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Kamila Sladká z Lažan zažila záplavy v Austrálii
Pavel Šmerda

Brisbane - Severovýchod Aus-
trálie zasáhly nejhorší záplavy za 
posledních 40 let. Jedním z nejpo-
stiženějších míst bylo Brisbane, 
hlavní město státu Queensland. 
Bahnitou vodou tam bylo zasaženo 
na 30 tisíc domů a kanceláří. Zápla-
vy v Austrálii připravily za několik 
týdnů o život 26 lidí. 

Už více než rok tráví v Austrálii 
se svým přítelem Kamila Sladká 
z Lažan. „Minulý rok v lednu jsme 
se vydali do Brisbane. Hlavním 
cílem bylo zdokonalit se v angličti-
ně,“ vysvětlila s tím, že o hlavním 
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Cena vody se letos nezmění

Bohumil Hlaváček, hrr

Boskovice - Situace v boskovické 
nemocnici se nelíbí tamním zastupi-
telům za Věci veřejné. Narážejí pře-
devším na fakt, že se z nemocnice 
chystalo odejít devět lékařů z chirur-
gie a provoz oddělení by tak byl váž-
ně ohrožen. I když se vedení zdravot-
nického zařízení podařilo tuto hroz-
bu zažehnat, primářka boskovické 
radiologie Kamila Krausová spolu 
se stranickou kolegyní z dětského 

oddělení Martinou Přichystalovou 
nejsou spokojené s prací jednatele 
nemocnice Rostislava Vernera. 

Lékařky jej viní z toho, že 
v důsledku jejich postoje vypsal 
výběrová řízení na post primáře 
jejich oddělení. „Jako odbornic si 
jich vážím, myslím však, že vzhle-
dem ke svému názoru na vedení 
nemohou tyto funkce vykonávat, to 
by žádný manažer netoleroval,“ při-
pustil Verner. Ten chce nově obsadit 
primariáty na chirurgii a interně.

Obou primářek se veřejně zastal 
na tiskové konferenci ministr škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Josef 
Dobeš. „Myslím, že je nepřípustné, 
aby se spojovala politika s výko-
nem odborné práce. Nechápu, proč 
nebyly obě doktorky jmenované do 
dozorčí rady nemocnice, i když o to 
měly zájem. Je logické, aby tam jako 
opoziční zastupitelky byly, místo 
toho v ní až na jednoho člena soci-
ální demokracie jsou jen příslušníci 
stran radniční koalice,“ řekl.

Verner reagoval okamžitým svo-
láním tiskové konference o hodinu 
a půl později do prostor vzdálených 
minutu chůze od místnosti, kde se 
konala akce ministra Dobeše. Před 
novináři se snažil obhájit svoje 
postoje ke kauze, chování obou 
lékařek odsoudil. „Na začátku ledna 
se konalo tradiční novoroční setkání 
zaměstnanců nemocnice s vedením 
města. Kolegyně Krausová mne 
nazvala nekompetentním manaže-
rem a mocipánem, aniž by k tomu 

měla nějaké konkrétní důvody,“ 
nelíbí se mu jednoznačně. Podle 
něj obě primářky zatahují politi-
ku na půdu nemocnice. „Odmítám 
rovněž jejich tvrzení, že se schyluje 
k privatizaci nemocnice. Ta již pri-
vátním subjektem je, patří městu, 
nechystá se ani změna vlastníka, 
z čehož jsem obviňován,“ odmítl 
rozhodně spekulace Verner.

Podle Krausové přinesou vážné 
problémy i výpovědi gastroentero-
loga, kardiologa a dětské kardio-

ložky. „Za jejich odbornosti nemá 
vedení zastoupení a přitom s nimi 
ani nijak výrazně nejedná,“ uved-
la Krausová. To jednatel připustil 
jen v jednom případě. „Když se 
na mne tento kolega obrátil, neměl 
jsem bohužel čas na jednání, pak již 
neměl snahu on. V dalších přípa-
dech se jedná o dlouho avizovaný 
odchod do Německa a založení sou-
kromé privátní praxe, což nemohu 
ovlivnit,“ vysvětlil Verner. 

 Další podrobnosti na str. 4 

Dvěma primářkám se nelíbí způsob vedení zdravotnického zařízení, jednatel jejich chování odsuzuje

Věci veřejné kriti zují chod boskovické nemocnice

Moderní 
pracoviště

V blanenské nemocnici 
otevřeli minulý týden nový 
pavilon jednodenní péče.
 Více na str. 5

Herec rád jezdí 
na kole

Rozhovor s hercem, bavičem 
a moderátorem Petrem 
Nárožným o práci a životě.

 Více na str. 3

Bednář míří do 
HFK Olomouc

Blanenský kapitán trénuje 
s týmem moravskoslezské 
fotbalové ligy.
 Více na str. 10

městě státu Queensland se říká, že je 
to místo, kde je z 365 dní v roce 300 
slunečných. „V poslední době se to 
bohužel moc nepotvrdilo. Z neustá-
lého deště, který trval nejméně tři 
měsíce, tady vznikla největší kata-
strofa za posledních čtyřicet let,“ 
uvedla Kamila.

Společně s přítelem bydlí v měst-
ské části Kangaroo Point. „Od centra 
Brisbane nás dělí pouze řeka, takže 
za normálních okolností zabere 
cesta do města okolo deseti minut. 
Používáme veřejnou dopravu, což 
jsou malé loďky, které umožní 
rychlou přepravu z jednoho břehu 
řeky na druhý. Teď je to samozřej-
mě složitější...,“ doplnila. 

Jak se svěřila, jelikož zápla-
vy zasáhly nejprve severní část 
Queenslandu, pozorovali tuhle 
katastrofu s hrůzou pouze v tele-

vizi. „Bohužel v průběhu jednoho 
měsíce jsme se dozvěděli, že zápla-
vy se budou rozšiřovat a postihnou 
i Brisbane. Najednou jsme vše viděli 
na vlastní oči, neustále jsme chodili 
sledovat řeku, jak stoupá a postup-
ně zaplavuje zahrady, domy, krásné 
procházkové trasy, zástavky pro 
loďky. A nejen zaplavuje, ale bere 
s sebou a ničí vše v okolí. Záplavám 
jsme byli opravdu blízko, řeka nás 
obklopuje ze všech stran, protože 
Kangaroo Point je takový malý 
poloostrůvek, který vyčnívá do 
řeky. Náš apartmán se nachází při-
bližně 700 metrů od břehu, naštěstí 
na kopci, takže jsme byli naprosto 
v bezpečí a nemuseli se bát. Spous-
tu lidí ale přišlo při záplavách o svůj 
majetek, téměř o všechno,“ prozra-
dila Kamila Sladká. 

 Pokračování na str. 15

Blanensko a Boskovicko - Cena 
vody se pro obce sdružené ve Svaz-
ku vodovodů a kanalizací měst 
a obcí pro rok 2011 nemění. Potvr-
dil to Jiří Crha, který je od konce 
minulého roku jeho předsedou. Ve 
funkci vystřídal jako místostaros-
ta města Blanska Jindřicha Krále. 
V předsednictvu je nováčkem ještě 
Jiří Rydval, který nahradil bývalého 
černohorského starostu Bohumila 
Hlavičku. 

„Na prvním zasedání padaly návr-
hy na navýšení, ale prosadil jsem 
zachování stávající ceny, která je 
i tak v republikovém měřítku mimo-
řádně vysoká,“ uvedl Crha. Jak řekl, 
v prvé řadě chce prověřit hospo-
daření svazku. „Problém je v tom, 
že trend daný z Bruselu víceméně 
nabádá ke zvyšování ceny. Jako svůj 
závazek si dávám dojednání podmí-
nek, aby to nebylo příliš razantní pro 
obyvatele regionu. Nevím, jestli se 

mi to podaří, ale za pokus to stojí,“ 
myslí si. Nedodržení evropských 
podmínek by však mohlo znamenat 
vracení velkého balíku peněz na již 
provedené či prováděné akce, to je 
reálná hrozba. 

Podle Crhy je tudíž třeba hlídat 
i hospodaření Vodárenské akciové 
společnosti. „I zde se musí hledat 
úspory. Jako první krok vidím to, 
že se cena nemění. To se povedlo 
málokde.  Pokračování na str. 2

Starosta Letovic chce zvýšit 
počet městských strážníků

Letovice - Letovičtí radní se pravděpodobně budou zabývat zvýšením 
počtu městských strážníků. Podle slov tamního starosty Vladimíra Stejska-
la jsou současní čtyři muži zákona málo.

„Po zrušení obvodního oddělení v Černé Hoře mají nyní letovičtí policisté 
rozšířený rajón, proto už nemají takový prostor na problémy města. Budu 
tedy dávat návrh na rozšíření městské policie alespoň o jednoho člověka, pro-
tože ve čtyřech lidech se to nedá zvládnout a nefunguje ani nepřetržitá služba. 
Je potřeba zajistit bezpečný chod města a místních částí,“ řekl starosta. 

Podle něho by měl být na tisíc obyvatel jeden strážník, Letovičtí by jich 
tak potřebovali zhruba šest až sedm. To je ale v tuto chvíli nereálné.  (hrr)

Znaky měst a obcí vytvořily Znaky měst a obcí vytvořily 
na Regiontouru nový rekordna Regiontouru nový rekord

Brno - Do České banky rekordů byla v den zahájení cestovatel-
ského veletrhu Regiontour 2011 v Brně připsána další položka. 
Zasloužily se o ni děti  z celé republiky, které se zapojily do akce 
uspořádané v rámci kampaně zaměřené na třídění odpadů. 

Pořadatelé zadali úkol – vytvořit znak města či obce o rozměru 
metr krát metr, ale pouze z odpadových materiálů. Do práce se 
hned pusti ly i děti  ze škol našeho okresu – například z Adamova, 
Blanska, Boskovic, Černé Hory, Jedovnic, Kotvrdovic (na snímku), 
Křti n, Letovic, Olomučan, Rájce-Jestřebí a dalších. Do uzávěrky tak 
vzniklo v celé republice 1025 znaků, více než polovina byla prezen-
tována přímo na výstavišti . 

Mezi vystavenými byl například i znak městyse Jedovnice. Děti  
ho vytvořily z vyřazených skleněných dvířek staré skříně, na které 
vyskládaly mozaiku z kousků barevných PET lahví a „zlatých“ vnitř-
ků bonboniér. Modrý jelen se zlatými parohy, kopyty a jazykem 
v červeném poli jim dal sice zabrat, ale tato neotřelá skládačka, 
která proti  světlu připomíná starobylou vitráž, předčila i původní 
očekávání autorů. Do galerie pětatřiceti  znaků Jihomoravského 
kraje byly vybrány práce školáků ze Křti n, Letovic, Kotvrdovic a Ráj-
ce-Jestřebí. (ama)  Foto archiv

Tříkrálová sbírka 
byla rekordní

Blansko - 1 339 476 korun. To je 
výsledek letošní Tříkrálové sbírky 
na Blanensku a Boskovicku. „Díky 
štědrosti našich dárců jsme dosáhli 
výtěžku, který je o více než 100 000 
korun vyšší než z roku 2010. Tyto 
peníze půjdou např. na prázdninové 
akce pro zdravotně a sociálně zne-
výhodněné děti, provoz střediska 
humanitární pomoci, rozvoj terén-
ních služeb pro seniory a zdravotně 
postižené a zvýší kvalitu pomoci 
lidem, kteří jsou zasaženi živelnou 
katastrofou,“ řekla koordinátorka 
sbírky za Oblastní charitu Blansko 
Marie Sedláková.  (pš)

Žena zemřela 
pod traktorem
Sloup - Tragicky skončila v sobo-

tu 15. ledna kolem druhé hodiny 
odpolední cesta pro dřevo do lesa 
nedaleko Sloupu. Třiačtyřicetiletý 
řidič traktoru tam při jízdě z kop-
ce dostal smyk a převrátil traktor, 
za nímž měl zapojenou vlečku se 
dřevem. Z traktoru při tom vypad-
la šestapadesátiletá spolujezdkyně, 
dostala se přímo pod kabinu, která 
ji přimáčkla. Žena na místě svým 
vážným zraněním podlehla. Řidič 
traktoru byl zraněn lehce, v kabině 
byl ještě další spolujezdec, kterému 
se nic nestalo. Policisté nezjistili, 
že by řidič před jízdou požil alko-
holické nápoje. Na traktoru vznikla 
škoda asi padesát tisíc korun.  (hrr)

Většina chirurgů  
stáhla výpovědi
Boskovice - Krizový stav ohled-

ně chirurgie v boskovické nemocni-
ci se zlepšil. Po jednání s vedením 
zařízení totiž stáhlo své výpovědi 
podané v rámci akce Děkujeme, 
odcházíme! šest ze sedmi kmeno-
vých lékařů. Od prvního března by 
tak měl odejít jen jeden plus dva, 
kteří pracovali na částečný úvazek 
(0,2 a 0,4).

„Jednání s lékaři bylo veli-
ce korektní, nekladli si přehnané 
požadavky. Je ale nutné říci, že 
výzvu i nadále podporují a v nemoc-
nici zůstali z loajality, aby neohro-
zili chod chirurgického oddělení,“ 
uvedl jednatel zařízení Rostislav 
Verner.

Podle něj bude do budoucna nut-
né komplexně řešit personální obsa-
zení a další směřování oddělení. 
Nyní je vypsané výběrové řízení na 
primáře chirurgie. Konkrétní jméno 
má padnout do konce února.  (hrr)

Brisbane.  Foto archiv Kamily SladkéBrisbane.  Foto archiv Kamily Sladké



Bohumil Hlaváček

Vavřinec - Ve 
Vavřinci pod-
zimní komunál-
ní volby změny 
ve vedení obce 
nepřinesly. Spolu 
s místostarostou 
Josefem Sedlá-
kem jej bude nadále řídit starosta 
Miloslav Novotný.

Již čtvrté volební období, nemý-
lím-li se...

Je to tak. Vážím si toho, že 
lidé tímto způsobem asi ocenili 
moji práci a děkuji jim za důvěru. 
Zastupitelstvo se nijak radikálně 

nezměnilo, došlo jen k drobným 
generačním úpravám Dá se říct, 
že budeme pokračovat v nastoupe-
ném trendu.

Hlavní akcí v uplynulém období 
bylo zatravnění fotbalového hřiš-
tě. Spokojenost?

To se povedlo zrealizovat úspěš-
ně. Jsme spokojení s tím, jak to teď 
v tomto směru funguje. Oceňuji 
práci kluků z výboru tělovýchovné 
jednoty. Mají kolem třicítky a snaží 
se maximálně. Provozní náklady 
hradíme z prostředků obce, peníze 
na činnost si už zajišťují s naší čás-
tečnou pomocí sami. Když to spo-
čítáme, činí to z naší strany asi dvě 
stě tisíc ročně.

Co vás čeká nyní?
Už v loňském roce jsme zača-

li ve Veselici opravovat kulturní 
dům. V květnu skončí první etapa. 
Do provozu se dá nová knihovna, 
byt správce a hasička. Ta bude 
takovým dárkem k devadesátinám 
místního sboru. Oslavy plánujeme 
současně s pouťovými. Na kulturní 
dům máme úvěr ve výši čtyř milio-
nů, celková hodnota bude činit šest. 
Na další pokračování rekonstrukce 
budeme ještě hledat dotační tituly. 
To se potáhne pravděpodobně celé 
volební období.

Uvažujete o další stavbě…
Máme schválenu dotaci na 

sběrný dvůr. Ten vznikne v areálu 

bývalého zemědělského družstva, 
stavět se začne na podzim, dokon-
čení je plánováno na příští rok. 

Celá ta lokalita by tak měla být 
již v pořádku, toto bude poslední 
úprava.

Jak jste spokojení se sezonou na 
vaší rozhledně?

Byla taková standardní. Letí to, 
letos bude v provozu již deset let. 
Otevírali jsme ji v srpnu 2001. 
Neplánujeme žádné speciální 
oslavy výročí, jen o velikonočním 
jarmarku bude v knihovně výstav-

ka panelů s fotografi emi z akcí na 
rozhledně. 

Co se týče provozu, přesná čísla 
ještě neznáme. Sezona ale rekordní 
nebyla, odhadujeme ji na zhruba 
patnáct tisíc návštěvníků. Mír-
ný pokles turismu je cítit i u nás, 
lidé hlavně trochu méně utráceli 
za suvenýry. Provoz je ale stále 
ziskový, průvodci si na sebe vydě-
lají bez problémů. Stavba totiž 
patří Telefonice, my ji platíme jen 
symbolický nájem za užívání scho-
diště. Kupujeme vstupenky, inves-
tujeme do nákupu suvenýrů. Je to 
výhodné, ale žádné obrovské zisky 
z toho samozřejmě nejsou. Roz-
hledna nám ale dělá jméno, je už 
všeobecně známá. 
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Novotný: Rozhledna bude v provozu již deset let

U nás ojedinělé plemeno vyniká kvalitou masa a nenáročností  chovu

V Ohradě chovají Highland

náš rozhovornáš rozhovor

KRIMI KRIMI

Vandal zničil 
domovní zvonky

Blansko - Zvonkové tablo u jed-
noho z bytových domů v Blansku se 
stalo terčem zatím neznámého vanda-
la. Ten si asi myslel, že jeho obyva-
telé nepotřebují, aby je kdokoliv nav-
štěvoval. U vchodových dveří proto 
vytrhl ze zdi domu zvonky i s tablem, 
v němž byly umístěny. Způsobil tak 
škodu asi devět tisíc korun.  (hrr)

Vykradli
tři prodejny

Boskovicko - Hned do tří prode-
jen potravin se během noci na úterý 
18. ledna vydali krást zloději. Zají-
mali je hlavně cigarety různých zna-
ček, kterých si z obchodů ve Žďárné 
a v Šebetově odnesli za asi dvě stě 
deset tisíc korun. V další prodejně 
v Cetkovicích si lup v podobě šest-
nácti kartonů cigaret sice připravili, 
ale nakonec jej nechali na místě. 
Na zařízení prodejen a tabákovém 
zboží vznikla majitelům škoda při-
bližně 223 tisíc korun. Jednotlivé 
případy policisté dál šetří.  (hrr)

Policie už zná 
muže, který 

ujel od nehody
Blansko - Blanenští dopravní 

policisté už znají jméno muže, který 
v podvečer 29. prosince loňského 
roku srazil v blanenské Nádražní 
ulici muže. Těžce zraněného navíc 
nechal na místě a od nehody ujel. 
Je jím třiatřicetiletý muž z Blanen-
ska. Policistům se ke sražení chodce 
doznal, nyní je podezřelý ze spáchá-
ní trestného činu těžké ublížení na 
zdraví.  (hrr)

Ukradl sochu 
ve tvaru květu
Kunštát - Na sochu ve tvaru kvě-

tiny, která byla umístěna v centru 
Kunštátu, si udělal zálusk zloděj. 
Umělecké dílo ukradl a jeho maji-
teli tak způsobil škodu za asi sto 
padesát tisíc korun.  (hrr)

Tři řidiči byli 
brzy ráno opilí
Blanensko a Boskovicko - Na to, 

jestli řidiči nejedou ráno do práce 
pod vlivem zbytkového alkoholu, se 
zaměřili v pondělí 17. ledna blanen-
ští policisté. Od čtvrté hodiny ranní 
proto hlídkovali na nejvýznamněj-
ších silnicích v okrese. Během akce 
odhalili tři řidiče, kteří před jízdou 
pili alkohol. U jednoho z nich decho-
vá zkouška ukázala 0,23, u druhého 
0,65 a u třetího 0,72 promile. Řidi-
čům byla na místě zakázána další 
jízda a zadržen řidičský průkaz.

V sítě policejních kontrol uvízl 
také muž, který měl zákaz řízení. 
Je tak nyní podezřelý ze spáchání 
trestného činu maření úředního 
rozhodnutí a výkonu. Různých 
přestupků se dopustilo také dalších 
šestnáct lidí za volantem. V blo-
kových pokutách zaplatili celkem 
devět tisíc korun. Kontroly se 
nevyhnuly ani řidičům linkových 
autobusů. U nich však policisté 
nenašli žádné závady, pochybení 
ani alkohol v dechu.  (hrr)

Řidič mopedu 
jel opilý

Ráječko - Hned několika pře-
stupků se v sobotu 15. ledna krátce 
po půlnoci dopustil sedmadvace-
tiletý řidič mopedu, kterého zasta-
vili policisté v Ráječku. Za řídítka 
usedl pod vlivem alkoholu, decho-
vá zkouška u něj prokázala 0,84 
promile. Muž poté policistům při-
znal, že vypil tři dvanáctistupňová 
piva. Kromě toho neměl na hlavě 
ochrannou přílbu, moped neměl 
řádně zapsaný v registru silničních 
vozidel a nesplňoval technické pod-
mínky. Řidiči byla zakázána další 
jízda a případ bude předán k řešení 
správnímu orgánu.  (hrr)

Zmizely sluneční
panely

Velké Opatovice - Zřejmě sou-
kromou elektrárnu si bude chtít 
postavit zloděj, který ukradl ze 
staveniště ve Velkých Opatovicích 
fotovoltaické panely. Zloděj se pro-
stříhal plotem a ukradl pětašedesát 
kusů panelů. Škoda se vyšplhala na 
652 tisíc korun.  (hrr)

V noci popíjel
a sedl za volant

Kunštát - Policejní hlídka zasta-
vila ve středu 12. ledna v ranních 
hodinách v Kunštátě osobní vozidlo 
Škoda Felicia, které řídil čtyřiatřice-
tiletý muž. Ten při kontrole nadýchal 
2,53 promile. Policistům se přiznal, 
že popíjel v nočních hodinách. Řidi-
či byla zakázána další jízda a byl mu 
odebrán řidičský průkaz.  (hrr)

Pes našel 
zloděje šrotu

Dolní Lhota - Blanenští policisté 
chytili přímo při činu dva zloděje, 
kteří se vloupali do sběrného dvora 
v městské části Blanska Dolní Lho-
tě. Podařilo se to hlavně kvůli dobré 
práci policejního psovoda. 

Muži ke sběrnému dvoru přije-
li osobním vozem Škoda Favorit, 
dostali se přes plot a ze dvora pak 
do auta odnosili asi osmdesát kilo-
gramů různých měděných kabelů 
a vodičů. Jeden z pachatelů se snažil 
při příjezdu pracovníků bezpečnost-
ní agentury skrýt za zaparkovaným 
vozidlem, bylo však zřejmé, že na 
místě nebyl sám. Policisté proto na 
místo vyslali policejního psovo-
da, který se společně se služebním 
psem vydal na obhlídku areálu. 

Asi po deseti minutách pes obje-
vil muže ukrytého za hromadou 
kovového odpadu. Oba pachatelé 
ve věku devětadvaceti a třiatřiceti 
let jsou nyní podezřelí ze spáchání 
trestného činu krádeže. Způsobili 
škodu za asi dva tisíce korun.  (hrr)

Při akci pomáhal
také vrtulník

Blanensko a Boskovicko - Při 
běžných silničních kontrolách 
zůstávají některé přestupky řidi-
čů nepovšimnuty. Jinak tomu ale 
bylo uplynulý čtvrtek. Blanenští 
dopravní policisté si totiž na pomoc 
pozvali vrtulník vybavený speciál-
ním monitorovacím zařízením. To 
odhalilo například jeden z častých 
nešvarů řidičů, a sice předjíždění na 
plné čáře. Při tomto jednání byli při-
stiženi celkem čtyři řidiči osobních 
aut. Jeden z hříšníků navíc před-
jížděl na plné čáře hned dvě osob-
ní auta a ještě jeden kamion, a to 
v jednom z nejnebezpečnějších úse-
ků tahu z Brna na Svitavy, na místě 
známém jako Černohorské lesy.

„Dohled vrtulníku nad silničním 
provozem má výhodu v tom, že jeho 
monitorovací zařízení může zdoku-
mentovat souběh více dopravních 
přestupků jednoho řidiče na delším 
úseku silnice,“ upozornila blanen-
ská policejní mluvčí Iva Šebková.

Do akce bylo ve čtvrtek zapojeno 
jedenáct policistů. Ti odhalili také 
sedm vozidel, s nimiž řidiči vyjeli 
na silnice ve špatném technickém 
stavu a dostali tak pokuty v celkové 
výši za téměř šest tisíc korun. Další 
čtyři řidiči se nepřipoutali bezpeč-
nostními pásy. Dva pak před jízdou 
popili alkohol.  (hrr)

Radim Hruška

Vísky - Zajímavý pohled se 
v těchto dnech naskýtá lidem, kte-
ří se pohybují kolem Agrocentra 
Ohrada ve Vískách. Na tamních 
pastvinách se totiž pohybuje u nás 
málo známý druh skotu. Přesněji 
Highland - Skotský náhorní skot. 

Jedná se o velmi tvrdé a odolné 
plemeno, které pochází ze Skotska. 
To potvrzuje i fakt, že nepotřebuje 
žádné ustájení. Celoročně totiž žije 
na pastvě. Mezi chovateli je Highland 
oblíbený hlavně kvůli svému jemné-
mu a šťavnatému masu, které je žáda-
né především na steaky. Ve Vískách 
mají zatím deset jalovic a jednoho 
mladého býčka. Do budoucna plánují 
rozšíření chovu a jeho využití na mas-
né regionální výrobky.

„Máme pastviny, které potřebuje-
me je pro koně. Je jich ale více, pro-
to jsme uvažovali, které plemeno 
skotu na ně pořídit. Nakonec jsme 
skončili u Highlandu. Má atraktiv-
ní vzhled. Pro lidi je to novinka, 
protože na jižní Moravě není příliš 
rozšířené. Navíc má velmi kvalitní 
maso, které je chuťově podobné 
zvěřině. Výhodou jsou také malé 
nároky na chov, protože žije celo-
ročně na pastvě. V zimě se sice musí 
přikrmovat, ale jen senem, nepouží-
vají se žádné směsi. Maso je tak vel-
mi kvalitní a zdravé,“ popsal majitel 
Agrocenta Ohrada Karel Kamba.

Jalovice Highlandu se připouští 
ve věku zhruba dva a půl roku, což 
je o rok později než u běžných ple-
men. Ve Vískách začali připouštět 

v loňském roce a zhruba v červenci 
očekávají první vlastní přírůstky. 

„Chov chceme dotáhnout tak 
daleko, že budeme postupně pro-
dukovat vlastní maso. To zapadá 
do strategie, kterou společně s 
mateřskou fi rmou Orelio rozjíždí-
me. Jedná se o projekt zaměřený na 
regionální produkty z našeho regio-
nu. Vytvořit takový systém, aby se 
vědělo, z jakého býka maso pochá-
zí, abychom mohli garantovat jeho 

kvalitu. Zatím jsme na začátku, je 
to náročná cesta. Chceme se vrátit 
k hovězímu masu, které z restaurací 
takřka zmizelo,“ vysvětlil Kamba.

O tom, že má snaha cenu, svědčí 
ohlasy z veletrhu Regiontour, kde 
se Vísečtí se svými produkty pre-
zentovali. „Setkalo se to s pozitivní 
reakcí. Přípravy jsou v plném prou-
du a už na jaře bychom chtěli přijít 
s prvními regionálními produkty,“ 
dodal Karel Kamba.

Agrocentrum Ohrada bylo vytvo-
řeno především pro všechny milov-
níky klidného venkovského pro-
středí, kde se příjemně snoubí kva-
litní ubytování s nabídkou wellness, 
relaxačních a rehabilitačních služeb 
a agroturistiky. Návštěvníci v areálu 
najdou například saunu, rehabilita-
ci nebo fi tness. Mají možnost jízdy 
na koních, využívají krytý bazén 
a široké možnosti turistiky i cyklo-
turistiky. 

Highland. Skotské plemeno zaujme už na první pohled svým netradičním vzhledem.  Foto Radim Hruška

Lidé budou mít lepší příjem
Boskovice - Lidé v Boskovicích si před časem stěžovali na špatnou kva-

litu pozemního digitálního signálu televize ve městě. Do poloviny prosince 
loňského roku se na úřadě sešlo téměř dvě stě stížností. Město se proto 
obrátilo na České radiokomunikace. Výsledkem je zahájení jednání o stav-
bě digitálního dokrývače. Do jeho spuštění bude fungovat stávající analo-
gové vysílání prvního a druhého programu České televize, které mělo být 
ukončeno k poslednímu prosinci loňského roku. 

„Asi nejdůležitější zprávou pro Boskovice byl ofi ciální dopis Českých 
radiokomunikací, který starostovi poslal výkonný ředitel pro obchod a mar-
keting Kamil Levinský. V něm mimo jiné sděluje, že na základě řady stíž-
ností obyvatel města již předložili návrh na vybudování digitálního dokrý-
vače, který by zlepšil příjem DVB-T signálu. Pokud to umožní klimatické 
podmínky, bude vysílání zahájeno do konce února,“ přidal podrobnosti 
mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.  (hrr)

Počet obyvatel zůstává
prakticky stále stejný

Sychotín - Požár hospodářského 
přístavku a sousedního rodinného 
domu likvidovali hasiči v Sychotí-
ně. „Požár hasičům ohlásila majitel-
ka domu, protože se oheň chodbou 
rychle šířil na téměř celou obytnou 
část domu a kouř i šlehající plame-
ny zpozorovali také sousedé, kraj-
ské operační a informační středisko 
vyhlásilo druhý stupeň požárního 
poplachu. Na místo vyjely profesio-
nální jednotky ze stanic v Kunštátu, 
Boskovicích a Blansku a dobro-

volné jednotky z Kunštátu, Lysic, 
Olešnice, Černé Hory, Letovic 
a Bořitova,“ řekl mluvčí jihomorav-
ských hasičů Jaroslav Haid.

Požár obytné části domu se 
hasičům podařilo dostat brzy pod 
kontrolu a krátce na to také doha-
sit, většina jednotek proto postup-
ně ukončila zásah a vrátila se na 
základny. K hašení hořící hospodář-
ské přístavby domu na místě zůstaly 
tři jednotky. Požár přístavku hasiči 
pomocí dvou vodních proudů po 

dohašení lokálních ohnisek hoře-
ní zlikvidovali a zakouřený dům 
odvětrali. O majitelku domu, která 
měla zdravotní problémy, se posta-
rali přivolaní zdravotníci. Ze silně 
zakouřeného domu hasiči během 
zásahu zachránili a do bezpečí 
vynesli dva psy. 

„Požár se rozhořel od elektrické-
ho topidla v hospodářském přístav-
ku. Jeho přesnou příčinu zjišťuje 
vyšetřovatel hasičského záchran-
ného sboru ve spolupráci s poli-

cejními experty,“ doplnil Haid. 
Hospodářský přístavek o půdorysu 
zhruba devět krát tři metry požár 
téměř zničil, žár a zplodiny hoření 
i přes intenzivní zásah hasičů silně 
poškodil také větší část obytných 
místností. Rozšíření požáru na půdu 
domu se hasičům podařil zabránit. 

Celkovou škodu na starším pří-
zemním domě, který procházel 
rekonstrukcí, vyšetřovatel podle 
předběžného odhadu vyčíslil na 500 
tisíc korun.  (pš)

Požár silně poškodil rodinný dům v Sychotí ně

Blansko - Odbor vnitřních věcí 
blanenského městského úřadu zve-
řejnil počátkem roku zajímavé sta-
tistiky. Vyplývá z nich mimo jiné 
to, že k 3. lednu mělo v Blansku 
evidován trvalý pobyt 21 014 lidí. 
Ke stejnému datu loňského roku to 
bylo jen o 97 více, před třemi lety 
o 28. Počet obyvatel Blanska je tedy 
víceméně stabilizovaný, nedochází 
k žádnému dramatickému poklesu. 

„Tento fakt je pozitivní, není 
tomu všude tak. Třeba v Hodoníně 
lidí výrazně ubývá,“ říká místosta-
rosta Jiří Crha. Tajemník městského  
úřadu Josef Kupčík souhlasí. „Před 
několika lety jsme se báli, aby počet 
neklesl pod dvacet tisíc, to je tako-
vá důležitá hranice. Naštěstí se tak 
nestalo,“ líbí se mu.

Fakt, že je počet obyvatel stabil-

ní, přičítá starosta Lubomír Toufar 
tomu, že se zvyšuje komfort bydle-
ní. Byl by však rád, kdyby se zno-
vu výrazněji rozjela výstavba, a to 
zejména rodinných domů. „Jako 
vhodnou lokalitu vidím okolí sídliš-
tě Písečná, tam se prostory nabízí,“ 
poukazuje. Podle něho by se mohlo 
stavět i směrem k Horní Lhotě či ve 
Zborovcích za restaurací U Rulíšků. 
„Záleží jen na úpravě vlastnických 
vztahů s majiteli tamních pozem-
ků,“ plánuje.

V celém správním obvodu úřadu 
s rozšířenou působností Blansko žilo 
k 3. lednu 55 549 obyvatel. V samot-
ném Blansku se v roce 2010 narodilo 
místním obyvatelům 225 dětí, bylo 
uzavřeno 91 sňatků, zemřelo 179 
lidí, odstěhovalo se 357 a přistěho-
valo 296 občanů.  (bh)

Cena vody se nezmění
Pokračování ze str. 1 
I díky tomu již nejsme na těch nejvyšších příčkách v republice, kde se 

náš region pohyboval v posledních několika letech. A to přesto, že u nás 
není příliš velkých odběratelů a máme ve svazku sdružený velký počet 
malých sídel, která jsou výrazně nákladná na provoz a údržbu,“ vysvět-
luje předseda svazku. Jak dodal, dlouhodobé řešení situace ale nebude až 
tak jednoduché.  (bh) 
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Herec Petr Nárožný svoje 
filmy v televizi raději nesleduje

INZERCE

V.I.P.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

dnes se znovu setkáváte s naší 
novinkou v podobě V.I.P. strany Zrca-
dla Blanenska a Boskovicka. Pravi-
delně v každém čísle vám chceme 
přinášet aktuality ze společnosti , 
reportáže z akcí, na kterých nebudou 
chybět celebrity, rozhovory s her-
ci, zpěváky či modelkami, soutěže 
o vstupenky, ale také drby a dal-
ší 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 se známými osob-
nostmi a další. 

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

 Pavel Šmerda, šéfredaktor 
 Zrcadla Blanenska a Boskovicka

V Blansku zahrají Nedvědi, 
diváky pobaví i Jan Kraus

Zajímavý program chystá na první polovinu letošního roku Kulturní 
středisko města Blanska. A nechybí v něm ani některé lahůdky. Už 
10. února se mohou těšit příznivci bratrů Nedvědů. Honza a Franti -
šek zazpívají v Dělnickém domě. O dvanáct dní později si přijdou na 
své ti , kteří mají rádi herečku Simonu Stašovou. Divákům se představí 
v divadelní hře Shirley Valenti ne. Jedním z vrcholů jarní nabídky bude 
23. března Talk show Jana Krause aneb Hvězdy jak je neznáte. Fanouš-
ci divadla by si už dnes měli zaškrtnout datum 12. dubna, kdy přijede 
divadlo Háta s představením Jakeovy ženy.  (pš)

Miss Zrcadlo 2010
Karolína Skotáková 

míří do O2 areny
Za touhle skvělou zprávou se 

skrývá jméno Andrea Waddilová. 
Andrea působí v oblasti  vizážis-
ti ckých a kosmeti ckých služeb na 
Boskovicku teprve krátce, ale její 
práci jsme mohli vidět již na něko-
lika přehlídkách, soutěžích a show 
u nás v regionu.

„Začátkem roku jsem se dozvěděla 
o celostátní soutěži ve fotomakeupu 
s tématem Pin-up girl. Pro vizážisty 
a jejich fantazii je to poměrně roz-
sáhlý námět k tvorbě. To pro mě byla 
velká výzva,“ uvedla Andrea Waddilo-
vá s tí m, že úkolem bylo zaslat něko-
lik fotografi í s prací na toto téma. 

Jako model si vybrala Miss Zrca-
dlo 2010 Karolínu Skotákovou 
z Rájce-Jestřebí, s kterou se poprvé 
setkala u líčení fi nalistek a foce-
ní profi lových fotek Miss Zrcadlo 
2010. „Měla jsem představu o vyšší 
blondýnce, takže jsem si okamžitě 
vzpomněla na Karolínu. Byla jsem 
ráda, že moji nabídku přijala a našla 
si čas. Byla typ nejbližší mojí před-
stavě o fi nální podobě soutěžních 
snímků,“ prozradila Andrea.

K líčení a focení došlo pouhé dva 
dny před uzávěrkou soutěže. „Bylo 
to s vědomím, že nebude možné 

něco později doladit nebo přefoti t 
a vše bude muset klapnout hned 
napoprvé,“ doplnil fotograf a autor 
soutěžních snímků Bronislav Šma-
tera.

Moderně pojatá verze Pin-up girl 
od Andrey Waddilové zaujala odbor-
nou porotu natolik, že si ji pozvali 
19. února na fi nále soutěže, které 
bude součástí  mezinárodního vele-
trhu, kosmeti ky, kadeřnictví a zdra-
vého životního stylu World of Beau-
ty & Spa v pražské O2 areně. Tam 
se potká s ostatními pěti  fi nalistka-
mi soutěže. „Naším úkolem bude 
vypracovat totožné líčení a odbor-
ná porota bude hodnoti t základ 
- stí nování makeupu a kamufl áží, 
nanesení tvářenky, použití  umělých 
řas či jiných lepených ozdob, detail 
úst, sladění líčení, účesu, obleče-
ní a spoustu dalších kritérii, která 
ovlivňují celkový vzhled. Bude to 
náročné, ale věřím, že to společně s 
Karolínou a Jiřinou Hoškovou, která 
se stará o účes, zvládneme a nevrá-
tí me se domů s prázdnou,“ dodala 
s úsměvem Andrea Waddilová. Více 
informací o soutěži je na www.kos-
metika-vizazistika.cz/soutez-foto-
makeup/2011.  (pš)

 Foto Bronislav Šmatera Foto Bronislav Šmatera

Tři bikerky z Benešova Tři bikerky z Benešova 
soutěží o titul Miss Sportsoutěží o titul Miss Sport

Sportovkyně a Miss? Proč ne. Tři mladé bikerky Moravce Benešov 
Eva Zemánková (na snímku), Nikola Hlubinková a Markéta Parolková 
soutěží v těchto dnech o ti tul Miss Sport. „O soutěži Miss Sport jsem 
se dozvěděla od našeho trenéra Marti na Bezdíčka. Přítel mi navrhl, 
abych se přihlásila, nakonec jsem se přihlásila sama. Soutěž mi přijde 
jako dobrý nápad, nejde v ní o klasickou ženskou krásu, ale o krásu 
ženského sportu. A to jak soutěžního, tak i rekreačního,“ říká devate-
nácti letá Eva Zemánková, která by se zcela jistě neztrati la ani v klasické 
soutěži miss. „Do té bych se ale sama dobrovolně nepřihlásila,“ dopl-
nila s úsměvem. Více na www.misssport.cz.  (pš)

 Foto archiv Foto archiv

Pavel Šmerda

Kunštát - Herec Petr Nárožný 
rozhodně neposkytuje rozhovory 
jako na běžícím pásu, přečetl jsem 
si na internetu. I proto jsem měl při 
jeho oslovení mírnou obavu. „Navíc 
nepřijel v úplně nejlepší náladě,“ 
hlásí mi pořadatelé divadelního 
představení Poslední ze žhavých 
milenců, ve kterém se Petr Nárožný 
minulý týden představil na pódiu 
kulturního domu v Kunštátě společ-
ně se Simonou Stašovou. Nakonec 
vše dobře dopadlo a došlo na pří-
jemné povídání. 

Jakou jste měl cestu?
Já tady tu oblast okolo Blanska, 

Černé Hory a Tišnova pokládám za 
jeden nejstrašnějších koutů země 
Moravské, pokud jde o dopravu. 
Hrát v Brati slavě je pro Pražáka 
zhruba stejně časově náročné, jako 
tady. Hluboká údolí, lesy, chytnete 
náklaďák, který se plouží čtyřicítkou 
a jedete za ním deset kilometrů. 
Špatně se sem cestuje. 

V Žernovníku máte velkého 
kamaráda, Laďu Kerndla, jezdíte za 
ním občas?

Nebyl jsem tam strašně dlouho. 
Naposledy na výletě na kole, ale teď 

už jsem starýho kamaráda hodně 
dlouho neviděl.

V jednom z rozhovorů jsem si 
přečetl, že práce je prý dobrý lék na 
stáří a deprese. Máte tedy hodně 
práce?

Mám hodně práce, marně vzpo-
mínám, kdy jsem měl práce málo. 
Hodně jsem hrál v divadle, což hraju 
dodnes, když připočítám další svoje 
akti vity, tak jsem vždycky měl čas 
vyplněný. Rozhodně nejsem člověk, 
který by se nudil.

Kromě zájezdových představení, 
jako je to dnešní v Kunštátě, co prá-
vě děláte?

Pro Českou televizi jsem nedávno 
natáčel cyklus o českých komicích. 
To byla moc hezká práce. Hugo Haas, 
Saša Rašilov, Vlasta Burian, Felix Hol-
zmann, z dnešních Iva Janžurová, 
Mirek Donuti l. Ty všechny divákům 
představíme, mohou se tam o nich 
leccos dozvědět. Kromě toho mám 
mít nějakou malou roli ve fi lmu, 
o kterém se mluví, ale ještě ani přes-
ně nevím, co to bude. A skoro denně 
hraju v divadle. 

Vedle komedií jsou vaše nezapo-
menutelné role také v pohádkách. 
Nechystáte opět něco?

Žádná pohádka není na obzoru. 
A já jsem docela rád, protože točit 
a denně hrát je strašně unavující. 
Upřímně řečeno, já jsem toho až tak 
moc nenafi lmoval. Neměl jsem to 
rád, lepší to bylo v televizi, protože 
tam se dělalo soustředěně a rychle. 
Film je neuvěřitelné čekání a příšer-
ná ztráta času. 

V poslední době jsme mohli na 
televizních obrazovkách opět vidět 
několik „vašich“ fi lmů. Díváte se na 
ně i po těch letech? 

Nedívám se, dokonce si myslím, že 
to jsou fi lmy hodně průměrné. Začal 
jsem točit za normalizace po roce 
1968. Když pominu pár Svěrákových 
a Smoljakových komedií, které byly 
znamenité, ale kde já jsem nehrál, 
tak ty ostatní snímky za moc nestály. 
To nebylo šťastné období českého 
fi lmu. V 60. letech, kdy se točily dob-
ré věci, jsem byl ještě inženýr a ne 
herec. (úsměv) Jednoznačně prefe-
ruji divadlo.

Takže co nového na prknech, kte-
rá znamenají svět?

V Činoherním klubu jsme teď měli 
premiéru představení Léda, kde 
hraji s Ondrou Vetchým, Nelou Bou-
dovou a Danou Černou. To je velice 
roztomilá komorní hra. Už 20. února 

budeme točit do televize záznam. 
Z toho máme docela radost. Je to 
vždycky vyznamenání pro divadlo, 
když se něco dostane do televize. 

Ale upřímně. Nemám rád divadel-
ní přenosy v televizi, podle mne nic 
moc o divadle neřeknou. Televize 
s divadlem jsou dvě média, která se 
bytostně nesnáší. Na druhé straně 
může být divadelník v Kunštátě, je 
mu 80 let, měl divadlo rád, zajímal 
se o ně a přece nepojede na Lédu 
do Prahy. Takže si může doma u čaje 
pusti t televizi a v klidu se podívat. 
Samozřejmě zážitek je diametrálně 
rozdílný než v divadle.

Říkal jste, že máte hodně práce. 
Stí háte i něco jiného? 

Samozřejmě. Hodně čtu. Mám 
velký koníček historii, z toho jsem se 
několikrát veřejně vyznal. Zajímá mě 
předhitlerovské Německo, nástup 
totalitních režimů. Kromě toho cho-
dím cvičit do posilovny, když můžu, 
v létě jezdím hodně na kole.

Kde jezdíte?
Nejraději v Třeboni, kde je rovina.

Kolik tak denně ujedete?
Padesát, šedesát i sedmdesát kilo-

metrů. Šlapu, co noha nohu mine, 
jedu rychlostí  osmnáct až dvacet 
kilometrů za hodinu, takže za ty tři 
hodinky se to dá zvládnout. To tady 
u vás ujet šedesát kilometrů, to je 
sakra jiný výkon. (smích) 

 Foto Danka Mlčuchová Foto Danka Mlčuchová
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Změny v městské hromadné
dopravě v Blansku 

Blansko - Pravidelnou změnou platnosti jízdních řádů veřejné linkové 
dopravy v měsíci prosinci prošla zásadními úpravami i městská hromad-
ná doprava (MHD) v Blansku. Pracovníci společnosti KORDIS zpracovali 
nový systém organizace provozu MHD. Několik zastávek obdrželo nové 
názvy, původních sedm linek MHD bylo „zúženo“ na čtyři. 

Linka směrem ke Skalnímu mlýnu nedoznala změn, zbylé tři linky byly 
nově vytvořeny tak, aby zahrnovaly trasy a zastávky z linek zrušených. 
Mezi linkami jsou provázány časové relace za účelem dopravy cestujících 
ze sídliště Písečná směrem k sídlišti Sever, respektive ze sídliště Sever na 
sídliště Písečná, linky navazují na odjezdy a příjezdy vlaků a přípojných 
autobusových regionálních linek. 

Ne všechny provedené úpravy jsou ve výsledku pozitivní, zejména ces-
tujícím, kteří se dopravovali účelovými spoji, tj. do a ze zaměstnání, sys-
témem autobusového spojení do škol a ze škol nebo svátečními spoji k 
bohoslužbám, se doprava ztížila. Žádný racionálně uvažující člověk však 
jistě nečekal, že bude provedena zásadní změna v systému MHD v Blansku 
a vše bude stoprocentní. Novými časy, trasami, zkumulovanými spoji atd. si 
cestující budou nuceni hledat nová spojení a většina jistě najde, ale ne všem 
se to podaří. Situaci dokresluje i počet připomínek, které cestující směřují 
na naši adresu. 

Připomínky k organizaci MHD jsou shromažďovány u nás, jsou přijímá-
ny zástupci města a poté přeposílány pracovníkům společnosti KORDIS. Po 
určitém období budou na společném jednání vyhodnoceny a bude zváženo 
z hlediska technického zabezpečení a fi nančních možností jejich začlenění 
do systému MHD. Konkrétní připomínky ke spojům jsou v praxi prově-
řovány přímo na trase, případně na přestupových uzlech na autobusovém 
nádraží či na autobusovém stanovišti METRA. Poté jsou vyhodnocovány 
a jsou připraveny návrhy na jednotlivé úpravy. Připomínky je nejlépe zasí-
lat elektronicky na e-mail manousek@cadblansko.cz, případně telefonicky 
na tel. 516 417 610, 516 417 611, 606 323 898. Vše bude zaznamenáno 
a dále řešeno.  Richard Maňoušek, vedoucí divize OD ČAD Blansko a.s.

Pavel Šmerda

Lysice - Krajiny a portréty Zdeň-
ka Provazníka, abstraktní obrazy 
Miroslava Provazníka a plastiky 
Michala France jsou v těchto dnech 
k vidění v lysické knihovně. 

„Vystavuji svoje olejomalby. 
Převážně z doby, kdy jsem začínal 
malovat. Nejstarší věci jsou už pěta-
třicet let staré,“ řekl Zdeněk Provaz-
ník, který na lysické výstavě před-
stavuje především krajiny a potréty. 
„Učil jsem se malovat od pana uči-
tele Gebriana. Dříve jsem rozkládal 
svoje záliby mezi sport a malování, 
nyní už maluji jen občas. Jen tak 
když má někdo zájem,“ doplnil 
s tím, že jeho největším úspěchem 
je třetí místo v celostátní soutěži za 
obraz apoštola Pavla.

Šestadvacetiletý Michal Franc je 
samouk a tvorbě plastik se věnuje 
přibližně deset let. „Dělám všechno, 

co mi přijde pod ruku. Práce s mate-
riálem mě velice baví, neustále 
v ní nalézám něco nového. Dívám 
se kolem sebe, reaguji na podněty 
všedního dne,“ řekl při vernisáži 
výstavy, která obsahuje soubor jeho 
drobných plastik. 

Sergej Kulina z Kunštátu dal 
základy Miroslavu Provazníkovi. 
„Malování mě bavilo od malička. 
Vyzkoušel jsem několik stylů, věno-
val jsem se i návrhům na tetování, to 
mě bavilo,“ řekl Miroslav Provazník, 
který vytváří svoje vlastní obrazy, 
které vyjadřují jeho pocity, prožitky 
a myšlenky. Rád si pohrává s barva-
mi, které mají svůj osobitý charakter. 
„Nejde o žádné určité věci v obraze, 
ale o celkovou radost, klid, či úplně 
něco neznámého, jiného,“ dodal. 
Výstava v lysické knihovně potrvá 
do 30. ledna a je otevřena v pondělí, 
úterý, čtvrtek a neděli vždy od 14 do 
17 hodin. 

V knihovně vystavují obrazy a plasti ky

Autoři výstavy. Zleva Miroslav Provazník, Zdeněk Provazník a Michal Franc. 
 Foto Pavel Šmerda

Radim Hruška

Boskovice - Vedení boskovické 
radnice se ohradilo proti tvrzením 
primářky radiologie boskovické 
nemocnice Kamily Krausové, kte-
rá na tiskové konferenci kritizova-
la situaci ve zdravotnickém zaříze-
ní i jeho vedení. 

Jedním z bodů byla například 
možná privatizace nebo změna 
majitele nemocnice. 

„Nelze zprivatizovat něco, co už 
je privátní. Vlastníkem Nemocni-
ce Boskovice, s.r.o. je totiž Město 
Boskovice. Boskovická nemocni-
ce je součástí sítě nemocnic, kte-
ré v rámci Jihomoravského kraje 
poskytují zdravotní péči. Město 
neuvažovalo a neuvažuje o prodeji 
či převodu vlastnických práv. Jsou 

činěny všechny dostupné kroky 
k tomu, aby nemocnice řádně plni-
la funkci zdravotnického zařízení 
a to ke spokojenosti těch, kteří tuto 
péči potřebují,“ stojí mimo jiné 
v prohlášení.

Dalším ze sporných okamžiků 
je prohlášení primářky o nekom-
petentnosti současného vedení 
zdravotnického zařízení a odvo-
lání předchozího managementu. 
Zástupci radnice v tomto přípa-
dě poukazují na fakt, že v březnu 
2010 nebyl odvolán management 
Nemocnice Boskovice, s. r. o., ale 
její jednatel kvůli manažerským 
pochybením. 

„Navíc byl tento manažer 
v červnu roku 2010 pravomocně 
odsouzen k podmínečnému trestu 
odnětí svobody a nesměl by tuto 

funkci od 29. června 2010 vyko-
návat. V září roku 2010 pak nebyl 
odvolán ekonomický manažer, ale 
po dohodě ukončil svůj pracovní 
poměr,“ uvedlo vedení města. 

Na tiskové konferenci také zazněl 
názor, že vinou špatného řízení 
nemocnice odcházejí v současné 
době někteří lékaři. Podle zástupců 
města probíhají v současné době 
odchody lékařů ve všech nemoc-
nicích, tu boskovickou nevyjímaje. 
„Není pravdou, že lékaři odcháze-
jí kvůli jednateli nemocnice a už 
vůbec ne, že odchody některých 
lékařů znamenají zánik těchto 
odborností v nemocnici. V tomto 
případě je spíše přání otcem myš-
lenky. Vypsání výběrových řízení 
na primáře oddělení je v kompe-
tenci jednatele a je to standardní 

nástroj řízení společnosti. Výběr 
náměstků je rovněž v kompetenci 
jednatele.“ 

Prohlášení vedení boskovic-
ké radnice se také snaží vyvrátit 
nařčení, že existuje dohoda mezi 
Blanskem a Boskovicemi o výstav-
bě jednodenní chirurgie v blanen-
ské nemocnici. „Toto zařízení je 
investicí, která byla realizována 
samostatným právním subjektem 
bez jakéhokoliv vyjadřování se 
města Boskovice k uvedenému. 
Bývalé vedení Nemocnice Bos-
kovice navíc nikdy ofi ciálně na 
vedení Města Boskovice nerozpo-
rovalo výstavbu tohoto pavilonu,“ 
je mimo jiné uvedeno v prohlášení. 
Jeho nezkrácenou podobu nalezne-
te na našich internetových strán-
kách www.zrcadlo.net. 

Poutníci pokřtili v Adamově 
už svoje třinácté CD

Adamov - Bublinkami pokřtili na koncertě v Adamově své už třinácté 
CD členové bluegrassové skupiny Poutníci. Vydali ho loni u příležitosti 
čtyřicátého výročí existence skupiny a starší i nové písničky představili 
adamovským fanouškům.

Na malém pódiu vystoupili pod vedením kapelníka Jiřího Karase Poly, 
který hrál na kontrabas a zpíval, Jan Máca bravurně zvládal zpěv, kytaru 
a především mandolínu, obdiv a aplaus si vysloužil banjista Peter Mečiar 
a příjemným překvapením byl nový člen kapely Jakub Bílý, a to nejen jako 
muzikant, ale díky svému příjemně zabarvenému hlasu i jako zpěvák.

„K tomu, že jsme vydali další CD, nás vedly tři důvody. Loni jsme osla-
vili čtyřicáté výročí existence kapely, tak jsme si tento nosič dali jako dárek 
k narozeninám. Druhý důvod byl praktický – předcházející cédéčka jsme 
vyprodali. A třetí důvod? Po třiceti letech, co Poutníci začali hrát Panenku, 
posluchači stále chtěli mít tuto písničku na nějakém nosiči. Tak jsme jim 
vyhověli. Na našem zatím posledním CD ji najdou,“ řekl před křtem kapel-
ník Jiřího Karas Pola.

CD se jmenuje Poutníci slaví 40 live. Je to vlastně záznam jednoho z loň-
ských koncertů, jen trochu upravený ve studiu. Adamovští příznivci Pout-
níku si poslechli nejen několik novinek, ale i známé písničky, mezi nimiž 
Panenka nechyběla. Mnozí si s kapelou i zazpívali. (ama)

Koncert. Adamovským milovníkům bluegrassové muziky představili Pout-
níci své nejnovější CD.  Foto Marta Antonínová

Pískovcový kříž v NádražníPískovcový kříž v Nádražní
ulici se dočkal opravyulici se dočkal opravy

Letovice - V Letovicích dokončili obnovu pískovcového kříže z roku 
1811, který stojí v Nádražní ulici. Památný kříž je kulturní památka, 
která přináleží k bývalému starému mlýnu, jehož vlastníkem je nyní 
Jiří Bohatec.

Památka byla odborně rozebrána a uložena do depozitáře v přileh-
lém mlýně. Jednotlivé díly kříže byly očištěny od nevhodných cemen-
tových vysprávek, mechů a lišejníků, zoxidované železné kotvy a čepy 
byly nahrazeny novými kotvami z nerezové oceli. Vyspravily se také 
poškozené části  památky, z nichž některé musely být doplněny novými 
díly ze stejného pískovce. 

Kříž v minulosti  obklopovaly dvě staré lípy. Lípa na pravé straně se 
před lety rozlomila a vzhledem k bezpečnosti  musela být skácena. Lípa 
na levé straně, po předchozím zjištění jejího havarijního stavu, byla 
skácena se začátkem oprav. Památka s přilehlým chodníkem je nyní 
na světlena městským veřejným osvětlením. V letošním roce se počítá  
ještě s výsadbou vhodné zeleně. 

Celkové fi nanční náklady se vyšplhaly na 189 ti síc korun. Část pro-
středků věnovalo Ministerstvo kultury, Jihomoravský kraj a Město 
Letovice. K tomu je třeba připočítat práce Jiřího Bohatce, který odstra-
nil ztrouchnivělou lípu, vybudoval nový základ, zhotovil opěrné zdi 
z kamene, odvodnění kolem památky, přístupový chodník a ochranné 
oplocení.  (hrr)

Boskovice - Také v letošním roce 
vyhlásila boskovická radnice gran-
tový systém. 

Žádosti o fi nanční podporu 
mohou podávat občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti či 
církevní právnické osoby se síd-
lem v Boskovicích nebo působící 
na území města. Maximální výše 

poskytnutého příspěvku na jeden 
projekt činí padesát tisíc korun. Pří-
jemce se přitom musí podílet mini-
málně třiceti procenty z celkových 
nákladů. V rozpočtu města bude 
na granty vyčleněno více než čtvrt 
milionu korun. 

Projekt musí být podán žadatelem 
písemně na předepsaném formuláři, 

který si je možné vyzvednout na 
odboru kanceláře tajemníka bosko-
vického městského úřadu. Kontakt-
ní osobou je Zoja Malachová (mala-
chova.mu@boskovice.cz nebo 516 
488 675). Formuláře žádosti i pravi-
dla grantového systému jsou k dis-
pozici také na webových stránkách 
města www.boskovice.cz.

Do výběrového řízení budou 
zařazeny pouze ty projekty, kte-
ré budou žadatelem doručeny do 
10. února 2011 do třinácti hodin na 
adresu Městský úřad Boskovice, 
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Bos-
kovice v zalepené obálce označené 
heslem „Grantový systém Města 
Boskovice“.  (hrr)

Boskovické spolky se mohou ucházet o granty

Ve městě obnoví veřejnou zeleň
Blansko - Zhruba jeden milion korun se rozhodlo město Blansko inves-

tovat do obnovy zeleně na svém území. „Konkrétně to bude v zámeckém 
parku a parčíku u rudoarmějce pod kinem. Část prostředků bude věnována 
také na ošetření vzrostlých stromů rostoucích na náměstí Svobody,“ upřes-
nil starosta Lubomír Toufar. 

Ze Státního fondu životního prostředí se podařilo získat dotaci, která 
pokryje devadesát procent potřebných nákladů. „Koncem minulého roku 
proběhlo výběrové řízení, ze kterého vzešel dodavatel,“ uvedl starosta 
s tím, že v první etapě, která bude zahájena začátkem února, proběhne 
kácení stromů. Následně bude vysazeno 24 nových vzrostlých dřevin a více 
než čtyři sta kusů keřů a popínavých rostlin. V poslední fázi realizace akce 
dojde k ošetření vybraných dřevin,“ popsal postup prací.  (bh)

Boskovice - Mateřská škola 
Boskovice dostala v prosinci minu-
lého roku hned několik nabídek na 
dary. 

Firma MP Holding, a.s. nabídla 
tři dětské trampolíny pro jednotlivá 
pracoviště. Královopolská Ria, a.s., 
Brno fi nanční dar ve výši patnáct 

tisíc korun na hračky a společnost 
Tesco Stores CR zařadila mateřin-
ku do projektu Refl exní vestičky do 
mateřských škol. V rámci otevření 
nové prodejny v Boskovicích pak 
nabídla sto kusů refl exních vest pro 
děti. Boskovičtí radní odsouhlasili 
přijetí všech darů.  (hrr)

Mateřinka dostala 
dary od tří společností 

Začaly zápisy Začaly zápisy 
do prvních tříddo prvních tříd
Olešnice -  V základních školách 

Blanenska a Boskovicka začaly 
minulý týden zápisy do prvních 
tříd. Na řadě míst je pojali netra-
dičně. 

Například v Olešnici budoucí 
školáci absolvovali několik sta-
novišť, na kterých předváděli, 
co všechno umí. (viz foto) Kromě 
klasického poznávání barev nebo 
recitování básničky si například 
vyzkoušeli i stlaní postele, sto-
lování nebo zavazování tkaničky 
u bot. 

V Olešnici čeká v září na prv-
ňáčky ještě jedno překvapení. 
V posledních třech letech se tam 
toti ž do vybavení školy investo-
valo pětadvacet milionů korun. 
Část peněz šla na zateplení budo-
vy, ale školáci dostali také nový 
nábytek do všech tříd nebo počí-
tačové vybavení.  (hrr)

 Foto Radim Hruška
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V Blansku otevřeli minulý týden ve čtvrtek nové moderní pracoviště - pavilon jednodenní péče

Pacientům se výrazně zkrátí  pobyt v nemocnici
Pavel Šmerda

Blansko - Blanenská nemocnice 
má nové moderní pracoviště. Minulý 
týden tam slavnostně uvedli do pro-
vozu pavilon jednodenní péče. Je to 
dobrá zpráva především pro pacienty 
lehčích operačních zákroků, pro kte-
ré to bude znamenat zkrácení pobytu 
ve zdravotnickém zařízení.

„Pavilon jednodenní péče byl 
vybudován ve spojovacím traktu 
mezi poliklinikou a nemocnicí jako 
nadstavba nad současným radiodi-

agnostickým oddělením. Náklady 
se vyšplhaly na padesát milionů 
korun,“ řekl náměstek ředitelky 
nemocnice pro léčebně preventivní 
péči Jaroslav Kubiš. 

V první etapě bude zahrnovat 
obory chirurgie, ortopedie, plastická 
chirurgie a gynekologie, v horizon-
tu několika let se počítá s rozšíře-
ním o další obory, zejména urologii. 
„Součástí pavilonu je operační sál 
vybavený nejmodernější techno-
logií, dále tzv. dospávací pokoj se 
šesti lůžky, z nich tři jsou vybave-

na monitorovací technikou. Samo-
zřejmou součástí je sociální zázemí 
splňující veškeré hygienické normy. 
V ambulantní části se nacházejí chi-
rurgická a ortopedická ambulance, 
sálek pro drobné zákroky, sádrovna, 
specializovaná ambulance pro ane-
steziologa a odborné poradny. Sou-
částí pavilonu je i další operační sál, 
který se bude vybavovat ve druhé 
etapě,“ doplnil Kubiš. 

Podle jeho slov se budou na 
novém pracovišti provádět z obo-
ru chirurgie zejména operace prsu, 
křečových žil, kýl, hemeroidů a jed-
nodušší laparoskopické operace. 
Z ortopedie budou nosným progra-
mem zejména artroskopie a ope-
race v oblasti ruky a nohy. V plas-
tické chirurgii a gynekologii, které 
naběhnou v průběhu roku, se bude 
jednat o celou škálu výkonů, které 
mohou být prováděny v režimu jed-
nodenní péče.

„O provoz jednodenní péče se 
budou starat naši lékaři a zdravotní 
sestry, nemocnice navázala i nové 
smlouvy se špičkovými odborníky 
z brněnských nemocnic. Konkrétně 
rozšířila např. počet chirurgů a orto-
pedů, přijala nového anesteziologa. 
Došlo i k navýšení počtu sester, 
nové jsou např. instrumentářky na 
operační sál a sestry na dospávací 
pokoj se vzděláním pro intenzivní 
péči,“ upřesnil náměstek. 

A jak bude celý proces z pohle-
du pacienta vypadat? „Pacient bude 

vyšetřen na ambulanci příslušným 
odborným lékařem, který ve spolu-
práci s anesteziologem vyhodnotí, 
zda je režim jednodenní péče pro 
něj vhodný. Ambulantně cestou 
praktického lékaře nebo internisty 
bude provedeno předoperační vyšet-
ření. V den operace bude pacient 
objednán na příslušnou hodinu, kdy 
se dostaví na oddělení jednodenní 
péče a ve fi ltru se převlékne. Poté 
proběhne vlastní operace, po které 
bude uložen na lůžko dospávacího 
pokoje, kde bude nepřetržitě pod 
dozorem kvalifi kovaného personálu 
až do doby, kdy jej bude možno pře-

dat jeho blízkým do domácího ošet-
řování. Následně bude seznámen 
s dalším postupem, informován 
o návštěvách agentury domácí péče, 
ambulantních kontrolách a vybaven 
příslušnými léky,“ uvedl Jaroslav 
Kubiš.

V praxi to znamená, že pacient 
bude po odeznění anestezie pro-
puštěn do domácího ošetřování 
ještě v den operace nebo nejpozdě-
ji den následující. „Tento typ péče 
může být prováděn u pacientů, kteří 
nemají žádné závažné přidružené 
onemocnění, mají dobré domácí 
zázemí a samozřejmě rozsah opera-

ce je únosný pro tento režim péče. 
Pro následnou domácí péči budou 
pacienti vybaveni příslušnými léky, 
pro konzultace bude možný kdykoli 
telefonický kontakt s operatérem, je 
smluvně zajištěna agentura domácí 
péče a rovněž navazující péče v lůž-
kovém zařízení v případě eventuál-
ních komplikací,“ doplnil.

Jak vysvětlil, jednodenní péče je 
moderní forma organizace léčebné 
péče v chirurgických oborech, kte-
rá má minimalizovat délku pobytu 
pacienta ve zdravotnickém zaříze-
ní. Pro pacienta má tento typ péče 
dvě velké výhody. Jednak možnost 
pobytu v domácím prostředí v péči 
svých blízkých, což má příznivý 
vliv na psychiku a urychluje rekon-
valescenci. Druhým výrazně pozi-
tivním rysem je minimalizace dél-
ky pobytu ve zdravotnickém zaří-
zení, z čehož vyplývá minimální 
možnost onemocnění tzv. nemoc-
niční (nozokomiální) nákazou 
a tedy minimální počet infekčních 
pooperačních komplikací. Ty jsou 
způsobeny bakteriemi, které kolují 
na lůžkových odděleních a způso-
bují např. různé infekce v ranách. 
Provoz jednodenní péče je zcela 
oddělen, takže se riziko minima-
lizuje. Výsledky operací jsou lep-
ší a počet hnisavých komplikací 
je výrazně nižší oproti klasické 
lůžkové chirurgii. Pro zdravotnic-
ký systém pak tato péče znamená 
nemalé fi nanční úspory. 

Otevření. Se symbolickým klíčem od pavilonu ředitelka nemocnice Vladimí-
ra Danihelková a primář oddělení Stanislav Krejsta.  Foto Pavel Šmerda

Pracoviště. Operační sál nového pavilonu.  Foto Pavel Šmerda

Blansko - Jak informoval náměs-
tek hejtmana Stanislav Juránek, do-
jde od nastávajícího školního roku 
ke snížení počtu tříd osmiletých 
gymnázií zřizovaných Jihomorav-
ským krajem o jedenáct. Rada toto 
rozhodnutí schválila. 

Bude to znamenat snížení počtu 
žáků přijímaných do víceletých 
gymnázií kraje o 330, takže z žáků 
současných pátých tříd základních 
škol bude na krajská gymnázia při-
jato pouze pět procent. Mezi škola-
mi, kterých se to týká, je i blanenské 
gymnázium.

„Řečeno po cimrmanovsku, 

můžeme s tím nesouhlasit, ale to je 
tak jediné, co proti tomu můžeme 
dělat,“ usmívá se trpce jeho ředitel 
Pavel Henek. Rozhodnutí zřizova-
tele musí respektovat. „Vadí mi, že 
jsme se to dozvěděli pozdě. Máme 
již nakoupeny pomůcky pro dvě 
třídy,“ nelíbí se mu. Podle něho to 
znamená, že prozatím musí odejít 
dva kantoři, do budoucna minimál-
ně šestnáct, omezen bude i počet 
ostatních zaměstnanců. „Budo-
va se přitom nezmenší, provozní 
náklady zůstanou stejné,“ konsta-
tuje ředitel. 

Podle náměstka hejtmana Stani-

slava Juránka je důvodem k tomu-
to kroku snaha o zvýšení kvality 
základního vzdělávání v kraji. 
Navíc v řadě případů se projevu-
je pokles populační křivky a s tím 
související pokles počtu uchazečů o 
studium. 

„Posunutím doby volby umož-
níme žákům zvolit si ve vyšším 
věku ze široké nabídky vzdělání 
poskytovaného středními školami. 
V některých případech je navrženo 
omezení výkonů pouze z důvodu 
plánované transformace osmiletého 
vzdělávacího programu na čtyřletý 
nebo šestiletý,“ uvedl Juránek.

Podle něj je podíl žáků odcháze-
jících do osmiletých tříd gymnázií 
velmi vysoký. Pohybuje se kolem 
13 procent populačního ročníku při 
započtení žáků gymnázií všech zři-
zovatelů. 

„Pokud jde pouze o žáky gym-
názií zřizovaných Jihomoravským 
krajem, je to 11 procent populační-
ho ročníku. Když byly osmileté tří-
dy gymnázií zaváděny, počítalo se 
s tím, že budou určeny pro zhruba 
tři procenta velmi nadaných žáků. 
Nyní je však na některá gymnázia 
přijímán každý, nebo téměř každý 
žák, který se přihlásí,“ dodal. (bh)

Rozhodnutí krajského úřadu: Gymnázium 
otevře v novém školním roce jen jednu primu

Letovičtí naplánují, které 
silnice budou opravovat

Letovice - Které silnice a chodníky potřebují po zimě opravit a kdy 
k tomu dojde? Takovou otázku řeší v letošním roce vedení letovické rad-
nice. 

Vznikla proto speciální komise, která vyhodnotí všechny potřebné opra-
vy, vytvoří jejich strategický plán a bude vybírat, jaké akce bude vhodné 
zahrnout do rozpočtu města. Podle starosty Letovic Vladimíra Stejskala 
by měl vzniknout plán na čtyři roky. 

„Jsou tady ulice, které už doslova volají po rekonstrukci. Mělo by se 
tím rozjet i jakési dlouhodobější plánovaní, aby se povrchy opravovaly 
až po dokončení případných prací na sítích, které jsou položené v zemi. 
V současné době patří mezi nejbolavější místa Bezručova ulice, kde se 
v loňském roce kompletně rekonstruovala kanalizace. Další je konec ulice 
9. května – tam je silnice v havarijním stavu,“ vysvětlil Stejskal. 

Komise lokality obejde na jaře a konkrétní místa bude vybírat podle 
předem stanovených kritérií, aby bylo hodnocení objektivní. Do konce 
února pak Letovičtí rozhodnou o opravách, které zahrnou už do letošního 
rozpočtu.  (hrr)

Rájec-Jestřebí - Povedenou 
výstavu, která zaujme pamětníky 
i ty později narozené, se podařilo 
zrealizovat v rájecké knihovně. 

„Jmenuje se Rájecké ostatky 
a kopíruje léta 1955, 1956 a 1959, 
kdy se tady konaly cirkusové pře-
hlídky. V prvním roce sem zavítal 
zvěřinec, v dalším roce přijel cirkus, 
po třech letech se tohle „turné“ opa-
kovalo ještě ve větším podání, když 
se tady dokonce objevila lokomoti-
va, která táhla několik maringotek 
a klecí se zvířaty. Byli tady velblou-
di, lvi, sloni, žirafy a tygři. Produkce 
prošla celým městem až do Jestře-
bí a vrátila se na náměstí,“ řekla 

k výstavě vedoucí rájecké knihovny 
Pavla Šamonilová s tím, že výstava 
je vzpomínkou na zajímavou atrak-
ci, která se kdysi konala.

Součástí výstavy jsou především 
desítky dobových fotografi í, kte-
ré zapůjčili občané Rájce-Jestřebí, 
nechybí však ani různé dekorativní 
věci, které k ostatkům patřily a pat-
ří. „Masky medvěda a koně nám 
půjčili ráječtí a voděradští ochot-
níci, basu máme z hudební školy. 
Výstavu si mohou zájemci prohléd-

Historie. Takto v minulosti  vypadalo 
rájecké ostatkové veselí. 
 Foto archiv

nout do 3. února, otevřená je v pon-
dělí a ve čtvrtek od 9 do 18 hodin, 
v úterý, středu a pátek od 9 do 15 
hodin a v neděli od 14 do 17 hodin,“ 
prozradila Šamonilová. 

Ráječtí chtějí v nastaveném cyk-
lu vzpomínkových výstav, které 
začaly už loni výstavou věnova-
nou sportovcům a rájecké atletice, 
pokračovat i v příštím roce. „Chce-
me se zaměřit na ostatky v letech 
1957 a 1958, kdy k nám připluly 
lodě a přiletěla letadla. Už pomalu 
shromažďujeme fotodokumentaci 
a mohu říct, že se lidé mají opět na 
co těšit,“ dodala Pavla Šamonilo-
vá.  (pš)

Zajímavá výstava představuje historii rájeckých ostatků Kdo je vidět 
vyhrává

Blansko - Blanenští policisté při-
pravili v pátek pro zájemce preven-
tivní akci Kdo je vidět, vyhrává aneb 
Večer otevřených dveří na doprav-
ním inspektorátu. Jejím cílem bylo 
upozornit chodce, cyklisty, ale také 
rodiče s dětmi na význam používání 
refl exních prvků. „Hlavně v zimě, 
kdy je ráno dlouho a večer brzy tma, 
bývají mlhy nebo šero, jsou chodci 
pohybující se na silnicích, častými 
oběťmi dopravních nehod. Musí být 
opatrnější a nespoléhat například na 
absolutní přednost na přechodech,“ 
doplnila blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.  (hrr)

Radim Hruška

Velké Opatovice - Ve Velkých 
Opatovicích budou v letošním roce 
pokračovat v roz-
běhnutých investič-
ních akcích. Podle 
starosty města Jiřího 
Bělehrádka se plá-
nuje také regenerace 
zámeckého parku 
a další věci.

Můžete přiblížit 
vaše letošní priori-
ty?

Jedna z největ-
ších akcí je dokončení zateplení 
základní školy, které už máme 
zhruba z poloviny hotové. Pro-
vedli jsme výměnu oken, nyní nás 
čekají práce na fasádě. Předpoklá-
dám, že do poloviny letošního roku 

bude akce dokončená. Náklady se 
pohybují kolem dvaceti milionů 
korun. Čekáme výraznější úspo-
ru prostředků, protože jen roční 

náklady na vytápění 
se pohybují kolem 
1,6 milionu korun. 
Škola je poměrně 
rozsáhlá a původní 
okna už neodpoví-
dala našim požadav-
kům. Investice by se 
měla postupně vra-
cet. Navíc děti i uči-
telé budou mít lepší 
komfort. 

Další akce, která 
je rozpracovaná, je výstavba nové 
čistírny odpadních vod. Práce už 
probíhají od loňského roku, ale 
celý projekt je zatím v počátcích. 
Je to největší investiční akce, kte-
rá se ve Velkých Opatovicích kdy 

dělala. Přijde na zhruba osmdesát 
milionů korun bez daně.

Pozornost ale zaměříte také na 
údržbu zeleně ve městě a zámec-
kém parku...

Předpokládáme, že začneme 
s regenerací zámeckého parku. 
Nejprve budeme vypisovat výbě-
rové řízení, takže zatím neznáme 
hodnotu projektu. Finanční pro-
středky na akci ale určitě musíme 
sehnat. V parku jsou vzácné stro-
my, jako například tři sta let stará 
lípa. 

Máme zpracovaný projekt, podle 
kterého budeme postupovat. Pokud 
bude strom nějakým způsobem 
narušený, například vyhnilý, tak 
ho budeme muset bohužel poká-
cet. V parku chodí poměrně hodně 
lidí a nechceme, aby se stal nějaký 
úraz. Hlavní zásahy se budou pro-

vádět v prvním čtvrtletí letošního 
roku, tedy v období vegetačního 
klidu. Jedná se o park anglického 
typu a v tomto duchu se ho také 
snažíme udržovat. Nejde o to, že 
bychom jen káceli, je samozřejmě 
naplánovaná i výsadba nové zele-
ně. 

Co vás ještě čeká v letošním 
roce?
Řada menších investic. Dostali 

jsme například dotaci tři sta tisíc 
korun z Jihomoravského kraje na 
parkoviště u zdravotního střediska, 
protože situace je tam v neutěše-
ném stavu. 

Další věcí je úprava povrchu 
ve skate-parku. Získali jsme na 
to dotaci z místní akční skupiny. 
Počítáme, že budeme také opravo-
vat některé chodníky nebo vozov-
ky, ale k tomu se dostaneme zhruba 

v únoru, kdy uděláme pořadí men-
ších investic. 

Navíc připravujeme plán rozvoje 
města na celé volební období, aby 
se vědělo, do čeho bychom se měli 
pustit a měli pořadí důležitosti jed-
notlivých akcí.

Pusti li jste se také do výstavby 
fotovoltaické elektrárny na stře-
še základní školy. Už jste zahájili 
provoz?

Sluneční elektrárna na střeše 
základní školy je už v současné 
době zapojená. Od osmadvacátého 
ledna bychom se měli stát doda-
vateli elektrické energie do sítě. 
Podařilo se nám všechno zvlád-
nout v poměrně krátké době do 

konce minulého roku. Z této akce 
získáme nějaké fi nanční prostřed-
ky, které budou sloužit pro školu 
a další organizace.

Jaký si vedení Velkých Opatovic 
klade hlavní cíl do následujícího 
volebního období?

Naším úkolem je, abychom 
období ekonomicky zvládli. 
V porovnání s rokem 2009 došlo 
sice v minulém roce k navýšení 
daňových příjmů města o zhruba 
1,7 milionu korun, ale propad mezi 
roky 2008 a 2009 byl čtyři a půl 
milionu. Takže zatím zdaleka nejs-
me na hodnotách, kdy byla daňová 
výnosnost největší. Provádíme vel-
ké akce, které musíme fi nancovat 
úvěry... Hlavní tedy je, abychom 
je dokázali splácet a teprve podle 
toho můžeme uvažovat o opravách 
a dalším rozvoji.

Bělehrádek: Letos začneme s regenerací zámeckého parku

náš rozhovornáš rozhovor
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úterý 25. ledna úterý 25. ledna 
AKCEAKCE

Blansko - Dětský klub Matýsek v 9 hod.: Zápis do kroužku angličti ny pro rodiče 
a děti  od 2 do 4 roků, informace na tel. 724 761 590, Monika Kubová. 
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Alergie a výživa, povídání s Jitkou Pokor-
nou. 
Boskovice - Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + prezen-
tace Tupperware.
Doubravice - Pěkná modrá v 10 hod.: Sněhové radovánky. 
Olešnice - Malý sál na půdě radnice v 17 hod.: Odpadové hospodářství Města 
Olešnice, seminář.
Sloup - Základní škola v 8 hod.: Den otevřených dveří. 

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Harry Pott er a relikvie smrti  - část 1.

Boskovice v 19.30 hod. Děcka jsou v pohodě.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Záměna.

středa 26. ledna středa 26. ledna 
AKCEAKCE

Adamov - Městský klub mládeže v 16 hod.: Turnaj v páce. 
Boskovice - Sokolovna v 18 hod.: Orchideje v bytě, přednáška. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Shiatsu pro maminky.
Černá Hora - Knihovna v 18 hod.: Staré hrady, hrádky, města i městečka, bese-
da s Jiřím Vymětalíkem. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Právní úkony v seniorském věku, 
na dotazy odpoví JUDr. Marcela Dobešová. 

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Harry Pott er a relikvie smrti  - část 1.
Boskovice v 19.30 hod. Děcka jsou v pohodě.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Záměna.

čtvrtek 27. ledna čtvrtek 27. ledna 
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko v 17.45 hod.: Laponsko, přednáška Aleny 
Žákovské. 
Blansko - Dětský klub Matýsek v 9 hod.: Zápis do cvičení rodičů a dětí  od 1 do 3 
roků, v 10 hod.: Zápis do cvičení rodičů a dětí  od 4 měsíců do 1 roku, v 15 hod.: 
Bazar zimního oblečení a sportovních potřeb pro děti  do 7 roků, informace na 
tel. 724 761 590, Monika Kubová, 
Blansko - Základní škola Dvorská v 10 hod.: Den otevřených dveří. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Na vlásku.
Blansko ve 20 hod. Američan.
Boskovice v 17 hod. Tron: Legacy 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Neúplatní.

KONCERTKONCERT
Černá Hora - Zámeček v 18.30 hod.: Koncert komorního sboru Leoš pod vede-
ním sbormistra Marti na Neruda, zazní skladby od renesance až po hudbu XXI. 
století  včetně úprav písní z oblasti  hudby populární a jazzové. 

pátek 28. lednapátek 28. ledna
AKCE AKCE 

Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Seznámení s masážemi kojenců a batolat. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + hudební 
setkání s písničkou a fl étničkou. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Na vlásku.
Blansko ve 20 hod. Američan.
Boskovice v 17 hod. Tron: Legacy 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Cizinec.
Letovice v 17 a 19.30 hod. The Runaways.
Olešnice v 19 hod. Dívka, která si hrála s ohněm.
Šebetov v 19.30 hod. Občanský průkaz.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Přežít svůj život.

PLESPLES
Bořitov - Sokolovna ve 20 hod.: Fotbalový ples, předtančení, tombola, hraje 
Nota Bene. 

Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Maturitní ples VOŠ ekonomické a zdravot-
nické a střední školy. 
Lomnice - Orlovna ve 20 hod.: Orelský ples, program, tombola, hraje kapela 
J-Band.
Ráječko - Stará škola ve 20 hod.: Sousedský bál, tombola, předtančení, hraje 
Pohoda. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Videodiskotéka. 
Doubravice - Sokolovna ve 20 hod.: Taneční zábava, hrají Třetí  zuby. 

sobota 29. ledna sobota 29. ledna 
AKCEAKCE

Svitávka - Sokolovna ve 14.30 hod.: Dětský maškarní karneval. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Na vlásku.
Blansko ve 20 hod. Američan.
Boskovice v 17 hod. Tron: Legacy 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Cizinec.
Letovice v 17 a 19.30 hod. The Runaways.

KONCERTKONCERT
Blansko - Rock klub Rachot(a) ve 20 hod.: Koncert kapely Team4D.

PLESPLES
Bořitov - Sokolovna ve 20 hod.: Sokolský ples, hraje Akcent. 
Boskovice - Zámecký skleník ve 20 hod.: Ples města a KZMB. 
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Ples Gymnázia Blansko. 
Drnovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples. 
Kořenec - Kulturní dům ve 20 hod.: Obecní bál, hraje Duo pohoda, předtančení 
Gymnázium Boskovice.
Kunštát - Kulturní dům ve 20 hod.: Lidový ples, hraje Nonos a Cimbálová mu-
zika Grajcar. 
Letovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Zemědělský ples. 
Rájec-Jestřebí - Kulturní centrum ve 20 hod.: Ples KDU-ČSL. 
Sebranice - Kulturní dům ve 20 hod.: Myslivecký ples, ABC rock. 
Velké Opatovice - Zámecký sál ve 20 hod.: Ples SRPDŠ, hudba Naostro. 

neděle 30. ledna neděle 30. ledna 
AKCEAKCE

Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 18.15 hod.: Cvičení zumby, 1. lekce, bližší informa-
ce a přihlášky na www.TanecniSkolaAura.cz nebo na tel.: 776 282 530.

DIVADLODIVADLO
Jedovnice - Kulturní dům v 17 hod.: Zvláštní vydání, autorské divadelní před-
stavení ochotnického souboru Vlasti mil Jedovnice. 

Lipovec - Sokolovna v 18 hod.: Nájemníci pana Swana, divadelní představení 
ochotnického souboru z Krásenska. 

KINA KINA 
Blansko v 15 a 17.30 hod. Na vlásku.
Blansko ve 20 hod. Američan.
Boskovice v 17 hod. Tron: Legacy 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Cizinec.

pondělí 31. lednapondělí 31. ledna
AKCEAKCE

Adamov - Společenské centrum ve 14.30 hod.: Odpoledne plné her pro se-
niory.
Blansko - Gymnázium ve 12 hod.: Den otevřených dveří, ve 13 hod.: Soutěž 
v řešení sudoku, podrobnější informace na tel. 516 411 189, 516 411 190 nebo 
na reditel@gymbk.cz.
Blansko - Klub Ratolest v 16 hod.: Kurz pro těhotné ženy, více na tel. čísle 
731 428 369 nebo na e-mail: ratolest.blansko@caritas.cz.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Fotři jsou lotři.

úterý 1. února úterý 1. února 
AKCEAKCE

Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Kurz komunikace. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Fotři jsou lotři.
Boskovice v 19.30 hod. Dívka, která si hrála s ohněm.
Letovice v 19.30 hod. Legenda o létajícím Cypriánovi.

středa 2. únorastředa 2. února
AKCEAKCE

Blansko - Dětský klub Matýsek v 9 hod.: Matla patla pro mrňata, zahájení tvo-
řeníčka pro rodiče a děti  do 3 roků. 
Boskovice - Sokolovna v 18 hod.: Kvetoucí okrasné keře pro naše zahrady, 
přednáška.
Letovice - Klub důchodců ve 14 hod.: Odpoledne s knihou.

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Mrchy aneb Řekni mi pravdu o své lás-
ce, hrají Dáša Bláhová, Dana Batulková, Nina Divíšková a Lenka Skopalová. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Fotři jsou lotři.
Boskovice v 19.30 hod. Dívka, která kopla do vosího hnízda.
Letovice v 19.30 hod. Legenda o létajícím Cypriánovi.
Sloup v 17 hod. Harry Pott er a relikvie smrti  - část 1.

KONCERTKONCERT
Velké Opatovice - Malá scéna stálého kina v 9 hod.: Koncert skupiny Marbo. 

čtvrtek 3. únoračtvrtek 3. února
AKCEAKCE

Blansko - Městský úřad ve 14 hod.: Veřejné projednání konceptu územního 
plánu Blansko. 
Velké Opatovice - Zámecký sál v 18 hod.: Pravidelná schůzka Klubu mladých 
důchodců, beseda s včelařem a cestovatelem

KINAKINA
Blansko v17.30 hod. Gulliverovy cesty.
Blansko ve 20 hod. Rodinka.
Boskovice v 17 hod. Méďa Béďa 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Na mamuta!
Doubravice v 18 hod. Poznáš muže svých snů.

KONCERTKONCERT
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: Poutníci slaví 40 let, koncert legendární 
brněnské kapely.

pátek 4. únorapátek 4. února
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dětí  a mládeže v 8 hod.: Pololetní prázdniny v DDM, spole-
čenské hry, stolní tenis, fotbálek, video, DVD, horolezecká stěna, veselé soutě-
že, hry na počítačích.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Gulliverovy cesty.
Blansko ve 20 hod. Rodinka.
Boskovice v 17 hod. Méďa Béďa 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Temná krajina 3D.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Poznáš muže svých snů.
Šebetov v 19.30 hod. Social Network.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Legenda o létajícím Cypriánovi.

PLESPLES
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Sousedský bál, hlavní host Peter Nagy, hrají 
Kreyn, Cimbálová muzika Drahan, Diskotéka Pavla Borka, taneční vstupy.
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Zahradnický ples. 
Černovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Arcus. 
Rájec-Jestřebí - Kulturní centrum ve 20 hod.: Fotbalový ples MKZ. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Petr Chalupa, Lati nská amerika, vernisáž výstavy 
fotografi í blanenského autora. 
Letovice - Galerie Domino v 17.30 hod.: JUDr. Boris Filemon - fotografi e, ver-
nisáž.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Oldieska, oblíbené hity na přání. 

sobota 5. únorasobota 5. února
AKCEAKCE

Blansko - Tělocvična Orla v 9.30 hod.: Diskotéka pro mrňata a předškoláky. 

DIVADLODIVADLO
Jedovnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Otylka, divadelní komedie, účinkují Pavel 
Trávníček, Kateřina Kornová, Petr Jablonský, V. Upír Křejčí a další. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Gulliverovy cesty.

Blansko ve 20 hod. Rodinka.
Boskovice v 17 hod. Méďa Béďa 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Temná krajina 3D.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Poznáš muže svých snů.

PLESPLES
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Maturitní ples gymnázia. 
Boskovice - Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou Boins.
Kořenec - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples SDH, hraje Duo pohoda.
Křti ny - Zámek ve 20 hod.: Spolkový ples, tombola, kulturní program, k tanci 
a poslechu hraje Hamrla boys a Cimbálová muzika Jana Opletala.
Letovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples Biskupského gymnázia, hraje Kredit 
+ Špunt. 
Lipovec - Sokolovna ve 20 hod.: Školní ples, hraje Medium. 
 Dokončení na str. 16
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Marta Antonínová

Brno - Největší výstavní akce vě-
novaná cestování po České republi-
ce - Regiontour 2011 se konala v zá-
věru druhého lednového týdne na 
brněnském výstavišti. V nabídkách 
pobytů, turistických, cyklistických 
nebo poznávacích tras či zážitko-

vých akcí nezůstaly pozadu ani obce 
a města Blanenska a Boskovicka. 

Nový projekt, připravený speci-
álně pro rodiče, prarodiče a jejich 
děti či vnoučata, připravil od začátku 
letošní turistické sezony boskovický 
region. Průvodcem velkého putování 
po kraji bude všem, kteří se přihlásí 
v některém z infocenter mimo místo 

Zdeněk Peša. Zdeněk Peša.   Foto Marta AntonínováFoto Marta Antonínová

Regiontour 2011 zval návštěvníky na Blanensko i Boskovicko
svého bydliště, nejen nová kniha s ná-
zvem Pověsti a pohádky od Svitavy, 
od Svratky, ale také speciální vand-
rovnická knížka a mapa s pětatřiceti 
zajímavými zastaveními, k nimž jsou 
tajemné příběhy vázány. Na každém 
z nich je pak možné dostat do knížky 
speciální razítko a poutníci získají 
i omalovánky, pexesa, dětskou stolní 
hru či puzzle. 

„Díky knize zjistí děti i rodiče, že 
na Boskovicku je řada zajímavých 
cílů pro vycházky či výlety. Vydali 
jsme ji v šestitisícovém nákladu, na-
víc existuje i elektronická prezenta-
ce. Aby si na své přišli i počítačoví 
nadšenci, připravujeme také vyhle-
dávání konkrétních cílových míst 
pomocí GPS,“ řekl starosta Olešnice 
Zdeněk Peša, který je i spoluautorem 
knihy a celého projektu.

Blanensko se letos představilo na 
stánku Jihomoravského kraje. „Na-
bídli jsme zájemcům nového aktu-
alizovaného turistického průvodce 
a slohu na další propagační materiá-
ly města Blanska, na kterou jsme do-

stali grant od Jihomoravského kraje. 
Letos se ale soustředíme spíše na 
internetovou prezentaci. I kalendář 
akcí, který byl dříve vydáván v tiš-
těné podobě, je letos ke stažení na 
webových stránkách www.blansko.
cz. Veškerou turistickou nabídku 
z Moravského krasu a okolí chystá-

me spustit na aktualizovaném webu 
www.blanensko.cz od začátku turis-
tické sezony,“ upřesnila na stánku 
Martina Hejčová, vedoucí informač-
ní kanceláře Blanka.

K návštěvě zajímavých míst Mo-
ravského krasu na veletrhu lákal stá-
nek, na němž spojily své síly kemp 

Olšovec, Adamov, Rudice společně 
se speleology a Vavřinec prezentují-
cí především rozhlednu ve Veselici. 
„Přivítali jsme možnost představit 
novinky, které kemp Olšovec svým 
návštěvníkům letošní sezonu nabízí. 
Myslím tím nejen nové možnosti 
ubytování, ale také například upra-
vený kongresový sál umožňující širší 
škálu pořádaných akcí,“ řekl jednatel 
společnosti Olšovec Leoš Blažek. 

Na Regiontouru nechyběla ani pre-
zentace jeskyní Moravského krasu. 
Kdo zavítal mezi stánky drobných 
prodejců a výrobců, našel i značku 
Moravský kras – regionální produkt. 
Velký zájem si pochvalovala pštrosí 
farma z Doubravice, zvědavci se tís-
nili kolem stánku modrotiskové dílny 
Danzinger z Olešnice, nechyběla ani 
teplá medovina z krasu. Představil 
se i nový držitel značky – mistr ce-
chu česko-moravských uměleckých 
dráteníků Jiří Bareš nebo umělecký 
sedlář Jan Valnoha Saddler. Zkrátka 
Blanensko a Boskovicko se na letoš-
ním Regiontouru neztratilo.

Jan Valnoha Saddler.Jan Valnoha Saddler.  Foto Marta AntonínováFoto Marta Antonínová

Boskovice - Chopím se šance. 
To je název projektu, který je určen 
osobám se zdravotním postižením 
hledajícím práci, ale i zaměstnava-
telům ochotným zaměstnat člověka 
s postižením. Osoby se zdravotním 
postižením se budou mimo jiné 
moci zdarma zúčastnit kurzu pra-
covněprávního minima, který se 

uskuteční přímo v Boskovicích na 
konci ledna.

Projekt nabízí lidem se zdravot-
ním postižením sestavení životopi-
su a motivačního dopisu, přípravu 
na osobní pohovor se zaměstnava-
telem, pomoc při oslovování za-
městnavatelů, pravidelné setkávání 
za účelem nalezení zaměstnání či 

vzdělávací kurzy (počítačové kurzy 
pro začátečníky i pokročilé, kurzy 
právního minima a další). Nabíze-
né aktivity jsou zdarma. Případní 
zájemci mohou kontaktovat Radka 
Floriána na mobilu 725 502 613 
nebo e-mailu radek.fl orian@liga-
vozic.cz. Stejnou možnost mohou 
využít i zaměstnavatelé, kteří chtějí 

zdravotně postiženou osobu za-
městnat. 

Aktuálně se připravuje také kurz 
Znám pracovněprávní minimum. 
Je určen lidem se zdravotním po-
stižením, kteří mají zájem o infor-
mace týkající se pracovněprávních 
vztahů, pracovní smlouvy, souběhu 
zaměstnání a invalidního důchodu 

a podobně. Kurz je zdarma a bude 
probíhat od 26. do 28. ledna. O při-
hlášku či doplňující informace je 
možné žádat u Martiny Kaiprové 
na telefonech 725 502 612 a 537 
021 484 nebo na e-mailu martina.
kaiprova@ligavozic.cz. Bližší in-
formace jsou také na www.ligavo-
zic.cz.  (hrr)

V Boskovicích rozjíždí nový projekt pro zdravotně posti žené V nemocnici
budou šetřit

Boskovice - V boskovické ne-
mocnici chtějí snížit náklady za 
energie. Vyhlásili proto výběrová 
řízení na dodávky plynu a elektřiny 
pro letošní rok. Výsledkem je úspo-
ra zhruba 360 tisíc korun u elek-
trické energie a 1,2 milionu korun 
u odběru plynu.  (hrr)

Úspěšnost zařazení do života je u našich dětí poměrně vysoká, říká ředitel dětského domova

Zaměstnanci pracují obětavě a svědomitě
Pavel Šmerda

Hodonín u Kunštátu - Už dva-
cet let stojí v čele Dětského domo-
va v Hodoníně u Kunštátu Bohumír 
Verner. Za tu dobu se zařízení hodně 
změnilo, ale hlavně tudy prošly de-
sítky dětí.

Máte spočítáno, kolik jich bylo?
Z hlavy to přesně nevím, ale tu-

ším, že 120. 

Kolik dětí  je u vás nyní? 
Momentálně u nás máme 22 dětí 

(rozhovor vznikl na vánoční besíd-
ce – pozn. pš), hned po Novém roce 
přijdou další dvě dívky, které už jsou 
nyní v krizovém centru. Budeme tak 
mít maximální počet 24. Nejmladší-
mu jsou tři, nejstarší má 24 let. Jsou 
tady dva předškoláci, osm dětí, které 
navštěvují 1. - 5. ročník, velkou sku-
pinu tvoří ti, jejichž pobyt se chýlí 
ke konci. Jedna dívka studuje na Pe-
dagogické fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně, další končí vyšší od-
bornou školu, jiná zase obor kuchař-
číšnice. Co se týká chlapců, jeden 
bude už brzy automechanikem, další 
opravářem zemědělských strojů. 

Můžete čtenářům, kteří ho třeba 
až tak neznají, váš dětský domov 
trochu představit?

Jak už jsem řekl, kapacita je 24 
dětí, o které se stará 15 zaměstnan-
ců. Jsou zde tři byty, v každém bytě 
jsou čtyři pokoje po dvou lůžkách, 
obývací pokoj, kuchyň a koupelna. 
Děti s vychovatelkou vaří večeře 
a přes víkend kompletní stravu. Pe-
rou si v automatické pračce osobní 
věci a žehlí. Takže když po dosažení 
zletilosti od nás odcházejí, děvčata 
i chlapci umí základní domácí prá-
ce. Další specifi kou našeho zařízení 
je, že v jednotlivých bytech pracují 
pouze vychovatel a vychovatelka, 
kteří se střídají po týdnu v práci. Tý-
den jsou tady a týden doma, což je 
pro děti mnohem lepší. 

V čem? 
Vytvářejí se tak těsnější citové vaz-

by mezi dětmi a vychovateli, narůstá 
vzájemná důvěra. Další výhodou je 
důsledná kontrola, vychovatelé přes-
ně ví, jaká je situace ve škole, jaký je 
jejich zdravotní stav a co děti potře-
bují. Jsou tedy s nimi více sžití. Půl 
života jsou tady, půl doma. Nikomu 
to samozřejmě nedá, aby se o to co 
se děje v domově nezajímal, i když 
má volno. Dá se říct, že jednou no-
hou jsou tedy pořád tady. Za 20 let se 

kolektiv pracovníků moc nezměnil, 
pokud někdo odchází, tak do důcho-
du nebo na mateřskou dovolenou. Je 
to velká výhoda. Pro řízení domova, 
ale hlavně pro samotné děti. Kaž-
dé z nich si tady vyhlédne někoho, 
kdo mu je nejblíže a komu se může 
a chce svěřit, když se dostane do kri-
zových situací. 

Mluvil jste o tom, že zaměstnanci 
„žijí s domovem“, i když jsou mimo 
práci. Jak to prožíváte vy?

Stále mohu říct, že mě tato práce 
baví. Je neskutečně náročná zvláště 
po psychické stránce. Dlouho mně 
trvalo, než jsem se alespoň částečně 
dokázal doma odpoutat od myšlenek, 
co se v dětském domově děje. Úplně 
to samozřejmě nejde. (úsměv) Je to 
zařízení, které funguje nonstop, svát-
ky nesvátky, prázdniny neprázdniny. 
Ale díky tomu, že mám zaměstnan-
ce, na které se mohu spolehnout, je 
to snadnější. Práce ředitele dětského 
domova je neobyčejně zajímavá. 
Potkáváte se se širokou škálou lidí 
od nejvyšších pater, tedy poslanců, 
senátorů, soudců, státních zástupců 
až po takové, kteří jsou na okraji 
společnosti, mají za sebou nápravná 
zařízení, „prošli“ závislostí na dro-
gách, alkoholu, bezdomovci. Což je 
převážná většina rodičů našich dětí. 

Říká se, že s rodiči často bývají 
větší potí že než s dětmi. Je to tak? 

Není mnohdy jednoduché s nimi 
vyjít. Ale pokud chtějí alespoň tro-
chu spolupracovat, je výhoda, že si 
můžeme vzájemně pomáhat. Je třeba 
říct, že ať tady děláme co děláme, 
tak děti svoje rodiče mají a většinou 
na ně nedají dopustit. Je zajímavé, 
že např. nejlepší dárek je vždycky 
od nich, i když jeho fi nanční hodno-
ta je zanedbatelná. Jím se dítě chlu-
bí, střeží ho třeba celý rok. Zkrátka 
rodičovskou lásku asi žádný dětský 
domov nenahradí. Po materiální 
stránce jsou na tom u nás děti poměr-
ně dobře, jezdí za sportem, kulturou, 
rekreací, snažíme se jim vytvořit 
příjemné prostředí, dbáme na to, 
aby dosáhly co nejvyššího vzdělání, 
ale samozřejmě pokud by byly ve 
funkční rodině, bylo by jim lépe. 

Z jakých rodin u vás máte děti ?
Začal bych trochu jinak. Dlouho 

jsem se nemohl smířit s tím, že je 
toto zařízení dost drahé. Než jsem 
pochopil, že kdyby byly děti na 
ulici a páchaly trestnou činnost, tak 
přijdou stát na více peněz, než stojí 
dnes. Ale zpět k otázce. Máme tady 

děti, které jsou většinou z rodin, kte-
ré neplní svoji funkci. Rodiče jsou 
buď ve vězení, v psychiatrických 
léčebnách nebo nezvládli svoji roli. 
Svoje děti nechtějí, týrají je nebo 
zneužívají. V tom případě je jim tady 
lépe než doma. 

Jak děti  zvládají přechody z tako-
vých rodin do dětského domova?

Děti velmi dlouho vzpomínají na 
zážitky, které s rodiči prožily, a rych-
le zapomínají na to špatné. Pokud je 
to možné, jezdí na prázdniny domů, 
ale o to raději se vracejí sem, protože 
tady mají to, co jim rodiče nemohou 
nabídnout. Takové oblečení, jídlo, 
hygienické podmínky a možnosti, 
které by doma nikdy neměly.

Vánoční svátky jsou pro děti  asi 
nejhorší, je to tak? 

Nejhorší je každé období, kdy část 
dětí odjíždí domů. Ti, co mohou jet 
k babičce, rodičům, tak jsou vícemé-
ně šťastní. Horší je to s těmi, kteří 
tady zůstávají. Čekají, že si pro ně 
někdo přijede, ale často se stává, že 
nepřijede nikdo ani na návštěvu.

V této souvislosti  mě napadá. 
Jaké máte zkušenosti  s pěstoun-
skou péčí? 

Asi padesát procent z dětí, které 
odešly do pěstounské péče, se vrací 
zpět do domova. Příčina? Geny dětí 

mnohdy vyhrávají nad výchovou. 
Často je to i nezkušenost pěstounů, 
velké nadšení těchto lidí. Po čase 
pak vystřízlivění a poznání, koho si 
to vlastně vzali. Ne každé z dětí je ta-
kové, jaké si představovali. Je potře-
ba neskutečné trpělivosti a tolerance. 
Nesmí mít přehnané představy, jaké 
dítě bude. Musí být připraveni na to, 
že to třeba nebude student ani bez-
problémové dítě. Geny je těžké pře-
konat. Někdy se to podaří, někdy je 
to hodně těžké.

Mluvil jste o tom, že několik dětí  
z vašeho domova se pomalu chystá 
vstoupit do života. Co s nimi bude?

Nastává vlastně to nejsložitěj-
ší období. Po dosažení zletilosti 
a ukončení vzdělávání jim musíme 
najít práci a bydlení. Za dvacet let, 
co tady působím, jsme nikdy niko-
ho bez pomoci nevyhodili na ulici. 
Pokud se vzdělávají, chodí do školy, 
mohou tady být až do 26 let.

Jaká je jejich úspěšnost zařazení 
do života?

Poměrně vysoká oproti podob-
ným zařízením. Dbáme hodně na 
to, pokud to jde, aby dosáhly co 
nejvyššího vzdělání. Čím je vyšší, 
tím je zařazení do života snadněj-
ší. Potom záleží, kam se dostanou. 
Zda jim někdo pomůže překonat ná-
strahy samostatného života. Jaký si 

najdou protějšek. Do jaké rodiny se 
přivdají nebo přižení. Když to vyjde, 
tak i případy, u kterých jsme se do-
mnívali, že nedopadnou dobře, mají 
šťastný konec. Za dvacet let, co jsem 
tady, je minimálně 80 % těch, kteří 
pracují nebo si založili funkční rodi-
nu. Takových, o nichž nic nevíme, je 
velmi málo. Většinou máme zpětnou 
vazbu, že se sami přijedou pochlubit, 
nebo udržují kontakty s vychovateli 
a dětmi, které u nás ještě zůstaly, 
takže víme, kam kdo se dostal a jak 
se mu vede. Měli jsme tady v minu-
losti např. romského chlapce, který 
vystudoval dálkově vysokou lesnic-
kou školu, děvčata mají střední ško-
ly a vedou si v životě dobře. Z toho 
máme obrovskou radost. 

Ještě před naším rozhovorem jste 
zmínil jednu zajímavost, která není 
u dětí  z dětských domovů až tak 
běžná...

Ano. Je to mimořádná věc. Díky 
Nadaci Educa, která umožňuje na-
daným dětem ze sociálně slabších 
rodin a dětských domovů studovat 
na elitním gymnáziu Open Gate 
v Babicích u Prahy, tam máme jed-
noho chlapce. Jejím zřizovatelem je 
podnikatel Petr Kellner, nadaci vede 
jeho manželka. Školné tam ročně 
stojí 470 tisíc korun. Je to škola an-
glického typu, nechybí tam divadlo, 
jízdárna, hřiště, tělocvična, bazén. 

Děti se učí individuálně. Je jich ve 
třídě jen několik, učitele mají k dis-
pozici od rána od 8 hodin do večera 
do 22 hodin. Jsou vedeny k neustálé 
činnosti. V celém areálu jsem viděl 
jen dvě televize, ale stejně u nich 
nikdo neseděl. Náš chlapec prošel 
tvrdými vstupními testy, byl přijat do 
primy. Je mu 12 let a v Open Gate se 
mu velmi líbí. Jednou za 14 dnů se 
vrací k nám na víkend do domova. 
Cestování je problematické, ale za-
tím to zvládáme. Je třeba říct, že se 
mu otevírají i do budoucna možnosti 
dalšího studia, protože pan Kellner 
sponzoruje absolventům i další stu-
dijní pobyt v zahraničí. 

Říkal jste, že po materiální strán-
ce jsou na tom u vás děti  velmi dob-
ře. Přesto, je něco, co vám chybí? 

Chybí nám skladové prostory 
a menší tělocvična. Máme v plánu 
postavit takovou víceúčelovou budo-
vu asi už pět let. Vznikla by přístav-
bou hospodářské budovy. Jedná se 
o investici asi za pět milionů korun. 
Už jsme žádali několikrát na kraj 
o přidělení fi nančních prostředků, 
projekt je připravený, ale zatím jsme 
neuspěli. Domov je sice poměrně 
velký, ale když si čtyřiadvacet dětí 
a patnáct zaměstnanců potřebuje ně-
kam dát všechny svoje věci, občas 
nám chybí místo. Dětem zase schází 
větší možnost sportovního vyžití. 

Jste dětským domovem rodin-
ného typu, kontakt s dětmi je tady 
bližší než v podobných velkých zaří-
zeních. Řešíte i méně problémů? 

Péče o děti se změnila. Asi od 
roku 2002 je trend dětské domovy 
přizpůsobovat domovům rodinného 
typu. Někde se to daří, jako napří-
klad na jižní Moravě, někde to mají 
jen v názvu. S přiblížením se výcho-
vě podobné rodině máme dlouholeté 
zkušenosti. Máme výhodu toho, že 
jsme malý dětský domov, kde jsou 
jednotlivé byty od sebe i stavebně 
odděleny. Děti se musí podle svých 
schopností a věku zapojovat aktiv-
ně do činností jako v rodině, ať už 
jde o uklízení, vaření, praní a žeh-
lení. Naopak velké dětské domovy 
jsou méně funkční v tom smyslu, že 
dítě se tam „ztrácí“. Musím říct, že 
sdělovací prostředky často nasazují 
dětským domovům „psí hlavu“, jak 
se o děti špatně starají. Ale opak je 
pravdou. Co znám kolegy a zaměst-
nance dětských domovů, drtivá vět-
šina dělá svoji práci obětavě a svědo-
mitě, často i na úkor svého volného 
času, za což jim patří poděkování.

Bohumír Verner.  Foto Pavel ŠmerdaBohumír Verner.  Foto Pavel Šmerda





SPORTSPORT Blanenska a Boskovicka

pozvánkapozvánka
Již čtrnáctý ročník Milckova 
memoriálu v sálové kopané 
se koná v sobotu 29. ledna 

od 8 hod. v hale ASK Blansko. 
Srdečně zvou pořadatelé, 

občerstvení zajištěno.
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St
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1. Játra pana starosty, dušená rýže 59,-, 2. Kuřecí nudličky na paprice, těstoviny 59,-, 3. Čevabčiči, opékaný brambor 65,-, 4. Smažený vepřový řízek plněný šunkou a sýrem, vařený brambor, okurek 69,-, 5. Kuřecí plátek s nivou, hranolky 69,- 
6. Zeleninový salát se smaženým sýrem 75,-, 7. Kuřecí steak, kukuřičný klas na grilu, zelenina, pečivo 79,-, 8. Krkovice na grilu, hranolky, obloha 79,- 

1. Jitrnicový prejt, vařený brambor, okurek 59,-, 2. Koprová omáčka, vařené vejce, vařený brambor 59,-, 3. Vepřové, zelí, houskový knedlík 65,-, 4. Čínské vepřové nudličky, kari rýže 69,-, 5. Kuřecí na žampionech, hranolky 69,- 
6. Těstovinový salát, smažené kuřecí kousky 75,-, 7. Kuřecí steak, baby karotka, vařený brambor, kysaná smetana 79,-, 8. Smažená krkovice, bramborový salát 79,-

1. Boloňské špagety, sýr 59,-, 2. Kuřecí nudličky se zeleninou, dušená rýže 59,-, 3. Smažený květák, vařený brambor, tatarka 65,-, 4. Sládkův guláš, houskový knedlík 69,-, 5. Vepřový přírodní řízek, špenátovo-hermelínová omáčka, 
opékaný brambor 69, 6. Zeleninový salát s tuňákem a vejcem 75,-, 7. Pstruh na másle, vařený brambor, zelenina 79,-, 8. Anglická krkovice (sázené vejce, slanina, cibule, kečup, hořčice), hranolky, zelenina 79,- 

1. Sekaná pečeně, vařený brambor, okurek 59,-, 2. Cikánská hovězí, dušená rýže 59,-, 3. Smažená vepřová játra, bramborový salát 65,-, 4. Přírodní vepřový řízek, sázené vejce, hranolky 69,-, 5. Kuřecí nudličky s pórkem a cibulí, 
opékaný brambor 69,-, 6. Zeleninový salát s třemi druhy sýrů 75,-, 7. Pečená kačena, červené zelí, houskový knedlík 79,-, 8. Krkovice na kmíně, šťouchaný brambor, okurkový salát 79,- 

1. Přírodní hovězí pečeně na slanině, dušená rýže 59,-, 2. Smažený Eidam plněný šunkou, opékaný brambor, tatarka 59,-, 3. Vepřové výpečky, bramborová kaše, okurek 65,-, 4. Vepřové Kung – Pao, hranolky 69,-, 5. Kuřecí plátek, hermelínová 
omáčka, opékaný brambor 69,-, 6. Zeleninový salát s kuřecím masem, česnekový dresink, pečivo 75,-, 7. Pečené vepřové koleno, hořčice, chléb 99,-, 8. Zapečená krkovice čabajkovým salámem a uzeným sýrem, hranolky, zelenina 79,-

TÝDEN S KRKOVICÍ                                                       Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 24. 1. do pátku 28. 1., 59-79 Kč                                                      Polévka dle denní nabídky 
INZERCE
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SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ 

REDAKCIREDAKCI
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Jedovnice budou hosti t šampionát ve fl orbale

Bohumil Hlaváček

Rájec-Jestřebí - Začátek roku 
2011 přidělal vrásky na čele všem, 
kterým záleží na budoucnosti kopa-
né v Rájci-Jestřebí. Nové vedení 
dlouholetého hlavního sponzora, 
kterým byl podnik MKZ, nyní pod 
novým názvem, oznámilo výboru 
fotbalového oddílu, že nadále nepo-
čítá s jeho podporováním. „Bohužel 
je to smutná pravda,“ potvrdil 
předseda klubu Jiří Müller. Jak 
konstatoval, hledání nového hlav-
ního partnera bude nesmírně těžké. 
Tak trochu věří tomu, že fotbalisty 
nenechá na holičkách nové vedení 
města. 

To nyní tvoří rozpočet a mohlo by 
pro podporu sportu najít v příslušné 
kolonce místo pro větší cifru. V to 

Müller a jeho kolegové z výboru 
věří. „S některými členy sportov-
ní komise je to předjednáno, nyní 
záleží na radě a následně na zastupi-
telstvu, jak se k této situaci postaví. 
Pevně věříme, že kladně. Myslím, 
že děláme dost pro mládež ve měs-
tě, na smysluplném vyplnění volné-
ho času sportem by mělo každému 
záležet,“ doufá předseda. 

Dosavadní sponzor věnoval klu-
bu na jeho činnost zhruba 450 tisíc 
korun ročně. „To není žádné tajem-
ství. Nový generální ředitel slíbil 
jen příspěvek na turnaj přípravek 
v červnu a tombolu na ples. Nic 
jiného. To je velký propad,“ smut-
ní Müller. Jak dodal místopředse-
da klubu a trenér mužského celku 
v jedné osobě Jiří Záleský, na čin-
nost se sháněly peníze samozřejmě 

Ráječtí  fotbalisté přišli 
o hlavního sponzora

díky iniciativě výboru i jinde, tato 
zásadní částka však bude pochopi-
telně nesmírně chybět. „Město nám 
na činnost přispívá, ne, že by ne, ale 
když to srovnávám s obcí kilometr 
od nás, kde se hraje stejná soutěž 
jako u nás, mají tam nesrovnatelně 
nižší rozpočet a přitom dokážou fot-
balistům dát podstatně vyšší částku, 
je to asi trochu k zamyšlení,“ naráží 
na fakt, že v nedalekém Ráječku 
mají ze strany radnice milovníci 
kopané mnohem výraznější podpo-
ru. Jak dodal, i v mnohých vesni-
cích, kde se hraje okresní přebor, je 
to tomu podobně. „A to nám vypad-
ly i peníze ze strany černohorského 
pivovaru, málem bych zapomněl,“ 
připodotkl Müller. Oba pevně dou-
fají, že rájecká radnice nyní podá 
fotbalu pomocnou ruku.

Tým mužů pod Záleského vede-
ním nyní zahájil zimní přípravu. „Na 
prvním tréninku se hlásilo prozatím 
dvanáct hráčů. Jako velký úkol si 
kladu, abychom udrželi klíčové bor-
ce Macíka a Ostrého. Příchod posil 
záleží na penězích. Jediné štěstí 
vidím v tom, že po podzimu nemu-
síme mít relativně starosti se záchra-
nou, body nás nijak netlačí,“ myslí 
si Záleský. Jak dodal Müller, letos 
čekají rájecký fotbal oslavy deva-
desátého výročí založení. „Budou 
průběžné, začnou na fotbalovém 
plese a vrcholit budou v červnu, kdy 
budeme pořádat již zmíněný turnaj 
přípravek a další týden sérií zápasů. 
Mimo jiné bude jedním z nich pres-
tižní utkání našeho mužstva proti 
Zrcadlo Teamu, okresnímu výběru, 
který získává stále větší renomé,“ 
prozradil předseda. 

Výbor. Jiří Müller a Jiří Záleský doufají, že vedení města pomůže rájecké-
mu fotbalu. Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Jedovnice - Jedovnice se stávají 
jednoznačně pomyslnou Mekkou 
fl orbalu středních škol. Již počtvrté 
v řadě se stane hala místní Střední 
průmyslové školy v závěru února 
dějištěm republikového fi nále Aso-
ciace školních sportovních klubů. 
Podruhé bude její vítěz reprezento-
vat Českou republiku na světovém 
šampionátu. Ten se uskuteční letos 
již potřetí, hostitelským městem 
bude v květnu Plzeň. O akci jsme 
si popovídali s jejím ředitelem Jose-
fem Jalovým.

V čem bude letošní republika 
jiná než ty předchozí?

Především tím, že zde poprvé 
budou startovat studenti ve věkové 
kategorii, ve které se bude potom 
hrát MS. Tedy pro ročníky 1994 až 
1997. Střední školy mají problém 
v těchto kategoriích postavit mnoh-
dy tým, ale tak jsou nastaveny pro-
pozice mezinárodní asociace ISF. 
Šanci tedy mají i základní školy, 
některé toho využijí a v kvalifi ka-
cích budou startovat. Největší výho-
du mají podle mne víceletá gymná-
zia. Bude to zajímavé.

Výhodu tento systém ale asi 
má…

To ano. Doposud na šampioná-
tech reprezentovala škola, která 
vyhrála normálně republiku ote-
vřenou i pro studenty maturitních 
ročníků. Ti, ani jejich o něco mlad-
ší spolužáci potom na svět stejně 
nemohli a reprezentovali pak třeba 

jen dva až tři z těch, kteří postup 
vybojovali. Zbytek tvořili jejich 
spolužáci z prvních či maximálně 
druhých ročníků, kteří třeba neměli 
odpovídající výkonnost. To znehod-
notilo českou reprezentaci, takže, ač 
patříme k fl orbalovým velmocem, 
na světovém šampionátu ve Slo-
vensku před dvěma lety nás mezi 
chlapci i děvčaty předstihli domácí, 
kteří ještě v tomto sportu patří spíše 
k rozvojovým zemím.

Na co chcete do Jedovnic nalá-
kat diváky?

Především určitě na kvalitní 
sport. Podívat se, jak dnešní mnoh-

dy zatracovaná mládež dovede dělat 
odvětví, které ji baví, na opravdu 
vrcholové úrovni. Pozvat chceme 
i na slavnostní zahajovací ceremoni-
ál, který připravujeme na pátek 25. 
února od 18 hodin. Bude zaměřen 
zejména na přehlídku toho nejlepší-
ho, co náš region nabízí. Představí 
se na něm biketrialisté či hráči kolo-
vé, postaven bude i na žácích naší 
školy, kteří také dovedou ledacos, 
k vidění bude i breakdance.

Kolik mužstev bude startovat?
Po šesti v chlapecké i dívčí kate-

gorii. Pět si vybojuje účast v síti 
okrskových, okresních, krajských 

kol a kvalifi kací, po jednom pak 
z našeho regionu. Právo postavit 
tým jako pořadatelé využijeme jen 
u chlapců, v případě děvčat dosta-
nou naši důvěru pravděpodobně 
žákyně ze ZŠ Lysice, které si toho 
pod vedením paní učitelky Lucie 
Nedomové velice považují a vehe-
mentně se na turnaj připravují. Jiné 
školy si netroufnou v této věkové 
kategorii postavit tým do takové 
konkurence.

Jak si věří jedovničtí  chlapci?
No tak přehnané iluze si nedělám. 

Máme ale možnost trénovat dvakrát 
týdně, věřím, že kluci se dají dohro-

mady a zkusí minimálně obhájit 
čtvrté místo z před dvou let.

Jaký chystáte účastníkům šam-
pionátu doprovodný program?

Většina bude ubytována v našem 
domově mládeže, kde se budou i stra-
vovat. To je zcela ideální, oceňuje to 
i asociace, která nás pořadatelstvím 
opět pověřila. Účastníci se vlast-
ně mohou suchou nohou v domácí 
obuvi přesouvat mezi pokoji, jídel-
nou a halou, takové podmínky jsou 
opravdu mimořádně nadstandardní. 
Stejně jako v minulých letech jim 
nabízíme i návštěvu Moravského 
krasu, speciálně Punkevních jesky-
ní a propasti Macocha včetně jízdy 
vláčkem Pustým žlebem. Pro nás 
to je sice normální, nezapomeňme 
však na to, že k nám přijedou stu-
denti z celé republiky. A to nemlu-
vím o tom, že i někteří naši žáci ještě 
v jeskyních nebyli. (smích) 

Jak je akce fi nancována?
Kromě prostředků z asocia-

ce se nám podařily zajistit peníze 
i z jiných zdrojů, především z kraje, 
náměstek hejtmana Ivo Polák pře-
vzal záštitu. Stojí za námi i posla-
nec Michal Babák a senátor Jozef 
Regec, kteří přislíbili účast na zahá-
jení, samozřejmě také vedení Jedo-
vnic v čele se starostou Jaroslavem 
Šíblem. Děkujeme i dalším sponzo-
rům. Věříme, že akce bude mít vel-
ký ohlas. Podporuje nás rádio Kiss 
Hády, šoty budou k vidění i v České 
televizi, připravujeme na stránkách 
průmyslovky online internetové 
zpravodajství. Boje o postup. Kvalifi kace na světový šampionát začaly okresními koly. Foto Bohumil Hlaváček

Svitávka je 
druhá

v extralize
Brno - Extraliga v kolové má 

za sebou první letošní kolo, které 
pořádal Favorit v Brně. 

Domácí pár Skoták – Šmíd jej 
dokázal vyhrát díky poslednímu 
zápasu proti do té doby rovněž 
neporažené dvojici Hasoň – Hrd-
lička ze Svitávky. Druhý svitávec-
ký pár tvořený Pavlem Loskotem 
a Radimem Lepkou skončil pátý, 
o příčku výše pak starší z bratr-
ské dvojice Loskotů Robert v páru 
s Markem Krejčím v dresech Favo-
ritu Brno. 

Výsledky: Favorit Brno 1 
(Robert Loskot, Marek Krejčí) – 
Favorit Brno 2 (Petr Skoták, Pavel 
Šmíd) 1:6, SC Svitávka (Jiří Hrd-
lička, Radim Hasoň) – Sokol Zlín-
Prštné (Martin Struhař, Jan Krejčí) 
8:4, Start VD Plzeň (Ondřej Kydlí-
ček, Hynek Šter) – MO Svitáv-
ka (Pavel Loskot, Radim Lepka) 
3:4, Zlín – Favorit 2 3:6, Favorit 
1 – Plzeň 3:3, SC Svitávka – MO 
Svitávka 10:2, Zlín – Favorit 1 4:0, 
Favorit 2 – MO Svitávka 7:3, Plzeň 
– Svitávka 4:5, MO Svitávka - Zlín 
5:6, Favorit 1 – SC Svitávka 2:6, 
Favorit 2 - Plzeň 6:3, MO Svitávka 
– Favorit 1 2:10, Plzeň – Zlín 2:3, 
Svitávka – Favorit 2 3:8.  (bh)

  1.  Favorit 2  5  5  0  0  33:13  15
  2.  SC Svitávka  5  4  0  1  32:20  12
  3.  Zlín-Prštné  5  3  0  2  20:21  9
  4.  Favorit 1  5  1  1  3  16:21  4
  5.  MO Svitávka  5  1  0  4  16:36  3
  6.  Plzeň  5  0  1  4  15:21  1

Neděle patřila v Blansku Aerobiku mladýchNeděle patřila v Blansku Aerobiku mladých

Soutěž. Na jubilejní 15. ročník soutěže v aerobiku se do Blanska sjelo v neděli 109 soutěžících. Výsledky na 
straně 12. Foto Bohumil Hlaváček
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Boskovice, Blansko - Tři vyrov-
naná utkání mají za sebou bosko-
vičtí hokejisté. Ve dvou z nich o gól 
vyhráli, body však nečekaně ode-
vzdali ve Velkém Meziříčí. Blansko 
doma nejdříve podlehlo posílenému 
béčku Břeclavi, aby pak přetlačilo 
v napínavém zápase Kometu Úvoz.

HC Kometa Úvoz – SK Miner-
va Boskovice 3:4 (1:2, 0:1, 2:1), 
Holý 3, Komínek.

Boskovicím vyšel vstup do utkání 
a už ve 2. minutě měli krátce po sobě 
šance Tůma a Blaha, o dvě minuty 
později Komínek. Všechny ale zlik-
vidoval domácí gólman Vrba. Nedáš 
dostaneš se projevilo v 15. minutě, 
kdy se při hře čtyři na čtyři prosadila 
v domácím dresu bývalá boskovická 
dvojka Bednář-Roupec. V 17. minu-
tě bylo srovnáno, autorem branky 
byl Holý. Po chvíli neproměnil dob-
rou šanci Komínek, odražený puk 
si našel Holý a vymetl pavučiny ve 
Vrbově šibenici. Ve druhé části hry 
se diváci dočkali jediného gólu. Jeho 
autorem byl hostující Komínek. 
Začátek třetího dějství vyšel lépe 
hráčům Komety, kteří snížili na 2:3, 
v 52. min. bylo dokonce srovnáno. 
Boskovice se ale rychle otřepaly. 
Povedený večer zakončil třetí bran-
kou Holý. 

Dynamiters Blansko HK – 
Břeclav B 4:6 (0:3, 0:3, 4:0), Keprt 
2, Král, Štěpánek. 

Kdo si myslel, že zápas s posled-
ním týmem tabulky bude procház-
kou, hluboce se zmýlil. Břeclav 
se vydatně posílila hráči prvního 
mužstva a ti domácí mladíky předči-
li v rychlosti, technice a především 
střelecké produktivitě. Blanenští 
dokonce po páté brance museli 
vyměnit gólmany. Hort již inkasoval 
jen jednou a pomohl spoluhráčům 
ke vzkříšení. Ti v poslední třetině 
doslova vstali z mrtvých a dostali 
se zpět do ztraceného zápasu. Ten 
již sice nezachránili ani v závěreč-

Hokej: Blansko i Boskovice těsně přetlačily brněnskou Kometu Úvoz

Minerva stále drží třetí místo
KAM ZA SPORTEM

né power play, jejich vzchopení ale 
působilo mimořádně sympaticky. 
„Bohužel už bylo pozdě,“ litoval 
trenér Antonín Veselý.

HHK Velké Meziříčí – SK 
Minerva Boskovice 5:4 (2:2, 0:2, 
3:0), Provazník, Holý, Pazdera, 
Komínek. Boskovice nezvládly 
závěr zápasu. Po dvou třetinách 
vedly ve Velkém Meziříčí 2:4 a nic 
nenasvědčovalo tomu, že by mohly 
mít problémy. Ale domácí nako-
nec třemi brankami a fantastickým 
závěrem otočili výsledek ve svůj 
prospěch.

Dynamiters Blansko HK – 
Kometa-Úvoz 5:4 (2:2, 1:1, 2:1), 
Keprt , Němec, Hoffmann, Kuběna, 
Kučera. 

Hrálo se velice rychlé, bojov-
né a atraktivní utkání mužstev, 
v jejichž středu je mnoho mladých 
borců. Lépe začali hosté a hned ve 
2. minutě se ujali vedení. Domácími 
to neotřáslo a vyrovnali krátce na to 
střelou od modré Němce. Brno opět 
kontrovalo Klimešem, Dynamiters 

ale okamžitě odpověděli. Po velice 
hezké individuální akci vyrovnával 
chytrou brankou Kuběna. Ve druhé 
třetině to byli znovu hokejisté Kome-
ty, kteří otevřeli skóre, když po nena-
dálém a nečekaném odrazu od hraze-
ní dorazil kotouč do domácí branky 
Vopálka. Tentokrát to Blanenským 
trvalo déle, než odpověděli, ale pře-
sto se jim ve 36. minutě podařilo 
vyrovnat. Po nahrávce Milana Ber-
ky střílel do odkryté branky Kučera. 
Nástup do třetí třetiny opět domácí 
nezachytili a ve 41. minutě zase 
prohrávali po brance Rosenbergera 
3:4, ale jak se stalo v tomto utkání 
pravidlem, za několik sekund zno-
vu vyrovnali. Krásnou střelou se po 
přečíslení prezentoval Keprt. Domá-
cí rozhodli v 52. minutě, kdy střelu 
Němce od modré tečoval Hoffmann. 
Na to už hosté nedokázali odpově-
dět, přestože poslední dvě minuty 
hráli bez brankáře. 

Minerva Boskovice – HC Gre-
wis Plumlov 3:2 (0:1, 1:0, 2:1), 
Karný 2, Holý. 

Hosté se překvapivě ujali vede-
ní už v 5. minutě z přesilové hry. 
Boskovice se z šoku vzpamatovaly 
až ve 24. minutě, v níž pěknou při-
hrávku Karného využil Holý. V 39. 
minutě mohl otočit výsledek Horá-
ček, ale neproměnil trestné střílení. 
Skórovat se povedlo až v závěreč-
ném dějství Karnému. Hosté doká-
zali v 45. minutě podruhé vyrovnat, 
ale Minerva chtěla vyhrát. V 57. 
minutě Planička neudržel v lapač-
ce Stančekovo nahození a hrdina 
utkání Tomáš Karný dorazil puk 
do brány - 3:2.
  1.  Šternberk  20  17  0  0  3  133:63  51 
  2.  M. Buděj.  21  16  1  1  3  105:56  51 
  3.  Boskovice  22  15  0  2  5  100:67  47 
  4.  Kroměříž  22  12  3  0  7  102:65  42 
  5.  Uh. Brod  21  11  2  1  7  96:82  38 
  6.  Uh. Ostroh  22  10  1  2  9  95:77  34 
  7.  Kometa  21  11  0  1  9  92:77  34 
  8.  Brumov  21  10  0  2  9  79:76  32 
  9.  Plumlov  21  7  2  2  10  82:100  27 
  10.  Blansko  21  6  1  0  14  64:115  20 
  11.  V. Meziříčí  22  5  0  0  17  65:115  15 
  12.  V. Bíteš  21  4  0  0  17  53:104  12 
  13.  Břeclav B  21  3  1  0  17  64:133  11

Blansko – Kometa Úvoz 5:4.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Kometa Úvoz 5:4.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko - 
Tomáš Šenk 
povede na 
jaře fotbalo-
vé Blansko 
v divizi. Po 
n e č e k a n é m 
o d s t o u p e n í 
Romana Šin-
delky se výbor 
kouči béčka rozhodl tuto funkci 
nabídnout a ten přijal.

Napadlo tě to ještě před měsí-
cem?

V žádném případě. Vše se semlelo 
během týdne. Bylo to pro mne potě-
šující, ale současně si uvědomuji, že 
na sebe beru velký závazek. Nečeká 
nás totiž žádná lehká práce. Že jsme 
v pásmu sestupu, je jasné. 

Máš výhodu oproti  eventuální-
mu trenéru zvenčí, že většinu hrá-
čů detailně znáš…

To je pravda. Jak z působení 
s Petrem Vašíčkem jako asistent 
nebo odjinud. Za úkol si jednoznač-
ně dávám divizi udržet.

Proč bude tvým asistentem 
Michal Kugler?

Tento post byl otázkou. Výbor 

navrhoval Ivana Študenta, já jsem 
posléze nakontaktoval trenéra 
mladšího dorostu Michala Kuglera. 
Kývnul mi. U brankářů bude dál 
Saša Malits, ten s nimi odvádí dlou-
hodobě dobrou práci.

Jakou máš představu o složení 
mužstva?

Vše se vyvíjí. Třeba kluci z Brna 
se jeví dobře. Jak útočník Doležel, 
tak stoper Oulehla. Že nezůstane 
David Bednář, je jasné. Byla by 
pro něho škoda, kdybychom mu při 
takové nabídce bránili. Držím mu 
pěsti, ať se chytne. Výbor teď jedná 
s dalšími hráči. Pokud vím, podmín-
ky zatím akceptoval Michal Hájek.

A další?
Zda zůstane Honza Zich, je otáz-

kou. Myslím, že spekuluje, mluví 
o nabídkách odjinud. Přiznám se, že 
nevěřím, že přistoupí na podmínky 
nastavené výborem, v případě Radi-
ma Bubeníčka je to otevřené. Velký 
zájem má u nás chytat zase Aleš 
Slanina. To by byla velká opora i po 
psychické stránce, je to náš srdcař. 
Záleží hodně na domluvě s Čebí-
nem. O angažmá v Blansku stojí 
i olešnický Ondřej Kuda. Záleží na 
tom, jak na sobě zapracuje fyzicky, 
dlouho totiž nehrál. 

Staří harcovníci?
Se všemi počítám. Martin Klimeš, 

Radim Farník mají velkou chuť do 
hry, trénují poctivě, mám radost, že 
se i rozptýlily pochybnosti o dal-
ším působení Jiřího Pokoje, určitě 
bude pokračovat dál. Na podzim 
patřil k nejlepším hráčům. Počítám 
i se Šípem a Němcem. První z nich 
ještě trénovat nezačal, druhý maká 
naplno. 

Kdo bude střílet góly? Marti n 
Sehnal? Jan Karásek nebo snad 
někdo jiný?

To je otázka. Oba mají problé-
my s pracovní vytížeností, která 
jim neumožňuje naplno trénovat. 
Sehnal je náš, Karásek Ráječka. 
Vše bude otázkou osobního jed-
nání s oběma hráči. Jeden z nich 
by zde měl určitě působit. V týmu 
ale nechci hráče, kteří by chodili 
jen na zápasy, to říkám otevřeně. 
V záloze mám ještě jednu mož-
nost, tu ale nechci zatím prozra-
zovat. 

Jak jsi spokojen se začátkem 
zimní přípravy?

Velice. Kluci makají poctivě. 
Chodí dvacet až pětadvacet lidí, to 
je výborné. Kromě Šípa a Sehnala 
už začali trénovat všichni.

Tomáš Šenk povede Blansko Zimní turnaj Zimní turnaj 
v Líšniv Líšni

FRAMOZ Rousínov – FK APOS 
Blansko 2:1 (0:1). Branky: 57. Har-
tl, 62. Kuklínek - 31. Doležel. Blan-
sko, 1. poločas: Švancara - Bezděk, 
Klimeš, Oulehla, Kuda - Poprik, 
Jelínek, Hájek, Beneš - Němec, 
Doležel. 2. poločas: Švancara (50. 
Trubák) - Poprik, Klimeš, Oulehla, 
Kuda - Matuška, Cupal J., Jelínek, 
Doležel, Nečas – Jarůšek. 

V první vážnější šanci se oci-
tl Němec, trefi l však jen tyč. Na 
druhé straně musel zachraňovat 
Švancara. Nová potenciální posi-
la má jméno Jan Doležel. Ten se 
uvedl pohotovou střelou, kterou 
poslal Blansko do vedení. Rousí-
novští  ale po změně stran dokáza-
li během pěti  minut otočit skóre. 
„Škoda, že jsme utkání nedotáhli 
alespoň k remíze, příležitosti  jsme 
k tomu měli. Na druhou stranu 
je to začátek přípravy, z výsledku 
velkou vědu nedělám. Chtěli jsme 
dnes vyzkoušet hráče širšího kád-
ru, což jsme udělali. Samozřejmě 
nás porážka mrzí, ale jedeme dál. 
Kluci pocti vě pracují na trénin-
cích, což je poziti vní,“ poznamenal 
k utkání trenér Tomáš Šenk.  (bh)

Olomouc, Blansko - Žáci a žáky-
ně atletického oddílu ASK Blansko 
si vedli skvěle na halových závo-
dech v Olomouci. „Jirka Klinkovský 
vybojoval vítězství v běhu na 800 
metrů časem 2:36,17. Ve vrhu koulí 
zvítězil rozdílem třídy, když si posu-
nul hranici osobního rekordu o dva 
metry a vrhnul 12,01 m. Je horkým 
kandidátem na LODM, která se bude 
konat také v létě v Olomouci,“ chvá-
lí trenér Jiří Ošlejšek. 

Další výborný čas zaběhla Kami-

la Klepalová. Trať 800 metrů zdola-
la za 2:46,57. Figuruje s ním v první 
desítce tabulek ČR. Dobře se držela 
i Anna Klinkovská, která doběh-
la sedmá, k tomu přidala výborný 
výkon v kouli 8,19 m. Do formy se 
dostává Michaela Hlavoňová, která 
zaběhla 60 m př. za 10,03 s a řekla 
si o účast na MČR. „K tomu přidala 
výborný pokus ve skoku dalekém 
491 cm. V obou disciplínách je také 
v první desítce v průběžných tabul-
kách ČR,“ prozradil Ošlejšek.  (bh)

Klinkovský byl první
na půlce v Olomouci

Jiří Klinkovský. Foto Jiří OšlejšekJiří Klinkovský. Foto Jiří Ošlejšek

Radostice - Brněnský běžecký 
pohár pokračoval pátým dílem, 
kterým byla v sobotu Radostická 
desítka. V hlavním závodě se na 
start postavilo 225 běžců. Dosavad-
ní lídři Daniel Orálek a Jan Kohut 
se na něm ale neobjevili. „Měl jsem 
problémy se zablokovanými zády, 
rozhodl jsem se proto Radostice 
vynechat a šetřit síly na další závo-
dy,“ svěřil se blanenský vytrvalec 
Kohut. Těmi budou Běh kolem 
Kanic a v našem regionu stále popu-
lárnější Ráječkovská desítka, kterou 
připravují pořadatelé na 19. února. 

V Radosticích byl nejlepší Petr 
Kotyza z UNI Brno před Rostisla-

vem Puklem ze stejného oddílu. 
Oba běžci se ve stejném pořadí 
seřadili i v celkové klasifi kaci. Orá-
lek a Kohut se díky své první absen-
ci propadli na šesté, resp. sedmé 
místo. V kategorii juniorů skončil 
čtvrtý Vojtěch Grün z AC Okrouh-
lá, v celkovém hodnocení mu patří 
druhá příčka. Biker Radim Kovář 
z Moravce Benešov doběhl v rámci 
své zimní přípravy devátý. 

Dorostenka Kamila Klepalo-
vá z ASK Blansko byla v cíli jako 
první, v tabulce jí patří třetí příčka, 
protože vynechala předchozí závod 
v Kuřimi. Při plné účasti v pěti 
závodech seriálu je tak před ní druhá 

oddílová kolegyně Markéta Tesařo-
vá, v Radosticích čtvrtá. Mezi Kle-
palovou a Tesařovou se tam na třetí 
příčku vklínila bikerka Moravce 
Benešov Nikola Hlubinková.

Dosavadní suverén BBP v kate-
gorii mladších žáků Jiří Klinkov-
ský skončil tentokrát těsně dru-
hý. „Trošku na trati, jak se říká, 
zakufroval,“ smál se jeho trenér 
Jiří Ošlejšek. Na vedoucí pozici 
mladíka z Rudice v barvách ASK 
Blansko to ale nic nezměnilo. Adé-
la Šafářová z Moravce Benešov 
byla v Radosticích druhá mezi 
mladšími žákyněmi, celkově jasně 
vede.  (bh) 

Kohut v Radosticích nestartoval
Blansko - 

Nejlepší hráč 
b l a n e n s k é h o 
podzimu David 
Bednář se s nej-
větší pravděpo-
dobností rozlou-
čí s kapitánskou 
páskou, kterou navlékal. Na zákla-
dě dohody s HFK Olomou zahá-
jil s týmem moravskoslezské ligy 
zimní přípravu. „Jsem rozhodnutý 
to zkusit, nabídku jsem již dostal. 
Trenér Petr Uličný je férový chlap, 
kterému věřím,“ říká rezolutně. 
Podle něho bude záležet na domlu-
vě mezi vedením oddílů. Jemu by se 

líbilo půlroční hostování s opcí. To 
připouští i blanenský místopředse-
da Břetislav Strážnický. „Budeme 
s vedením Olomouce jednat, nevy-
lučujeme ani přestup, pokud by byl 
za podmínek schůdných pro obě 
strany,“ připouští.

Šestadvacetiletý záložník má 
před sebou šanci nakouknout do 
velkého fotbalu. „Nabídli mi pro-
fesionální smlouvu, budu muset 
skončit v práci, trénuje se i dopo-
ledne,“ nebojí se udělat krok jiným 
směrem. V přípravě se mu zatím 
dařilo, proti Valašskému Meziří-
čí hrál celý zápas, se Slováckem 
a Zábřehem poločas. Dvakrát 

jako defenzivní záložník, jednou 
jako krajní. „Nevybírám si, jsem 
připraven hrát, kde mne trenér 
postaví. Jestli budu v základní 
sestavě si netroufnu říct, jsou zde 
samí výborní fotbalisté,“ těší se na 
novou fotbalovou budoucnost. 

Blansko mu bránit nebude. 
„David je ve věku, kdy má mož-
ná poslední šanci něco dokázat. 
Budeme mu držet palce a věřím, 
že i všichni, kterým jako blanenský 
kopáč přirostl k srdci,“ přeje mu 
úspěchy sekretář FK APOS Blan-
sko Hynek Jarůšek. O podmínkách 
hostování či přestupu se rozhodne 
v nejbližší době.  (bh)

David Bednář chce hrát v Olomouci

Boskovice - Občanské sdružení 
Sportuj s námi úspěšně započalo od 
začátku ledna projekt společného 
trénování s názvem Trénuj s námi 
a zdolej sedmizubý hřeben. Jedná 
se o sportovní přípravu, která bude 
zakončena největší sportovně-kul-
turní akcí tohoto regionu, kterou 
je Běh za sedmizubým hřebenem, 
jehož druhý ročník se uskuteční 
1. května v Boskovicích.

Tréninky zahrnují běžeckou pří-
pravu, posilovnu a plavání, vše za 
účastí trenérů. Projekt je určen pro 
ženy i muže všech věkových kate-

gorií. Současná tréninková skupina 
čítá více než dvacet účastníků od 
sedmnácti let až po běžce a běžky-
ně vyzrálého věku. „Nemusíte se 
ničeho bát, trenéři přistupují ke 
každému běžci individuálně, podle 
jeho fyzických možností. V přípa-
dě nedostatku času a nemožnosti 
pravidelné docházky, vám trenér 
vypracuje individuální tréninkový 
plán, podle kterého můžete trénovat 
ve volném čase,“ slibují organizá-
toři. Příprava na hřeben zahrnuje 
běžeckou část, plavání a posilovnu. 
Více na www.sportujsnami.cz. (bh)

Sportuj s námi jede

pátek 28. ledna
Fotbal: Letovice – Boskovice dor. (19.00), zimní turnaj Boskovice. 

sobota 29. ledna
Fotbal: Kuřim – Svitavy (11.00), Kunštát – Boskovice B (13.00), Kořenec 

– Lipůvka (16.30), Drnovice – Vavřinec (18.30), zimní turnaj Boskovice.
Halový fotbal: Milckův memoriál (8.00), hala ASK Blansko.
Hokej: Adamov – Letovice (16.00), Sloup – Blansko (18.30), OP muži 

ZS Blansko.
Kuželky: TJ ČKD Blansko – Náchod (10.00), 1. liga ženy, TJ ČKD 

Blansko B – Odry (13.00), 3. liga ženy, kuželna TJ ČKD Blansko.
neděle 30. ledna

Basketbal: TJ ČKD Blansko – Tišnov (9.00, 11.00), OP dorostenky, hala 
TJ ČKD Blansko. 

Fotbal: Blansko B – Březová (14.00), Benešov – Olešnice (16.00), zimní 
turnaj Boskovice.

Hokej: Černá Hora – Rájec-Jestřebí (16.00), Lysice – Březina (18.30), 
OP muži, ZS Blansko. 

pátek 4. února
Fotbal: Boskovice A – Kunštát (13.00), Boskovice B – Svitavy (15.00), 

Boskovice dor. – Drnovice (17.00), zimní turnaj Boskovice.
Hokej: HC Minerva Boskovice – HC Uherský Brod (18.00), krajská liga 

muži, ZS Boskovice.
Kuželky: TJ ČKD Blansko C – Čejkovice (18.00), divize, kuželna TJ 

ČKD Blansko.
sobota 5. února

Florbal: Atlas ČKD Blansko – Bulldogs Brno B (9.30), Atlas – Valašské 
Klobouky (12.20), Atlas – Gullivers Brno (15.10), 2. liga dorostenci, hala 
TJ ČKD Blansko. 

Fotbal: Kuřim – Březová (10.00), Kořenec – Olešnice (12.00), Letovice 
– Lipůvka (14.00), Benešov – Vavřinec (16.00), zimní turnaj Boskovice.

Hokej: Dynamiters Blansko HK – HC Grewis Plumlov (16.00), krajská 
liga muži, ZS Blansko. Blansko – Adamov (18.30), OP muži, ZS Blansko. 

Kuželky: TJ ČKD Blansko B – Č. Budějovice (10.00), 3. liga muži, TJ 
ČKD Blansko – MS Brno (13.00), 2. liga muži, kuželna TJ ČKD Blansko.

neděle 6. února
Hokej: HC Blansko – Znojmo (16.00), krajská liga dorostu, ZS Blansko. 

Březina – Černá Hora (11.15), Sloup – Rájec-Jestřebí (18.30), OP muži, 
ZS Blansko. 
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Tříleté obory vzdělání – VÝUČNÍ LIST
��výrobce kožedělného zboží 
 (žákovské stipendium, 
 jediný obor vyučovaný v ČR)
��řezník-uzenář (žákovské stipendium)

Čtyřletý obor vzdělání – MATURITA
��obchodník

Střední odborné učiliště obchodní Prostějov
nám. Ed. Husserla 1, 796 55 Prostějov
tel.: 582 351 977, tel., fax: 582 346 244
e-mail: souobch@pvskoly.cz, http://souobch.pvskoly.cz

Střední odborné učiliště tradičních řemesel 
a Vyšší odborná škola spol. s r.o.
Střední 59, 602 00 Brno
tel.: 541 219 844 kl. 115, 725 427 747
e-mail: skolyjh@skolyjh.cz, http//www.skolyjh.cz

Otevíráme pro Vaše děti jako jediní na celé Moravě!

STAROŽITNÍK 
4letý obor s maturitou

I když se vaše děti nebudou v tomto oboru živit, získají neoceni-
telné zkušenosti do budoucna a možnost studovat na libovolné 
vysoké škole.

Střední odborné učiliště tradičních řemesel 
a Vyšší odborná škola spol. s r.o.
Střední 59, 602 00 Brno
tel.: 541 219 844 kl. 115, 725 427 747
e-mail: skolyjh@skolyjh.cz, http//www.skolyjh.cz

 Nenechte tradici zahynout! Nabízíme obor 

UMĚLECKÝ KERAMIK 
4letý obor s maturitou

V případě, že se Vaše děti nebudou živit prací v tomto oboru, 
získají možnost studovat na vysoké škole a v budoucnu mohou svo-
je znalosti využít nejen pracovně, v podnikání, ale i jako koníčka. 

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SVITAVY, 
Nádražní 1083

Přijímá pro školní rok 2011/2012 žáky,
kteří ukončili povinnou školní docházku:

  do čtyřletých studijních oborů:
� 23-44-L/001   MECHANIK PLASTIKÁŘSKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ – 
                          NOVĚ OTEVŘENÝ OBOR

� 23-45-L/001   MECHANIK SEŘIZOVAČ
� 23-45-L/004   MECHANIK SEŘIZOVAČ-MECHATRONIK

                   do tříletých učebních oborů:
� 23-56-H/01   OBRÁBĚČ KOVŮ         
� 23-52-H/01   NÁSTROJAŘ
� 23-51-H/01   STROJNÍ MECHANIK – ZÁMEČNÍK
� 36-52-H/01   INSTALATÉR               
� 66-51-H/01   PRODAVAČ/KA
� 36-55-H/001 KLEMPÍŘ

Nový maturitní obor otevíráme na základě poptávky po kvalifikovaných 
odbornících pro významné plastikářské společnosti jako jediná škola 
v ČR. Obor bylo možné zavést pouze za předpokladu významné finanční 
podpory Pardubického kraje jako zřizovatele školy při budování potřeb-
ného technického vybavení.  

 Pro bližší informace i případnou prohlídku školy:
tel.: 461 533 689 Mgr. Kavalír, tel.: 461 534 927 sekretariát

Co je nového na Vaší škole? 
Ve spolupráci s fi rmou REHAU, s.r.o. závod Moravská Třebová, SKA-

LEX-PLAST, s.r.o. Svitavy, Gabriel – Chemie Bohemia, s.r.o. Lázně 
Bohdaneč a na přání zřizovatele tvoříme školní vzdělávací program ma-
turitního oboru se specializací na plasty - Mechanik plastikářských strojů 
a zařízení. Všichni kolem vidíme kolik fi rem na zpracování plastů s růz-
nými technologickými postupy zde vzniklo a vcelku úspěšně prosperují. 
Ty všechny se jako jedny z prvních vzpamatovaly z hospodářské krize 
a cítí nedostatek kvalifi kovaných pracovníků, hlavně na pracovních pozi-
cích šikovných seřizovačů. Za čtyři roky, až úspěšně odmaturují tento rok 
nabíraní žáci, bude tento defi cit ještě větší. Nový maturitní obor je náročný 
na vybavení, ale máme výhodu v tom, že velká část odborné výuky je vě-
nována strojařině, na kterou již škola má vybavení na vysoké úrovni. Na 
profi lovou chemickou část výuky máme příslib fi nancí od zřizovatele, že 
budeme postupně naše dílny vybavovat. Podílet se na kvalitním strojním 
vybavení přislíbily i jmenované fi rmy a samozřejmě ve vyšších ročnících 
počítáme i s praktickou výukou v jejích prostorách. 

Právě nyní provádíme nábor na základních školách svitavského okresu, 
ale samozřejmě počítáme a máme už takové zprávy, že k nám půjdou stu-
dovat žáci z celého Pardubického kraje i krajů sousedních. 

Opět jsme „zabodovali“ v projektech z Evropské unie, kdy od 1. 11. 
2010 jsme začali realizovat projekt „Zvyšování motivace žáků ke studiu 
ve strojírenských oborech, zlepšování podmínek výuky na SOU Svitavy“. 
Účelem projektu je vzbudit zájem žáků základních škol o strojírenské obo-

pořádá pro všechny zájemce o studium

především pro žáky letošních pátých tříd ZŠ

dne 31. 1. 2011 od 12 do 17 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Tentýž den proběhne na škole od 13.00 hodin 

pro žáky 5 . - 9. tříd základních škol

a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Podrobnější informace na tel.:

516 411 189, 516 411 190
nebo na reditel@gymbk.cz

5 . ročník soutěže v SUDOKU 

Střední škola
Uměleckoprůmyslová a technická

Velké Opatovice
Mládežnická 430, 679 63 Velké Opatovice

IČO: 66 596 807, tel.: 516 477 100-102, fax: 516 477 106 
e-mail: info@ssupt.cz, www.ssupt.cz

Ve školním roce 2011/2012 otevíráme tyto obory studia:
Čtyřleté umělecké obory zakončené maturitní zkouškou:
� 82 - 41 – M/12  VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY
                              A PORCELÁNU 
� 82 - 51 - L/04   UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ
                              KAMENE A KERAMIKY 
Čtyřleté technické obory zakončené maturitní zkouškou:
� 26 - 41 - L/01    MECHANIK ELEKTROTECHNIK
� 26 - 41 - L/02    MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH  
                              A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tříleté učební obory zakončené výučním listem:
� 82 - 51 - H/04   UMĚLECKÝ KERAMIK
� 26 - 51 - H/02    ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD

Tříleté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou:
� 64 - 41 - L/51     PODNIKÁNÍ

Den otevřených dveří: 2. 2. 2011 - od 8 do 16 hod.
Školu možno navštívit kdykoliv po předchozí domluvě. 

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

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

Den otevřených dveří pro VOŠ:  28. 4. 2011
 (8-16 hod.,  po předchozí domluvě kdykoliv).
Přihlášky ke studiu na VOŠ do 31. 5. 2011.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
� 18-20-M/01  Informační technologie 
� 63-41-M/01  Ekonomika a podnikání - Informatika v ekonomice   
� 63-41-M/02   Obchodní akademie
� 65-42-M/01  Hotelnictví - Hotelnictví a turismus
� 31-43-L/01   Oděvní technik - Oděvní design a marketing 
� 43-41-M/01   Veterinářství - Veterinární prevence
� 41-41-M/01  Agropodnikání - Biopotraviny
� 64-41-L/51   Podnikání - nástavbové dálkové studium

Střední vzdělání s výučním listem
� 65-51-H/01  Kuchař – číšník
� 41-52-H/01  Zahradník  
Vyšší odborné studium – denní forma
� 63-41-N/18  Ekonomika a podnikání se zaměřeními:   
 Finanční řízení podniku
 Daňové poradenství  
� 63-43-N/13   Finančnictví a bankovnictví
� 65-43-N/01   Cestovní ruch
� 53-41-N/11  Diplomovaná všeobecná sestra

Boskovice - Mateřská, Základní 
a Praktická škola Boskovice se zabývá 
vzděláváním zdravotně postižených dětí, 
tedy dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami od předškolního věku až po 
střední školu.

„Jednu třídu mateřské školy máme 
umístěnu v boskovické nemocnici, dru-
hou v Jihomoravském dětském centru 
specializované péče v Boskovicích na 
Smetanově ulici. Pod pojmem základní 
škola se skrývá základní škola praktická 
a základní škola speciální. V základní 
škole praktické jsou vzdělávány děti 
s lehčím stupněm mentálního postižení 
a povinná školní docházka je devítiletá. 
Do základní školy speciální jsou zařazo-
vány děti s těžším stupněm mentálního 
postižení a docházka je desetiletá. Jed-
nu třídu základní školy speciální máme 
umístěnu na odloučeném pracovišti ve 
stacionáři Betany. Děti, které ukončí 
povinnou školní docházku mohou po-
kračovat ve vzdělávání v praktické škole 
jednoleté. Tuto navštěvují převážně ab-
solventi základní školy speciální, v ně-

Speciální škola potřebuje výtah

kterých případech i základní školy prak-
tické. Mohou jsem být přijímány i děti, 
které ukončily klasickou ZŠ v nižším než 
devátém ročníku. Vzdělávací program 
praktické školy jednoleté je zaměřen na 
domácí a zahradnické práce. K tomu 
máme slušné podmínky, velkou zahra-
du, skleníky, pozemky, cvičnou kuchyň 
a cvičný byt,“ představil zařízení jeho 
ředitel Antonín Petrů.

Do loňského školního roku měla ško-
la ještě jedno odloučené pracoviště v Le-
tovicích, ale od prvního září 2010 přešly 
tamní dvě třídy pod letovickou základní 
školu. V současné době má zařízení zhru-
ba pětasedmdesát dětí. Součástí je také 
školní jídelna, internát a družina. Pobyt 
dětí na internátu probíhá od pondělí do 
pátku, kdy si je rodiče odváží domů.

Škola má za sebou řadu stavebních 
úprav a další ji teprve čekají. Jednou 
z nejdůležitějších je plánovaná přístavba 
výtahu. Na něj se ale zatím nepodařilo 
najít potřebné prostředky. Hlavní staveb-
ní práce byly realizovány v letech 2008 
– 2009.  

„Museli jsme řešit, co s nevyužitými 
prostorami v druhém nadzemním podla-
ží, kde sídlil dětský domov. Ve spoluprá-
ci se zřizovatelem a Pedagogicko-psy-
chologickou poradnou v Boskovicích 
se prostory přebudovaly pro potřeby 
poradny, která zde od 1. ledna 2010 za-
hájila činnost. V souvislosti s tím dochá-

ry i tím, že budeme organizovat školní kola odborných dovedností pro 
vybrané základní školy, budeme organizovat jejich exkurze do strojíren-
ských fi rem a budeme pořádat okresní kola této soutěže. Dále samozřejmě 
opět zlepšíme vybavení školy a podmínky výuky pro naše žáky, kdy např. 
zavedeme moderní výuku pomocí e-learningu. 

Ve stadiu schvalování máme další projekt v sekci celoživotního vzdělá-
vání, kdy bychom jako škola se stala subjektem, který za určitých podmí-
nek může uznávat vzdělávání ve strojírenských oborech fyzickým osobám, 
které splní podmínky pro vydání výučního listu. 

V současné době jsme partnery ve třech projektech Evropské unie zaměře-
ných hlavně na vzdělávání pedagogických pracovníků. 

zí k dalším průběžným rekonstrukcím 
v druhém nadzemním podlaží. Jedno 
křídlo přebudováváme na ubytovací za-
řízení internátního typu. Máme tam čtyři 
pokoje, které budou od února letošního 
roku využity pro naše internátní děti,“ 
vysvětlil Petrů.

Podle jeho slov by měla být v letoš-
ním roce zahájena rekonstrukce Dětské-
ho domova Brno, ul. Vídeňská 26. Jeho 
klienti pak budou po dobu prací umístěni 
v Boskovicích. Z Brna se budou o děti 
starat vychovatelky, my budeme zajiš-
ťovat jejich vzdělávání a poskytování 
stravy. 

Hlavním investičním záměrem do bu-
doucna zůstává zřízení osobního výtahu. 
„Důvodem je to, že školu navštěvují i 
děti s různými stupni tělesného postiže-
ní a ‚vozíčkáři‘. Jejich pohyb ve škole 
zajišťují pedagogičtí i provozní zaměst-
nanci doprovodem a přenášením, což je, 
především po schodech, fyzicky velice 
náročná činnost. Bezbariérové sociál-
ní zařízení už jsme pro tyto děti zřídily, 
zbývá výtah. Rovněž rodiče a děti, které 
navštěvují poradnu, musí denně prochá-
zet celou budovou školy až do druhého 
patra. O stavbu usilujeme od roku 2008. 
Žádáme o přidělení investiční dotace Ji-
homoravský kraj, který je naším zřizova-
telem. Výtah je už projekčně připravený, 
čekáme jen na potřebné fi nance,“ doplnil 
Antonín Petrů. Radim Hruška

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

Vážení rodiče, žáci 7. a 9. tříd ZŠ, máte zájem o šestileté 
nebo čtyřleté gymnázium a hledáte kvalitu ve vzdělávání?

Nabízíme Vám školu, která:

� má vynikající hodnocení České školní inspekce (Inspekční zpráva r. 2009)
� je výborně hodnocena žáky školy a jejich rodiči (Mapa školy r. 2008) 
� má absolventy úspěšné při přijímacím řízení na VŠ (89 % v roce 2009)
� je zapojená v projektech mezinárodní spolupráce (Litva, Shetlandy, Španělsko, 

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

Přijímací řízení probíhá na základě výsledků studia na ZŠ

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



Plavci závodili v Hustopečích
Hustopeče - Letos již po osmnácté zahájili minulou sobotu blanenští 

a boskovičtí plavci jarní plaveckou sezónu v plné sestavě. Tradičních závo-
dů Hustopečský džbánek se tentokrát zúčastnilo kolem osmdesátky plavců 
z osmi oddílů Jihomoravského kraje. Nejvíce závodníků nasadily právě 
Blansko a Boskovice, a i proto si také odvezly nejvíce medailí a džbánků 
z hlavního závodu. Ty si rozdělili Blanenští a Boskovičtí v poměru 2:2, 
v počtu medailí bylo skóre 31:30 ve prospěch boskovických. 

Celkem šest keramických džbánků se rozdávalo v disciplíně 100 m prsa 
pro kategorii staršího a mladšího žactva a v disciplíně 50 m prsa, kterou 
plavalo nejmladší žactvo. Již potřetí vybojoval prvenství Dominik Špaček 
a podruhé Veronika Zamazalová, oba z Blanska. Boskovičtí plavci Vojta 
Přibyl a Zuzana Vorlová se radovali z vítězství v hlavním závodě popr-
vé. V kategorii dorostu (14 – 16 let) a nejmenších plavců (8 let a méně) 
se o džbánky neplavalo. Nejvíce bodů svým družstvům přinesli vítězstvím 
ve třech povolených startech blanenští Dominik Špaček a Michal Vencel 
a boskovická Anna Tlamková. Další medaile nejvyšší hodnoty vybojovali 
pro Blansko Veronika Zamazalová, Pavel Odehnal a Štěpán Pokorný, pro 
Boskovice pak Jana Hlavinková, Josef Bohatec, Vojta Přibyl, Petr Dražil, 
Zuzana Vorlová a Eliška Vaňková. 

Do celkového medailového součtu přispěli umístěním na druhém a tře-
tím místě blanenskému družstvu Jana Dohnalíková, Alice Ratkovská, Petra 
Pokorná, Hana Kopřivová, Viktorie Grmelová, Bára Pokorná, Nikola Prud-
ká, Barbora Sedláková a Adam Přikryl. Stříbrné a bronzové příčky obsadili 
boskovičtí plavci Andrea Husovská, Justina Hošková, Natálie Straňáková, 
Martin Pospíšil, Viktor Kejík, Jakub David a Filip Tlamka. Závěrečnou teč-
kou bylo vítězství blanenské štafety mužů na 4 x 50 m kraul ve složení 
Kyzlink, Přikryl, Špaček, Vencel. (vv)
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aerobic
Aerobic mladých (Blansko, 15. ročník)
I. kategorie (7 – 8 let): 1. Staňková Andrea 

(RELAX KLUB Rájec), 2. Musilová T. (FIT 
KLUB Blansko), 3. Odehnalová, 4. Koníčko-
vá (obě DDM Blansko), 5. Musilová M. (FIT 
KLUB Blansko). 

II. kategorie (9 – 10 let): 1. Stloukalo-
vá (RELAX KLUB Rájec), 2. Musilová K. 
(FIT KLUB Blansko), 3. Šmerdová (RELAX 
KLUB Rájec), 4. Šranková (FIT KLUB Blan-
sko), 5. Dzapková (RELAX KLUB Rájec).

III. kategorie (11 – 12 let): 1. Koupá 
(FIT KLUB Blansko), 2. Šenková (AERO-
BIC TEAM OREL Blansko), 3. Švábová S., 
4. Švábová V. (obě RELAX KLUB Rájec), 
5. Skoupá (FIT KLUB Blansko). 

IV. kategorie (13 a více let): 1. Bednářová 
(FIT KLUB Blansko), 2. Kalová, 3. Műllero-
vá, 4. Holcová (všechny RELAX KLUB Rá-
jec), 5. Buřtová (FIT KLUB Blansko).

basketbal
OP I muži: Blansko – Husovice 58:89. 

Vysočina B – Boskovice 72:54. Blansko – 
Černovice 49:91. Žďár B – Boskovice 98:86.
  1.  Husovice  16  16  0  1307:855  32
  2.  Podolí  16  12  4  1228:998  28
  3.  Boskovice  16  11  5  1199:1063  27
  4.  Babice  16  10  6  1189:1105  26
  5.  Žďár B  16  10  6  1231:1164  26
  6.  Žabovřesky B  16  9  7  1091:1015  25
  7.  Tesla  16  8  8  1016:1031  24
  8.  Černovice  16  7  9  1114:1061  23
  9.  Vysočina B  16  7  9  1146:1105  23
  10.  Husovice B  16  3  13  998:1322  19
  11.  Blansko  16  2  14  955:1170  18
  12.  Uherské Hr.  16  1  15  874:1459  17

OP U 18: Kroměříž – Boskovice 62:73 
a 54:47.
  1.  Šlapanice  14  13  1  1087:744  27
  2.  Třebíč  14  10  4  1033:781  24
  3.  SAM BŠM  14  8  6  985:836  22
  4.  Kroměříž  14  6  8  838:878  20
  5.  Žabovřesky  14  6  8  808:875  20
  6.  Boskovice  14  4  10  740:954  18
  7.  Uh. Brod  12  1  11  513:936  13

OP starší minichlapci: Blansko – Kromě-
říž B 25:87 a 35:70.
  1.  SAM BŠM  16  15  1  1022:562  31
  2.  Kroměříž B  16  11  5  905:547  27
  3.  Kyjov  14  11  3  1021:476  25
  4.  Žďár  16  6  10  548:777  22
  5.  JBC Brno  16  5  11  545:857  21
  6.  Blansko  16  4  12  672:974  20
  7.  Žabovřesky  14  2  12  406:926  16

OP ženy: Univerzita B – TJ ČKD Blan-
sko 55:68. TJ ČKD Blansko – Jiskra Kyjov 
95:52.
  1.  Univerzita B  13  10  3  937:694  23
  2.  Žďár  13  9  4  1128:785  22
  3.  Tesla  12  10  2  827:585  22
  4.  Blansko  12  10  2  802:654  22
  5.  VSK UNI  12  4  8  690:783  16
  6.  Kyjov  12  3  9  635:877  15
  7.  VSK VFU  12  2  10  628:852  14
  8.  Bílovice  12  1  11  515:932  13

fl orbal
3. liga muži: Pohoda VSC – Atlas ČKD 

Blansko 14:2 (6:0, 2:0, 6:2), Obalil, Zbořil. 
Otrokovice B – Atlas 5:4 (3:0, 1:3, 1:1), Char-
vát J., Charvát P.
  1.  Gullivers  12  11  0  1  90:33  33
  2.  Pohoda  14  9  2  3  91:57  29
  3.  Blansko  14  7  1  6  60:81  22
  4.  Holešov  12  6  2  4  40:38  20
  5.  Klobouky  12  5  3  4  53:40  18
  6.  Vsetín  12  5  3  4  58:68  18
  7.  Otrokovice B  12  5  1  6  39:44  16
  8.  Ratíškovice  14  4  1  9  55:65  13
  9.  Znojmo B  12  4  1  7  51:75  13
  10.  Bučovice  11  3  2  6  54:65  11
  11.  Lanžhot  13  1  2  10  52:77  5

Jihomoravská liga muži: Boskovice – 
Adamov 6:4. Adamov – Skurut Hai Brno 4:8. 
Telnice – Boskovice 7:2.
  1.  Skurut Hai  14  13  0  1  76:40  39
  2.  Hattrick B  14  11  1  2  68:29  34
  3.  Telnice  14  9  0  5  78:48  27
  4.  Sivice  12  7  1  4  63:41  22
  5.  Gullivers B  12  7  1  4  55:37  22
  6.  Boskovice  14  6  3  5  42:44  21
  7.  Horní  12  5  2  5  57:54  17
  8.  Florec  12  4  2  6  38:53  14
  9.  Bučovice B  14  4  1  9  68:83  13
  10.  Adamov  12  4  0  8  48:66  12
  11.  Židenice B  12  3  2  7  46:65  11
  12.  Ivanovice  12  3  0  9  29:61  9
  13.  Lanžhot B  14  1  1  12  35:82  4

Jihomoravský přebor muži: Dohoda 
Brno – Jedovnice 12:6. Jedovnice – Tišnov 
2:5. Boskovice B – Sokol Brno III 7:10. Gul-
livers C – Letovice 7:4. Kuřim – Boskovice B 
1:4. Kuřim – Letovice 8:2.
  1.  Tišnov  14  11  1  2  78:37  34
  2.  Bulldogs C  14  9  0  5  89:56  27
  3.  Kuřim  12  7  2  3  55:31  23
  4.  Sokol III  12  7  1  4  82:55  22
  5.  Gullivers C  12  6  4  2  64:50  22
  6.  Dohoda  12  5  3  4  64:71  18
  7.  Blansko B  12  5  1  6  69:80  16
  8.  Boskovice B  12  4  3  5  54:57  15
  9.  Ivanovice B  14  2  3  9  50:84  9
  10.  Letovice  14  2  3  9  48:96  9
  11.  Jedovnice  12  1  1  10  49:85  4

2. liga dorostenci: Horní – Atlas ČKD 
Blansko 5:2. Zlín – Blansko 5:3.
  1.  Zlín  12  10  0  2  73:48  30
  2.  Gullivers  12  8  3  1  68:27  27
  3.  V. Klobouky  13  7  1  5  64:52  22
  4.  Holešov  13  6  0  7  50:61  18
  5.  Horní  13  5  2  6  60:56  17
  6.  Blansko  12  5  1  6  50:43  16
  7.  Bulldogs B  13  4  3  6  63:63  15
  8.  Počenice  12  0  0  12  19.97  0

Okresní přebor SŠ dívky (Jedovnice), 
skupina A: Gymnázium Rájec-Jestřebí – OA 
a SZdŠ Blansko 1:2, Gymnázium Blansko – 
Gymnázium Rájec-Jestřebí 1:4, OA a SZdŠ 
Blansko – Gymnázium Blansko 2:0. Skupina 
B: BiGy Letovice – Gymnázium Boskovice 
0:4, SPgŠ Boskovice – BiGy Letovice 0:0, 
Gymnázium Boskovice – SPgŠ Boskovice 
3:0. Semifi nále: OA a SZdŠ Blansko – SPgŠ 
Boskovice 3:1, Gymnázium Rájec-Jestřebí – 
Gymnázium Boskovice 0:3. O 5.-6. místo: 

Gymnázium Blansko – BiGy Letovice 1:0. 
O 3.-4. místo: SPgŠ Boskovice – Gymnázi-
um Rájec-Jestřebí 3:1. Finále: OA a SZdŠ 
Blansko – Gymnázium Boskovice 1:0.

Okresní přebor SŠ chlapci (Jedovnice), 
skupina A: SPŠ Jedovnice A – OA Blansko 
0:1, Gymnázium Rájec – SPŠ Jedovnice A 
1:3, OA Blansko – Gymnázium Rájec 1:0. 
Skupina B: SPŠ Jedovnice B – SOŠ a SOU 
Blansko 1:5, Gymnázium Blansko – SPŠ 
Jedovnice B 4:0, SOŠ a SOU Blansko – 
Gymnázium Blansko 4:4. Skupina C: BiGy 
Letovice – VOŠ a SŠ Boskovice Hybešova 
2:3, SOŠ a SOU A.Citroëna – BiGy Letovice 
1:0, VOŠ a SŠ Boskovice Hybešova - SOŠ 
a SOU A.Citroëna 0:2. Skupina D: MŠP 
Letovice – Gymnázium Boskovice 0:0, SPgŠ 
Boskovice – MŠP Letovice 0:4, Gymnázium 
Boskovice – SPgŠ Boskovice 1:3. Semifi nále 
1: OA Blansko – SOŠ a SOU A.Citroëna 1:2. 
Semifi nále 2: Gymnázium Blansko – MŠP 
Letovice 3:0. O 3.-4. místo: OA Blansko 
– MŠP Letovice 1:0. Finále: SOŠ a SOU 
A.Citroena – Gymnázium Blansko 2:1 SN. 

fotbal
O pohár města Boskovice Artézia cup. 

Boskovice A – Svitavy 1:1 (1:0), Martínek 
Lukáš – Uhlíř P. Boskovice B – Březová 
1:4 (0:1), Preč – Bednář 2, Jež, Ehrenberger. 
Kuřim – Blansko st.dorost 6:2 (4:1), Plšek 2, 
Králíček, Suchánek, Šenkýř Michal, Fryčka – 
Jarůšek,Kučera.

DAHEPO CUP: Letovice – Olešnice 0:0. 
Benešov – Lipůvka 0:0. Kořenec – Drnovice 
3:3 (1:3), Kuda, Servus, Meluzín – Haniči-
nec, Crhák, Blažek. Boskovice B – Vavřinec 
6:0 (2:0), Pavel, Janíček 3.

hokej
Okresní přebor: Sloup – Letovice 12:3 

(3:1, 2:0, 7:2), Musil 4, Kutlach 3, Kubica, 
Sehnal 2, Manoušek - Vítek, Slouka, Škaroup-
ka. Černá Hora – Adamov 7:3 (3:1, 1:0, 3:2). 
Hladil 3, Dubský 2, Mlýnek, Vašíček - Juře-
na, Bartoš, Kunc. Lysice – Blansko 6:9 (1:3, 
3:5, 2:1), Jíra 2, Nádeníček, Tejkal, Horák, 
Pavelka - Snopek, Ševčík, Kopřiva 2, Klí-
ma, Šenkýř, Zukal. Březina – Rájec- Jestřebí 
2:11 (1:3, 0:4, 1:4), Chudý 2 - Kuběna Jar. 
3, Kuběna Jan, Brázda 2, Šváb, Plhoň, Her-
tl, Pilát. Adamov – Sloup 2:4 (2:1, 0:2, 0:1, 
Dittrych, Kolenáč – Musil, Kubica, Kutlach, 
Taneneberger. Blansko – Černá Hora 3:1 (1:0, 
2:1, 0:0), Snopek, Ševčík Pavel, Ševčík Patrik 
– Mlýnek. Rájec-Jestřebí – Lysice 1:2 (1:1, 
0:1, 0:0), Hertl - Pavelka, Kostrůnek. Letovi-
ce – Březina 3:7 (0:0, 3.4, 0:3), Šeba 2, Vítek 
– Hradil 3, Drahovzal R. 2, Fiala, Blatný. 
  1.  Blansko  11  11  0  0  0  0  91:24  33
  2.  Rájec  11  8  0  0  1  2  79:36  25
  3.  Č. Hora  11  6  2  0  0  4  69:57  22
  4.  Sloup  11  6  1  0  0  4  57:56  20
  5.  Březina  12  4  0  0  2  6  50:61  14
  6.  Adamov  12  3  1  0  0  8  37:50  11
  7.  Lysice  10  2  1  0  2  5  30:50  10
  8.  Letovice  11  0  0  0  0  11  32:111  0

Sdružený okresní přebor: Boskovice B 
– RH Centrum Brno 7:8 (4:5, 2:2, 1:1), Peša, 
Krejčíř 2, Ježek, Klíč, Konopáč - Navrátil 2, 
Kerbler.

Krajská liga dorostu: Blansko – Techni-
ka Brno 9:6 (6:2, 1:3, 2:1), Zukal 4, Jalový, 
Sivera 2, Kraváček.

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

tak Přerov 6:2 (3216:3203), Daňková 
549, Lahodová 509, Musilová Z. 520, 
Kalová 528, Musilová D. 557, Ševčíková 
553. KK Šumperk – TJ ČKD Blansko 3:5 
(3161:3242), Ševčíková 573, Daňková 509, 
Lahodová 542, Musilová Z. 552, Musilová 
D. 525, Kalová 541.
  1.  Slavia  13  12  0  1  77,0:27,0  24
  2.  Přerov  13  10  0  3  67,5:36,5  20
  3.  Blansko  13  9  0  4  64,5:39,5  18
  4.  Zábřeh A  13  9  0  4  58,5:45,5  18
  5.  Náchod  13  6  1  6  54,0:50,0  13
  6.  Šumperk  13  6  0  7  55,5:48,5  12
  7.  Chýnov  13  6  0  7  45,0:59,0  12
  8.  Val. Meziříčí  13  5  1  7  47,5:56,5  11
  9.  Konstruktiva  13  5  1  7  46,5:57,5  11
  10.  Jičín  13  4  0  9  42,5:61,5  8
  11.  Zábřeh B  13  2  1  10  35,5:68,5  5
  12.  Zlín  13  2  0  11  30,0:74,0  4

2. liga muži: TJ BOPO Třebíč – TJ ČKD 
Blansko 2,5:5,5 (3318:3348), Flek R. 575, 
Michálek 561, Hédl 533, Novotný 562, Honc 
561, Hlavinka 556. TJ ČKD Blansko – KK 
CAMO Slavičín 5:3 (3230:3205), Flek R. 
545, Němec 532, Michálek 520, Hlavinka 
528, Honc 522, Novotný 583.
  1.  TJ Třebíč  13  11  1  1  74,5:29,5  23
  2.  Opava  13  9  1  3  62,0:42,0  19
  3.  Blansko  13  8  1  4  61,5:42,5  17
  4.  Ratíškovice  13  8  0  5  59,5:44,5  16
  5.  Rychnov  13  7  1  5  53,5:50,5  15
  6.  Šumperk  13  6  2  5  55,0:49,0  14
  7.  Vyškov  13  4  3  6  50,0:54,0  11
  8.  Slavičín  13  5  1  7  47,0:57,0  11
  9.  Zábřeh  13  5  0  8  48,5:55,5  10
  10.  MS Brno B  13  3  1  9  39,0:65,0  7
  11.  BOPO  13  3  1  9  36,5:67,5  7
  12.  Přemyslovice  13  2  2  9  37,0:67,0  6

3. liga muži: KK Réna Ivančice – TJ ČKD 
Blansko B 7:1, Šplíchal Jak. 517, Kotlán 501, 
Procházka 495, Šmerda 481, Kolařík 486, 
Pliska 459. TJ ČKD Blansko B – TJ Sokol 
Vracov 3:5 (3108:3140), Porubský 519, Šplí-
chal Jak. 508, Šmerda 525, Kotlán 526, Pro-
cházka 559, Pliska 471.
  1.  Rosice  13  11  0  2  71,0:33,0  22
  2.  Benešov  13  9  1  3  62,5:41,5  19
  3.  Ivančice  13  8  1  4  63,0:41,0  17
  4.  Č. Budějovice  13  8  1  4  61,5:42,5  17
  5.  Jihlava  13  8  0  5  56,0:48,0  16
  6.  Kutná Hora  13  7  0  6  51,5:52,5  14
  7.  Blansko B  13  6  0  7  49,5:54,5  12
  8.  Vracov  13  5  1  7  47,0:57,0  11
  9.  Žirovnice  13  4  2  7  49,0:55,0  10
  10.  Dačice B  13  3  2  8  43,5:60,5  8
  11.  Mistřín  13  3  0  10  38,5:65,5  6
  12.  Ratíškovice B  13  2  0  11  31,0:73,0  4

Divize: SKK Dubňany – TJ ČKD Blansko 
B 7:1 (3160:2939), Flek J. 463, Haresta 471, 
Musilová 499, Šplíchal Jos. 465, Stloukal 

508, Flek M. 482. TJ ČKD Blansko C – SK 
Slavičín B 2:6 (3118:3184), Stloukal 523, 
Haresta 495. Musilová N. 530, Flek J. 536, 
Šplíchal Jos. 515, Flek M. 519.
  1.  Valtice  17  13  1  3  87,0:49,0  27
  2.  Dubňany  17  12  1  4  88,0:48,0  25
  3.  MS Brno C  16  12  0  4  86,0:42,0  24
  4.  Slavičín B  17  10  1  6  73,5:62,5  21
  5.  Sokol IV  17  9  2  6  74,5:61,5  20
  6.  Čejkovice  17  9  1  7  73,0:63,0  19
  7.  Znojmo  16  8  1  7  74,5:53,5  17
  8.  Vyškov B  17  8  1  8  64,0:72,0  17
  9.  Luhačovice B  17  8  0  9  69,5:66,5  16
  10.  Husovice B  17  6  2  9  58,5:77,5  14
  11.  Blansko C  17  4  3  10  52,5:83,5  11
  12.  Otrokovice  17  3  3  11  51,5:84,5  9
  13.  Kroměříž  17  3  2  12  48,0:88,0  8
  14.  Val. Meziříčí B  17  4  0  13  43,5:92,5  8

Okresní podniková liga, extraliga: Cate-
ring – Tech Trading 1235:1279, Volf R. 273, 
Volf D. 252 - Mokrý 270, Klimeš 267. ČKD 
– DSB Euro 1237:1264, Pernica 260, Petlach 
254 - Jordán 271, Zouhar 265. Tech Trading 
– KSK 1126:1243, Klimeš 249, Kratochvíl 
a Mokrý oba 231 - Kolář 281, Neubauer 255. 
ČBE A – VVR A 1233:1209, Štrajt 257, Pola 
a Nesrsta oba 246 - Pernica 265, Urbánek 
243. A je to – Catering 1214:1207, Brtníček 
265, Buchta 247 - Volf D. 251, Kala 249. 
  1.  ČKD  12  9  0  3  1265,58  18
  2.  DSB Euro  12  9  0  3  1259,75  18
  3.  VMS  11  6  0  5  1241,18  12
  4.  A je to  12  6  0  6  1227,00  12
  5.  VVR A  11  5  0  6  1241,36  10
  6.  Catering  12  5  0  7  1229,25  10
  7.  ČBE A  12  5  0  7  1210,50  10
  8.  JEZAT  11  5  0  6  1209,91  10
  9.  Tech Trading  11  5  0  6  1194,36  10
  10.  KSK  12  3  0  9  1202,17  6

1. liga: ČKD Turbo Technics – VVR B 
1219:1186, Motl 257, Kitner 246 - Semrád J. 
251, Stojkovič T. 251. Kadeřnictví ES – AKK 
1192:1183, Moll 250, Kakáč 243 - Barša 253, 
Flek 252. Hasiči – Nemocnice 1158:1193, 
Majer 257, Němec 242 - Srba 270, Zavadil 
252. Koloniál – Rapid 1171:1217, Bouda 243, 
Hubert 236 - Charvát 264, Brázda 255. ITAB 
– ČKD Turbo Technics 1165:1234, Odehnal 
253, Buchta 247 - Pařil 260, Motl a Buš oba 
258. VVR B – Blanzek 1204:1189, Stojkovič 
O. 259, Semrád M. 253 - Grim 253, Nejez-
chleb 250. Rapid – Hasiči 1220:1110, Zeman 
258, Hrazdíra 256 - Opluštil 260, Majer 250. 
AKK – Koloniál 1173:1177, Barša 261, Flek 
245 - Šlajch 264, Kuchař 246.  
  1.  VVR B  12  10  0  2  1223,58  20
  2.  Kadeřnictví  11  9  0  2  1229,64  18
  3.  Turbo Technics  12  8  0  4  1209,83  16
  4.  Koloniál  12  8  0  4  1170,25  16
  5.  Rapid  12  6  0  6  1181,08  12
  6.  Blanzek  11  5  1  5  1182,45  11
  7.  ITAB  11  5  0  6  1167,00  10
  8.  Hasiči  12  3  0  9  1154,67  6
  9.  AKK  12  2  0  10  1163,75  4
  10.  Nemocnice  11  1  1  9  1141,18  3

2. liga: Relax Club – BODOS 1155:1214, 
Polák M. 263, Staněk 244 - Učeň 276, Pařil 
241. JMP – Eko systém 1103:1082, Podrab-
ský 235, Vašina 229 - Ďugoš 256, Zouhar 
242. ČBE B – Orel 1141:1120, Šváb 257, 
Skoták 232 - Hasoň Jiří 236, Götz 231. SPŠ 
– Profi  Weld 1068:981, Souček 255, Fejt 221 
- Kovařík 230, Petříček 211. BODOS – ČBE 
B 1213:1128, Pařil 257, Sychra 247 - Šváb 
240, Šlezinger 238. 
  1.  Orel  11  9  0  2  1120,73  18
  2.  BODOS  11  8  0  3  1163,27  16
  3.  JMP RC  11  8  0  3  1148,18  16
  4.  ČBE B  11  7  0  4  1132,18  14
  5.  Relax Club  11  5  1  5  1105,91  11
  6.  SPŠ  11  4  1  6  1093,55  9
  7.  Profi  Weld  11  2  0  9  1063,64  4
  8.  EKO systém  11  0  0  11  1017,09  0

stolní tenis
RP I: Zbraslavec B – Boskovice B odl., 

Rohozec – Křetín 11:7, Blansko D – Šošův-
ka 6:12, Vysočany – Voděrady 8:10, Křetín 
B – Žďárná 4:14, Petrovice – Jestřebí nehl. 
Boskovice B - - Jestřebí 15:3, Žďárná – Petro-
vice 15:3, Voděrady – Křetín B 12:6, Šošův-
ka – Vysočany 9:9, Křetín – Blansko D 11:7, 
Zbraslavec B – Rohozec 11:7.
  1.  Voděrady  10  9  0  1  0  119:61  28
  2.  Boskovice B  10  8  1  1  0  120:59  27
  3.  Šošůvka  10  7  2  1  0  111:69  26
  4.  Zbraslavec B  10  7  0  3  0  115:65  24
  5.  Vysočany  10  4  2  4  0  90:90  20
  6.  Křetín  10  4  2  4  0  86:94  20
  7.  Žďárná  10  4  1  5  0  99:80  19
  8.  Rohozec  10  3  2  5  0  77:103  18
  9.  Petrovice  10  2  2  6  0  66:114  16
  10.  Rájec-Jestřebí  10  2  1  7  0  65:115  15
  11.  Křetín B  10  2  0  8  0  71:109  14
  12.  Blansko D  10  1  1  8  0  60:120  13

OP II: Jestřebí B – Žďárná B 1:17, Vodě-
rady B – Bořitov 10:8, Kunštát – Rudice 12:6, 
Němčice – Adamov 7:11, Veselice – Šošův-
ka B 10:8, Vanovice – Zbraslavec C 10:8. 
Žďárná B – Zbraslavec C 3:15, Šošůvka B 
– Vanovice 11:7, Adamov – Veselice 13:5, 
Rudice – Němčice 11:7, Bořitov – Kunštát 
5:13, Jestřebí B – Voděrady B 6:12.
  1.  Kunštát  10  8  0  2  0  111:69  26
  2.  Voděrady B  10  6  2  2  0  101:79  24
  3.  Veselice  10  7  0  3  0  101:79  24
  4.  Rudice  10  6  1  3  0  101:79  23
  5.  Adamov  10  5  2  3  0  107:73  22
  6.  Šošůvka B  10  4  3  3  0  96:84  21
  7.  Bořitov  10  4  2  4  0  92:88  20
  8.  Vanovice  10  4  1  5  0  91:89  19
  9.  Žďárná B  10  3  3  4  0  84:96  19
  10.  Zbraslavec C  10  4  0  6  0  87:93  18
  11.  Němčice  10  2  0  8  0  81:99  14
  12.  Jestřebí B  10  0  0  10  0  28:152  10

OP III: Rájec – Letovice 14:4, Svitávka 
– Borotín 10:8, Petrovice B – Křetín C 8:10, 
Boskovice C – Vysočany B 9:9, Veselice B 
– Rohozec B 7:11, Brumov – Vysočany C 
13:5. Letovice – Vysočany C 10:8, Rohozec 
B – Brumov 6:12, Vysočany B – Veselice B 
10:8, Křetín C – Boskovice C 12:6, Borotín – 
Petrovice B 14:4, Rájec – Svitávka 9:9.
  1.  Rájec  10  8  2  0  0  124:56  28
  2.  Svitávka  10  8  1  1  0  124:56  27
  3.  Křetín C  10  6  1  3  0  94:86  23
  4.  Brumov  10  5  3  2  0  100:80  23

  5.  Letovice  10  6  0  4  0  93:87  22
  6.  Boskovice C  10  5  1  4  0  94:86  21
  7.  Borotín  10  4  2  4  0  97:83  20
  8.  Vysočany C  10  3  1  6  0  80:100  17
  9.  Rohozec B  10  3  0  7  0  77:103  16
  10.  Veselice B  10  3  0  7  0  74:106  16
  11.  Petrovice B  10  2  0  8  0  67:113  14
  12.  Vysočany B  10  1  1  8  0  56:124  13

OP IV: Rohozec C – Svitávka B 9:9, 
Kunštát B – Petrovice C 17:1, Letovice B 
– Vanovice B nehl., Olešnice – Němčice B 
12:6, Šošůvka C – Zbraslavec D 14:4, Kře-
tín D – Rájec B 7:11. Svitávka B – Rájec B 
13:5, Zbraslavec D – Křetín D 6:12, Němčice 
B – Šošůvka C 7:11, Vanovice B – Olešnice 
8:10, Petrovice C – Letovice B 8:10, Rohozec 
C – Kunštát B 8:10.
  1.  Olešnice  10  9  1  0  0  130:50  29
  2.  Svitávka B  10  6  3  1  0  109:71  25
  3.  Šošůvka C  10  6  1  3  0  102:78  23
  4.  Letovice B  10  6  1  3  0  85:95  23
  5.  Rájec B  10  5  2  3  0  98:82  22
  6.  Vanovice B  10  5  2  3  0  106:74  22
  7.  Kunštát B  10  5  0  5  0  99:81  20
  8.  Rohozec C  10  4  1  5  0  83:97  19
  9.  Petrovice C  10  4  0  6  0  84:96  18
  10.  Křetín D  10  2  1  7  0  67:113  15
  11.  Zbraslavec D  10  1  0  9  0  50:130  12
  12.  Němčice B  10  1  0  9  0  67:113  12

OS I: Lhota Rapotina – Žďárná C 15:3, 
Němčice C – Kuničky 10:8, Vysočany D – 
Bořitov B 6.12, Okrouhlá – Velenov A 12:6, 
Vanovice C – Voděrady C 8:10, Bořitov C 
– Petrovice D 6:12, Žďárná C – Petrovice D 
9:9, Voděrady C – Bořitov C 16:2, Velenov – 
Vanovice C 12:6, Bořitov B – Okrouhlá 6:12, 
Kuničky – Vysočany D 16:2, L. Rapotina – 
Němčice C 13:5.
  1.  Okrouhlá  10  8  1  1  0  124:56  27
  2.  Lh. Rapotina  10  7  2  1  0  116:64  26
  3.  Bořitov B  10  7  1  2  0  119:61  25
  4.  Kuničky  10  7  0  3  0  118:62  24
  5.  Voděrady C  10  6  0  4  0  96:84  22
  6.  Vysočany D  10  5  1  4  0  91:89  21
  7.  Velenov  10  5  0  5  0  91:89  20
  8.  Vanovice C  10  5  0  5  0  94:86  20
  9.  Němčice C  10  3  0  7  0  66:114  16
  10.  Petrovice D  10  2  1  7  0  65:115  15
  11.  Žďárná C  10  1  2  7  0  60:120  14
  12.  Bořitov C  10  0  0  10  0  40:140  10

OS II: Zbraslavec E – Kunštát C 4:14, 
Šošůvka D – Jasinov 13:5, Rájec C – Chru-
dichromy 12:6, Letovice C – Vísky 14:4. Kře-
tín E – Vísky 5:13, Letovice C – Chrudichro-
my 11:7, Rájec C – Jasinov 11:7, Šošůvka D 
– Zbraslavec E 11:7.
  1.  Kunštát C  10  9  1  0  0  135:45  29
  2.  Šošůvka D  11  8  1  2  0  128:70  28
  3.  Zbraslavec E  11  6  1  4  0  106:92  24
  4.  Letovice C  9  7  0  2  0  110:52  23
  5.  Rájec C  11  5  1  5  0  99:99  22
  6.  Vísky  10  4  2  4  0  85:95  20
  7.  Chrudichromy  11  3  0  8  0  78:120  17
  8.  Jasinov  11  1  0  10  0  63:135  13
  9.  Křetín E  10  1  0  9  0  42:138  12

OS III: Lhota Rapotina B – Kunštát 
D 8:10, Boskovice D – Velenov B 12:6, 
Okrouhlá B – Olešnice C 14:4, Olešnice B 
– Petrovice E 11:7. Kunštát D – Olešnice B 
6:12, Petrovice E - Okrouhlá B 3:15, Oleš-
nice C – Boskovice D 5:13, Velenov B – Lh. 
Rapotina B 3:15.
  1.  Okrouhlá B  11  7  2  2  0  129:69  27
  2.  Olešnice B  10  8  0  2  0  114:66  26
  3.  Velenov B  10  6  2  2  0  106:74  24
  4.  Kunštát D  11  6  1  4  0  116:82  24
  5.  Boskovice D  11  5  1  5  0  101:97  22
  6.  Rapotina B  11  5  0  6  0  104:94  21
  7.  Petrovice E  11  2  1  8  0  58:140  16
  8.  Olešnice C  11  0  1  10  0  46:152  12

Okresní bodovací turnaj mládeže 
v Křetíně, dívky: 1. Zemánková (Bosko-
vice), 2. Sedláčková (Olešnice), 3. Švan-
carová (Zbraslavec), 4. Bednářová (Křetín). 
Nejmladší žactvo: 1. Pokorný, 2. Andrle 
(oba Letovice), 3. Novohradský (Petrovice), 
4. Kellner (Vysočany). Mladší žactvo: 1. 
Vrbický (Jevíčko), 2. Horváth (Boskovice), 3. 
Zachoval (Letovice), 4. Komárek (Boskovi-
ce). Starší žactvo: 1. Koudelka P. (Křetín), 2. 
Peterka (Svitávka), 3. Sedláčková (Olešnice), 
4. Bačovský (Křetín). Dorost: 1. Krása (Zbra-
slavec), 2. Koudelka L., 3. Koudelka P. (oba 
Křetín), 4. Svoboda (Rájec).

šachy
2. liga: TJ Spartak Adamov – SK Prostě-

jov 3,5:4,5, Masák, Kredl 1, Švehla, Sekanina 
0,5.
  1.  Znojmo  6  4  2  0  28  14
  2.  Kroměříž  6  4  1  1  28  13
  3.  Hustopeče  6  4  0  2  26  12
  4.  St. Město B  6  3  2  1  28  11
  5.  Zlín C  6  3  2  1  26  11
  6.  St. Město C  6  3  0  3  23  9
  7.  Veselí  6  2  1  3  24,5  7
  8.  Postoupky  6  2  1  3  18,5  7
  9.  Boršice  6  1  3  2  23,5  6
  10.  Holešov  6  2  0  4  22  6
  11.  Adamov  6  1  0  5  22,5  3
  12.  Prostějov  6  1  0  5  18  3

KP I: ŠK Lokomotiva Brno B – ŠK Garde 
Lipovec 3,5:4,5, Pisk, Chládek V., Habina 1, 
David, Kopřiva, Hloušek 0,5. 
  1.  Prušánky  6  5  0  1  32,5  26  15
  2.  Lipovec  6  4  2  0  29,5  20 14
  3.  Lokomotiva D  6  4  1  1  28  20  13
  4.  Znojmo  6  4  0  2  25,5  16  12
  5.  Bystrc  6  2  2  2  24,5  15  8
  6.  Lokomotiva B  6  2  2  2  24,5  14  8
  7.  Duras C  6  2  1  3  24  14  7
  8.  Lokomotiva C  6  2  1  3  21,5  10  7
  9.  ŠK 64 Brno  6  1  3  2  24  10  6
  10.  Kuřim  6  1  2  3  21,5  11  5
  11.  Ořechov  6  1  1  4  16,5  8  4
  12.  Bzenec  6  0  1  5  15  6  1

KP II: Sokol Rudice -. MKS Vyškov 4:4, 
Hnilička, Klinkovský Jak. 1, Rada Micha., 
Polách, Nečas, Crhonek 0,5. ŠK Garde Lipo-
vec B – MKS Vyškov B 4:4, Fajstl, Drahovzal 
1, Paluch, Hloušek, Flašar, Brichta 0,5. ŠK 
Sokol Tišnov – ŠK Jevíčko 6:2. Spartak Ada-
mov B – Makkabi Boskovice 4:4, Bednář, 
Ležák 1, Šmehlík, Trmač, Wiezner, Mikuš 0,5 
– Veselý, Petr 1, Ševčík L., Boháček, Walletz-
ký, Dvořáček 0,5. ŠK Garde Lipovec C – ŠK 
KME-DDM Kuřim B 2,5:5,5, Nečas, Grim, 

Šíbl, Krejčí F., Longhin 0,5. TJ Sloup – ASK 
Blansko 7:1, Pokladník, Baránek, Sedlák, 
Drochytka, Novotný, Němec 1, Hudec, Špi-
čák 0,5 – Saida, Moc R. 0,5.
  1.  Kuřim B  7  6  1  0  34,5  25  19
  2.  Lipovec B  7  6  1  0  33,5  20  19
  3.  Tišnov  7  6  0  1  39,0  30  18
  4.  Rudice  7  5  1  1  34,5  26  16
  5.  Vyškov A  7  3  3  1  35,0  28  12
  6.  Blansko  7  3  0  4  27,5  17  9
  7.  Vyškov B  7  2  2  3  25,5  15  8
  8.  Adamov B  7  2  1  4  24,0  11  7
  9.  Sloup  7  2  0  5  24,0  15  6
  10.  Boskovice  7  1  1  5  22,0  11  4
  11.  Lipovec C  7  1  0  6  20,5  8  3
  12.  Jevíčko  7  0  0  7  16,0  6  0

Okresní přebor: Lipovec D – Rudice 
B 6:2, Ševčík Milan, Ševčík Luboš, Nečas, 
Krejčí P. 1, Drahovzal, Ševčík Miloš, Ševčík 
Josef, Krejčí F. 0,5 – Klíma, Nejezchleb, Tou-
lec, Ševčík Martin 0,5. Jedovnice – Rovečné 
5:3, Plch, Fránek st., Kunc, Nechvíla, Fránek 
ml. – Čermák, Řehulka, Daniel. Boskovice 
B – Sloup B 4,5:3,5, Derňár, Brda, Kocina 
1, Veselý, Petr, Růžička 0,5 – Helebrand, 
Mikulášek 1, Pokladník, Sedlák, Dostál 0,5. 
Adamov C – Lipovec E 2,5:3,5, Bajza 1, 
Ležák, Ležáková, Gruberová 0,5 – Longhin, 
Šíbl ml., Petržela, Růžička 1, Šíbl st., Sedlák, 
Sládek 0,5. 
  1.  Lipovec D  4  4  0  0  23,5  12
    Jedovnice  4  4  0  0  23,5  12

  3.  Boskovice B  3  3  0  0  17,5  9
  4.  Rudice B  3  2  0  1  16  6
  5.  Sloup B  4  1  0  3  14  3
  6.  Lipovec E  4  1  0  3  12  3
  7.  Rovečné  4  0  1  3  11  1
  8.  Jevíčko B  3  0  1  2  7,5  1
  9.  Adamov C  3  0  0  3  3  0

Základní soutěž: Lipůvka – Kunštát 2:3, 
Kaderka, Poláček 1 – Mikulčický, Blažek, 
Libiš. Němčice – Vanovice 2,5:2,5, Kala 1, 
Stloukal, Závodník, Kouřil 0,5 – Hrabal 1, 
Turzo, Přibyl, Audy 0,5. Rovečné B- Lipovec 
F 2:3, Šutera 1, Daniel, Čermák 0,5 – Pet-
ržela, Ševčík Jiří 1, Rimpler, Růžička 0,5.
  1.  Kunštát  6  5  1  0  23  16
  2.  Lipůvka  6  4  1  1  22  13
  3.  Lipovec F  6  2  2  2  12,5  8
  4.  Vanovice  6  0  4  2  12  4
  5.  Rovečné B  6  1  1  4  11  4
  6.  Němčice  6  0  3  3  9,5  3 

volejbal
KP juniorky: Boskovice – Znojmo B 3:0 

(19, 17, 18) a 3:0 (18, 20, 11). Křenovice – Bos-
kovice 3:0 (22, 23, 20) a 1:3 (-21, -17, 21, -23). 

KP kadetky: Boskovice – Šlapanice 3:0 
(16, 8, 8) a 3:0 (19, 10, 15). Boskovice – Újezd 
1:3 (-21, 22, -25, -15) a 1:3 (21, -23, -21, -19). 

KP muži: Letovice – Židenice 1:3 (23, 
-24, -22, -18) a 0:3 (-23, -23, -22). Komárov 
– Letovice 3:2 (22,-23,18, -18, 11) a 2:3 (28, 
-23, 21, -25, -12).  (bh)

Úspěšní plavci.  Foto Věra VencelováÚspěšní plavci.  Foto Věra Vencelová

Příprava.  V Boskovicích se rozjely naplno zimní fotbalové turnaje. Letovi-
ce v sobotním derby hrály bez branek s Olešnicí.  Foto Bohumil Hlaváček

Turnaj přípravek v Rájci 
vyhrály domácí naděje

Rájec-Jestřebí - Za účasti pěti týmů se konal v Rájci-Jestřebí halový tur-
naj přípravek ve fotbale. Z vítězství se radovali domácí, kteří ani v jednom 
ze čtyř utkání nenašli přemožitele, stříbrnou příčku si odvezly Drnovice 
a bronzovou Svitávka. 

Výsledky: Drnovice – Olešnice 3:1, Drnovice – Svitávka 3:3, Drnovice 
– Černá Hora 5:1, Drnovice – Rájec-Jestřebí 1:2, Rájec-Jestřebí – Černá 
Hora 1:0, Černá Hora – Svitávka 2:3, Rájec-Jestřebí – Olešnice 4:1, Olešni-
ce – Černá Hora 1:2, Rájec-Jestřebí – Svitávka 4:1, Olešnice – Svitávka 1:4. 
Konečné pořadí: 1. Rájec-Jestřebí 12 bodů, 2. Drnovice 7 bodů, 3. Svitávka 
7 bodů, 4. Černá Hora 3 body, 5. Olešnice 0 bodů.  (pš)
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DD ivadelní sezona v Měst-
ském divadle Brno zraje 
jako víno. Poslední la-

hůdkovou značkou je lehce smut-
ná komedie Dobře rozehraná 
partie. Na společné práci se sešly 
tři legendy brněnských divadel 
– Zdena Herfortová, Jaroslav Du-
fek a Ladislav Lakomý. Úměrně k 
stáří herců je mládí režiséra Sta-
no Slováka a celého realizačního 
týmu. Na otázku, jak se hercům 
s mladým režisérem pracuje, od-
pověděli jednohlasně: „Výborně! 
Panuje zde tvůrčí svoboda a po-
hoda ve všech směrech!“

Autorem hry je rakouský ka-
baretiér Stefan Vögel, který svoji 
hru představil v roce 2002. Pro 
mě osobně je zajímavý fakt, že 
poměrně mladý autor (41) tak 
zasvěceně a ostře vidí problé-

my starých lidí. Vše se odehrává 
v jednom pokoji (scéna J. Milfajt) 
válečného veterána, protivného 
podivína a stárnoucího vdovce 
Freda Kowinského. Nesnáší své-
ho syna Leonarda, ani hospody-
ně, které mu syn dodává. Jedině 
kamarád z války, starý Walt, je 
očekáván každé úterý na partii 
šachu. I s ním se stále dohaduje 
a škorpí, samozřejmě o maličkos-
ti, jako je zavřené nebo otevřené 
okno, klíč od skříňky se šachov-
nicí. Jejich hra v šachy je dosti 
svérázná, Fred vzpomíná, jak jed-
nou sehráli celých sedm (!) partií 
za rok. Rozehraná partie se vloží 
do skříně, uzamče a klíč si odne-
se Walt, aby nebyla možná mani-
pulace nebo promýšlení dalších 
tahů. Do tohoto stereotypu jako 
blesk vtrhne nově dodaná hos-

podyně. Po matce Italka, po otci 
Němka. Tragikomická je situace 
u zarámovaného ocenění za vá-
lečnou statečnost. Rozalie jen 

podotkne, že její otec měl taky 
takové. To Freda na chvíli oněmí, 
než si uvědomí, že to byl jeho ne-
přítel. Rozalie to nevzdává, Fred 
se pomalu mění, ale zasáhne Leo-
nard, necitlivě a vypočítavě, a Ro-
zálie odejde z domácnosti. Ani 
uzavřený Walt už v úterý nechodí 
a Fred je sám a nešťastný.

V pokoji se šeří, všude zase samý 
nepořádek, skříň se šachovnicí 
zmizela. Že by už byl konec? V tom 
někdo zvoní a za dveřmi je Walt. 
První nával radosti, proč přišel, 

omluvit se? Ne, bylo to přání Rozi, 
jeho nové hospodyně? Walt ji volá 
z chodby. Zdraví a jde do kuchy-
ně vařit zcela samozřejmě kávu, 
přitom uklízí. Fred zjišťuje, jak na 
tom Walt s Rozi je. Teda hlavně jak 
dlouhou má u něj službu. Na dru-
hou půli dne ji angažuje pro sebe. 
Toto je asi třetí překvapivé řešení 
situace v této hře, která buď plyne, 
nebo hřmotí, ale nikdy nenudí.

Představte si Jaroslava Dufka 
jako Freda, Ladislava Lakomého 
jako Walta a Zdenu Herfortovou 
jako Rozalii. Neurotického syna 
Leonarda hraje Viktor Skála a mih-
ne se i Hana Kovaříková jako jedna 
z hospodyní. Herecký koncert tří 
vyzrálých bardů brněnských diva-
del se hned tak neuvidí. Je možné 
jen tleskat a přát si takových setká-
ní s nimi více.  Naďa ParmováDivadlo. Jaroslav Dufek a Ladislav Lakomý.  Foto archiv MdB
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Novoroční zpívání pro seniory
Čas plyne jako voda a rok se sešel s rokem. V období Vánoc navštěvuje 

pravidelně pěvecký sbor černohorské školy starší spoluobčany v domo-
vě seniorů. V loňském roce děti účinkovaly při rozsvěcování vánočního 
stromu na nádvoří a letos přišly zazpívat babičkám a dědečkům začátkem 
nového roku. Setkání jsou to vždy příjemná a srdečná. Není nic krásnější-
ho, než rozdávat radost a pohodu, která na všechny při těchto návštěvách 
dýchá. Občas se v očích obyvatel domova objeví slzy dojetí, ale radost 
z toho, že vidí a slyší školáky, je naprosto vyváží. Naše návštěvy jsou obo-
hacením pro všechny. Setkávají se zde tři generace lidí, kteří mají jedno 
společné – porozumění. Děti se tak učí úctě ke stáří, což je pro jejich 
další vývoj velmi důležité. Když se ve škole řekne, že jdeme na „zámek,“ 
považují to všichni za naprostou samozřejmost. A to je moc dobře, protože 
dobré věci by pro nás samozřejmé být měly. Na závěr bych chtěla ocenit 
náročnou práci zaměstnanců Domova pro seniory v Černé Hoře, která je 
velice záslužná. Jana Kubelková

Sportovní den s Jožkou
V sobotu 8. ledna se v Oblázku sportovalo. A i když počasí nepřálo, 

soutěžit přišlo bezmála třicet dětí v doprovodu se svými rodiči. 
Po seznámení s pravidly a průběhem jsme mohli začít. Ping-pongo-

vý míček. Pro mnohé jednoduchá záležitost. Ale zkuste si to sami, když 
je v sázce některá z hodnotných cen. A co teprve práce se samurajským 
mečem. Pochopitelně se jednalo o cvičnou atrapu, ale cítit se jako samu-
raj a se zavázanýma očima trefi t visící předmět, to je zážitek. Všichni se 
dobře bavili, čas ubíhal a najednou tu byl konec a zvonec. Při rozdílení 
cen nevyšel nikdo naprázdno. Vítězové si odnesli opravdu hodnotné ceny, 
namátkou MP3 přehrávač, bezdrátovou myš, boxerské rukavice, přilbu…, 
ostatní drobné dárky a něco na mlsání.

Sportovní den s Jožkou nebyl samozřejmě poslední. Další setkání plá-
nujeme na měsíc květen, kdy bude tepleji, tudíž se soutěže přesunou na 
„Oblázkovou“ zahradu.  Ota Kostka, DDM Oblázek Blansko

Vánoce jsou svátky klidu,
nezkoušejte naši třídu...

To jsou slova, která si jistě mnoho z nás připomene v souvislosti s po-
sledními dny ve škole před vánočními prázdninami. Žáci přemlouvají uči-
tele, aby nezkoušeli, aby se neučilo, aby si jen povídali atd., takže všichni 
celkem nudně „přežijí“ vyučovací dny. To se naštěstí netýká naší školy, 
protože poslední dny školy v roce 2010 proběhly v ZŠ Jedovnice ve zna-
mení celoškolního projektu Jednou v roce na Vánoce...

V úterý 21. 12. se žáci 1. stupně učili tak trochu jinak, neboť se o ně celý 
den starali kamarádi z 9. ročníku. Ti si po dvojicích připravili zábavnou 
výuku pro jednotlivé třídy a předměty. Nás vyučující mile překvapilo, co 
všechno deváťáci vymysleli a nijak nás nepřekvapilo, když se svěřovali se 
svými zážitky z hodin, které byly často velmi rozdílné. V některých třídách 
– zvláště u těch nejmladších, byli nadšeni, v některých vyšších ročnících 
se naopak podivovali, jak těžké bylo některé žáky zaujmout, zaměstnat 
a přesvědčit je, aby pracovali. Myslím si, že je to ta správná cesta k vý-
běru budoucího povolání, neboť řada deváťáků si zkusila na vlastní kůži, 
zda by je práce s dětmi bavila. 

Žáci 2. stupně úterní den strávili zcela podle svých představ. Bylo jim 
nabídnuto sedm různých dílen, z nichž si mohli vybrat ty, které se jim 
nejvíce líbily. Největší úspěch měl výlet do Aquaparku, ale i výroba vá-
nočních dárků a ozdob na poslední chvíli, střelba ze vzduchovky, síťové 
hry a samozřejmě i promítání fi lmů.

Středeční den začal krásnou vánoční atmosférou. Již od brzkých ran-
ních hodin dýchla na příchozí žáky i rodiče díky rozsvíceným svíčkám po 
celém schodišti předvánoční atmosféra, mohli si chvilku odpočinout od 
každodenních starostí a zaposlouchat se, případně si zazpívat u školní-
ho vánočního stromku vánoční koledy společně s učiteli, žáky a našimi 
hudebnicemi-akordeonistkou Jitkou Langrovou a kytaristkou Hanou Ší-
blovou. Během půl hodinky byl prostor u stromku zcela zaplněn všemi 
spontánně zpívajícími žáky, učiteli a ostatními návštěvníky školy.

Naše vyučování pokračovalo v tělocvičně, kde jsme si společně při-
pomenuli 60. výročí otevření budovy školy kulturním programem žáků 
1. stupně a vzpomínkou na budovatelské písně v provedení žáků 2. stupně. 
Zajímavé pro nás dříve narozené učitele bylo, jak starší žáci radostně 

a se zaujetím zpívali písně jako Pionýři, pionýři malované děti, Kaťušu 
a mnoho dalších.

Vyvrcholením našeho pohodového předvánočního dění ve škole byla 
akce Zpívá celá tělocvična. Nejdříve jsme si připomenuli historii, zvyklos-
ti a tradice Vánoc a poté se celá tělocvična rozezpívala krásnými koleda-
mi. Kdo viděl a slyšel – neubránil se slzám. Po krásném kulturním zážitku 
se nám ani moc nechtělo rozcházet se do svých domovů – ale nezoufáme 
si, protože víme, že se celá škola zase sejde při společných aktivitách, 
nejpozději při velikonočním projektu.  ZŠ Jedovnice

Euroklíče pro tělesně posti žené 
Euroklíče slouží k použití bezbariérových sociálních zařízení v ČR 

a všech státech evropské unie. Lze je použít na dálnicích (motoresty, par-
koviště, benzinové pumpy) v budovách veřejné správy, zdravotnických 
zařízeních, obchodech, bankách, nádražích, restauracích, kulturních za-
řízeních apod. Nárok na ně mají držitelé průkazů mimořádných výhod 
II. a III. stupně – ZTP a ZTP/P. Podmínkou pro vydání je předložení plat-
ného průkazu mimořádných výhod a občanského průkazu. Cena je 365 
Kč. Euroklíče vydávají naši sociální pracovníci Petr Krejčí a Jiří Štěp 
v kanceláři OO STP dveře č. 106 v 1. poschodí v budově OSSZ Seifertova 
3 Blansko v úředních dnech pondělí, středa, pátek od 9 do 12 hod. 

 Jiří Štěp, sociální pracovník OO STP Blansko

Strom tradiční a stromy vánoční
Postavit dům, zasadit strom a zplodit syna - tak nějak zní staré pravidlo. 

Lysičtí senioři už mají stavby domů za sebou, za nimi jsou i synové, dcery 
a vnoučata, jenom s tím stromem to pořád některým ještě nevycházelo. 
Proto se 18. listopadu sešli v lysické zámecké oboře, aby staré pravidlo 
kolektivně naplnili. Byli kmotry zasazení tradiční slovanské lípy, která má 
připomínat zájem nás starších na pěkných Lysicích a jejich okolí.

Měsíc nato – 18. prosince - pak senioři vyrazili do předvánoční Víd-
ně. Díky pomoci Mateřského centra Jablíčko byl výlet únosný i pro naše 
seniorské peněženky. Už cestou do Vídně jsme se díky skvělému průvodci 
- panu profesoru Prosovi z boskovického gymnázia - dozvěděli spoustu 
informací z historie bývalé monarchie. Na vlastní oči jsme se pak moh-
li přesvědčit, jak vypadá sídelní Hofburg, rakouský parlament, vídeňská 
radnice a řada dalších pamětihodností města. V cukrárně Sluka bylo 
možno si pochutnat na Sachrově dortu či jiných specialitách s vídeňskou 
kávou, v radniční předvánoční tržnici pak na vánočním punči či voňavých 
buřtících. Korunou akce byla návštěva svatoštěpánského dómu, který pa-
tří k nejvýznamnějším světovým kulturním památkám. Byla to prostě dů-
stojná tečka za naší činností ve starém roce a už se můžeme těšit na akce 
v roce letošním.  Josef Hedl

Školení o bezpečnosti  na internetu
V rámci projektu Implementace ICT do výuky, který je od února loňské-

ho roku realizován na SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, proběhlo 
první z plánované řady školení Nebezpečné jevy spojené s používáním 
ICT. Díky projektu, který je fi nancován z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR, budou o rizikových jevech postupně proškoleni 
všichni žáci školy. Školení jsou pořádána ve spolupráci s katedrami Pe-
dagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vedena odbornými 
lektory.

Cílem projektu Implementace ICT do výuky je nejen zavádění informač-
ních a komunikačních technologií do výuky, ale nezbytné je poukázat i na 
úskalí, která s využíváním internetu, popř. mobilních telefonů apod., sou-
visejí. Téma bezpečnosti dětí a mládeže na internetu je v současné době 
velmi aktuální, z celého světa takřka denně přicházejí alarmující zprávy 
o zneužívání této technologie. 

Z průzkumů vyplývá, že téměř každý teenager v České republice je za-
registrován na některé ze sociálních sítí, např. na Facebooku, a pohybuje 
se také na různých chatech apod. Mladí lidé si ale mnohdy neuvědomují, 
jakým nebezpečím se na těchto zdánlivě neškodných stránkách vystavují 
a jaké možnosti případným pachatelům anonymita internetu skýtá – zneuži-
tím osobních údajů počínaje a vydíráním či sexuálním obtěžováním konče. 

Naši žáci jsou tedy průběžně proškolováni, seznamují se s významem 
více i méně známých pojmů, např. kyberšikana, kyberstalking, kybergro-
oming, hoax, spoofi ng nebo phishing. Prostřednictvím tohoto projektu 
tak škola přispěje k lepší informovanosti žáků ohledně rizikových faktorů 
a nebezpečných jevů, které jsou spojené s používáním internetu a mobil-
ních telefonů, podněty ze školení je přivedou k větší opatrnosti i ohledupl-
nosti a slušnosti v rámci elektronické komunikace. Doufáme, že díky těmto 
aktivitám alespoň částečně zajistíme, aby se naši žáci nestali ani oběťmi, 
ani případnými původci kyberšikany. 

 Za projektový tým Lucie Halouzková

Přípravná návštěva projektu 
Comenius ve Francii

Na gymnáziu v Rájci-Jestřebí připravujeme mezinárodní projekt za-
měřený na matematiku, jehož jednacím jazykem bude angličtina. Projekt 
spojí šest evropských zemí - Českou republiku, Francii, Švédsko, Holand-
sko, Německo a Finsko. Právě ve Finsku jsem byla před třemi lety na 
studijní návštěvě a seznámila se tam s kolegy vyučujícími matematiku ve 
Francii a Německu, se kterými na myšlenkách projektu pracujeme. 

Naše a francouzská škola spolupracují po dobu těchto tří roků v růz-
ných oblastech, na úrovni dopisování studentů i setkávání učitelů. Na-
vazujeme tedy na dlouhodobou spolupráci. Pevně doufáme, že příprav-
ná schůzka, která se uskutečnila na konci listopadu v jihofrancouzském 
městě Pau, položila pevný základ tomuto rozsáhlému projektu spolupráce 
škol v oblasti matematiky. Jednání na tamním gymnáziu s učiteli a ředite-
lem školy byla velmi přátelská a intenzivně pracovní. Navštívila jsem tuto 
školu podruhé a ráda se budu vracet.

Projekt, o který v únoru požádáme agenturu pro evropské vzdělávací 
programy, by se uskutečnil v následujících dvou školních letech. V této 
době by byla každá z partnerských zemí jednou navštívena a jednou by 
tedy pořádala pracovní setkání studentů a učitelů. Naši studenti se dovědí 
mnoho o zemích zapojených do projektu, jejich historii a kultuře, budou 
žít v zahraničních rodinách a své vrstevníky z cizích zemí hostit.

Myšlenkou projektu je matematika jako univerzální světový jazyk, sro-
zumitelný bez ohledu na národnost. Záměrem je pak zvýšit atraktivitu ma-
tematiky a zlepšit přístup studentů k tomuto předmětu. Zjistili jsme totiž, 
že máme společný problém – snižující se motivaci studentů učit se ma-
tematice, která vede k nízkému zájmu studovat na technických vysokých 
školách. Tento předmět, přes snižující se nároky na jeho zvládnutí, se stu-
dentům zdá těžký a odtržený od života. Naším cílem je ukázat studentům, 
že matematika může být zábavná i překvapující, a že mohou v této oblasti 
dosáhnout úspěchu. Chceme vytvořit příležitost užívat si matematiku pro-
střednictvím skutečných zážitků.

Mimo to se však studenti zdokonalí v anglickém jazyce, a to v reál-
ných situacích, ne v umělém prostředí školní třídy. Také získají zkušenosti 
v mezinárodní skupinové práci, což je dovednost v dnešním světě velmi 
ceněná. 

Svůj krátký článek uzavřu osobním pocitem: když vidím, co všechno my 
učitelé pro studenty na gymnáziu v Rájci-Jestřebí děláme, chtěla bych být 
jedním ze studentů naší školy.  Kateřina Pernicová, 

 učitelka anglického jazyka a matematiky Gymnázium Rájec-Jestřebí

Adolf Dudek v ZŠ Jabloňany
Do Základní školy v Jabloňanech zavítala velmi vzácná návštěva – 

Adolf Dudek, ilustrátor dětských knih, který ve své interaktivní show do-
káže zaujmout všechny věkové kategorie. 

Názorně dokázal přesvědčit každého, že i ten největší „nešika“ umí 
nakreslit jakýkoliv obrázek jenom za pomoci základních geometrických 
tvarů. Adolf Dudek svými nápady, elánem a vtipem zapojil do své show 
všechny přítomné. Děti se dozvěděly, které knihy a leporela ilustroval, 
předvedl různé výtvarné techniky, vysvětlil, jak ilustrace vznikají, jak 
dlouho trvá, než vzniknou obrázky pro celou knihu a ještě spoustu dalších 
zajímavostí. Celé vystoupení bylo zakončeno autogramiádou, při které se 
Adolf Dudek podepisoval dětem nejen do knih, ale i na ruce a obličej. 

 Pracovníci ZŠ Jabloňany



INZERCE: 
Tel.: 776 101 004

e-mail: j.oldrich@centrum.cz
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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 února 2011 

                     -10 % 
na obložkové 
dveře!!!

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

KUPON
na slevu5 %

�

� KUPO
N

na 
slev

u
10 %�

�

HIMMER - www.himmer.cz Čiště-
ní koberců, broušení parket, půjčov-
na strojů pro úklid, prodej: vše pro 
úklid. Blansko, Svitavská 7/500. Tel.: 
516 414 696, mobil: 721 066 026.

PŮJČKA PRO VŠECHNY
A NA VŠECHNO. Neplatíte žádné 
poplatky předem. Rychlé schválení 

úvěru s minimem podkladů.
Vedení úvěrového účtu zdarma.

Volejte: 775 914 105.

PODNIKATELSKÁ INZERCE

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

e mail: testo@testo-cs.cz

VÝROBA

     

  DŘEVĚNÝCH

EUROOKEN A DVEŘÍ

www.testo-cs.cz

tel/fax: 516 453 697

NOVINKA  IV 78      -VÝROBA  ŠPALETOVÝCH OKEN

         -VÝROBA HISTORICKÝCH REPLIK VRAT

ZELENÁ ÚSPORÁM

DVOJSKLO    Ug=1,1

TROJSKLO       Ug=0,7

Firma  BAUMÜLLER BRNO, s. r. o 
se sídlem ve Skalici nad Svitavou 

příjme do pracovního poměru pracovníka na pozici:

VÝROBNÍ KONTROLOR
Požadujeme:

• SŠ vzdělání – strojní zaměření
• Praxe min. 2 roky v oblasti mechanické kontroly
• NJ  - alespoň mírně pokročilý
• Plné pracovní nasazení, fl exibilitu
• Pečlivost, samostatnost, odpovědnost

Nabízíme: 
 • Dobré platové ohodnocení 
  a zázemí stabilní zahraniční společnosti
 • Profesní růst a možnost vzdělávání 
  zaměstnanců
 • 5 týdnů dovolené
 • Dotovanou stravu

Vzbudili jsme Váš zájem? Pak nám prosím zašlete svou 
žádost včetně strukturovaného životopisu. 

Baumüller Brno, s.r.o., 679 01 Skalice nad Svitavou 72
e-mail: personal@baumueller.cz

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 3. února 2011 oslaví 75 let

pan STANISLAV JEŘÁBEK z Blanska.

Vše nejlepší, stálou svěžest, hodně elánu a zdraví do 
dalších let z celého srdce přejí syn Stanislav s pří-
telkyní Annou a syn Zdeněk s rodinou. K přání se 
připojuje také rodina Burgrova a pravnouček Max.

Prodám byt 2+KK v Rájci. Tel.: 
731 447 961, volejte prosím od 14 do 
19 hod.

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.

KOUPĚ
Koupím byt, nebo dům v okre-

se Blansko, platba v hotovosti. Tel.: 
733 713 240.

PRONÁJEM
Pronajmu garáž nad přehradou - 

Blansko. Tel.: 723 560 580. Volat po 
19. hodině.

Pronajmu nezařízený byt 2+1 
v Boskovicích, byt je po částečné re-
konstrukci, cena 6000,- Kč + inkaso. 
Tel.: 777 901 661.

RŮZNÉ
Hledám brigádu, úklid, pomoc 

v domácnosti. Tel.: 731 987 819.

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@@weellllllllllllllnnesskkkur

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

Zveme vás na 
přednášku spojenou 
s promítáním filmu  
Double Gasherbrum 
2010, z expedice 
do Karakoramu.

Příběhy a fotky 
okomentuje 
přímý účastník 
významný 

český horolezec 

Petr Mašek
Srdečně zvou pořadatelé

Přednáška se koná ve čtvrtek 27. ledna 2011 
v 17.30 hodin v aule boskovického gymnázia.

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Obecní úřad Obora
Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ: 00280712

V souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje Obec Obora

ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR - RESTAURACE
Předmět záměru:
� pronájem a provozování nebytového prostoru - restaurace v obci Obora, č. p. 24 se 
sociálním a skladovým zázemím. Předpokládaný počátek nájmu je 1. březen 2011.
Podklady a zadávací podmínky si uchazeči vyzvednou osobně na adrese obecního úřadu v úřední hodiny. 
Uzávěrka výběrového řízení je 17. února 2011 v 19.00 hodin.

Obecní úřad Obora
Tel.: 516 469 275, 774 718 430, www.obecobora.cz,  čt 17.00–19.00 hodin

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Masarykova škola práce
Tyršova 500, 679 61 Letovice
Tel.: 516 474 878, fax: 516 474 879, 
e-mail: info@stredni-skola.cz, www.stredni-skola.cz

Nabízíme pro školní rok 2011/2012 vzdělávání v těchto oborech:

1. Čtyřleté obory s maturitní zkouškou (Střední odborná škola)
• 36-47-M/01 Stavebnictví  
• 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
• 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

2. Tříleté obory s výučním listem (Střední odborné učiliště)
• 33-56-H/01 Truhlář(ka)
• 36-67-H/01 Zedník

3. Dvouleté denní nástavbové studium (určeno absolventům 3letých oborů)
• 64-41-L / 524   Podnikání 

Podrobnější informace o všech oborech, včetně učebních plánů, získáte na adrese:

 http://www.stredni-skola.cz

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

Pro školní rok 2011/2012 
nabízí: 

� pro absolventy oborů zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem 
 nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání
 Podnikání
 Dopravní provoz

� pro absolventy základních škol obory
 Informační technologie Mechanik opravář motorových vozidel
 Mechanik elektrotechnik Karosář
 Dopravní prostředky Opravář zemědělských strojů
 Autotronik Obráběč kovů
 Mechanik strojů a zařízení  

Více informací na  www.soubce.czwww.soubce.cz
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Aforizmus Ludviga Borneho: Aforizmus Ludviga Borneho: 
Ženy jsou nejroztomilejší, když se bojí. (Tajenka)Ženy jsou nejroztomilejší, když se bojí. (Tajenka)
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STŘEDNÍ TĚŽKÉ

Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ
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NOČNÍ 
DRAVEC

GERMÁN-
SKÝ BŮH

STŘÍBRNÉ 
MINCE 60 KUSŮ PATRO VE 

STODOLE TAJENKA UZENINY VÝKLENEK 
VE ZDI

SPZ OKR. 
OSTRAVA

PŘÍPRAVO-
VAT POKRM

ŽENSKÉ 
JMÉNO

BOXERSKÝ 
ÚDER POTÁČ HVĚZDA

SLOVEN-
SKÁ PŘED-

LOŽKA

ČESKÁ 
ŘEKA

JIHOAMER. 
ŘEKA

MUŽSKÉ 
JMÉNO
ŘECKÉ 

PÍSMENO

OBYDLÍ 
PRO 

DOKTORA

ČERNO-
MOŘSKÝ 
PŘÍSTAV

OTEC
KLOUDNĚ

ONO 
(ANGL.)
SLOVAN

ODEZVA

ZNAČKA 
RADIA
SMĚR 

(SLOV.)

VADA 
ČOČEK
CHTÍT

STOVKY
DRŤ

SYMETRÁLY LID
ŠLÁGRY

ŘÍMSKY 
550

JÍZDOU 
VNIKNOUT

ŽENSKÉ 
JMÉNO

ČÁST 
MOLEKULY

ZKRATKA 
ZÁVODU 

MÍRU

ODZNAKY 
MOCI

VIKUŇA

ČERNÝ 
PTÁK

OTEVŘENÝ 
(ANGL.)

TUZE 
VÁLČIT

MONGOLŠTÍ 
PASTEVCI

ZNAČKA 
CIZÍCH AUT

SJET PO 
LANĚ

ZNAČKA 
NOBELIA

FORMA NA 
OBUV

OPĚRA

ZÁJMENO 
OSOBNÍ
KÁLET 

(DĚTSKY)

SVÉZT SE 
DOLŮ

SPZ OKR. 
KLATOVY

OTÁZKA 
PO CÍLI

LUŠTĚNINA

PYTLÁCKÉ 
LÉČKY

LŮNO ŽENY
MASO

VZ. OXIDU 
BORNATÉ-

HO
ŠACHTY

SARMAT LESKLÉ 
NÁTĚRY

DĚTSKÝ 
POZDRAV

HVĚZDA
SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA

ZLOST
KOPNUTÍ

OKUTÁ 
KLISNA

POKYN MODLA TÍMTO 
ZPŮSOBEM

KORÁLOVÝ 
OSTROV MODELY ZÁJMENO 

OSOBNÍ

V dnešním testu se podíváme na 
vaše vědomosti  z doby nedávno 
minulé. Tématem je polistopado-
vá politi ka. Pět špatných odpovědí 
berte jako svůj osobní úspěch.

1) Miloš Zeman se stal premiérem 
ČR v roce

a) 1996
b) 1997
c) 1998 

2) Václav Havel byl zvolem presi-
dentem ČSFR

a) jednou
b) dvakrát
c) třikrát

3) Hnutí  za samosprávnou demo-
kracii - Společnost pro Moravu 
a Slezsko bylo v koalici s Občan-
ským fórem po volbách v roce

a) 1990
b) 1992
c) nikdy

4) Křesťansko-demokrati cká stra-
na se sloučila s

a) ODS
b) KDU-ČSL
c) ODA

5) Prvním polistopadovým premié-
rem ČSFR se stal

a) Václav Klaus
b) Marián Čalfa
c) Valtr Komárek

6) Heslo „Kdo, když ne my“, měla 
v roce 1990 ve volební kampani 
strana

a) KSČ
b) Občanské fórum
c) ODA

7) Václav Klaus se stal v roce 1990 
prvním předsedou nové strany

a) Občanské fórum
b) Občanská demokrati cká aliance 
c) Občanská demokrati cká strana

8) Josef Lux, předseda KDU-ČSL, ze-
mřel v roce

a) 1998
b) 1999
c) 2000

9) První vlna kupónové privati zace 
se uskutečnila v ČSFR v roce

a) 1990
b) 1991
c) 1992

10) Občanská demokrati cká alian-
ce byla zrušena v roce

a) 1997
b) 2002
c) 2007

11) Který z již zemřelých politi ků 
nezahynul při autonehodě

a) Ján Langoš
b) Alexandr Dubček
c) Václav Benda

12) Stanislav Gross vystřídal ve 
funkci premiéra

a) Miloše Zemana
b) Václava Klause
c) Vladimíra Špidlu

13) Prvním ministrem vnitra ČSFR 
se stal v prosinci 1989

a) Richard Sacher
b) Jan Ruml
c) Ján Langoš

14) Česká republika byla přijata za 
člena NATO v roce 

a) 1997
b) 1998
c) 1999

15) Sovětská vojska opusti la Čes-
koslovensko defi niti vně v roce 

a) 1990
b) 1991
c) 1992

16) Ve funkci ministra školství ne-
působil

a) Josef Dobeš
b) Petra Buzková
c) Antonín Baudyš

17) Ministr obrany v letech 1994-96 
Vilém Holáň byl členem 

a) ODS

b) ČSSD
c) KDU-ČSL

18) Který z následujících herců ne-
byl poslancem parlamentu

a) Petr Čepek
b) Rudolf Hrušínský
c) Daniela Kolářová

19) Marti n Barták, ministr obrany 
(2009-10), nahradil ve funkci

a) Jaroslava Tvrdíka
b) Michala Lobkowicze
c) Vlastu Parkanovou

20) Prvním polistopadovým minis-
trem spravedlnosti  byl

a) Leon Richter
b) Jiří Novák
c) Dagmar Burešová

21) Republikánská strana pod ve-
dením Miroslava Sládka vypadla 
z parlamentu v roce 

a) 1994
b) 1996
c) 1998

22) Který z vůdců sametové revolu-
ce nevstoupil do akti vní politi ky

a) Václav Malý
b) Jiří Dienstbier
c) Marti n Mejstřík

23) Franti šek Ringo Čech byl po-
slancem v barvách

a) ČSSD
b) ODS
c) KDU-ČSL

24) Václav Havel byl zvolen prezi-
dentem

a) 28. prosince 1989
b) 29. prosince 1989
c) 30. prosince 1989

25) Petr Lachnit byl v letech 2000-2
v Zemanově vládě ministrem

a) obrany
b) školství
c) pro místní rozvoj

KŘÍŽEM KRÁŽEM POLISTOPADOVOU POLITIKOUKŘÍŽEM KRÁŽEM POLISTOPADOVOU POLITIKOU

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

Pokračování ze str. 1
Před několika dny začaly úklido-

vé práce, úřady zaregistrovaly přes 
deset tisíc dobrovolníků, kteří chtě-
jí pomoci postiženým oblastem. 

„Také jsme se hlásili, ale nikdo 
se nám neozval, takže lidí už mají 
asi dost. Je to vidět i v televizi, kde 
denně ukazují zástupy dobrovolní-
ků s košťaty a lopatami. Všichni 
pracují dohromady, nehledě na to, 
odkud pocházejí. Úklidové práce 
probíhají velice rychle, centrum 
města je téměř vyčištěné, ale stále 
se odčerpává voda z podzemních 
parkovišť, což ještě chvíli potrvá,“ 
vylíčila situaci na místě. 

S tímto problémem se potýkala 
také jedna z kamarádek Kamily 
a jejího přítele. „Voda jí natekla do 
podzemní garáže, ale jelikož jim 
v oblasti vypnuli elektřinu, mu-
seli se přesunout jinam. Další ka-
marád, který byl zaplavený, bydlí 
v typickém queenslandském domě, 
které jsou postavené na takových 
„nožkách“, takže mu natekla voda 
jen pod dům. Nabízeli jsme jim 
pomoc, ale zatím nikdo nic nepo-
třeboval. Jenom jeden večer kolem 

našeho apartmánu procházeli příte-
lovi spolužáci, kteří se zrovna stě-
hovali k jiným kamaradům, co jim 
nabídli, že mohou zůstat, než vše 
bude v pořádku. Pozvali jsme je na 
večeři, tak byli moc radi. Všichni 
si tu pomáhají, což je velmi pěk-
né,“ líbí se Kamile. 

Stejně jako u nás i v Austrálii 
probíhají na pomoc lidem postiže-
ným povodněmi nejrůznější sbírky. 
„Lidé posílají esemesky, v každém 
obchodě je možnost přispět, různé 
restaurace rozvážejí jídlo zdarma, 
pivovary darují nápoje pro dob-
rovolníky při úklidových pracích. 
Městská doprava je zdarma, spor-
tovci darují peníze, pořádají sbírky 
a akce. Např. exhibici před začát-
kem tenisového turnaje Australian 
Open,“ prozradila Kamila a dodala 
s úsměvem. „I při takové katastro-
fě, jakou záplavy bezesporu jsou, 
se potvrdilo, že Australané, jak je 
o nich známo, jsou naprosto v po-
hodě a bez starostí. Při očekávání 
a pohledu na to, jak řeka stoupá 
a zaplavuje jim pomalu půdu pod 
nohama, si nezapomněli otevřít lá-
hev piva nebo šampaňské.“

Kamila Sladká z Lažan 
zažila záplavy v Austrálii

V Austrálii. Kamila Sladká s přítelem na tenisovém turnaji v Brisbane. 
 Foto archiv Kamily Sladké
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Dělnický dům Blansko
čtvrtek 10. února v 19.30 hodin

pondělípondělí úterýúterý středastředa čtvrtekčtvrtek pátekpátek sobotasobota neděleneděle
16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 9.30 - 10.30

Michal Jana Honza Hanka E

16.30 - 17.30 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.30 - 18.30
Milan Michal Hanka E Jana - Z Hanka

17.45 - 18.45 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.45 - 19.45
Hanka Katka Katka Michal Michal

19.00 - 20.00 19.45 - 20.45
Hanka Milan

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

1. 1. 2011

Hanka  775 355 040 
Milan  606 902 523 
Katka  732 775 177 
Jana  602 938 520 
Michal  608 811 779 
Honza  606 766 055 

Z hodina určená pro začátečníky 
E hodina endurance-vytrvalost 

EMAIL:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

WEB STRÁNKY: 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

Aktuální provozní doba pro veřejnost
                    plavecká část   rekreační část

Úterý 
25. 1. 1100-1600 1830-2100 1100-1530 1830-2100

Středa 
26. 1. 630-830 1200-1400 1930-2100 1030-1400 1530-1730 1830-2100

Čtvrtek 
27. 1. 630-930 1200-1300 1730-2100 1100-1530 1730-2100

Pátek 
28. 1. 630-930 1200-1600 1700-2100 1030-1600 1700-2100

Sobota 
29. 1. 1000-1500 1600-2100 1000-1500 1600-2100

Neděle 
30. 1. 900-2000 900-2000

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

V Doubravici budou hody
Stalo se již tradicí, že doubravická restaurace U Rudolfa pořádá zim-

ní vepřové hody. Letošní rok nebude výjimkou. „Kulinářské dny, jak to 
nazýváme, se uskuteční ve dnech 31. ledna a 1. února, přičemž již od 
nedělního odpoledne mohou přijít milovníci dobrého jídla ochutnat čers-
tvé škvarky a zabijačkovou polévku,“ láká Rudolf Volf. K přímé konzumaci 
i k odkoupení domů bude podle něho vše, co k domácí zabijačce patří. 
„Před restaurací chystáme prodej specialit přímo z udírny jako uzená ko-
lena, klobásy, bůček, slanina, kotleta, krkovička, kýta ze selete, chybět 
nebudou jitrnice, jelita, tlačenka, játrová pašti ka, škvarky, či polévka do 
vlastní nádoby,“ nabízí Volf. (bh)

Akce na leden: Teplota vody v rekreačním bazénu každou lednovou ne-
děli 33°C. * V pátek od 17 do 18.30 hod. je v plaveckém bazénu pro veřej-
nost pouze 1 dráha. * Ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 hod. jsou v plaveckém 
bazénu pro veřejnost pouze 2 dráhy. * Akce na rok 2011: Máš dnes naro-
zeniny? Přijď je oslavit do lázní. V den svých narozenin máš vstup zdarma. 
* Akce na únor: Děti  do 10 let mají každou neděli v době 9 do 12 hod. 
(v doprovodu dospělé osoby) vstup zdarma.

Vísky – Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 – 17 hod.) 
* Velké Opatovice – Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana 
Antonína Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově posti žené. * Boskovice – 
Areál Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Blansko – Muzeum: Móda 
20. - 60. let (do 28. 1.) * Blansko – Kino: Marti n Fischer – Květi ny a Bodygu-
ardi (do 31. 1.) * Blansko – Knihovna: Tomáš Baránek, obrazy (do 31. 1.) * 
Kunštát – Informační centrum: Výstava historických radiopřijímačů s názvem 
Od krystalky k tranzistoru (do 31. 1.) * Boskovice – Muzeum Boskovicka: 
Goti cké a renesanční kachle (do 30. 1.) * Rájec-Jestřebí – Knihovna: Rájecké 
ostatky (do 3. 2.) * Blansko – Galerie Ve věži: Alena Kojdlová, obrazy, kabel-
ky, šperky (do 5. 2.).

neděle 6. únoraneděle 6. února
KINAKINA

Blansko v 15 hod. Představení pro děti : Gulliverovy cesty.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Rodinka.
Boskovice v 17 hod. Méďa Béďa 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Temná krajina 3D.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Koncert Mátlova akademického sboru 
z Brna. 

pondělí 7. únorapondělí 7. února
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13.30 hod.: Kdo dál, soutěž v jízdě na ro-
topedu.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Projekt 100: Další rok.

Olešnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples fotbalového klubu, hraje Melodie 
Rock. 
Svitávka - Sokolovna ve 20 hod.: Reprezentační ples, hraje Arcus. 
Šebetov - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje SOS Banda. 
Valchov - Sokolovna ve 20 hod.: Myslivecký ples, hraje Akcent. 
Vanovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Obecní ples, hraje MIX Boskovice.
Velké Opatovice - Zámecký sál ve 20 hod.: Ples ČSZ.
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