětů zaměřených 

na problematiku ekonomiky, or-
ganizace a řízení provozu fi rmy. 
Součástí studia bude i výuka hry 
golfu, golfových pravidel a golfo-
vé etiky. Učební praxi budou žáci 
vykonávat v obchodních fi rmách  
a golfových resortech,“ vysvětlila 
Libuše Procházková.

Absolventi tohoto oboru  se pod-
le ní  uplatní zejména v povoláních 
zaměřených na výkon ekonomic-
kých, administrativních, obchod-
ních  a organizačních činností ve 
všech typech organizací, včetně 
veřejné správy. Vzhledem ke spe-
cializaci na sportovní management 
se jejich možnosti rozšíří o pozice 
managerů a provozních pracovníků 
sportovně rekreačních areálů.

Studenti nového 
oboru si při výuce...
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