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Požár střechy zničil rodinný dům v Lipůvce
Pavel Šmerda

Lipůvka - Dvoupodlažní rodinný 
dům v Lipůvce zcela zničil minu-
lé pondělí ve večerních hodinách 
požár. Na místě zasahovalo deset 
jednotek hasičů, ke zranění osob 
naštěstí nedošlo. 

„Oheň vypukl na střeše domu 
v okolí komína a rychle se šířil. 
Protože při příjezdu prvních požár-
ních jednotek už byla celá střecha 
domu v plamenech, krajské ope-
rační a informační středisko HZS 
na žádost velitele zásahu vyhlásilo 
druhý stupeň požárního poplachu. 
K likvidaci požáru se tedy postup-
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Areál boskovického Krasu 
má nového majitele

ně sjely profesionální jednotky ze 
stanic v Blansku a Tišnově a dob-
rovolné jednotky z Lipůvky, Kuři-
mi, Černé Hory, Drásova, Vranova, 
Lelekovic, Tišnova a Bořitova,“ 
řekl mluvčí jihomoravských hasičů 
Jaroslav Haid.

V hořícím domě nikdo nebyl 
a hasiči museli dovnitř vniknout 
násilím. Proti plamenům na střeše, 
které se záhy rozšířily na celý dům, 
postupně nasadili pět vodních prou-
dů, vodu navíc doplňovali z čerpa-
cího stanoviště v Lažanech. Kromě 
hašení také chránili před ohněm 
sousední dům. „Účinný zásah kom-
plikoval obtížný přístup k objektu. 
Dům stojí na kopci na okraji obce 
a příjezdová komunikace byla kluz-
ká a téměř nesjízdná. Z části kopce, 
kam se hasiči s cisternami dostali, 
bylo nutné vodu nahoru dopravovat 

hadicovým vedením,“ doplnil Haid. 
Během požáru se propadla prohoře-
lá střecha i část stropu domu. 

Požár se podařilo dostat pod 
kontrolu krátce po jedenadvacáté 
hodině, rozebírání konstrukce stře-
chy a stropu a dohašování lokálních 
ohnisek hoření pokračovalo do noč-
ních hodin. 

Deset let starý dvoupodlažní 
dům požár prakticky zničil. Škodu 
vyšetřovatel podle předběžného 
odhadu vyčíslil na čtyři miliony 
korun. Podle dostupných informací 
majitel domu uvnitř zatopil v krbu 
a z objektu odešel. Oheň se rozho-
řel v okolí komínu, záhy na celou 
střechu a odtud také na obytnou 
část domu. Přesnou příčinu vzniku 
požáru zjišťují vyšetřovatelé HZS 
JmK spolu s experty Policie České 
republiky.

- 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 HZS BlanskoFoto HZS Blansko

Stávka se dotkla především škol

Pavel Šmerda

Boskovice - Areál zkrachovalé-
ho oděvního podniku Kras v Bos-
kovicích má nového majitele. Za 
sedmadvacet milionů korun ho 
koupila boskovická společnost 
EKO-DOMOV. 

Její jednatel Pavel Schwarzer 
plánuje postupnou revitalizaci 
objektu a jeho další oživení. Výnos 
z prodeje by navíc insolvenčnímu 
správci měl pomoci splatit ales-
poň část dluhů, které po slavném 
výrobci obleků zůstaly. Peníze by 
tak mohli získat i bývalí zaměst-
nanci Krasu, kteří před lety odešli 
z práce bez výplat.

„Prodej takového objektu není 
jednoduchý. Fakt, že se to podaři-

lo za 27 milionů korun, považuje-
me v dnešní době za úspěch. Tím 
ale konkurz samozřejmě nekončí. 
Bude trvat ještě dlouhou dobu, 
protože je tam několik soudních 
sporů,“ řekl správce konkurzní 
podstaty Vlastimil Hovad s tím, 
že co se týká jednotlivých věřitelů, 
peníze budou vypláceny ve dvou 
etapách. „První přijdou na řadu 
zaměstnanci. Jenom doufám, že 
nebudou hned telefonovat, že chtějí 
peníze. (úsměv) Nejdříve je dosta-
nou koncem března, má to svoje 
administrativní náležitosti. Jedná 
se celkem o asi sto padesát lidí. Ty 
nyní kontaktujeme, budeme chtít 
jejich čísla účtů a začneme jim posí-
lat peníze. Pokud vše půjde dobře, 
do konce dubna 2011 by mohli 

mít všichni uhrazeny dlužné mzdy. 
Další věřitelé budou uspokojeni až 
po skončení konkurzního řízení, to 
může být za rok až dva,“ doplnil 
správce konkurzní podstaty.

Jak prozradil nový majitel areá-
lu Pavel Schwarzer, jeho záměrem 
je především revitalizovat tento 
významný objekt v centru měs-
ta, zlepšit jeho vzhled a přeměnit 
ho na středisko obchodu a služeb. 
„Chceme sjednotit malé a střední 
fi rmy z regionu, které poskytují 
služby, a udělat tam obchody vše 
pro dům a pro byt, kde by zákazník 
dostal nejen zboží, ale i dodávku 
a montáž,“ uvedl s tím, že stávající 
fi rmy se nemusejí bát, že by muse-
ly svoje místa opustit. 

 Pokračování na str. 4

Blanensko a Boskovicko - Stáv-
ka státních zaměstnanců, která se 
konala minulou středu, běžný život 
blanenského okresu nijak neomezi-
la. Připojilo se k ní několik škol, kde 
protestovali kromě učitelů většinou 
jen pracovníci stravování nebo uklí-
zečky. Naopak úředníci měst a obcí 

absolvovali normální pracovní den, 
někde pouze na viditelné místo 
umístili informaci o stávce. Zavře-
no měli v blanenské Okresní správě 
sociálního zabezpečení, kde si úřed-
níci vzali neplacené volno. 

Stávkovalo se například v SOŠ 
a SOU Blansko. „Od středečního 

rána to byli dva zaměstnanci, dal-
ší se přidali až po poledni. Jednalo 
se především o mistry odborného 
výcviku a správní zaměstnance, 
několik bylo i učitelů. Rozvrh 
hodin byl provizorní,“ upřesnil 
ředitel školy Pavel Čípek. 

 Pokračování na str. 4

Nemocnice je nejlepší v kraji
Blansko - Nemocnice Blansko 

se může pochlubit významným 
úspěchem. V rámci celostátní 
ankety Nemocnice 2010 byla mezi 
zdravotnickými zařízeními v Jiho-
moravském kraji nejúspěšnější 
hned ve dvou ze tří hodnotících 
kritérií. 

Na nejvyšší příčku se dostala ve 
spokojenosti pacientů a z pohle-
du fi nančního zdraví nemocnice, 
v podkategorii příspěvkové spo-
lečnosti. V této kategorii se navíc 
umístila na druhém místě v rámci 
celé České republiky. Do průzku-
mu, který organizovala nevládní 

organizace HealtCare Institute, se 
letos zapojilo více než 40 tisíc lidí. 

„Je to pro nás vynikající úspěch, 
zvláště si ceníme hodnocení paci-
entů. Je vidět, že cesta, kterou 
v nemocnici jdeme, je nastoupena 
správným směrem. 

 Pokračování na str. 4

Boskovič   žili vánočním jarmarkemBoskovič   žili vánočním jarmarkem

Jarmark. Masarykovo náměs   v Boskovicích ovládl již třináctý Vánoční jarmark tradičních řemesel a výrob-
ků. V kulturním programu se střídaly dě   z Mateřské školy Boskovice, vystoupila šermířská skupina GARD, 
dětský folklórní soubor Borověnka a uváděly se jarmareční pohádky. Nechyběl ani živý betlém a tři králové. 
Jarmark zahájil příjezd Pána z Boskovic (viz foto). Další fotografi e na str. 2.  Foto Radim Hruška

Vážení čtenáři, 
děkujeme vám za 

přízeň, kterou jste 
věnovali Zrcadlu 

v roce 2010. 

Přejeme vám pohodové 
a klidné prožití 

vánočních svátků 
a v příštím roce 

hodně zdraví, štěstí 
a osobní pohody.

Pavel Šmerda, šéfredaktor 
Zrcadla Blanenska 

a Boskovicka
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Výzva lékařů Děkujeme-odcházíme se v blanenském okrese zatím příliš neujala

Nemocnice se nemusí bát odlivu lékařů

Marta Antonínová

Adamov - Do 
křesla starosty 
Adamova usedl 
nově šestatřiceti-
letý Roman Pilát. 
Je ve funkci do-
slova pár týdnů 
a my jsme ho po-
žádali o rozhovor, aby se představil 
a seznámil nás se svými plány do 
budoucna.

Jaký je váš vztah k městu Ada-
movu? 

Narodil jsem se sice ve Vyškově, 
ale s rodiči jsme se do Adamova 
nastěhovali, když mi byly asi dva 
roky. Rodiče dostali náborový byt 
a pracovali v Adamovských strojír-
nách. To už je třiatřicet let. Chodil 
jsem tu do školy, jsem tu doma. 

Základní školou ale vaše studia 
neskončila...

Maturoval jsem na Střední prů-
myslové škole v Jedovnicích. Ná-
sledně jsem absolvoval bakalářské 
studium na VUT Brno - Fakultě 
podnikatelské v oboru daňové po-
radenství a začal jsem podnikat. 
Právě teď jsem dokončil manažer-
ské studium na VUT Brno - Brno 
Business School - Fakultě podni-
katelské, program Master of Bu-
siness Administration, validováno 
Nottingham Trent University Velká 
Británie. Dizertační práci jsem ode-
vzdal a začátkem příštího roku mne 
čeká promoce. Souběžně s ode-
vzdáním dizertace jsem začal v září 
studovat soukromou vysokou školu 
Akademii STING v Brně. To jsem 
ještě netušil, jak dopadnou volby. 
Minulý týden padlo rozhodnutí stu-
dium na této škole přerušit.

Post adamovského starosty za-
sáhl i do vašich podnikatelských 
ak  vit?

Starostování je pro mě teď jed-
noznačně na prvním místě. Z fi rmy 
však z pozice jednatele a společ-
níka neodcházím. Svou práci jsem 
tam však již dříve kvůli studiu na 
vysoké škole a volbám omezil na 
úroveň, která se slučuje s funkcí 
starosty.

Jaké máte zkušenos   s komu-
nální poli  kou?

Sedm let jsem byl členem kon-
trolního výboru, pak tři roky jeho 
předsedou. V polovině minulé-
ho volebního období jsem se stal 
zastupitelem a později i radním 
města. Takže co se týče přehledu 
o fungování města, jsem v obra-
ze. Kandidoval jsem za Sdružení 
nezávislých kandidátů. Do voleb 

jsem vlastně šel už počtvrté, letos 
poprvé jsem byl v podstatě lídrem 
sdružení, i když na přípravě pro-
gramu se pochopitelně podílelo 
větší množství lidí. 

Funkci místostarosty vykonává 
bývalý starosta Jiří Němec. Je to 
výhoda či nevýhoda pro vaši prá-
ci?

Jednoznačně je to velká výhoda. 
Oceňuji, co v minulém období pro 
město udělal. Mám v něm velmi 
dobrého partnera. To je pro mne 
důležité. Naše spolupráce je od po-
čátku naprosto korektní, vzájemně 
se v některých kompetencích dopl-
ňujeme. 

S jakými plány a předsevze  mi 
vstupujete na adamovskou rad-
nici?

Za jeden z klíčových úkolů po-

važuji zlepšení komunikace měst-
ského úřadu s veřejností. Druhou 
věcí je informovanost občanů. 
V programu máme mimo jiné ob-
novení infokanálu, které se budu 
snažit prosadit. Upravíme i webo-

vé stránky města, mám plán, jak 
změnit Adamovský zpravodaj. Rád 
bych se zasadil o celkovou lepší 
propagaci města. Do mé kompeten-
ce patří mimo jiné záležitosti spo-
lečností Adavak a ZTA, které jsou 
ve vlastnictví města. Tam bych si 
chtěl podržet strategický dozor 
a dohlížet na klíčová rozhodnu-
tí, i když je potvrzuje rada města. 
Dále je to problematika veřejného 
osvětlení, protože nejsem zastán-
cem řešení, které údržbu a případ-

nou obnovu předá externí fi rmě. 
Rozhodnutí samozřejmě padne až 
na základě posouzení ekonomic-
kých parametrů. A samozřejmě je 
tu řada dalších oblastí.

Můžete být trochu konkrétněj-
ší?

Právě v těchto dnech se chystá 
programové prohlášení rady města. 
Rád bych maximálně podpořil úpra-
vy prostranství kolem kostela svaté 
Barbory, do jisté míry i přesun cen-
tra města právě do tohoto prostoru. 
Chci prosadit generální opravu ma-
teřské školy v Jilemnického ulici. 
Zamyslet se musíme nad Domem 
služeb v Adamově III, nad možností 
obnovy osvětlení cesty k „novému“ 
hřbitovu. V neposlední řadě je to 
podpora kultury, pozornost bytové-
mu a nebytovému hospodářství měs-
ta a další.  Pokračování na str. 4

Nový adamovský starosta Roman Pilát má velké plány

náš rozhovornáš rozhovor
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Kapři budou 
i ve Sloupečníku

Blansko - Prodejních míst vá-
nočních kaprů je hodně. Tradiční 
zákazníci využívají v hojné míře 
nabídky Místní organizace Mo-
ravského rybářského svazu Blan-
sko, která své služby poskytuje 
v prostorách sádek ve Sloupeční-
ku. Letošní rok nebude výjimkou. 
„Kapra, kterého máme připraveno 
dvacet metráků výběru a dva met-
ráky v jedničce, začneme prodávat 
v neděli 19. prosince od 9 hodin, od 
pondělka budou k mání již tradič-
ně i pstruzi. Ti budou v množství 
podle poptávky,“ uvedl předseda 
organizace Jan Pleskač. Jak dodal, 
zákazníkům jejich odborníci podle 
přání rybu upraví. „Srdečně všech-
ny zveme,“ těší se. (bh)

Tradice. Boskovické Masarykovo náměstí ovládl v pátek a sobotu vánoční jarmark. Jako každoročně ho zahájil příjezd Pána z Boskovic. Na lidi 
čekala řada stánků s tradičními řemesly a dalším vánočním sortimentem. V bohatém programu vystoupily například děti z boskovických škol, 
šermíři či hudebníci.  2x foto Radim Hruška

Nákupní horečka vrcholí, 
inspektoři jsou ve střehu

Blansko - Do Vánoc chybí jen pár dní. Neodmyslitelně k nim patří také 
nákupní horečka. Česká obchodní inspekce je pochopitelně v pohotovos-
ti. „Neznamená to, že bychom vyvíjeli intenzivnější činnost, pracujeme 
normálně, jen řešíme více podnětů zákazníků,“ říká její pracovník Josef 
Němec, který každou lichou středu kvůli bližšímu kontaktu se stěžovateli 
úřaduje v Blansku v prostorách živnostenského úřadu. „Tuto službu ob-
čané vítají, navštěvuje nás jich stále víc a víc, nemusí jezdit až do Brna,“ 
těší ho.

Jak říká, poradenská služba hlavně chrání spotřebitele, když řeší reklama-
ce, nepoctivost prodejců a problémy s tím spojené. „Nejvíce teď bojujeme 
s tím, že hlavně starší lidé, jak se říká, naletí při prodejních předváděcích 
akcích. Nepřečtou si pořádně smlouvu, zadluží se a mají pak problémy se 
splácením. To je nejčastější chyba.  Pokračování na str. 4

Blansko - Pět nových nízkopod-
lažních autobusů pořídila společnost 
ČAD Blansko. Cestující se s nimi 
mohou setkat na linkách IDS JMK 
především na Jedovnicku. 

„Autobusy Irisbus Iveco Crossway 
LE jsou v přední části nízkopodlažní 
a u druhých dveří vybavené mecha-
nickou plošinou, takže umožňují po-
hodlný nástup a výstup imobilních 
občanů, včetně vozíčkářů, starších 
lidí či rodičů s kočárky. Celková ob-
saditelnost vozu je 88 míst, z toho 
je 45 míst k sezení. Autobusy mají 
motor o výkonu 243 kW splňujícím 

nejpřísnější emisní normu Euro 5 
a byl do nich instalován informační 
systém Bustec,“ řekl ředitel dopravní 
společnosti Jiří Šebela. Jak zdůraz-
nil, po letošním nákupu pěti autobu-
sů Crossway LE budou bezbariérová 
vozidla tvořit už téměř dvacet pro-
cent vozového parku osobní dopravy 
ČAD Blansko. 

Podle předsedy představenstva 
Lubomíra Stokláska bude obno-
va a modernizace vozového parku 
osobní dopravy blanenského ČAD 
prioritou i v dalším období. „V prů-
běhu následujících čtyř let chceme 

pořídit 20 nových autobusů, pět 
z nich pro MHD a zbývající pro pří-
městskou linkovou dopravu, čímž by 
se průměrné stáří vozidel snížilo ze 
současných 6,8 na pouhých pět let,“ 
uvedl Stokláska. S novým vedením 
města Blanska chce dopravní fi rma 
spolupracovat při optimálním řešení 
plánované výstavby nového blanen-
ského autobusového nádraží. Připra-
vuje rovněž řadu projektů v rámci 
rozvoje dopravních služeb zaměře-
ných na podporu cestovního ruchu 
v oblasti Moravského krasu i celého 
regionu.  (pš, zpr)

Na Jedovnicku jezdí nové autobusy

Radim Hruška

Boskovice - Už jednadvacet let 
jsou čeští lékaři ignorováni a na 
okraji zájmu. Personální devastace 
nemocnic pokračuje. Mladí lékaři 
odchází do ciziny. Nedopusťme, 
aby byla situace ještě horší. Ná-
stupní plat lékaře je asi čtrnáct 
tisíc čistého měsíčně. Plat lékaře 
ve státní nemocnici po dvaatřiceti 
letech praxe je asi třiadvacet tisíc 
čistého měsíčně. Takovými slovy 
začíná výzva Děkujeme-odchází-
me, která vyzývá doktory, aby ke 
konci roku podali výpověď, pokud 
se nepodaří zlepšit situaci ve zdra-
votnictví. V celé republice se k ní 
připojily stovky lékařů. Náš region 
je, zdá se, výjimkou. V blanenské 
nemocnici hromadné podávání vý-
povědí nehrozí a podobně jsou na 
tom také Boskovice. 

„V boskovické nemocnici ne-
funguje lékařský odborový klub, 
ale odborová organizace. Ofi ciálně 
jsem dostal informaci o tom, že by 
se chtěli k výzvě připojit pouze ně-
kteří lékaři z chirurgického odděle-
ní. Kolegové mezi sebou o výzvě 
hovoří, ale že bych dostal na stůl 
výpovědi, které mají platit od prv-
ního ledna příštího roku, se zatím 
nestalo. Ale samozřejmě připravu-
jeme krizový scénář. Budeme dis-
kutovat i s vedoucími jednotlivých 
oddělení, kteří budou mít za úkol 
vypracovat opatření, jak v případě 
odchodu lékařů zajistí chod svých 

pracovišť,“ vysvětlil jednatel bos-
kovické nemocnice Rostislav Ver-
ner. 

Jak řekl, pokud by lékaři ode-
šli ve větším počtu, musely by se 
omezit určité oblasti péče a utlumit 
některé výkony. S největší prav-

děpodobností by tak nemocnice 
přešla do režimu řešení akutních 
a životohrožujících stavů. Pláno-
vané operační výkony by se muse-
ly omezit nebo úplně utlumit.

„V souvislosti s výzvou lékařů 
mám poněkud schizofrenní poci-

ty. Na jedné straně jsem totiž lékař 
a na druhé jednatel, který se musí 
starat o bezproblémový chod ne-
mocnice. V naší republice se ob-
jevila první generace lékařů, která 
se byla schopna nějakým způso-
bem semknout a vytvořit jednotný 

postoj. Jak se k tomu bude stavět 
veřejné mínění, to je otázka. Už 
jsem zaznamenal negativní ohlasy 
ze strany občanů a pacientů, ale 
i takové, které akci podporují,“ vy-
světlil Verner.

Platové podmínky lékařů určuje 
v Boskovicích přímo nemocnice 
na základě výsledků hospodaření. 
V nejbližší době bude chtít ve-
dení zařízení po primářích, aby 
promluvili s lékaři a zjistili, kolik 
jich o odchodu uvažuje. Pokud se 
rozhodnou podat výpověď do kon-
ce roku, tak jim začne od prvního 
ledna běžet dvouměsíční výpověd-
ní lhůta. To znamená, že do konce 
února by ještě měli pracovat, pokud 
nebudou chtít čerpat dovolenou. 

Podle Vernera se v příštím roce 
o razantnějším navýšení platů lé-
kařů neuvažuje. „Nová úhradová 
vyhláška počítá s tím, že dojde ke 
snížení příjmu od zdravotních pojiš-
ťoven o dvě procenta. Naší snahou 
je spíše stabilizace ekonomiky tak, 
abychom nemuseli snižovat mzdy. 
To znamená udělat úsporná opatření 
ve všech možných úsecích, ale v po-
ložce mezd zůstat na současném sta-
vu. Případně se budeme snažit najít 
takové alternativy, abychom mohli 
alespoň meziročně zajistit infl ační 
nárůst. To je naše představa. Ra-
zantní zvyšování mezd si nemohu 
dovolit, protože ekonomická situa-
ce není úplně optimální, zatím ani 
neznáme defi nitivní znění úhradové 
vyhlášky,“ doplnil Verner. 

Nemocnice Boskovice.  Foto archiv MěÚ BoskoviceNemocnice Boskovice.  Foto archiv MěÚ Boskovice

Důchodce přejel
v Blansku

starší ženu
Blansko - Těžká zranění utrpěla 

v pátek 10. prosince kolem jede-
nácté hodiny dopolední v Blansku 
dvaašedesátiletá žena. Když pře-
cházela silnici v blízkosti benzí-
nové čerpací stanice ve Svitavské 
ulici, tak ji srazilo osobní auto Fiat 
Punto, které řídil pětašedesátiletý 
řidič. 

„U řidiče ani u chodkyně neby-
lo zjištěno, že by požili alkohol. 
Kdo nehodu zavinil, policisté za-
tím šetří. Na vozidle vznikla ško-
da ve výši pět tisíc korun,“ přidala 
podrobnosti blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Vlak se srazil 
s autem

Velké Opatovice - Na nechráně-
ném železničním přejezdu u Vel-
kých Opatovic se v pátek 10. pro-
since krátce po poledni srazilo 
osobní auto značky Fiat s projíždě-
jícím vlakem. 

V autě jeli dvaapadesátiletý ři-
dič a jeho čtyřiatřicetiletá spolu-
jezdkyně. Při střetu nebyl nikdo 
zraněn. Příčiny nehody zatím šetří 
policisté, situaci na místě zkouma-
la také drážní inspekce. Zatím není 
jasné, zda v době, kdy auto vjelo na 
železniční přejezd, bylo v činnosti 
signalizační zařízení. Při nehodě 
vznikla škoda ve výši sto tisíc ko-
run.  (hrr)

Chtěl podvést
pojišťovnu

Jedovnice - Faktury v celkové 
hodnotě téměř tři sta tisíc korun za 
opravu chaty v Jedovnicích, na kte-
rou spadl při vichřici v červnu le-
tošního roku vzrostlý strom, před-
ložil na pojišťovnu k proplacení 
osmatřicetiletý majitel rekreačního 
objektu. 

Pracovníci pojišťovny však na 
místě škodní události zjistili, že 
rozsah fakturovaných prací ne-
odpovídá skutečně provedeným 
opravám. Celou věc proto předali 
policistům, kteří v současnosti šet-
ří, zda nedošlo k naplnění skutkové 
podstaty trestného činu pojistný 
podvod.  (hrr)

Opilý řidič
způsobil nehodu

Boskovice - V opilosti usedl ve 
středu 8. prosince krátce před čtvr-
tou odpolední za volant osobního 
vozu Alfa Romeo šestadvacetiletý 
řidič. Nedojel však daleko. V bo-
skovické Bílkově ulici totiž ne-
zvládl řízení, v rychlosti vyjel do 
protisměru a tam se bočně střetl 
s právě projíždějícím vozem Škoda 
Felicia. 

„Při nehodě nebyl nikdo zraněn, 
dechová zkouška u řidiče však 
prokázala, že před jízdou značně 
popil. V dechu měl 2,45 promile. 
Na vozech vznikla škoda přibližně 
sedmdesát tisíc korun,“ vysvětli-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.  (hrr)
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Zdeněk Moravec z Blanska 
se těší na angažmá v Las Vegas

INZERCE

V.I.P.

První vicemiss Zrcadlo 
2010 Veronika Hladíko-
vá odcestovala dva dny 
po inálovém večeru 
soutěže do Thajska, 
kde tři měsíce pracuje 
jako modelka. Na 
stránkách Zrcadla se 
s vámi podělí o své 
zážitky, pocity a zku-
šenosti z této svojí pracovní cesty.

Jak jsem již psala minule, po pár týdnech 
v Thajsku jsem se přesunula do Indonésie, 
protože agentura v Bangkoku nám nedávala 
žádné castingy a tím pádem jsme neměli 
žádnou práci. Spousta holek odjížděla jinam, 
takže jsem i já nenápadně naznačila svojí 
skautce, jestli by nebylo lepší odcestovat 
pryč. Souhlasila, po dvou nebo třech dnech 
jsem měla zabookovanou letenku, rychle 
jsem se zbalila a zamířila do Indonésie. 
Přílet na Jakartu mě velmi překvapil. Poměr-
ně malé letiště, z letadla jsem viděla, že něk-
teré části města jsou zatopené. Často tu prší, 
ale to nic nemění na tom, že je hrozné vedro. 

Náš apartmán je velmi krásný, nemůžu si na 
nic stěžovat. Jediné, co nám tu chybí, je prač-
ka, takže musíme své oblečení dávat paní, co 
sem chodí uklízet.
V agentuře jsme dvě, já a maďarka, což je 
překvapivé, protože tu všude hlavně pře-
važují Rusky, ale také holky z Uzbekistánu, 
Ukrajiny, Kazachstánu atd. Někdy je těžké 
s nimi vyjít, protože se skoro vůbec nebaví 
s ostatními a jsou schopné se začít hádat 

s nejuznávanějšími lidmi přes módu v zemi. 
Ještě jsem s nikým naštěstí neměla problém 
a s mojí spolubydlící vycházím naprosto 
skvělě. Přesně jsme si padly.
Uvědomuji si, že jsem zatím moc nepsala o své 
práci. Tak to napravím. Asi nejvíce jsem ráda 
za přehlídku Fashion Bazar Concerto 2010. Je 
to jedna z největších akcí na Jakartě a je velice 
těžké se na ni dostat. Potkala jsem se tam z 
nejuznávanějšími designery, maskéry, stylisty, 
takže si této zkušenosti moc vážím. Kdybych 
měla říct, jestli mě baví víc focení nebo pře-
hlídky, často nad tím přemýšlím a dospěla 

jsem k tomu, že přehlídky jsou více o čekání. 
Hodinu vám dělají make up a potom už jenom 
čekáte. A to musíte být na místě třeba od 
8 hodin ráno a přehlídka je v 8 nebo 9 večer. 
Na druhou stranu těch pár minut na mole vás 
„nakopne“ a užijete si to. Asi záleží na tom, co 
je to za typ focení a přehlídky.
I když je moje agentura stará asi jen tři 
měsíce, tak si nemůžu stěžovat. Skoro pořád 
pracuji a nebo chodím na různé večírky, které 

máme povinné, protože jsou tam opět lidé z 
módy. Majitelka agentury je jako naše kama-
rádka a bookeři také. Ve volném čase toho 
není moc, co by se dalo dělat. Jelikož ulice 
nejsou zrovna čisté a převážně tu chybí chod-
níky, nemůžete se ani projít po městě. Nejčas-
těji si tedy jdeme zaplavat nebo do nákupního 
centra, kde spousta lidí tráví většinu volného 
času, protože se tu dá najít skoro všechno. 
Na závěr bych čtenářům Zrcadla chtěla 
popřát krásné Vánoce a v novém roce hodně 
zdraví, štěstí a pohody.
 Zdraví Veronika Hladíková

T   V  HT   V  H

Pavel Šmerda

Žernovník - Zpěvačka Tereza Kendlová se v 
závěru roku rozhodně nenudí. Nafo  la a pokř  -
la svůj první kalendář, připravuje novou desku, 
navíc v Polsku nazpívala ústřední píseň k nové-
mu animovanému fi lmu z produkce Walta Dis-
neye Na vlásku.

Terezo, jaké máš nejbližší plány?
Chystám nové album, na kterém usilovně pra-

cuji už nějakou dobu. Vyjde v příš  m roce. Už 
první singl Schody z nebe je hodně hodně úspěš-
ný, protože na youtube ho už vidělo více než mili-
on lidí. Jsem ráda, že funguje internet, protože 
česká rádia docela odmítají hrát českou hudbu. 

Slyšel jsem, že tvůj hlas bude slyšet 
i v kině...

Nazpívala jsem ústřední píseň k animované 
pohádce od Walta Disneye Na vlásku. Do kin pů-
jde 27. ledna. Co jsem měla možnost vidět, je to 
moc hezká pohádka pro celou rodinu, ve které 
nechybí velmi příjemný humor. 

Jak na tebe vůbec producen   přišli?
Disney pro Evropu funguje v Polsku. Pro-

ducen   se bavili o tom, koho v Česku oslovit a 
padlo moje jméno. Jsem za to ráda. Je to nová 
zkušenost. Nedávno jsem byla ve Varšavě točit 
videoklip. Je moc hezký, jsem tam jak já, tak 
záběry z pohádky. 

V poslední době toho máš docela hodně. 
Kalendář, nová deska... Neplánuješ dovolenou?

Pokud narážíš na to, že je sníh, tak já roz-
hodně nejsem zimní typ. Zimu nemám ráda 
a na hory se určitě nechystám. Ale rádi bychom 
s přítelem někam odjeli, protože už jsme hodně 
unavení a přepracovaní. Navíc v létě jsme ani 
nikde nebyli, protože jsme to kvůli práci prostě 

nes  hli. Doufám, že bychom mohli někam vyra-
zit, ale jak se tak dívám do diáře, mám spoustu 
vystoupení, do toho příprava nové desky, takže 
pochybuji, že to vyjde. 

A případně vysněná lokalita?
Hlavně, ať je tam třicet plus, hezká pláž, čistý 

hotel a dobré jídlo. To mi stačí. (úsměv)

Tereza Kerndlová zazpívá 
v pohádce od Walta Disneye

Hrajte o lístky na Vánoční 
koncert Evy Pilarové

V úterý 21. prosince od 19.30 hodin se v sále Dělnického domu 
v Blansku koná Vánoční koncert Evy Pilarové. Diváci se mohou těšit na 
největší hity této legendární zpěvačky, které se budou střídat s krásný-
mi vánočními melodiemi (Bílé Vánoce, Tichá noc, Ave Maria…) a čes-
kými koledami (Nesem vám noviny, Dej Bůh štěs   tomu domu, Pastýři 
nespěte, Narodil se Kristus Pán…). 

Ve spolupráci s pořadatelem jsme pro vás připravili soutěž o dva-
krát dvě vstupenky na akci. Jak vyhrát? Úkol je jednoduchý. Stačí, když 
správně odpovíte na následující otázku, svoji odpověď s telefonním 
číslem pošlete nejpozději do pátku 17. prosince na adresu Zrcadlo Bla-
nenska a Boskovicka, nám. Svobody 2, 678 01 Blansko, příp. na e-mail 
soutez@zrcadlo.net a pak už budete jen čekat, jestli se na vás usměje 
štěs   a budete vylosovaní. 

Kolikrát vyhrála Eva Pilarová anketu Zlatý slavík?

Pokud nevíte odpověď nebo nechcete soutěžit, lístky si můžete 
zajis  t v předprodeji v blanenské informační kanceláři Blanka v Rožmi-
tálově ulici. (zbb)

Bára Šenková
zazpívala

sportovcům
Lysice - Finalistka letošního roč-

níku soutěže Miss Zrcadlo Bára 
Šenková z Lipovce zpestřila svým 
krásným zpěvem vyhlášení nejlep-
ších sportovců, kolek  vů a trenérů 
okresu Blansko, které se konalo 
v pátek večer v Hotelu Lidový dům 
v Lysicích. 

„Jsem moc ráda, že jsem dostala 
možnost vystoupit na této význam-
né akci,“ svěřila se sedmnác  letá 
studentka Cyrilometodějského 
gymnázia a Střední odborné školy 
pedagogické Brno. Nutno podo-
tknout, že při písničce Samotářka 
z muzikálu Bídníci v jejím podání 
naskakovala většině přítomných 
husí kůže.  (pš)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Zdeněk Moravec. 
O málokterém občanu Blanska se 
mluví koncem roku jako o něm. 
Nejen ve městě. Proslavil se to  ž po 
celé republice. Přitom to byl vždy 
nenápadný skromný mladý muž a je 
jím stále. Přestože nedávno ve dvo-
jici s Petrem Horníčkem jako siloví 
gymnasté v duu DaeMen vyhráli 
soutěž Česko Slovensko má talent 
na televizi Prima. Prémie za vítězství 
kolem dvou milionů korun a několi-
kaměsíční angažmá v americkém Las 
Vegas, to je téměř pohádková odmě-
na. Jak se o ni borci podělili? „Za  m 
nijak, peníze nám ještě nepřišly, ani 
netuším, jakým způsobem to bude 
zdaněné,“ usmívá se Zdeněk Mora-
vec.

Absolvent Základní školy v Erbe-
nově ulici vzpomíná z té doby 
zejména na tělocvikáře Milana 
Vránu. „Ten mi poprvé ukázal krásu 
sportu, naučil tréninkové poc  vos-
 . S ním jsem se zúčastnil dětských 

olympiád ve Sloupu,“ vzpomíná. 
Gymnas  ka ale přišla na řadu až 
na gymnáziu. „Profesora Rychnov-
ského jsme nějak naštvali a on nám 
dal za trest cvičit na známky. Ale 
paradoxně mně se to zalíbilo a od 
čtvrťáku jsem začal s  mto spor-
tem tak, že jsem chodil do kroužku 
k panu Mar  nkovi, později jsem ho 

provozoval i závodně,“ říká šesta-
dvace  letý muž, který po nástu-
pu na Masarykovu univerzitu, kde 
vystudoval matema  ku a fyziku, 
nastoupil do brněnského Sokola.

Jak říká, protože začal tréno-
vat pozdě, k žádným špičkovým 
výsledkům se nedostal. „Nejlepší 
umístění? Šesté místo na mistrov-
ství republiky na kruzích. Ty jsem si 

zamiloval. Přestože zkouším i jiná 
nářadí, na ně se chci specializovat,“ 
plánuje. Na prvním místě je ale pro 
něho zaměstnání. „V tom bude tro-
chu problém ve vztahu k Las Vegas. 
Dělám svoji práci rád a věřím, že 
mi odlet a několikaměsíční absen-
ci zaměstnavatel umožní. Přestože 
jsme teď tak trochu po soutěži 
v kurzu, nedělám si iluze, že bych se 

jen sportem mohl živit,“ má jasno 
Moravec.

Televizní soutěže doteď vůbec 
nesledoval. Silovou gymnas  ku 
s Petrem Horníčkem začali dělat 
rela  vně nedávno. „Já cvičím na 
nářadích, on dělá akrobu. Začali jsme 
zkoušet před třemi roky, protože 
jsme to viděli na internetu, teprve 
letos jsme se  m ale začali zabývat 

pořádně. Sestavu jsme předvedli na 
nějaké akci v lednu, pak v dubnu. 
Kamarád Aleš Procházka nás vyheco-
val, ať se přihlásíme do této soutěže. 
Že bychom si dělali nějaké šance na 
výhru, to ne. Ono to pak přišlo nějak 
samo,“ je stále ještě překvapen. 

Zdeňku Moravcovi se líbilo duo 
Ogor, které se umís  lo také vysoko 
v konkurenční soutěži na Nově. „My 
jsme se přihlásili na Primu, protože 
její soutěž vycházela ze světové-
ho originálu. Oni ale cvičili skvěle. 
I když trochu jinak než my. Snažili 
jsme se udělat sestavy s nějakým 
příběhem. Ogor sází víc na efekt, 
na výdrže. Moc se mi ale líbili, 
navíc jsou to sympa  č   lidé,“ posu-
zuje. Z umístění na nejvyšší příčce 
má radost, nijak je ale nepřeceňu-
je. „Peťa si to víc vychutnává, jemu 
pozornost médií dělá vyloženě 
radost. V zákulisí jsme si povídali 
třeba s Lucií Bílou, to mne těšilo. 
Ale protože jsme bezprostředně 
po vyhlášení absolvovali dlouho 
do noci  skovou konferenci, V.I.P. 
párty jsme si neužili. Když jsme se 
na ni konečně dostali, většina hos-
tů už byla pryč. Na nějaké slavení 
tedy už nebyl čas,“ popsal Zdeněk 
vítězný večer. Teď se těší na ame-
rické angažmá, na které by mělo 
dojít na jaře. „I když pořádně neví-
me, o co tam půjde, to se teprve 
dozvíme,“ krčí rameny.

Finále. Finále. Zdeněk Moravec vedle Lucie Bílé.Zdeněk Moravec vedle Lucie Bílé. Foto archiv Zdeňka Moravce Foto archiv Zdeňka Moravce Příště si 
přečtete:

Davídek Dostál vytančil pení-
ze na dobročinné účely.

Thajský deník Veroniky 
Hladíkové.

Novinka. Novinka. Tereza Kerndlová pokř  la nedávno svůj první kalendář.  Tereza Kerndlová pokř  la nedávno svůj první kalendář.  Foto Jiří TurekFoto Jiří Turek
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Jan Lonc odchází, lysický zámek tak bude mít nového zahradníka

Jsem rád, co jsem v Lysicích prožil
Pavel Šmerda

Lysice - Jan Lonc končí ve funkci 
vedoucího zámeckého zahradnictví 
v Lysicích. Svůj post opouští po 
roce a půl. Proč? Důvody vysvětlil 
v následujícím rozhovoru.

Každý by asi rád slyšel důvod 
vašeho odchodu. Můžete nám 
k tomu něco říci?

Mé rozhodnutí vyplynulo z mo-
mentální situace. Doma jsem ve vý-
chodních Čechách, mám tam určité 
závazky, které se jen velmi obtížně 
řeší na dálku. Možná namítnete, 
proč jsem tedy vůbec nastupoval. 
Během mého pobytu v Lysicích se 
pár věcí změnilo, ale hlavně, pokud 
něco nezkusíte, tak nikdy nepozná-
te, jaké to je. Nechtěl jsem jednou 
litovat, že jsem šanci pracovat 
v krásné zámecké zahradě v Lysi-
cích nevyužil. 

Mnohokrát jste byl srovnáván 
s bývalým zámeckým zahradní-
kem Evženem Kopeckým. Jak jste 
se s  m vyrovnával?

Víte, pan Kopecký tu byl mno-

ho let a zanechal v Lysicích velkou 
stopu. Ale když nastoupí nový člo-
věk, vnese do toho zase něco trochu 
jiného. Na panu Kopeckém jsem 
si cenil velikého zapálení pro obor 
zahradnictví. O tom ostatně svěd-
čí i to, že když jsem nastoupil, tak 
jsem se zde setkal s některými rost-
linami, které jsem viděl dříve jen 
v knížkách.

Měl jste během vašeho působe-
ní pocit, že musíte něco změnit?

To bych tak úplně neřekl. Pár věcí 
by se určitě našlo, ale spíše jsem si 
kladl otázku, jak to asi dělali naši 
předkové, řekněme o 200 až 300 
let nazpět. Určitě měli velmi kladný 
vztah k práci i zahradničení. To, co 
dnes řešíme chemickými postřiky, 
oni řešili častým pletím apod. Ne-
říkám že dnešní doba je tak špatná, 
ale stojí za to se v některých přípa-
dech inspirovat v minulosti. 

Co vám pobyt v lysickém zámec-
kém zahradnictví přinesl?

Tak rozhodně mi přinesl poznání 
něčeho, na co budu vzpomínat celý 
život. 

Jaká byla spolupráce s paní kas-
telánkou? 

Mám-li mluvit za sebe, tak se 
domnívám, že velmi dobrá. Nevím 
o žádném výrazném problému, ba 
naopak, často mi vycházela vstříc, 
byť by ani nemusela. Pokud se zdál 
být můj názor dobrý, uznala to a já 
zase respektoval ji. 

Je něco, po čem se vám bude 
v Lysicích stýskat? 

Určitě. To něco je samotný areál 
včetně zámku. Je zde cítit na každém 
kroku historie a kouzlo, jak bych tak 
řekl, „posvátné geometrie“, která se 
dříve často používala a na kterou se 
dnes tolik zapomíná. Když pracuje-
te ráno v parku, k tomu vám začíná 
svítit slunce třpytící se v kapkách 
rosy a v dálce vidíte panorama Bo-
skovické brázdy, máte někdy pocit, 
jakoby ta nádhera patřila celá vám. 
Každý okamžik je originál a je ne-
opakovatelný. Jsem rád, že jsem to 
mohl prožít. 

Kdybyste měl možnost něco 
vzkázat vašemu nástupci, co by to 
bylo?

To je těžká otázka. Asi bych mu 
řekl, ať se snaží se s celým areálem 
nejprve hluboce sžít, a on mu pak 
sám napoví, co má dělat. Někdy 
jsem měl pocit, že příliš pečlivou 
prací v parku vyháním ducha mís-
ta. Každé roční období a každý den 
je tam jiný, jinak krásný. Je škoda, 
že se třeba brzy na jaře neotevře 
pro veřejnost, byť jen na pár dní. 
Návštěvníci by ho tak měli mož-
nost spatřit v úplně jiném hávu, než 
jsou zvyklí. Nemyslím si, že by to 
pro zaměstnance zahrady mělo 
znamenat zápřah, aby udělali park 
krásný. Z jara je totiž krásný nejen 
díky drobným cibulovinám, ale 
i ve své určité divokosti. I uschlá 
větev v parku nemusí být vždy na 
první pohled ošklivá, vždyť je to 
příroda. 

Už víte, co budete v budoucnu 
dělat?

To vůbec netuším. Jisté je, že ta-
kové místo jako v Lysicích se bude 
u nás obtížně shánět. Zřejmě budu 
pokračovat v zahradní činnosti, kte-
rou jsem dělal do doby, než jsem 
nastoupil na zámek.

Pokračování ze str. 1 
Hlavní pro nás je, že si toho všimli 

naši pacienti, pro které hlavně všech-
ny změny a vylepšení děláme,“ řekla 
tisková mluvčí nemocnice Kateřina 
Ostrá s tím, že tento úspěch je dílem 
všech zaměstnancům nemocnice. 
„Chtěla bych jim za celé vedení ne-
mocnice touto cestou moc poděko-
vat,“ doplnila ředitelka nemocnice 
Vladimíra Danihelková. 

Vyhlášení 5. ročníku žebříčku 
českých nemocnic se konalo v rámci 
Středoevropské odborné konference 
Efektivní nemocnice 2010. Realizá-
torem projektu Nemocnice ČR 2010 
je nezisková organizace HealthCare 
Institute. Hlasování probíhalo, po-
dobně jako v minulých čtyřech le-
tech, přímo v nemocnicích pomocí 

rozsáhlé skupiny dobrovolných ko-
ordinátorů, kteří zajišťovali hladký 
průběh realizace sběru vyplněných 
tištěných dotazníků. Bylo také mož-
né hlasovat pomocí zabezpečeného 
elektronického dotazníku, který byl 
po celou dobu průzkumu dostupný 
na internetových stránkách www.
hc-institute.org. Dotazník obsahoval 
34 klíčových indikátorů. Průzkum 
spokojenosti pacientů a zaměstnan-
ců nemocnic začal 1. března a skon-
čil 31. října. Celkem se jej zúčast-
nilo více než 41 000 respondentů. 
Od roku 2006, kdy nevládní orga-
nizace HealthCare Institute s tímto 
rozvojovým projektem začala, se 
do něj dobrovolně zapojilo již přes 
120 000 respondentů, pacientů a za-
městnanců nemocnic.  (pš)

Blanenská nemocnice 
je nejlepší v kraji

Nákupní horečka
 vrcholí...

Pokračování ze str. 2
Lidé ani třeba zboží nedostanou 

a banka už je uhání. Těžko se to po-
tom někdy i soudně dokazuje,“ říká. 
Podle něho se také často řeší rekla-
mace se stavebními pracemi, neudě-
lanými kvalitně či v termínu.

Co se týká vlastního vánočního 
prodeje? „Nedodržuje se třeba cena 
u stromků, která by měla být podle 
jejich výšky, necertifi kované váhy 
u prodeje kaprů,“ uvádí příklad. Na 
co si tedy mají lidé dávat při ná-
kupu největší pozor? „Je třeba mít 
kvalitní informace o zboží. O ceně, 
kvalitě, záručních lhůtách, vyžádat 
si především doklad o zakoupení, 
to je základ. Vyžaduje-li to povaha 
výrobku, měl by být i přezkoušen,“ 
radí. Problémy jsou podle něho 
i s nákupem po internetu. „Nekalé 
obchodní praktiky se objevují. Ne-
důvěryhodné je již to, požaduje-li 
někdo zaplatit zálohu předem. Je-li 
fi rma seriózní, zboží doveze, před-
vede a předá s patřičnými doklady. 
To je třeba vyžadovat,“ radí inspek-
tor. Mnohdy totiž dochází k problé-
mům. „Zákazník si zboží převezme 
třeba od zásilkové služby a nevy-
zkouší je. Pak už se těžko zjišťuje, 
kdo to zavinil. Zda výrobce, pošta 
nebo prodejce, to je těžké,“ krčí ra-
meny Němec.

Jak říká, jen v rámci Brna a souvi-
sející oblasti čtvrtletně řeší inspekce 
v průměru více než 1400 podnětů. 
„Je toho opravdu hodně. Tak odha-
dem dvacet telefonátů denně. O Vá-
nocích je toho samozřejmě trochu 
víc. V létě pak řešíme zase třeba ne-
spokojenost zákazníků s cestovními 
kancelářemi,“ prozradil.  (bh)

Zapojili se do 
pokusu o rekord

Blansko - Žáci blanenské Zá-
kladní školy Dvorská se zapojili do 
pokusu o světový rekord. Spočívá 
v sestavení unikátní galérie znaků 
měst a obcí vyrobených z odpado-
vých materiálů. 

K akci se přihlásilo více než de-
vět set padesát škol z celé republi-
ky. Jaký materiál použili Blanenští? 
Polystyrén, uzávěry od plastových 
lahví, igelit či plastové kuličky, na 
výrobě pracovali více než dvacet 
hodin. (bh)

Areál Krasu 
má nového...

Pokračování ze str. 1 
„Firmy, které tam jsou, tedy sta-

vebniny, nábytek a koberce, pokud 
budou mít zájem, samozřejmě zů-
stanou, a doplní se dalšími tak, aby 
byl objekt životaschopný. Chci tam 
přestěhovat i naši fi rmu EKO-DO-
MOV, zvětšit stávající obchodní 
prostory a dále rozvíjet její čin-
nost,“ plánuje do budoucna Pavel 
Schwarzer. 

Podle jeho představ by v areá-
lu mohlo sídlit až deset menších 
a středních fi rem. „Předpokládám, 
že každá fi rma, která s námi do pro-
jektu půjde, zaměstná kromě stáva-
jících i nové lidi,“ domnívá se. 

Nový majitel chce areál také na-
bídnout k prodeji regionálních far-
mářských produktů a umožnit tak 
lidem v Boskovicích a okolí nákup 
kvalitních a zdravých potravin. Pavel SchwarzerPavel Schwarzer (vpravo) (vpravo).  Foto Pavel Šmerda.  Foto Pavel Šmerda

MAS připravuje 
nový projekt

Olešnice - Na spadnutí je zahájení 
nového projektu MAS Boskovicko 
Plus Krajem pověstí a bájí aneb Po-
věsti a pohádky od Svitavy, od Svrat-
ky. V současné době je téměř vše 
připraveno na představení počinu, 
ke kterému dojde na veletrhu cestov-
ního ruchu Regiontour 2011 v Brně. 
Cílem je zviditelnit region a přilákat 
do něj turisty.

 „Vznikla publikace ilustrovaných 
pověstí regionu s malovanou mapou, 
kde jsou uvedena jednotlivá místa 
pohádek a pověstí. Navíc jsme při-
pravili také rodinnou stolní hru. Je 
hotové i pexeso s kreslenými pohád-
kovými motivy regionu a skládačka, 
jakási vandrovní knížka s kreslenými 
obrázky na téma pověstí a prostorem 
pro pamětní razítka z jednotlivých 
míst nebo kreslené omalovánky 
a pohádkové puzzle,“ vysvětlil mís-
topředseda MAS Boskovicko Plus 
a autor publikace Zdeněk Peša. 

Jak doplnil, hlavně mládež by 
mohla zaujmout GPS hra posta-
vená na principu oblíbeného geo-
cachingu, při které budou zájemci 
hledat příslušná místa podle sou-
řadnic GPS. Všechny produkty 
budou zdarma v tištěné formě do-
stupné v informačních centrech re-
gionu a v elektronické podobě na 
www.regionboskovicko.cz.  (hrr)

Pokračování ze str. 1 
Jak řekl, jejich požadavky chápe. 

„Zdá se mi absurdní, že po Novém 
roce dostanou přidáno pedagogové, 
mistrům se plat nezmění a správ-
ním zaměstnancům sníží,“ kroutí 
hlavou.

Děti na blanenské Základní ško-
le Salmova si musely vzít větší 
svačinu. „Nevařilo se. Ke stávce 

pracovníků jídelny se připojili 
i uklízečky a školník, ten den ni-
kdo z nich nepracoval. Z učitelů 
nestávkoval nikdo,“ vypočetla 
ředitelka Eva Kadrmasová. Chod 
blanenského městského úřadu ne-
byl ve středu nijak narušen. Jak 
řekl tajemník Josef Kupčík, všich-
ni jeho zaměstnanci měli normální 
pracovní den.

Obdobná situace panovala také 
v Boskovicích. Podle mluvčího 
tamního městského úřadu Jarosla-
va Parmy se ke stávce připojila 
část zaměstnanců boskovické zá-
kladní školy. „Kvůli tomu došlo 
k určitému omezení provozu. Na 
pracovišti 9. května a v Sušilově 
ulici nebylo zajištěno školní stra-
vování a bylo zrušené odpolední 

vyučování. Ve Slovákově ulici bě-
žel normální provoz bez omezení,“ 
uvedl Parma. 

Klid byl na letovické radnici, kde 
všechno fungovalo podle zavedené-
ho pořádku. Jak řekl tamní starosta 
Vladimír Stejskal, na úřadě se ne-
jedná o státní zaměstnance, ale pra-
covníky města, proto by stávka byla 
neopodstatněná.  (hrr, bh)

Stávka se dotkla především školských zařízení

Boskovice - Muzeum Boskovic-
ka myslí na své návštěvníky také 
o Vánocích. 

Od devátého prosince mají zá-
jemci možnost navštívit výstavu 
Za krásou, která hřeje. Představu-
je kachle s pestrou škálou motivů, 
které zaujmou dospělé i děti. Sou-
částí výstavy je tvůrčí dílna. 

K vánočním svátkům patří také 

nejrůzněji výtvarně zpracované 
dekorace. Krajky s vánočními ale 
také jinými motivy představí v 
Muzeu Boskovicka Naděžda Par-
mová v sobotu 18. prosince v šest-
náct hodin.

Dalším počinem je výstava ur-
čená hlavně dětem s názvem Stro-
my jako domy. V rámci ní se lidé 
seznámí s mnoha druhy stromů, 

prohlédnou si více než sto nejrůz-
nějších živočichů a pro děti jsou 
připraveny ukázky zvířecích zvu-
ků, hmatové hádanky a další po-
znávací hry.

Muzeum Boskovicka (budova 
rezidence v Hradní ulici) je mezi 
26. a 31. prosincem a 2. ledna pro 
veřejnost otevřena vždy od třinácti 
do sedmnácti hodin.  (hrr)

Vánoční nabídka Muzea Boskovicka

Nový adamovský starosta Nový adamovský starosta 
Roman Pilát má do...Roman Pilát má do...

Pokračování ze str. 2
Adamov má dobře fungující městské kulturní středisko, městský klub 

mládeže má za sebou první rok činnos   a myslím, že se rozjel úspěšně. 
Naší snahou bude ve větší míře podpora kulturních, sportovních a spo-
lečenských akcí, kterých se mohou účastnit předškolní a školní dě   
i mládež. Rád bych, aby lidé bez rozdílu věku měli více příležitos   se 
setkávat, poznávat se, hovořit spolu. 

Jak se cí  te po prvních dnech na radnici?
Musím říct, že mne práce starosty začíná bavit. Je to řídící práce jako 

každá jiná. Na úřadě je nastaven určitý systém a pokud mám nějaké vý-
hrady, konzultuji je s tajemníkem úřadu, to je nejvyšší nadřízený všech 
ostatních zaměstnanců, s nimiž postupně osobně jednám. Na mě „zbý-
vá“ rozhodovací a kontrolní činnost. 

Pokud byste mohl změnit něco, na co město nemá prostředky nebo 
to není v jeho pravomoci, co byste udělal?

Adamov by si zasloužil novou silnici městem. Dále například nemůžeme 
ovlivnit rozvoj z pohledu stavebních parcel, protože město nemá vlastní 
vhodné pozemky. Za tře   je to problema  ka areálu bývalých Adamov-
ských strojíren. Je to soukromý majetek a město ani nemůže uvažovat 
o tom, že by se tam nějak vlastnicky zapojilo a jeho stav ovlivnilo.

Bohumil Hlaváček

Blansko – Devatenáctiletý stu-
dent prvního ročníku Masarykovy 
univerzity v Brně Michal Vondrá-
ček se ve svém volném čase nenu-
dí. Již dva roky pracuje ve Vodní 
záchranné službě v Blansku. Navíc 
má za sebou čerstvý úspěch. Na zá-
vodech v Sokolově skončil se svým 
týmem, který kromě něho tvořili 
František Balák a Michal Kopřiva, 
na třetím místě a jako jednotlivec 
vystoupil dokonce na stupínek nej-
vyšší.

Akce byla podobná tradiční Bla-
nenské dvěstěpadesátce. „Ne ale 
úplně stejná. V Sokolově se jedna-
lo více o týmovou soutěž, pořadí 

Michal Vondráček vyhrál soutěž v Sokolově
jednotlivců se vyhlašovalo jakoby 
navíc,“ poznamenal úspěšný spor-
tovec. 

O co se tedy přesně jednalo? 
„Byla to jakoby štafeta. Nejdříve se 
plavalo v oblečení, to je stejné jako 
v Blansku. Následoval úsek sto 
metrů s barelem. Pak je takzvaný 
most. Plavou dva a třetí se s nimi 
„jen“ veze. Čtvrtou část pak tvoří 
plavání ve ztížených podmínkách. 
To spočívá v tom, že si nasadíte 
základní potápěčskou výbavu, tedy 

brýle, šnorchl a ploutve, ponoří-
te se pro cihlu a plavete s ní zase 
stovku,“ vypočetl disciplíny soko-
lovské soutěže Vondráček. Jak do-
dal, součástí je ještě první pomoc. 
„Ta už se dělá na břehu,“ upřesnil. 
Počet soutěžících byl podle něho 
podobný jako v Blansku.

Michalu Vondráčkovi se práce 
záchranáře líbí. „Myslím, že je to 
smysluplné využití volného času,“ 
pokyvuje souhlasně hlavou. Přes 
léto pracuje Michal jako plavčík na 
akvaparku, to jsi pochvaluje. „Už 
aby bylo zase léto,“ těší se. Teď ho 
ale v nejbližší době čeká zcela jiný 
typ sportu. „S rodinou a známými 
vyrazíme za lyžovačkou do Itálie,“ 
prozradil. 

Vítězný tým. Trojice blanenských 
záchranářů skončila na závodech 
v Sokolově tře  , Michal Vondráček 
(uprostřed) vybojoval první místo 
mezi jednotlivci. Foto VZS Blansko

Městská doprava
 bude v Blansku 

jezdit jinak
Blansko - Blanenská „poulička“ 

změnila od 12. prosince výrazně 
své trasy i označení některých za-
stávek. 

Až dosud fungovalo sedm li-
nek. Tou stěžejní je č. 221, která 
zajišťuje obslužnost téměř celého 
města, včetně městské části Horní 
Lhota. Cestování touto linkou je 
však značně náročné na čas, proto-
že doba od výchozí po cílovou za-
stávku činí zhruba čtyřicet minut. 
„Město až tak do změn nezasaho-
valo, hlavní slovo měla společnost 
Kordis, která zajišťuje provoz In-
tegrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje,“ uvedl sta-
rosta Lubomír Toufar.

Nově teď bude MHD zajištěna 
čtyřmi linkami. Číslo 1 pojede po 
trase Písečná penzion – Autobuso-
vé nádraží – Metra aut. st. – Okruž-
ní, číslo 2 DSB slévárna – Auto-
busové nádraží – Sever – Horní 
Lhota – Autobusové nádraží, číslo 
3 Blansko, Klepačov točna – Auto-
busové nádraží – Sever – Těchov 
a poslední pak Autobusové ná-
draží – ČKD – Skalní Mlýn. Ob-
sluha Dolní Lhoty, Olešné, Hořic, 
Těchova a Lažánek bude zajištěna 
linkovými autobusy.  (bh)
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Pavel Šmerda

Drnovice - Amatérský samouk 
a snílek, někdy trochu blázen a pun-
tičkář... Tak se na svých interne-
tových stránkách charakterizuje 
mladá malířka Šárka Ducháčková 
z Drnovic. „Když si prohlédnete 
mé práce, najdete v nich cokoli. 
Kresbu, malbu, fotografi i, grafi ku... 
Neomezuji se jen na jednu techni-
ku, baví mě zkoušet stále nové věci, 
ráda experimentuji a učím se. Těší 
mě, když svoji tvorbou udělám ně-
komu radost,“ říká na úvod.

Jak prozradila, malování se věno-
vala už na základní škole pod vede-
ním Anny Kocmanové. Na střední, 
hlavně kvůli nedostatku času, pře-
stala. „Začala jsem znovu malovat 
až nedávno, na mateřské dovolené. 

Šárka Ducháčková se k malování vrátila na mateřské
Je to tak trochu paradox. Maminky, 
které jsou doma se svými dětmi, 
jsou zvyklé na svižnější tempo. 
Alespoň co se týká mně, pomalu 
neumím odpočívat. Nebaví mě jen 
tak sedět, musím pořád něco dělat, 
takže jsem se znovu vrhla na malo-
vání,“ uvedla Šárka Ducháčková, 
která žila v Boskovicích, ale sedm 
let už jsou jejím domovem Drno-
vice.

Právě své obci věnovala výsta-
vu, která se nedávno uskutečnila na 
obecním úřadě. „Vystavovala jsem 
tam práce, které vznikly v posled-
ních třech měsících a pár ukázek 
z dřívější doby. Objekty v Drno-
vicích a okolní krajinu. Co se týká 
techniky, byly tam akvarely, pero-
kresby, oleje i obrazy, které vznik-
ly kombinovanou technikou. Byla 

bych ráda, kdyby se výstavy konaly 
v Drnovicích pravidelně, přece jen, 
až tolik kultury tady není. Letos se 
společně se mnou prezentoval ještě 
keramik Miroslav Ivanov, jsou tady 
u nás ale i další šikovní lidé, které 
bychom rádi představili,“ doplni-
la mladá autorka, která se nebrání 
ani dalším výstavám. Jedna z nich 
proběhne 12. 1. 2011 u příležitosti 
dnu otevřených dveří v Základní 
škole v Boskovicích, pracoviště 
Slovákova. „Samozřejmě se ale ne-
specializuji jenom na jedno místo, 
výstavu v Drnovicích jsem pojala 
„vlastenecky“ a byla hodně téma-
ticky zaměřená. Jinak maluji co 
kdo chce, co potřebuje, co se komu 
líbí,“ uvedla.

Jednou z kapitol tvorby Šárky 
Ducháčkové jsou také portréty, 

které maluje na základě fotografi í. 
„Malému je necelý rok a půl, tak-
že je pro mě lepší tvořit na základě 
fotografi e. Všechno maluji večer, 
v noci. Dám malého a manžela spát 
a jdu na to. Mám klid. Co se týká 
nálady na práci, je to den ode dne 
jiné. Z toho sednu a jde mi to od 
ruky, na druhé straně u toho mohu 
sedět hodiny a nestvořím ani ň. Je to 
koníček jako každý jiný,“ vysvětlila 
vystudovaná polygrafi čka a dodala. 
„Chtěla jsem na uměleckou školu, 
nakonec jsem se nedostala, ale jsem 
za to svým způsobem ráda. Grafi ka 
a obecně počítače mají větší bu-
doucnost. Malovat můžu, může mě 
to bavit, ale samotné to na uživení 
není. Myslím si, že jak se koní-
ček stane místo zábavy povinností 
a nutností, tak už to není ono.“

Autorka. Šárka Ducháčková při nedávné výstavě na Obecním úřadě v Dr-
novicích.  Foto Pavel Šmerda

Vaříme se Zrcadlem
Štědrovečerní rybí polévka. Paradoxně 

dělí lidi na dvě skupiny. Jedni ji zbožňují, 
druzí by ji nevzali do úst. Proč? Často pro-
to, že ji někdy jedli připravenou od někoho, 
kdo k tomu přistoupil jako k přípravě oby-
čejného vývaru z kostí. Hodit do vody hla-
vu z kapra, přidat zeleninu, osolit, zamíchat. 
Maso potom obrat, hodit do hrnce. Má tam 
být jíška, tak šup tam s ní. Nic moc chuť? 
Vylepším to bujónovou kostkou. A neštěstí 
je na světě. Fuj!

Ten, kdo si chce před krásnými chvilka-
mi u stromečku dopřát před rybou gurmán-
ský zážitek, jde na to jinak. V prvé řadě při 
nákupu kapra poprosí prodavače o dvě až 
tři hlavy navíc včetně vnitřností. Ještě se 
nestalo, že bych neuspěl. Spousta kupují-

cích o tyto lahůdky nestojí a vyloženě si 
přejí, ať dostanou pouze vykuchanou rybu 
bez hlavy. Já chuť vývaru ještě vylepšuji, 
protože jednoho ze dvou kaprů, které vždy 
kupuji, vyfi letuji, aby děti nemusely mít 
strach z kostí. Věřte, jde to! Čtyři čisté 
porce rybích řízků minimálně vždy dosta-
nu. A kostřička přijde samozřejmě do hrn-
ce k hlavám. Osolit, celý pepř, nové koření 
a bobkový list tam patří samozřejmě také. 
Velmistr rybího kuchařského umění Štěp-
nička radí ještě hlavy před vařením krátce 
osmahnout na tuku, ale to jsem nikdy ne-
zkoušel, přiznávám. Jak jde maso od kosti, 
silný vývar je hotov.

Na řadu přijde kořenová zelenina. Očis-
tit a na prkénku pěkně na drobné kostičky 
nakrájet zvládne každý, horší je to s odhad-
nutím množství podle toho, kolik rybího 

vývaru připravujeme. Je-li ze-
leniny moc, přehluší lahodnou 
chuť kapra, když málo, není to 
ono. Werichovské přiměřeně je 
na místě. K ruce je sice žluté 
polévkové koření (já nejradši 
Podravku), ale u rybí polévky 
opatrně, abychom se nepřiblížili 
k univerzální chuti polévek 
z pytlíku. Takže zeleninu 
orestujeme na máslíčku 
a pomalu podléváme 
vývarem, abychom 
z ní vydusili voňa-
vou chuť. Ve třetím 
hrnci se mezitím krátce 
povaří očištěné vnitřnos-
ti, ideální je samozřejmě, 
máme-li jikry i mlíčí, aby 

byla polévka na pohled pěkně pestrá. Na 
velkém válu obereme maso z kostí a hlav, 
n e z a p o m e n e - me přitom 
o c h u t n á v a t masíčko. 
Do polévky, která po 
přidání más- l o v é 

jíšky konzistencí nesmí být ani řídká ani 
krémová, vše přidáme, nezapomeneme na 
zelenou petrželku a trochu muškátu. Hoto-
vý produkt hýří (snad kromě modré) všemi 
barvami, a co teprve ta vůně.

Na talíři do ní patří pěkně osmažené 
kousky rohlíku, či jak je zvykem v naší 
rodině škrabánek. Tak říkáme osmažené 
placce splácané ze zbytku strouhanky, vejce 
a mouky po obalování kapra. Na kostičky 
nakrájená je v polévce lahůdkou. Další vár-
ku tohoto vánočního potěšení si dávám po 
rozdání dárků a snídám na Boží hod. 

Pro někoho může být tento návod nošením 
dříví do lesa, jiný to dělá jinak a tímto recep-
tem opovrhne. Najde-li se ale aspoň někdo, 
kdo to poprvé zkusí podle něho a potom si 
labužnicky zamlaská, bude to pro mne doda-
tečným vánočním dárkem.  (bh)

Radim Hruška

Boskovice - Boskovický mís-
tostarosta Dominik Božek prožil 
mládí v Kanadě. Do Boskovic se 
člen šlechtického rodu Mensdorff-
Pouilly přestěhoval před necelými 
sedmi roky. Jak ale říká, cítí se tady  
doma.

Můžete se představit a popsat, 
jak jste prožíval mládí?

Narodil jsem se v Kanadě ve 
Windsoru. Žil jsem tam až do 
svých jednadvaceti let. Poté jsem 
se odstěhoval do Vancouveru, kde 
jsem pracoval a studoval, odtud 
pak do České republiky. Už jsem 
tady skoro sedm let. V Kanadě 
jsem studoval politickou vědu 
a ekonomiku. Postupem času jsem 
se zabral do práce a nejprve pů-
sobil jako ředitel obchodu, který 
prodával lyžařské vybavení. To 
jsem dělal deset let. Poté následo-
vala fi rma GAP, což je americký 
obchod, který vyrábí a prodává 
oblečení a působí i v Evropě. Za-
čal jsem jako obchodní ředitel 
a skončil jako projektový manažer. 
Otevíral jsem nové obchody nebo 
pomáhal na nohy těm, které nefun-
govaly dobře. Následoval přechod 
do dalšího mezinárodního podniku 
Staples, který se zabývá komplet-
ním sortimentem kancelářských 
potřeb. Tam jsem pracoval jako 
provozní ředitel a zároveň projek-
tový manažer. Poté můj bratr přišel 
s tím „šíleným“ nápadem, abych se 
přestěhoval do Boskovic.

Do té doby jste v České republi-
ce nikdy nebyl?

Do České republiky jsem začal 
jezdit v roce 2000, kdy zemře-
la moje maminka. Rodiče odešli 
„ven“ v osmašedesátém roce, těsně 
po okupaci. Maminka byla zrovna 
těhotná, takže říkala, že mě pašo-
vali ven. (smích) Nejprve se dostali 
do Vídně, kde máme velkou rodinu, 
poté do Kanady. Otec je velký patri-
ot, který před emigrací bojoval pro-
ti režimu. Maminka se ale do vlasti 
vrátit nechtěla, nemohla se zbavit 
křivdy, která na nich byla spáchaná. 
V roce 2000 jsem se se tedy popr-
vé dostal do republiky. Stál jsem 
v boskovickém zámeckém parku 
a najednou měl pocit, že se tady 
cítím doma. Byl jsem v Evropě už 
v osmnácti letech před převratem, 
ale k nám jsem se nemohl podívat, 
protože rodiče byli stíhaní za to, že 

nelegálně emigrovali. Bál jsem se, 
že bych byl zatčen. 

Nyní jste se natrvalo usadil 
v Boskovicích, máte české nebo 
kanadské občanství?

Obě. Rodiče nebyli Kanaďané, 
když jsem se narodil. Byli čeští 
uprchlíci. Kanada je přijala, ale 
podle zákonů jsem získal české ob-
čanství po rodičích. Protože jsem 
byl ale narozený na kanadském 
území, tak jsem automaticky získal 
i to kanadské. Od narození mám 
tedy dvě. 

O životním stylu Američanů, 
potažmo Kanaďanů panují v na-
šich končinách různé stereotypy. 
Opačně je to pravděpodobně stej-
né. Byl pro vás návrat do republi-
ky v tomto směru těžký?

Po pravdě řečeno, nebylo to zase 
tak jiné. Kanada je totiž jakási směs 
různých zemí. Najdete tam komuni-
ty, které jsou kompletně evropské, 
asijské nebo africké a podobně. 
Lidé tam tedy nemusí opustit svoje 
zvyky. Některé americké se samo-
zřejmě přidávají, ale nepřevládají. 
I když jsem bydlel v Kanadě, tak 
jsem vyrostl v evropské rodině 
a stylu. Třeba Vánoce jsme slavili 
normálně jako v Čechách, ale také 
americkým způsobem. Takže jsem 
si je užil dvakrát. (úsměv) Pro mě je 
evropské myšlení a styl příjemněj-
ší a rozhodně mně sedí daleko více 
než ten americký. Myslel jsem si, že 
budu mít problém si v Boskovicích 
zvyknout, protože jsem bydlel ve 
velkoměstě, ale vše proběhlo dob-
ře. 

S  m souvisí i jazyk, kterým ko-
munikujete. Vaše češ  na přece je-
nom ještě není „stoprocentní“...
Čeština je můj mateřský jazyk, 

protože rodiče neuměli anglicky. 
Tak jsem začal komunikovat až po 
nástupu do školy. Rodiče se mnou 
potom začali mluvit anglicky a po-
stupně se to kombinovalo s češtinou. 
Když jsem tedy přišel do Boskovic, 
tak byla moje mateřština na úrovni 
malého dítěte, protože jsem ji třicet 
let nepoužíval. Nicméně u nás doma 
nyní mluvíme jen česky.

V Čechách jste se seznámil také 
se svojí manželkou?

Lucie pochází ze severní Mo-
ravy. Potkali jsme se zhruba před 
pěti lety v Brně v klubu mého pří-
tele. Máme spolu dva syny. Prv-

ní se jmenuje Maxmilián Alfons 
Fridrich. Druhý se narodil minulý 
týden a jmenuje se Viktor Albert. 
Třetí jméno teprve vybíráme. Já 
sám mám také několik jmen, ale 
musím se přiznat, že všechny ani 
neznám. Moje maminka jich měla 
například deset.

Tím se dostáváme k vašemu 
šlech  ckému původu. Byl jste 
v tomto duchu vychováván nebo 
jste žili naprosto „normálně“?

Asi ten druhý případ. Rodiče 
kladli důraz na normální hodnoty 
jako je například slušnost a pocti-
vost. Maminka o našem původu 
trochu mluvila a my se samozřejmě 
zajímali. Ale v Kanadě to pro nás 
nic neznamenalo. Teď už je ten po-
cit trošku jiný. 

V současné době bydlíte i s rodi-
nou v boskovickém zámku, vyho-
vuje vám to?

Žijeme na zámku, ale chceme 
si postavit dům někde jinde. Není 
to totiž úplně pohodlné. Bydlíme 
vlastně na veřejnosti. Nemáme svo-
ji zahradu, ve spodním parku jsme 
sice vybudovali malé hřiště, ale 
chybí nám tady soukromí a klid. 

Čím se vůbec bavíte ve volných 
chvílích?

Moje práce je zároveň moje hob-

by. Profesionálně zajišťujeme pro 
zájemce hony. Z toho plyne i moje 
záliba v lovu. Začínal jsem s otcem 
v Kanadě. Lovecký lístek jsem si 
udělal, když mně bylo šestnáct let. 
Šli jsme dvakrát na losy, ale nic 
jsme nestřelili. Zato jsme viděli 
spoustu medvědů. (smích) Ty jsme 

ale střílet nesměli, protože v Kana-
dě je jiný systém než u nás. Člověk 
si koupí všeobecný lovecký lístek, 
ale to je jen oprávnění k tomu, abys-
te si mohli pořídit loveckou kartu 
na specifi cký druh zvířete. Navíc, 
když chcete trofejovou zvěř, tak je 
určený přesný počet kusů k odstřelu 
a zájemci se losují v loterii. Na dru-
hou stranu povolení tam není příliš 
drahé. Licence přišla na zhruba sto 
dolarů a karta na asi třicet dolarů na 
tři roky. 

Když srovnáte kanadskou pří-
rodu se spoustou divočiny a naše 
lesy obklopené vesnicemi, nestýs-
ká se vám někdy po volnos  ?

Trošku mně chybí. Když se dí-
vám na naše lesy, tak bych byl určitě 
rád, kdybychom měli větší souvislé 
plochy. Ale také tady to v některých 
místech existuje. Nemusí to být tisí-
ce kilometrů divočiny, stačí padesát 
nebo sto, kde člověk nepotká příliš 
lidí. U nás v lese stále někoho po-
tkáváte. Ale na druhou stranu jsem 

rád, že do něho chodí lidi. Budují si 
tak kladný vztah k přírodě.

Vy sám si v přírodě odpočine-
te?

Když jsem vyrůstal, tak jsme 
neměli moc peněz. Měli jsme ale 
boudu v lese v severním Ontariu. 

Trvalo třináct hodin se tam dostat. 
Byli jsem tam každý rok dva až tři 
týdny bez veškerých vymoženos-
tí. Žádná elektrika nebo sociální 
zařízení. Koupali jsme se v řece, 
chytali ryby, sbírali borůvky, mali-
ny a houby. Neměli jsme tam ani 
rádio. Bylo to uprostřed pustiny. 
Člověk si pak aspoň pořádně vy-
čistil hlavu. 

V Boskovicích už žijete nějakou 
dobu a do republiky jezdíte deset 
let. Vidíte nějaké pokroky ve spo-
lečnos  ? Mění se k lepšímu?

Pokaždé, když jsem do České re-
publiky přijel, jsem viděl hodně vel-
ké pokroky. Teď už tomu tak není. 
Možná je to tím, že tady žiju. Spo-
lečnost se ale rozhodně mění. Líbí 
se mně spousta věcí. Třeba zvyk 
pozdravit, když se někam vejde, to 
v Americe není. Je to hodně hezké 
a stydím se, když na to zapomenu. 
Největší problém mně dělá vykání 
a tykání. Ve státech se to nijak vý-
razněji nerozlišuje.

Před nedávnem jste se stal dru-
hým boskovickým místostarostou. 
Jak se vám líbí v nové funkci?

Je to pro mě zajímavé. Hlavně je 
to úplně jiný způsob práce než na 
jaký jsem zvyklý. Věci jdou mno-
hem pomaleji než v soukromém 
sektoru. Jsou tam totiž jednání, 
která musí proběhnout. O jedné 
věci se tak na různých úrovních ba-
víme například pětkrát. To v sou-
kromém sektoru vůbec neexistuje, 
tam se věc probere jednou a jde to 
dál. Protože rozhoduje jen jeden 
člověk. Ale chápu, že ve veřejné 
správě a samosprávě určité systé-
my musí být.

Místostarostou jste na zkrácený 
úvazek. Jak často na radnici do-
cházíte?

Na radnici funguji každé úterý 
a prakticky každou druhou středu. 
Potom ještě absolvuji všechny rady, 
komise, zastupitelstvo... Musím 
také spolupracovat se svými pod-
řízenými, abych byl v obraze. Bylo 
by to lehčí, kdybych pracoval na 
plný úvazek. I když toho mám po-
měrně málo na starosti, tak mně to 
zabírá hodně času. Starám se o ces-
tovní ruch, územní rozvoj v kon-
cepčním smyslu, kulturní zařízení, 
Služby Boskovice a osadní výbory 
místních částí Boskovic.

Chcete dělat něco jinak, než jak 
je to na radnici zavedené?

V mé oblasti jsou různé věci, 
které by se daly zefektivnit, ale 
nechci to blíže komentovat. Musel 
jsem se rozhodnout, jestli začnu 
věci měnit hned nebo počkám. Na 
případné změny si proto dávám 
rok čas. Budu analyzovat letošní 
rok, jak všechno fungovalo, podí-
vám se, jak se bude vyvíjet situace 
a připravím změny, aby měly ně-
jaký smysl. Nejsem ten typ, který 
chce měnit věci jen proto, aby se 
něco dělo. To není správné. 

Počítáte s  m, že budete do bu-
doucna práci pro město věnovat 
více prostoru nebo necháte věci 
ve stávající podobě?

Pro město pracuji dva nebo tři 
dny v týdnu. Na tom bych nic ne-
měnil. Spíš chci zefektivnit svoji 
práci. Zatím je to pro mě trochu 
chaotické, přebíhám mezi úřadem 
a kanceláří. Zátěž na rodinu je také 
velká. Uvidíme, jak to bude vypa-
dat dál, protože rodina je pro mě 
priorita.

Rodiče kladli důraz na normální hodnoty jako je slušnost a poc  vost, říká boskovický místostarosta

Mládí jsem prožil v Kanadě, ale tady jsem doma

Dominik Božek.  Foto Radim HruškaDominik Božek.  Foto Radim Hruška
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STŘEDNÍ TĚŽKÉ
Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
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ČAS
SVOBODNÝ 
FEUDÁLNÍ 

STATEK

NAVERBO-
VANÝ EVROPAN VRANÍK TAJENKA

CHIRUR-
GICKÁ 
JEHLA

ČÁST 
NOHY

PLATIDLO 
MACAA

DRAVÝ 
PTÁK POTKAN

STUPEŇ 
VYSPĚLOS-
TI V DŽUDU

CHLUPOVÝ 
POROST 
SAVCŮ

SADY

OLGA 
(DOM.)

RYBA
VYSOKÁ 
KARTA

VYHYNULÝ 
NÁJEZDNÍK
VZ. SÍRANU 
CÍNATÉHO

BITVY
O MÍSTA

PODNIK 
V ADAMOVĚ

OTVORY 
VE ZDI

VERDIHO 
OPERA

CHEM. ZN. 
OSMIA

OBYČEJ

ÚŘEDNÍ 
SPISY

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ
UKRAJINSKÝ 

POLOOSTROV

2X SNÍŽENÝ 
TÓN

MĚSÍC

MLHA 
(BÁS.)

SLOUPOVÁ 
SÍŇ

JAKÝ 
(SLOV.)

JEDNOTKA 
OBJEMU
FARMA

CHEM. ZN. 
STRONCIA

ORÁNÍ
ŽEMLOVKA JAVOR 

(BOT.)

CHEM. ZN. 
KRYPTONU

ČERVENÁ
MOŘSKÉ 
POBŘEŽÍ

ČESKÁ 
ŘEKA
KOST 

LOKETNÍ

VELMI 
KRUTÝ 
ČLOVĚK

MOHA-
MEDOVA 
MATKA

ITALSKÝ 
OSTROV
ŽUMPA

PŘED-
LOŽKA
JITKA 
(DOM.)

ČÁST 
ROSTLINY

AČKOLIV
NEROST

LESNÍ 
ZVÍŘE

DÍL 
PŮDY

MYCÍ 
PŘÍPRAVEK

LEBKA

ZKRATKA 
KOMUNIST. 

STRANY 
SLOVENSKA

BULHAR-
SKÁ MĚNA
BIOGRAFY

ŘÍMSKY 51
NEÚSPĚCH

OSEL 
(SLOV.)

VODNÍ 
ŽIVOČICH

SPZ OKR. 
OLOMOUC

PÍKA
SNÍŽENÝ 

TÓN

ZN. ČS.
TRAKTORŮ

UMĚNÍ 
(ANGL.)

OVLÁDAT 
NÁKLADNÍ 

AUTA

RÁJ JIKRA 
(SLOV.)

TENISOVÝ 
ÚDER

AMER. NÁR. 
ÚŘAD PRO 
LETECTVÍ 
A KOSM.

SÍTO ALENA 
(DOM.)

„V hospodě U Mišáčků se cí  m jako doma.“ „V hospodě U Mišáčků se cí  m jako doma.“ 
„Určitě tam dobře vaří.“ „Určitě tam dobře vaří.“ 
„To taky, ale hlavně je tam (tajenka).“„To taky, ale hlavně je tam (tajenka).“

U nás v Papučárně

SAKO
Tak nám nastal čas podzimní a převaluje 

se do předvánočního. K našemu stolu v piv-
ní svatyni si opět nachází cestu zahrádkář-
ská, chalupářská či jachtařská verbež, která 
přes léto pro své podivné ak  vity většinou 
vyburcované a řízené jejich Vlastami zapo-
míná na dobré vychování spočívající v pra-
videlných návštěvách osvěžovny. Budiž jim 
však odpuštěno, začínají to dohánět. 

Snaží se zejména Papej, který je v kolek  -
vu velmi oblíben pro svoji družnou povahu. 
Když jde řeč kolem stolu, naslouchá a občas 
vypus   nějakou perlu. A když se pus   do 
souvislejšího vyprávění, zpravidla ležíme 
pod stolem. Onehdy se mu to povedlo více 
než zdatně.

„Tak nám něco zalži,“ vyzval ho Nevěřící. 
Papej sotva svlažil volátko, pousmál se.

„A víte, že jsem si fakt na něco vzpo-
mněl? Jel jsem dneska vlakem s Lojzem 
a tak se mně vybavila jedna jeho nesmrtel-
ná historka.“

„A bola pravdivá?“ vycenil své křivé zuby 
Drevorúbač.

„Zapřisáhl se, že jo. Musela to být síla. 
Bylo to tak prý před třice   lety,“ nadechl se 
Papej a lokl ležáku.

„Lojza dostal tehdy od dráhy třípokojový 
byt, tady u nás na Severu. Před Vánocemi. 
Prostě paráda pro něho i rodinu. Dárek jako 
hrom. Pocházel z dědinky na jih od Brna, 
kde zůstal zbytek jeho rozvětvené famílie 
včetně oblíbeného stréca Vincka, kterého 
měl obzvlášť rád.“

„Prečo?“ vyzvídal slovenský gastarbeitr.
„Hádej. Měl vinohrad, choval prase 

a nebyl lakomec. Rozhodl se proto, že ho 
pozve na kolaudaci.“

„Takoví příbuzní jsou nejlepší,“ pokýval 
moudře hlavou Posunovač při vidině bůčku 
a ovaru, svých nejoblíbenějších poživa  n.

„A tak se stréc vydal do Blanska, kde nikdy 
před  m nebyl. Jak Lojza doufal, opravdu 
přibalil opletený demižónek vavřinečka, dvě 
šrůtky uzeného a věnec domácích klobás. 
V Brně na nástupiš   se posilnil svým špekem 
a zapil ho kelímkáčem podivné chu  . Byla 
sobota odpoledne a tak vagón zel prázdno-
tou. Vincek začal odpočítávat stanice, jak mu 
Lojza v dopise poradil, aby nepřejel. Tune-
ly, kterých bylo tehdy na tra   ještě víc než 
teď, ho znervózňovaly. Nic takového neznal 
a navíc ta tma, světlem se šetřilo. Najednou 

ale zjis  l, že spolu s vlakem se daly do pohy-
bu i jeho vnitřnos  .“

„Ááá, pivíčko zabralo,“ pokýval hlavou 
Pták, který začal tušit, že historka nabere 
fekální podtext. Nemýlil se, ale že to bude 
taková síla, nečekal nikdo. 

„Jo. Špek s patokem začaly účinkovat 
rychlou smr  cí silou. Někde za Babicemi 
začalo jít do tuhého. Tedy spíš do řídkého. 
Vincek vystartoval k místnůstce tomu urče-
né.“

„A dvere boly zatvorené,“ hádal 
Drevorúbač.

„Tak. A z pochopitel-
ných důvodů nemohl 

Vincek na ně příliš zatlačit. Hrůza. Co teď? 
Potřeba se TOHO zbavit rostla každou vte-
řinou. Dojít na druhou stranu vagónu? 
Nemožné. Vincek se přišoural, co noha 
nohu mine do kupátka, které bylo naštěs   
hned vedle. Ale TO se hlásilo stále vehe-
mentněji. Ještě navíc š  plístek. Z posled-
ních sil mu podává lístek. Sotva odešel, 
bleskl mu hlavou nápad. Tunely! Podle 
Lojzova dopisu ještě nějaký měly být. 

Rychle sako dolů, rozpro-
střít na lavici. Ještě 

kšandy, nachystat 
spodky. A vlak 

začal opravdu 
vjíždět do 

Hradské-
ho tune-

lu. Hůůůů. 
S p á s n á 
úleva. Bles-
kově otevřít 

okno, sbalit 
sako a šup s ním ven!“

Kolem stolu se začaly otřásat židle, 
půllitry začaly poskakovat. Papej ale neměl 
slitování. 

„Že měl v saku peněženku se dvěmi 
stokorunami a občanku, si uvědomil až 

později. Daleko větší šok ho čekal, když si 
natáhl gatě a vlak vyjel zase na světlo. TO 
trůnilo v celé své kráse na lavici. Vincek se 
ve tmě netrefi l a uložil je vedle své oděvní 
součástky...“

Papejovo vyprávění přerušil defi ni  vní 
výbuch smíchu. Agama v teráriu se lekla 
a vyblila právě pozřeného cvrčka. Peško-
mil neudržel v puse cigáro a to mu spadlo 
do čaje, Drevorúbač skoro neudržel moč. 
Lakomý důchodce Máslo se ve smíchu dusil 
slanou tyčinkou vytaženou tajně zpod sto-
lu z kapsy. Nevěřící Chozé vydával zvuky, 
jako když kokrhá a jódluje současně.

Teprve po dlouhých minutách mohl 
Papej story dokončit.

„Vlak už brzdil do stanice Blansko. Vin-
cek, když viděl vzorně čekajícího synovce 
na perónu, popadl demižón, balík s uze-
ninami a rychle ven. Jen ať je, proboha, 
z vagónu, který začal dostávat nezaměni-
telný odér, pryč. Tož vitaj strycu, slyší Lojz-
ka, proč jedete jen tak nalehko? Jéé, vidíš, 
já sem v tym zmatku nechal sako ve vlaku, 
naoko smutně hledí Vincek za odjíždějícím 
vlakem. Sténě bylo starý, nevadí. Že tam 
nechal něco úplně jinýho, se přiznal Lojzo-
vi až večer u slivovice.“

 Vladimír Jirůšek

K Velký test 
Vánoce v televizi

Nepopíratelným fenoménem 
vánoční doby je sledování televiz-
ního programu. Některé fi lmy či 
pohádky jsou již dávno klasikou. 
Připravili jsme vám test, jak dalece 
je znáte. Odpovíte-li správně aspoň 
na patnáct otázek, pak skvěle.

1) Dědu Mrazíka v pohádce Mrazík 
namluvil

a) Otomar Korbelář
b) Ota Sklenčka
c) Karel Höger

2) Jan Drda nenapsal předlohu 
k pohádce

a) Hrátky s čertem
b) Dařbuján a Pandrhola
c) S čerty nejsou žerty

3) Létající pes Falco vystupuje ve 
fi lmu

a) Polární expres
b) Hračky
c) Nekonečný příběh

4) Hlavní roli piráta Hooka ve stej-
nojmenném Spielbergově fi lmu 
ztvárnil

a) Paul Newman
b) Dus  n Hoff man
c) Robin Williams

5) Mar  n Růžek hrál v Princezně se 
zlatou hvězdou

a) prince Radovana
b) krále Kazisvěta
c) hlavního kuchaře

6) Dvojroli v pohádce Tře   princ 
hrál

a) Jiří Bartoška
b) Luděk Munzar
c) Pavel Trávníček

7) Roli princezny v pohádce Peklo 
s princeznou vytvořila

a) Tereza Voříšková
b) Michaela Kuklová
c) Sabina Laurinová

8) Postavu Valihracha známe z Troš-
kovy pohádky

a) Princezna ze mlejna
b) O princezně Jasněnce a létajícím
     ševci
c) Z pekla štěs  

9) Žalářníka v pohádce Šíleně smut-
ná princezna hrál slovenský herec

a) Fran  šek Dibarbora
b) Oldo Hlaváček
c) Štefan Kvie  k

10) Milena Dvorská byla princeznou 
v pohádce

a) Byl jednou jeden král
b) Sůl nad zlato
c) Pyšná princezna

11) Kumpány prince v klasice Tři 
oříšky pro Popelku hráli

a) Jaroslav Drbohlav a Vítězslav
          Jandák

b) Vítězslav Jandák a Petr Svojtka
c) Petr Svojtka a Ivan Luťanský

12) Ředitele čarodějnické školy 
v Dívce na koště   ztvárnil

a) Vladimír Menšík
b) Josef Bláha
c) Josef Větrovec

13) Princeznu v pohádce Honza 
málem králem hrála

a) Jorga Kotrbová
b) Naďa Konvalinková
c) Eva Hrušková

14) Chobotnice z druhého patra 
namluvili

a) J. Bohdalová a J. Dvořák
b) J. Bohdalová a Fr. Filipovský
c) J. Bohdalová a P. Zedníček

15) První slovo, které řekl do té 
doby němý Pan Tau, bylo

a) máma
b) Pepa
c) Bimbo

16) Petr Nárožný nehrál v pohádce
a) S čerty nejsou žerty
b) Honza málem králem
c) Princ a Večernice

17) Čarodějnici ve dvou dílech Prin-
cezny ze mlejna nehrála

a) Monika Absolonová
b) Ilona Csáková
c) Lucie Bílá

18) Pohádka O statečném ková-
ři byla natočena podle pohádky 
Boženy Němcové

a) Čertův švagr
b) Jak Jaromil ke štěs   přišel
c) Neohrožený Mikeš

19) V roman  ckém fi lmu Pre  y 
Woman hraje hlavní ženskou roli

a) Meryl Streep
b) Halle Berry
c) Julia Roberts

20) Malý Kevin zůstal sám doma ve 
vánočním městě

a) Chicago
b) Los Angeles
c) New York

Správné odpovědi:
1a, 2c, 3c, 4b, 5b, 6c, 7a, 8c, 9a, 
10a, 11a, 12b, 13a, 14b, 15c, 16c, 
17b, 18c, 19c, 20c.
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Radim Hruška

Borotín - Vypravit se do arboreta 
v zimě se může někomu zdát jako 
docela špatný nápad. Neplatí to ale 
o tom v Borotíně. Kromě květin jsou 
tam totiž k vidění také betlémy. A to 
ne ledajaké. Řada z nich je pohyblivá 
a na to, aby si člověk prohlédl všech-
ny fi gurky, je potřeba několik hodin.

Hned po příchodu mě přivítal 
usměvavý František Chlup, který má 
všechna pohybující se dílka „na svě-
domí“. Pozval mě do malé místnosti, 
ve které to vrčelo, bzučelo a cinka-
lo. Jakmile si oči zvykly na přítmí, 
uviděl jsem proč. Kolem mně se 
proháněli pastevci, nad hlavou létali 
andělové a řemeslníci vyráběli roz-
todivné věci.

V Boro  ně vyřezává betlémy doslova celá Chlupova rodina
„Na betlémech pracuji celý 

život. Vyřezával je můj tatínek, 
takže jsem začal už jako malý kluk. 
Když jsem šel do učení, převládla 
u mě láska k přírodě, a koníček tro-
chu ustoupil do pozadí. Jako vyu-
čený zahradník jsem se věnoval 
arboretu. V zimě ale nebylo tolik 
práce, takže zbyl čas na vyřezá-
vání. Letos jsem zapojil i své děti. 
Všichni jsou zahradníci, takže teď 
mají také trochu volna. Na výstavě 
betlémů, která probíhá přes zimu, 
už vystaví svoje díla,“ popsal Fran-
tišek Chlup.

Jak říká, dlouho nevydrží pra-
covat na jedné věci, proto si stále 
vymýšlí nové. V současné době 
pracuje na výjevech z Bible zasa-
zených do malých obdélníkových 

rámů. Snaží se zachytit život Kris-
ta od jeho narození až k ukřižová-
ní. Podle několika prvních řezeb 
je vidět, že se mu to daří dobře. 
Návštěvníci si tam můžou už letos 
prohlédnout třeba Ježíška mezi 
učenci, křest Krista, jeho pokou-
šení Ďáblem či setkání s dvanácti 
apoštoly. K výjevům z Bible, které 
jsou umístěny pod stropem, při-
budou ještě speciální kartičky, na 
kterých si zájemci přečtou, co se 
v jaké scéně odehrává.

Betlémy ale baví Františka 
Chlupa dál. Stále je totiž co zdo-
konalovat. „Každý je trochu jiný. 
I když základem každého z nich 
je lipová dřevořezba. Některé jsou 
navíc doplněné kašírovanou tex-
tilií. Všechny betlémy byly prvně 

statické. Když jsem ale přišel do 
penze, tak jsem si řekl, že zkusím 
přidat pohyb. Čím více mám zku-
šeností, tím jsou možnosti pohybu 
propracovanější. Největším betlé-
mem pohybuje jeden motor a kaž-
dé dva menší mají jeden společný. 
S konstrukcí pohonu mně pomáhal 
známý elektrikář. Taky bych si na 
to možná troufnul, ale přeci jenom 
jsem zahradník a nejsem v tomto 
oboru zase tak zručný,“ povyprá-
věl Chlup.

A jak přidává, vyřezávání je 
zábava a věnovat se mu může kaž-
dý. „Když mně dáte někoho do 
práce na týden, tak si bude umět 
betlém vyřezat sám. Nebude mož-
ná tak precizní s množstvím detai-
lů, ale to nevadí,“ dodal. Fran  šek Chlup u pohyblivého betlému.  Foto Radim HruškaFran  šek Chlup u pohyblivého betlému.  Foto Radim Hruška

Osobnosti regionu v unikátní anketě – Můj rok 2010
Několik významných osobností našeho regionu jsme požádali, aby se pro vás ohlédli za tím, jaký byl z jejich pohledu rok 2010...

Prvního ledna 2010 jsem si myslela, že mě čeká rok jako každý jiný. V nové práci koordi-
nátora projektů na Hai   už jsem se zaběhla, studium se blížilo k závěru. A pak přišlo datum 
12. ledna. Moje vyhlídky na klidný rok byly ty tam. Nedokázala jsem si v tu chvíli představit, 
že se můj soukromý i profesní život v následujících měsících otřese stejně tak jako Hai  . 

Od dvacátého ledna jsem pracovala na Hai  . Strávila jsem pět měsíců mezi lidmi, kteří 
musí každý den přemýšlet, kde seženou jídlo pro své dě  , v zemi, kde nezaměstnanost 
dosahuje stejných hodnot jako zaměstnanost tady v Evropě. 

V Čechách je moje práce převážně administra  vní. Na Hai   jsem najednou nejen psa-
la a řídila projekty, plánovala práci pro sebe i haitské kolegy, ale taky ukazovala mužům, 

co to znamená vodorovné podloží, odtokový kanál nebo jak postavit různé typy stanů tak, aby odolaly lidem 
i počasí. Celou tu dobu jsem byla jen se svými kolegy. Všechny přátele jsem měla doma. Čekala jsem na každý 
e-mail a doufala, že se nestane nic, co by nega  vně ovlivnila moje nepřítomnost. 

Nyní jsem už více než pět měsíců doma a pořád se můj každodenní život točí kolem Hai  . Moje práce i život 
jsou s ním pevně spjaté. Lidé ode mě očekávají svědectví ze země tak vzdálené a důkaz o pomoci, kterou tam 
světové organizace poskytují. 

Tento rok byl plný změn, takže byl v podstatě jako každý jiný. Jen musíme doufat, že příště ty změny budou 
převážně pozi  vní.  Irena Klimková, koordinátorka projektů na Hai  
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nátora projektů na Hai   už jsem se zaběhla, studium se blížilo k závěru. A pak přišlo datum 
12. ledna. Moje vyhlídky na klidný rok byly ty tam. Nedokázala jsem si v tu chvíli představit, 
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Byť rok 2010 má před sebou ještě několik dnů, přichází období bilancování 
a zúčtování. Z pohledu rodinného jsem spokojen. Obě dě   mají velice dobré 
školní výsledky. Nebýt podpory a péče ze strany manželky, tak funkci starosty 
vůbec nemohu vykonávat. Rodině jsem i za rok 2010 dlužen mnoho hodin, kte-
ré trávím jinde než s nimi. To ale bohužel k funkci komunálního poli  ka rovněž 
patří. Tím nad touto skutečnos   nijak nenaříkám, pouze ji konstatuji. Starostu 
města dělám dobrovolně a rád. 

Z pohledu profesního to byl rok mimořádně hek  cký. Od drobných každo-
denních schůzek o problémech všeho druhu ve všech oblastech, přes takřka 
infarktová jednání při realizaci či dokončování různých inves  c po realitu tzv. 
super volebního roku. V roce 2010 probíhaly v Boskovicích troje volby - parla-
mentní, senátní a komunální. U všech jsem byl nějakým, třeba i dílčím, způ-

sobem angažován v předvolebních kampaních a to bylo poměrně náročné. Na druhou stranu to bylo 
značně poučné a získal jsem zde mnoho zkušenos  . V těchto dobách se také vždy pozná, jak to s vámi ve 
vašem okolí kdo myslí, a to je bezesporu velice prospěšné.

Závěrem chci říci, že pokud bych měl na hodnocení roku 2010 tři slova tak jsou následující: NÁROČNÝ, 
POUČNÝ, DOBRÝ.  Jaroslav Dohnálek, starosta Města Boskovice
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Letošní rok jsem nejen nasbírala spoustu 
potřebných zkušenos   a poznala nové přátele, 
ale také se dokázala prosadit na nejvyšší příčky a 
díky svým výsledkům se dostala do reprezentace. 
Zkrátka povedená sezona. Ale na druhou stranu 
je přede mnou velká výzva. Příš   rok už budu 
závodit mezi juniorkami a zopakovat výsledky 
bude hodně náročné. Také jsem dokončila první 
ročník boskovického gymnázia a nastoupila do 

druháku. Není pro mě jednoduché skloubit sport se školou, ale učitelé 
mi vycházejí vstříc. Takže doufám, že když budu zdravá a vše bude 
v pořádku, zvládnu svoje letošní výsledky ještě vylepšit. 

 Nikola Hlubinková, mistryně republiky v silniční cyklis  ce 
 a vicemistryně republiky v cross country
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Utekl neuvěřitelně rychle. Stejně jako 
letošní návštěvnická sezona na lysickém zám-
ku. Tak jak to na jejím začátku vypadalo ne 
zrovna op  mis  cky, nakonec návštěvníků 
i přes krizi přijelo několik desítek  síc. I přes 
úsporná opatření se dál pokračovalo v obno-
vě dřevěné kryté pergoly zahradní kolonády. 
Zámek má stále svoje obdivovatele, kteří jez-
dí vychutnat atmosféru starých časů a kouz-

lo řemeslné práce starých mistrů. Díky dobré partě průvodců se ke 
mně dostala řada pochval na služby, které náš památkový objekt 
návštěvníkům nabízí. Za to patří můj dík i ostatním zaměstnan-
cům správy zámku. A zahrada se také letos proměnila díky pečli-
vos   našich zahradníků, jejichž práci a umění ocenili návštěvníci 
i při prohlídkách interiérů zámku, jejichž prostory byly vyzdobeny 
množstvím kvě  nových vazeb. Zámek Lysice se stal TOP cílem – tedy 
objektem zařazeným do projektu centrály cestovního ruchu, který 
pod přísnými kritérii doporučuje turis  cké cíle mezi jižní Moravou 
a Dolním Rakouskem.

V osobním životě se neudálo naštěs   nic, na co bych měla vzpo-
mínat smutně či nerada. Do rodiny nám přibylo minulý měsíc koneč-
ně po téměř dvou letech psí zastoupení, takže se bavíme kousky tří-
měsíčního štěněte anglického setra. Snad bude nový rok i přes ne 
příliš příznivé výhledy, všechny ty plánované škrty, dobrý. To přeji 
i všem našim návštěvníkům, příznivcům a čtenářům. 

 Mar  na Medková-Rudolfová, kastelánka Státního zámku Lysice
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Když se mám zamyslet před koncem tohoto 
roku jaký byl, tak bych řekl, že si nemůžu roz-
hodně stěžovat. V letošním roce jsem se dožil 65 
let. Jsem tomu velmi rád, protože před 16 lety 
jsem byl velmi těžce nemocný a můj život visel 
na vlásku. Jsem vděčný za každý rok, měsíc, 
týden a den. Svoje narozeniny jsem oslavil se 
svými kamarády, přáteli, posluchači, příznivci 
a fanoušky sérií čtrnác   koncertů po celé repub-

lice. Splnil jsem si svůj sen a vydal patnácté CD Laďa Kerndl - fi lmové 
melodie. U příležitos   svého životního jubilea jsem byl oceněn pre-
zidentem republiky Stříbrnou plaketou. Tohoto ocenění si nesmírně 
vážím. Připravuji druhý díl knihy o svém životě s názvem Kariéra na 
druhý dech. Mám v hlavě plno plánů. I když jsem při svých cestách měl 
několik kolizí, vždy to odnesl jen plech. Takže bych řekl, že i to štěs   
stálo při mně. Vystoupil jsem v tomto roce i na několika charita  v-
ních koncertech a mohl jsem tak přispět dobré věci. Jsem štastný, že 
obě moje dě   jsou zdravé. Na Vánoce se sejdeme celá rodina a na to 
se velmi těším. Přeji všem, aby nastávají rok byl plný zdraví pohody, 
pochopení a lásky. Laďa Kerndl, zpěvák
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Podle numerologie je každý rok, který má na 
konci O, rok „čis  cí“. Věci se mají spíše ukončit, 
uzavřít a tělo i duch pročis  t. Celý svět je v jis-
tém procesu čištění. Lidé, kteří na sobě budou 
pracovat, systém podpoří a posílí. Toho jsem 
se držela.  Neočekávala jsem výrazné výsledky, 
ale spíše jen nadstandardní úsilí a práci, která 
se zúročí později. Pro mě byl rok 2010 zásadní 
a velmi intenzivní. Opřela jsem se do všeho, co 

už dlouho čekalo a bylo potřeba dokončit nebo změnit. Dá se říct, že 
jsem udělala radikální změny. Ukončení první kapitoly života. 

Moc se těším na rok 2011, kdy bych si všechny změny, na kterých 
jsem tvrdě pracovala, měla konečně užívat. Jsem ráda, že rok 2010 
se chýlí ke konci. Těší mě, že jsem vše, co jsem si předsevzala zvládla. 
Vše co mě potkalo, jsem přijala jako výzvu a cestu, která mě pomůže  
zdokonalit a ujasnit si priority života. 

 Yve  a Hlaváčová, pokořitelka kanálu La Manche
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Z toho množství zážitků, které jsem letošní 
rok prožil, musím samozřejmě vybrat a rozdě-
lím to na: lidi, knihy, událos  . 

Poprvé v životě jsem mohl osobně pozdravit 
hlavu státu. Když se ve Valdštejnských zahra-
dách konala slavnost k obnovení diploma  c-
kých vztahů s Lichtenštejnskem, byl jsem tam 
pozvaný za Světelský oltář (v roce 1857 jej poří-
dili do Adamova právě Lichtenštejni). 

Během večera se rozpršelo a všichni se museli doslova nacpat pod 
střechu altánu. Ofi ciality šly stranou a já se ocitl vedle knížete Lich-
tenštejna. 

Z knih bych vybral dvě. „Byly jsme tam taky“. Je to kniha, kterou 
o zkušenostech z komunis  ckého žaláře napsala Dagmar Šimková. 
Přináší postřehy, které jsem dosud v podobné literatuře nenašel. 
Druhou je „Syndrom velkého vlka“ od sociologa Thomase H. Erikso-
na, kterou vys  huje její pod  tul „hledání štěs   ve společnos   nad-
bytku“. Zařadil bych ji do „povinné poškolní četby“. 

No a z událos   bych vybral letošní třídenní Vítání svatého Mar  na 
u nás v Blansku. Tak pohodovou a krásnou komunitní akci bych přál 
každému městu.

  Jiří Kaňa, farář Římskokatolické farnos   Blansko
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Rok 2010, který se nám již pomalu blíží ke 
konci, byl pro mne úspěšný a v mnohém pře-
lomový. Bezpochyby nejvýraznější změnou je 
ak  vní zapojení do veřejného života. V říjnu si mě 
vybrali občané našeho regionu za svého zástup-
ce v Senátu. V následujících měsících  a letech 
jsem připraven prokázat, že zvolili dobře. Co mě 
ale potěšilo v roce 2010 úplně nejvíce? Největší 
rados   je pro mě moje rodina, moje malé dě  , 

studující synové a manželka Veronika. V novém roce přeji nám všem 
především hodně zdraví a rodinnou pohodu.  Jozef Regec, senátor
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Co se týká profesního hlediska, rok 2010 se 
nesl ve znamení „úsporného režimu“ a řešení 
úsporných otázek. A je to taky hlavní téma do 
budoucích let. Stále se diskutuje o tom, kde 
ještě ušetřit fi nanční prostředky, aniž by to co 
nejméně narušilo výkon naší práce, která je 
garantována ze zákona. Bohužel řadě restrik-
cí se asi nevyhneme. Vzhledem k tomu, že je 
po komunálních volbách, snažíme se jednat 

s novými představiteli měst a obcí a řešíme možnos   naší vzájemné 
spolupráce. Díky svojí profesi se mi podařilo, jako reprezentantu 
HZS ČR, kvalifi kovat na Světové hasičské hry v Jižní Koreji, odkud 
jsem přivezl nejen bronzovou medaili, ale také spoustu zážitků... No 
a v osobním životě zcela jednoznačně a na celé čáře vítězí narození 
naší malé Alenky v dubnu letošního roku. Je to suveréně největ-
ší pozi  vum uplynulého roku. Kdo má malé dě  , určitě ví, o čem 
mluvím. 

 Josef Nečas, ředitel Hasičského záchranného sboru Blansko
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jsem přivezl nejen bronzovou medaili, ale také spoustu zážitků... No 
a v osobním životě zcela jednoznačně a na celé čáře vítězí narození 
naší malé Alenky v dubnu letošního roku. Je to suveréně největ-
ší pozi  vum uplynulého roku. Kdo má malé dě  , určitě ví, o čem 
mluvím. 

Josef Nečas, ředitel Hasičského záchranného sboru Blansko

Letošní rok mi přinesl spoustu zajímavých, 
přínosných zkušenos  , měla jsem možnost 
poznat spoustu zajímavých lidí a rozšířit si 
obzory. V soukromé sféře života se mi daři-
lo také velmi dobře, s rodinou a přáteli jsem 
zažila spoustu krásných chvil, na které neza-
pomenu. Doufám, že v podobném duchu se 
ponese i následující rok 2011. Chtěla bych tou-
to cestou popřát všem čtenářům Zrcadla Bla-
nenska a Boskovicka krásné Vánoce a v příš  m 

roce hodně zdraví, štěs  , pracovní a rodinné pohody. 
 Karolína Skotáková, Miss Zrcadlo 2010

Letošní rok mi přinesl spoustu zajímavých,
přínosných zkušenos  , měla jsem možnost 
poznat spoustu zajímavých lidí a rozšířit si 
obzory. V soukromé sféře života se mi daři-
lo také velmi dobře, s rodinou a přáteli jsem 
zažila spoustu krásných chvil, na které neza-
pomenu. Doufám, že v podobném duchu se 
ponese i následující rok 2011. Chtěla bych tou-
to cestou popřát všem čtenářům Zrcadla Bla-
nenska a Boskovicka krásné Vánoce a v příš  m 

roce hodně zdraví, štěs  , pracovní a rodinné pohody. 
Karolína Skotáková, Miss Zrcadlo 2010

 Připravil Pavel Šmerda



úterý 14. prosince 2010 SERVIS8
kalendář akcíkalendář akcí
úterý 14. prosinceúterý 14. prosince

středa 15. prosincestředa 15. prosince

čtvrtek 16. prosincečtvrtek 16. prosince

sobota 18. prosincesobota 18. prosince

neděle 19. prosinceneděle 19. prosince

AKCEAKCE
Boskovice - Mateřské centrum v 16.30 hod.: Beseda s neontalogem pro nastá-
vající rodiče, Rula Machačová. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.30 hod.: Kosme  ka pro maminky, 
v 10 hod.: Beruščina hernička s ochutnávkou vánočního cukroví a pohádkou.
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Pečení vánočního cukroví. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Herna. 

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Strýček Búnmí.
Jedovnice v 18 hod. Resident Evil: A  erlife.
Letovice v 19.30 hod. Rejkjavik.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dělnický dům v 18 hod.: Vánoční koncert žáků hudebního oboru ZUŠ 
Blansko. 
Blansko - Kino v 19 hod.: Tomáš Kočko a orchestr. 
Letovice - Kulturní dům v 18 hod.: Stella Maris Hrdličková. 
Olešnice - Malý sálek na půdě radnice v 15 hod.: Vánoční koncer  k, vystoupí 
žáci ZUŠ Letovice.

AKCEAKCE
Blansko - ZUŠ, Kollárova 8 v 17 hod.: Vánoční těšení, ukázky připravovaných 
představení všech ročníků literárně-drama  ckého oboru. 
Blansko - Dělnický dům v 18 hod.: Závěrečný ples tanečních kurzů. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Setonova hra, v 15.30 hod.: 
O putovní pohár DDM - turnaj v šachu.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Herna. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Megamysl.
Blansko ve 20 hod. Jíst, meditovat, milovat.
Boskovice v 17 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Počátek.
Doubravice v 18 hod. Kouzelná chůva a velký třesk.

AKCEAKCE
Blansko - Dělnický dům v 18 hod.: Závěrečný ples tanečních kurzů. 
Boskovice - Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.30 hod.: Kosme  ka pro maminky, 
v 16 hod.: Shiatsu pro maminky, v 17 hod.: Vánoční vystoupení Čtveráčku. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Vánoční čajovna spojená s poví-
dáním o publikaci Křížová cesta. 
Letovice - Kulturní dům ve 14 hod.: Tradiční předvánoční veselí Nového 
sdružení zdravotně pos  žených, vystoupení souboru Lipka a ZUŠ Letovice, 
k tanci s poslechu hraje Veselá trojka. 

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Snídaně u Tiff anyho.
Letovice v 19.30 hod. Rejkjavik.

KONCERTKONCERT
Blansko - Kino v 17 hod.: Vánoční koncert Dechové hudby Blansko. 
Blansko - Sál okresního soudu v 17.30 hod.: Vánoční koncert žáků a učitelů 
všech oborů ZUŠ Blansko.

pátek 17. prosincepátek 17. prosince
AKCE AKCE 

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Vánoční posezení v klubu Ratolest. 
Olešnice - Kulturní dům v 16 hod.: Vánoční besídka žáků základní školy.
Rudice - Sál Dělnického domu v 15 hod.: Předvánoční posezení důchodců, hra-
je Knír, tombola, občerstvení. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Megamysl.
Blansko ve 20 hod. Jíst, meditovat, milovat.
Boskovice v 17 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub - Lennon retro: Beckbeat.
Letovice v 19.30 hod. Machete.
Olešnice v 19 hod. Muži, kteří nenávidí ženy.
Šebetov v 19.30 hod. Red.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Poslední vládce větru.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Pěvecký sbor Perličky s doprovodnou 
skupinou An  perle a kapela Gymbeat. 
Blansko - Muzeum v 19 hod.: Tradiční vánoční koncert s číší vína, hraje brněn-
ský soubor barokní hudby Cantus et Cordis. Mar  na Komínková a Jitka Hodálová 
(zobcové fl étny), Pavel Borský (baryton), Terezie Migelová (soprán), Jolana Flaša-
rová (mezzosoprán). Zazní renesanční a barokní hudba, adventní písně a koledy.
Vísky - Kostel sv. Michaela v 17 hod.: Vánoční varhanní koncert.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Pohádkové discovánoce. 
Doubravice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium.

AKCEAKCE
Kotvrdovice - Knihovna v 15 hod.: Odpoledne stolních her. 
Olešnice - Orlovna v 8 hod.: Vánoční turnaj ve stolním tenisu mládeže, seniorů 
a žen bez rozdílu věku.
Rájec-Jestřebí - Kulturní centrum ve 14 hod.: Slavnostní otevření kulturního 
centra, účinkují: hudební skupina Kaštánci, taneční kroužek pod vedení B. Pro-
cházkové, dě   ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, v 18 hod.: Divadelní představení, hraje 
Divadelní spolek Rájec-Jestřebí. 
Velké Opatovice - Malá scéna stálého kina v 18 hod.: Netradičně zpívaná 
bohoslužba. 
Voděrady - Kulturní dům ve 14 hod.: Vánoční jarmark, výstava vánočního cuk-
roví, prací dě   z keramického kroužku, šperků, bižuterie, vánočních ozdob, 
betlémů..., prodej perníčků, medoviny, hraček, ozdob aj., básničky, písničky, 
taneční vystoupení, mažoretky, ukázka zdobení perníčků a výroby svíček. 
Závist - Kulturní dům v 18 hod.: Vánoční besídka. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Megamysl.
Blansko ve 20 hod. Jíst, meditovat, milovat.
Boskovice v 17 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub - Lennon retro: Žlutá ponorka.
Letovice v 19.30 hod. Machete.

KONCERTKONCERT
Adamov - Kostel v 17.30 hod.: Vánoční koncert Komorního orchestru města 
Blanska, sólisté: Zdeněk Krupica - baryton, Eva Nečasová - mezzosoprán, Karo-
lína Pytelová - fl étna. Dirigent: Zdeněk Nádeníček. 
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Visací zámek + taneční zábava se skupinou 
Tře   zuby. 
Kunštát - Kulturní dům v 18 hod.: Vánoce s Kunštátskou dechovkou. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boro  n - Arboretum v 9 hod.: Vánoční výstava - pohyblivé betlémy. 

Boskovice - Muzeum v 16 hod.: Paličkovaná krajka, vernisáž výstavy, úvodní 
slovo Naděžda Parmová. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Santa Fe. 
Kř  ny - Hotel San  ni ve 20 hod.: Předvánoční posezení u cimbálu, hraje Cim-
bálová muzika Jana Opletala. 
Těchov - U sluníček ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Eminence.

AKCEAKCE
Boro  n - Hasičský sklípek v 9.30 hod.: Vánoční koledování Malohanácké muziky. 
Cetkovice - Na návsi v 11 hod.: Vánoční koledování Malohanácké muziky. 
Jedovnice - Kostel v 10 hod.: Betlémské světlo. 
Světlá - U kapličky v 10.30 hod.: Vánoční koledování Malohanácké muziky. 
Uhřice - Náves v 11.30 hod.: Vánoční koledování Malohanácké muziky. 
Velenov - Kulturní dům v 15 hod.: Vánoční besídka.
Velké Opatovice - Před kostelem v 9 hod.: Koledování Malohanácké muziky + 
živý betlém. 

DIVADLODIVADLO
Olešnice - Mateřské centrum Hastrmánek v 15.30 hod.: Oživlý betlém.
Velenov - Kulturní dům v 15 hod.: O dvanác   měsíčkách, hrají dě   z Velenova, 
následuje pásmo koled, písniček a básniček. 

KINA KINA 
Blansko v 15 a 17.30 hod. Megamysl.
Blansko ve 20 hod. Jíst, meditovat, milovat.
Boskovice v 17 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub - Lennon retro: Imagine: John Lennon.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Cimbálová skupina Drahan. 
Blansko - Dělnický dům v 18 hod.: Tradiční vánoční koncert komorního orchestru.
Bořitov - Kostel sv. Jiří v 15 hod.: Adventní koncert komorního orchestru Musi-
ca Nova pod vedením Jaroslava Mar  náska. 
Boskovice - Evangelický kostel v 15 hod.: Benefi ční vánoční koncert, účinkují: 
smíšený pěvecký sbor Nota, smíšený pěvecký sbor Leoš, vokální kvarteto Fór, 
sólisté: Eva Bílková, Ludmila Dohnálková, Petr Kmeč, Mar  n Pavlíček, Michaela 
Koudelková a další, řídí: Lenka Bařinková a Mar  n Nerud. 
Boskovice - Sokolovna v 18 hod.: Vánoční koncert, účinkují: Dětský pěvecký 
sbor No  čka ZŠ, Pěvecký sbor Slavíčci ZUŠ, Instrumentální soubor 8jistých 
SPgŠ, Smíšený pěvecký sbor Janáček, Komorní sbor Carpe Diem Letovice a Sva-
tojánský sbor Svitávka.
Kunštát - Zámek v 15 hod.: Adventní koncert, hraje MESYO - Metropolitní sym-
fonický orchestr - řídí Ariell Scharon. 
Letovice - Kostel sv. Prokopa v 15 hod.: Adventní koncert, účinkují pěvecký 
sbor Cantamus a skupina 7 pumprdlíků ZUŠ Letovice.
Olešnice - Kulturní dům v 17 hod.: Adventní koncert - Putujeme k jesličkám.
Vanovice - Kulturní dům ve 14 hod.: Vánoční koncert, vystoupí žáci MŠ a ZŠ 
Vanovice.

pondělí 20. prosincepondělí 20. prosince
AKCEAKCE

Rájec-Jestřebí - Knihovna v 9, 11 a 14 hod.: Ukázky paličkování, Naděžda Parmo-
vá a členky kroužku paličkování z Blanska předvedou jednu z nejstarších technik 
ručních prací, poradí začátečníkům a doporučí, kde hledat další náměty. 

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: Pirátská pohádka, hraje divadlo Mrak.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Přežít svůj život.
Boskovice v 17 hod. Harry Po  er a Relikvie smr   - část 1.
Boskovice v 19.30 hod. Paranormal Ac  vity 2.

KONCERTKONCERT
Velké Opatovice - Malé scéna stálého kina v 17 hod.: Vánoční koncert, vystou-
pí žáci a učitelé ZUŠ.

úterý 21. prosinceúterý 21. prosince
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky ve 12 hod.: Živý betlém + hudební vystoupení. 

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Harry Po  er a Relikvie smr   - část 1.
Boskovice v 19.30 hod. Paranormal Ac  vity 2.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Jíst, meditovat, milovat.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dělnický dům v 19 hod.: Vánoční koncert Evy Pilarové. 
Černá Hora - Zámeček v 18 hod.: Vánoční koncert Slovanského kvarteta.

středa 22. prosincestředa 22. prosince
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko v 9.45 hod.: Dopoledne s pohádkou. 

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Harry Po  er a Relikvie smr   - část 1.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Šaráda.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Jíst, meditovat, milovat.

KONCERTKONCERT
Blansko - Kino v 19 hod.: Vánoční koncert Jaroslava Hutky. 
Jedovnice - Kulturní dům v 10.30 hod.: Tichá noc, svatá noc, vystoupení občan-
ského sdružení Musica Nova Opava.

čtvrtek 23. prosincečtvrtek 23. prosince
AKCEAKCE

Velké Opatovice - Zádvoří pod lipou v 8 hod., u Ostřížků v 9 hod., u Zbořilů 
v 10 hod.: Koledování Malohanačky. 

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Harry Po  er a Relikvie smr   - část 1.
Boskovice v 19.30 hod. Domů na Vánoce.

pátek 24. prosincepátek 24. prosince
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko ve 14 hod.: Vystoupení brněnských trubačů. 
Bořitov - Farní dvůr ve 13.30 hod.: Živý betlém s pastýři a živými ovečkami + 
Betlémské světlo, pořádá Jednota Orel Bořitov.
Boskovice - Masarykovo nám. v 11 hod.: Polévka pro chudé a bohaté. 

Kořenec - Náves v 16 hod.: Štědrovečerní zpívání u vánočního stromu. 
Letovice - Masarykovo nám. ve 12 hod.: Polévka pro chudé i bohaté. 

KINAKINA
Letovice v 10 a 13 hod. Harry Po  er a Relikvie smr   - část 1.

sobota 25. prosincesobota 25. prosince
AKCEAKCE

Blansko - Zámecký park ve 14.30 hod.: Živý betlém. 
Boskovice - Zámek od 16 hod.: Vánoční kostýmované prohlídky, všechny vstu-
penky jsou slosovatelné, nutná rezervace.
Lazinov - U obecního úřadu v 17 hod.: Vánoční zpívání.
Lysice - Zámek v 9 hod.: Vánoce na zámku, prohlídky vánočně vyzdobených 
komnat. 
Rájec-Jestřebí - Za kostelem v 15 hod.: Živý betlém. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dívka, která si hrála s ohněm.
Boskovice v 15, 17 a 19.30 hod. Trojrozměrný týden: Megamysl 3D.

KONCERTKONCERT
Lomnice - Kostel Navš  vení Panny Marie v 17 hod.: Vánoční koncert, vystoupí 
klášterní sbor SONS ze Žďáru nad Sázavou. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: A  er Christmas party. 
Bořitov - Sokolovna ve 21 hod.: Štěpánská zábava, hraje Akcent. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Espuelas. 
Kunštát - Kulturní dům ve 21 hod.: Štěpánská zábava, hraje Arcus. 
Letovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Štěpánská zábava, hraje Medium.

neděle 26. prosinceneděle 26. prosince
AKCEAKCE

Boro  n - Hasičský sklípek v 9 hod.: Štěpánské střelby, soutěž ve střelbě ze 
vzduchovky pro mládež i dospělé. 
Bořitov - Sokolovna v 9 hod.: Vánoční pochod na Jižní portál. 
Bořitov - Za hasičskou zbrojnicí v 11 hod.: Soutěž O pohár velitele SDH Bořitov. 
Boskovice - Zámek od 16 hod.: Vánoční kostýmované prohlídky, všechny vstu-
penky jsou slosovatelné, nutná rezervace.
Lomnice - Palackého náměs   v 17 hod.: Živý betlém + Tříkrálová sbírka.

 Pokračování na str. 16



SPORTSPORT Blanenska a Boskovicka

pozvánkapozvánka
Valná hromada malé kopané se 

uskuteční v sobotu 18. prosince 

v 16 hod. v pohos  nství ve 

Skalici nad Svitavou.
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1. Bramborový guláš, chléb 59,-, 2. Štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže 59,-, 3. Smažený Hermelín plněný vysočinou, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Kuřecí flamendr, bramboráčky 69,-, 5. Přírodní vepřový řízek, šunka, sázené vejce, 
hranolky 69,-, 6. Obědový salát s kuřecím masem 75,- , 7. Smažený vepřový řízek plněný žampiony, zelenina, vařený brambor 79,- , 8. Kuřecí steak s jablky a brusinkami, hranolky, míchaný salát 79,-

1. Brambory speciál se zeleninou a kari 59,-, 2. Uzená krkovice, bramborová kaše, okurek 59,-, 3. Vepřové, červené zelí, houskový knedlík 65,-, 4. Smažený pangácius, vařený brambor, tatarka 69,-, 5. Játra pana starosty, hranolky 69,-, 
6. Zeleninový salát s vejcem, šunkou a sýrem 75,-, 7. Vepřový steak, obloha, opékaný brambor 79,-, 8. Hovězí nudličky na brusinkách a česneku 79,-

1. Špenát, karbanátky, vařený brambor 59,-, 2. Kuřecí nudličky, hermelínová omáčka, těstoviny 59,-, 3. Smažené žampiony, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Svíčková na smetaně, houskový knedlík 69,-, 5. Přírodní vepřový řízek, fazolky na slanině, 
hranolky 69,-, 6. Míchaný salát s pikantními kuřecími kousky, česnekový dresink 75,-, 7. Mix gril, zelenina, hranolky 79,-, 8. Smažený vepřový řízek plněný nivou a brusinkami, brambor, obloha 79,-, 9. Buchtičky s krémem 59,- 

1. Mexické fazole, chléb 59,-, 2. Čevabčiči, opékaný brambor 59,-, 3. Pečená krkovice, bramborový salát 65,-, 4. Vepřové ražniči, hranolky 69,-, 5. Smažený kuřecí řízek plněný šunkou a sýrem, vařený brambor, okurek 69,-, 6. Těstovinový salát 
s kuřecím masem 75,-, 7. Kuřecí steak, restované brambory, obloha 79,-, 8. Játra na roštu, na brusinkách, krokety, zelenina, tatarka 79,-

1. Pražská hovězí pečeně, dušená rýže 59,-, 2. Maďarské vepřové výpečky, vařený brambor 59,-, 3. Sládkův guláš, houskový knedlík 65,-, 4. Kuřecí s rajčaty a mozzarellou, opékaný brambor 69,-, 5. Přírodní řízek se žampiony a šunkou, hranolky 69,-, 
6. Obědový salát s tuňákem 75,-, 7. Olomoucký kuřecí řízek, opékaný brambor, zelenina 79,-,  8. Smažený sýr plněný slaninou, přelité brusinkami, hranolky, obloha 79,-

TÝDEN S BRUSINKAMI                                                     Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 13. 12. do pátku 17. 12., 59-79 Kč                                            Polévka dle denní nabídky 
INZERCE

Bohumil Hlaváček
Věra Vencelová

Chomutov, Prostějov, Jihlava -
Dominik Špaček zářil o víkendu 
na nesmírně důležitých závodech. 
Blanenská plavecká hvězda se stala 
v Chomutově dvojnásobným mis-
trem mistrem republiky dvanáctile-
tého žactva v disciplíně 100 a 200 
m prsa.

Šampionáty ČR mladých plav-
ců byly o tomto víkendu v plném 
proudu. Dvanáctileté žactvo ze 75 
klubů se sešlo v chomutovském 
padesátimetrovém bazénu, který 
se pro tyto účely změnil použi-
tím norné stěny v osmidráhovou 
pětadvacítku. Ve startovní listině 
nechyběli tři plavci blanenského 
oddílu. S obrovskou konkurencí se 
vypořádali nadmíru dobře. Petra 
Pokorná obsadila vynikající šestou 
příčku v disciplíně 200 m prsa, na 
poloviční trati dohmátla sedmá. 
Nejlepší výsledek Hany Kopřivové 
bylo dvanácté místo na stovce prsa. 
Neuvěřitelné výkony na šampioná-
tu předvedl velký blanenský talent 
Dominik Špaček. Ten potvrdil svoje 
pozice z předstartovního rozloso-
vání a z nejvyšší české soutěže při-
vezl úctyhodných pět medailí a dva 
tituly mistra republiky. Přemožitele 
nenašel na tratích 100 a 200 m prsa 
a k tomu ještě přidal dvě stříbra za 
200 a 400 m polohový závod a jeden 
bronz za stovku polohově.

Třináctileté nejlepší plavce 
republiky hostil Prostějov. Smíše-

Dva mistrovské tituly 
pro Dominika Špačka

né družstvo Blanska a Boskovic 
takových úspěchů jako výprava 
v Chomutově nedosáhlo. Trošku se 
očekávala medaile od nadějné bos-
kovické plavkyně Anny Tlamkové, 
která však ve svých parádních krau-
lových disciplínách měla obrov-
skou smůlu. Na padesátce dohmátla 
těsně pod stupni vítězů a na dvoj-
násobné trati jí nevyšel start a byla 
diskvalifi kována. Nutno však dodat, 
že ve všech pěti závodech se vešla 
do první desítky. Ani blanenské 
Veronice Zamazalové se nedařilo 
úplně nejlépe a její čas na 100 m 
prsa stačil jen na čtrnáctou příčku. 
Na nejnáročnějších tratích, kterými 
jsou dvoustovka motýlkem a čtyř-
stovka polohově, bojoval jako lev 
boskovický plavec Martin Pospíšil 

a dohmátl v první desítce na devá-
tém a desátém místě. 

Jediný zástupce nejstarší žákov-
ské kategorie Michal Vencel z bla-
nenského oddílu bojoval o přední 
příčky na šampionátu čtrnáctiletých 
v Jihlavě. Jeho pozice z rozlosová-
ní do rozplaveb slibovaly umístění 
v první desítce. To se mu však z pěti 
přihlášených startů podařilo pou-
ze v kraulovém padesátimetrovém 
sprintu. Ve velmi vyrovnaném boji, 
kdy se časy od sebe lišily pouze 
o setiny, maximálně desetiny vte-
řiny, doplaval na devátém místě. 
Tímto v pořadí desátým vystou-
pením na mistrovských soutěžích 
zakončil svoje působení v žákovské 
kategorii a od příštího roku bude 
závodit za juniory.

Úspěšná blanenská výprava.  Foto Věra VencelováÚspěšná blanenská výprava.  Foto Věra Vencelová

Benešov - Tři jezdci Moravec 
Merida MTB Teamu Benešov star-
tovali v sobotu na Mistrovství ČR 
mládeže a žen v cyklokrosu, které se 
konalo v Mnichově Hradišti. Cenné 
páté místo vybojovala mezi ženami 
teprve šestnáctiletá Nikola Hlubin-
ková. „Když vezmeme v úvahu, že 
ztratila jen pět minut na medailistku 
ze Světového poháru v MTB i cyk-
lokrosu Kateřinu Nash, a její zku-
šenosti z této disciplíny jsou takřka 
nulové, je to výborný výsledek,“ řekl 
trenér Martin Bezdíček. V celkovém 

pořadí TOI TOI cupu skončila na 
šestém místě, ke kterému jí stačilo 
odjet pět závodů z osmi.

Smůlu měl v kategorii juniorů 
Radim Kovář. „Jeden ze soupeřů ho 
vytlačil do depa, které bohužel pro-
jel a byl za to diskvalifi kován. V té 
době jezdil ve skupině na sedmém 
místě. Bohužel si neuvědomil, že 
když je v depu, tak musí seskočit 
a poté pokračovat dál,“ prozradil 
Bezdíček.

A do třetice. Adam Sekani-
na skončil mezi kadety devátý. 

„U něho je to trochu složitější. Přes 
zimní sezonu hraje hokej za bla-
nenský dorost a na cyklokros si jen 
odskakuje. Prakticky na něj netré-
nuje. O to větší překvapení jsou 
jeho výsledky, když za specialisty 
zaostává okolo pěti minut a jeho 
celkové čtrnácté místo je hodně 
cenné. Stejně jako Nikola odjel jen 
pět závodů,“ ocenil trenér. Ten je 
spokojen. „Když shrnu výsledky 
celého týmu, je vystoupení našich 
bez větší specializace na cyklokros 
výborné,“ dodává. (pš, bh)

Moravci si opět zajeli na cyklokros

Pavel Šmerda

Boskovice - Už po dvanácté 
vyrazí letos na slavnou Rally Dakar 
Petr Vodák z Boskovic. Jako šéf-
mechanik a řidič doprovodné Tatry 
brazilského jezdce André Azeveda 
bude zajišťovat veškerý servis Let-
ka Racing Teamu. 

Po loňské premiéře zavítá nej-
slavnější a nejtěžší motoristická 
soutěž světa znovu do Jižní Ameri-
ky, konkrétně do Argentiny a Chi-
le. Jaký bude podle něj letošní roč-
ník... 

Dakar se znovu vrací do Jižní 
Ameriky. Jste rád?

K Jižní Americe mám sympatie 
a ze své pozice v servisním zázemí 
nemám důvod na tom nic měnit. 
Chápu, že kvůli tomu se tam závod 
nekoná. Osobně nemám problém se 
případně přemístit buď zpět do Afri-
ky nebo i jinam. 

Petr Vodák míří do Argen  ny
Letka Racing Team se letos roz-

dělí na dvě čás  . Ta druhá míří do 
Afriky. Nebyl byste raději tam? 
Přece jen Dakar je pořád i histo-
ricky více spojován s Afrikou...

Společně s kolegy z našeho servis-
ního vozidla jedeme na jihoamerický 
kontinent především pracovat. Pro 
mne osobně jsou tedy v tomto přípa-

dě důležitější podmínky k práci, než 
nostalgické vzpomínky jaké to bylo 
tenkrát v Africe... A tyto podmínky 
byly prozatím lepší v Jižní Americe.

Kdy letos odlétáte do Ameriky?
Odlétáme 27. prosince přes Lon-

dýn a Sao Paolo do Buenos Aires.
 Pokračování na str. 10

Petr Vodák Petr Vodák (vlevo) (vlevo) s týmems týmem.. Foto archiv Foto archiv

stručně
V sobotu uspořádal SK Jedo-

vnice v hale průmyslovky turnaj 
fotbalových minipřípravek. Ve 
velké konkurenci obstáli výbor-
ně domácí a obsadili druhé mís-
to. První místo patří TJ Sokolu 
Čechovice, tře   příčka Zbrojovce 
Brno. (bh)

Čtenářskou hvězdou je Nikola HlubinkováČtenářskou hvězdou je Nikola Hlubinková
Akce. Již popáté ocenila redakce 
Zrcadla Blanenska a Boskovicka 
nejlepší sportovce, kolek  vy a tre-
nérské osobnos   okresu Blansko 
za uplynulý rok. Jako sportovní 
hvězdu roku vyhodno  li čtenáři 
bikerku Moravce Benešov Nikolu 
Hlubinkovou. V desítce vyhodnoce-
ných sportovců se kromě ní objevili 
dále bez určení pořadí její kolegové 
z oddílu Radim Kovář a Markéta 
Parolková, plavci Silvie Rybářová 
a Dominik Špaček, cyklista Mar  n 
Mareš, střelec Robin Daněk, atletka 
Jana Sotáková, hráči kolové Radim 
Hasoň a Jiří Hrdlička a biketrialista 
Václav Kolář. 
Trenérskými osobnostmi roku 2010 
se stali Jiří Ošlejšek (atle  ka), Dag-
mar Kuncová (plavání) a Mar  n 
Bezdíček (cyklis  ka). Mezi kolek  vy 
byly vyhodnoceny kuželkářky TJ ČKD 
Blansko, hokejisté SK Minerva Bos-
kovice a tým malé kopané AC Kozá-
rov. K osmi sportovním postavám 
historie našeho regionu přibyli 
v pomyslné Síni slávy tentokrát dvě 
trenérské a funkcionářské osobnos   
– Jaromír Novák z Blanska a Pavel 
Loskot ze Svitávky. 
Pěkný ceremoniál se uskutečnil 
v Hotelu Lidový dům v Lysicích. Mezi 
jeho hosty nechyběli jeho letošní 
patron Michal Babák, poslanec Par-
lamentu ČR, senátor Jozef Regec či 
místostarosta Blanska Jiří Crha. (bh) 
 4x foto Radim Hruška

Nikola HlubinkováNikola Hlubinková

Zleva: Pavel Loskot, Olga Oldřichová, Jaromír NovákZleva: Pavel Loskot, Olga Oldřichová, Jaromír Novák

Robin DaněkRobin DaněkJana SotákováJana Sotáková
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basketbal
Oblastní přebor muži: Uherské Hradiš-

tě – Blansko 71:79. Boskovice – Husovice 
42:77. Podolí – Blansko 73:60. Boskovice – 
Černovice 93:69.
 1. Husovice 12 12 0 997:625 24
 2. Boskovice 12 9 3 900:778 21
 3. Podolí 12 8 4 914:753 20
 4. Babice 12 8 4 906:812 20
 5. Žabovřesky B 12 7 5 816:753 19
 6. Černovice 12 6 6 851:805 18
 7. Žďár B 11 6 5 809:785 17
 8. Tesla 11 6 5 685:669 17
 9. Vysočina B 12 5 7 820:831 17
 10. Husovice B 12 3 9 761:981 15
 11. Blansko 12 1 11 720:859 13
 12. Uh. Hradiště 12 0 12 610:1138 12

OP minichlapci: SAM BŠM Brno – BBK 
Blansko 72:51 a 71:37.
 1. Kyjov 12 11 1 925:344 23
 2. SAM BŠM 12 11 1 759:391 23
 3. Kroměříž B 12 7 5 623:441 19
 4. Blansko 12 4 8 534:716 16
 5. Žďár 12 4 8 372:568 16
 6. JBC Brno 12 4 8 412:661 16
 7. Žabovřesky 12 1 11 335:839 13

fl orbal
3. liga muži: Atlas ČKD Blansko – TJ 

VHS Znojmo B 7:5 (3:0, 0:4, 4:1), Řeháček, 
Pavlíček 2, Toman, Charvát J., Charvát P. 
Atlas ČKD Blansko – Pohoda VSC 1:4 (1:1, 
0:2, 0:1), Charvát J.
 1. Blansko 10 7 1 2 51:32 22
 2. Gullivers 8 7 0 1 59:25 21
 3. Pohoda 10 6 2 2 59:43 20
 4. Klobouky 10 4 2 4 39:34 14
 5. Vsetín 8 4 2 2 43:46 14
 6. Znojmo B 10 4 0 6 46:66 12

 7. Holešov 8 3 2 3 25:29 11
 8. Ratíškovice 10 3 1 6 34:43 10
 9. Otrokovice B 8 2 1 5 20:30 7
 10. Bučovice 8 2 1 5 43:55 7
 11. Lanžhot 10 1 2 7 46:62 4

hokej
Sdružený okresní přebor: Bulldogs Brno 

– Boskovice B 0:5 (0:0, 0:3, 0:2). Tlamka, 
Hasoň, Soldán, Hofman, Hruška.

Okresní přebor: SK Bacardi Letovice – 
HC Blansko 1:16, podrobnosti nehlášeny. TJ 
Spartak Adamov – TJ Rájec Jestřebí 1:8 (0:1, 
1:4, 0:3), Kolenáč – Kuběna Jan, Klimeš 2, 
Frantel, Dvořáček, Syrový, Mann. TJ Sloup 
– TJ Březina 1:7 (0:2, 1:1, 0:3), Tannenber-
ger – Horák, Blatný 2, Hradil, Hloušek, Sklá-
daný. TJ Černá Hora – HC Lysice 7:2 (3:0, 
2:1, 2:1), Dubský, Králík 2, Kupka, Kozák, 
Frýdek – Nejedlý, Horák.
  1.  Blansko  8  8  0  0  0  0  73:12  24
  2.  Rájec  8  6  0  0  1  1  62:30  19
  3.  Sloup  7  3  1  0  0  3  33:38  11
  4.  Č. Hora  8  3  2  0  0  3  41:45  13
  5.  Březina  8  3  0  0  2  3  34:36  11
  6.  Adamov  8  2  0  0  0  6  24:35  6
  7.  Lysice  6  1  1  0  1  3  18:32  6
  8.  Letovice  7  0  0  0  0  7  21:78  0

kuželky
Okresní podniková liga, extraliga: 

KSK – ČBE A 1239:1179, Neubauer 285, 
Kolář P. 256 - Špidla 262, Štrajt 242. VMS 
– Catering 1191:1235, Nejezchleb 252, Gilk 
250 - Pernica 258, Kala 258. JEZAT – DSB 
Euro1198:1238, Jalový 270, Beneš 242 
- Nezval 268, Jordán 264. A je to – ČKD 
1216:1247, Buchta 266, Brtníček 259 - Bla-
žek 266, Štrait 252.

 1. DSB Euro 9 7 0 2 1268,33 14
 2. ČKD 9 7 0 2 1260,33 14
 3. VMS 9 5 0 4 1249,67 10
 4. VVR A 7 4 0 3 1247,00 8
 5. Catering 8 4 0 4 1230,38 8
 6. JEZAT 9 4 0 5 1210,44 8
 7. Tech Trading 8 4 0 4 1196,63 8
 8. ČBE A 9 3 0 6 1203,11 6
 9. A je to 8 2 0 6 1225,75 4
 10. KSK 8 2 0 6 1201,63 4

1. liga: ITAB – Rapid 1196:1181, Musil 255, 
Odehnal 242 - Brázda 251, Růžička ml. 249.
 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 7 4 0 3 1170,57 8
 7. Rapid 8 3 0 5 1162,88 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: Eko system – BODOS 1065:1148, 
Michal 240, Pšenčík 227 - Učeň 248, Blézl 
240. SPŠ – Relax club 1153:1153, Souček 
265, Šíbl 249 - Polák M. 250, Herčík 243. 
JMP – ČBE B 1098:1121, Podrabský 233, 
Ježek 230 - Miroslav 248, Zvěřina 231. Profi  
Weld – Orel 1105:1125, Král 254, Kovařík 
222 - Götz 247, Dvořák 225.
 1. Orel 8 8 0 0 1116,25 16
 2. JMP RC 8 6 0 2 1154,88 12
 3. BODOS 8 5 0 3 1142,50 10
 4. ČBE B 8 5 0 3 1118,13 10
 5. Relax Club 7 3 1 3 1112,14 7
 6. SPŠ 8 2 1 5 1097,63 5
 7. Profi  Weld 8 1 0 7 1067,88 2
 8. EKO systém 7 0 0 7 999,71 0

stolní tenis
Okresní přebor dospělých (Žďárná), 

dvouhra: 1. Bezděk (Šošůvka), 2. Krása ml. 
(Zbraslavec), 3. Richter (Žďárná), 4. Obalil 
(Šošůvka), 5. Koudelka ml. (Křetín), 6. Su-
chý (Boskovice), 7. Bednář (Voděrady), 8. 
Vodák (Jestřebí), 9. Žáček (Vysočany), 10. 
Peterka (Svitávka), 11. Zouhar, 12. Gyurgyik 
(oba Vysočany), 13. Pačinek (Boskovice), 
14. Svoboda (Rájec), 15. Koudelka (Křetín), 
16. Krátký (Němčice). Čtyřhra: 1. Pači-
nek, Suchý (Boskovice), 2. Bezděk, Obalil 
(Šošůvka), 3. Bednář, Gyurgyik (Voděrady, 

Vysočany), 4. Žáček, Zouhar (Vysočany), 5. 
Zouhar, Dudek (Rájec), 6. Krátký, Ondrou-
šek (Němčice), 7. Richter, Sýkora (Žďárná), 
8. Maresch, Koudelka ml. (Křetín).

Okresní přebor mládeže (Žďárná), 
nejmladší žactvo: 1. Pokorný (Letovice), 2. 
Zukal (Vysočany), 3. Švancara (Zbraslavec), 
4. Kellner (Vysočany). Mladší žactvo: 1. 
Horváth (Boskovice), 2. Bačovský (Křetín), 
3. Zachoval, 4. Pokorný (oba Letovice). Star-
ší žactvo: 1. Peterka (Svitávka), 2. Koudelka 
P. (Křetín), 3. Holík (Letovice), 4. Horváth 
(Boskovice). Dorost: 1. Koudelka L. (Kře-
tín), 2. Krása (Zbraslavec), 3. Dvořáček (Svi-
távka), 4. Svoboda (Rájec).

RP I: Boskovice B – Petrovice 16:2, Jes-
třebí – Křetín B nehl. Žďárná – Vysočany 
11:7, Voděrady – Blansko D 15:3, Šošůvka – 
Rohozec 16:2, Křetín – Zbraslavec B 5:13.
 1. Voděrady 8 7 0 1 0 97:47 22
 2. Boskovice B 8 6 1 1 0 95:48 21
 3. Šošůvka 8 6 1 1 0 90:54 21
 4. Zbraslavec B 8 6 0 2 0 96:48 20
 5. Vysočany 8 4 1 3 0 73:71 17
 6. Křetín 8 3 2 3 0 68:76 16
 7. Rohozec 8 2 2 4 0 59:85 14
 8. Žďárná 8 2 1 5 0 70:73 13
 9. Petrovice 8 1 2 5 0 53:91 12
 10. Křetín B 7 2 0 5 0 54:72 11
 11. Blansko D 8 1 1 6 0 47:97 11
 12. Jestřebí 7 1 1 5 0 43:83 10

OP II: Žďárná B – Vanovice 9:9, Zbrasla-
vec C – Veselice 10:8, Šošůvka B – Němčice 
10:8, Adamov – Kunštát 8:10, Rudice – Vo-
děrady B 9:9, Bořitov – Jestřebí B 17:1.
 1. Veselice 8 6 0 2 0 86:58 20
 2. Kunštát 8 6 0 2 0 86:58 20
 3. Rudice 8 5 1 2 0 84:60 19
 4. Voděrady B 8 4 2 2 0 79:65 18
 5. Bořitov 8 4 2 2 0 79:65 18
 6. Šošůvka B 8 3 3 2 0 77:67 17
 7. Adamov 8 3 2 3 0 83:61 16
 8. Vanovice 8 3 1 4 0 74:70 15
 9. Žďárná B 8 2 3 3 0 64:80 15
 10. Zbraslavec C 8 3 0 5 0 64:80 14
 11. Němčice 8 2 0 6 0 67:77 12
 12. Jestřebí B 8 0 0 8 0 21:123 8

OP III: Letovice – Brumov 11:7, Vysoča-
ny C – Veselice B 6:12, Rohozec B – Bosko-
vice C 5:13, Vysočany B – Petrovice B odl., 
Křetín C – Svitávka 4:14, Borotín – Rájec 
7:11.

 1. Rájec 8 7 1 0 0 101:43 23
 2. Svitávka 8 7 0 1 0 105:39 22
 3. Boskovice C 8 5 0 3 0 79:65 18
 4. Letovice 8 5 0 3 0 79:65 18
 5. Křetín C 8 4 1 3 0 72:72 17
 6. Brumov 8 3 3 2 0 75:69 17
 7. Borotín 8 3 2 3 0 75:69 16
 8. Vysočany C 8 3 1 4 0 67:77 15
 9. Veselice B 8 3 0 5 0 59:85 14
 10. Rohozec B 8 2 0 6 0 60:84 12
 11. Petrovice B 7 1 0 6 0 44:82 9
 12. Vysočany B 7 0 0 7 0 30:96 7

OP IV: Svitávka B – Křetín D 15:3, Rájec 
B – Šošůvka C odl., Zbraslavec D – Olešnice 
4:14, Němčice B – Letovice B 8:10, Vanovice 
B – Kunštát B 10:8, Petrovice C – Rohozec 
C 8:10.
 1. Olešnice 8 7 1 0 0 108:36 23
 2. Svitávka B 8 5 2 1 0 87:57 20
 3. Vanovice B 8 5 2 1 0 91:53 20
 4. Letovice B 8 4 1 3 0 64:80 17
 5. Šošůvka C 7 4 1 2 0 74:52 16
 6. Rohozec C 8 4 0 4 0 66:78 16
 7. Petrovice C 8 4 0 4 0 75:69 16
 8. Rájec B 7 3 2 2 0 67:59 15
 9. Kunštát B 8 3 0 5 0 72:72 14
 10. Křetín D 8 1 1 6 0 48:96 11
 11. Zbraslavec D 8 1 0 7 0 40:104 10
 12. Němčice B 8 1 0 7 0 54:90 10

OS I: Žďárná C – Bořitov C 11:7, Pet-
rovice D – Vanovice C 6:12, Voděrady C – 
Okrouhlá 11:7, Velenov – Vysočany D 10:8, 
Bořitov B – Němčice C 15:3, Kuničky – Lho-
ta Rapotina odl. 
 1. Bořitov B 8 6 1 1 0 101:43 21
 2. Okrouhlá 8 6 1 1 0 100:44 21
 3. Lh. Rapotina 7 5 2 0 0 84:42 19
 4. Vysočany D 8 5 1 2 0 83:61 19
 5. Vanovice C 8 5 0 3 0 80:64 18
 6. Kuničky 7 5 0 2 0 80:46 17
 7. Voděrady C 8 4 0 4 0 70:74 16
 8. Velenov 8 4 0 4 0 73:71 16
 9. Němčice C 8 2 0 6 0 51:93 12
 10. Žďárná C 8 1 1 6 0 48:96 11
 11. Petrovice D 8 1 0 7 0 44:100 10
 12. Bořitov C 8 0 0 8 0 32:112 8

OS II: Kunštát C – Křetín E 16:2, Vísky 
– Rájec C 9:9, Chrudichromy – Šošůvka D 
5:13, Jasinov – Zbraslavec E 8:10. 
 1. Kunštát C 7 6 1 0 0 94:32 20
 2. Zbraslavec E 7 5 1 1 0 75:51 18
 3. Letovice C 7 5 0 2 0 85:41 17

 4. Šošůvka D 7 4 1 2 0 73:53 16
 5. Vísky 7 3 2 2 0 64:62 15
 6. Rájec C 7 2 1 4 0 58:68 12
 7. Chrudichromy 7 2 0 5 0 48:78 11
 8. Křetín 8 1 0 7 0 34:110 10
 9. Jasinov 7 1 0 6 0 45:81 9

OS III: Kunštát D – Petrovice E nehl., 
Olešnice C – Olešnice B 6:12, Velenov B – 
Okrouhlá B 9:9, Lhota Rapotina B – Bosko-
vice D 11:7. 
 1. Velenov B 8 6 2 0 0 97:47 22
 2. Olešnice B 8 6 0 2 0 91:53 20
 3. Okrouhlá B 8 4 2 2 0 87:57 18
 4. Kunštát D 7 4 1 2 0 76:50 16
 5. Lh. Rapotina B 8 4 0 4 0 76:68 16
 6. Boskovice D 8 2 1 5 0 66:78 13
 7. Petrovice E 7 2 0 5 0 37:89 11
 8. Olešnice C 8 0 0 8 0 28:116 8

šachy
Okresní přebor: Lipovec E – Boskovice 

B 2,5:5,5, Doležel, Petržela 1, Sládek 0,5 – 
Veselý, Petr, Dvořáček, Jedlička, Derňár 1, 
Růžička 0,5. Sloup B – Jedovnice 3:5, Po-
kladník, Mikulášek 1, Helebrand, Kouřil 0,5 – 
Fránek st., Navrátilová, Nechvíla, Fránek ml. 
1, Kunc, Plch ml. 0,5. Rovečné – Lipovec D 
3,5:4,5, Daniel, Dvořák 1, Čermák 0,5 – Še-
včík Milan, Krejčí P., Kratochvíl M., Krejčí 
F. 1, Ševčík Miloš 0,5. Rudice B – Jevíčko B 
6,5:1,5., Klíma, Klinkovský Jiří, Klinkovský 
Jak., Nejezchleb, Ševčík, Šenkýř 1, Toulec 
0,5 – Zemánek 1, Vašíček 0,5.
 1. Jedovnice 3 3 0 0 18,5 9
 2. Lipovec D 3 3 0 0 17,5 9
 3. Rudice B 2 2 0 0 14 6
 4. Boskovice B 2 2 0 0 13 6
 5. Sloup B 3 1 0 2 10,5 3
 6. Rovečné 3 0 1 2 8 1
 7. Jevíčko B 3 0 1 2 7,5 1
 8. Lipovec E 3 0 0 3 6,5 0
 9. Adamov C 2 0 0 2 0,5 0

volejbal
KP juniorky: Boskovice – Nový Lísko-

vec 3:0 (13, 11, 16) a 3:0 (16, 20, 12).
 1. Boskovice 16 16 0 0 48:6 32
 2. Křenovice 16 11 5 0 36:27 27
 3. DDM Brno 16 7 9 0 32:28 23
 4. N. Lískovec 16 5 11 0 24:39 21
 5. Podolí 16 1 15 0 7:47 17

 (bh)

S  

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, týdeník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., náměstí Svobody 2, 678 01 Blansko, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. Šéfredaktor: Pavel Šmerda (516 410 243, smerda.zrcadlo@centrum.cz). Redaktor 
zpravodajství, grafi ka, webmaster: Radim Hruška (516 803 200, hruska@zrcadlo.net). Sport, zpravodajství: Bohumil Hlaváček (776 198 192, hlavacek.zrcadlo@centrum.cz). Inzertní poradce: Aneta Kuklínková (777 008 399, kuklinkova@zrcadlo.net). Adresa 
redakce: nám. Svobody 2, 678 01 Blansko, e-mail: redakce.zrcadlo@centrum.cz. Tiskne: NOVOTISK, s.r.o., Olomouc, Rozšiřuje PNS, a. s. a Mediaservis, s.r.o. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály 
označené jako PI jsou placenou inzercí. Uzávěrka příspěvků ve čtvrtek ve 14 hod.

Pokračování ze str. 9
Takový malý test. Vzpomenete 

si, kolikrát už jste trávil příchod no-
vého roku na jiném kon  nentě?

Bude to přibližně desetkrát. Není 
to ale přesně počet ročníků „Daka-
ru“, kterých jsem se zúčastnil.

Už můžete srovnávat. V čem je 
jiná oslava příchodu roku v České 
republice, v Africe a v Jižní Ameri-
ce?

Jednak je to dáno lidmi, se kte-
rými slavíte, omezeným časovým 
prostorem pro tyto oslavy a také 
klimatickými podmínkami. Vlo-
ni jsme například vítali Nový rok 
v restauraci se shrnovací střechou, 
oblečení do triček s krátkým ruká-
vem, což jak jistě uznáte, je pro nás 
nezvyklé.

Zpět k závodu. Jaký bude letošní 
ročník? K jakým změnám došlo co 
se týká tra  , délky závodu a pra-
videl?

Trať se v mnohém podobá minu-
lému ročníku, pouze je více prota-
žená na sever Chile. Znamená to, že 
strávíme o něco déle v poušti Ataca-
ma, která připomíná africké pouštní 
podmínky. 

Co jsou tedy zásadní novinky le-
tošního ročníku? 

Prozatím o žádných revolučních 
novinkách nevíme. Pokud nám po-
řadatelé nějaké novinky připravili, 
tak se to zřejmě ukáže až během 
závodu.

Jak silný bude letos Letka Racing 
Team a v jakém složení vyrazí do 
soutěže?

Letka Racing Team se postaví 
na start se dvěma vozidly TATRA. 
V závodě to bude TATRA 815 4x4 
s posádkou André Azevedo, Jaromír 
Martinec a Maykel Vilarta. Jako 
podpora bude působit TATRA 815 
6x6.

Jak se změnily závodní vozy? 
Jsou lepší než loni?

Lepší určitě jsou, například do 

vozu A. Azeveda byly letos nainsta-
lovány špičkové tlumiče pérování 
(stejné značky jakou používá třeba 
stáj KAMAZ). A pokud jde o sílu 
motoru, tak zůstáváme u osvědče-
ných koní z kopřivnické stáje.

Jak vypadá vaše doprovodná 
Tatra a kdo v ní společně s vámi 
pojede?

Tatra vypadá na první pohled po-
řád stejně. Snad jenom je zase o rok 
starší, jako my všichni, a možná je 
to trochu znát. Změna nastala ve 
složení posádky, kterou budou kro-
mě mne tvořit ještě Petr Vojkovský 
(byl v posádce Tomáše Tomečka 
pro Dakar 2010) a brazilský mecha-
nik pro týmový motocykl Geraldo 
Lima, s kterým jsme projeli spo-
lečně Dakarem v ročnících 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007. 

Změnilo se nějak její vybavení, 
uspořádání opro   minulos  ?

Změny jsme provedli jednak na 
převodování, kde jsme použili séri-
ový 14-ti stupňový agregát TATRA 
na místo stávající 10-ti stupňové 
hlavní a dvoustupňové přídavné 
převodovky. Další změny byly 
provedeny v nástavbě, kdy jsme 
vybavení vlastním venkovním sklá-
dacím sprchovým koutem a velkým 
nafukovacím stanem pro zlepšení 
našeho komfortu.

Loni to nedopadlo nejlépe. S ja-
kým výsledkem budete tedy letos 
spokojení?

V první řadě budeme rádi, když 
dorazíme všichni ve správný čas 
a ze správné strany do cíle. Kon-
krétní umístění si netroufám uvádět, 
to záleží na mnoha okolnostech, 
které by mohly nastat. Jestliže jsme 
dnes dobře připravení a máme am-
bice na medailové umístění, tak mi 
věřte, že se v závodě odehrávají ne-
vyzpytatelné věci, které vše mohou 
tak zamíchat, že nakonec jste rádi, 
když do toho cíle vůbec dojedete 
i v nesprávný čas a ze špatné strany.
(úsměv) To je spíše námět k diskuzi 
až po skončení soutěže.

Petr Vodák míří do...

Šampionát. Mistrovství republiky tělesně pos  žených kuželkářů zaví-
talo v sobotu do Blanska. Z  tulu se v jedné z kategorií radoval domácí 
Bohumil Bašný (uprostřed), Janu Šmerdovi (vpravo) patřilo tře   místo.
 Foto Bohumil Hlaváček

Blansko, Boskovice - Hokejisté 
Blanska i Boskovic mají za sebou 
poslední domácí mistrovské zápasy 
tohoto kalendářního roku. Oba cel-
ky uspěly, i když Dynamiters na to 
potřebovali až samostatné nájezdy. 

Dynamiters Blansko HK – 
Uherský Brod 6:5 (3:2, 0:2, 2:1) 
SN, Štěpánek 2, Keprt, Hrazdíra, 
Jakubec, Němec (SN).

Dramatické utkání plné zvratů 
se odehrálo v sobotu na Zimním 
stadionu v Blansku. Domácí začali 
velkým náporem a v 9. min. se ujali 
vedení brankou Štěpánka, který po 
přihrávce Horáka zakončil samo-
statný nájezd nádhernou střelou pod 
břevno. Hned v následující minutě 
zvýšil střelou z mezikruží pohotově 
Keprt. Hosté ukázali, že jsou zku-

šeným týmem a ještě v téže minutě 
snížili. Domácí pak ve 13. min. opět 
odskočili o dvě branky, zvyšoval 
Jakubec v přesilovce, odpověď pro-
tivníka přišla po chvíli rovněž při 
početní výhodě. 

Druhou třetinu začalo Blansko 
velmi špatně a brzy přišlo vyrovná-
ní po jeho hrubce. V této části hry 
byl Brod lepším týmem a v 35. min. 
se dokonce ujal vedení. Třetí dva-
cetiminutovku začali domácí jako 
vyměnění a nepustili soupeře až 
na pár výjimek ze třetiny. Nejprve 
vyrovnával Hrazdíra z přesilovky 
ve 43. min. a v 52. min. jim získal 
vedení po krásné individuální akci 
Štěpánek. Dynamiters však vede-
ní neudrželi, hosté po ojedinělém 
protiútoku vyrovnali. O vítězi tak 

rozhodovala trestná střílení. V nich 
Štěpánek a Němec za domácí pro-
měnili, zatímco za hosty nebyl 
úspěšný nikdo.

SK Minerva Boskovice – Uher-
ský Ostroh 4:3 (0:0, 4:0, 0:3), Kar-
ný 2, Veselý, Holý.

Se staronovým trenérem Rudol-
fem Krupičkou nastoupili Bosko-
vičtí do utkání pouze s osmi útoční-
ky. Po bezbrankové úvodní třetině 
strhli domácí po přestávce na ledě 
uragán. Ve 22. min. ještě Chlup ne-
proměnil trestné střílení, ale o dvě 
minuty později už otevřel skóre při 
přesilové hře Karný. V 25. min. 
zvýšil stejný hráč opět při početní 
výhodě už na 2:0. Ve 32. min. Bla-
ha vybojoval puk, předložil jej Ve-
selému a ten nezaváhal – 3:0. Aby 

toho nebylo pro hosty málo, skóre 
druhého dějství uzavřel ve 37. min. 
střelou pod víko Holý. V závěrečné 
třetině se obraz hry změnil jako den 
a noc. Domácí se ukolébali svým 
náskokem a nechali hosty postup-
ně snížit až na rozdíl jediné branky. 
Naštěstí v závěru důležitou výhru 
a tři body ubránili.  (bh, pš)
  1.  Šternberk  15  13  0  0  2  101:42  39 
  2.  M. Budějovice  14  10  1  1  2  70:40  33 
  3.  Boskovice  15  10  0  2  3  67:44  32 
  4.  Uh, Brod  15  8  2  1  4  69:62  29 
  5.  Kroměříž  14  7  3  0  4  60:30  27 
  6.  Uh. Ostroh  15  7  1  2  5  70:53  25 
  7.  Kometa Úvoz  14  8  0  1  5  58:50  25 
  8.  Plumlov  14  5  2  2  5  57:59  21 
  9.  Blansko  15  5  1  0  9  46:82  17 
  10.  Brumov  14  5  0  1  8  51:54  16 
  11.  V. Meziříčí  15  3  0  0  12  45:80  9 
  12.  Velká Bíteš  15  3  0  0  12  35:72  9 
  13.  Břeclav B  15  1  0  0  14  39:100  3

V Blansku rozhodly o vítězi samostatné nájezdy

1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – 
Sokol Nusle Praha 7:3. Body: Jirůš-
ková, Ševčíková 2,5, Smejkalová, 
Suková 1. TJ ČKD Blansko – Sla-
voj Praha B 7:3. Body: Jirůšková 
3,5, Ševčíková 2,5, Suková 1.

Dvě důležitá vítězství v boji 
o play off vybojovala o víkendu 
blanenská děvčata na domácích sto-
lech. V sobotu si nejdříve poradila 
se Sokolem Nusle Praha, když hos-
té přijeli pouze se dvěma hráčkami, 
v neděli pak udolala v napínavém 
zápase béčko Slavoje Praha. Po 
polovině soutěže tak Blansku patří 
druhé místo, jen bod za vedoucím 
Baníkem Havířov, ale pouze dva 
body před šestým Sokolem Nusle.

3. liga muži: Sokol Znojmo B – 
TJ ČKD Blansko 3:10. Body: Du-
dík 3,5 Přikryl, Mikula 2,5, Chajda 
1,5. MS Brno C – TJ ČKD Blansko 
3:10. Body: Dudík, Přikryl 3,5, Mi-
kula 2, Chajda 1.

I blanenské áčko mužů bylo o ví-
kendu na stolech soupeřů stopro-
centně úspěšné. Nejdříve hladce 
vyhrálo s posledním Znojmem, pak 
v přímém boji o druhé místo stejně 
hladce porazilo MS Brno C. K bez-
chybnému Luboši Dudíkovi se ten-
tokrát přidal i Aleš Přikryl, který za 
celý víkend prohrál pouze jedenkrát. 
Nezklamal ani hráč B-týmu Roman 
Chajda, který nahradil nemocného 
Davida Kvíčalu.

Divize muži: TJ ČKD Blansko B 
– ČSAD Hodonín C 3:10. TJ ČKD 
Blansko B – Sokol Lanžhot 3:10. 

Divize ženy: TJ ČKD Blansko 
B – SKST Dubňany B 8:2. TJ ČKD 
Blansko B – SKST Dubňany C 9:1.

 (vor, bh)

Jakub David byl 
opět první

Boskovice - V boskovické Orlov-
ně se odehrál první turnaj Českého 
poháru ročníku 2011 - SULKOM 
CUP ve šprtci. Přes méně početnou 
účast mimoboskovských hráčů způ-
sobenou nepřízní počasí svou kva-
litu nepostrádal. Ze 17 účastníků 
bylo 11 zástupců prvoligových klu-
bů. Silné zastoupení měl mistrovský 
celek Dragons Brno. Také hned dva 
jeho zástupci - Mirek Škorpík a Jir-
ka Naládal se probojovali na stupně 
vítězů. Nejvyšší příčka však zůstala 
zásluhou nejlepšího boskovického 
hráče Jakuba Davida zcela po zá-
sluze doma. Poháry pro nejlepšího 
staršího a mladšího žáka zůstaly 
také v Boskovicích a to zásluhou 
Vojty Davida a Jana Ferugy. (fer)

Atlas vede tabulku třetí ligyAtlas vede tabulku třetí ligy

Domácí turnaj. Vítězství se Znojmem a porážka se vse  nskou Poho-
dou, to je bilance domácího turnaje áčka fl orbalistů Atlasu ČKD Blan-
sko. I po víkendu nadále vede tře   ligu.  Foto Bohumil Hlaváček

* Ve sportovní hale v Brně-Bohu-
nicích se uskutečnil turnaj přípravek  
ročníku 2000 „O pohár předsedy 
BTS“, kterého se zúčastnil také vý-
běr OFS Blansko. Letos se povedlo 
týmu pod vedením trenérů Zdeňka 
Veselého a Josefa Prudila dosáhnout 
výborného úspěchu, když se dokázal 
probojovat až do fi nále, ve kterém 
však podlehl soupeři z OFS Prostě-
jov. 

* Sportovní klub při Gymná-
ziu Rájec-Jestřebí pořádá v neděli 
19. prosince v rámci slavnostního 
otevření nového kulturního domu 
turnaj neregistrovaných ve stolním 
tenise. Prezence od 8 hod. Srdečně 
zvou pořadatelé. (bh)

S
sobota 18. prosince

Basketbal: ASK Blansko – Kyjov 
(9.00, 11.00), žáci U14, hala ASK 
Blansko.
Hokej: Černá Hora – Letovice 
(16.00), Rájec-Jestřebí – Blansko 
(18.30), OP muži, ZS Blansko.
Kuželky: Mikulášský turnaj smí-
šených neregistrovaných dvojic 
(7.00), kuželna TJ ČKD Blansko.

neděle 19. prosince
Basketbal: TJ ČKD Blansko – Va-
losun Brno B (15.00, 17.00), oblast-
ní přebor dorostenky, hala TJ ČKD 
Blansko.
Hokej: Březina – Adamov (16.00), 
OP muži, ZS Blansko.

čtvrtek 23. prosince

Basketbal: Turnaj (8.00), hala ASK 
Blansko.

pondělí 27. prosince
Atletika: Hraběnčino běhání 
(11.00), start u Penzionu U hraběn-
ky v Petrovicích.
Hokej: SK Minerva Boskovice - 
Prostějov (17.00), ZS Boskovice.
Volejbal: Štěpánský turnaj (8.00), 
hala TJ ČKD Blansko.

úterý 28. prosince
Florbal: Atlas Cup (7.00), turnaj 
mužů, hala TJ ČKD Blansko. 
Šachy: Vánoční turnaj (13.00), KD 
Sloup.

středa 29. prosince
Florbal: Atlas Cup (8.00), turnaj 
mužů, hala TJ ČKD Blansko.  (bh)

K   



Klidné Vánoce 
a mnoho radosti 

v novém roce 2011 
přeje svým studentům 
a čtenářům Zrcadla 

kolektiv vedení SŠUPT 
Velké Opatovice

Přejeme všem našim 
váženým hostům a přátelům 

radostné Vánoce 
a úspěšný rok 2011

Okresní fotbalový svaz Blansko 
přeje všem funkcionářům,
hráčům a příznivcům kopané
veselé Vánoce, do nového 
roku vše nejlepší, zdraví, štěstí 
a mnoho úspěchů 
jak v osobním, 
tak v pracovním životě

Všem našim příznivcům 
přejeme pěkné Vánoce, úspěšný rok 2011 
a mnoho dobrých kilometrů ve zdraví

Turistický oddíl TJ Sokol Boskovice 
a KČT Boskovice

Městys Lysice
přeje svým spoluobčanům
příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a úspěchů 
v novém roce

PF 2011

OBEC OBEC 
PETROVICEPETROVICE

přeje všem občanům 
příjemné prožití 

svátků vánočních
a hodně štěstí 

v novém roce 2011

Boží požehnání 
do nového roku 
všem přeje

Farnost svatého Martina v Blansku  

PF 2011

Přejeme klidné prožití 
vánočních svátku 
a úspěšný nový rok

Městys
Černá Hora
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20112011

Městys Svitávka

Příjemné prožití vánočních svátků, 
do nového roku 2011 
mnoho štěstí, zdraví, 
pracovních a osobních úspěchů

PF 2011PF 2011

Základní škola Sloup, okres Blansko

přeje všem dětem, rodičům a přátelům školy

veselé Vánoce a šťastný nový rok 2011

pf 
   2011

VÁNOČNÍ ZVYKY
Vánoční cukroví je neodmyslitelnou součástí Vánoc. Bez nadsázky 

lze říci, že vánoční cukroví a jeho pečení patří k tradičním vánočním 
zvykům.

Mezi vánoční cukroví se nechá zařadit nejedna pochoutka, kterou 
můžeme připravovat i během roku. Většina „pravých“ vánočních 
receptů se připravuje z klasických ingrediencí, tedy ze směsi mouky, 
cukru, másla, vajec, čokolády a kakaa. Hojně používané jsou také 
mandle, ořechy či kandované ovoce.

Z výzkumů vyplývá, že v naprosté většině českých domácností se 
alespoň část vánočního cukroví připravuje doma. Je dobře, že tradice 
zůstávají zachovány.

Na našem webu se snažíme přinést vám co největší sbírku receptů 
na vánoční cukroví. Proto budeme rádi, když nám zašlete i vaše 
recepty, tipy a triky týkající se přípravy vánočního cukroví. Na rozdíl 
od řady jiných webů, které recepty jen shromažďují z jiných zdrojů, 
pochází nemalá část receptů přímo ze zápisníčků a kuchařek našich 
maminek, babiček, manželek, přítelkyň, tetiček či sester.

  
Vánoce
Vánoce jsou křesťanskými svátky spojenými s oslavou narození 

Ježíše Krista. Slovo „Vánoce“ pochází z německého „Weihnachten“ - 
svaté noci. Předzvěstí samotných Vánoc je doba adventní (z latinského 
slova „adventus“ nebo-li příchod). Advent je čtyřtýdenní předvánoční 
doba, během které si věřící připomínají blížící se oslavu Kristova 
narození, ale také začátek nového církevního roku. Rozděluje se 
na čtyři neděle před Vánoci. První je železná, druhá stříbrná, třetí 
bronzová a poslední před Vánoci zlatá. V průběhu adventu mají 
svátek někteří důležití svatí, patří mezi ně například sv. Ondřej (30. 
listopad), sv. Barbora (4. prosinec), sv. Mikuláš (6. prosinec) a sv. 
Lucie (13. prosinec).

K symbolům adventu patří zejména adventní věnec. Ten je již od 
nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. Bible mluví 
o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je 
holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, 
jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus.

Vrcholem oslav Vánoc je v Česku Štědrý den, resp. Štědrý večer. 
Ten však ve skutečnosti do křesťanských Vánoc nepatří. Štědrým 
večerem je zakončeno adventní a postní období. Štědrovečerní 
večeře má proto slavnostní ráz, ačkoli je ještě složena z postních 
jídel. Následující půlnoční mše je pak v podstatě pozůstatkem noční 
vigilie, která původně předcházela všem významným křesťanským 
svátkům (zdroj: Wikipedia). Zvyk předávat si na Štědrý večer dárky 
je poměrně nový. Jeho historie se datuje asi do 19. století.

Vánoční svátky začínají dnem narození Páně, tedy 25. prosince na 
Boží hod vánoční (v občanském kalendáři označený jako „1. svátek 
vánoční“). O den později, 26. prosince, se slaví svátek sv. Štěpána 
(„2. svátek vánoční“), který byl prvním z mučedníků ukamenovaných 
pro víru v Krista.



Přejeme vám všem, 
jimž je blízká myšlenka 
sociální spravedlnosti 
a práva lidí na důstojný život,
Vánoce plné pohody,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
v novém roce 2011

 OV KSČM Blansko 
  Zuzka Bebarová-Rujbrová

Základní škola Jedovnice, okres Blansko

Pf 2011

Vážení přátelé,
přejeme Vám 
krásné a pohádkové Vánoce, 
splnění všech přání a milá setkání. 
V novém roce ať radost 
a světlo prozáří Váš osobní život, 
přinese hodně dobrých myšlenek, 
mnoho chuti do tvořivé práce 
a pevné zdraví. Mgr. Michal Souček a kolektiv zaměstnanců ZŠ Jedovnice

Město Rájec-Jestřebí
přeje všem svým občanům

radostné Vánoce a do nového roku
hodně pohody v osobním i pracovním životě

Milí přátelé,

přejeme Vám překrásné a pohodové prožití 
vánočních svátků, v srdci lásku, klid a vzájemné
porozumění, a to jak v časech svátečních, 
tak ve dnech všedních, 
neboť láska, přátelství a blízkost spřízněné duše 
pomohou člověku překonat nejednu překážku,
aniž by ztratil naději.
Nezapomeňte, že tím nejkrásnějším dárkem
k Vánocům není nic, co se třpytí…
Je to pohlazení, láska a blízkost dobrých lidí.
Nevšední nový rok 2011 Vám ze srdce přeje

                                    Jarka Školařová 
 a kolektiv ZŠ a MŠ Lipovec PF 2011

V klidu prožité svátky 
narození Páně, 
moudrost i požehnání 
do nového roku 
všem lidem dobré vůle 
bez rozdílu vyprošuje 
a na pěkná setkání 
v L.P. 2011 se těší  

Martin Kopecký, 
farář v Blansku

Příjemné prožití vánočních svátků, 

hodně štěstí, zdraví, osobních 

i pracovních úspěchů v novém roce všem spoluobčanům 

a obchodním partnerům přeje obec Benešov

Děkujeme všem našim příznivcům 
za dosavadní přízeň. 
Věříme, že Vám budeme dělat radost 
i v následujícím roce. 
Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
přeje všem jménem všech členů klubu

 výbor FK APOS Blansko

Veselé Vánoce
a pěkný nový rok přeje

TJ Sokol Boskovice
a župa Krále Jiřího

Přeji  pěkné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, 
spokojenosti a zdraví.
Jsem připraven Vám naslouchat i v novém roce 2011.

 Michal Babák,
 poslanec Parlamentu ČR za Jihomoravský krajPF 2011

Pf 2011

Příjemné prožití svátků vánočních,
úspěšný start do nastávajícího roku,

hodně zdraví, štěstí, pohody 
a nejen sportovních úspěchů

všem hráčům, trenérům, funkcionářům, 
fandům a sponzorům

přeje

TJ ČKD Blansko

Hezké prožití 
vánočních svátků
a vše nejlepší 
do nového roku 2011
vám přeje

 obec Vavřinec

PF 2011



Redakce Zrcadla Redakce Zrcadla 
Blanenska a Boskovicka Blanenska a Boskovicka 

přeje příjemné prožití svátků přeje příjemné prožití svátků 
a všechno nejlepší a všechno nejlepší 

do nového roku 2011do nového roku 2011..
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e-mail: 

j.oldrich@centrum.cz

úterý 14. prosince 2010 inzerce14

 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 roku 2010 

                     -10 % na obložkové 
dveře!!!

zelená úsporám
Kupon
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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 (fotografie, 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

 Tak už je to zase tady - vánoční svát-
ky, bramborový salát, chlebíčky, cukroví, 
sezení u televize a po Silvestru černé svě-
domí a každoroční předsevzetí, že „letos 
už s tím svým tělem určitě něco udělám“. 
Abyste měli náskok a vydrželi déle než do 
února, zeptali jsme se fitness instruktorky 
Jany Streckové, jak na to.

Jakých chyb se nejčastěji dopouští-
me?

Nejčastější chybou je, že se lidé pustí 
do cvičení či diety příliš zbrkle. Chtějí vi-
dět výsledky co nejdříve a tak to ve fitku 
během prvních návštěv naprosto přeže-
nou. Výsledkem je to, že tak jak rychle 
začali, tak rychle zase skončí. V horším 
případě si přivodí zdravotní potíže. Nebo 
nastolí přísnou dietu, s tím, že „abychom 
zhubli, musíme málo jíst“, pár týdnů se 
trápí hlady a pak to stejně vzdají.

Tak co máme udělat?
Nejlépe je poradit se s odborníkem. 

Někdo si řekne, že je to zbytečné, cvičit 
přece umím, informací, co je dobré jíst 
nebo nejíst a diet jsou plné časopisy, tak 
proč utrácet peníze! Ale víte, že když 
chcete zhubnout je cvičení stylem půl ho-
diny šlapat na rotopedu nebo eliptickém 
trenažéru a pak jít posilovat úplně špatně? 
Stejně jako „naběhnout na posilování“ a 
makat v rychlém tempu s pocitem, že po-
kud neodcházím vyčerpaný, není to ono. 
Víte, že když budete hubnout jen pomocí 

diety (třeba oblíbené nízkosacharidové) 
sice zpočátku zhubnete, ale zbavíte se 
hlavně vody a svalové hmoty a tuk vám 
v těle zůstane?  A  když naopak chcete při-
brat, nestačí jen zvýšit porce jídla. Víte, že 
je spousta potravin, které se tváří jako že 
pro hubnutí a zdravý životní styl jsou ide-
ální (často to i výrobci tak prezentují), ale 
opak je pravdou? A ruku na srdce, donutí-
te se sami chodit pravidelně cvičit? 

Co takhle varianta cvičit podle plá-
nu, který je ušitý Vám přesně na míru? 
Vědět, které potraviny a kdy můžu jíst a 
kolik jich sníst, abych hubnul či přibíral, 
jak chci? A co takhle změřit se při každé 
konzultaci na špičkovém diagnostickém 
přístroji, který změří množství tuku a 
svalů v celém těle, na každé končetině a 
trupu zvlášť a vidět konkrétní výsledky 
svého snažení? A přitom to vůbec nemusí 
být drahé!

Zní to velmi zajímavě. Toto všechno 
mi můžete nabídnout?

Ano a nyní před Vánocemi můžete 
využít cenově velmi výhodných balíčků a 
udělat tak sobě nebo i někomu blízkému 
radost. Váš dárek tak bude určitě originál-
ní a Vy budete mít před ostatními „novo-
ročními nadšenci“ náskok. 

Stačí zadat www.ifit.cz nebo zavolat na 
604 931 006 a dárkový poukaz na měření 
na InBody, sestavení jídelníčku, cvičeb-
ního plánu nebo všeho dohromady je Váš.

Chcete letos darovat opravdu originální 
dárek? Darujte náskok!

LATĚ  od 4 Kč/bm

PRKNA  od1800 Kč/m3

HRANOLY NA VAZBY od 3000 Kč/m3

SUŠENÉ TRUHLÁŘSKÉ ŘEZIVO 
 od 3900 Kč/m3

PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB !

!! 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

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 byt 1+1 o rozloze 42 m2 v 

části Blansko-Sever. Volný od ledna 2011.
Tel.: 605 413 073. 

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.: 608 420 808.

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

E-mail: jana@ifit.cz  
Tel.: +420 604 931 006 

Využijte možnosti věnovat 
výše uvedené služby
jako dárek!

www.ifit.cz

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

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

dříve dříve

odborný závod poRTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora

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

Renovace dveří, zárubní a stropní podhledy

novinKa!

Pnuté stro
pní

podhledy

Nej, nej, nejlevněji
CHORVATSKO 2011
BAŠKA VODA + DUČE

SPECIÁLNÍ CENY PŘI VČASNÉM ZAPLACENÍ 
TÝDENNÍ POBYT (7 nocí) pouze za 1500 Kč!
Platí v jakémkoliv termínu po celou sezonu 2011
při zaplacení dopravy, polopenze, pobytové taxy 
+ 1 500 Kč za pobyt do 31. 1. 2011.
dospělá osoba:             dítě 12-18 let            dítě do 12 let
    6 240 Kč                6 100 Kč              5 490 Kč

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

restaurační jídelna s českou polopenzí 

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

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

Rezervace: tel.: 516 410 534, 607 547 356 
CK AMÁLKATOUR, Nám. Svobody 15, Blansko

Sobota 8. ledna 2011 v 9 hod.
Sokolovna Boskovice
II. ročník turnaje ve stolním tenisu 
pro neregistrované hráče od 10 do 100 let

pořádá TJ Sokol Boskovice. prezentace 
v 8.30 hodin. 

informace - tel.: 776 101 004 
                   e-mail: j.oldrich@centrum.cz

O POHÁR ZRCADLA BLANENSKA A BOSKOVICKA
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Kontakt na redakciKontakt na redakci
volejte

516 410 243, 516 410 243, 
516 803 200516 803 200
774 408 399774 408 399

pište

redakce.zrcadlo@centrum.czredakce.zrcadlo@centrum.cz

webové stránky

www.zrcadlo.netwww.zrcadlo.net

Výtvarná díla z odpadů
Žáci výtvarného oboru ZUŠ Jedovnice se v letošním školním roce zapojili 

do zajímavé akce. Agentura Dobrý den Pelhřimov vyhlásila pokus o světový 
rekord ve výrobě znaků měst a obcí z recyklovatelných odpadů. A protože toto 
téma bylo nejen zajímavé, ale i neobvyklé, rozhodli jsme se do této akce jít. 
K naší nesmírné radosti jsme byli vybráni mezi 35 zástupců z Jihomoravské-
ho kraje, jejichž znaky budou k vidění na celorepublikové výstavě - Galerie 
znaků měst a obcí, která se uskuteční 13. - 16. ledna na veletrhu cestovního 
ruchu Regiontour 2011 na výstavišti v Brně.

Znak naší obce - Jedovnic - jsme vytvořili z vyřazených skleněných dví-
řek staré skříně, na které žáci vyskládali mozaiku z kousků barevných PET 
lahví a „zlatých“ vnitřků bonboniér. Modrý jelen se zlatými parohy, kopyty 
a jazykem v červeném poli jim dal sice zabrat, ale tato neotřelá skládačka, 
která proti světlu připomíná starobylou vitráž, předčila i původní očekává-
ní autorů, kterými byli Monika Formánková, Veronika Žižková, Gabriela 
Plchová, Dalibor Urban a Filip Doležel. Autorem druhého znaku - Lipovce 
- byl Michal Vondál. Na jeho realizaci použil uzávěry z PET lahví a kousky 
plastů. I jeho výtvor stojí za povšimnutí, přestože nebyl na výstavu vybrán.

Protože se mi tento nápad pelhřimovských líbil, vtáhla jsem do jeho rea-
lizace i žáky 9. ročníku ZŠ Křtiny. Zde boj s lepidly, tavnou pistolí, poly-
karbonátem a kousky barevných PET lahví také vedl ke zdárnému výsledku 
a jejich smrk jim určitě nedělá ostudu. Tyto i další znaky můžete obdivovat 
i na www.znakymestaobci.cz. Jitka Vávrová

Postavení mimo hru
V pátek 26. listopadu se naše třída E4 společně se třídou O4, paní učitelkou 

Janovskou a panem učitelem Gregorem zúčastnila promítání fi lmu a následné 
besedy v rámci projektu Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví. 

Film, který jsme měli možnost zhlédnout, se jmenoval Postavení mimo 
hru. Jak už téma projektu napovídá, v 50. letech minulého století se v naší 
republice odehrávaly strašné věci. Film je ilustroval na příběhu o hokejových 
šampionech, kteří měli odjet na mistrovství světa do Londýna, místo toho 
ale po zásahu Státní bezpečnosti skončili ve vězení, před soudem a nakonec 
v uranových dolech v Jáchymově. Mladí hokejisté, kteří byli považovaní za 
hrdiny národa, se ze dne na den ocitli na seznamu jeho zrádců. Patnáctileté 
tresty odnětí svobody za údajnou špionáž nelze nazvat jinak než bezprávím. 
Důležitým hostem naší besedy byl předseda Územní organizace svazu PTP 
Blansko František Voráč z Letovic. Mnoho z nás nemělo tušení, co pojem 
PTP znamená. Dozvěděli jsme se, že to byly tzv. Pomocné technické prapo-
ry, které působily ve vojenských táborech nucených prací, jimiž prošly tisíce 
lidí, kteří nevyhovovali tehdejší politice komunistické strany. Jedním z nich 
byl i pan Voráč. Projekce fi lmu i následná beseda nám zajímavým způsobem 
přiblížily nedávnou minulost našeho národa, obohatily nás o konkrétní lidské 
příběhy, které jsou smutným svědectvím doby, ale které je nutné, snad právě 
proto, předávat dalším generacím.  Monika Dobrovolná, E4

Svitávku navštívil Mikuláš
V mrazivou neděli 5. prosince navštívil Svitávku Mikuláš se svou družinou. 

Za doprovodu ohňostroje přišel společně s andělem od kostela ke zvědavým 
i trošku ustrašeným dětem. Mávnutím svou kouzelnou berlí rozsvítil vánoční 
strom. Pak se vydal s dětmi, jejich rodiči, prarodiči a všemi ostatními hledat 
čerty do parku. Ze „skleníku“, který se na tento mikulášský večer proměnil 
v peklo, se ozývalo burácení. Odtud vyběhli strašidelní čerti, aby si odnesli 
zlobivé děti do pekla. A ty hodnější vyvolával Mikuláš postupně k sobě. Po 
odříkání básničky nebo zazpívání písničky dostaly děti mikulášskou nadíl-
ku.  Miroslava Holasová, Ochotnické divadlo Svitávka

Koncert pomohl dobré věci
Škola pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka a občanské sdružení 

VODICÍ PES poskytují široké spektrum pomoci zrakově postiženým lidem, 
kteří využívají službu vodicích psů. Činnost školy je zaměřena především 
na vlastní výcvik a předání připravených pejsků do služby. VODICÍ PES, 
O.S. pak svou činnost zaměřuje na související služby lidem, pro které vodicí 
pes pracuje – jedná se např. procvičování práce psů, aktivizační programy 
a také prezentace světa nevidomých a vodicích psů na veřejnosti. Poslední 
takovou prezentaci bylo možné vidět u příležitosti vánočního koncertu Pet-
ra Bendeho v Dělnickém domě v Blansku. 

Díky Jiřímu Korčákovi a agentuře D.A.N. - production s.r.o. byla během 
koncertu fanouškům k dispozici pokladnička veřejné sbírky, jejíž výtěžek, 
určený potřebám nevidomých lidí s vodicími psy byl celkem 3.173 Kč. 
Děkujeme.  Laďka Dvořáková

Základní škola slavila výročí
V sobotu 20. listopadu při příležitosti 60. výročí otevření současné budo-

vy Základní školy v Jedovnicích proběhly oslavy a zároveň den otevřených 
dveří pro všechny zájemce z řad současných i bývalých žáků, rodičů, učitelů 
a široké veřejnosti.

V 10 hodin byly oslavy zahájeny slavnostním shromážděním všech pří-
tomných v tělocvičně školy. Po projevech ředitele ZŠ Jedovnice Michala 
Součka a starosty městyse Jaroslava Šíbla následovalo kulturní vystoupení 
žáků I. stupně a ve 12 hodin program pokračoval v tělocvičně vystoupením 
žáků II.stupně.

V čase mezi vystoupeními pozvala zástupkyně ředitele ZŠ Jedovnice 
Světlana Štěpánková všechny přítomné k prohlídce prostor školy, při nichž 
návštěvníci mohli posoudit vybavení tříd, počítačové učebny s interaktivní-
mi tabulemi, prohlédnout si historické materiály i ukázky žákovských prací 
a mohli se také občerstvit v nové školní jídelně.

Zájemci využili možnosti aktivně se zúčastnit ukázkových vyučovacích 
hodin a vrátit se do školních lavic. Vyzkoušeli si například psaní inkoustem 
a brkem, procvičili si násobilku, pravopis, anglická slovíčka a další učivo 
probírané na základní škole.

Mnozí zavzpomínali, jak škola vypadala za jejich mládí. Mohli také 
porovnat, jak a co se ve škole změnilo. Kolem 15. hodiny se školní budova 
opět zavřela. Pro všechny, kteří ji navštívili, to bylo příjemné sobotní setká-
ní se školou. Celkem v průběhu dne školou prošlo kolem 300 dospělých 
i dětských návštěvníků. 

Chtěl bych poděkovat jménem vedení školy všem zaměstnancům za absol-
vování této mimořádné pracovní soboty a za přípravu materiálů i vyučova-
cích hodin. Zvláště pracovníkům školní kuchyně, kteří se postarali o výbor-
né občerstvení všech účastníků akce.  Michal Souček

Jubileum orchestru Musica Nova 
Patnácté výročí své existence si připomněl studentský komorní orches-

tr Musica Nova při ZUŠ Jedovnice dvěma slavnostními koncerty, které se 
konaly 28. 11. ve Křtinách a 5. 12. v Jedovnicích. Zazněla díla starých mis-
trů v podání hudebníků pod taktovkou zakladatele orchestru a jeho dlouho-
letého dirigenta Jaroslava Martináska.

Pestrý program byl složen z děl J. S. Bacha, P. J. Vejvanovského, J. Hayd-
na, J. A. Bendy, J. Pachelbela, G. F. Telemanna a F. M. Bartholdyho. Poslu-
chači slyšeli dvě části z Telemannova violového koncertu G dur (sólistka 
Helena Jančíková - někdejší žačka ZUŠ Jedovnice, dnes členka fi lharmonie 

v Ostravě), dále pak druhou větu z Haydnova violoncellového koncertu 
C dur (sólista Štěpán Švestka - vynikající umělec, který s orchestrem dlou-
hodobě spolupracuje). Do třetice vystoupili sólově trumpetisté Jindřich 
Švehla a Tomáš Matula, kteří za doprovodu smyčců zahráli Vejvanovského 
Sonátu C dur.

Orchestr zdařile interpretoval předehru k oratoriu Eliáš F. M. Bartholdy-
ho. Skladba je vrcholným dílem světové hudební literatury a měla v nastu-
dování orchestru svoji premiéru. Závěr koncertů patřil hudební ukázce 
orchestrální verze Vánoční mše Ignáce Händla, jejíž tři části navodily 
téměř štědrovečerní atmosféru.

Přejeme tomuto souboru mnoho dalších úspěšných let naplněných doko-
nalou souhrou a společnou tvůrčí činností. Josef Škvařil

Hospodářská komora pro 
mentálně postižené osoby

Vysoce humánní výjezdní zasedání představitelů Okresní hospodářské 
komory v Blansku proběhlo v blanenském Domově Olga pro mentálně 
postižené osoby, aby se dohodli o formách vzájemné spolupráce s tímto 
veřejně prospěšným zařízením. Klíčovým záměrem projektu je nalézt pra-
covní uplatnění klientů v dílnách Domova Olga formou zakázkové činnosti 
z okruhu podniků Blanenska. 

Pracovní uplatnění je pro mentálně postižené osoby důležitým prostřed-
kem pro zvyšování jejich sebevědomí, naopak lidé z podnikatelské sféry 
mají příležitost seznámit se s potřebami této skupiny lidí a jejich touhou být 
užitečnými. Snahou vedení Domova Olga je získání tří až šesti stabilních 
zákazníků z řad podnikatelů, kteří by pravidelně zadávali práci přiměřenou 
schopnostem klientů domova. 

V současné době má Domov Olga dobré zkušenosti ze spolupráce s fi r-
mou ITAB shop concept CZ, pro kterou klienti vyrábějí dělítka na pokladní 
pásy v supermarketech, kompletují soupravy spojovacího materiálu pro 
fi rmu PONIKVA, propagační materiály produktů regionu Moravský kras, 
nebo propagační materiály pro Pivovar Černá Hora.

Funkcionáři Okresní hospodářské komory si prohlédli dílny, ve kterých 
klienti domova získávají zručnost, sebevědomí a pocit užitečnosti, prodej-
nu vlastních výrobků a sociální prostředí, které vznikly a byly postupně od 
roku 1991 vybaveny díky Městu Blansko, Nadaci Olgy Havlové, sponzorům 

z Blanenska, z Holandska a kanadských Čechů manželů Velanových. Prv-
ním z účastníků, který nabídl práci pro klienty, byl majitel fi rmy Blata, další 
plánují návštěvu představitelů domova ve svých fi rmách s možností výběru 
výrobků, které by jejich klienti byli schopni zpracovat. 

Setkání představitelů Hospodářské komory s vedením Domova Olga, 
kterého se zúčastnil i starosta Blanska Lubomír Toufar, je zahájením další 
významné etapy začlenění klientů do společnosti a ekonomickým posílením 
provozu tohoto vysoce humanitárního zařízení. Jiří Šrámek

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek zahájila provoz

OO STP Blansko zahájila činnost půjčovny kompenzačních pomůcek. 
Zájemci si mohou vypůjčit elektrické a mechanické vozíky, motorový skútr, 
šikmé rampy, chodítka, polohovací postele. Klientem může být každý bez 
ohledu na rozsah zdravotního postižení, věk nebo členství v organizaci. 
Podrobné informace podají naši sociální pracovníci – Petr Krejčí a Jiří 
Štěp v kanceláři OO STP Blansko dveře č. 106 v 1. poschodí v budově OSSZ 
Seifertova 3 Blansko v úředních dnech pondělí, středa, pátek od 9 do 12 
hod.   Jiří Štěp, sociální pracovník OO STP Blansko

Děti prožily zajímavý pátek 
Umělý mamut v životní velikosti s mamuťátkem, kostry pralidí, zuby 

staré několik set tisíc let. To vše děti obdivovaly v nových prostorách 
brněnského Anthroposu. Velmi poutavý výklad o nejstarších dějinách lid-
stva vzbudil u všech velký zájem.

Děti měly možnost spatřit, jak vypadali naši předci, ukázky pravěkých 
obydlí, do nichž jsou zasazeny i postavy v dobových oděvech. K vidění 
byl šaman nebo štípač vyrábějící kamenné nástroje. Děti se dozvěděly 
spoustu zajímavých informací.

Po prohlídce Anthroposu čekalo na děti ještě jedno velké překvape-
ní. Měly možnost se setkat s bývalým reprezentantem v silniční cyklistice 
a nynějším senátorem Jozefem Regecem. V dnešní době působí jako trenér 
národního týmu. Byli jsme pozvaní na velodrom, kde trénují vrcholoví 
sportovci. Děti viděly originální historické kolo z roku 1883, národní dre-
sy, poháry, medaile, šatny plné sportovních cyklistických kol. Pro děti to 
byl opravdu výjimečný zážitek. Pracovníci ZŠ Jabloňany

Stanovisko Okresního výboru 
ČSBS Blansko-Boskovice

Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Blansko-Boskovi-
ce odmítá fašistický útok na svého člena, univerzitního profesora Jarosla-
va Hrocha, na akademické půdě Masarykovy univerzity v Brně. Profesor 
Hroch byl dlouhodobě napadán výhružkami na životě pod jmény von Scho-
ellera a tzv. Dělnické strany. ČSBS morálně podporuje bratra profesora 
Hrocha, který hájí principy humanity a antifašismu. 

 Za OV ČSBS  Jiří Jaroš N., předseda

Mikuláš s andělem a čerty 
zavítali také do Voděrad

S blížícími se svátky vánočními se opět vracíme k tradicím, které se 
každým rokem snažíme dodržovat. Nejinak tomu bylo ve Voděradech na 
návsi, kde se v sobotu 4. prosince uskutečnilo již 7. rozsvícení vánočního 
stromu, a poté i pro děti tolik oblíbená mikulášská nadílka. Pořadateli 
této akce byl obecní úřad společně s kulturní komisí, místní základní ško-
lou a sborem dobrovolných hasičů. 

Na Mikuláše, anděla a čerty se přišlo i přes mrazivé počasí podívat 
okolo 180 občanů, které přivítal Radim Švancara společně se starostou 
obce Miroslavem Opluštilem, který poté s dětmi rozsvítil vánoční strom. 
Jako velké překvapení si pořadatelé připravili pouštění lampiónků štěstí. 
Všichni společně jsme zapálili a poté vypustili osm lampiónků štěstí s růz-
nými přáními.

Po rozsvícení vánočního stromu mezi nás zavítali Mikuláš s andělem, 
kteří dojeli na povozu taženým černými poníky paní Švancarové. Pro 
navození vánoční atmosféry nám děti ze základní školy pod vedením 
pana ředitele Petra Najbra zazpívaly vánoční koledy. K poslechu hrála 
dechová kapela M. Zoubka z Rozseče. Po vystoupení dechové kapely si 
místní dobrovolní hasiči připravili slavnostní ohňostroj. Po celou dobu 
bylo pro návštěvníky připraveno teplé občerstvení formou čaje, grogu 
a svařáku.

A na závěr sobotního večera přišla již zmiňovaná mikulášská nadílka. 
Děti dostaly od Mikuláše a anděla balíček se sladkostmi a ty zlobivé si 
odnesli čerti, kteří k nám zavítali i ze sousední obce Zbraslavec. Starosta 
obce touto cestou děkuje všem pořadatelům a samozřejmě také Mikuláši, 
andělu a všem čertům za přípravu pěkného kulturního programu.

  Lenka Opluštilová
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Boskovice - Gymnázium Bosko-
vice ve spolupráci se sborem Čes-
kobratrské církve evangelické a se 
sdružením JINAN pořádají v evan-
gelickém kostele v Boskovicích 
v neděli 19. prosince v 15 hodin Be-
nefi ční vánoční koncert. 

Vystoupí na něm smíšený pěvec-
ký sbor Nota, komorní pěvecký sbor 
Leoš, vokální kvarteto Fór a sólisté 
z řad studentů a absolventů bos-
kovického gymnázia Eva Bílková, 
Ludmila Dohnálková, Petr Kmeč, 
Martin Pavlíček, Michaela Koudel-
ková, Kristýna Sedláková a Miloš 
Bařinka. Koncertem bude provázet 
Helena Janíková. V programu za-
zní Marhulova Česká mše vánoční 
a úpravy vánočních písní a koled.

„Letos jsme se rozhodli uspořá-
dat samostatný vánoční koncert. Až 
dosud jsme každoročně vystupovali 
s ostatními boskovickými sbory na 
tradiční akci v sokolovně. Protože 
nás letos nikdo z organizátorů neo-
slovil, přistoupili jsme k tomuto ře-

šení, které umožňuje předvést větší 
šíři repertoáru všech zúčastněných 
těles a navíc můžeme poskytnout 
příležitost nadaným studentům 
a absolventům, aby se představili 
boskovickému publiku jako sólis-
té. Na koncertě vystoupí například 
člen sboru opery Národního divadla 
v Brně Martin Pavlíček, studentka 
gymnázia a brněnské konzervatoře 
Michaela Koudelková nebo sou-
časná studentka gymnázia, výborná 
altistka Ludmila Dohnálková. Jsme 
rádi, že můžeme takto přispět dobré 
věci a možná založit novou tradici,“ 
vysvětlili sbormistři Lenka Bařinko-
vá a Martin Nerud. 

Výtěžek z koncertu bude věno-
ván Emanuelu v Boskovicích, který 
poskytuje denní pobyt lidem s men-
tálním nebo kombinovaným postiže-
ním středního až těžkého stupně. Za-
řízení je součástí sítě, pomocí které 
zajišťuje své služby Oblastní charita 
Blansko. Jeho vedoucí Ivo Krejčíř 
přijímá tuto aktivitu s povděkem. 

„Rád bych poděkoval všem organi-
zátorům benefi čního koncertu za to, 
že se rozhodli touto formu podpořit 
naše zařízení. Kromě toho, že se tak 
Emanuel dostane do širšího pově-
domí veřejnosti, bude pro nás také 
potěšující i případný výtěžek z akce. 
Z těchto prostředků bude možné za-
koupit vhodné pomůcky, které našim 
uživatelům zpříjemní a zkvalitní je-
jich pobyt u nás,“ uvedl.

Soubory, které se posluchačům 
představí, slibují nevšední hudební 
zážitek. Například Smíšený pěvecký 
sbor Nota působí na boskovickém 
gymnáziu již od roku 1986 a příští 
rok na jaře oslaví výročí pětadva-
ceti let od svého založení. Během 
své činnosti byl několikrát oceněn 
Zlatým pásmem v celostátním kole 
soutěže Gymnasia cantant a Stříbr-
ným pásmem v mezinárodní soutěži 
Svátky písní Olomouc. Mnohokrát 
vystoupil i v zahraničí, například ve 
Skotsku, ve Švédsku, v Rusku nebo 
v Německu.  (hrr)

Benefi ční koncert pomůže Emanuelu

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dívka, která si hrála s ohněm.
Boskovice v 15, 17 a 19.30 hod. Trojrozměrný týden: Legenda o sovích stráž-
cích 3D.

KONCERTKONCERT
Blansko - Kostel sv. Mar  na v 16 hod.: Ras  slav - vánoční koncert. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Fotbalová hospůdka na hřiš   TJ ČKD Blansko v 18 hod.: Štěpánská 
zábava, hraje Tom Sawyer Band. 
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Štěpánská zábava, hraje Medium. 
Benešov - Sokolovna ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Tamdem. 
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 
Kotvrdovice - Orlovna ve 20 hod.: Štěpánská zábava, hraje Arcus.

pondělí 27. prosincepondělí 27. prosince
AKCEAKCE

Blansko - Tělocvična obchodní akademie v 17 hod.: Vánoční cvičení s Roma-
nem a jeho novinkou Flowin. 
Boskovice - Zámek od 16 hod.: Vánoční kostýmované prohlídky, všechny vstu-
penky jsou slosovatelné, nutná rezervace na tel. čísle 516 452 241 nebo na 
info@zamekboskovice.cz.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ďábel.
Boskovice Panorama v 17 a 19.30 hod. Trojrozměrný týden: Resident 
Evil: Afterlife 3D.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Sokolovna v 18 hod.: ...ještě jeden Vánoční dárek, benefi ční kon-
cert, jako host vystoupí Monika Absolonová.

úterý 28. prosinceúterý 28. prosince
DIVADLODIVADLO

Vlastimil připravil Zvláštní vydáníVlastimil připravil Zvláštní vydání
Divadelní soubor Vlastimil z Jedovnic uvádí již tradičně kolem konce roku 
nové představení. Letos to bude opět autorský kus, v němž se divákům 
předvede nejen řada známých tváří, ale i několik nováčků souboru. 
Premiéru s mottem „Ženám nic není svaté, to už je věc známá. Když nám za-
tleskáte, jedete v tom s náma“ připravil soubor Vlastimil na úterý 28. pro-
since, reprízy pak na středu 29. prosince a neděli 9. ledna 2011. Vstupenky 
jsou v předprodeji v jedovnickém květinářství Jaroslava Zelinky.  (ama)

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ďábel.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Trojrozměrný týden: Saw 3D.

KONCERTKONCERT
Kořenec - Pohos  nství Obora v 17 hod.: Vánoční koncert, vystoupí rodina mo-
ravských niněristů Lučec - Vnučec.

středa 29. prosincestředa 29. prosince
AKCEAKCE

Blansko - Městská knihovna v 18 hod.: Ozvěny Vánoc, pořad vánočních písni-
ček, povídání a příjemné hudby. 
Doubravice - Kulturní dům v 15 hod.: Předsilvestrovské posezení, hraje Veselá 
trojka Pavla Kršky. 
Letovice - Městský klubů důchodců ve 14 hod.: Rozloučení se starým rokem. 

DIVADLODIVADLO
Jedovnice - Kulturní dům v 17.30 hod.: Zvláštní vydání, autorské předsilves-
trovské představení divadelního souboru Vlas  mil. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Já, padouch.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Trojrozměrný týden: Alenka v Říši divů 3D.

KONCERTKONCERT
Letovice - Centrum sociálních služeb v 15.30 hod.: Vánoční koncert, vánoční 
písně pro radost a potěšení. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Černovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus.

čtvrtek 30. prosincečtvrtek 30. prosince
AKCEAKCE

Letovice - Zámek v 19 hod.: Maškarní předsilvestrovský večer, večerní prohlíd-
ka zámku, ve 20 hod.: Začátek večera, hraje skupina Live, na závěr ohňostroj. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Já, padouch.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Trojrozměrný týden: Velké podmořské dobrodruž-
ství 3D.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Fotbalová hospůdka na hřiš   TJ ČKD Blansko v 19 hod.: Taneční ve-
čer, hraje Tom Sawyer Band.

pátek 31. prosincepátek 31. prosince
AKCEAKCE

Blansko - Dělnický dům v 18 hod.: Silvestr s Kamelotem, hrají Kamelot, skupina 
Velvet, diskotéka DJ Břeťa, novoroční traves   show, půlnoční ohňostroj a přípi-
tek. Vstupenka s místenkou, silvestrovskou večeří a novoročním přípitkem ke 
koupi v Informační kanceláři Blanka, ul. Rožmitálova, tel. 516 410 470.
Cetkovice - Víceúčelové hřiště v 9 hod.: Silvestrovský fotbálek.
Cetkovice - Na návsi ve 23.45 hod.: Silvestrovský přípitek u vánočního stromu. 
Letovice - Fotbalové hřiště v 10 hod.: Silvestrovský fotbálek. 
Lysice - Zámek v 9 hod.: Vánoce na zámku, prohlídky vánočně vyzdobených 
komnat. 
Ráječko - Stará škola ve 20 hod.: Silvestr, tombola, občerstení, hraje Modex. 
Světlá - Náves ve 23.59 hod.: Půlnoční setkání s občany. 

Šebetov - Zámecký park ve 23.30 hod.: Silvestrovsko-novoroční párty, slav-
nostní přípitek, ohňostroj. 
Velké Opatovice - Letní kino v 16 hod.: Silvestrovské promítání pro dě  . 
Velké Opatovice - Restaurace Ho Jakobo v 19 hod.: Silvestrovské vyhrávání 
Malohanačky. 
Velenov - Výle  ště v 17 hod.: Silvestrovský večer, na závěr ohňostroj. 
Veselice - Rozhledna v 10 hod.: Silvestr na rozhledně, teplé občerstvení v po-
době čaje, grogu či svařáku, zelňačka. 
Vilémovice - Obecní úřad ve 13 hod.: Silvestrovský pochod na Macochu a zpět. 
Závist - Kulturní dům v 19 hod.: Silvestr. 

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Trojrozměrný týden: Let’s dance 3D.
Velké Opatovice - letní v 16 hod. Krakonoš a pytlák, dětské pásmo, v závěru 
promítání ohňostroj.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Silvestrovská noc. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Westernový silvestr se skupinou 4psi, 
tombolou a živou hudbou. 
Uhřice - Kulturní dům ve 20 hod.: Silvestrovská oslava.
 DALŠÍ AKCE AKTUÁLNĚ NA WWW.ZRCADLO.NET

Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) 
* Velké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana 
Antonína Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově pos  žené, Důlní mapy 
a plány (do 30. 11.) * Boskovice - Areál Hradní: Boskovická epopej (stálá 
výstava) * Boskovice - Muzeum Boskovicka: Stromy jako domy (do 17. 12.), 
Go  cké a renesanční kachle Moravy (do 30. 1.) * Blansko - Galerie Ve Věži: 
Leoš Boček, obrazy, Hana Lavičková, šperky (do 31. 12.) * Boskovice - Zá-
mecký skleník v provozní době: Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ 
Boskovice. (do 16.1.) * Letovice - MKS: Betlémy a vánoční zvyky (do 21. 12.), 
Fotografi e Jaroslava Musila (do 22. 12.) * Letovice - Galerie Domino: Betlé-
my Naděždy a Jaroslava Parmových (do 23. 1.) * Blansko - Muzeum: Móda 
20. - 60. let (do 28. 1.) * Blansko - Galerie Kruh: Vánoční výstava (do 30. 12.) 
* Lysice - Knihovna: Fotografi e Libuše Macků (do 19. 12.).

vánoční akce v Blansku a okolívánoční akce v Blansku a okolí
Dřevěný kostel v Blansku: 20. až 23. 12. v 6.30 hod.:  RORÁTY. 20. 12. v 17 hod. 
Adventní koncert, ZUŠ Blansko. 23. 12. v 17.30 hod. Stavění betléma a vánoční 
výzdoby. Žehnání vánočnímu stromu. 24. 12. ve 22 hod. Tradiční Půlnoční mše. 
Vigilie narození Páně. 25. 12. v 9 a 17.30 hod. Slavnost narození Páně. Dě  , za-
hrají vánoční divadlo. 26. 12. v 9 hod. Zazpívá schola mladých. 31. 12. v 17.30 
hod. Poděkování za rok 2010. 31. 12. bude od 23.30 do 24 hod. otevřen kostel 
k modlitbě, adoraci. O půlnoci se rozeznějí zvony, udělení požehnání do roku 
2011. 1. 1. v 9 hod. Velký svátek Nový rok Jména Ježíš. 2. 1. v 9 hod. 2. neděle 
po vánocích. 5. 1. v 17.30 hod. Tříkrálový koncert ZUŠ Blansko, učitelů a žáků. 
6. 1. v 17.30 hod. Slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů. Rozdávání křídy. 7. 1. 
v 17.30 hod. Poděkování u příležitos   jubilea naší církve. 9. 1. v 9 hod. Slav-
nost křtu Páně v Jordánu. 
Pozvání mimo Blansko: Rudice 24. 12. ve 23.30 hod.u vánočního stromu - 
půlnoční pod širým nebem. 26. 12. ve 14 hod. v kapli sv. Barbory - štěpánská. 
1. 1. ve 14 hod. v kapli sv. Barbory - novoroční kř  ny.
 Farář Mar  n Kopecký, 
 Církev Českobratrská husitská Blansko

Bohos lužby  o  Vánoc ích  2010
(dosud známé – aktualizováno na www.biskupstvi.cz)

Místo 24.12. 25.12. 26.12. 31.12.  1.1.

Adamov  21.00  10.45  10.45  ?  ?
Bedřichov  20.00  8.00  8.00  16.00  8.00
Benešov  22.00  10.00  10.00   –   10.00
Blansko  23.00  7.00 a 8.45  7.00 a 8.45  ?  ?
Bořitov  22.30  ?  ?  ?  ?
Boskovice  22.00  7.00 a 9.00  7.00 a 9.00  16.00  7.00 a 9.00
Cetkovice  21.00  10.00  10.00  17.30  10.00
Černá Hora  20.30  ?  ?  ?  ?
Černovice  16.45  10.30  10.30  8.30  10.30
Doubravice  24.00  ?  ?  ?  ?
Drnovice  -  9.30  9.30  -  9.30
Horní Štěpánov  22.00  8.30  8.30  16.00  8.30
Jedovnice  16.00 a 23.00  ?  ?  ?  ?
Knínice  16.30  8.30  8.30  16.00  8.30
Kře  n  14.30  8.15  8.15  10.30  8.15
Kř  ny  16.00 a 22.00  ?  ?  ?  ?
Kunštát  22.00  8.00 a 11.00  8.00 a 11.00  16.00  8.00 a 11.00
Letovice  16.00 a 24.00  6.45 a 8.00  6.45 a 8.00  17.00  8.00 a 17.00
Letovice-klášter  22.00  10.30  10.30  18.00  10.30
Lipovec  17.00  ?  ?  ?  ?
Lipůvka  24.00  9.40  9.40  17.30  9.40
Lomnice  22.00  9.30  9.30  16.00  9.30
Lysice  15.00 a 21.30  8.00  8.00  16.00  8.00
Němčice  20.00  ?  ?  ?  ?
Olešnice  22.00  8.00 a 11.00  8.00 a 11.00  17.00  8.00 a 11.00
Olomučany  16.00  10.45  10.45  ?  ?
Ostrov  21.00  ?  ?  ?  ?
Petrovice  16.00  ?  ?  ?  ? 
Rájec-Jestřebí  22.00  ?  ?  ?  ?
Rudice  17.00  ?  ?  ?  ?
Sebranice  17.00  9.30  9.30  18.00  9.30
Sloup  22.00  ?  ?  ?  ?
Sulíkov  15.45  9.30  9.30  9.30  9.30
Svitávka  22.00  11.00  11.00  -  11.00
Šošůvka  16.00  ?  ?  ?  ?
Újezd u ČH  16.00  ?  ?  ?  ?
Vísky  16.00  8.00  8.00  16.00  8.00
Vysočany  22.00  ?  ?  ?  ?
Žďárná  16.00  8.00  8.00  -  8.00
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