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Pivovar navýšil o pět procent objem prodeje
Pavel Šmerda

Černá Hora - 
Od dubna loň-
ského roku 
je majitelem 
Pivovaru Černá 
Hora společ-
nost K Brewe-
ry. Jakých bylo 
devět měsíců 
v čele významné fi rmy, jsme se 
zeptali obchodního ředitele Pivo-
varu Černá Hora Bořivoje Bartoň-
ka. 

Devět měsíců jste v čele Pivova-
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ru Černá Hora. Můžete se ohléd-
nout zpět? 

Bylo to devět měsíců, které uply-
nuly jako voda. Krátce bych je 
zhodnotil jako období změn. 

Jak jste spokojen s výsledky, 
kterých Pivovar Černá Hora dosá-
hl v roce 2010?

S prodejními výsledky jsem spo-
kojen. Pivovaru se v loňském roce 
podařilo na trhu, který podle odha-
dů meziročně poklesl o přibližně 
12%, realizovat 5% nárůst objemu 
prodeje. Za růstem stojí především 
vyšší dodávky sudového piva do 
hospod a restaurací. Nejoblíbeněj-
šími pivy jsou světlý ležák Páter a 
světlé výčepní pivo Tas. Jsem spo-
kojen i proto, že více než polovina 
produkce se prodává v domácím 
regionu. 

O tom, že jsou černohorská piva 
kvalitní a ceněná laickou i odbor-
nou veřejností , svědčí také řada 
ocenění... 

Ano. V soutěži Zlatá Salima 
2010 zvítězil pšeničný ležák Velen 
v kategorii alkoholických nápojů, 
první místo obsadil také černohor-
ský Granát v soutěži Pivo České 
republiky 2010 a zlatou medai-
li v kategorii neobvyklých piv si 
z klání Znojemský hrozen odvezl 
opět Velen. Druhé místo obsadily 
na Dočesné 2010 pivo 1530 v kate-
gorii speciální pivo světlé a Kame-
lot mezi světlými ležáky. Sdružení 
přátel piva 2010 na podzim ocenilo 
Moravské sklepní nefi ltrované stří-
brnou medailí.

Na druhé straně jste loni zrušili 
výrobu dvou druhů limonád. Plá-

nujete nějaké další úpravy stáva-
jícího sorti mentu?

Byla to jedna ze změn, které 
bylo nutné v uplynulých měsících 
udělat. Zrevidovat sortiment, zre-
dukovat výrobky, které jsou svým 
objemem za hranicí výrobní renta-
bility (zrušené limonády vykazo-
valy do 1 % z celkové objemu pro-
deje limonád) a dát šanci novému 
sortimentu nebo zvýšení objemu 
stávajících výrobků. Pivovar Čer-
ná Hora vyrábí 14 druhů piva, šest 
druhů limonád a dva druhy stol-
ní vody, to vše v širokém spektru 
různých balení. Držet optimální 
sortiment a varianty balení je živá 
záležitost, která reaguje na poptáv-
ku našich zákazníků a proto nelze 
vyloučit rozšíření nebo redukci 
některé z variant balení. 

 Pokračování na str. 7

Blansko - S těžkými zraněními 
skončil na přechodu pro chodce 
v Nádražní ulici v Blansku šedesá-
tiletý muž. Při přecházení vozovky 
jej ve středu 29. prosince krátce po 
sedmé hodině večerní srazil řidič 
osobního vozu Fiat Marea Com-
bi stříbrné barvy. Řidič auta sice 
po nehodě krátce z vozu vystoupil, 
vzápětí však znovu usedl za volant 
a z místa nehody ujel. Policie tedy po 
něm v současné době pátrá. 

Jedná se o muže ve věku asi 30 let, 
vysokého 185 centimetrů, hubené 
postavy. Má krátké černé vlasy a na 
obličeji černou bradku. V době neho-
dy měl na sobě bílý svetr a modré 
rifl e. Policisté žádají veřejnost, aby 
pomohla s identifi kací řidiče, který 
ujel z místa dopravní nehody. Kdo-
koliv, kdo by mohl pomoci s urče-
ním jeho totožnosti nebo identifi kací 
vozidla, může policisty kontaktovat 
na lince 158.  (hrr)

Řidič zranil chodce
a od nehody ujel

V Kunštátě zahrají
Simona Stašová 
a Petr Nárožný
Kunštát - Město Kunštát a Kruh 

přátel umění zvou na divadelní 
představení pražského zájezdové-
ho divadla s názvem Poslední ze 
žhavých milenců, které se uskuteč-
ní v pondělí 17. ledna v 19 hodin 
v kulturním domě v Kunštátě. 

V hlavní roli se představí 
Simona Stašová a Petr Nárožný. 
Předprodej vstupenek probíhá 
v informačním centru na náměstí. 
Nenechte si ujít tento mimořádný 
kulturní zážitek.  (zpr)

Na obchodce se
sbírají staré 

autolékárničky
Blansko - Na Obchodní akade-

mii a střední zdravotnické škole 
v Blansku vznikla zajímavá ini-
ciativa. U jejího zrodu stál učitel 
Roman Gregor. „Bylo zde zřízeno 
v součinnosti s mezinárodní huma-
nitární organizací ADRA sběrné 
místo vyřazených autolékárniček, 
které budou použity ve zdravotnic-
kém zařízení Itibo v Keni,“ prozra-
dil. 

Jak postupovat? „Pokud jste si 
zakoupili autolékárničky s novým 
obsahem a nevíte kam se starou, 
přineste ji do konce ledna k nám 
do školy. V pracovní dny od 7 do 
11 hodin nebo po telefonické 
dohodě na čísle 516 418 980 nebo 
723 283 454 i jindy,“ nabízí organi-
zátor.  (bh)

Olešnice, Hořice, Hodonín - 
Teploty pod bodem mrazu potěšily 
lyžaře v regionu. V provozu jsou 
areály v Hořicích u Blanska, Oleš-
nici a Hodoníně u Kunštátu. Vleky 
se kvůli slabému sněžení rozjely jen 
v místech, kde mají provozovatelé 
umělé zasněžování.

Zaplněné parkoviště i vleky. Tak 
to vypadá hlavně o víkendech v nej-

větším areálu v blanenském okrese 
v Olešnici. V současné době mají 
vyznavači zimních sportů k dispozi-
ci upravenou půlkilometrovou sjez-
dovku s asi sedmdesáti centimetry 
přírodního i umělého sněhu. V pro-
vozu jsou dva vleky pro dospělé 
a jeden lanový pro děti. Návštěvníci 
mohou využít občerstvení, půjčovnu 
vybavení nebo lyžařskou školu.

„Otevírací doba areálu je ve všední 
dny od devíti do jednadvaceti hodin 
a o víkendu od osmi do jednadvaceti 
hodin. I přes zdražování elektrické 
energie zůstává cena jízdného stej-
ná jako v loňském roce. Co se týče 
zlepšování podmínek pro lyžaře, tak 
se nám podařilo koupit novou rolbu 
za asi pět a půl milionu korun. 

 Pokračování na str. 4

Lyžaři si užívají na třech místech

Radim Hruška

Boskovice, Blansko - Kampaň 
lékařů Děkujeme odcházíme vyvr-
cholila koncem roku podáním výpo-
vědí. Akce se dotkla také boskovické 
nemocnice, kterou se chystají opustit 
téměř všichni chirurgové. Z jiných 
oddělení výpovědi lékařů nedora-
zily. V blanenské nemocnici podali 
výpověď pouze dva lékaři.

„Ke konci roku jsem obdržel cel-
kem devět výpovědí, všechny z chi-
rurgického oddělení. Jedná se o asi 
jedenáct a půl procenta všech lékařů 
v nemocnici. V případě, že by po 
vypršení dvouměsíční výpovědní 
lhůty skutečně odešli, tak by nám 
zůstali jen dva chirurgové. To by 
samozřejmě mělo zásadní dopad na 
fungování nemocnice. Jakým způ-
sobem budeme situaci řešit, prozra-
dím po jednání na kraji, kde bude-

me absolvovat schůzku, na které se 
chystáme probírat krizový scénář ve 
zdravotnických zařízeních. Uvidíme 
také, jak to vypadá v jiných nemoc-
nicích,“ uvedl jednatel boskovické 
nemocnice Rostislav Verner s tím, 
že není schopen posoudit, jestli jsou 
lékaři ochotni výpovědi stáhnout. 

Podle Vernera se v příštím roce 
o razantnějším navýšení platů lékařů 
v boskovické nemocnici neuvažuje. 
„Nová úhradová vyhláška počítá 
s tím, že dojde ke snížení příjmu od 
zdravotních pojišťoven o dvě procen-
ta. Naší snahou je spíše stabilizace 
ekonomiky tak, abychom nemuseli 
snižovat mzdy. To znamená udělat 
úsporná opatření ve všech možných 
úsecích, ale v položce mezd zůstat 
na současném stavu. Případně se 
budeme snažit najít takové alternati-
vy, abychom mohli alespoň meziroč-
ně zajistit infl ační nárůst. To je naše 

představa. Razantní zvyšování mezd 
si nemohu dovolit, protože ekono-
mická situace není úplně optimální, 
zatím ani neznáme defi nitivní znění 
úhradové vyhlášky,“ doplnil Verner.

Na stranu lékařů se postavila také 
okresní Česká lékařská komora. Ta 
vydala jménem předsedy předsta-
venstva Jana Machače stanovisko ke 
kampani Děkujeme odcházíme. „OS 
ČLK Blansko vyjadřuje podporu 
svým členům – nemocničním léka-
řům a staví se za jejich požadavky, 
které považuje za oprávněné. Napro-
stá devastace systému specializační-
ho vzdělávání mladých lékařů spolu 
s absencí koncepce zdravotního 
systému vede ke ztrátě perspektivy 
nemocničních lékařů. Požadavek 
na adekvátní fi nanční ohodnocení je 
jedním z důležitých momentů, který 
vyvolal protestní akci,“ stojí v pro-
hlášení. Pokračování na str. 2

Z nemocnice se chystá
odejít devět chirurgů

Nemocnice 
Boskovice

Rozhovor s primářem ARO 
Vladimírem Zemánkem 
a představení „jeho“ oddělení.
 Více na str. 5

Thajský deník 
V. Hladíkové

Jak vypadala oslava 
vánočních svátků a nového 
roku I. vicemiss Zrcadlo.   
 Více na str. 3

Prvním miminkem okresu je Honzík MoravecPrvním miminkem okresu je Honzík Moravec

Událost. Jen dvě a půl hodiny trvalo, než se v boskovické nemocnici narodilo první miminko v letošním roce. O půl 
třetí  toti ž přišel na svět Honzík Moravec, který se narodil mamince Yvett ě. „Termín jsme měli na Silvestra, takže 
místo oslav nového roku jsme s manželem trávili čas v porodnici. Pokračování na str. 4 (hrr)  Foto Radim Hruška

Sportovní 
události

Ohlédnutí za sportovními 
výkony uplynulého roku ve 
fotografiích.
 Více na str. 11



Bohumil Hlaváček

Blansko - Prv-
ní měsíc v křes-
le místostarosty 
Blanska má ještě 
nedávno ředitel 
krajského úřadu 
Jiří Crha za sebou. 
Teď začíná běžný 
kalendářní rok. V kanceláři, kde 
se stále ještě tak trochu zabydluje, 
jsme si povídali o jeho plánech.

Už jste se na blanenské radnici 
takříkajíc aklimati zoval?

Myslím, že ano. Začali jsme 
ihned práci na programovém pro-
hlášení rady, které určí naši cestu 
v následujících čtyřech letech. Mělo 
by se stát průsečíkem programů jed-
notlivých stran koalice.

Co v něm podle vás určitě nebu-
de chybět?

Budu-li hovořit za sebe, pak jed-
noznačně větší podpora sportu ve 
městě. Přestože rozpočet bude opět 
napjatý, každopádně v něm nebude 
chybět převzetí sportovišť hlavních 
jednot do majetku města, s největší 
pravděpodobností od druhého polo-
letí. Stejně jako se v něm objeví 
položka týkající se rekonstrukce 
vzduchotechniky v lázních. 

Prosazovat budu jako prio-
ritu také generální opravu haly 
TJ ČKD Blansko. Ve městě, které 
je lídrem regionu, musí být odpo-
vídající sportoviště tohoto typu. 
Takové, aby se v něm daly pořá-
dat i akce republikového či mezi-
národního formátu. Hala velikostí 
vyhovuje, nemá však patřičné soci-
ální zázemí, šatny, hlediště, potře-

buje novou palubovku či jiný typ 
povrchu. To si beru jako svůj velký 
úkol. Zapomenout nechci ani na 
fotbalisty, projekt umělé trávy je 
rovněž na pořadu jednání. Za před-
pokladu zajištění dotace, na čem se 
již za poslanecké pomoci pracuje, 
ho podpoříme.

Co dál?
Určitě to bude podpora bydlení. 

Uvidíme, jak se bude dařit výku-
povat potřebné pozemky. Zlepšit 
chceme ještě více dopravní obsluž-
nost městských částí. Problémem 
je centrum města. Budova hotelu 
Dukla se nelíbí asi nikomu. Chceme 
najít cesty, co s ní. Souhlasím také 
s návrhem pana starosty, který chce 
upravit podzámčí. Zámek by se měl 
více otevřít do centra, být jeho sou-
částí. 

Hovoříte často také o rozšíření 
nabídek služeb pro občany...

Moje představa je připravit 
podmínky pro vznik přirozeného 
obchodního centra, aby se rozšířila 
nabídka o sortiment, který ve městě 
není k mání nebo jen v omezené míře. 
Chybí třeba potřeby pro zahrádkáře, 
kutily, obchody s lepším oblečením. 
To souvisí s územním plánem, který 
by měl být do konce pololetí zpra-
cován. Začíná se dostávat do stádia 
připomínkového řízení.

Jak to bude s oblastí  školství, 
které je rovněž ve vaší kompeten-
ci?

V plánu je zateplení tří budov – 
dvou základek a jedné mateřinky. 
Bude to znamenat velké zatížení 
rozpočtu. Dotace pokryjí náklady 
jen zčásti. Stojí to ještě za analý-

zu provozních nákladů. A to nejen 
u školních budov, rezervy vidím 
i jinde.

Kde třeba? 
Například jsme jediné okresní 

město, které samo provozuje muze-
um. Ve všech ostatních je provozo-
vatelem kraj. Na město se převedlo 
tak trochu nešťastně. Samozřejmě 
chceme, aby muzeum fungovalo, 
ale peníze na jeho provoz šly odji-
nud. Tak je to jinde, v tom jsme tro-
chu šizení. Doufám, že naše jednání 
na kraji by mohla vést k cíli. Ušet-
řilo by se hodně peněz, které by se 
daly použít pochopitelně v jiných 
oblastech.

Nejsou rezervy i v provozních 
nákladech samotné radnice?

Všude se dají najít, tedy i zde. 
Podle všeho se objeví v rámci ana-
lýz projektu CAF, který se u nás 
rozjíždí. Mám s ním dobré zkuše-
nosti z krajského úřadu, uvidíme, 
co přinese. 

Na závěr našeho povídání... Jak 
jste prožil vánoční svátky a pří-
chod nového roku?

Přes svátky jsem si užíval na 
lyžovačce v Alpách, vrátili jsme 
se před Silvestrem. Ten jsem strá-
vil s přáteli u chlebíčků a televize. 
Příjemně jsem si odpočal a nabral 
novou chuť do práce. Čeká nás jí 
dost. Chci touto cestou popřát všem 
čtenářům Zrcadla nejen z Blanska 
hodně štěstí a zdraví do roku 2011, 
ať jej prožívají v pohodě a klidu.

úterý 11. ledna 2011 ZPRAVODAJSTVÍ2

Crha chce své plány prosadit do programového prohlášení

Autobusové nádraží v Blansku se dočká dlouho očekávané rekonstrukce

Cestující dostanou lepší zázemí

náš rozhovornáš rozhovor

KRIMI KRIMI

Chtěli loupit, 
skončili v cele
Olomučany - Všímavost lidí 

pomohla policistům odhalit dva 
pachatele, kteří se pokusili v noci na 
středu 5. ledna vloupat do rekreační 
chaty v blízkosti Olomučan. Muž, 
který viděl, že se v chatové oblasti 
pohybují neznámí lidé, zavolal poli-
cii na linku 158. 

„Hlídka po příjezdu na místo 
zjistila, že se jednalo skutečně o dva 
zloděje ve věku osmnáct a dvacet 
let. Ti mezitím vypáčili dveře jedné 
z chat, dovnitř se ale nedostali. Přes-
to majiteli rekreačního objektu způ-
sobili na vchodových dveřích škodu 
za asi jeden tisíc korun. Nyní jsou 
podezřelí ze spáchání trestných činů 
krádeže a porušování domovní svo-
body,“ uvedla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková. Zloději skon-
čili v cele. Dalším šetřením navíc 
policisté zjistili, že v minulosti už 
měli na svědomí další majetkovou 
trestnou činnost.  (hrr)

Pro cigarety 
šel bez peněz

Velké Opatovice - Do benzínové 
čerpací stanice ve Velkých Opato-
vicích se v noci na středu 5. ledna 
vloupal zatím neznámý pachatel. 
Rozbil okno, dostal se do prodejny, 
a tam pobral, na co přišel. Ukradl 
například cigarety různých značek, 
motorové a hydraulické oleje nebo 
lihoviny za téměř pětadvacet tisíc 
korun. Poškozením okna navíc 
způsobil škodu dalších deset tisíc 
korun.  (hrr)

Nehod bylo loni
 na silnicích 
o něco více

Blanensko a Boskovicko - Čtr-
náct lidí zemřelo během roku 2010 
na silnicích Blanenska a Boskovic-
ka, dalších dvaadvacet se zranilo 
těžce a dvě stě dvacet jedna lehce. 
To jsou čísla ze statistik dopravních 
nehod, k nimž vyjížděli v loňském 
roce policisté v blanenském okrese. 
Nehod bylo více než v předchozím 
roce. Zatímco v roce 2009 jich poli-
cisté evidovali 337, v roce 2010 to 
bylo o 67 více. Oproti předchozím 
rokům se ale změnila místa, na 
nichž k nehodám dochází. 

„Nehody se už tak často nestávají 
na silnicích prvních tříd, kam poli-
cisté ve zvýšené míře zaměřili svo-
ji pozornost, ale spíše na silnicích 
druhých tříd. Přibylo také nehod na 
místních komunikacích, což svědčí 
o tom, že řidiči bourají více ve měs-
tech a v obcích než mimo ně. Vliv 
na tuto skutečnost má nepochybně 
hustota provozu, ale mnohdy také 
nepozornost. Poměrné časté jsou 
také dopravní nehody, při nichž 
došlo ke střetu se zvěří. Těch bylo 
v loňském roce celkem pětačtyři-
cet,“ uvedla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.

Mezi nejvážnější řadí blanenští 
policisté dvě tragické nehody, při 
nichž zemřeli mladí lidé. Obě se 
staly začátkem října loňského roku. 
První 5. října nedaleko Lhoty Rapo-
tiny, kdy dvacetiletá řidička nepři-
způsobila rychlost svým schop-

nostem, dostala smyk a havarovala 
přímo do protijedoucího nákladního 
auta. Na místě zemřela. Dva mrtví 
a jedna těžce zraněná spolujezdky-
ně - to jsou následky další tragic-
ké nehody, která se stala jen o den 
později v Letovicích. Osmnáctiletý 
řidič tam opět z mladické nerozváž-
nosti jel příliš rychle, nezvládl říze-
ní, vyjel autem mimo silnici, kde 
narazil do stromu.  (hrr)

Cizince někdo
napadl nožem
Letovice - Policisté šetří případ, 

který se stal na Nový rok kolem 
druhé hodiny ranní v Letovicích. 
Někdo tam nožem napadl čtyřia-
dvacetiletého cizince a způsobil 
mu těžké zranění. Kriminalisté 
zjistili, že stopy vedou k dalším 
cizincům z blízkého okolí poško-
zeného. Muž tedy těžkým zraně-
ním odnesl pravděpodobně potyč-
ku mezi kamarády.  (hrr)

Avia se srazila 
s autobusem

Dolní Smržov - Nepřiměřená 
rychlost a následný smyk byly zřej-
mě příčinou dopravní nehody, která 
se stala v úterý 21. prosince kolem 
osmé hodiny ranní na silnici mezi 
Dolním Smržovem a Skrchovem. 
Pětatřicetiletý řidič nákladního auta 
avia po smyku vyjel do protisměru, 
kde se střetl s autobusem značky 
Karosa, v němž v té době nejeli 
žádní cestující. Při nehodě byl lehce 
zraněn řidič avie, dechová zkouš-
ka u řidiče navíc byla pozitivní, 
v dechu měl 0,1 promile. Při nehodě 
vznikla škoda za asi devadesát tisíc 
korun.  (hrr)

Zloděj kradl 
v dílně

Boskovice - Toho, že byla nedo-
statečně zajištěna vrata do zámeč-
nické dílny v Boskovicích, využil 
zatím neznámý pachatel. 

„Nejprve se dostal přes plot, poté 
otevřel část vrat, která nebyla řád-
ně zajištěna, a dostal se do dílny. 
Tam ukradl úhlovou brusku, počítač 
s monitorem a dalším vybavením 
a fotoaparát. Způsobil tak škodu za 
devětadvacet tisíc korun,“ upřesnila 
blanenská policejní mluvčí Iva Šeb-
ková.  (hrr)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Že blanenské autobu-
sové nádraží neodpovídá potřebám 
dnešní doby, není třeba připomínat. 
Uvědomují si to každý den cestují-
cí, kteří ho využívají, nelíbí se ani 
vedení města či jeho majiteli. Před 
dvěma lety se již zdálo, že by moh-
lo dojít k jeho rekonstrukci, nedo-
šlo však tehdy k dohodě. Doba, 
kdy k ní dojde, je podle všeho na 
spadnutí.

„Je to pro nás velmi důležitá 
investice, přišla již na ni řada,“ má 
jasno Lubomír Stoklásek, hlav-
ní akcionář a ředitel společnosti 
ČAD, která je majitelem areá-
lu. Novopečený starosta Blanska 
Lubomír Toufar souhlasně přiky-
vuje. „Naše představa je, že by se 
tak mělo stát v horizontu nejvýše 
tří čtyř let,“ je přesvědčen. Pro to, 
aby se mohla uskutečnit, je třeba 
spolupráce obou subjektů, na tom 
se oba jednoznačně shodují.

Na stavbu je již vydáno územní 
rozhodnutí. „Projekt je velmi dob-
ře zpracován. Pamatuje zejména na 
zastřešení všech nástupišť a pře-
chodů mezi nimi, chybět nebudou 
nová sociální zařízení, občerst-
vení, úschovna kol, prostory pro 
čekající cestující i odpočívající 
řidiče,“ prozradil výkonný ředitel 
společnosti Jiří Šebela. Počítá se se 
záchytným parkovištěm pro osob-
ní auta včetně taxíků. To by mělo 
mít zhruba dvacet parkovacích 
stání, nenahradí v žádném případě 
prostory před vlakovým nádražím, 
kde stojí během dne až stovky aut 
lidí dojíždějích za prací drahou do 
Brna. 

„Je třeba dořešit návaznost na 
cyklostezky, které by měly brzy 

vyústit až u nádraží, a také na kru-
hový objezd před hotelem Maco-
cha, který by měl vzniknout rov-
něž v nejbližších letech,“ dodal 
místostarosta Jiří Crha. Podle něho 
by měla celá stavba být zejména 
příležitostí pro regionální podni-
katele.

Jak řekl Stoklásek, cena díla byla 
propočtena kolem dvaatřiceti mili-
onů korun. „Dá se předpokládat, že 
by se po výběrovém řízení mohla 

stáhnout i o šest až osm milio-
nů,“ představuje si. Společnost 
s městem budou usilovat o získání 
dotace. Ta by mohla náklady pod-
le jejich plánů pokrýt možná až ze 
sedmdesáti procent, o zbytek by 
se patrně podělily rovným dílem. 
Stoklásek nepočítá s tím, že by se 
nádraží během realizace přesouva-
lo někam jinam. „Myslím, že by to 
šlo udělat za provozu, odborníci 
s tím souhlasí. Místo, kde stávají-

cí nádraží je, se dá těžko nahradit 
jinou lokalitou na území města 
Blanska,“ dodal.

Vedení společnosti ČAD a města 
Blanska mají před sebou další jed-
nání, která dořeší detaily společné 
akce. V prvé řadě je třeba dosáh-
nout na výše zmíněnou potřebnou 
dotaci, po jejím přidělení by pak 
v největším městě našeho regio-
nu mohlo vzniknout autobusové 
nádraží evropských parametrů.

Z nemocnice se chystá...

Pro cestující. Blanenské autobusové nádraží se dočká rekonstrukce.  Foto Bohumil Hlaváček

Pokračování ze str. 1
Okresní komora jako řešení navr-

huje předat postgraduální vzdělává-
ní pod kompetenci České lékařské 
komory, vytvořit mzdové normy 
zajišťující hrubý příjem nemocnič-
ních lékařů ve výši 1,5 až 3 násobku 
průměrné mzdy v ČR bez přesčaso-
vých hodin a vytvořit ve zdravot-
nictví podmínky pro respektování 
zákoníku práce, především v sou-

vislosti s vykonáváním přesčasové 
práce lékařů.

V blanenské nemocnici poda-
li výpověď pouze dva lékaři. Jak 
uvedla mluvčí zařízení Kateřina 
Ostrá, jsou z interního a neurologic-
kého oddělení. „Chod nemocnice 
tím není nijak narušen, rozhodně 
nedojde následkem tohoto k jaké-
mukoli omezení poskytované péče,“ 
doplnila.

Olešnice - Někteří obyvatelé 
Olešnice se obrátili na zastupi-
telstvo s požadavkem na umístě-
ní svozových nádob ke zvýšení 
množství tříděného odpadu na úze-
mí města. 

Radní se žádostí zabývali a na 
jejím základě uspořádají seminář 

na téma třídění odpadu za účasti 
občanů, zastupitelů a zástupce fi r-
my SITA, která v regionu zajišťuje 
svoz komunálního odpadu včetně 
vytříděných složek. Seminář na 
téma Odpadové hospodářství měs-
ta Olešnice se uskuteční v úterý 
25. ledna v 17 hodin.  (hrr)

Lidé v Olešnici chtějí 
více třídit odpad

Novinka. Lidé v Rájci-Jestře-
bí se konečně dočkali. Nákla-
dem dvaatřicet milionů 
korun, z čehož čtyřiadvacet 
činila evropská dotace, se 
podařilo opravit tamní soko-
lovnu na krásné moderní kul-
turní centrum. „Bude sloužit 
převážně k pořádání kultur-
ních akcí jako jsou divadla, 
koncerty, karnevaly, plesy, 
různá posezení, ale také 
ke sportovním akti vitám. 
Součástí  budovy je i několik 
kluboven, ve kterých najdou 
svoje zázemí především míst-
ní zájmové spolky,“ prozradil 
při slavnostním otevření sta-
rosta města Pavel Perout. 
(pš)  2x foto Pavel Šmerda
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V půjčovně šatů Rischa 
pořídíte módu už za pár stovek

INZERCE

V.I.P.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

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

Tato strana by nemohla vzniknout 
bez vás, tedy našich čtenářů. Pro-
to budeme rádi za jakýkoliv typ na 
reportáž ze zajímavé akce, fi remního 
večírku, posílat nám můžete ale také 
vaše fotografi e ze známými osob-
nostmi a další.  (pš)

Ing. Jana Strecková
Fitness instruktor

Poradce pro výživu
• individuální cvi ební/tréninkové plány,
  poradenství ve výživ , sestavení individuálního 
 stravovacího programu
• programy pro všechny v kové skupiny (v etn  d tí a senior ), 

cvi ení pro ženy, redukce hmotnosti
• diagnostika pohybového aparátu
• m ení na InBody 230
• cvi ení Body&Mind, Pilates

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

Využijte možnosti v novat 
výše uvedené služby
jako dárek!

www.ifit.czwww.ifi t.cz

První vicemiss Zrcadlo 2010 
Veronika Hladíková odcesto-
vala dva dny po finálovém 
večeru soutěže do Thajska, 
kde tři měsíce pracuje jako 
modelka. Na stránkách 
Zrcadla se s vámi podělí 
o své zážitky, pocity a 
zkušenosti z této svojí 
pracovní cesty.

Jak už víte, kvůli lepším pracovním nabídkám 
jsem se přesunula z Thajska do Indonésie. Tam 
jsem také oslavila svoje první vánoční svátky bez 
rodiny. Ještě když jsem byla v České republice, oče-
kávala jsem, že to bude asi hodně zvláštní, ale tady 
jsem si to vůbec neuvědomovala. Pomohlo mi i to, 
že tu není sníh, ale naopak šílené vedro. I 24. pro-
since svítilo slunce celý den a bylo na padnutí. 

Samozřejmě, bez sněhu a bez rodiny to postrá-
dalo tu pravou kouzelnou atmosféru, ale jelikož 
jsme tu měli vánoční párty, na které byla velká 
spousta lidí, tak jsem ani neměla čas být smutná, 
myslet na domov a stýskat si. Parádně jsem si to 
užila. 

Nechyběly ani dárky. Od majitelky agentu-
ry jsem dostala kraťasy, my jsme jí na oplátku 
vytiskly společnou fotku a daly do rámečku. Jsme 
první modelky v agentuře, takže jsme to chtěly 
nějak zvěčnit. Všichni tady máme skvělé vztahy, 
takže to bylo moc fajn. 

Co se týká příchodu nového roku, jeho oslava 
se příliš nelišila od té naší. Nevím, jestli to mohu 
zveřejnit, ale šli jsme to pořádně zapít do klu-

bu:-) Samozřejmě vše dopadlo ve vší počestnosti, 
aby si někdo nemyslel něco špatného:-)

Domů se vracím už 26. ledna. Do té doby mě 
čekají ještě nějaká focení, reklama pro kosmetic-
kou firmu a asi dvě nebo tři přehlídky. Samozřej-
mě se moc těším na všechny okolo sebe, které 
jsem už skoro tři měsíce neviděla, na druhou 
stranu už dnes vím, že mi Jakarta a moji noví 
přátelé budou moc chybět...

 Zdraví Veronika Hladíková

THAJSKÝ DENÍK THAJSKÝ DENÍK 
VERONIKY HLADÍKOVÉVERONIKY HLADÍKOVÉ

Pavel Šmerda

Blansko - Společenská sezona je 
v plném proudu. Nabídka nejrůz-
nějších módních salónů a půjčoven 
je velmi široká a vybrat si v ní není 
občas pro „obyčejného smrtelníka“ 
vůbec jednoduché. 

I v tomto oboru jsou 
však jistoty. Už patnácti le-
tou tradici má půjčovna 
svatebních a společen-
ských šatů Rischa ve 
Dvorské ulici v Blansku. 
„Nabízíme dámskou, 
pánskou i dětskou 
módu všech velikostí  
a různých stylů. Kro-
mě šatů půjčujeme 
také bižuterii, kabelky, 
obuv, dekorace na auto 
nebo ozdoby do účesu. 
Nabízíme i zhotovení 
svatebního oznámení 
a rádi doporučíme 
osvědčené poskyto-
vatele souvisejících 
služeb,“ říká maji-
telka půjčovny 
Ria Schnircho-
vá s tí m, že 
bližší infor-
mace získají 
zájemci na 
n o v ý c h 
interne-
tov ých 
s t r á n -
k á c h
www.salonrischa.cz. 

Žena či dívka se chystá na ples, 
do tanečních, do divadla či na jinou 
slavnostní událost. Jaké šaty byste 
jí pro jednotlivé příležitosti  doporu-
čila? 

Vše je otázkou vkusu a samozřej-
mě i „peněženky“. Osobně zastávám 

názor, že každý by měl nosit to, 
co lichotí  jeho postavě a sám 
sobě se v tom líbí, bez upjaté-
ho sledování, mnohdy znač-
ně avantgardních módních 
návrhářů. Na prodloužené 

do tanečních a plesy volí 
ženy a dívky zpravidla 

šaty dlouhé, do diva-
dla a pro jiné „men-
ší“ společenské 
události  jsou v obli-

bě takzvané „malé 
večerní“, či „koktejlky“. 
Celkem u nás nabí-
zíme na 200 mode-
lů, takže je určitě 
z čeho vybírat.

Kolik u vás půj-
čení společen-

ských šatů stojí?
Za společenské 

šaty nemusí žena 
utrati t ti síce 

ko r u n . 
V naší 
půjčov-
ně si 
m ů ž e 
m a l é 
večerní 

šaty, ale 

i luxusní róbu půjčit již od 400 Kč. Ať 
už jde na velkolepý ples v hollywood-
ském stylu, nebo k muzice na malé 
vesničce, rádi jí pomůžeme vybrat ty 
nejvhodnější společenské šaty. 

Co pánské šaty?
Nabízíme nejen svatební oblečení 

pro ženichy, např. smoking, ale i pro 
zákazníky velmi žádanou službu, což 
je zapůjčení klasického obleku na 
různé příležitosti . Je kolikrát toti ž 
velmi těžké sehnat ze dne na den 
oblek, který potřebujeme. K oble-
ku je možné u nás zapůjčit i košili 
a vázanku. 

Ve vaší nabídce jsou velmi krás-
né svatební šaty. Ale zeptám se na 
úvod trochu jinak. Kdy a jak vybírat 
svatební šaty?

S plánováním svatby je třeba začít 
šest až osm měsíců předem. Plánu-
jeme-li svatbu na vyhledávané ter-
míny - červen, září, nebo atrakti vní 
datum např. 11. 11. 2011, tak klidně 
i dříve. Zkoušení a vybírání svateb-
ních šatů trvá zpravidla hodinu až 
dvě - zabýváme-li se i doplňky. Proto 
je dobré sjednat si schůzku předem. 
Máte tak jistotu, že čas strávený 
v půjčovně bude rezervován výhrad-

Už jste mysleli na to, jak vám 
to bude letos slušet v plav-
kách? Podle fi tness instruk-
torky a poradkyně pro výživu 
Jany Streckové je právě teď ten 
správný čas něco s tí m udělat. 
Na naši otázku, zda to není 
brzo, nám odpověděla. 

„Ne, opravdu to není hloupost. 
Vánoce právě skončily, cukroví je 
snad už dojedeno a spousta z nás 
si pohrává s myšlenkou, že letos už 
konečně se svým tělem něco udělá. 
Jenže v únoru první nadšení opad-
ne. Do léta je přece času dost. Ale 
na jaře s prvním sluníčkem to přijde 
znova. Jenže to už bude pozdě….“

Proč je tomu tak a jakých chyb 
se nejčastěji dopouští me?

Nejčastější chybou je, že se lidé 
pustí  do cvičení či diety příliš zbrk-
le. Chtějí vidět výsledky co nejdříve 
a tak to ve fi tku během prvních náv-
štěv naprosto přeženou. Výsledkem 
je to, že tak jak rychle začali, tak 
rychle zase skončí. V horším přípa-
dě si přivodí zdravotní potí že. Nebo 
nastolí přísnou dietu s tí m, že „aby-
chom zhubli, musíme málo jíst“, pár 
týdnů se trápí hlady a pak to stejně 
vzdají.

Tak co tedy máme udělat?

Hubnout do plavek v lednu?!
Nejlepší je poradit se s odbor-

níkem. Někdo si řekne, že je to 
zbytečné, cvičit přece umím, infor-
mací, co je dobré jíst nebo nejíst 
a diet jsou plné časopisy, tak proč 
utrácet peníze! Ale víte, že když 
chcete zhubnout, je cvičení sty-
lem půl hodiny šlapat na rotopedu 
nebo elipti ckém trenažéru a pak jít 
posilovat úplně špatně? Stejně jako 
„naběhnout na posilování“ a makat 
v rychlém tempu s pocitem, že 
pokud neodcházím vyčerpaný, není 
to ono. Víte, že když budete hub-
nout jen pomocí diety (třeba oblí-

bené nízkosacharidové), tak sice 
zpočátku zhubnete, ale zbavíte se 
hlavně vody a svalové hmoty a tuk 
vám v těle zůstane? A když naopak 
chcete přibrat, nestačí jen zvýšit 
porce jídla nebo jen popíjet tolik 
oblíbené koktejly místo cvičení? 
Víte, že je spousta potravin, které 
se tváří jako že pro hubnutí  a zdra-
vý životní styl jsou ideální (často je 
tak výrobci i prezentují), ale opak je 
pravdou? A ruku na srdce, donutí te 
se sami chodit pravidelně cvičit?

A co takhle varianta cvičit podle 
plánu, který je Vám ušitý přesně na 
míru? Vědět, které potraviny a kdy 
můžu jíst a kolik jich sníst, abych 
hubnul či přibíral, jak já chci? Nebo 
změřit se při každé konzultaci na 
špičkovém diagnosti ckém přístroji, 
který ukáže množství tuku a svalů 
v celém těle, na každé končeti ně 
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 do konce ledna je stá-
le možné pořídit cenově velmi 
výhodné vánoční balíčky a udělat 
tak sobě nebo i někomu blízkému 
radost. Možností  je spousta. Stačí 
zadat www.ifi t.cz nebo zavolat na 
604 931 006 a můžeme začít!

Kerndlová má 
nejhezčí 
kalendář

Zpěvačka porazila modelky. Čte-
náři deníku Blesk ve svém hlasová-
ní rozhodli, že nejkrásnější kalen-
dář pro letošní rok nafoti la Tereza 
Kerndlová. Její sexy snímky, které 
vzniky o prázdninách v Holand-
sku, porazily například kalendář 
někdejší Miss Jany Doleželové, Dia-
ny Kobzanové, Andrey Verešové, 
Agáty Hanychové nebo Miss World 
Taťány Kuchařové.  (pš)

Absolventka Střední pedagogic-
ké školy v Boskovicích Hana Holi-
šová se stala podruhé v kariéře 
nejpopulárnější herečkou Měst-
ského divadla Brno. „Po celý rok 
mohli příznivci Městského divadla 
Brno prostřednictvím anketních 
lístků hlasovat pro svého nej-
oblíbenějšího herce či herečku, 
režiséra, výtvarníka, skladatele 
i jednotlivou inscenaci. Slavnostní 
vyhlášení vítězů ankety osobností  
Křídla 2009/2010 se uskutečnilo 
ve středu 22. prosince. Večer plný 
lesku a nečekaných překvapení, na 
kterém byla pokřtěna již patnáctá 
ročenka Městského divadla Brno 
mapující danou sezonu, je oceně-
ním hereckých výkonů v inscena-
cích uplynulé sezony a ze strany 
herců naopak poděkováním za 
přízeň diváků,“ řekla ti sková mluvčí 
Lucie Broučková. Do hlasování se 
zapojilo celkem 5520 diváků.  (pš)

Hana Holišová je opět 
nejpopulárnější herečkou

ně vám a nebudete rušení dalšími 
zákazníky. Jestli přijde žena sama, 
nebo s doprovodem, záleží jen na 
ní. Ani ženicha „nevyženeme“, jestli 
chtějí snoubenci svatební šaty vybí-
rat společně. Doprovod navíc může 
ze zkoušení šatů pořídit fotodoku-
mentaci, která poslouží ke snad-
nějšímu výběru v domácí pohodě, 
nerozhodne-li se žena pro ty pravé 
šaty hned na první zkoušce. 

Kolik stojí zapůjčení svatebních 
šatů? 

Půjčovné za svatební šaty se pohy-
buje od ti síce do sedmi ti síc korun, 
podle nákladnosti  modelu. Závazná 
objednávka je zajištěna složením 
zálohy padesát procent z půjčovné-
ho. 

Jaké svatební šaty budou letos 
v módě?

Ráda bych na úvod řekla, že u nás 
nabízíme krásné modely svatebních 
šatů pro ští hlé, boubelky i nastáva-
jící maminky. Co se týká vaší otázky, 
dnešní svatební móda dává nevěs-
tám velký prostor k výběru řady ti pů 
a stylů. Nadále převládá bílá barva, 
módním hitem jsou šaty skládané, či 
řasené, zdobené skleněnými korálky 
a jemným štrasem. Zdobení lze na 
přání nevěsty upravit, například je-

li celá svatba laděna do bílo-vínova, 
není problém šaty dozdobit vínový-
mi korálky, květy, krajkou... Různé 
barevné aplikace jsou také velmi 
oblíbené.

Máte v nabídce i dětské šaty?
Ano. Družičky v roztomilých 

šati čkách a elegantní mládenci 
dodají samozřejmě svatbě líbez-
nost a vykouzlí úsměvy na tvářích 

všech svatebčanů. Půjčovné za dět-
ské družičkovské šaty a mládenec-
ké obleky se pohybuje mezi 300 
a 700 Kč. 

Půjčovna svatebních 
a společenských šatů Rischa

Dvorská 34, 678 01 Blansko
Telefon: 608 965 363

E-mail: info@salonrischa.cz
www.salonrischa.cz

Provozní doba: pondělí - pátek 
14:00 - 18:00

Miss. Šaty z půjčovny svatebních a společenských šatů Rischa měly na sobě 
i fi nalistky soutěže Miss Zrcadlo.  Foto Bronislav Šmatera

Hana Holišová v Probuzení jara.  Foto Tino KratochvilHana Holišová v Probuzení jara.  Foto Tino Kratochvil
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Polévka letos vynesla
opět rekordní částku

CO SE DĚJE V REGIONU

Lidé si mohou objednat film

Ohňostroj měl velký úspěch
Blansko - Že byl nápad udělat novoroční ohňostroj místo silvestrovského 

správný, se ukázalo prvního ledna večer. Na náměstí Republiky v Blansku, 
kde byl odpálen, se valily již od půl šesté nepřetržité proudy občanů. Velkou 
část tvořili rodiče s dětmi. „To byl náš záměr. Jak se ukázalo, dobrý,“ byl 
spokojen starosta Lubomír Toufar. Půlnoční produkce bývaly podle něho 
často nebezpečné, protože si mnozí slavící přinesli vlastní pyrotechniku, 
svoji roli hrál i alkohol. „Myslím, že všichni odcházeli spokojeni, hlavně 
ti nejmenší,“ těšilo ho. Podle Lubomíra Reka z Kulturního střediska města 
Blanska se akce odhadem zúčastnilo asi dva a půl tisíce diváků. „To je, 
myslím, výborné číslo,“ těší ho.  (bh)

Starosta Novotný naléval pod 
rozhlednou ve Veselici zelňačku

Vavřinec-Veselice - Tradiční silvestrovské setkání pod rozhlednou na 
Podvrší ve Veselici se konalo už poosmé. Ze všech stran se scházeli přátelé 
a známí všech věkových kategorií a počasí bylo opravdu zimní.

Kdo chtěl, mohl se pokochat okolní ojíněnou a trochu zamlženou kra-
jinou pěkně z nadhledu, jiní se spokojili s postáváním u paty rozhledny 
a povídáním s přáteli. K tomu bylo možné popíjet čaj, víno či grog a mno-
zí se už těšili i na starostenskou zelňačku, která v chladném počasí přišla 
každému vhod. 

„Ze čtyřiceti litrů zelňačky nezbyla ani jediná lžička. I když jsme náv-
štěvníky detailně nepočítali, myslím si, že jich přišlo kolem pěti set. A to 
je rekord,“ řekl starosta Vavřince Miloslav Novotný. Současně připomenul, 
že rozhledna si letos připomene desáté výročí otevření veřejnosti. K této 
významné události už připravuje občanské sdružení Veselická kaplička 
„vzpomínkový“ program. (ama)

Kompostárna bude větší
Boskovice - Kompostárna v boskovické lokalitě Doubravy bude mít vyš-

ší kapacitu. Místo nynějších 990 bude moci za rok zpracovat 1 350 tun 
odpadu. Současně se chystají opatření, která mají zabránit šíření zápachu 
ze zařízení. Nově se bude muset dodržovat technologický postup, což zna-
mená mimo jiné to, že odpadní materiál nebude ležet volně na ploše, ale 
bude se s ním nakládat jen v pracovní dny, nejlépe v dopoledních hodinách. 
Současný vjezd, který je naproti hřbitovu, už nebude sloužit pro nákladní 
vozy, ale jen pro veřejnost s malými vozíky. Strana ke hřbitovu a parkovišti 
western parku pak bude oddělena živým plotem.  (hrr)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Vernisáž zajímavé 
výstavy proběhla v pátek v Městské 
knihovně v Blansku. Svoji životní 
premiéru si tam odbyl amatérský 
malíř Tomáš Baránek ze Šošůvky. Je 
zajímavá hned z několika důvodů...

Napadlo vás, že budete někdy 
vystavovat obrazy?

Nikdy. Je to zásluha Pavla Svo-
body, který mne k tomu přesvědčil, 
já bych se k tomu nikdy neodvážil. 
Jak k tomu tedy došlo? V září jsem si 
přečetl plakát k Salónu blanenských 
výtvarníků. Vzal jsem svoje dva nej-
lepší obrázky a přinesl do knihovny. 
Panu Svobodovi se tak líbily, že mi 
navrhl samostatnou výstavu. Pře-
kvapilo mne to. Nenašel jsem v sobě 

dost zdravého rozumu a sebekritiky, 
abych to odmítl (smích).

Kdy jste začal malovat?
To bych snad ani neměl uvádět. 

V létě. Přešel jsem do důchodu. 
Přihlásil jsem se do Telče na kurz 
malování a tam mne to chytlo. Dva 
docenti, kteří tam vyučovali, mne 
přesvědčili, že maluju zajímavě. To 
mi dodalo sebevědomí.

Povzbuzení pro jiné... Tedy v koli-
ka letech?

To snad ani nechci říct. Myslím, 
že první výstavu má mít autor po 
letech, kdy sbírá zkušenosti. Budu 
mít čtyřiašedesát. Celý život jsem 
jen chodil po galeriích. Abych pře-
šel od teorie do praxe, potřeboval 
jsem ten kurz.

Oblíbil jste si techniku akvare-
lu...

Má svoje kouzlo. Maluje se mok-
ré do mokrého, vznikají zajímavé 
kombinace, které se někdy nedají 
odhadnout. To říkají i renomovaní 
autoři.

Převažují krajinky?
Dělám i květiny, je zde obrázek 

vnoučka. Maluju vše, co se mi líbí. 
Převažují ale obrázky ze Šošůvky, 
kde už zhruba čtyřicet let žiju.

Rodák ale odtud nejste?
Pocházím z Hodonína, do Šo-

šůvky jsem šel za prací. Dělal jsem 
celý svůj profesní život zootechnika 
v místním „kolchoze“. Moji synové 
již mají tuto obec za místo, kde se 
narodili a za jiné neměnili.

Tomáš Baránek vystavuje v knihovně akvarely

Premiéra. Tomáš Baránek představuje v blanenské knihovně svoji výstavu 
akvarelů. Foto Bohumil Hlaváček

Rájec-Jestřebí - Kino na objed-
návku. To je nová služba, kterou 
nabízejí od ledna v Rájci-Jestřebí. 
„Na základě zájmu občanů jsme 
zvolili nový způsob provozu kina. 
„V dnešní době maximálního výběru 
fi lmů na nosičích je náročné uspoko-
jit diváka a vybrat fi lm, který by při-
lákal více lidí do kin. Proto jsme se 
rozhodli nabídnout alternativu. Pro-
mítání fi lmů podle osobního výbě-
ru,“ řekla vedoucí odboru kultury 
rájecké radnice Marie Horáčková. 

Jak bude taková služby vypadat? 
S nejméně desetičlennou skupinou 
vašich přátel naplánujete termín 
společného setkání v kině, prove-
dete výběr dvou – tří fi lmů, které 
vás zaujaly z nabídky dvou fi lmo-
vých společností. Ta je k dispozici 
na webových stránkách města Rá-
jec-Jestřebí nebo v Informačním 
a vzdělávacím centru. 

„Na e-mailovou adresu informa-
ce@rajecjestrebi.cz poté oznámíte 
názvy fi lmů, vybranou společnost 

a termín vašeho setkání, které 
jste se svými přáteli naplánovali. 
Naším úkolem je zjistit, který fi lm 
bude na vámi zvolený termín vol-
ný a obratem vám podáme zprá-
vu. Vybrané fi lmy je třeba písem-
ně oznámit nejméně jeden měsíc 
před konáním vaší akce,“ doplnila 
Marie Horáčková s tím, že nabídky 
mohou využít i maminky na mateř-
ské dovolené, v Rájci-Jestřebí totiž 
plánují promítání i v dopoledních 
hodinách.  (pš)

Tříkrálová 
sbírka je 

v plném proudu
Blansko - Od prvního do čtrnác-

tého ledna se koná již jedenáctý roč-
ník Tříkrálové sbírky. 

„Do letošní Tříkrálové sbírky se 
v našem regionu zapojí celkem tři 
sta dvacet skupinek koledníků, což 
je o patnáct více než loni. Ve sku-
pince jsou zpravidla tři koledníci, 
někdy i více. Jedná se tedy téměř 
o tisícovku koledníků. K tomu je 
třeba připočíst dobrovolníky, kteří 
zapečeťují pokladničky na měst-
ských či obecních úřadech, další 
lidé pomáhají s rozvozem poklad-
niček do jednotlivých obcí,“ řekla 
Marie Sedláková, koordinátorka 
sbírky při Oblastní charitě Blansko 
s tím, že Tříkrálová sbírka se letos 
koná v necelé stovce obcí na Bla-
nensku i Boskovicku. 

Z letošních vybraných peněz chce 
Oblastní charita Blansko podpořít 
např. prázdninové akce pro zdra-
votně a sociálně znevýhodněné děti, 
provoz střediska humanitární pomo-
ci, rozvoj terénních služeb pro seni-
ory a zdravotně postižené, včetně 
nákupu kompenzačních pomůcek a 
služby pomáhající při mimořádných 
nebo krizových situacích.

V loňském roce se při Tříkrálové 
sbírce v našem regionu vybralo více 
než 1,2 milionu korun. Prostředky 
byly použity na podporu projektů 
Oblastní charity Blansko, ale i na 
humanitární pomoc pro zemětřes-
něním postižené Haiti.  (pš)

Radim Hruška

Boskovice - Štědrý den pat-
řil v Boskovicích již šestnáctému 
ročníku charitativní akce Polév-
ka pro chudé a bohaté. Pořadatelé 
z boskovické restaurace Makkabi 
navařili kolem dvou set osmdesáti 
litrů domácí cibulačky. Až na pár 
sběraček ji příchozí během jedné 
jediné hodiny snědli. Dali za ni při-
tom rekordních 71 167 korun. Tolik 
peněz se v žádném z předchozích 
patnácti ročníků nepodařilo vybrat.

Pro zajímavost, polévka spolkla 
na sto kilo cibule, sto litrů vývaru, 
po patnácti kilogramech brambor 
a zeleniny a dvanáct kilo žampionů. 
A samozřejmě dlouhé hodiny práce. 
Kromě polévky mohli lidé ochutnat 
i kvasnicové pivo ze Svijan nebo 
si odnést domů betlémské světlo. 
Vybrané peníze rozdají pořadatelé 

vytipovaným rodinám v Boskovi-
cích a okolí, které se starají o různě 
znevýhodněné děti.

„Výtěžek z posledního ročníku 
rozdělíme v první polovině ledna. 
Seznam vytipovaných příjemců už 
existuje, nechceme ho však zveřej-
ňovat dřív, než se s jejich rodinami 
domluvíme,“ uvedl jeden z pořada-
telů Rudolf Burgr. 

Důvodů, proč charitativní akce 
v Boskovicích před patnácti lety 
vznikla, bylo podle něj hned něko-
lik. Účelem byla podpora principu 
individuálního dárcovství, pově-
domí občanské solidarity a nezis-
kového sektoru. V neposlední řadě 
pak snaha vytvořit novou tradici 
a přispět k formování místní pospo-
litosti. Zcela konkrétním cílem pak 
byl záměr získat fi nanční obnos, 
který poslouží na místní dobročinné 
účely.

Proto byl pro vydávání polévky  
zvolen Štědrý den, vždy hodinu 
před polednem. Za místo děje pak 
prostor u vánočního stromu na bos-
kovickém Masarykově náměstí.

„První ročník se konal v roce 
1995 a hned napoprvé se podařilo 
vybrat tisíc korun, které jsme věno-
vali dennímu stacionáři pro men-
tálně postižené děti Betany. Počet 
příchozích lidí od prvopočátku 
neustále rostl, s výjimkou druhého 
a čtrnáctého ročníku narůstala rok 
od roku i vybraná částka. Za šest-
náct ročníků se podařilo shromáždit 
dobrovolné příspěvky kolem čtyř 
set tisíc korun. 

„Když jsme před patnácti lety 
začínali, ani ve snu nás nenapadlo, 
že si Boskovičtí polévku tak oblí-
bí. Ale stalo se. Je to úžasné a my 
všem, kteří kdy přišli a přispěli, 
děkujeme,“ uvedl Burgr.

Lyžaři si v regionu přijdou na své
Pokračování ze str. 1
Má modernější frézu, takže svah 

by měl být lépe upravený. Udělaly 
se i terénní úpravy, aby se odstra-
nily překážky. Ve svahu máme 
také nové věže, které zlepšují 
a zefektivňují zasněžování. Další 
novinkou je, že lyžařský areál je 
na portálu www.holidayinfo.cz, 
který představuje tuzemská zimní 
střediska. Kromě servisních infor-
mací se mohou lidé podívat také na 
snímky z HD kamery, která areál 
sleduje,“ uvedl provozovatel areá-
lu Lubomír Rek. 

Po několika letech se letos rozje-
ly vleky v Hořicích nad Blanskem. 
Plnohodnotný provoz ale ještě 
nefunguje, areál je zatím v rozběhu. 
Potvrdil to i jeho správce Vladimír 
Roučka. 

„Když byly v prosinci mrazy, 
povedlo se nám zasněžení. Přišla 
však obleva a vše odteklo do Svi-
tavy,“ krčí rameny. Teď se v areálu 
znovu lyžuje. „Bohužel jen na jed-
né ze dvou sjezdovek. Dodávky 
vody nejsou tak velké, aby se nám 
povedlo zasněžit i druhou. Fun-
guje školička pro nejmenší a také 
půjčovna vybavení. Věříme, že se 
zájem lyžařů zvedne, udělali jsme 
již propagaci v novinách, rozhlase 
i na internetu,“ plánuje správce. Jak 
dodal, ve všední dny se na Hořicích 
lyžuje od čtrnácti do dvaceti hodin, 
o víkendu se vlek spouští již v devět 
hodin dopoledne.  (hrr, bh)

Kunštátští jedou na premiéru
filmu o Nicholasi Wintonovi 

Kunštát - Pouze několik málo škol z celé republiky, mezi nimi i ZŠ Kun-
štát, se 20. ledna zúčastní v Praze premiéry fi lmu Mateje Mináče Nickyho 
rodina. Film je volným pokračovaním slavného dokumentu Nicholas Win-
ton – Síla lidskosti o záchraně 669 českých a slovenských dětí před trans-
portem do koncentračních táborů za 2. světové války. 

„Před časem jsme se zapojili do projektu Síla lidskosti. Sbírali jsme ve 
škole a ve městě podpisy, aby byla Nicholasi Wintonovi udělena Nobe-
lova cena za mír, zhlédli jsme fi lm o této mimořádné osobnosti, absolvo-
vali besedy a další aktivity,“ řekl iniciátor akce v kunštátské škole Ladi-
slav Dostál, který se navíc osobně před dvěma lety společně s manželkou 
a synem zúčastnil natáčení fi lmu Nickyho rodina.

Podle jeho slov se v lednu do Prahy vydá přibližně 45 žáků kunštátské 
školy. „Premiéra se uskuteční 20. ledna od 11 hodin v Kongresovém centru 
Praha. Této slavnostní akce bude přítomen osobně i sir Nicholas Winton, 
kterému bude v květnu letošního roku 102 let,“ doplnil Dostál.  (pš)

Prvním miminkem roku je 
Honzík Moravec z Vavřince

Pokračování ze str. 1
Doma máme ještě téměř tříletého syna Antonína, kterého hlídali praro-

diče,“ popsala Yvetta Moravcová. Kdyby si malý Honzík pospíšil dostali 
rodiče také porodné, to ale platilo jen do konce loňského roku. „Porodné 
mě nemrzelo, člověk na to v tak radostném okamžiku ani nemůže myslet,“ 
dodala. 

Honzík Moravec je sice prvním narozeným miminkem v regionu, ale 
postupně přibývají další. Jen v loňském roce přišlo v boskovické porodnici 
na svět téměř devět set dětí. S tímto vývojem je spokojený i primář tamního 
gynekologicko-porodnického oddělení Jan Machač.

„Z celkem 893 dětí, což je druhý nejvyšší počet za posledních dvacet let, 
se narodilo deset dvojčat. Vůbec nejvíce porodů jsme měli v roce 2008, kde 
se narodilo 906 dětí. Zajímavé je také číslo ukazující počet žen z jiných 
okresů, které si naše oddělení vyberou. Loni to bylo více než šestnáct pro-
cent,“ doplnil Machač. 

Muž vypadl 
z okna bytovky
Blansko - Z druhého patra byto-

vého domu v Blansku vypadl krátce 
po deváté hodině večerní v pátek 7. 
ledna padesátiletý muž. 

„Po pádu utrpěl těžká zranění, 
s nimiž byl převezen do brněnské 
fakultní nemocnice. Policisté na 
místě zjistili, že muž byl pod vlivem 
alkoholu, v dechu měl 1,97 promi-
le. Příčiny a další okolnosti případu 
zůstávají v šetření,“ přidala podrob-
nosti blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.  (hrr)

Bohumil Nečas
vystavuje v Brně

Blansko - Tvorbě známého bla-
nenského výtvarníka Bohumila 
Nečase se od 4. ledna věnuje Gale-
rie Dílo ve Starobrněnské ulici 
v Brně. 

Přehlídku jeho obrazů můžete 
navštívit ve všední dny od 10 do 
18 hodin, v sobotu od 10 do 15 
hodin. Vystavení díla si můžete pro-
hlédnout i ve virtuální podobě na 
www.galeriedilo.cz. (ama)

Galerie zve 
na prohlídku

s komentářem
Blansko - Už jste viděli výsta-

vu Alice Nikitinové a Jana Turnera 
Banán naskle v blanenské gale-
rii? Pokud ne, máte poslední pří-
ležitost, protože přístupná už jen 
několik dnů. 

Proto je také na třináctého ledna 
od šestnácti hodin připravena její 
komentovaná prohlídka. Kurátor 
Jiří Ptáček a vystavující umělec 
Jan Turner vás provedou výstavou 
a přiblíží práci obou autorů a styč-
né plochy, které vedly k vzájemné-
mu spojení. Součástí budou také 
ukázky děl, která se na výstavu 
nedostala.

Komentované prohlídce bude 
předcházet workshop k výstavě, 
který se uskuteční ve stejný den se 
začátkem ve 14.30 hodin. Je určen 
zejména dětem, ale nejen jim. 
Cílem bude vytvoření kolektivní 
„plastiky“ sestavené z předmětů 
všedního užití, takových, jaké se 
povalují v komorách, garážích, díl-
nách či zahradních domcích. Každý 
si do galerie může přinést předmět, 
který ho v komoře, garáži, dílně či 
zahradním domku zaujme. Plastika 
bude na workshopu sestavena a po 
její fotografi cké dokumentaci opět 
rozložena na prvočástice a předmě-
ty navráceny majitelům. Výstava 
se koná za fi nanční podpory Minis-
terstva kultury ČR. (ama) Lyžařský areál v Olešnici.  Foto Radim HruškaLyžařský areál v Olešnici.  Foto Radim Hruška
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Představujeme: ARO v boskovické nemocnici
Radim Hruška

Boskovice - Anesteziologic-
ko-resuscitační oddělení (ARO) 
zajišťuje nepřetržité poskytování 
anesteziologické, intenzivní a resu-
scitační péče. Při činnosti spolu-
pracuje s okolními zdravotnickými 
zařízeními, zejména s Nemocnicí 
Blansko, FN Brno, FN u Sv. Anny 
Brno a dalšími, odkud také přebírá 
řadu pacientů. Je držitelem akredi-
tace udělované Ministerstvem zdra-
votnictví České republiky ke spe-
cializačnímu vzdělávání lékařů pro 
obor Anesteziologie a resuscitace.

ARO poskytuje nepřetržitou spe-
cializovanou péči ve dvou úsecích. 
Prvním je úsek anesteziologic-
ký, který provádí předanestetická 
vyšetření a podílí se na přípravě 
k operačnímu výkonu u nemoc-
ných s vysokým rizikem. Aneste-
ziologové zajišťují celkové i místní 
znecitlivění pacientů umožňující 
bezbolestné provedení operač-
ních výkonů v oborech všeobecné 
chirurgie, ortopedie, gynekologie 
a porodnictví, urologie. Poskytují 
také porodnickou analgezii, takzva-
ný bezbolestný porod podle indika-
ce porodníka a na přání rodičky. 

Úsek resuscitační zajišťuje péči 
o kriticky nemocné pacienty se 
selháním funkce jednoho nebo více 

životně důležitých orgánů (decho-
vá nedostatečnost, srdeční selhání, 
cévní mozkové příhody s bezvě-
domím, stavy po kardiopulmonál-
ní resuscitaci, těžké úrazy, stavy 
po náročných a komplikovaných 
operačních výkonech, těžké infek-
ce, otravy a další). Dále poskytuje 
konziliární a konzultační činnost u 
závažných stavů pro všechna oddě-
lení nemocnice. 

O nemocné se stará tým lékařů - 
intenzivistů a zvláště vyškolených 
zdravotních sester. Péče je tak nároč-
ná, že téměř každý pacient vyžadu-
je plnou pozornost jedné sestry po 
celých čtyřiadvacet hodin. Mimo 
léčebné postupy, rehabilitace, umě-
lé výživy je často součástí léčby 
i analgosedace - udržování v „umě-
lém spánku“, kdy si nemocný neu-
vědomuje plně okolí, nevnímá bolest 
ani svůj kritický stav a většinou si 
i na dlouhý pobyt nepamatuje. 

ARO disponuje pěti lůžky, na kte-
rých bylo v roce 2010 (2009) hospita-
lizováno 99 (161) pacientů, zejména 
po rozsáhlých operačních výkonech, 
vyžadujících další resuscitační péči, 
s průměrnou ošetřovací dobou 19,9 
(12,2) dní. Ve stejném období bylo 
na osmi pracovištích podáno 3 405 
(3 537) anestézií, z toho 599 (652) 
regionálních. Akutně bylo podáno 
668 (727) anestézií. 

Boskovice - 
Od listopadu 
roku 2007 vede 
ARO v bosko-
vické nemocnici 
primář Vladimír 
Zemánek. Lékaři 
jeho oddělení se 
jednak starají o 
pacienty v kri-
tickém stavu, ale 
neobejde se bez 
nich ani žádná operace.

Jednou z oblastí , kterou máte na sta-
rosti , je zajišťování anestezie při opera-
cích...

Poskytujeme servis pro operační týmy 
v podobě anestezií - celkových, svodných 
i periferních nervových blokád. Před ope-
račním výkonem vyplňujeme ve spolupráci 
s pacientem anesteziologický dotazník, pro-
vádíme anesteziologickou rozvahu, pacienta 
poučíme o typu anestezie, možných rizicích 
během operačního výkonu a snažíme se 
ho vždy připravit tak, aby vlastní operační 
výkon proběhl bez komplikací. Po důklad-
ném poučení každý pacient podepisuje sou-
hlas s anestezií.

Když je plánovaná operace, tak se paci-
ent s vašimi lékaři setkává vlastně v celém 
průběhu hospitalizace...

V praxi to probíhá tak, že po příchodu do 
nemocnice jsou u člověka provedena základ-
ní předoperační vyšetření. Den před výko-
nem navštíví pacienta lékař našeho odděle-
ní a anesteziologická sestra a podrobně ho 
informují, co bude následovat. Ještě těsně 
před operačním výkonem kontrolujeme, zda 
pacient dodržel důležité pokyny – zda je lač-

ný nejméně 6 hodin, zda nepřijímal tekutiny 
nejméně 4 hodiny před operací (hrozí vdech-
nutí zvratků), zda byla odstraněna snímatelná 
zubní náhrada, zda byly odloženy všechny 
šperky. O pacienta se staráme během celého 
operačního výkonu, v případě, že je to nutné, 
například při rozsáhlejších výkonech nebo 
pokud se vyskytnou komplikace, ho přebírá-
me na resuscitační oddělení.

Jaké jsou v současné době možnosti  
anestezie? Je například ta celková nutná 
u všech větších operací?

Jsou vlastně tři možnosti. První je celková 
anestezie, kdy po aplikaci léků do krevního 
oběhu nastane vlastní znecitlivění a ztráta 
vědomí. U kratších výkonů vlastní dýchání 
zůstane zachováno, u delších výkonů nebo 
v případě potřeby se užijí látky, které vedou 
k ochabnutí svalstva, do dýchacích cest se 
zavede rourka a dýchání musí být zajiště-
no pomocí přístroje. V průběhu operační-
ho výkonu udržuje anesteziolog základní 
životní funkce a dostatečnou hloubku zne-
citlivění potřebnou k operačnímu výkonu. 

Existují i anestezie regionální, kdy využí-
váme takzvanou svodnou anestezii, při kte-
ré se umrtvuje dolní polovina těla. Pacient 
je během operace při vědomí. Může slovně 
spolupracovat s lékaři a pro jeho lepší kom-
fort může poslouchat muziku podle svého 
výběru. Příkladem využití může být zlome-
nina krčku stehenní kosti.

Třetím způsobem jsou periferní nervo-
vé blokády. To znamená, že umrtvíme jen 
určitou část těla například ruku nebo nohu. 
Používá se například při operacích v oblasti 
dlaní.

Narkóza není jen běžný spánek. Co se při 
ní děje?

Uměle navodíme spánek, ať už nitrožilně 
nebo inhalačně. Není to jen spánek, ale také 
určitá svalová relaxace. Navozujeme obrnu 
svalstva tak, aby měl operatér určitý kom-
fort pro zákrok a nedocházelo k nechtěné-
mu stahování svalů a podobně. Po ukon-
čení operace pacienta probouzíme z anes-
tézie a po obnovení dostatečného dýchání 
vytahujeme rourku z dýchacích cest. Před 
odjezdem z operačního sálu náš lékař pro-
vede vždy kontrolu obnovení základních 
refl exů a svalové síly.

Jak celková anestezie ovlivňuje organiz-
mus?

Žádný výkon, byť by byl sebekratší, není 
bez rizika. My s nimi pacienta vždy sezná-
míme, musí vědět, o co jde. Určité typy léků 
mají nežádoucí účinky. Vždy se ale snažíme 
zvolit typ anestezie a vybrat nejvhodnější 
léky tak, aby bylo uspání co nejbezpečnější. 

Je možné si vybrat typ anestezie?
Je to zcela běžný postup. Když děláme 

anesteziologickou rozvahu a hovoříme 
s pacientem, tak v případě, že to jeho zdra-
votní stav i typ operačního výkonu dovolí, 
může si typ anestezie vybrat. 

Je řada bolesti vých výkonů, které se dří-
ve prováděly při vědomí. Mění se nějak 
situace v této oblasti ?

Zcela určitě. Bolest je člověkem vždy 
negativně vnímána. V naší nemocnici využí-
váme anestezii i například v zubní oblasti, 
při výkonech gastroskopických a kolono-
skopických, to znamená v případech, kdy 
se kamerovým systémem vyšetřuje zažíva-
cí trakt. Řada výkonů v oblasti gynekologie 
nebo urologie se v minulosti prováděla bez 
anestezie, ale nyní se již využívá. 

Mezi lidmi kolují příběhy, kdy se člověk 
probudí při operaci. Je to vůbec možné?

Také jsem to zaslechl mezi laickou 
veřejností. Nedokážu to úplně vyvrátit, ale 
určitě se člověk nemůže úplně probudit, 
protože je pod vlivem celé řady léků. Teo-
reticky by při probouzení mohl něco slyšet, 
protože sluch se při vyvádění z anestezie 
navrací jako první. Pacient sice vypadá, že 
spí, ale může něco zaslechnout. Jsou to ale 
výjimečné případy, určitě bych tím veřej-
nost neděsil. (úsměv)

Druhou částí  vaší práce je resuscitační 
úsek...

Máme oddělení, kde jsou hospitalizova-
ní pacienti v nejkritičtějších stavech, kte-
rým selhává jedna nebo více základních 
životních funkcí. Především je to dýchání 
a srdeční činnost. Máme tady pacienty po 
těžkých autonehodách, otravách nebo po 
rozsáhlejších operačních výkonech. Pokud 
je člověk v kritickém stavu, tak se vždy 
dostane k nám na ARO.

Napadá mne srovnání s jednotkou 
intenzivní péče...

Intenzivní péče je poskytována při hrozí-
cí poruše nebo již při poruše některé životní 
funkce. Resuscitační péče je poskytována 
při selhávání jedné nebo více životních 
funkcí. 

My se lišíme hlavně tím, že našim paci-
entům výrazně selhávají životní funkce 
a máme také plicní ventilátory. Na to jsme 
vyškoleni, máme tady špičkovou techni-
ku. Ventilační přístroje, které máme, jsou 
na celosvětové špičce. Pacienti, kteří 
by tady byli před pěti až osmi roky, by 
měli podstatně menší šanci na přežití než 
dnes.

Být lékařem na ARO je vlastně prestiž-
ní záležitost. Neobejde se bez vás žádná 
operace a staráte se o nejtěžší přípa-
dy...

Jestliže člověk v nemocnici bojuje o život, 
vždy je u toho anesteziolog, který se snaží o 
to, aby i ten nejkritičtější stav pacienta byl 
úspěšně zvládnutý, a těch „smutných“ kon-
ců bylo co nejméně.

Máme vyškolený tým lékařů, ale i zdra-
votních sester, které mají hlubší znalosti než 
ty na běžných odděleních. V akutní medi-
cíně jde ale především o dobrou týmovou 
spolupráci.  Radim Hruška

VIZITKAVIZITKA
MUDr. Vladimír Zemánek – primář 
ARO boskovické nemocnice (nar. 18. 8. 
1968), ženatý, dvě děti
- vystudoval Gymnázium Boskovice 
a Lékařskou fakultu na MU v Brně, obor 
všeobecné lékařství. Získal první i dru-
hou atestaci z anesteziologie a resusci-
tace. Má licenci pro výkon primáře pro 
obor anesteziologie a resuscitace. Získal 
osvědčení k využívání fi brooptické bron-
choskopie v anesteziologii a intenzivní 
péči, diplom celoživotního vzdělávání 
lékařů, licenci pro výkon samostatné 
praxe v oboru urgentní medicína a další.
- v boskovické nemocnici pracuje od 
roku 1992, stále na ARO. Od roku 2000 
byl zástupcem primáře, od listopadu 
2007 je primářem. Pracuje více než 15 
let jako lékař Zdravotnické záchranné 
služby Jihomoravského kraje.
- absolvoval kurzy v Amsterdamu, Lon-
dýně nebo Bruselu
- mezi jeho záliby patří rodina, sport, 
hlavně lyžování a tenis

TECHNICKÁ VYBAVENOST
Oddělení je vybaveno resusci-

tačními lůžky a moderními dýcha-
cími přístroji s možností invazivní 
i neinvazivní umělé a podpůrné 
plicní ventilace. Mimo standardní 

monitoraci je možné monitorovat 
také krevní oběh a srdeční funkce 
přístroji pro invazivní i neinvazivní 
monitoraci hemodynamiky a nitro-
břišní tlak. Při selhání ledvin posky-
tuje kontinuální náhradu ledvinných 

funkcí. Přístrojově je zabezpečeno 
dávkování léků a tekutin.

Operační sály jsou vybaveny 
moderními narkotizačními přístro-
ji s možností monitorace hloubky 
anestezie.

HISTORIE
1974 – 1. ledna otevřeno anestezio-

logicko-resuscitační oddělení s před-
nostou Prim. MUDr. Milošem Strakou. 

1982 – 19. února byla provedena 
první epidurální anestezie

1986 – počátek spolupráce s RZP
1990 – novým přednostou ARO se 

stává Prim. MUDr. Jaroslav Nechuta 
1991 – na oddělení se objevuje první 

počítač
1992 – provedena první subarachno-

ideální anestezie
1994 – 17. února se ARO stěhuje do 

nových prostor vybudované přístavby 
nemocnice 

1996 – na místo primáře nastupuje 
MUDr. Miroslav Klíč, 2. června první 
napojení dialýzy jako kontinuální eli-
minační techniky

1999 – od 1. října má ARO navíc dvě 
nová lůžka pro akutní resuscitační péči 
(celkem 7)

2002 – v červenci otevření nových 
operačních sálů ve III. patře budovy

2007 – novým primářem ARO se 
stává MUDr. Vladimír Zemánek

2008 – ARO je vybaveno novou 
špičkovou ventilační technikou fi rmy 
Hamilton Medical – G5

2009 – ARO je vybaveno novou 
monitorovací technikou fi rmy Nihon-
Kohden s bezdrátovým přenosem na 
centrální monitor

Primář Vladimír Zemánek: V akutní medicíně jde vždy o týmovou práci

ARO v boskovické nemocnici.  Foto Radim HruškaARO v boskovické nemocnici.  Foto Radim Hruška

Divadelní představení Zvláštní vydání potěšilo jedovnické diváky
Jedovnice - Divadelní soubor 

Vlastimil Jedovnice dodržel tra-
dici a hned po vánočních svátcích 
pozval věrné diváky na další autor-
ské představení Marie Janíčkové. 
Neslo název Zvláštní vydání a ani 
tentokrát nezklamalo.

„S přípravou a nácvikem jsem 
začali hned po letních prázdni-
nách. V představení můžete vidět 
nejen několik nových hereckých 
tváří, ale také živé hudební těle-
so pod vedením Davida Janíčka, 
který je i autorem melodií,“ uvedl 

jeden z organizátorů a herců Leoš 
Blažek.

Představení se tentokrát skládá 
ze dvou částí. „Scénka Dokonalý 
manžel přispěje svým podprahovým 
psychologickým působením k upev-
nění partnerských vztahů, poněvadž 

po jejím zhlédnutí si divačky uvě-
domí, že tomu muži, kterého mají 
doma, schází k dokonalosti vlastně 
jen velmi málo,“ tvrdí divadelní pro-
gram. Druhou částí je detektivní pří-
běh. Tato hra nastavuje zrcadlo lid-
skému sobectví, omezenosti, korupci 

a zneužíváni moci. Diváci se ale bát 
nemusí, jde především o humornou 
nadsázku citlivě zasazenou do sou-
časných jedovnických reálií. 

Podíl na úspěchu Zvláštního 
vydání mají nejen herci, ale i ti, kteří 
se starají o zázemí. To platí například 

o Haně Čapkové, která dala podobu 
scéně a kostýmům. 

„Obě dosavadní představení byla 
beznadějně vyprodaná. V předpro-
deji jsou už i lístky na 16. a 30. led-
na a plánujeme i únorové reprízy,“ 
doplnil Leoš Blažek. (ama)

Zeas nabízí 
prodej jablek 

Lysice - Středisko Sady společ-
nosti ZEAS Lysice nabízí ve všední 
dny od 11 do 16 hodin prodej jablek. 
„Pro přímou spotřebu jsou to odrů-
dy Rosana, Rubín, Šampión, Korynt 
a Doris, k uskladnění pak Jonagored, 
Goldstar, Golden, Rubinola, Idared, 
Topaz a Otava,“ řekl vedoucí středis-
ka Jiří Sedláček s tím, že jablka mají 
v Lysicích uložena v nově vybudo-
vaných skladech, které umožní jejich 
skladování do jarních měsíců. Cena 
se pohybuje podle odrůdy a kvality 
od 5 do 16 korun za kilogram, pokud 
si chcete odvést jablka na moštová-
ní, zaplatíte 3,50 za kilogram. Bližší 
informace na tel. 516 472 152.  (pš)   

Drnovičtí pokřtili zbrusu novou publikaci o své obci
Radim Hruška

Drnovice - Uplynulý pátek se 
v drnovickém kulturním domě 
uskutečnila malá slavnost. Byla 
tam totiž slavnostně představena 
nová publikace o obci Drnovice 
v minulosti dávné i nedávné, kte-
rou napsal Jaroslav Bránský.

Podle slov autora se všechno sta-
lo vlastně náhodou. Na začátku byla 
jeho snaha proniknout do historie 
vlastního rodu. A protože pochází 
z Drnovic, zaměřil tam svoji pozor-
nost. Následovala dohoda s vede-
ním obce. Výsledkem je knížka, 
kterou dostaly letos pod stromeček 
všechny domácnosti v Drnovicích.

„Profesorka Škvařilová zjistila, 
že doktor Bránský mapuje historii 
svého rodu. Pátral po svých rodá-
cích a zároveň se dozvěděl celou 
řadu informací o Drnovicích. Zača-
li jsme proto spolupracovat, všech-
no se projednalo v obecním zastu-
pitelstvu a práce na knize mohla 
začít. Následovala vlastní přípra-
va, při které jsme zjišťovali řadu 
informací například o historii kos-
tela, využívali jsme různé archivy 
a podobně,“ popsal okolnosti vzni-

Autor. Jaroslav Bránský se svou 
novou publikací, která představuje 
historii i současnost obce Drnovice. 
 Foto Radim Hruška

ku bývalý drnovický místostarosta 
Jan Řezník.

Podle slov autora se během práce 
na knize podařilo objevit řadu věcí, 
které neznají ani drnovičtí rodáci.

„Hodně jsem se zabýval napří-
klad otázkou drnovických zvonů. 
To kolik se jich zničilo během 
válek, ale zůstává utajeno. Stejně 
tak jako i některé další informace. 
Lidé totiž často spoléhali jen na 
svou paměť a věci nezaznamená-
vali. Výsledkem je, že se v sou-
časné době těžko zjišťuje, jak to 
v dané době bylo. Řada informací 
se pak ničila úmyslně, a to v růz-
ných obdobích,“ doplnil Jaroslav 
Bránský. 
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Mikuláš byl na průmyslovce 

Na jedovnické průmyslovce i letos chodil Mikuláš se svou družinou. 
Mnozí studenti slíbili, že se polepší a budou se více učit. Odpoledne měla 
tato nebeská družina ještě jeden úkol, rozdat diplomy a ceny vítězům fl orba-
lového turnaje ZŠ Orion Cup. Ten právě 6. prosince probíhal ve sportovní 
hale průmyslovky.  SPŠ Jedovnice

Doubravicí zněly koledy
Zpříjemnit adventní čas všem milovníkům krásné hudby se rozhodl výbor 

Klubu důchodců v Doubravici nad Svitavou. Na odpoledne 10. prosin-
ce pozval proto Velký orchestr ZUŠ Jedovnice se svými zpěváky, aby zde 
představil svůj Vánoční koncert. Nápad to byl skvělý – o tom svědčil zcela 
vyprodaný sál místního kina. Pod taktovkou ředitele ZUŠ Josefa Škvařila 
hrál orchestr nejen krásné vánoční koledy, ale mladí muzikanti přítomné 
potěšili také melodiemi z muzikálů a dechovkovými skladbami. Na podiu se 
při koncertu vystřídalo několik vynikajících mladých zpěváků, jejichž výko-
ny se mohly směle srovnávat s výkony profesionálů. A když si Jirka se svojí 
pěveckou partnerkou střihli Hlavu mazanou z Bídníků, sklidili za svůj výkon 
zasloužený bouřlivý potlesk. Vánoční koncert se šarmem sobě vlastním uvá-
děla a vše podstatné divákům prozradila učitelka ZUŠ Hana Korčáková, 
která si společně s doubravickým rodákem Petrem Staňkem zazpívala něko-
lik nádherných evergreenů.

Všem účinkujícím patří naše poděkování. A když na závěr překrásného 
vystoupení tleskalo v sále dvě stě párů rukou, byli určitě spokojeni nejen 
účinkující, ale potleskem dávali najevo svoji spojenost také návštěvníci 
z Újezdu u Boskovic, Lhoty Rapotiny, Kuniček a Rájce-Jestřebí, kteří se 
společně s místními dobře bavili. 

 Eva Sáňková, kronikářka Doubravice nad Svitavou

Počítačový kurz pro seniory 
a zdravotně postižené 

V Letovicích se za účasti jedenácti osob konal počítačový kurz pro seni-
ory a zdravotně postižené. Kurz byl pro účastníky bezplatný, fi nancovaný 
z nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Přednášejícími 
byli lektoři Adéla Kolouchová a Boris Dvořáček z chráněné dílny Deep 
Boskovice. 

Rozsah kurzu: základy práce s PC – 12 hod., ovládání mobilního telefonu 
– 1 hod., použití platební karty – 1 hod. Výklad a ukázky byly podávány sro-
zumitelně a s velkou pečlivostí pro začátečníky. S mobilními telefony sezná-
mila přítomné Tereza Polcarová a s platebními kartami Kateřina Kejíková. 
Na závěr bylo předáno účastníkům osvědčení o absolvování kurzu. 

Je důležité, aby absolventi kurzu použili znalosti ve svém životě a neu-
stále je prohlubovaly. Poděkování zaslouží přednášející, městský domov 
důchodců v Letovicích a manželé Livia a Václav Klausovi. 

 Jiří Štěp, sociální pracovník OO STP Blansko

My tři králové jdeme...
Někdo zvoní, jdu otevřít... Kdopak to přichází? My Tři králové jdeme 

k vám, štěstí, zdraví, přejeme vám. Na dveřích mám napsáno K+ M + B 
2011. Nejsou to ale počáteční jména Třech králů, ale zkratka latinského 
Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. Tříkrálová 
sbírka je i šíření křesťanské tradice svátku Tří králů - poselství dobra - také 
zapojení a tím i výchovy veřejnosti k sociálnímu cítění.  Marie Ženatová

Senioři v Černé Hoře nezahálí
Svaz zdravotně postižených v Černé Hoře se rozloučil se starým rokem 

a přeje všem seniorům hodně zdraví a pohodu v roce 2011. Dlouho jsme se 
neozvali, ale to neznamená, že jsme nic nedělali.

V září nás navštívili senioři z Blanska. Soubor Lipka již podruhé 
překvapil s pěkným pásmem scének a písní. Těšíme se na další setkání. 
V říjnu jsme již tradičně pořádali Vinobraní. Zahájení provedli v krojích 
členové organizace, kteří zatancovali Českou besedu. Vyzdobený sál, tom-
bola, občerstvení a pěkné melodie v podání skupiny Pavla Kršky vytvořily 
pěkný večer. V listopadu byl náš taneční kroužek pozván Klubem důchod-
ců v Bořitově, aby jim na jejich setkání zatančil, jak jinak než Českou 
besedu.

No a v prosince „na Zámečku“ v Černé Hoře chodil Mikuláš. Byla mezi 
námi i naše vnoučata, kterým anděl za básničku nebo písničku předal balí-
ček. Zábava pokračovala tancem, losováním tomboly, dokonce se dražila 
i krásná perníková chaloupka. Při všech akcích se o nás vzorně starají čle-
nové výboru, za což jim patří poděkování. Děkujeme i všem, kdo pomáhají 
uskutečňovat tak pěkné večery.

V pondělí 27. prosince jsme se rozloučili s rokem 2010 na přátelském 
posezení při hudbě a občerstvení. Těšíme se na další v letošním roce. Ještě 
jednou přejeme všechno nej… v roce 2011. 

 Svaz zdravotně postižených Černá Hora

Lidé si ve Svitávce vyslechli 
Rybovu Mši vánoční

Ten, kdo v neděli 12. prosince navštívil vánoční koncert ve velkém sále 
sokolovny ve Svitávce, rozhodně nelitoval. Kulturní komise městyse Svitáv-
ka si vzala náročný úkol. V koncertním provedení Rybovy mše vánoční se 
představily tři pěvecké sbory. Janáček z Boskovic, Carpe Diem z Letovic 
a Svatojánský chrámový sbor ze Svitávky. Uvedly se znamenitě i v nároč-
ných pěveckých pasážích. Orchestr MKS z Boskovic, sbory a sólisty s pře-
hledem řídil mladý dirigent Tomáš Pléha.

Byli jsme připraveni na precizní výkony profesionálních sólistů. Svitá-
vecké rodačky Nadi Bláhové, či tenoristy Pavla Klevety. Milým překvape-
ním vedle těchto excelentních sólistů byly výkony mladé generace - Alžběty 
Boucnikové a basisty Tomáše Jeřábka – posluchačů hudebních škol. Při-
počteme-li zasvěcený slovní úvod Leontýny Koryčánkové, byl večer strá-
vený na tomto mimořádném koncertu pro zcela zaplněný sál ve Svitávce 
velkým uměleckým zážitkem.

Kulturní komise nasadila vysokou laťku a přispěla k důstojné oslavě 
letošních vánočních svátků. Věříme, že tato úspěšná umělecká akce naváže 
na dlouholetou bohatou kulturní tradici Svitávky a bude v ní úspěšně pokra-
čovat. Vladimír Gardavský

Ženáči rozstříleli na zimním 
stadionu v Suchém svobodné
Ledová plocha zimního stadionu v Suchém přivítala mužstva svobod-

ných a ženatých. Veřejné bruslení tam na závěr roku vystřídala atraktivní 
hokejová podívaná. I když to tak po první třetině nevypadalo, ženáči nako-
nec svobodné rozstříleli 14:5. Oběma týmům se nevyhnula ani vyloučení 
a vzhledem k počtu branek si diváci dosytosti zakřičeli gól. Více fotografi í 
je k zhlédnutí na stránkách www.obecsuchy.cz.  Vladimír Ševčík

Ta mládež za nic nestojí 
To jsou slova, která často slýcháme z úst dospělých, ale která rozhodně 

neplatí na žáky 9. ročníku ZŠ Jedovnice, kteří ve čtvrtek 9. prosince zorga-
nizovali volbu Miss ZŠ Jedovnice. 

Organizační tým přistoupil k zajišťování všech aktivit velmi zodpovědně. 
Začalo to již výběrem dívek, které se „obětují“ a do soutěže se přihlásí. 
Není totiž vůbec jednoduché předstoupit před plný kulturní dům a ukázat 
svoje schopnosti v oblasti vědomostí, zručnosti, první pomoci a mnoha dal-
ších. Ale dívky, především právě 9. ročníku, si uvědomily, že pro dobrou věc 
je potřeba se občas i „obětovat“, takže když nemohly přemluvit spolužačky 
z nižších ročníků, přihlásily se do soutěže samy.

Vždyť výtěžek z této akce je již osmým rokem věnován adoptivnímu chlap-
ci ZŠ Jedovnice – Johnnimu z Itgy v Indii. Jen díky penězům, které mu 
jedovnická škola každý rok zasílá, si může dovolit navštěvovat školu, kou-
pit si školní uniformu, batoh, školní materiály, účastnit se školních výletů 
a fi nancovat si další aktivity spojené s výukou. Velmi nás všechny těší, že mu 
tak můžeme splnit jeho sen, připravit se na své budoucí vysněné povolání – 
chtěl by se stát policistou.

Do soutěže miss se nakonec zapojilo osm dívek, které porotu a všechny 
diváky po celý podvečer přesvědčovaly, že „umí“. Porota neměla vůbec 
jednoduchý úkol vybrat tří nejlepší, protože výkony všech byly velmi 
vyrovnané. Po sečtení bodů bylo jasno. Titul MISS Sympatie, kterou volili 
diváci v sále, získala Eva Vášová, II. vicemiss se stala Daniela Králová, 
I. vicemiss a Petra Matušková a Miss ZŠ Jedovnice byla zvolena Lucie 
Buchtová.

Vedení školy velmi potěšilo, že i v době fi nanční krize se našlo mnoho 
sponzorů, kteří velmi oceňují aktivity naší školy, přispívají nám na ně a sou-
těž miss podpořili velmi hodnotnými dary. Jen pro zajímavost. Mezi cenami, 
které si jednotlivé soutěžící odnesly, byly vyhlídkový let, pamětní skleněné 
plakety, které věnoval prezident celosvětové asociace sklářů Valér Kováč, 
poukázka na kosmetické služby, poukázka na občerstvení, kosmetický balí-
ček, poukázka na stříbro, sluchátka, mikrofon, dort, poukázka na vstupy do 
jeskyní a další.

Vedení ZŠ Jedovnice by chtělo poděkovat sponzorům za jejich podporu 
a všem dospělým i žákům, kteří se aktivně zapojili, za výborně zvládnutou 
akci.  Světlana Štěpánková

Zatmění. Minulý týden mohli lidé sledovat zajímavý úkaz – zatmění slun-
ce. Takto se ho podařilo zachytit nad rozhlednou v Tišnově. 
 Foto Magda Kalová

Maska nabízí cyklus seminářů 
Pod názvem Vzdělaný venkov - prosperita regionu, nabízí MAS Part-

nerství venkova cyklus seminářů, který začíná již dnes. Projekt je rozdělen 
do dvou na sobě nezávislých modulů, které jsou zaměřeny na poradenství 
v oblasti rozvoje venkova, zejména udržitelného rozvoje za pomocí využí-
vání obnovitelných zdrojů a přírodních materiálů, využití nových forem 
cestovního ruchu a diverzifi kace zemědělství pro poskytování kvalitnějších 
služeb na území regionu.

Semináře se budou mimo jiné věnovat problematice využití obnovitelných 
zdrojů a úspory energie na venkově. Účastníci se dozvědí o využití větrné 
energie, o stavbách z nepálené hlíny a dotknout se i aktuálních témat jako 
je nakládání s bioodpadem. Nebudou chybět ani exkurze do terénu. Dále 
to budou přednášky zaměřené na ekoturistiku nebo poznávání a udržování 
starých řemesel.

Semináře jsou jednodenní. Bližší informace naleznete na www.visky.cz. 
Na jednotlivé akce je nutné se předem přihlásit e-mailem: gucen@seznam.
cz nebo na telefon 773 222 945.  Marta Antonínová

Vánoční koncert Petra Bende
Vánoční koncerty Petra Bende se již staly tradicí nejen v Blansku, ale po 

celé republice vůbec. Letos tato akce připadla na pátek 3. prosince, kdy se 
Dělnický dům, jehož kapacita byla do posledního místa vyčerpána, proměnil 
v neuvěřitelně kouzelné místo prosycené vánoční atmosférou a pohodou.

Petrovy vánoční koncerty jsou známé především díky netradičním úpra-
vám klasických vánočních koled do rockového kabátu, a tak jsme si mohli 
užít tak trochu jiný Štedrej večer nastal, Nesem vám noviny, Jak jsi krásné 
neviňátko a mnoho dalších vánočních melodií, které si notovali snad všich-
ni v sále. Koledy byly samozřejmě zpestřeny Petrovými vlastními písnič-
kami jako jsou Nad horú svítá, Anděl perutí mách či Zaklínám své moře, 
a nejrůznějším Petrovým vtipným vyprávěním ze života a z cest. Petr Ben-
de snad nikdy neopomene komunikovat s publikem, čímž pokaždé dokáže 
vytvořit neopakovatelnou a domácí atmosféru, jež se rozestře po celém sále 
v každém z nás.

Kromě Petrovy kapely si návštěvníci mohli vychutnat hned několik hos-
tů - Věru Horkou, bývalou zpěvačku skupiny Kamelot, cimbálovou muziku 
Grajcar a v neposlední řadě pěvecký sbor blanenského gymnázia Perličky 
pod vedením Vladimíra Šenkýře. Tato netradiční spojení vytváří velice zají-
mavé hudební pojetí na profesionální úrovni.

To, že pěvecký sbor Perličky hostuje na blanenském vánočním koncertě 
již třetím rokem, je znát na jeho neustále se zlepšujícím projevu. Po pří-
chodu sboru se podium značně zaplnilo, a tak si Perličky v hojném počtu 
zazpívaly s Petrem např. jeho nejnovější singl Hvězda či písničku Tráva 
a se zaslouženým potleskem přenechaly místo dalšímu hostu – cimbálo-
vé muzice Grajcar. Jak sám Petr se smíchem podotkl, snad každá žena si 
zasněně povzdychla nad jejich slušivými kroji, zvučnými hlasy a zručnou 
hrou na smyčce. Když se ozvaly první tóny jedné z nejznámějších písniček 
skupiny Queen – Bohemian Rhapsody, sál oněměl překvapením. Hoši ze 
souboru Grajcar totiž předvedli, že umějí nejen výborně hrát na své nástro-
je, ale i bravurně zpívat píseň pro ně zcela netypickou. Potlesk nebral konce 
ani při závěrečné beatlesácké Hey, Jude, na které se podíleli již všichni 
účinkující. Spokojenost byla znát jak z řad publika, tak z postu muzikantů, 
kteří si celý koncert velice užívali. Za neopakovatelný večer a nádhernou 
atmosféru jsme všichni do jednoho tleskali hned dvakrát vestoje, čímž jsme 
Petra zjevně dojali. Právě jemu patří velké poděkování, že dokázal svým 
vystoupením navodit u mnohých příjemnou vánoční atmosféru v této hek-
tické době.

Musím říct, že vánoční koncerty Petra Bende působí rok od roku kouzel-
něji, jako by spolu s nimi přicházelo to uvědomění si, že po roce je tu opět 
advent, vánoční čas, a my bychom měli trávit čas s našimi blízkými. Za rok 
zase na shledanou.  Monika Sedláková, studentka Gymnázia Blansko
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Sezona zimních sportů je již 
v plném proudu. Jak jste na 
tom se znalostmi o nich, si mů-
žete vyzkoušet v našem testu. 
Získáte-li více než 21 bodů, mů-
žete si gratulovat.

1) Druhý závod Turné čtyř můstků 
ve skocích na lyžích se koná tradič-
ně na Nový rok

a) v Garmisch-Partenkirchenu
b) v Innsbrucku
c) v Bischofshofenu

2) Krasobruslař Karol Divín se na 
zimní olympiádě umísti l nejlépe

a) druhý
b) třetí 
c) čtvrtý

3) Český biatlon má z olympiád
a) 0 medailí
b) 1 medaili
c) 2 medaile

4) Stanislav Henych získal na MS 
stříbro

a) ve slalomu
b) v závodě sdruženém
c) v běhu na lyžích

5) Španěl Ochoa získal na ZOH 
1972 v Sapporu senzační zlato

a) ve skoku na lyžích
b) v biatlonu
c) ve slalomu 

6) Jediným rychlobruslařem, který 
získal pět zlatých na jedné olympi-
ádě byl

a) Nor Kos
b) Nizozemec Schenk
c) Američan Heiden 

7) Světový rekord v letech na lyžích 
drží výkonem 239 m

a) Gregor Schlierenzauer
b) Björn Einar Romören
c) Jane Ahonen

8) Jediný gól ve fi nále ZOH v Naga-
nu dal

a) Robert Reichel
b) Jiří Šlégr
c) Petr Svoboda

9) Georg Hackl byl několikanásob-
ný světový a olympijský šampión 

a) na bobech
b) na saních
c) na skeletonu

10) Akrobati cký lyžař Aleš Valenta 
získal zlato

a) v Naganu
b) v Salt Lake City
c) v Turíně

11) První zimní olympiáda se usku-
tečnila

a) v Chamonix
b) v Lake Placid
c) v Oslo

12) Lukáš Bauer má ze zimních 
olympiád

a) jednu medaili 
b) dvě medaile
c) tři medaile

13) Zbyněk Hubač byl český
a) skokan na lyžích
b) rychlobruslař
c) sjezdař

14) Rakouský sjezdař Toni Sailer 
získal tři zlaté olympijské medaile

a) v roce 1956
b) v roce 1960
c) v roce 1964

15) Prvním mistrem historie čes-
koslovenské hokejové ligy se stal 
tým

a) LTC Praha
b) Sparta Praha
c) Slavia Praha

16) Zimní olympiáda se konala 
v Kanadě

a) dvakrát
b) třikrát
c) čtyřikrát

17) Československý a následně 
český sport má ze zimních olympi-
ád zlato

a) pětkrát
b) šestkrát
c) sedmkrát

18) Nejvíce olympijských medailí 
má z českých sportovců

a) Jiří Raška
b) Pavel Ploc
c) Kateřina Neumannová

19) Sjezdovka Hahnenkamm je 
a) v Grenoblu
b) v Kitzbühelu
c) v Innsbrucku

20) Střelci se při závodu v biatlonu 
snaží zasáhnout terč vzdálený od 
nich

a) 40 m
b) 45 m
c) 50 m

21) První ofi ciální pravidla curligu 
byla sepsána

a) v Kanadě
b) v Německu 
c) ve Skotsku

22) Slavný krasobruslař Ulrich Sal-
chow byl národností 

a) Rus
b) Švéd
c) Němec

23) Ženský hokej se hraje na olym-
piádě od roku

a) 1998
b) 2002
c) 2006

24) Rudolf Burkert získal první čes-
koslovenskou medaili ze ZOH

a) v běhu na lyžích
b) v krasobruslení
c) ve skoku na lyžích

25) Krasobruslařka Ája Vrzáňová 
byla mistryní světa

a) jednou
b) dvakrát
c) třikrát

TEST * KŘÍŽEM KRÁŽEM SVĚTEM ZIMNÍCH SPORTŮTEST * KŘÍŽEM KRÁŽEM SVĚTEM ZIMNÍCH SPORTŮ

Řešení: 1a, 2a, 3a, 4c, 5c, 6c, 7b, 8c, 9b, 
10b, 11a, 12c, 13a, 14a, 15a, 16a, 17a, 
18c, 19b, 20c, 21c, 22b, 23a, 24c, 25b.

Pokračování ze str. 1 
Příkladem rozšíření sortimentu je 

nové tmavé výčepní pivo Klášterní, 
které je od dubna 2010 na trhu, v září 
jsme pak pro celou skupinu K Brewe-
ry uvařili Svatováclavský pšeničný 
speciál. Na základě obchodních vý-
sledků roku 2010 aktuálně neplánu-
jeme žádnou úpravu sortimentu alko 
ani nealko nápojů ve smyslu zrušení 
některého z výrobků. 

Co připravujete na rok 2011? 
V roce 2011 budeme pokračovat 

v práci na dalším zvýšení objemu 
výroby a prodeje produktů z na-
šeho pivovaru. V průběhu sezony 
2010 pivovar investoval přibližně 
19,5 milionu korun do nákupu sudů 
a v roce 2011 plánujeme do února 
nakoupit sudy za dalších osm mili-
onů korun. Tato masivní investice 
do nákupu obalů nám zajistí lepší 
zásobování našich odběratelů během 
letní špičky. Dalším krokem vedou-
cím k zajištění přesné dodávky piva 
a spokojenosti našich odběratelů je 
nákup a instalace nového logistické-
ho softwaru, který bude propočítá-
vat, navrhovat a plánovat optimální 
rozvozové trasy piva k našim odbě-
ratelům tak, aby pivo bylo vždy včas 
tam, kde má být. 

Vaše zákazníky bude jistě zají-
mat, jestli máte v plánu uvést na 
trh i nové nápoje?

Ano, mohu Vám jako prvnímu 
zástupci médií sdělit, že v průběhu 
ledna 2011 uvedeme na trh novinku 
podtrhující slogan Pivovaru Černá 
Hora – chuť historie. Sládek Vlas-
timil Zedek připravil pivo, které se 
svojí chutí a charakterem vrací do 
historie, kdy se pivo nefi ltrovalo 
a nepasterizovalo. Jedná se o výro-
bek, který se bude prodávat pod ná-
zvem Páter nefi ltrovaný světlý ležák 
a bude stáčen do sudů. 

Můžete ho našim čtenářům blíže 
představit?

Páter nefi ltrovaný je pivo s vy-
sokým obsahem pivovarských kva-
sinek, které dávají vzniknout vyni-
kajícímu „živému“ pivu s čerstvou 
osvěžující chutí, znamenitým řízem 
a velmi dobrou pěnivostí. Díky 
tomu, že pivo neprochází fi ltrací 

a pasterizací, nepřichází o vitální pi-
vovarské kvasnice, které způsobují 
na první pohled patrný lehký zákal 
piva. Tento zákal je charakteristický 
pro nefi ltrovaná piva, mezi pijáky 
také známá jako „kvasničák“. Ne-
fi ltrované a nepasterizované pivo 
obsahuje velké množství vitaminů 
B, které jsou důležité pro zachování 
chuti k jídlu a zlepšení trávení.

Bude to jediná novinka?
V roce 2011 také plánujeme stáčet 

polotmavý nealkoholický Forman 
do sudů a máme připraven ještě dal-
ší projekt na zbrusu nový výrobek. 
Podrobnosti si prozatím nechám pro 
sebe, ale můžu prozradit, že se jedná 
o pivo, které bude na českém pivním 
trhu naprostým unikátem. 

A pokud jde o modernizaci?
Bude instalován kotel, který 

umožní energeticky využít kalů 
z čističky odpadních vod a mláta pro 
výrobu páry pro potřeby pivovaru. 
Naplánována je instalace již třetí 
kogenerační jednotky, která umožní 
zvýšit výrobu elektrické energie z bi-
oplynu. Ke konci roku 2011 se začne 
připravovat rozšíření spilky, které by 
se mělo realizovat v příštím roce. 

Co se týká zaměstnanosti . Budete 
navyšovat, případně snižovat počet 
pracovníků?

Jsem přesvědčen, že máme opti-
mální a stabilizovaný tým pracov-
níků. Nemáme v plánu zvyšovat ani 
snižovat počet zaměstnanců. 

Na jaké akce se mohou lidé těšit 
v roce 2011? 

Plánujeme, mimo jiné, dvě tradič-
ní akce. První bude 3. dubna 5. roč-
ník zahájení turistické sezony pořá-
daný ve spolupráci s městy Blansko 
a Boskovice. Pivovar Černá Hora 
dále plánuje v roce 2011 pořádat již 
15. ročník Pivní pouti, opět v tradič-
ním termínu, tedy poslední víkend 
v září. I nadále budeme pokračuje 
v podpoře sportovních a kulturních 
akcí konaných v našem regionu.

Dovolte, abych na závěr poděko-
val všem našim zákazníkům a příz-
nivcům za věrnost pivu z Černé Hory 
a spolupráci v roce 2010 a popřál 
všechno nejlepší v roce 2011.

Pivovar navýšil o pět procent...



je součástí koncernu 
Tyco International Ltd, 
který patří mezi největší 
světové výrobce elektrických 
a elektronických komponentů.
Výrobní závod a vývojové 
centrum divize Tyco Safety 
Products se nachází v obci 
Ráječko v okrese Blansko 
a staly se jeho nedílnou 
součástí na začátku roku 2010.

Výrobní závod 
společnosti Tyco Safety 
Products v Ráječku vyrábí 
tisíce produktů jak pro 
soukromý tak i pro komerční 
sektor, např. elektronické 
zabezpečovací systémy, 
monitorovací systémy, 
systémy pro ochranu 
lidských životů a systémy 
pro detekci a hašení požárů.

Vývojové centrum 
se jako jediné v České 
republice zaměřuje na vývoj 
systémů protipožární ochrany 
a detekce požárů. Jeho 
aktivity se soustředí na design 
mechanických dílů pro nová 
elektronická protipožární 
zařízení a na návrh 
analogových či digitálních 
elektronických obvodů.

ANTONÍN KALA, 
generální ředitel Tyco Safety Products 
v Ráječku

Jak byste zhodnotil dosavadní působení Tyco Safety Pro-
ducts v Ráječku – co do množství zakázek, obratu. Bylo spl-
něno očekávání, s jakým fi rma přicházela?

Tyco Safety Products v Ráječku působí v roli majitele zá-
vodu od 1. ledna 2010. I když navenek změna majitele může 
působit jednoduše, ve skutečnosti se jednalo o velmi kom-
plexní proces. K dnešnímu dni mohu konstatovat, že všech-
ny změny proběhly dle očekávání, v plánovaných termínech 
a bez jakéhokoliv negativního vlivu na dodávky našim zákaz-
níkům. Toto platí i o fi nančních výsledcích našeho závodu, 
kde nám současná pozice umožňuje plánovat nové zakázky 
a s tím související investice. Jednou z důležitých změn byl 
přesun vývojového centra z Brna, které od dubna 2010 pů-
sobí v Ráječku.

Jak je na tom fi rma nyní? Na vzestupu? Přibývá jí zaká-
zek, přijímá nové zaměstnance? Nebo ji naopak postihla re-
cese? 

Změna majitele umožnila zachování části výrobních zaká-
zek, realizovaných v Ráječku v uplynulých letech. Hlavním 
představitelem této výroby jsou zařízení pro detekci požárů, 
přičemž se jedná o stabilní výrobní program. Na konci září 
2010 došlo k ukončení transferu výroby Nurse Call produktů 
(medicínská komunikační a signalizační zařízení) z Flextro-
nics z Rakouska, které bylo spojené s náborem 31 nových 
zaměstnanců na různé pracovní pozice.

Předpokládáte přijímání nových zaměstnanců i v letošním 
roce?

S náborem nových zaměstnanců počítáme i v prvním čtvrt-
letí roku 2011, především v souvislosti s přesunem nové vý-
roby (detektory kouře) z Toronta. Další plány týkající se při-
jímání nových zaměstnanců by byly v tuto chvíli předčasné. 
Naší prioritou je zajistit stabilní práci všem našim stávajícím 
zaměstnancům. 

Je nábor nových zaměstnanců plánovaný jako dočasný, 
jen na určitou dobu, nebo se jedná o dlouhodobé pracovní 
pozice?

Naším cílem je nabídnout všem vhodným uchazečům spo-
lupráci, která bude dlouhodobá a povede k oboustranné spo-
kojenosti.

O jaké profese se jedná a jakým způsobem budete za-
městnance vyhledávat (např. přes Úřad práce)?

V souvislosti s novou výrobou budeme hledat nejen vý-
robní operátory, ale i zaměstnance na technické a odborné 
pozice. 

Nábor nových zaměstnanců bude uskutečňován prostřed-
nictvím inzerce na webových portálech, v tisku, oznámením 
na Úřadu práce a také informováním uchazečů, kteří nás 
sami oslovili v souvislosti s hledáním nového zaměstnání 
a splňují požadavky na dané pozice. Veškeré aktuální infor-
mace budou zveřejňovány také na našich webových strán-
kách http://tyco.jobs.cz/.

Kolik má výrobní závod společnosti Tyco Safety Products 
v Ráječku v současnosti zaměstnanců, kolik mělo na začátku 
roku 2010 a s jakým nárůstem počítá v roce 2011?

Počet zaměstnanců se od počátku roku 2010 změnil z 278 
na současných 310. Cílem pro následující období je dokon-
čení již uvedeného náběhu nové výroby detektorů kouře 
a postupné získávání dalších zakázek. S tím souvisí vytvá-
ření nových pracovních míst, které budeme postupně upřes-
ňovat.  

http://tyco.jobs.cz

Tyco v Ráječku



Aktuálně hledáme kolegy na tyto pozice:

� Plánovač - koordinuje denní činnosti v oblasti plánování výroby v návaznosti na 
požadavky zákazníků a to od přijetí zakázky až po její ukončení  expedicí 

 
 Požadavky:  SŠ/VŠ vzdělání, aktivní znalost AJ, praxe v oblasti nákupu/plánování, 

vyjednávací a organizační schopnosti, analytické myšlení, znalost výrobního prostře-
dí výhodou

� Inženýr kvality/RMA koordinátor -  koordinace oprav a analýz vrácených pro-
duktů, zpětná vazba a implementace korekčních a preventivních opatření do proce-
su, komunikace se zákazníkem. Podpora výrobního týmu z pohledu kvality 

 
 Požadavky:  SŠ/VŠ vzdělání, aktivní znalost AJ, praxe v oblasti kvality ve výrobní 

společnosti, komunikační a vyjednávací schopnosti, čtení technické dokumentace

� Product inženýr - zodpovědnost za nastavení procesů a testovacích zařízení 
pro celou produktovou rodinu; nastavuje testovací zařízení a stanovuje správnou 
metodu testování; analyzuje a optimalizuje výrobní procesy s důrazem na snižování 
výrobních nákladů, ergonomii práce a zajištění kvalitativních parametrů produktů; 
řídí a organizuje přípravu pracovních a výrobních procesů/postupů a zodpovídá za 
jejich dodržování

 
 Požadavky:  VŠ elektro, základy programování, aktivní znalost  AJ, práce s měřicími 

přístroji, znalost práce s měřicími přístroji, schopnost práce s technickou dokumen-
tací a obvodovými schématy

� Design Engineer senior (Research&Development) - vývoj elektronických 
obvodů pro systémy elektrické požární signalizace;  stanovení požadavků pro návrh 
DPS; ověření a testování navržených obvodů včetně zajištění potřebných certifi kací;  
tvorba projektové a výrobní dokumentace, atd.  

 
 Požadavky:  VŠ, AJ, znalost/praxe  v navrhování elektron. obvodů, znalost obvodo-

vých řešení s 8/16/32 bit. mikroprocesory 

Nabízíme řadu výhod pro své zaměstnance a moderní prostředí světové společnosti 
s mezinárodními partnery. 

Více informací o společnosti a volných pracovních pozicích najdete na: 
http://tyco.jobs.cz

Tyco Safety Products, Osvobození 363, 
679 02 Ráječko

Tel.: 516 486 111, e-mail: tsprajecko@tycoint.com

Marcel Murár, 
Manager R&D centra v Ráječku

Jaká je historie vývojového centra? 
Z jakého důvodu se vývojové centrum 
přestěhovalo z Brna do Ráječka a jaká 
jsou očekávání plynoucí z tohoto kroku? 

Provoz vývojového centra Tyco Safety 
Products v České republice byl zahájen již 
v červnu 2004 v Brně. O přesunutí toho-
to centra zaměřeného na výzkum a vývoj 
(R&D) do Ráječka bylo rozhodnuto v sou-
vislosti s koupí výrobního závodu společ-
ností Tyco Safety Products od společnosti 
Celestica, a to v dubnu 2010. Očekávám, 
že z dlouhodobého hlediska bude mít pře-
sunutí R&D centra do Ráječka pozitivní vliv 
nejen na  snížení provozních nákladů, ale 
také přinese možnost širší a efektivní spo-
lupráce mezi vývojovým a výrobním týmem 
při vývoji nových produktů a jejich zavádě-
ní do výroby.

Čeho konkrétně se vývoj týká?
Vývojové centrum se zaměřuje na vývoj 

systémů protipožární ochrany a detekce 
požárů, k čemuž byly v Ráječku zřízeny 
nové elektronické a EMC laboratoře (la-
boratoře pro měření elektromagnetické 
kompatibility). Aktivity vývojového centra 
se soustředí na design mechanických dílů 
pro nová elektronická protipožární zaříze-
ní a na návrh analogových či digitálních 
elektronických obvodů. Vývojové centrum 
má také vlastní SQA (Software Quality 
Assurance) tým pro testování vyrobených 
prototypů a nově vyvinutého software, 
které spolupracuje s oddělením vývoje 
softwaru v Londýně a Mnichově. Další dů-
ležitou součástí  R&D centra jsou odděle-
ní Mechanický design, které se zaměřuje 

na vývoj nových mechanických konstrukcí 
v návaznosti na vývoj elektroniky a oddě-
lení Návrhu desek plošných spojů.

Může mít vývojové centrum vliv i na 
výrobní závod? Pokud ano, jaký? 

Přestěhování vývojového centra umožní 
navázání bližší spolupráce mezi samotnou 
výrobou a vývojem. Výrobní týmy mají více 
možností podílet se na vývoji produktu, po-
skytnout cenné rady a zkušenosti z výrob-
ního procesu, ale také získat nové poznat-
ky z oblasti vývoje od kolegů z R&D týmů. 
Tento krok je velkou příležitostí a možnos-
tí dalšího rozvoje společnosti Tyco Safe-
ty Products a současně také umožní na-
bídnout našim zákazníkům komplexnější 
spektrum služeb.

Může mít centrum vliv i na lidi z Bla-
nenska? Hlavně, co se zaměstnanosti 
týká. Pokud ano, kolik pracovníků a ja-
kých profesí bude žádáno? 

Vývojové centrum je založeno na týmové 
spolupráci, uplatnění odborných znalostí, 
inovačních nápadech a sdílení zkušenos-
tí svých zaměstnanců. Naši zaměstnanci 
zdokonalují systémy pro detekci požárů, 
systémy pro monitorování vzniku požárů 
a další zabezpečovací systémy včetně je-
jich elektroniky a SW vybavení. V součas-
né době zaměstnáváme necelé tři desítky 
odborníků a řadíme se ke špičce v za-
bezpečení protipožární ochrany. Uvítáme 
zájemce, kteří se chtějí podílet na vývoji 
systému pro detekci požárů, mít možnost 
pracovat s nejnovějšími technologiemi, 
špičkovým technickým vybavením a po-
dílet se na vývoji produktů, technologií 
a komplexních řešení. Ve vývojovém cen-
tru najdou uplatnění jak zkušení odborníci 
z oblasti výzkumu a vývoje elektroniky, tak 
šikovní absolventi VŠ elektro se znalostí 
angličtiny. Aktuálně máme otevřenou vel-
mi atraktivní pozici senior inženýra pro vý-
voj elektroniky.

Jediné vývojové centrum v ČR zaměřené 
na vývoj systémů protipožární ochrany 
a detekce požárů

Tyco Safety Products 
Osvobození 363 
679 02 Ráječko

Tel.: 516 486 111 
e-mail: 

tsprajecko@tycoint.com
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Bohumil Hlaváček

Blansko - Již po čtrnácté se sjeli 
fl orbalisté z celé republiky do Blan-
ska. V hale TJ ČKD se konal opět 
vánoční Atlas Cup, pořadatelům se 
nahlásily zhruba dvě stovky hráčů 
v šestnácti týmech.

Podruhé v historii se ze zis-
ku cenné trofeje radoval výběr 
B.E.S.K.Y.D. Selection, jehož základ 
tvoří borci z Kopřivnice a Rožnova 
pod Radhoštěm. Ti ve fi nále zdolali 
3:2 Brněnské Hromkocoury, v jejich 
týmu nastoupili převážně mladí hráči 
extraligových brněnských Bulldogs 
v čele s blanenským Ondřejem Vrá-
nou. Pomyslný bronz si odvezli do 
Klobouků Aligators. Domácí Atlas 
vyslal do bojů hned tři celky, ani 
jednomu se ale nepovedl postup ze 
skupiny. Do osmifi nále naopak pro-
klouzly Boskovice, nestačily však 
v něm na brněnské Falcons. Nejlep-
ší brankářem byl vyhlášen Anh Von 
Nat ze Zlína, nejlepším hráčem Petr 
Ondráček (Brněnští Hromkocouři). 
Vítězem kanadského bodování se 
stal Michal Nagy z týmu Technické 
služby.

Po dlouhé době se na hřišti objevil 
kanonýr Atlasu Luboš Bezděk. Ten 

Florbalový Atlas Cup v Blansku má za sebou již čtrnáctý ročník

Cenná trofej putovala na ValašskoPetrovice - Běžecký rok byl 
ukončen již tradičně v Petrovi-
cích. Na start Hraběnčina běhání 
se postavilo dvaasedmdesát vytr-
valců. 

V cíli se jako první objevil Jan 
Kohut z Blanska, který tím potvr-
dil suverénní prvenství v loň-
ském ročníku Okresní běžecké 
ligy, v níž nenašel ani v jednom 
ze závodů, v nichž startoval, pře-
možitele. Druhý byl před Penzio-

Kohut byl první v Petrovicích 
a vyhrál i Okresní běžeckou ligu

Motory zaduní v Brně na výstavišti 

VÝZVAZ REDAKČNÍ POŠTY

má dlouhodobé problémy se zády, 
které již skoro na dva roky přerušily 
jeho fl orbalovou kariéru. „Sportu-
ju jinak normálně. Hraju fotbal za 
Šošůvku a stolní tenis teď čerstvě 
v krajské soutěži za Zbraslavec. Tam 
mi to problém nedělá, ale jak vezmu 
hokejku, jsem za čtvrthodinu vyříze-
ný na několik dní,“ je mu líto. Ten-
tokrát na Atlas Cupu vydržel ode-
hrát tři utkání za tým hvězd Atlasu. 
V útoku se potkal se svým sportov-
ním dvojčetem Jiřím Obalilem, který 
se vrací po zranění kotníku. „Chtěl 
bych to již zkusit v mistrácích hned 

po Novém roce,“ těší se. Oba byli na 
palubovce vidět, na souhru nezapo-
mněli. „Chtělo by to ale potrénovat,“ 
má jasno Obalil. Ani tato šošůvská 
dvojka však nepomohla a i jejich 
celek se poroučel po třech prohrách, 
i když ve dvou případech nešťast-
ných. Dorost i junioři, kteří nastoupi-
li pod hlavičkou A-týmu, na soupeře 
nestačili výrazně.

Výsledky
Skupina A: Atlas Dorost - Brněn-

ští Hromkocouři 1:4, Technické 
služby - Sokol Brno III Falcons 5:1, 
Falcons – Dorost 4:1, Hromkocou-

ři – Technické služby 3:1, Dorost 
– Technické služby 0:11, Falcons – 
Hromkocouři 1:7. Skupina B: FBC 
Psycho Brno - R.E.S.K.R.E.P.T.A. 
3:6, FBC Sokol Bučovice - FBO Bos-
kovice 2:2, Boskovice – Psycho 4:1, 
R.E.S.K.R.E.P.T.A. – Bučovice 6:6, 
Psycho – Bučovice 7:6, Boskovice - 
R.E.S.K.R.E.P.T.A. 0:1. Skupina C: 
Mychoken Znojmo - B.E.S.K.Y.D. 
Selection 1:3, Atlas Blansko A – TJ 
Sokol Zlín 1:6, Zlín – Mychoken 1:5, 
B.E.S.K.Y.D. – Atlas A 8:1, Mych-
oken – Atlas 5:1, Zlín - B.E.S.K.Y.D. 
1:9. Skupina D: Legendy Znojmo 
- Atlas All Stars 4:3, FBC Český 
Krumlov – Aligators 2:1, Aligators 
– Legendy 5:3, All Stars – Č. Krum-
lov 3:4, Legendy – Č. Krumlov 4:2, 
Aligators - All Stars 9:3. Osmifi nále: 
Technické služby – Psycho 6:5 TS, 
Boskovice – Falcons 3:4, Mychoken 
– Č. Krumlov 11:1, Legendy – Zlín 
2:3. Čtvrtfi nále: B.E.S.K.Y.D. – 
Technické služby 3:0, Aligators – 
Falcons 3:1, Hromkocouři – Mych-
oken 4:0, R.E.S.K.R.E.P.T.A – Zlín 
2:3 TS. Semifi nále: B.E.S.K.Y.D. 
– Aligators 3:2, Hromkocouři – Zlín 
8:4. O 3. - 4. místo: Aligators – Zlín 
3:2. Finále: B.E.S.K.Y.D.- Hrom-
kocouři 2:1.

Atlas Cup.  Foto Josef MikulášekAtlas Cup.  Foto Josef Mikulášek

nem U Hraběnky jeho velký sok 
Dan Orálek. 

Ten se ale k překvapení všech 
objevil na startovní čáře pozdě 
a vybíhal se zhruba půlminutovou 
ztrátou na čelo. „Tak to se mi stalo 
poprvé v životě,“ zpytoval svědomí 
v cíli. Jak řekl se smíchem, trošku 
to s náskokem pro Kohuta přehnal. 
„Jinak to mohlo být vyrovnaněj-
ší, myslím, že časově jsme to tak 
mohli mít stejné,“ odhadoval.

Jana Kohuta absence Orálka 
po svém boku po startu skutečně 
překvapila. „Když jsme vyběhli 
z lesa, najednou se ale za mnou 
zase objevil a musel jsem ještě 
zabrat,“ naznal. V Petrovicích 
završil svoji zatím nejúspěšnější 
sezónu, v níž suverénně opanoval 
Okresní běžeckou ligu a umísťo-
val se i na prestižnějších podni-
cích Brněnského běžeckého pohá-
ru. Plány má nadále smělé. „Dou-
fám, že mi to bude běhat ještě 
lépe, mám do toho velkou chuť,“ 
těší se.

Svoje slova potvrdil hned v prv-
ním závodě nové sezony. Daniel 
Orálek mu sice na Kuřimském 
krosu porážku oplatil, Kohut 
ale třetím místem potvrdil, že 
i v letošním roce bude patřit k nej-
lepším běžcům na celé jižní Mora-
vě.  (bh)Jan Kohut.  Foto B. HlaváčekJan Kohut.  Foto B. Hlaváček

Brno, Blansko - Přestávku mezi 
letošní a příští sezonou nebudou 
mít vyznavači motoristického spor-
tu, zejména ti z Brna a okolí, nijak 
 přehnaně dlouhou. Už v sobotu 
5. února dostanou fanoušci prv-
ní dávky adrenalinu v novém roce 
při mezinárodnín FREESTYLE 
MOTOCROSS RACE 2011, který 
se uskuteční pod střechou veletržní-
ho pavilonu B .

„Na rozdíl od předjarní loňské 
brněnské premiéry v pavilonu V pře-
stěhují freestyloví „šílenci“ svoje 
dech beroucí představení do pavilo-
nu B, známého rovněž z vrcholných 
tenisových střetnutí. Důvod změny 
jeviště je jasný – nezadržitelně strmý 
trend freestylové disciplíny s novými 
náročnými triky vyžaduje stále více 
prostoru, především toho vzdušného. 
Po přechodu z haly Rondo se zdálo, 
že pavilon V na výstavišti bude tím 
pravým ořechovým, jenže i tam se 

jezdci při svých skocích a saltech 
ocitali nebezpečně blízko nosné 
konstrukce. Takže pavilon B s maxi-
mální výškou 20 metrů slibuje další 
posun nabídky skvělého freestylo-
vého repertoáru,“ řekl Amos Krejčí 
z pořádající agentury Forsage Brno. 

Scénář brněnského FREESTYLE 
MOTOCROSS RACE 2011 předpo-
kládá čtyři programové body: Best 
Run – nejlepší jízda, kdy devade-
sátivteřinovou jízdu jednotlivých 
freestylistů hodnotí diváci hlučností 
svého aplausu. Best Trick – nejlepší 
skok, v tomto případě čtyři nejlepší 
skoky každého freestylisty hodnotí 
porota rozhodčích. Speed + Style 
Race znamená závod s kombinací 
superkrosu a freestylových prvků. 
Tato velice populární součást frees-
tylových soutěží vznikla nedávno 
v USA a jen v Brně je hlavním prv-
kem programu tento závod ve formě 
přímého souboje dvojice jezdců. Jam 

Train – společná freestylová show, 
divácky velmi vděčně přijímané 
volné skupinové vystoupení všech 
zúčastněných jezdců, mezi kterými 
by neměla chybět kromě řady zahra-
ničních i česká elita v podobě Petra 
Kuchaře, Petra Piláta, Martina Kore-
ně či čerstvě freestylového mistra 
světa Libora Podmola.

Akci v pavilonu B rozdělili 
pořadatelé do dvou samostatných 
závodů, každý v délce přibližně 
2,5 hodiny. „Ten první odstartu-
je odpoledne v 15 hodin, večerní 
se uskuteční od 20 hodin. Diváci 
mohou volit sledování freestyle 
show z asi dvou tisíc míst k sezení 
na speciálně instalovaných tribu-
nách, další návštěvníci určitě využi-
jí báječného výhledu z deset metrů 
vysoké galerie pavilonu B,“ doplnil 
Krejčí. Prodej vstupenek zajišťuje 
www.ticketstream.cz. Více informa-
cí na www.fmxbrno.cz.  (pš)

Ve Sloupu byl nejlepší Karel Švehla
Sloup - Již tradičně se mezi 

vánočními svátky a příchodem 
nového roku setkávají šachisté 
z celého našeho regionu ve Sloupu. 
Letos usedla ke stolům 28. prosin-
ce osmdesátka milovníků královské 
hry. Prvenství si odnesl adamovský 
Karel Švehla před Martinem Habi-
nou z Lipovce a týmovým kolegou 
Pavlem Masákem.

Konečné pořadí: 1. Švehla 
(Adamov) 8,0, 2. Habina (Lipo-
vec) 3. Masák (Adamov) oba 7,0, 
4. Loubal (Adamov), 5. Kopřiva 
(Lipovec), 6. Zemánek (Jevíčko) 
všichni 6,5, 7. Moc R. (Blan-
sko), 8. Boháček (Boskovice), 
9. Pokladník (Sloup), 10. Hlou-
šek (Lipovec), 11. Hubený (Bos-
kovice), 12. Gajdoš (Jevíčko), 
13. Ševčík (Boskovice), 14. Fiala 
(Lipůvka), 15. Vavřínek (Dolní 
Benešov), 16. Veselý (Boskovice) 
všichni 6,0.  (bh)  Foto Pavel Novák Foto Pavel Novák

Jak se již stalo tradicí mezi vánočními svátky, i na sklonku uplynulého roku 
se ve sportovní hale TJ ČKD Blansko sešli amatérští volejbalisté na již 12. roč-
níku turnaje volejbalových smíšených družstev, který uspořádal tamní volejba-
lový oddíl. Již vyhlášené a velmi populární sportovní akce se letos zúčastnilo 
celkem šest týmů většinou z našeho okresu. Družstva se nejprve utkala ve dvou 
skupinách systémem každý s každým na dva hrané sety. Poté se dohrávaly sku-
piny o celkové pořadí. Po velmi vyrovnaném průběhu se z vítězství překvapivě 
radovali borci z blanenského celku Vobana, na dalších místech se pak umísti-
ly celky Sokola Okrouhlá, ČKD Veterans, Minerva Boskovice, ASK Blansko 
a Sebranka Brno. Odborná komise vyhodnocovala také jako vždy individuální 
ceny, jejichž držiteli se v letošním ročníku turnaje stali jako nejlepší hráč Lukáš 
Polívka z Okrouhlé, hráčka Jana Richterová (ASK Blansko) a Miss turnaje 
Renata Paroulková (Sebranka Brno). Nelze opomenout ani poděkování dvojici 
rozhodčích, kterými byli již osvědčení matadoři s píšťalkou Laďa Čepa a Štefan 
Pčola . Michal Souček

Vánoční turnaj. Již 12. ročník vánočního tur-
naje ve stolním tenise se uskutečnil ve Vodě-
radech. Zúčastnili se ho kromě domácích 
i hráči z Kunštátu, Němčic, Drnovic, Nýrova, 
Kuniček a Lysic. Turnaj probíhal celý den ve 
dvou skupinách, neregistrovaní a registro-
vaní. Mezi neregistrovanými bylo dvacet 
účastníků. První místo obsadil Jan Matou-
šek (Brno), druhý skončil Antonín Řezníček 
(Lhota Rapoti na) a třetí  Ondřej Španěl (Lysi-
ce). V registrovaných se přihlásilo účastníků 
šestadvacet. První skončil Zbyněk Konečný 
(Voděrady), druhý Aleš Klečka ml. (Voděra-
dy) a třetí  Petr Trčka (Voděrady). Pro všechny 
hráče, kteří se tohoto turnaje zúčastnili, bylo 
připraveno bohaté občerstvení a hodnotné 
ceny. (lo)  Foto Lenka Oplušti lová

Školní basketbalový oddíl při ZŠ 
Kunštát hledá dobrovolné trenéry 
a funkcionáře pro vedení dětí v pro-
gramu Basketbal do škol. 

„Hledáme zájemce především 
z řad rodičů a bývalých hráčů. Rád 
bych řekl, že činnost je nehonorova-
ná a dobrovolná,“ uvedl za trenéry 
Pavel Němec. Bližší informace zís-
kají zájemci přímo v kunštátské ško-
le, na telefonních čísle 515 534 332, 
516 462 112 nebo elektronicky na 
e-mailech skola@zskunstat.cz, 
reditel@zskunstat.cz a panbasket@
seznam.cz.  (zpr)

Robin Daněk chce v Austrálii bojovat o olympijské body
Pavel Šmerda

Kunčina Ves - Sportovní střelec 
Robin Daněk z Kunčiny Vsi nebu-
de na rok 2010 vzpomínat ve zlém. 
Nedostal se sice na závody mis-
trovství Evropy a světa, ale stříbrná 
medaile z domácího republikového 
šampionátu je pro něj velmi cenná. 

Můžeš se trochu ohlédnout? 
Jaký byl pro tebe rok 2010? 

Plzeň mi zavřela dveře do světa, 
ale zaroveň mi dala stříbro z mis-
trovství České republiky. Vstup do 
sezony byl smolný a právě špatný 
výsledek na závodech v Plzni byl 
pro nominaci na mistrovství Evropy 
a světa rozhodující. Ale čekání na 
mistrovstvi republiky a tomu podří-
zená příprava se vyplatily v podobě 
stříbrné medaile. I když je to slabá 
náplast, cením si ji po cenném kovu 
z mistrovství světa ze všech nejvíc. 

Navíc o zlato jsi tam přišel až 

při rozstřelu... Nemrzí tě to ještě 
dnes? 

Kapánek zklamání tam bylo, 
ale věřím, že to nejlepší mám stále 
před sebou. Musím být spokojený. 
Střílení je nevyzpytatelné a kdo si 
tento sport nevyzkouší, nezažije, jak 
je každý závod jiný. Vyhrát může 
téměř kdokoliv. 

Paradoxní je, že kromě výše zmí-
něného republikového šampioná-
tu v Plzni si lepších výsledků dosáhl 
spíše na závodech „venku“...

Podařilo se mi zastřílet pěkné 
výsledky v závodech Světového 
poháru v Anglii a Itálii a ukázal jsem 
tak sobě i ostatním, že dokážu držet 
krok se světovou špičkou. Vyhrál 
jsem také dva závody na Sloven-
sku v Trnavě. Sezonu jsem ukončil 
s vysokým průměrem a jsem v repre-
zentaci ČR společně s Kosteleckým, 
Liptákem a Gachem. Mezi námi se 
letos rozhodne o účasti na mistrov-
ství Evropy i světa, které se kona-

jí v Bělehradě. Myslím, že půjde 
o hodně, protože se rozdávají olym-
pijska místa.

Můžeš být konkrétnější, co 
všechno tě čeká v roce 2011?

Sezona 2011 bude dlouhá a věřím, 
že i uspěšná. V lednu mě čeká soustře-
dění v Harrachově. Tedy nepopulární 
běžky a kondiční příprava. V únoru 
odlétáme na soustředění na Kypr. Po 
návratu si dám pár dní „oraz“ a násle-
duje odjezd do Itálie, v březnu do 
Srbska. Kolem 18. března odletím do 
Austrálie na závod Světového pohá-
ru, kde si zastřílím na olympijské 
střelnici v Sydney. Pokusím se zabo-
jovat o olympijské body. Je to plán asi 
vysoký, ale na co tam jezdit, kdybych 
o tom neuvažoval. Uvidím, co se 
mnou udělá časový posun. Cesta trvá 
letecky kolem 24 hodin, tak se těším 
na nové zkušenosti.

Uvidíme tě střílet také doma? 
Určitě. Po návratu z Austrálie mě 

čeká pět nominačních závodů na 
mistrovství Evropy a světa. Ještě 
není přesně jasné, kolik volných míst 
bude, protože Kostelecký a Lipták 
mají asi účast jistou. Věřím, že se 
mi závody povedou a nějakou díru 
do světa udělám. Na druhé straně 
zůstávám nohama na zemi. Čeká mě 
ještě dlouhá cesta, které chci ovšem 
podřídit vše.

Plánuješ na novou sezonu 
i nějakou změnu techniky? 

Novou zbraň mít nebudu, ale rozho-
dl jsem se změnit pažbu. Každý sport 
se nějak vyvíjí a proto ani já nechci 
zůstat pozadu. V listopadu jsem nav-
štívil v Itálii světoznamého pažbaře, 
který mi udělal pažbu na míru. Teď je 
na mně, jak se s tím srovnám. 

Děkuji za nominaci na sportovce 
okresu Blanska, moc si toho cením. 
Do nového roku přeji vaší redakci, 
ale i všem čtenářům a sportovcům 
hodně zdraví, štěstí a splněných 
přání.

Robin Daněk.  Foto archivRobin Daněk.  Foto archiv
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1 Nastupující hvězda. Nikola Hlubinková dokázala, že je opravdu všestrannou cyklistkou. Vavříny sbírala na horských kolech, v cyklokrosu i na silnici. Na ní se stala i republikovou šampiónkou. Mistrovství se konalo v létě na tratí ch v okolí 
Benešova. Foto Pavel Šmerda * 2 Dvanácti letá naděje. Blanenský plavec Dominik Špaček patří zejména na prsařských tratí ch k absolutní české špičce. Foto Věra Vencelová * 3 Olympionička. Překážkářka Jana Sotáková z Blanska se mimo 
jiné dokázala probojovat na historicky první dorosteneckou olympiádu do Singapuru, kde obsadila osmé místo. Foto Jiří Ošlejšek * 4 Stálice. Biketrialista Václav Kolář potvrdil, že patří ve svých osmnácti  letech do absolutní světové špičky 
v elitní mužské kategorii. Domácí ti tul získal suverénně. Foto Bohumil Hlaváček * 5 Suverén. Vytrvalec Jan Kohut ovládl jednoznačně Okresní běžeckou ligu, když ani v jednom ze závodů stále se rozšiřujícího seriálu nenašel přemožitele. 
Úspěchy začal sbírat i v presti žním Brněnském běžeckém poháru. Foto Jitka Koutná * 6 V cíli. Marti n Mareš z Těchova, jeden z nejlepších českých cyklistů posledních let, se dostal do pomyslného cíle své kariéry, když na závěr sezony ozná-
mil její ukončení. Foto Patrik Pátek * 7 Derby. Jarní zápas mezi Boskovicemi a Blanskem byl prozatí m posledním divizním derby. Boskovice soutěž neudržely a od podzimu hrají v krajském přeboru s Rájcem-Jestřebí a Ráječkem. Blansku 
se v novém ročníku divize zatí m příliš nedaří. Foto Bohumil Hlaváček * 8 Stříbro. Kuželkářky TJ ČKD Blansko obsadily v první kuželkářské lize konečné druhé místo, když dlouho dokonce bojovaly s pražskou Slavií o ti tul. Stříbro je vynikají-
cím historickým úspěchem oddílu. Foto Bohumil Hlaváček * 9 Finále. Po letech se hraje v Boskovicích lepší hokej než v Blansku. Minerva prohrála až ve fi nále krajské ligy, v novém ročníku bojuje znovu na špici. Nově založený blanenský 
oddíl Dynamiters se zatí m hledá. Foto Pavel Šmerda * 10 V zámoří. Odchovanec blanenského baseballu Štěpán Havlíček se v Americe chyti l. Po podpisu kontraktu se ve svém klubu dostal do sestavy a počítá se s ním i do dalších sezon. 
Foto Libor Havlíček * 11 Smůla. Svitávecká dvojice Jiří Hrdlička a Radim Hasoň obsadila smolně na mistrovství světa v kolové nepopulární čtvrtou příčku, když medaile byla opravdu na dosah. Foto Radim Hruška
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Bohumil Hlaváček

Boskovice, Blansko - Nedělní 
podvečer přinesl v krajské hoke-
jové lize derby mezi Boskovicemi 
a Blanskem. Překvapení se neko-
nalo. Domácí po víceméně vyrov-
nané první polovině utkání rozhodli 
zápas ve svůj prospěch razantním 
nástupem do poslední třetiny.

SK Minerva Boskovice – Dyna-
miters Blansko HK 5:3 (1:1, 2:1. 
2:1). Branky: 8. Karný (Šlapan-
ský), 23. Holý (Karný, Šlapanský), 
37. Komínek (Chlup), 43. Veselý 
(Horáček, Tůma), 45. Provazník 
(Kroupa, Komínek) – 4. Bílý O. 
(Kuběna), 21. Kazda (Němec), 52. 
Rozmahel (Bílý O.). Boskovice: 
Hrachovina (Zrza) – Buďa, Anto-
ňů, Honzek, Stanček, Kroupa, Pro-
vazník – Karný, Šlapanský, Holý, 
Blaha, Komínek, Chlup, Tůma, 
Horáček, Veselý. Blansko: Vlach – 
Němec, Hrazdíra, Rozmahel, Bílý 
D. – Jakubec, Kuběna, Kazda, Bílý 
O., Král, Kučera, Keprt, Grünwald. 
Vyloučení: 8:7, využití 1:1, v osla-
bení 1:0. Rozhodčí: Skopal, Ludvík, 
Novák. Diváků: 255.

Do utkání lépe naskočili hosté 
a po střele Kuběny je poslal přes-
nou dorážkou do vedení Ondřej 
Bílý. Vydrželo jen do 8. minuty, kdy 
se štěstím Vlacha překonal Kar-
ný. I nástup do druhé třetiny patřil 
Blansku. Němec vysunul Kazdu 
a ten po křídelní akci prostřelil přes-
nou trefou Hrachovinu. Po dvou 
minutách bylo opět srovnáno, když 
po spolupráci s Karným skóroval 
Holý. Vedení na stranu Boskovic 
pak překlonil v 37. minutě při pře-
silovce Komínek.

Začátek poslední dvacetiminu-
tovky zvládli lépe tentokrát domá-
cí a dvěma góly rozhodli. Ve 43. 
minutě dal čtvrtou branku Veselý 

Hokejové derby s tradičním rivalem přilákalo slušnou návštěvu

Boskovice zdolaly Dynamiters

a po chvíli další nadvakrát Provaz-
ník. Dynamiters v 52. minutě při 
přesilovce pět na tři sice snížili, na 
víc se ale již nezmohli, když jim 
nepomohla ani dvouminutová hra 
bez brankáře.

Další výsledky
HC Spartak Velká Bíteš – SK 

Minerva Boskovice 2:7 (1:2, 1:2, 
0:3), Holý 2, Veselý, Karný, Komí-
nek, Tůma, Šlapanský. 

Boskovicím vyšel vstup do utká-
ní. Ve 3. min. byl hákován Holý, 
rozhodčí nařídil trestné střílení, které 
sám postižený hráč proměnil. Domá-
cí vyrovnali ve 14. minutě. Ještě před 
koncem úvodní třetiny Provazník 
výborně prokličkoval přes tři hráče, 
přihrál Honzkovi na modrou, jeho 
střelu tečoval Veselý a strhl znovu 
vedení na stranu hostí. 

V úvodu druhého dějství se 
Bítešským podařilo vyrovnat, ale to 
bylo z jejich strany vše. Ve 26. min. 
neudržel gólman Chadima střelu 
Šlapanského, odražený puk si našel 
Karný a bez problémů ho uklidil do 
odkryté brány. Minutu před druhou 
sirénou Karný unikl po pravé straně, 

předložil krásnou přihrávku Holé-
mu, který snadno skóroval – 2:4.

V poslední dvacetiminutovce 
hosté svoje vítězství potvrdili tře-
mi brankami. Nejprve Maksa našel 
křížnou přihrávkou na útočné modré 
Blahu, ten přihrál do jízdy Komín-
kovi, který zvýšil na 2:5. V 52. min. 
propálil nejistě chytajícího Chadimu 
mezi betony Tůma a vyhnal jej na 
střídačku. Náhradní gólman Škoda 
ale hned za minutu inkasoval také. 
Holý zpoza brankové čáry nahrál 
do stoprocentní šance Šlapanskému, 
který se z mezikruží nezmýlil. 

Dynamiters Blansko HK - 
Moravské Budějovice 2:4 (0:1, 
0:1, 2:2). Branky: Keprt, Němec - 
Hlouch 2, Sčepka, Cihlář.

V prvním mistrovském utkání 
roku 2011 čekal blanenské hokejisty 
těžký soupeř. Moravské Budějovice 
v něm potvrdily roli favorita a odvez-
ly si tři body. Opět neúplný domácí 
celek, v němž chybělo sedm hráčů 
vinou zranění či nemoci, nastoupil 
jen ve dvanácti lidech. Přesto sta-
tečně vzdoroval svému favorizova-
nému soupeři, který se momentálně 

nachází na druhém místě tabulky. 
Vycházel z velice pozorné obra-
ny, která byla podporována dobře 
chytajícím brankářem Vlachem. 
Nakonec se ale výborně hokejově 
vybavení hosté dokázali prosadit 
a odvezli si všechny body. Domácí 
zaslouží pochvalu za velkou bojov-
nost a je škoda, že nevyužili několik 
nadějně vyhlížejících brejků, když 
mimo jiné pětkrát jeli ve dvojici na 
jediného obránce. 

SK Minerva Boskovice – HC 
Břeclav B 5:2 (4:1,1:0,0:1), Horá-
ček, Šlapanský, Buďa, Blaha, 
Kroupa. 

Do vedení šli překvapivě hosté. 
Střela Baláta skončila v 9. min. 
v šibenici gólmana Zrzy. O tři 
minuty později bylo srovnáno. 
V přesilové hře se prosadil Horá-
ček. Ještě do konce třetiny přidali 
domácí další branky. V 16. min. 
tečoval střelu Provazníka Šla-
panský – 2:1, ve stejné minutě se 
prosadil střelou od modré Buďa – 
3:1. O minutu později Blaha chyt-
ře vyjel zpoza brány a překvapil 
gólmana – 4:1. Na další branku si 
diváci museli počkat až do 30. min. 
Ve skrumáži se nejlépe orientoval 
Kroupa a dotlačil puk do břeclav-
ské klece – 5:1. To bylo ze strany 
Boskovic vše. V závěrečné části 
hry už pouze kontrolovaly hru. 
Kosmetikou úpravu výsledku dal 
v 50. min. znovu hostující Balát. 
  1.  Šternberk  18  16  0  0  2  122:51  48 
  2.  M. Budějovice  18  14  1  1  2  91:48  45 
  3.  Boskovice  19  13  0  2  4  89:57  41 
  4.  Kroměříž  19  11  3  0  5  87:49  39 
  5.  Kometa Úvoz  18  11  0  1  6  81:63  34 
  6.  Uh. Brod  18  9  2  1  6  81:71  32 
  7.  Uh. Ostroh  19  9  1  2  7  85:65  31 
  8.  Plumlov  18  6  2  2  8  71:86  24 
  9.  Brumov  17  7  0  1  9  65:66  22 
  10.  Blansko  19  5  1  0  13  55:105  17 
  11.  V. Bíteš  18  3  0  0  15  44:91  9 
  12.  V. Meziříčí  19  3  0  0  16  53:102  9 
  13.  Břeclav B  18  2  0  0  16  47:117  6

Boskovice - Blansko 5:3.  Foto Bohumil HlaváčekBoskovice - Blansko 5:3.  Foto Bohumil Hlaváček

Roman Šindelka odstoupil z trenérské funkce

Uplynulý víkend byl ve znamení turnajů ve stolním tenise

Okresní fotbal vede nadále MistrOkresní fotbal vede nadále Mistr
Blanensko a Boskovicko - Volební valná hromada OFS Blansko, která 

se konala v sobotu 18. prosince v Blansku, nepřinesla žádné radikál-
ní změny. Ze 41 delegátů bylo přítomno 29. Na post předsedy byli dva 
kandidáti . Petr Mistr svůj post proti  Janu Nečasovi obhájil. Ve výkonném 
výboru nadále zasednou Jaroslav Čechman, Vladimír Kristýn, Petr Mrá-
zek, Jiří Opletal, Milan Strya a Vlasti mil Svoboda. Do revizní komise byli 
zvoleni Jiří Němec, Jaroslav Richtr a Radek Štolpa.  (bh)

čtvrtek 13. ledna
Hokej: Dynamiters Blansko HK 

– HC Břeclav B (18.00), krajská 
liga muži, ZS Blansko.

sobota 15. ledna
Basketbal: ASK Blansko – 

Vysočina (9.00, 11.00), žáci U14, 
hala ASK Blansko.

Hokej: Dynamiters Blansko HK 
– Kometa Úvoz (16.00), krajská liga 
muži. ZS Blansko. Sloup – Letovi-
ce (11.00), Březina – Rájec-Jestřebí 
(18.30), OP muži, ZS Blansko.

Kuželky: TJ ČKD Blansko – 
Přerov (10.00), 1. liga ženy, kuželna 
TJ ČKD Blansko. 

neděle 16. ledna
Basketbal: ASK Blansko B – 

Sokol Židlochovice (10.00), OP II 
muži, hala ASK Blansko. 

Hokej: Černá Hora – Adamov 
(11.15), Březina – Rájec-Jestřebí 
(18.30), OP muži, ZS Blansko. HC 
Blansko – Velké Meziříčí (16.00), 
krajská liga dorostu, ZS Blansko. 

Kuželky: Turnaj dorostu (10.00), 
kuželna TJ ČKD Blansko. 

pátek 21. ledna
Kuželky: TJ ČKD Blansko C – 

Slavičín (18.00), divize, kuželna TJ 
ČKD Blansko.

sobota 22. ledna
Basketbal: TJ ČKD – VSK VFU 

Brno (17.00), OP I ženy, hala TJ 
ČKD Blansko. ASK Blansko – SKB 
Brno Černovice (17.30), OP I muži, 
hala ASK Blansko.

Hokej: Adamov – Sloup (16.00), 
Blansko – Černá Hora (18.30), OP 
muži, ZS Blansko.

Kuželky: TJ ČKD Blansko B 
– Vracov (10.00), 3. liga muži, TJ 
ČKD Blansko A – Camo Slavičín 
(13.00), 2. liga muži, kuželna TJ 
ČKD Blansko.

neděle 23. ledna
Aerobic: 15. ročník regionální 

soutěže Aerobic mladých (13.30), 
hala ASK Blansko.

Basketbal: TJ ČKD – Jiskra 
Kyjov (10.00), OP I ženy, hala TJ 
ČKD Blansko.

Hokej: SK Minerva Boskovi-
ce – HC Grewis Plumlov (17.00), 
krajská liga muži, ZS Boskovice. 
Rájec-Jestřebí – Lysice (18.30), OP 
muži, ZS Blansko. HC Blansko – 
Technika Brno (16.00), krajská liga 
dorostu, ZS Blansko.

Blansko - Dnes začíná fotba-
listům FK APOS Blansko zimní 
příprava. Nepovede ji ale už kouč 
Roman Šindelka. 

Ten se rozhodl ze své funkce 
odstoupit. Oznámil to na první 
lednové schůzi ostatním členům 
výboru. Rezignoval i na post mís-
topředsedy, spolu s ním ve vedení 

ukončil činnost i Dušan Zelený. 
„Cítím se unavený. Myslím, že ani 
výsledky týmu nejsou takové, jak 
bych si představoval já ani naši 
příznivci. Rovněž od práce nově 
zvoleného výboru jsem si sliboval 
více,“ vysvětlil.

Situace z loňska, kdy se klub 
těžko svolával na řádnou volební 

valnou hromadu, se ale opakovat 
nebude. „Za oba odstupující funk-
cionáře naskočí do výboru řádně 
zvolení náhradníci, kteří s tím 
souhlasí. Myslím, že je třeba více 
klidu k další práci,“ sdělil roz-
hodnutí výboru prezident Michal 
Babák. 

Vedením prvního mužstva byl 

pověřen prozatím Tomáš Šenk, 
spolupracovat s ním bude Ivan 
Študent, který má ale prozatím 
smluvní závazky v Lipůvce. Kteří 
hráči naskočí do zimní přípravy, 
se uvidí tento týden. Nepočítá se 
zatím pouze s Davidem Bednářem, 
který ji tento týden zahájil v HFK 
Olomouc.  (bh)

Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Blanensko a Boskovicko - Hned 
na několika místech se o uplynu-
lém víkendu sešli stolní tenisté 
z našeho regionu na novoročních 
turnajích. Registrovaní zamířili do 
Vysočan a Olešnice, neregistrovaní 
zápolili v boskovické sokolovně.

Ve Vysočanech ze za účasti 46 
hráčů uskutečnil již 22. ročník 
Novoročního turnaje. Pozváni 
byli i hráči krajských soutěží z 
Blanska, Boskovic, Zbraslavce a 
divizních Komořan. Právě odtud 

byl jediným neporaženým hráčem 
a tudíž zasloužený vítězem Zde-
něk Daněk. Ve fi nále porazil Pavla 
Těžkého z Boskovic. Hrálo se sys-
témem na dvě porážky. Nejlepším 
domácím hráčem a jediným, kdo se 
v tvrdé konkurenci probojoval do 
první šestnáctky se stal Pavel Gy-
urgyik, který obsadil krásné sed-
mé místo. Ve čtvrtfi nále nestačil 
na Luboše Bezděka a v opravách 
těsně podlehl Alešovi Klečkovi 
2:3 na sety. Ve čtyřhře došli až do 
semifi nále Pavel Gyurgyik s Pav-
lem Těžkým,ve čtvrtfi nále skončili 
Ondra Zouhar s Mírem Žáčkem. 

Oba páry vyřadila dvojice Daněk 
ml., Masařík. „Velké poděkování 
patří všem pořadatelům, kteří se 
podíleli na chystání sálu, holkám, 
co prodávaly v pekle, rozhodčím 
Hégrovi a Flekovi a také sponzo-
rům, kterými byly Obecní úřad 
Vysočany, TJ Vysočany, starosta 
obce a Farní úřad Vysočany,“ vyjá-
dřil spokojenost domácí funkcio-
nář Ondřej Zouhar. 

Okresní bodovací turnaj mlá-
deže se odehrál o víkendu v Oleš-
nici. Ve čtyřech vypsaných 
kategoriích se stali vítězi Miloš 
Pokorný z Letovic, boskovický 

Tomáš Horváth a Petr a Ladislav 
Koudelkovi z Křetína. 

Tělocvičná jednota Sokol Bosko-
vice uspořádala již tradiční turnaj 
pro neregistrované hráče od 10 do 
100 let O pohár Zrcadla. Rekordní 
účast 46 aktivních hráčů (z toho dvě 
ženy) čekal maraton utkání ve skupi-
nách a následně vyřazovacích zápa-
sů ve dvouhře a čtyřhře. „Vítězství 
získal Bořivoj Krejčíř, který v hod-
notném fi nálovém zápase přehrál 
Romana Dejmka. Čtyřhru vyhrál pár 
Fiala, Vereščák. Výsledky si můžete 
přečíst na www.zrcadlo.net,“ uvedl 
za organizátory Jaroslav Oldřich. BoskoviceBoskovice

OlešniceOlešniceVysočanyVysočany

Orion Florbal Cup. Poprvé v šestnácti leté historii okresních fl orbalových 
žákovských soutěží se podařilo učiteli Janu Bohatcovi ze ZŠ Boskovice 
Sušilova dosáhnout se svým týmem na přebornický ti tul a postup do kraj-
ského kola. Foto Bohumil Hlaváček



AKCEAKCE
Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Co dělám pro své tělo - Hubněte s námi, be-
seda s Ivanou Klimešovou. 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže v 17 hod.: Turnaj ve stolním fotbálku.
Boskovice - Videsál Katolického domu v 17.30 hod.: Andamany, přednáška 
Aleny Žákovské. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.30 hod.: Kosmeti ka pro maminky, 
v 10 hod.: Beruščina hernička s pohádkou. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Zvířátka z marcipánu. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Red.
Boskovice v 19.30 hod. Machete.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Red.

úterý 11. ledna 2011 SERVIS13
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čtvrtek 13. lednačtvrtek 13. ledna
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AKCEAKCE
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15 hod.: Sobotní babinec. 
Velké Opatovice - Orlovna ve 20 hod.: Přátelský večírek. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Social Network.
Blansko ve 20 hod. Na doraz.
Boskovice v 17 hod. Já padouch 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Občanský průkaz.
Letovice v 19.30 hod. Ďábel.

PLESPLES
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Myslivecký bál.
Blansko - Katolický dům ve 20 hod.: Orelský ples, hraje Velvet. 
Benešov - Sokolovna ve 20 hod.: Myslivecký ples, hraje Mix.
Bořitov - Sokolovna ve 20 hod.: Myslivecký ples, hraje Nota bene.
Bukovinka - Kulturní dům v 19.30 hod.: Maškarní ples pro mládež a dospělé, 
soutěž o nejlepší masku, zábavná tombola, netradiční soutěže, bohaté občer-
stvení. 
Cetkovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples Hasiči Cetkovice, hraje skupina 
2,5 promile. 
Dlouhá Lhota - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Živel. 
Letovice - Restaurace Koupaliště ve 20 hod.: Myslivecký ples. 

AKCEAKCE
Rájec-Jestřebí - Tělocvična gymnázia v 16 hod.: Cvičení pro děti  od pěti  do 
osmi let. 

DIVADLODIVADLO
Kunštát - Kulturní dům v 19 hod.: Poslední ze žhavých milenců, divadelní před-
stavení, hraje Simona Stašová a Petr Nárožný. Předprodej vstupenek v infor-
mačním centru na náměstí . 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Paranormal Acti vity 2.
Boskovice v 19.30 hod. Poznáš muže svých snů.

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: Pirátská pohádka, dětské divadelní před-
stavení. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Benga v záloze.
Boskovice v 17 hod. Gulliverovy cesty 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Kmotr II. (digitálně restaurované)

AKCEAKCE
Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Seznámení s masážemi kojenců a bato-
lat. 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13.30 hod.: Co je to?, zábavná soutěž-
ní hra, v 18 hod.: Noc v DDM s pyžamovou párty, přihlášky v DDM nebo na 
www.ddmboskovice.cz.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + před-
náška o výživě. 
Rájec-Jestřebí - Kulturní sál K-áčko v 10 hod.: Cvičení pro kojence a batolata 
od 9 měsíců do 2 let. 

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: Tornádo, hraje Ochotnické divadlo Bosko-
vice. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Benga v záloze.
Boskovice v 17 hod. Gulliverovy cesty 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Nevinnost.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Na doraz.
Olešnice v 19 hod. Robin Hood.
Šebetov v 19.30 hod. Habermannův mlýn.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Harry Pott er a relikvie smrti  - část 1.

PLESPLES
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Ples OA a SZdŠ Blansko. 
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Maturitní ples SOŠ a SOU André Citroë-
na. 
Boskovice - Zámecký skleník ve 20 hod.: Farní ples.

AKCEAKCE
Vážany - Kulturní dům ve 14 hod.: Čínou křížem krážem, tradiční dětský kar-
neval.

DIVADLODIVADLO
Adamov - Městské kulturní středisko v 16 hod.: Jak šel Honza do pohádky, 
hraje Divadlo Zlatý klíč. 
Zbraslavec - Kulturní dům v 16 hod.: Tenkrát v pravěku, hraje Divadelní spolek 
DIVOOCH.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Benga v záloze.
Boskovice v 17 hod. Gulliverovy cesty 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Nevinnost.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Na doraz.

PLESPLES
Benešov - Sokolovna ve 20 hod.: Ples sportovců, hraje Pavel Helán s kapelou.
Bořitov - Hasičská zbrojnice ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Tom Sawyer Band. 
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Maturitní ples Vyšší odborná školy ekono-
mické a zdravotnické a Střední školy Boskovice. 
Boskovice - Zámecký skleník ve 20 hod.: Ples Autos Kunštát. 
Lomnice - Sokolovna ve 20 hod.: Myslivecký ples, hraje Veselá trojka Pavla 
Kršky. 
Němčice - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Akcent. 
Olešnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples.
Paměti ce - Kulturní dům ve 20 hod.: Obecní ples, hraje Amethyst. 
Skalice nad Svitavou - Hosti nec K. Staníčka ve 20 hod.: Hasičský ples. 
Svitávka - Sokolovna ve 20 hod.: Myslivecký ples, hraje Arcus. 
Šebetov - Kulturní dům ve 20 hod.: Společenský ples studia Pulli, módní pře-
hlídka, hraje Epicentrum. 
Uhřice - Kulturní dům ve 20 hod.: Myslivecký ples.
Vážany - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Trex. 
Velenov - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Velvet Blansko.
Voděrady - Kulturní dům ve 20 hod.: 3. sportovní ples, bohatá tombola, hraje 
Nota Bene.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Sulíkov - Obecní úřad v 17 hod.: Letecké snímky naší krajiny, beseda s P. Pav-
lem Lazárkem z Olešnice. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Rez.

AKCEAKCE
Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Blanenské pověsti , hovoří ředitelka Mu-
zea Blansko Eva Nečasová. 
Letovice - Městský klub důchodců v 15 hod.: Co je to inkonti nence, beseda. 
Rájec-Jestřebí - Tělocvična gymnázia v 16 hod.: Cvičení pro maminky s dětmi 
od 2 do 6 let. 
Uhřice - Kulturní dům v 18 hod.: Kondiční cvičení pro dívky a ženy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Red.
Boskovice v 19.30 hod. Krásná Julie.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Red.

AKCEAKCE
Blansko - Základní škola TGM v 8 hod.: Den otevřených dveří. 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13.30 hod.: Mayské znaky, zábavná hra.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Red.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Kmotr. (digitálně restaurované)

pátek 14. lednapátek 14. ledna
AKCE AKCE 

Adamov - Městský klub mládeže v 10 hod.: Bati kování s A. Baisovou. 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13.30 hod.: Turnaj v šipkách.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Setkání s písničkou a fl étnič-
kou. 
Rájec-Jestřebí - Kulturní sál K-áčko v 10 hod.: Cvičení pro kojence a batolata 
od 9 měsíců do 2 let. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Social Network.
Blansko ve 20 hod. Na doraz.
Boskovice v 17 hod. Já padouch 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Občanský průkaz.
Letovice v 19.30 hod. Ďábel.
Šebetov v 19.30 hod. Resident Evil: Aft erlife.
Velké Opatovice v 17 hod. Já padouch.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Ondine.

PLESPLES
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Fotbalový ples. 
Lipovec - Sokolovna ve 20 hod.: Ples SDH, hraje Tamdem. 
Rájec-Jestřebí - Kulturní centrum ve 20 hod.: Skautský bál, hraje Živel.
Ráječko - Stará škola ve 20 hod.: Školní ples, bohatá tombola, hraje Pohoda. 

neděle 16. lednaneděle 16. ledna
DIVADLODIVADLO

Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Zimní příhody včelích medvídků, hraje 
Divadlo Krapet. 
Jedovnice - Kulturní dům v 17 hod.: Zvláštní vydání, repríza představení jedov-
nických ochotníků. 

úterý 18. lednaúterý 18. ledna
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Jak se bránit nachlazení, beseda s M. Navrá-
ti lovou. 
Boskovice - Mateřské centrum v 16.30 hod.: První pomoc, beseda. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička, v 18 hod.: 
Workshop Efekti vní rodičovství. 
Doubravice - Pěkná modrá ve 9 hod.: Kurz komunikace. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Paranormal Acti vity 2.
Boskovice v 19.30 hod. Poznáš muže svých snů.
Letovice v 19.30 hod. Kluci jsou zpět.

středa 19. lednastředa 19. ledna
AKCEAKCE

Adamov - Městský klub mládeže v 15 hod.: Hravé odpoledne. 
Boskovice - Sokolovna v 18 hod.: Luskoviny a vytrvalá zelenina, přednáška.
Černá Hora - Knihovna v 18 hod.: Indie - krutá i přívěti vá zároveň, cestovatel-
ská přednáška Marti na Hájka a Pavlíny Balcarové.
Kunštát - Kulturní dům v 17 hod.: Leopold Sulovský - Expedice Lhotse 2010, 
přednáška vedoucího loňské expedicie na jednu z nejvyšších hor světa.
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Hrátky s pamětí . 
Rájec-Jestřebí - Tělocvična gymnázia v 16 hod.: Cvičení pro maminky s dětmi 
od 2 do 6 let. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Paranormal Acti vity 2.
Boskovice v 19.30 hod. Američan.
Letovice v 19.30 hod. Kluci jsou zpět.
Sloup v 19 hod. Občanský průkaz.

KONCERTKONCERT
Adamov - Městské kulturní středisko v 17.45 hod.: Poutníci slaví 40 let, 
křest CD.

Sloup - Kulturní dům ve 20 hod.: Sousedský bál, bohatá tombola, hraje kapela 
Classik.
Šebetov - Kulturní dům ve 20 hod.: Školský ples, hraje skupina H-Trio. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Ranch. 
Těchov - U Sluníček ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Eminence. 
Velké Opatovice - Orlovna ve 20 hod.: Přátelský večírek KDU-ČSL.

KINA KINA 
Blansko v 15 hod. Sammyho dobrodružství.
Blansko v 17.30 hod. Social Network.
Blansko ve 20 hod. Na doraz.
Boskovice v 17 hod. Já padouch 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Občanský průkaz.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Knihovna ve 14 hod.: Vernisáž výstavy obrazů a plasti k Miroslava Pro-
vazníka a Michala France.
Rájec-Jestřebí - Knihovna ve 14 hod.: Rájecké ostatky, vernisáž vzpomínkové 
výstavy.

neděle 23. lednaneděle 23. ledna
AKCEAKCE

Blansko - Dělnický dům v 15 hod.: Angelika a Rasti slav aneb Vánoce u Depejra-
ků, další z řady koncertů Rasti slav dětem. Program: zpívání se Šnekem a spol., 
pohádkový, hudbou prodchnutý příběh o markýze Angelice pro nejmenší i do-
spělé. Osoby a obsazení: Angelika - Mirka Kuběnová, Žofré - Petr Farkaš, Tereza 
- Káťa Králová, Markýz - Břeťa Švehla, Sultán - Aleš Bláha, Král Jan - Jan Král 
(klavír), dvořané - SPS Rasti slav Blansko. Diriguje Jaroslav Marti násek.
Skalice nad Svitavou - Hosti nec K. Staníčka ve 14.30 hod.: Dětský karneval. 

DIVADLODIVADLO
Jedovnice - Kulturní dům v 17 hod.: Zvlášní vydání, repríza představení jedov-
nických ochotníků.  Pokračování na str. 15

Kdo je vidět vyhráváKdo je vidět vyhrává
Policie ČR připravila na pátek 21. ledna v budově okresního ředitelství v Blansku 
akci Kdo je vidět, vyhrává. Od 17 hodin čeká na všechny příchozí představení 
práce dopravní policie, jejich výstroje a výzbroje, technických pomůcek, které 
používají při své práci. Zájemci si budou moci vyzkoušet, jak fungují alkotestery 
a dozví se, co vše je třeba udělat při dopravní nehodě. Připravena bude soutěž 
o ceny, nasvícení dětí  s refl exními páskami policejními auty nebo ukázka, jak to  
vypadá, když mají na oblečení refl exní prvek.  (hrr) 
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 Wilmar, tel.: 516 418 888 � mobil: 775 945 627 (wilmar) � www.wilmar.cz

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

 Dodání a montáž 
 obložkových dveří 
  SLEVA do konce ledna 2011 

                     -10 % 
na obložkové 
dveře!!!

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

KUPON
na slevu5 %
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slev

u
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INZERCE: 

J. OLDŘICH � 776 101 004

e-mail: oldrich@zrcadlo.net

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

Společnost COLOSEUM NEMO-
VITOSTI, s.r.o. hledá do svého 
týmu REALITNÍ MAKLÉŘE/
MAKLÉŘKY pro oblast Blanen-
sko, Boskovicko. Jste aktivní, ko-
munikativní, máte obchodní talent 
a vlastní auto? Znalost realit není 
podmínkou, práce na ŽL. Kontakt: 

blansko@coloseumreality.cz, 
tel. 608 854 534, osobně v Blansku 

na ulici Sadová 2.

Hledáme šikovné ženy, které by 
pracovaly pro agenturu zajišťující 
služby pro domácnost - profesionální 
hospodyně. Nezkušené zacvičíme 
a proškolíme. Požadujeme seriózní 
přístup, spolehlivost a pečlivost. 
Nabízíme profesionální jednání, 
klidnou práci, veškeré záruky 
včetně pojištění. Tel.: 725 415 008.

Hledáme ženy nebo studentky, které 
by byly ochotny pracovat pro agen-
turu zajišťující služby pro domác-
nost, zejména hlídání nebo doprovod 
dětí. Požadujeme vzdělání ve zdra-
votnickém nebo pedagogickém obo-
ru, spolehlivost, klidné a příjemné 

vystupování. Tel.: 725 415 008.
Hledáme šikovného řemeslníka, 
který by mohl pracovat pro agen-
turu zajišťující služby pro domác-
nost. Zn.: „práce všeho druhu“. 

Tel.: 725 415 008.

Nabízíme amatérské kulturní vy-
stoupení „Kankán, ženy v pokuše-
ní“ na plesy a společenské akce. Zn. 

Český svaz žen Žďár.
Tel.: 721 683 661 nebo 777 122 589

ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODEJ

Prodám starší galuskové kolo znač-
ky Favorit, rám F1, mám i další součást-
ky. 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, Win-
dows XP home, úhlopříčka 14,5 pal-
ce, procesor Intel CeleronM 420, čip-
set VIA VN896, RAM 3 GB, pevný 
disk Toshiba MK 8034GSX, kapaci-
ta 80 GB, optická mechanika Optiarc 
AD-7530A, 1,3 mpx webkamera, ve-
stavěný mikrofon, čtečka paměťo-
vých karet. Cena 7 900 Kč. Tel. číslo: 
606 657 185.

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

PRONÁJEM
Pronajmu byt 2+1 v Boskovicích. 

Částečně zařízený ihned k nastěhování. 
Tel.: 777 987 333.

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, Blan-
sko-Sever. Tel.: 608 965 363.

Pronajmu byt 2+1 ve Svitávce. In-
formace na čísle: 724 032 636.

RŮZNÉ
Do dobrých rukou daruji dvoule-

tého kastrovaného kocourka, mourka, 
tel.: 775 641 437, ročního zrzka, tel.: 
737 690 052, pětiměsíční černou a tří-
měsíční želvovinovou kočičku, tel.: 
737 464 543. 
E-mail: info.tlapky@seznam.cz.

w w w. w e l l n e s s k u r i m . c z

Platí pro vstup 2 osob do aquaparku na libovolné časové 
pásmo, přičemž hrazeno bude  pouze 1 vstupné.
Podmínkou je odevzdání tohoto odstřiženého kuponu před platbou na pokladně.

Příklad výpočtu při vstupu čtyřčlenné rodiny do aquaparku na 180 minut – vždy 
platí jedna dospělá osoba a starší dítě, ostatní jdou zdarma. Základní vstupné 

dospělý 190 Kč + např. dítě 7-15 let 130 Kč. Celkem 320 Kč.  
Ušetříte 170 Kč oproti rodinnému vstupnému!!!

Akce se dále vztahuje i na vstup do posilovny a po předchozí rezervaci míst i na lekce X-cycling. 
Kontakt pro rezervace: fitness@wellnesskurim.cz.

Blanenská 1082, Kuřim 664 34, e-mail: info@wellnesskurim.cz 
tel.: +420 541 420 240 

DO KAÎDÉ FIRMY A RODINY

ZD
AR

M
A

BLANENSKÉ NOVINY

AKCE       2 za cenu 1

Partnerem akce jsou Zrcadlo Blanenska a Boskovicka
a Blanenské noviny

nskkkááá 101000010888282 KKuřiřiřim 666644 3434343434 e-mamamaililil: iiinfffo@@wellllllllllllllnnesskkkur

Akce platí do 31. 1. 2011 
Vždy ve všední dny od pondělí do pátku

NEVYHOĎ!!!!
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1. Hrachová kaše, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 2. Těstoviny s kuřecím masem a nivovo-smetanovou omáčkou 59,-, 3. Pikantní játrová směs, opékaný brambor 65,-, 4. Kuřecí plátek s hermelínem, hranolky 69,-, 5. Svíčková na smetaně, 
houskový knedlík 69,-, 6. Obědový salát s kuřecím masem 75,-, 7. Smažený vepřový řízek plněný šunkou, sýrem a žampiony, zelenina, vařený brambor 79,-, 8. Kuřecí steak zapečený vysočinou a uzeným sýrem, obloha, hranolky 79,- 

1. Dušená mrkev, hovězí maso, vařený brambor 59,-, 2. Holandský řízek, bramborová kaše, okurek 59,-, 3. Segedinský guláš, houskový knedlík 65,-, 4. Smažené žampiony, opékaný brambor, tatarka 69,-, 5. Kuřecí plátek Havaj (šunka, sýr, ananas), 
hranolky 69,-, 6. Těstovinový salát se šunkou, sýrem a vejcem 75,-, 7. Pstruh na másle, zelenina, hranolky 79,-, 8. Kovbojská masová směs s vysočinou, opékaný brambor, míchaný salát s dresinkem 79,-

1. Kapusta na česneku, vepřové výpečky, vařený brambor 59,-, 2. Uzená krkovice, křenová omáčka, houskový knedlík 59,-, 3. Pečené nudle s rýží a kuřecím masem 65,-, 4. Smažená krkovice na česneku, vařený brambor, okurek 69,-, 
5. Rajhradský kuřecí řízek, hranolky 69,-, 6. Obědový salát s tuňákem 75,-, 7. Kuřecí steak, fazolové lusky na slanině, opékaný brambor, zelenina 79,-, 8. Vepřový steak, restované brambory s vysočinou, zelenina, tatarka 79,- 

1. Mexické fazole, chléb 59,-, 2. Vepřové, zelí, houskový knedlík 59,-, 3. Lasagne 65,-, 4. Pečené kuřecí stehno, dušená rýže 69,-, 5. Játra na roštu, hranolky, tatarka 69,-, 6. Zeleninový salát se smaženým hermelínem 75,-, 7. Vepřový steak 
na česneku s nivou, hranolky, okurkový salát se smetanou 79,-, 8. Kuřecí smažený řízek s vysočinou, slaninou a cibulí, vařený brambor, zelenina 79,- 

1. Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže 59,-, 2. Smažený sýr, opékaný brambor, tatarka 59,-, 3. Halušky s uzeným sýrem a kysaným zelím 65,-, 4. Kuřecí fl amendr, bramboráčky 69,-, 5. Přírodní vepřový řízek, sázené vejce, hranolky 69,-, 
6. Francouzský salát obložený zeleninou 75,-, 7. Pečené vepřové koleno, hořčice, chléb 99,-, 8. Kuřecí steak se smaženou vysočinou, obloha, hranolky 79,-

TÝDEN S VYSOČINOU                                                       Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 10. 1. do pátku 14. 1., 59-79 Kč                                                      Polévka dle denní nabídky 

VZPOMÍNKA
Dne 18. ledna 2011 vzpomeneme první smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček 

pan ZDENĚK BURIAN z Lysic.

S láskou v srdci stále vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami

Srdečně vás zveme do nově otevřené prodejny

Nabízíme služby v oblasti květin, dárků a balení.
Rozvozy květin a dárků po Blansku zdarma!

Každou neděli sleva na veškeré dárkové zboží 5 % 
(akce trvá od 16. 1. do 6. 2. 2011)

Řezané květiny za zaváděcí ceny!
Připravili jsme pro nevěsty příjemný svatební koutek, 

kde vám naši profesionální fl oristé poradí 
s výběrem svatebních kytic a ostatních dekorací.

Firmám nabízíme jakékoliv dekorace do veškerých fi remních 
prostor, výzdoby fi remních večírků, plesů a rautů.
Všechny objednávky lze provádět i po telefonu.

Dáváme květinám duši.
Naše prodejny:

BLANSKO, Smetanova 8, tel.: 725 353 080. 
Po–Pá  8 – 17, So 8–12, Ne 9–12

BOSKOVICE, Bezručova 12, tel.: 602 640 703. 
Po–Pá 8–17, So 8–12, Ne 9–12

BOSKOVICE, 17. listopadu 3, tel.: 725 700 869. 
Po–Pá 8–17, So 8–12, Ne zavřeno

NONSTOP SLUŽBA  725 353 070

E-mail: darkovyservis@seznam.cz

DÁRKOVÝ SERVIS 
na ulici Smetanova 8, Blansko

(VEDLE CENTRA JEŽEK)
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Pevné zdraví a více 
přesných zásahů přeje 
FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.

Společnost BBN, s. r. o., 
vydavatel Zrcadla Blanenska a Boskovicka

hledá muže nebo ženu na pozici

INZERTNÍ
PORADCE

Požadujeme: 
- SŠ nebo VŠ vzdělání
- Komunikativní a vyjednávací schopnosti
- Příjemné vystupování
- Vysoké pracovní nasazení
- Samostatnost, fl exibilitu
- Znalost práce na PC
- Řidičský průkaz sk. B

Nabízíme: 
- Zázemí fungující společnosti
- Firemní výhody
- Základní mzdu + provize v závislosti 
  na vámi odvedené práci

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte 
na adresu: 

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka 
Nám. Svobody 2, 678 01 Blansko 

nebo na
e-mail redakce.zrcadlo@centrum.cz
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městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

Aktuální provozní doba
                    plavecká část   rekreační část

Úterý 
11. 1. 1100-1600 1830-2100 1100-1530 1830-2100

Středa 
12. 1. 630-830 1200-1600 1930-2100 1100-1730 1830-2100

Čtvrtek 
13. 1. 630-930 1200-1300 1830-2100 1100-1530 1730-2100

Pátek 
14. 1. 630-930 1200-1600 1700-2100 1030-1600 1700-2100

Sobota 
15. 1. 1000-1400 1600-2100 1000-1400 1600-2100

Neděle 
16. 1. 900-2000 900-2000

pondělí 24. lednapondělí 24. ledna

stálé akcestálé akce

Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) * 
Velké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana An-
tonína Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově posti žené. * Boskovice - Areál 
Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Boskovice - Zámecký skleník v pro-
vozní době: Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Boskovice. (do 16.1.) * 
Letovice - Galerie Domino: Betlémy Naděždy a Jaroslava Parmových (do 23. 1.) 
* Blansko - Muzeum: Móda 20. - 60. let (do 28. 1.) * Blansko - Kino: Marti n Fis-
cher - Květi ny a Bodyguardi (do 31. 1.) * Blansko - Knihovna: Tomáš Baránek, 
obrazy (do 31. 1.) * Kunštát - Informační centrum: Výstava historických radio-
přijímačů s názvem Od krystalky k tranzistoru (do 31. 1.) * Ráječko - Knihovna: 
Putovní výstava obecních zpravodajů (do 21. 1.).

Akce na leden: Teplota vody v rekreačním bazénu každou lednovou neděli 
33 stupňů. 
POZOR: V pondělí a v pátek od 17 do 18.30 hod. je v plaveckém bazénu pro 
veřejnost pouze jedna dráha. 
Akce na rok 2011: Máš dnes narozeniny? Přijď je oslavit do lázní. V den svých 
narozenin máš vstup zdarma!!!

neděle 23. lednaneděle 23. ledna
KINAKINA

Blansko v 15 hod. Alenka v Říši divů.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Benga v záloze.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Kamarádi z večerníčků.
Boskovice v 17 hod. Gulliverovy cesty 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Nevinnost.

AKCEAKCE
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13.30 hod.: Zoologická zahrada, zábavná 
hra, ve 14.10 hod.: Odpoledne správných holek, malujeme na sklo, v 16.45 
hod.: Výtvarné hrátky, zvířátka z ruliček.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Harry Pott er a relikvie smrti  - část 1.
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Velká láska.
Boskovice v 19.30 hod. Nevinnost.

KONCERTKONCERT
Blansko - Sál ZUŠ, Kollárova 8 v 18 hod.: Samostatný hudební výstup tanečního 
orchestru ZUŠ Blansko.

Kontakt 
na 

redakci
volejte

516 410 243, 516 410 243, 

774 408 399774 408 399

pište

redakce.zrcadlo@redakce.zrcadlo@

centrum.czcentrum.cz

B rnu vládne Mary Poppins! 
Všude na nás s úsměvem 
shlíží Alena Antalová 

v červeném a působí velmi pozitiv-
ně a vesele, zvláště na ty, kteří mu-
zikál už viděli. A každé představení 
je vyprodané, sedí se i na schodech. 
Mezi příznivci brněnského divadla 
se o Mary diskutuje všude, kde se 
sejdou. 

Tak něco o historii, abyste byli 
v obraze. Poprvé se objevila kníž-
ka o neobyčejné vychovatelce dětí 
v roce 1934. Napsala ji anglická 
spisovatelka Pamela Lyndou Tra-
versová. Máme tedy dané prostředí 
– Londýn se svými komíny a samo-
zřejmě kominíky, viktoriánskými 
domy a parky. Anglické děti Mary 
milovaly a vynutily si pokračová-
ní příběhů, i když autorka nechala 
Mary Poppins rodinu Banksových 
opustit navždy.

Knížka se dočkala i fi lmové verze 
v roce 1964, s tou ale nebyla autor-
ka spokojena a dlouho se bránila 
divadelnímu zpracování. Když píši 
dlouho, tak téměř 30 let!

Městské divadlo v Brně je teprve 
šestou scénou, která nabízí tech-
nicky náročné 
ztvárnění příbě-
hu, který není ani 
tak pohádkou, ale 
pohledem do sociálně nefungující 
rodiny. Mary učí děti i dospělé ji-
nému pohledu na svět, ukazuje, jak 
je každé místo kolem nás plné zá-
zraků a neuvěřitelných věcí. Prvním 
zázrakem je, jak se Mary do rodiny 
dostala. Přinesl ji vítr nebo přiletěla 
na svém deštníku? Když jde s dětmi 
na procházku, jak to, že ji všichni 
znají? Neuvěřitelně poetická je scé-
na se starou prodavačkou zrní pro 
ptáčky. Myslím, že tvůrčí tým měl 

šťastnou ruku při výběru a uvedl 
hru v nanejvýš vhodné předvánoční 
době. A kdo tento tým tvoří? Přede-
vším Petr Gazdík jako režisér, scéna 
Petr Hloušek a kostýmy Andrea Ku-
čerová. Hra je nesmírně náročná na 
pohyb, tanec, step. Zde se uplatnily 

Ivana Kloubková 
a Kateřina Ča-
dová. Alternace 
hlavní role – Ale-

na Antalová, Radka Coufalová a Jo-
hana Gazdíková. Nesmírně náročné 
jsou role dětí v rodině Banksových. 
Jsou obsazeny dokonce čtyřmi děv-
čaty a čtyřmi chlapci. Viděla jsem 
v roli Jane Kateřinu Kolčavovou 
a v roli Michaela Petra Šimčáka 
a oba byli výborní.

Chcete-li se podívat na problémy 
s dětmi jinak, trochu se zasnít a za-
vzpomínat, přijďte na Mary Pop-
pins! Naděžda Parmová

Superkalifradžilistikexpijalidózní představení

Mary Poppins. Kateřina Kolčavová, Mária Lalková, Alena Antalová. 
 Foto archiv

recenzerecenze

V Adamově vystavuje svoje
fotografie Markéta Uhlířová

Adamov - Fotografi e si získávají stále více obdivovatelů a inspirují 
stále více umělců. Mezi ně patří i břeclavská rodačka Markéta Uhlířová, 
která v těchto dnech veřejnosti představuje svou tvorbu v adamovském 
Společenském centru v Komenského ulici. Autorka se z počátku věnovala 
klasickým kinofi lmům a jejich vyvolávání v temné komoře. Dnes je plně 
zaujata digitální fotografi i a úspěšně hledá nové metody kolorování či 
tvorby koláží. Posbírala už i řadu ocenění od uznávaných autorit. Protože 
tématicky je její tvorba široká – od komponovaných fotografi í přes akty 
po krajinu - nenechejte si adamovskou výstavu ujít. Otevřena bude až do 
18. ledna.  (ama)

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, čtrnáctideník 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.

Zahájení. O kulturní program vernisáže se postarala břeclavská hudební 
skupina Tempus.  Foto Marta Antonínová

basketbal
LIVEBOX OP I muži: BCS Husovice 

B – ASK Blansko 57:75. TJ Sokol BC Bos-
kovice – Sokol Babice 57:75. TJ Sokol BC 
Boskovice – ASK Blansko 74:53. 
  1.  Husovice  14  14  0  1154:737  28
  2.  Boskovice  14  11  3  1059:893  25
  3.  Podolí  14  10  4  1060:877  24
  4.  Babice  14  9  5  1047:960  23
  5.  Tesla  14  7  7  894:883  21
  6.  Žabovřesky B  13  7  6  878:838  20
  7.  Žďár B  13  7  6  969:947  20
  8.  Černovice  13  6  7  893:870  19
  9.  Vysočina B  13  5  8  884:909  18
  10.  Husovice B  14  3  11  881:1135  17
  11.  Blansko  14  2  12  848:990  16
  12.  Uh. Hradiště  12  0  12  610:1138  12

OP starší minichlapci: BK Žďár n/S – 
BBK Blansko 51:41 a 50:37.
  1.  SAM BŠM  14  13  1  891:487  27
  2.  Kyjov  14  11  3  1021:476  25
  3.  Kroměříž B  14  9  5  748:487  23
  4.  Žďár  14  6  8  473:646  20
  5.  Blansko  14  4  10  612:817  18
  6.  JBC Brno  14  4  10  458:786  18
  7.  Žabovřesky  12  1  11  335:839  1

OP I ženy: Tesla Brno – TJ ČKD Blansko 
64:45. 
  1.  Tesla  11  10  1  759:511  21
  2.  Univerzita B  10  9  1  743:493  19
  3.  Blansko  10  8  2  639:547  18
  4.  Žďár  10  6  4  882:602  16
  5.  VSK UNI  11  4  7  633:701  15
  6.  Kyjov  11  3  8  583:782  14
  7.  VSK VFU  10  2  8  520:697  12
  8.  Bílovice  11  0  11  456:882  11

fl orbal
3. liga muži: Gullivers Sokol Brno – Atlas 

ČKD Blansko 15:0. FBK Panthers Ratíškovi-
ce – Atlas ČKD Blansko 15:3.
  1.  Gullivers  10  9  0  1  79:28  27
  2.  Pohoda  12  7  2  3  69:54  23
  3.  Blansko  12  7  1  4  54:62  22
  4.  Vsetín  10  5  3  2  55:54  18
  5.  Klobouky  10  4  2  4  39:34  14
  6.  Holešov  10  4  2  4  32:35  14
  7.  Ratíškovice  12  4  1  7  52:53  13
  8.  Otrokovice B  10  4  1  5  31:33  13
  9.  Znojmo B  12  4  1  7  51:75  13
  10.  Bučovice  10  3  1  6  51:62  10
  11.  Lanžhot  12  1  2  9  49:72  5

hokej
OP Blansko: Černá Hora – Letovice 9:3 

(3:2, 3:1, 3:0), Frýdek 3, Mlýnek 2, Morkes, 
Dubský Kozák, Reich - Hrabálek 2, Kou-
delka. Březina – Adamov 2:5 (0:3, 1:0, 1:2), 
Kousalík 2 - Juřena, Bartoš, Průcha, Kolenáč, 
Bureš. Adamov – Lysice 3:2 SN (0:0, 0:2, 
2:0), Kolenáč, Kunc, Bartoš – Jíra, Kostrů-
nek. Blansko – Březina 6:5 (4:1, 2:2, 0:2), 
Dobiášek 2, Snopek, Smolík, Zukal, Antonín 
– Chudý 2, Skládaný, Hradil, Kousalík. Sloup 
– Černá Hora 3:11 (1:3, 2:3, 0:5), Juračka, 
Svoboda, Musil – Hladil, Hussejn 2, Dubský, 
Frýdek, Morkes, Mlýnek, Vašíček, Horák, 

Kozák. Letovice – Rájec-Jestřebí 2:13 (0:4, 
0:5, 2:4), Korbel 2 – Frantel 4, Odehnal 3, 
Syrový 2, Kuběna Jar., Pilát, Šváb, Lemon.
  1.  Blansko  9  9  0  0  0  0  79:17  27
  2.  Rájec  9  7  0  0  1  1  75:32  22
  3.  Č. Hora  10  5  2  0  0  3  61:51  19
  4.  Březina  10  3  0  0  2  5  41:47  11
  5.  Sloup  8  3  1  0  0  4  36:49  11
  6.  Adamov  10  3  1  0  0  6  32:39  11
  7.  Lysice  7  1  1  0  2  3  20:35  7
  8.  Letovice  9  0  0  0  0  9  26:100  0

SOP: Tatran Hrušky – Boskovice B 3:5 
(1:2,0:2,2:1), Konečný, Tlamka, Klíč, Žáček, 
Hruška.

kuželky
Okresní podniková liga, extraliga: 

VMS – KSK 1197:1184, Starý K. 263, Starý 
A. 247 - Valášek 252, Kolář Petr 239. Tech 
Trading – DSB Euro 1160:1205, Klimeš 243, 
Kratochvíl 240 - Nezval 254, Brychta 254. 
A je to – VVR A 1216:1192, Daňková 271, 
Buchta 271 - Semrád 271, Urbánek 250. ČBE 
A – ČKD 1216:1295, Špidla 252, Seďa 248 - 
Kučera 271, Blažek 271. JEZAT – Catering 
1192:1247, Beneš 262, Jalový 252 - Volf D. 
266, Pernica 258. VVR A – ČKD 1281:1312, 
Urbánek 293, Semrád 289 - Štrait 286, Perni-
ca 273. KSK – JEZAT 1205:1223, Kolář Petr 
256, Valášek P. 255 - Smejkal 260, Štafa 250. 
DSB – A je to 1233:1285, Nezval 278, No-
votný 252 - Brtníček 276, Daňková a Bašný 
oba 262. VMS – ČBE A 1209:1249, Gilk 261, 
Nejezchleb 248 - Neubauer 280, Pola 265.
  1.  ČKD  11  9  0  2  1268,18  18
  2.  DSB Euro  11  8  0  3  1259,36  16
  3.  VMS  11  6  0  5  1241,18  12
  4.  Catering  9  5  0  4  1232,22  10
  5.  A je to  11  5  0  6  1228,18  10
  6.  JEZAT  11  5  0  6  1209,91  10
  7.  VVR A  9  4  0  5  1244,67  8
  8.  ČBE A  11  4  0  7  1208,45  8
  9.  Tech Trading  9  4  0  5  1192,56  8
  10.  KSK  11  2  0  9  1198,45  4

1. liga: Nemocnice – ČKD Turbo Tech-
nics 1176:1296, Tichý 252, Jedináková 
245 - Motl 280, Buš 258. Blanzek – ITAB 
1164:1137, Uhlíř 255, Nejezchleb 243 - 
Musil 258, Maška 234. Hasiči – Koloniál 
1140:1159, Majer 252, Opluštil 226 - Bouda 
253, Zouhar 245. Rapid – Kadeřnictví ES 
1261:1225, Růžička ml. 290, Hrazdíra 264 
- Smola 258, Kakáč 245. 
  1.  VVR B  10  9  0  1  1229,30  18
  2.  Kadeřnictví  10  8  0  2  1233,40  16
  3.  Koloniál  9  7  0  2  1174,78  14
  4.  Turbo Technics  10  6  0  4  1206,50  12
  5.  Blanzek  10  5  1  4  1181,80  11
  6.  Rapid  10  4  0  6  1173,60  8
  7.  ITAB  9  4  0  5  1165,78  8
  8.  Hasiči  10  3  0  7  1158,80  6
  9.  AKK  10  2  0  8  1160,90  4
  10.  Nemocnice  10  0  1  9  1136,00  1

2. liga: JMP – SPŠ 1175:1075, Ježek 266, 
Dostál 244 - Fejt 243, Souček 233. Profi  Weld 
– Relax Club 1060:1016, Král 254, Kovařík 
233 - Herčík 258, Staněk 218. Eko system 

zrcadlo výsledků * zrcadlo výsledkůzrcadlo výsledků * zrcadlo výsledků

– Orel 1060:1089, Pšenčík 243, Ďugoš 221 - 
Hasoň Jiří 246, Hasoň Josef 230.
  1.  Orel  10  9  0  1  1120,80  18
  2.  JMP RC  10  7  0  3  1152,70  14
  3.  BODOS  9  6  0  3  1152,11  12
  4.  ČBE B  9  6  0  3  1131,67  12
  5.  Relax Club  9  4  1  4  1106,89  9
  6.  SPŠ  10  3  1  6  1096,10  7
  7.  Profi  Weld  10  2  0  8  1071,90  4
  8.  EKO systém  9  0  0  9  1013,44  0

stolní tenis
Okresní bodovací turnaj dospělých 

v Šošůvce
Dvouhra: 1. Klečka (Voděrady), 2. Pačinek 

(Boskovice), 3. Krása Petr ml. (Zbraslavec), 4. 
Kutil L. (Blansko), 5. Daněk st. (Drnovice u 
V.), 6. Bezděk (Šošůvka), 7. Ševčík (Šošůvka), 
8. Vodák (Jestřebí), 9. Švancara (Zbraslavec), 
10. Kutil Š. (Blansko), 11. Daněk ml. (Komo-
řany), 12. Procházka (Blansko), 13. Maresch 
(Křetín), 14. Koudelka ml. (Křetín), 15. Bed-
nář (Voděrady), 16. Dvořák (Šošůvka).

Čtyřhra: 1. Kutil L., Kutil Š. (Blansko), 
2. Beneš, Procházka (Adamov, Blansko), 3. 
Klečka, Gyurgyik (Voděrady, Vysočany), 4. 
Švancara, Krása ml. (Zbraslavec), 5. Hebel-
ka Al., Krátký (Němčice), 6. Dvořák, Ševčík 
(Šošůvka), 7. Obalil, Šindelka (Šošůvka), 8. 
Pačinek, Suchý (Boskovice).

Okresní bodovací turnaj dospělých 
ve Vysočanech 

Dvouhra: 1. Daněk ml. (Komořany), 2. 
Bezděk (Šošůvka), 3. Těžký (Boskovice), 4. 
Klečka (Voděrady), 5. Masařík (Komořany), 
6. Krása ml. (Zbraslavec), 7. Gyurgyik (Vy-
sočany), 8. Kutil L. (Blansko), 9. Koudelka 
ml. (Křetín), 10. Bednář (Voděrady), 11. Po-
lívka R. (Žďárná), 12. Kutil Š. (Blansko), 13. 
Procházka O. (Blansko), 14. Suchý (Boskovi-
ce), 15. Svěrák (Boskovice), 16. Ondroušek 
(Němčice).

Čtyřhra: 1. Klečka, Bednář (Voděrady), 
2. Daněk ml., Masařík (Komořany), 3. Kutil 
L., Kutil Š. (Blansko), 4. Těžký, Gyurgyik 
(Boskovice, Vysočany), 5. Švancara, Krása 
ml. (Zbraslavec), 6. Zouhar, Žáček (Vysoča-
ny), 7. Procházka, Beneš (Blansko, Adamov), 
8. Bezděk, Petlach (Šošůvka). 

Okresní bodovací turnaj mládeže 
v Olešnici

Nejmladší žactvo: 1. Pokorný (Letovice), 
2. Novohradský (Petrovice), 3. Andrle (Leto-
vice), 4. Zukal (Vysočany).

Mladší žactvo: 1. Horváth T. (Boskovice), 
2. Mazal (Křetín), 3. Pokorný (Letovice), 4. 
Bačovský (Křetín).

Starší žactvo: 1. Koudelka (Křetín), 2. 
Švancarová (Zbraslavec), 3. Horváth T. (Bos-
kovice), 4. Holík (Letovice).

Dorost: 1. Koudelka (Křetín), 2. Koudelka 
(Křetín), 3. Holík (Letovice), 4. Sedláčková 
(Olešnice). 

šachy
KP II: Lipovec C – Boskovice 4,5:3,5, 

Flašar, Kunc, Kratochvíl M.1, Ševčík Mi-

loš, Nečas, Kratochvíl J. 0,5 – Marcikán 1, 
Ševčík, Hubený, Veselý. Rudice – Kuřim B 
3,5:4,5, Rada Michal, Klinkovský Jiří, Klin-
kovský Jakub 1, Polách 0,5 – Lipovec B – 
Blansko 5:3, Fajstl, Flašar, Ševčík Milan 1, 
Hloušek, Ševčík D., Ševčík Luboš, Drahovzal 
0,5 – Senáši 1, Palaš, Polách, Kovář, Moc M. 
0,5. Adamov B – Sloup B 5,5:2,5, Švehla, 
Masák, Loubal 1, Šmehlík, Bednář, Trmač, 
Wiezner, Mikuš 0,5 – Pokladník, Hudec, 
Sedlák, Špičák, Drochytka 0,5. Vyškov A – 
Sloup 7:1, Němec, Baláž 0,5. Vyškov B – Li-
povec C 5,5:2,5, Kratochvíl 1, Ševčík Miloš, 
Longhin, Svoboda 0,5. Blansko – Adamov B 
5,5:2,5, Moc R., Polách, Moc M., Senáši 1, 
Hroza, Saida, Palaš 0,5 – Wiezner 1, Šmehlík, 
Bednář, Trmač 0,5. Boskovice – Lipovec B 
2:6, Hubený, Boháček, Veselý, Schůrek 0,5 - 
Fajstl, Plch, Ševčík Luboš, Ševčík Milan 1, 
Hloušek, Flašar, Ševčík D., Drahovzal 0,5. 
Jevíčko – Rudice 2,5:5,5, Rada Michal, Ma-
tuška, Klinkovský Jiří, Klinkovský Jakub 1, 
Nejezchleb, Crhonek, Dvořáček 0,5. 
  1.  Lipovec B  6  6  0  0  29,5  18
  2.  Kuřim B  6  5  1  0  29,0  16
  3.  Tišnov  6  5  0  1  33,0  15
  4.  Rudice  6  5  0  1  30,5  15
  5.  Vyškov A  6  3  2  1  31,0  11
  6.  Blansko  6  3  0  3  26,5  9
  7.  Vyškov B  6  2  1  3  21,5  7
  8.  Adamov B  6  2  0  4  20,0  6
  9.  Boskovice  6  1  0  5  18,0  3
  10.  Lipovec C  6  1  0  5  18,0  3
  11.  Sloup  6  1  0  5  17,0  3
  12.  Jevíčko  6  0  0  6  14,0  0

Základní soutěž: Lipůvka – Němčice 
5:0, Kaderka, Fiala, Sapák, Poláček, Honzák. 
Kunštát – Rovečné B 4,5:0,5, Mikulčický, 
Blažek, Záboj, Chloupek 1, Libiš 0,5 – Šutera 
0,5. Vanovice – Lipovec F 2,5:2,5, Hrabal 1, 
Turzo, Přibyl, Kubín 0,5 – Petržela 1, Dole-
žel, Rimpler, Cetkovský 0,5. Lipovec F – Li-
půvka 0,5:4,5, Rimpler 0,5 – Fiala, Sapák, 
Honzák, Mihola 1, Poláček 0,5. Rovečné B 
– Vanovice 2,5:2,5, Čermák, Dostál 1, Daniel 
0,5 – Turzo, Přibyl 1, Hrabal 0,5. Němčice – 
Kunštát 1:4, Prokop 1 – Libiš, Mikulčický, 
Blažek, Záboj 0,5. 
  1.  Kunštát  5  4  1  0  20  13
    Lipůvka  5  4  1  0  20  13
  3.  Lipovec F  5  1  2  2  9,5  5
  4.  Rovečné B  5  1  1  3  9  4
  5.  Vanovice  5  0  3  2  9,5  3
  6.  Němčice  5  0  2  3  7  2

volejbal
KP I muži: TJ Lokomotiva-Ingstav – TSR 

Letovice 3:2 (23, 16, -21, -23, 11) a 3:0 (18, 
17, 17). 
  1.  Šlapanice  18  18  0  0  54:12  36
  2.  Ingstav  18  13  5  0  41:27  31
  3.  Letovice  18  10  8  0  37:32  28
  4.  Židenice  18  9  9  0  40:33  27
  5.  Komárov  16  8  8  0  29:31  24
  6.  Tišnov  18  6  12  0  28:42  24
  7.  MS Brno  16  7  9  0  28:33  23
  8.  Poštorná B  18  4  14  0  21:45  22
  9.  Dědice  16  3  13  0  17:40  19

 (bh)

O pohár města Boskovice – Ar-
tézia Cup 2011, účastníci: Bosko-
vice A, Blansko B, Kunštát, Svita-
vy, Boskovice B, Kuřim, Březová 
nad Svitavou. 

DAHEPO CUP 2011, účastníci: 
Boskovice starší dorost, Lipůvka, 
Olešnice, Vavřinec, Benešov, Leto-
vice, Kořenec, Drnovice.

Sobota 22. 1.: 10.00 Letovice – Oleš-
nice, 12.00 Benešov – Lipůvka, 14.00 
Boskovice A – Svitavy, 16.00 Boskovice 
B – Březová. 

Neděle 23. 1.: 10.00 Blansko B – Ku-
řim, 12.00 Kořenec – Drnovice, 14.00 Bo-
skovice dor.- Vavřinec.

Pátek 28. 1.: 19.00 Letovice – Bosko-
vice dor. 

Sobota 29. 1.: 11.00 Kuřim – Svitavy, 
13.00 Kunštát – Boskovice B,16.30 Ko-
řenec – Lipůvka, 18.30 Drnovice – Vavři-
nec.

Neděle 30.1.: 14.00 Blansko B – Březo-
vá,16.00 Benešov – Olešnice.

Sobota 5. 2.: 13.00 Boskovice A – Kun-
štát, 15.00 Boskovice B – Svitavy, 17.00 
Boskovice dor. – Drnovice.

Neděle 6. 2.: 10.00 Kuřim – Bře-
zová,12.00 Kořenec – Olešnice, 14.00 

Letovice – Lipůvka, 16.00 Benešov – 
Vavřinec.

Sobota 12.2.: 10.00 Vavřinec – Koře-
nec, 12.00 Kunštát – Svitavy, 14.00 Bos-
kovice dor. – Lipůvka. 

Neděle 13.2.: 11.00 Letovice – Bene-
šov, 13.00 Boskovice A – Březová, 15.00 
Boskovice B – Blansko B, 17.00 Olešnice 
– Drnovice.

Pátek 18.2.: 19.00 Boskovice dor. – 
Olešnice.

Sobota 19.2.: 14.00 Březová – Kunštát, 
16.00 Kořenec – Benešov, 18.00 Vavřinec 
– Lipůvka.

Neděle 20.2.: 12.00 Letovice – Drnovi-
ce, 14.00 Boskovice A – Blansko B, 16.00 
Boskovice B – Kuřim.

Sobota 26.2.: 10.00 Olešnice – Lipův-
ka, 12.00 Kunštát – Kuřim, 14.00 Boskovi-
ce A – Boskovice B, 18.00 Boskovice dor. 
– Kořenec, 20.00 Letovice – Vavřinec.

Neděle 27.2.: 16.00 Blansko B – Svita-
vy, 18.00 Benešov – Drnovice.

Pátek 4.3.: 19.00 Blansko B – Kunštát.
Sobota 5.3.: 11.30 Svitavy – Březová, 

13.30 Boskovice A – Kuřim, 17.00 Koře-
nec – Letovice, 19.00 Olešnice – Vavřinec.

Neděle 6.3.: 10.00 Drnovice – Lipůvka, 
12.00 Boskovice dor. – Benešov. 

los zimních fotbalových turnajů v Boskovicíchlos zimních fotbalových turnajů v Boskovicích



úterý 11. ledna 2011 JAKÝ BYL ROK 201016

V loňském roce zemřeli dvě výrazné osobnosti  našeho regionu. V pátek 16. dubna v Římě nejvýznamnější český 
teolog, boskovický rodák, kardinál Tomáš Špidlík (na snímku), v srpnu pak básník, dramati k, překladatel, lite-
rární historik a výtvarník Ludvík Kundera z Kunštátu.  Foto Petr Chovanec

V polovině června se nad částí  Blanenska přehnala bouřka s přívalovým deštěm a silným větrem. V Blansku 
zemřela pod podajícím stromem žena, značné škody zanechal živel v chatové oblasti  v Jedovnicích.  
 Foto Pavel Šmerda

V Boskovicích se konal druhý ročník soutěže Miss Zrcadlo. Letošní vítěz-
kou se stala sedmnácti letá studentka gymnázia v Rájci-Jestřebí Karolína 
Skotáková, hostem večera byl zpěvák Petr Bende. 
 Foto Lenka Oplušti lová

Lažany a Lipůvku spojila nová cyklostezka. Chodci a cyklisté tak už ne-
musejí mezi oběma obcemi hazardovat se životem na frekventované 
silnici I/43.  Foto Pavel Šmerda

Protagonisté oblíbených seriálů TV Nova Ulice a Ordinace v růžové za-
hradě 2 Jan Šťastný, Miluše Bitt nerová, Patricie Solaříková, Zuzana Vej-
vodová a Anna Fixová zahájili ve westernovém městečku v Boskovicích 
charitati vní projekt Veselá koza.  Foto archiv TV NOVA

Tisíce lidí navští vily Hrnčířský jarmark v Kunštátě. Obdivovaly práce 
dvou stovek keramiků a zhlédly bohatý kulturní program, ve kterém 
vystoupili např. Marek Ztracený, Xindl X a další.  Foto Pavel Šmerda

Na přehradě Křetí nce se uskutečnily závody populárních Dračích lodí. 
V regionu to bylo vůbec první představení těchto plavidel. Pořadatele 
překvapil velký počet startujících. Do zápolení se zapojily také téměř 
všechny místní části  Letovic.  Foto Radim Hruška

Úspěšný rok má za sebou zpěvačka Tereza Kerndlová. V únoru získala 
Hudební cenu televize Óčko v kategorii Pop & Dance, v srpnu nafoti la 
svůj první kalendář, v listopadu nazpívala ústřední píseň k nové ani-
mované pohádce a ve druhé polovině roku začala s připravou nové 
desky, která má vyjít na jaře. Novou desku, tentokrát fi lmových melo-
dií, vydal i její tatí nek Laďa, navíc sérií krásných koncertů oslavil svoje 
65. narozeniny.  Foto Pavel Šmerda

I v loňském roce umírali na silnicích našeho regionu lidé. Celkem vyhaslo 
14 životů.  Foto Pavel Šmerda

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle požehnal v Sebranicích nové obecní sym-
boly, prapor a znak.  Foto Pavel Šmerda

Boskovické koupaliště se dočkalo kompletní rekonstrukce. Lidé mají k dis-
pozici plavecký bazén i řadu relaxačních prvků.  Foto Radim Hruška

V Olešnici přibylo další muzeum. Návštěvníci v něm najdou veterány české 
provenience a obrazy znázorňující Olešnici a okolí.  Foto Radim Hruška
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