
Bohumil Hlaváček

Blansko - Unikátní model mo-
ravské vesničky a Betléma, který 
vytvořil Miroslav Mužík z Blan-
ska, se bude na jaře příštího roku 
stěhovat do Brna. 

„Bohužel je to tak, moje roz-
hodnutí je defi nitivní,“ potvrdil 
autor, který své dílo vystavuje 
již několik let v budově bývalého 
učiliště podniku ČKD Blansko 
a neustále ho vylepšuje. 

Mužík dostal nabídku k insta-
laci modelu v prostorách naproti 
kapucínskému klášteru v centru 
jihomoravské metropole. „Jsou 
tam dvě místnos-
ti, menší než zde, 
ale vejde se to tam. 
Betlém bude zvlášť 
s částí vesničky,“ 
popisuje prostory. 
V Brně bude pla-
tit vyšší nájem než 
v Blansku. „Budu 

ale v centru města, na turisticky 
mimořádně atraktivním místě,“ 
plánuje. Jak má zjištěno, hrobku 
kapucínů, která je přímo naproti, 
navštíví kolem šedesáti tisíc lidí 
ročně. „Pronajímatel mi nabízí 
i propagaci a inzerci, o tu se po-
stará i městská část Brno-střed. 
To je výborné. Společně máme 
i další plány,“ prozrazuje Miro-
slav Mužík.

Jak složité bude stěhování 
modelu? „Já tomu říkám podle 
fi lmu Kulový blesk. Na rozdělá-
ní, zabalení a složení mám třicet 
dní. Hodně složité bude správné 
popsání kabeláže, které je zde 

na kilometry,“ pokyvuje hlavou 
modelář. Otevřít expozici v Brně 
chce na apríla, pronájem v ČKD 
mu končí posledního února.

Návrat do Blanska Mužík vý-
hledově neplánuje. „Starosta mi 
sice něco sliboval, z hlediska 
návštěvnosti však bude asi jiho-
moravská metropole lepší. Naše 
město je takové mrtvé, hlavně 
o víkendech. I zde mám většinu 
návštěvníků z Brna, patrně se tam 
paradoxně o mém modelu ví víc 
než u nás doma,“ říká. 

Na radnici z modelářova roz-
hodnutí nadšeni nejsou. „Určitě 
je to škoda,“ lituje místostarosta 

Jiří Crha. Podle něho 
však bohužel ve 
středu města nejsou 
zatím žádné odpoví-
dající prostory. Ty by 
se mohly objevit až 
po rekonstrukci pod-
zámčí, ale to je otáz-
ka ještě několika let.
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S kvělá zpráva. Loňská vice-
miss Zrcadlo 2010 Veronika 
Hladíková je ve fi nále Čes-

ké Miss. Osmnáctiletá studentka 
gymnázia ze Šternberka se v násle-
dujícím rozhovoru svěřila se svými 
pocity a prozradila i další zajíma-
vosti. 

Jaká byla tvoje cesta do fi nále 
soutěže Česká Miss?

Prošla jsem castingem v Olo-
mouci, ze kterého jsem se dostala 
do semifi nále...

Co jste absolvovaly v semifi ná-
le?

Představení porotě a promenádu 
v plavkách, po které porota určila 
dvacet postupujících dívek. Dále 
jsme museli předvést volnou dis-
ciplínu a podstoupit rozhovor s po-
rotou.

Jak vypadal pohovor s poro-
tou?

Naštěstí to nebylo nic stresují-
cího. Porotci se neptali na žádné 
záludné otázky, ale když se na to 
dívám zpětně, trochu nervozity 
jsem cítila…

Můžeš popsat pocity, když   
oznámili, že si postoupila do fi ná-
le?

Byla jsem překvapená a šťastná. 

Veronika Hladíková je ve fi nále České Miss

Rozhovor s Yvettou Hlaváčovou
Přemožitelka kanálu 
La Manche si 
momentálně užívá 
klidu a soukromí.
 Více na str. 3

M oje rozhodnutí je de initivní. 
Moravská vesnička a Betlém 
se přestěhují z Blanska do 

centra města Brna,“ 
 Miroslav Mužík, autor modelů

Lyžaři v Olešnici si užili prašanuLyžaři v Olešnici si užili prašanu

Zábava. Zimní radovánky si o víkendu naplno užívali milovníci lyžování ve ski-areálu v Olešnici. Přispěla 
k tomu i nadílka čerstvého sněhu.  Foto Radim Hruška

Starosta Letovic chytá v hokeji
První muž radnice 
zasvětil svůj život 
sportu, především 
volejbalu.
 Více na str. 5

Svátky přivedou do ambulancí více pacientů

Příští číslo Zrcadla vyjde 
v úterý 10. ledna!

Aktuální zpravodajství z regionu 
každý den na 

www.zrcadlo.net

Moravská vesnička se
přestěhuje do Brna

Veronika Hladíková. Foto archivVeronika Hladíková. Foto archiv

  děkujeme vám za přízeň, kterou jste věnovali Zrcadlu Blanenska a Boskovicka v roce 2011. Přejeme vám pohodové a klidné prožití vánočních svátků a v příštím roce hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Pavel Šmerda, šéfredaktor

Vážení Vážení 
čtenáři,čtenáři,

První, na koho jsem myslela, byly 
moje mamka a babička, které si 
strašně přály, abych postoupila. 

Je to tvůj největší úspěch? 
Co se týče soutěží miss, tak urči-

tě ano, protože Česká miss je jedi-
ná národní soutěž krásy u nás.

Kolik si dostala gratulací a jaká 
byla nejpříjemnější?

Gratulací bylo nesčetně, byla 
jsem mile překvapená, kolik lidí mi 
drželo pěsti. Za všechna blahopřání 
jsem velmi ráda a děkuji. 

Co všechno tě teď čeká?
Teď pro mě začínají tři měsíce 

plné práce. Začátkem ledna jedeme 
na soustředění do Thajska, poté bu-
dou následovat další aktivity spoje-
né s přípravami na fi nále.

Co říkáš na konkurenci? 
Konkurence je obrovská. Všech-

ny holky jsou krásné a charisma-
tické.

Už si přemýšlela nad  m, jak 
skloubíš přípravy na fi nále se ško-
lou? 

Bude to náročné, ale doufám, že 
to všechno zvládnu a učitelé mi vy-
jdou vstříc.

A co modeling, odsuneš ho teď 
trochu na „vedlejší kolej“?

Modelingu se chci samozřejmě 
nadále věnovat, akorát to pro mě 
teď znamená, že do fi nále nemohu 
nikam vycestovat. Doufám, že mi 
účast v soutěži pomůže získat dal-
ší pracovní nabídky a ještě více se 
zviditelnit v oblasti modelingu. 

 Pokračování na str. 8

V Boskovicích ocení nejlepší 
sportovce letošního roku

Boskovice - Boskovická radnice vyhlašuje devátý ročník ankety o nej-
lepšího sportovce, družstvo a trenéra Boskovic pro letošní rok. Kandi-
dáty na ocenění navrhnou sportovní kluby, které působí v Boskovicích 
a vyvíjí pravidelnou organizovanou činnost. Nominují sportovce nejen 
ze svého klubu, ale mají možnost vybrat i z klubů ostatních. O výsled-
cích pak rozhodne komise složená z boskovických radních, zastupite-
lů a sportovních osobností doplněná sportovními novináři. Vyhlášení 
proběhne na Plese sportovců, který se uskuteční 3. března příštího roku 
v zámeckém skleníku v Boskovicích.  (hrr)

Při nehodě se zranil řidič
Žernovník - Těžkým zraněním čtyřiačtyřicetiletého řidiče skončila 

v neděli 11. prosince havárie osobního vozidla Citroën Berlingo. Auto 
při sjíždění z kopce na silnici mezi Žernovníkem a Černou Horou do-
stalo smyk a vyjelo ze silnice. Následně narazilo do zídky kamenného 
mostku, od nějž se odrazilo a skončilo převrácené na boku. Kromě řidi-
če utrpěli lehká zranění také spolujezdec a spolujezdkyně. Na vozidle 
vznikla škoda za asi 180 tisíc korun.  (hrr)

Vlas  mil Chládek uspěl u soudu
Blansko - Známý podnikatel Vlastimil Chládek má za sebou úspěšný 

soud. „Přiznám se, že mne rozhodnutí příjemně překvapilo. U okresního 
soudu jsem totiž neuspěl, za pravdu mi dal až krajský po mém odvolá-
ní,“ je potěšen. O co v kauze jde? Na blanenském bowlingu jako ma-
jitel umístil nad osm drah po osmi televizorech. Ty obsahovaly i tuner 
a přestože je v herně používají výhradně jako monitory pro zobrazování 
výsledků hry, chtěla po něm Česká televize zaplacení poplatků a násled-
ně pokuty. Chládek odmítl a případ se dostal k soudu. Podle všeho ještě 
není u konce. „Jak jsem se doslechl, protivník patrně využije možnosti 
dovolání,“ uvedl. (bh)

Boskovice - Advent a vánoč-
ní svátky zvyšují počty pacientů 
v ambulancích. Konkrétně se jedná 
o lidi se zánětlivým onemocněním 
močových cest a ledvin. Podle lé-
kařů za to může časté podceňová-
ní vhodného oblečení a nadměrná 
konzumace alkoholu. Odborníci 
navíc varují před potravinovými 

doplňky, které mnozí najdou pod 
vánočním stromečkem. Pokud je-
jich užívání není zkonzultované s 
lékařem, můžou vážně uškodit lid-
skému organismu.

„V tomto období je každoročně 
vyšší vzestup pacientů, kteří trpí 
zánětlivým onemocněním ledvin 
a močových cest. Nejčastější příči-

nou je prochladnutí. Lidé podcení 
teplé oblečení, zvláště teď, když je 
venku opticky teplo a vyrazí na ad-
ventní trhy. Tam vypijí alkoholické 
nápoje a přestanou vnímat pocit 
chladu,“ popisuje aktuální situaci 
lékař Stanislav Šurel z boskovické 
hemodialýzy.

V posledních letech se stalo mó-

dou darovat pod stromeček potra-
vinové doplňky. Dobrý úmysl ale 
může mít špatné následky. „Je dob-
ré se mít na pozoru před doplňky 
stravy vyrobené zvláště v asijských 
zemích nebo od lidových léčitelů. 
Mohou se jevit jako prospěšné pro 
tělo, ale nemusí to být pravda,“ va-
ruje Šurel. (hrr)



Radim Hruška

Boskovice - Letošní rok byl 
pro boskovické divadlo NABO-
SO úspěšný v tom, že se mu po 
dvouleté pauze podařilo připra-
vit premiéru hry Jáchyma Topola 
Uvařeno. Jak říká režisér Tomáš 
Trumpeš, v současné době soubor 
pracuje na dramatizaci románu 
Lhář.

Kdybyste měl zrekapitulovat 
letošní rok z pohledu režiséra, byl 
by úspěšný?

Pro mě je podstatné, že se nám 
letos opět podařilo premiérovat 
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NABOSO připravuje drama  zaci Hansenova románu Lhář

K K
Zadrželi muže, 

kteří se vloupali 
do trezorů

Brno, Blansko - Kriminalis-
tům se podařilo zadržet dva pa-
chatele krádeží vloupáním, kteří 
se zaměřovali na trezory. 

Oba mladí muži (29 a 31 let) 
svou trestnou činnost páchali 
po celém Jihomoravském kraji 
a mnoha dalších skutků se do-
pustili i na jiných místech České 
republiky. Jejich postup vypadal 
většinou tak, že v nočních hodi-
nách vnikli do objektu, a když se 
dostali až k trezoru, rozřezali ho 
úhlovou bruskou, aby se dostali 
k uloženým penězům. Nepohrd-
li ani proviantem - z kuchyně 
zemědělského družstva ukradli 
vepřové maso a další potraviny, 
zubními pastami, cigaretami nebo 
alkoholem. 

Celková škoda, kterou mladí 
muži svým jednáním způsobili, se 
vyšplhala téměř na čtyři miliony 
korun. Vyšetřovatel už oběma sdělil 
obvinění z krádeže a neoprávněné-
ho opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku.  (hrr)

Zloděj ukradl
stovky metrů 

barevných kovů
Újezd u Černé Hory - Půl kilo-

metru měděných kabelů si v noci 
na čtvrtek 15. prosince odvezl 
zloděj z výkrmny prasat v Újezdu 
u Černé Hory. „Na pozemek se 
dostal přes plot, který poškodil. 
V pořádku nezůstaly ani vstup-
ní dveře. Škoda se vyšplhala na 
čtyřiadvacet tisíc korun,“ přidala 
podrobnosti blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Z bytu zmizely 
drahé šperky, 
ale i počítač

Blansko - Počítač, řetízky, ná-
hrdelníky, náušnice a další věci 
ukradl v pondělí 12. prosince 
z bytu v Blansku zatím neznámý 
zloděj. Při vloupání navíc poško-
dil vstupní dveře. Škoda na ukra-
dených věcech je devatenáct tisíc 
korun a na poškozených vstup-
ních dveřích další dva a půl tisíce 
korun.  (hrr)

Zloději se 
hodily drobné
Kořenec, Němčice - Telefonní 

automaty v Kořenci a Němčicích 
si pro lup vybral v noci na pon-
dělí 12. prosince zatím nezná-
mý zloděj. V prvním případě si 
odnesl pokladničku i s penězi. 
V Němčicích tak „úspěšný“ ne-
byl, ale automat poškodil. Cel-
kem způsobil škodu asi dva a půl 
tisíce korun.  (hrr)

V Sudicích 
zmizel rozvaděč

Sudice - Venkovní pódium 
u kulturního domu v Sudicích 
přilákalo zloděje, který ukradl 
plastový elektrický rozvaděč. Na 
pozemek vnikl tak, že poškodil 
jeho oplocení. Škoda na ukra-
deném rozvaděči je asi pět tisíc 
korun a na poškozeném plotu pat-
náct set korun.  (hrr)

Řidič srazil ženu
na přechodu

Letovice - Lehkým zraněním 
skončila nehoda, která se stala 
v pondělí 12. prosince v Letovi-
cích. Sedmasedmdesátiletý řidič 
Škody 120 se tam plně nevěnoval 
řízení a na přechodu pro chodce 
srazil právě přecházející dvaa-
osmdesátiletou ženu. Ta po srážce 
utrpěla lehké zranění, se kterým 
musela být převezena do nemoc-
nice.  (hrr)

Věci v autech
lákají zloděje
Jedovnice, Sloup - Policisté 

v posledních dnech vyjížděli hned 
ke dvěma případům vloupání do 
zaparkovaného auta. První stálo 
nedaleko rybníka v Jedovnicích. 
Zloděj u Škody Felicia nejprve 
rozbil okénko, a poté si odnesl 
tašku s věcmi a ze zavazadlového 
prostoru navíc dva železné klíny 
na štípání dřeva. Celkem tak způ-
sobil škodu za čtyři tisíce korun. 
Druhý případ se stal na parkovišti 
ve Sloupu. Zloděj se tam stejným 
způsobem dostal do Volkswage-
nu Golf. Z něj zmizel notebook, 
peněženka s hotovostí, doklady 
a další věci. Majiteli auta tak 
vznikla škoda za více než třiatři-
cet tisíc korun.  (hrr)

Policisté v noci odhalili opilé řidiče

novou inscenaci. Po dvou letech 
jsme uvedli hru Jáchyma Topola 
Uvařeno. Vznikala hodně dlouho, 
předcházelo tomu velmi náročné 
zkoušení, které jsme museli ně-
kolikrát přerušit. Ještě na začátku 
roku jsem nevěděl, jestli se Uvaře-
no podaří dokončit. Před tím jsme 
hodně reprízovali starší inscenace. 
Člověk je na jednu stranu rád, že 
se hrají, ale na druhou stranu mu 
to brání dělat nové věci. Nako-
nec se to podařilo a na jaře jsme 
hru představili divákům. Bylo to 
úlevné, protože jsem měl obavy, 
že jakmile se rozjetý vlak jednou 
zastaví, tak už ho nikdo nerozjede. 

Vnímal jsem to tak, že bychom ne-
jen nedokončili Uvařeno, ale moh-
lo by to znamenat i konec divadla 
NABOSO.

V současné době pracujete na 
nové inscenaci. Proč právě Lhář?
Říká se, že autor si nevybírá 

téma, ale téma si vybírá autora. Je 
to tak, že má člověk v hlavě víc 
věcí, ale najednou zjistí, že by teď 
měl dělat zrovna tu jednu konkrét-
ní a dojde k nějakému protnutí. Ale 
přistupují k tomu i praktické dů-
vody vycházející ze situace v sou-
boru. V posledním případě to, že 
už bylo na čase, aby Jan Bařinka 

dostal hlavní roli. Takže důvodů je 
mnoho, tohle je třeba jeden kon-
krétní. Pak je řada těch, které člo-
věk víceméně neovlivní...

Můžete připravovanou hru 
představit?

Jedná se o dramatizaci romá-
nu dánského spisovatele Martina 
Hansena Lhář, který mi půjčila ka-
marádka Draha Královcová. Kni-
ha mě strhla, byl to pro mě jeden 
z nejsilnějších čtenářských zážitků 
za poslední léta. Hned jsem začal 
přemýšlet, že bychom to mohli 
zkusit udělat.

  Pokračování na str. 8Inscenace Magorův Sbor.  Foto Igor LáníkInscenace Magorův Sbor.  Foto Igor Láník

Blanensko a Boskovicko - Spe-
ciální noční akci připravili na sobo-
tu 17. prosince pro řidiče policisté 
na Blanensku a Boskovicku. Při ní 
zadrželi v Boskovicích řidiče cizí 
státní příslušnosti, který usedl za 

volant, přestože měl v dechu 1,70 
promile alkoholu. 

„V policejní síti uvízl také muž 
na Velkoopatovicku, který řídil pod 
vlivem drog. Speciální tester u něj 
odhalil jak užití marihuany, tak 

i pervitinu. Další řidiče pak poli-
cisté pokutovali za to, že nejezdi-
li podle předpisů a jeden vyjel na 
silnici bez technického průkazu,“ 
přidala podrobnosti blanenská po-
licejní mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Sloup - V plném proudu je ve 
Sloupu stavba šesti pečovatel-
ských bytů. „Na jaře nebo v létě 
příštího roku se tam nastěhuje 
dalších šest ze šestnácti zájem-
ců,“ je spokojen starosta Josef 
Mikulášek. 

Při vyřizování dotace se objevi-
ly problémy. „Jen díky vstřícnému 
postoji obyvatel okolních domů se 

to v šibeničním termínu podařilo. 
Mrzí mne, že v tom spěchu došlo 
k jistému nedorozumění a někomu 
umístění stavby vadí. Jiná varian-
ta však neexistovala, stavět jsme 
mohli buď takto nebo vůbec,“ 
uvedl. Jak dodal, současný stále 
ještě platný územní plán obce po-
sunutí stavby do asfaltové plochy 
starého hřiště neumožňoval. Dota-

ce z Ministerstva pro místní rozvoj 
činí 3,9 milionu korun. 

Po dokončení stavby tak v lo-
kalitě mezi školou a bytovkami 
budou již dva objekty s celkem tři-
nácti pečovatelskými byty. Podle 
dlouhodobého plánu by tam ještě 
jeden pavilon mohl přibýt. „O do-
taci ale můžeme zažádat zase až za 
tři roky,“ upřesnil starosta.  (bh)

Dokončují další pečovatelské bytyPři nehodě se zranili tři lidé a shořelo autoPři nehodě se zranili tři lidé a shořelo auto
Vážná dopravní nehoda se stala 
v úterý 13. prosince v deset hodin 
dopoledne na silnici mezi Olešnou 
a Blanskem. Třiačtyřice  letá řidička 
jela se svým vozidlem Škoda Fabia 
ve směru na Blansko a při projíždění 
pravotočivé zatáčky dostala smyk. 
Poté vyjela do pro  směru, kde se 
čelně střetla s právě projíždějícím 
Renaultem Megane, který začal po 
nárazu hořet. Řidiči a jeho spolu-
jezdkyni se podařilo z hořícího auta 
dostat ven. Požár uhasili přivolaní 
hasiči, ale na vozidle vznikla škoda 
ve výši 150  síc korun. Řidička, která 
dostala smyk, utrpěla středně těžké, 
řidič ohořelého auta lehké a jeho 
spolujezdkyně těžké zranění.  (hrr)
 Foto Pavel Šmerda

Novodvorská alej získala prvenství v soutěži
Vavřinec - Tři úspěchy si na 

své konto připsala v letošním roce 
obec Vavřinec. Nejdříve to byl ti-
tul Vesnice roku Jihomoravského 
kraje, potom přišlo ocenění Ve-
selické knihovny jako Knihovny 
roku v rámci celé republiky a po-
sledním úspěchem jsou výsledky 
ankety Alej roku 2011, ve které 
získala titul alej v Nových Dvo-
rech, jedné ze čtyř částí Vavřince

Soutěž zaměřenou na aleje vy-
hlásilo sdružení Arnika a jejím 
cílem bylo zvýšit zájem o stromy, 

stromořadí a aleje. Z celé republi-
ky bylo přihlášeno více než pade-
sát uchazečů o titul a hlasovat ve 
prospěch nejoblíbenější lokality 
mohli všichni prostřednictvím in-
ternetu. Hlasování proběhlo od 
poloviny října do konce listopadu 
a zapojilo se do něho 5 288 lidí. 
Ofi ciální výsledky byly vyhlášeny 
v sobotu 10. prosince ve Vavřinci. 

Vítězem ankety se stala Novod-
vorská alej, která získala celkem 
1 778 hlasů, tedy třetinu celkové-
ho počtu. Na druhém místě byla 

Lipová alej podél řeky Moravy 
v Uherském Hradišti se ziskem 
1 424 hlasů a na třetím Javorová 
alej mezi Rožmitálem a Šonovem 
u Broumova se ziskem 719 hlasů.

Novodvorská lipová alej pochází 
z první poloviny 19. století a dnes 
vede turisty z Nových Dvorů ke 
zřícenině hradu Blansek a dále do 
Pustého žlebu. Do soutěže ji navrh-
la devatenáctiletá studentka příro-
dovědy z Brna Kateřina Židů.

„To ona dokázala inspirovat 
lidi kolem sebe, vypracovat pro-

jekt, bylo to i jejím přičiněním, že 
CHKO Moravský kras fi nančně 
přispěla na práce v aleji,“ řekl sta-
rosta Vavřince Miloš Novotný.

„My jsme v rámci projektu už 
začali v aleji pracovat. Jsou vy-
řezány výmlatky, nové šindelové 
stříšky kryjí pukliny stromů a také 
jsou tam nová posezení nejen pro 
místní,“ řekla Kateřina Židů a do-
plnila, že v novém roce přibude 
informační tabule a vznikne také 
průvodce po památných stromech 
Moravského krasu. (ama)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Integrovaný záchran-
ný systém Jihomoravského kraje 
funguje výborně. Potvrdil to sta-
rosta Blanska Lubomír Toufar. 
Rada bezpečnosti města se schází 
za normálních okolností dvakrát 
do roka. „Letos se žádné mimo-
řádné události neudály, což je 
samozřejmě dobře,“ je spokojen. 
Jeho slova potvrdili i zástupci zá-
chranářů a hasičů.

Od začátku roku do konce listo-
padu měla Zdravotnická záchran-
ná služba v okrese Blansko 5 504 
výjezdů. „To tvoří asi 7,5 procenta 
případů v celém kraji. Například 
v Brně a okolí jich bylo 41 940,“ 
uvedla tisková mluvčí Barbora 
Zuchová. Přímo blanenská stanice 
měla v roce 2010 2 427 výjezdů, 
letos zatím 2 236. Boskovická je na 
tom obdobně, jen velkopatovická 
jich má výrazně méně, což je dáno 
menším spádovým obvodem.

„Krajské operační středisko 
zaznamenalo 154 404 volání, na 
zhruba polovinu z nich navazova-
ly výjezdy,“ vypočetla Zuchová. 
Největší akcí roku byl podle ní 
zásah při havárii autobusu u kru-
hového objezdu mezi Bořitovem 
a Černou Horou ze září. „Účast-
nilo se ho pět jednotek ZZS, bylo 
tam 29 zraněných, naštěstí jen tři 
vážněji,“ uvedla. 

Ve stejném měsíci se konalo 
i speciální cvičení celého Inte-
grovaného záchranného systému 
Jihomoravského kraje, při němž 
byla na blanenském vlakovém ná-
draží simulována nehoda osobní-
ho auta a drážního vozidla. „Tato 

Starosta Toufar: Rada bezpečnos   města se schází dvakrát ročně

Mimořádné událos   se nekonaly

akce dopadla s uspokojivým vý-
sledkem,“ řekla Zuchová. Byla 
prověrkou i pro další složku IZS, 
kterou jsou blanenští profesionální 
hasiči. „I my jsme dokázali dob-
rou připravenost,“ líbilo se jejich 
veliteli Romanu Opluštilovi.

Hasiči letos zasahovali u 77 
požárů, 103 dopravních nehod 
a dalších 175 akcí nejrůznějšího 
charakteru. „Dohromady tedy 355 
událostí, což je skoro jedna denně. 
Stane se ovšem, že třeba týden se 
nic neděje a jindy vyjíždíme deset-
krát za směnu. Planých poplachů 
jsme zaznamenali k dnešnímu dni 
jen 32,“ uvedl Opluštil. K větším 
akcím řadí požár po dopravní 

nehodě u Bořitova, při níž uho-
řel motorkář, či požár rodinného 
domu v Husově ulici v Blansku, 
kde rovněž jeho obyvatelka ze-
mřela. „Zasahovali jsme také třeba 
u letecké nehody v Kotvrdovicích 
nebo u již výše zmíněné nehody 
autobusu,“ doplnil.

Na příští rok mají blanenští 
hasiči naplánováno větší cvičení, 
při němž budou simulovat vyhle-
dávání osob v Moravském krasu. 
„Půjde o speleology. Jednoho se 
budeme snažit zachraňovat přímo 
z podzemí, po druhém budeme pá-
trat v okolních lesích. Lokalitu bu-
deme hledat někde v okolí Sloupu 
a Šošůvky,“ plánuje velitel.

Jak naznačil, i jeho jednotka se 
trochu obává neutěšené ekonomic-
ké situace. „Dříve jednu směnu 
tvořilo až čtrnáct příslušníků jed-
notky, nyní v rámci šetření slouží-
me v deseti. Doufám, že se tento 
počet nebude už snižovat,“ věří. 

I z těchto důvodů si váží pří-
spěvku, který každoročně na jejich 
činnost uvolňuje radnice. „Letos 
to bylo 200 tisíc korun, se stejnou 
částkou počítáme i pro rok 2012,“ 
upřesnil starosta Toufar. Roman 
Opluštil za tuto pomoc děkuje. 
„V tomto roce částku použili na 
rekonstrukci mycího boxu, který 
se právě zprovozňuje,“ prozradil 
starosta.

Nehoda polského autobusu u Černé Hory. Ilustrační foto Pavel ŠmerdaNehoda polského autobusu u Černé Hory. Ilustrační foto Pavel Šmerda
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Pavel Šmerda

Blansko - Bývalá plavkyně 
a přemožitelka kanálu La Manche 
Yvetta Hlaváčová se stejně jako 
většina z nás už nemůže dočkat 
Vánoc. Jak vzpomíná na nejkrás-
nější svátky v roce, když byla ješ-
tě malá, jak je slaví nyní, ale také 
o tom, čím se zabývá, co ji naplňu-
je, jsme si povídali v následujícím 
rozhovoru.

Co pro Vás znamenají Váno-
ce?

Vánoce jsou pro mě krásné 
chvíle, čas pohody, pohádek a za-
slouženého lenošení, které si umím 
vychutnat.

Těšíte se?
Vždy se těším a koledy nám vy-

hrávají doma už od listopadu. 

Jak vzpomínáte na Vánoce, 
když jste byla malá?

Měla jsem ty nejkrásnější Váno-
ce, jaké si umíte představit. Spous-
tu dárků, hodně cukroví a hrozně 
moc radosti. Ráda na to vzpomí-
nám a jsem za to vděčná, protože 
to byl pro mě vždy nejkrásnější 
čas. Nemusela jsem aspoň pár dní 
na trénink a mohla jsem si hrát 
a koukat na pohádky, které jsem 
zbožňovala. Byl to můj ráj a za to 
vděčím rodičům.

Dodržovali jste doma nějaké 
zvyky? A jak to máte teď?

Kapří šupina na stole pro štěstí, 
zlaté dukáty pod talířem pro pe-
níze a šampaňské na přípitek pro 
zdraví. Od malička jsem dostávala 
hlt a měla jsem vždy pocit, že už 
jsem velká holka. Teď máme šam-
paňské na zdraví a štěstí, vánoč-
ní-vodní dýmku míru a stůl plný 
dukátů.

Co dárky, nechávala jste se 
překvapit, nebo jste už pár dní 
před Vánocemi probírala skříně, 
kde se co skrývá?

Jako dítě jsem přišla úplně na 
všechno. Táta už nevěděl, kam 
má dárky schovat, tak je dával 
do lodě v garáži, ale na mě si ne-
přišel. I tam jsem je vyčmuchala. 
Zásadně nic nebalil, což nahrá-

Jako malá jsem měla ty nejkrásnější Vánoce, jaké si umíte představit, říká bývalá plavkyně

Yvetta Hlaváčová si užívá klidu a soukromí

valo mně. Pak jsem se nemohla 
dočkat, až vše dostanu. Jen jsem 
měla nervy, jestli to je pro mě, 
nebo sestru. Přesně jsem věděla, 
jakým směrem mám pod stromeč-
kem letět.

Na jaký dárek nejraději vzpo-
mínáte?

Závodní kolo, které mně pak 
ukradli na ubytovně policie, kde 
jsem bydlela. Ať žije klub Minis-
terstva vnitra Kometa Brno. Ale 
mě vlastně největší radost dělali 
blbosti. Obzvláště za bývalého 
režimu. Dvojpatrové pouzdro, 
řetězce žvejkaček, čokolády, pro-
pisky, potisknutá trička a vše, co 
bylo veselé a barevné. A úplně nej-
víc jsem řvala radostí, když jsem 
dostala značkové závodní plavky 
a brejle. To byl poklad!

Co vánoční cukroví. Raději je 
jíte nebo pečete? Příp. jaké máte 
nejraději?

Perníčky a linecké. Dříve jsem 
neměla čas, ale poslední dva roky 
už si ho udělám a pečeme s partne-
rem. Máme z toho velmi příjem-
nou tradici. Díváme se na pohád-
ky, pijeme svařák a pečeme.

V poslední době jste trochu 
„vymizela“ z veřejného života. 
Můžete prozradit, co děláte a kde 
žijete?

Asi to bude tím, že nežiji 
v České republice. Ale jinak si 
nemyslím, že jsem vymizela. 
Není týden, abych se neobjevi-
la v magazínech nebo na nějaké 
akci či charitě. Stále mám zajíma-
vé nabídky, jen si vybírám a spíše 
si užívám života. 

Především si však lásku a přá-
tele, což pro mě bylo vždy moc 
důležité. Stejně jako klid a sou-
kromí. Veřejného života jsem si 
užila více než dost. Nikdy to ne-
byl můj styl, ale v plavání to jinak 
nešlo. Teď nic nevyhledávám. 
Nabídky chodí za mnou.

Co Vaš podnikatelský pro-
jekt, který jste chtěla realizovat 
v Blansku?

Projekt v Blansku se pomalu 
realizuje, jen se netýká sportu. 
Pokud hledáte kvalitní obchodní 
partnery, vyplatí se nikam ne-
spěchat a počkat si na ty pravé. 
Kavárna na Wanklově náměstí 
už funguje, lidé se mohou těšit 
i na další kvalitní prostory, které 

jistě už brzy ocení každý slušný 
občan.

Nechybí Vám plavání? 
Plavu jen v moři nebo v jezeře. 

Bazény mě nebaví. Chlóru jsem si 
užila dost. Obrovská dřina, ces-
tování na otočku, ranní vstávání 
a celoroční únava mně fakt ne-
chybí. Pro radost plavu moc ráda 
a plavání je moje celoživotní lás-
ka. Po čem se mně někdy zastesk-
ne, tak jsou přátelé, které jsem po-
znala v plaveckém světě. Snažím 
se tedy s nimi udržovat kontakty, 
hodně si psát a dokonce se i na-
vštěvovat. Nerada bych totiž o tak 
úžasné lidi přišla. Přece jen nás 
spojuje kus života a voda. Těžko 
najdu někoho, s kým budu vzpo-
mínat na okamžiky, když jsme pla-
vali s krokodýlem nebo žralokem. 
Teď se sice smějeme, ale tehdy 
nám moc veselo nebylo.

Takže si užíváte domácí poho-
dy a klidu?

Víte, já si po těch třiceti letech 
cestování a bydlení po ubytovnách 
a internátech hrozně užívám domá-
cí klid. Máme dva pejsky a kočku. 
Loni jsme si koupili dokonce do je-

zírka japonské kapříky. Ráda se sta-
rám o zahradu a dům, denně vařím 
a třikrát týdně peču. Když chcete 
mít doma útulno a čisto, musíte 
pravidelně uklízet. Obzvláště jestli 
doma máte zvěřinec. Velký dům dá 
někdy zabrat, ale já se starám ráda. 
Člověk se hýbe a pak má dobrý 
pocit, jak je vše čisté. Na placené 
hospodyně si moc nepotrpím, takže 
tento návrh jsem zamítla. Ráda si 
vše udělám sama. Na nějakou nudu 
není čas. 

Určitě se ale nestaráte jen 
o dům. Co Vaše další ak  vity?

Maluji obrazy, zajímám se 
o historii a hrozně ráda a hodně 
čtu. Učím se jazyky a poznávám 
nové kultury, což je velmi obo-
hacující. Také objíždím knihku-
pectví, kde pořádám besedy a 

autogramiády své knihy Rebelka, 
která byla mimochodem přeložena 
také do angličtiny, takže mě nyní 
čekají cesty do USA. Pracuji stále 
na projektu Big Big duo s Halinou 
Pawlowskou. A nějaké zajímavé 
věci se rýsují i v zahraničí, ale to 
nebudu předbíhat.

Co plánujete na příš   rok. Slyšel 
jsem něco o možnos   obnovení 
projektu Vltava, do kterého byste 
chtěla vtáhnout více i veřejnost? 

O Vltavě nic nevím. Jak jsem 
řekla, snažím se především žít 
a užívat si soukromí, což předtím 
nikdy dost pořádně nešlo. Život je 
moc krátký a příliš zajímavý na 
to, abych se věnovala jen plavání. 
Snažím se učit a poznávat nové 
věci, pracovat na sobě, ale i pomá-
hat lidem, kteří si to zaslouží.

Dětství. Yve  a Hlaváčové se svojí sestrou na Vánoce v roce 1979. 
 Foto archiv Yve  y Hlaváčové

Akce. Yve  a Hlaváčová při křtu knihy Haliny Pawlovské.  Foto archiv Yve  y Hlaváčové

1) Zdeněk Troška nerežíroval fi l-
movou pohádku

a) Peklo s princeznou
b) Z pekla štěs  
c) Princezna ze mlejna

2) Jiří Sovák hrál krále v pohádce
a) Sůl nad zlato
b) Jak se budí princezny
c) O statečném kováři

3) Postavu Mrazíka ve stejno-
jmenném fi lmu česky nadaboval

a) Fran  šek Smolík
b) Otomar Korbelář
c) Jaroslav Vojta

4) Pohádka Tři oříšky pro Popelku 
měla premiéru v roce

a) 1969
b) 1971
c) 1973

5) V pohádce Dařbuján a Pandr-
hola hráli  tulní postavy

a) Vladimír Menšík a Rudolf 
Hrušínský
b) Jiří Sovák a Rudolf Hrušínský
c) Jiří Sovák a Vladimír Menšík

6) Muzikant v podání Ladislava 
Peška dostal od pohádkového 
dědečka ve fi lmu Obušku z pytle 
ven

a) obušek, měšec a ubrousek
b) obušek, osla a klobouk
c) obušek, ubrousek a osla

7) Lucifera hrál v populárním fi l-
mu S čerty nejsou žerty

a) Petr Nárožný
b) Petr Štěpánek
c) Karel Heřmánek

8) Hlavní roli čarodějnice hraje 
v nové televizní pohádce Mici-
mutr

a) Eliška Balzerová
b) Libuše Šafránková
c) Jiřina Bohdalová

9) Hudbu k pohádce Šíleně smut-
ná princezna složil

a) Jan Hammer
b) Karel Svoboda
c) Jiří Bažant

Velký vánoční soutěžní pohádkový test Zrcadla o zajímavé ceny
10) Pannu Marii v pohádce Anděl 
Páně ztvárnila

a) Klára Issová
b) Veronika Žilková
c) Aňa Geislerová

11) Čerta v pohádce Princezna ze 
mlejna hraje

a) Taťána Wilhelmová
b) Yve  a Blanarovičová
c) Monika Absolonová

12) Ze tří uvedených pohádek je 
nejstarší

a) Byl jednou jeden král
b) Pyšná princezna
c) Princezna se zlatou hvězdou

13) Libuše Šafránková nehraje 
v pohádce

a) Princ a večernice
b) Tře   princ
c) Lotrando a Zubejda

14) Jiří Korn ztvárnil hlavní roli ve 
fi lmu

a) Honza málem králem
b) Český Honza
c) O medvědu Ondřejovi

15) V pohádce Tajemství staré 
bambitky hraje hlavní roli zpěvák

a) Vojtěch Dyk
b) Richard Krajčo
c) Tomáš Klus

16) Pohádku Hrátky s čertem na-
psal(a)

a) Josef Lada
b) Jan Drda
c) Božena Němcová

17) Krále v pohádce Šíleně smut-
ná princezna hráli

a) F. Smolík a J. Marvan
b) J. Marvan a B. Záhorský
c) B. Záhorský a F. Smolík

18) Pavel Kříž nehrál ve fi lmu
a) Ať žijí ry  ři
b) O statečném kováři
c) Anděl Páně

19) Jiříka hraje ve Zlatovlásce
a) Petr Štěpánek
b) Mar  n Štěpánek
c) Jiří Štědroň

20) Pohádku Kuky se vrací reží-
roval

a) Jiří Strach
b) Jan Svěrák
c) Jan Hřebejk

21) Jak se jmenovala hlavní po-
stava v pohádce Mrazík

a) Marfuša
b) Nastěnka
c) Světlanka

Správné odpovědi pošlete 
do 10. ledna příštího roku na 
e-mailovou adresu redakce.zr-
cadlo@centrum.cz nebo poš-
tou na adresu redakce.

1. cena: Rodinné vstupné do 
Wellness Kuřim

2. cena: Večeře v hodnotě 
300 Kč

3. cena: Roční předplatné Zr-
cadla Blanenska a Boskovicka
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Klidné prožití vánočních 
svátků a do nadcházejícího 

roku stálé zdraví, 
spokojenost, mnoho osobních 

a pracovních úspěchů

přeje všem občanům 
Blanenska a Boskovicka

 
GB – geodézie spol. s r.o., 

pracoviště Blansko a Boskovice

Radim Hruška

Letovice - Není rozdíl mezi 
výtvarným dílem vytvořeným 
štětcem, špachtlí nebo chemií, 
říká letovický fotograf Bohumil 
Kocina. O konečném výsledku 
podle něj vždy rozhoduje před-
stava. Dobré dílo není nutně ta-
kové, které přesně zobrazuje, ale 
to, které vyvolává pocit. 

Pokud se mluví o fotografi i, 
většina lidí si představí realis  c-
ké zobrazení nějaké skutečnos  . 
Záběr tohoto oboru je ale pod-
statně širší. Jak se člení?
Řada lidí se domnívá, že foto-

grafi e je jeden obor. Je ale nutné 
ji rozčlenit na více technik a uvě-
domit si, že se jedná o nejmladší 
umění staré několik desítek let. 
Známe malbu, ale také její techni-
ky jako olej, kvaš, pastel a další. 
Také hudba se rozdělila do mnoha 
skupin. Když se o ní budeme chtít 
bavit, tak musíme přijít na to, že 
základem je tón. Ovšem dnes je 
tak rozčleněna, že když bude ně-
kdo příznivcem opery, druhý jazzu 
a třetí dechové hudby, tak si o ní 
vůbec nepopovídají. I když jde 
o stejný obor, postavený stejnými 
prvky, tak je značně rozdílný. Po-
dobně je to u fotografi e.

Můžete nějak ilustroval rozdíl 
mezi různými kategoriemi foto-
grafi e?

Většina lidí, když jde na výstavu 
fotografi í, tak si říká, tomu musím 
vždy porozumět. Snímky musí být 
ztvárněné polopatě a já jen zhod-
notím, jestli to autor udělal dobře 
nebo ne. Přitom ono to chce stejné 
studium a stejnou znalost jako v 
případě malby nebo hudby. Mu-
síme si uvědomit, že fotografi e 
může zasahovat i do oblastí, které 
nám nejsou zcela pochopitelné.

Například...

Bohumil Kocina: Tvůrčí fotografi e 
vždy vyjadřuje určité emoce

Bohumil Kocina. Foto archiv

Vše nejlepší v roce 2012 spoluobčanům Vše nejlepší v roce 2012 spoluobčanům 

a příznivcům Olešnice přeje a příznivcům Olešnice přeje 

zastupitelstvo města.zastupitelstvo města.

PF 2012PF 2012

Příjemné prožití vánočních svátků, Příjemné prožití vánočních svátků, 
do nového roku zdraví, do nového roku zdraví, 
spokojenost a mnoho osobních spokojenost a mnoho osobních 
i pracovních úspěchů i pracovních úspěchů 

Vám přeje Město Rájec-JestřebíVám přeje Město Rájec-Jestřebí

Tvůrčí fotografi e je vždy pocito-
vá. Nejde tam jen o to, co ukazuje, 
ale spíš jaký pocit v nás vyvolává. 
Vezměte si například téma láska. 
To je něco nám všem blízké, každý 
jsme ji prožili, ale každý v jiné po-
době. Já mohu tento motiv ukázat 
třemi způsoby. Například nafoto-
grafuji krásné zátiší, lavičku a roz-
kvetlé šeříky kolem. Na lavičce 
bude muž a žena v objetí. Bude to 
láska. To co tam je, přenesu divá-
kovi. Je to přímý otisk skutečnosti. 
To je jeden typ fotografi e – doku-
mentární, který dělá velká většina 
lidí. Jedu k moři, nafotím si jak vy-
padalo prostředí, co jsem dělal...

V druhém případě nafotím jen 
ruku ženy a muže. Budou spojeny, 
budou se držet. Ruka muže půjde 
z levého okraje, ženy z pravého 
okraje. Na této fotce lidé pocho-
pí, že jsou tam dvě osoby, které se 
mají rády, ale bude to povýšeno do 
jiné roviny. Už se nejedná o zná-
mé postavy, ale může to být kdo-
koliv. Já vyjadřuji téma lásky, ale 
už ne konkrétní, aktéři se už nedají 
pojmenovat. 

Stále ale ještě nejsme u toho 
třetího, hlavního. Já si nafotím 
lavičku a na ní bude na opěradle 
zavěšena bílá dámská kabelka. Po-
kud se na snímek podívá vnímavý 
divák, který je citově založen, tak 
se zamyslí nad tím, proč tam ta ka-
belka je. Prvně si ujasní, že je to 
mladá žena, protože ty staré bílé 
kabelky nenosí. Pak ho napadne, 
že je asi někde blízko, když tam 
nechala kabelku zavěšenou. To 
znamená, že šla od lavičky. Proč? 
Protože asi právě přichází chlapec, 
na kterého čekala. Na fotografi i 
není ani žena, ani muž, ale divák 
cítí, že tam prostřednictvím toho 
místa jsou. To je třetí typ fotogra-
fi e, kdy pocit vůbec není obsažen 
ve snímku, ale naopak ho v nás 
zpětně vyvolá.

V posledním případě se tedy 
jedná o výtvarnou fotografi i?

Když vytvořím snímek podob-
ného ražení, tak se vžívám do si-
tuace, že jsem kdysi seděl na tom 

místě. Bylo mně tam dobře. Každý 
prožíval tento pocit, ale vždy v jiné 
podobě. Může např. přijít žena, 
která se zklamala ve výběru své-
ho partnera, kdysi tam seděli, bylo 
jim dobře, ale pak se to všechno 
převrátilo. K fotografi i tedy pocítí 
antipatii. A jsme u toho, že výtvar-
ná fotografi e může někoho naladit 
kladně, ale také vyloženě záporně. 
Obě polohy jsou dobré, protože 
s námi vnitřně nějakým způsobem 
zapracovaly. 

Ten, kdo tvoří fotografi i tohoto 
typu, musí mít kompoziční schop-
nosti a znalosti. Na ploše jsou 
hlavní a vedlejší místa pozornosti. 
Hlavní se soustředí kolem zlatého 
řezu, jako například v malbě. Toto 
všechno se musí respektovat. Tak-
že ne, že vezmu aparát a udělám 
cvak, cvak... a už jsem fotografi c-
ký fenomén...

K tvorbě musí vést určité du-
ševní rozpoložení. Když pracuji 
s modelem, tak mám ve svých 
rukou asi čtyřicet procent kvality 
výsledného obrazu. Jsou modelky, 
které dovedou jen pažemi vyvodit 
iluzi na způsob japonských gejš, 
které natočením jediného prs-
tu dokáží vzbuzovat emoce. Pro 
vznik dobré tvorby je proto třeba 
i soulad s modelkou. Musí to být 
inteligentní žena a fotograf ji musí 
vést k nějakému cíli.

To se ale nemusí vždy po-
vést...

Někdy vznikne dobrý výsledek 
čirou náhodou, někdy dlouhodo-
bou prací. Ještě před samotným 
focením musím mít obraz v mysli, 
kde si ho prokomponuji. Asi tak 
jako malíř, který si nejprve udělá 
skicu, a poté maluje. Každý se do-
mnívá, že co zmáčknutí spouště, 
to kvalitní fotka. Ale i kdyby byl 
fotograf kdoví jak dobrý, tak udělá 
velké množství „bláta“ a mezi tím 
sem tam dobrý snímek. Zlehčeně 
říkám, že je to jako hon na jelena 
s kulometem. Jedna kulka možná 
zasáhne... To znamená mnoho po-
kusů, než se projeví výsledek. 

Někdy ale může být i negativní 
pokus dobrým výsledkem. Mně se 
stalo, že jsem fotografoval pohřeb. 
Rakev byla položena v předsíni 
a nad ní stály stará a mladá žena, 
obě plakaly. Měl jsem starý aparát, 
kde se spoušť pohybovala po vrchu 
a při expozici mně narazila do prs-
tu. Ve výsledku se to projevilo tak, 
že tam byly dvě expozice. V první 
měla žena slzu těsně u víčka, při 
druhé už slza padala a dostala se 
na lícní kost. Ve výsledku se emo-

ce a bolest prohloubila. Snímek 
byl poté velmi dobře hodnocen. 
Moje zásluhy přitom byly ty, že 
jsem jen zapomněl prst na aparátu, 
a poté nevyhodil negativ.

V případě fotografi e tedy mů-
žeme hovořit o umění?

Sama o sobě je velmi hodnot-
ná, ale jako v každém umění jsou 
v ní také kýče a špatné věci. 

Dá se říci, že podle toho v jaké 
poloze se vyskytuje, je i není 
umění. Ale špičková kvalitní fo-
tografi e má cenu a do budoucna 
cenu mít bude.

Bohumil KocinaBohumil Kocina
Brněnský rodák, původním po-
voláním pedagog, který působil 
na Ostravsku jako učitel výtvarné 
výchovy. Z poli  ckých důvodů byl 
nucen změnit zaměstnání a zakot-
vil v Letovicích. Podstatou Kocino-
vy tvorby je černobílá fotografi e 
a hlavním tématem žena. Jedna z prací letovického fotografa. Foto Bohumil Kocina
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B lanenští rybáři i letos pro-
dávají na svých sádkách 
vánoční kapry. Nechybí 

mezi nimi samozřejmě ani Pavel 
Chemčuk. 

„Když jsem začínal, byla tam 
holá pláň, jen stůl na zemi,“ vzpo-
míná na časy, než na místě vznik-
ly buňky a přístavby. „Dovedete 
si představit, co jsme zakoušeli, 
když bylo třeba pětadvacet pod 
nulou. A to se stalo mockrát. 
Poprvé jsme začali s prodejem 
v roce 1975,“ pamatuje si. Kolik 
už v životě zabil kaprů? „Myslím, 
že by to byly desetitisíce, určitě 
nepřeháním,“ mhouří oči při od-
hadu. Prodej dělali v začátcích 
i v dubnu, to se ale příliš neo-
svědčilo. O Vánocích se ale udalo 
i pětatřicet metráků. 

Pavel Chemčuk začínal v šest-
nácti letech. „S nějakým Králíč-
kem v Boskovicích na náměstí. 
Když zemřel, dělal jsem to čtyři 
roky v Rájci a pak už s panem 
Žirovnickým v Blansku. Šesta-
čtyřicátý rok praxe,“ prozrazuje. 
V současnosti hledá svého ná-
stupce. „Můj parťák Mojmír Sou-
ček má osmdesát a už ho to silně 
zmáhá, říká, že letos naposledy. 
Bohužel když chci zaučit někoho 
mladého, není koho, každý vidí, 
co je to za namáhavou práci. Na 
ruce, na záda, od rána do večera 
skoro týden, člověk nemá kolikrát 
čas ani si odskočit na záchod. Je 
to hrozná mordařina. Mrzí mne, 
že nemám nástupce,“ rozhazuje 
rukama.

S nožem v ruce je opravdovým 

virtuozem. Jeho práci oceňují tře-
ba i při výlovu Olšovce. „I kdyby 
si byl na vozíku, dovezeme tě tam, 
bez tebe to nejde,“ říkají mi chlapi 
z Jedovnic. Chemčuk měl i nabíd-
ky na práci do hotelů či restaurací 
v Praze. „Chtěli mne i do televize, 
odmítl jsem, nerad se předvádím,“ 
podotkl.

O Vánocích mu projde rukama 
až čtyři sta ryb. Ty upraví podle 
přání zákazníka. Má i odpovídající 
zkoušky, které tato profese vyža-
duje. „Musel jsem je obnovovat, 
teď už mi je uznali doživotně. Stá-
lo mne to skoro šedesát tisíc. A to 
nemluvím o vybavení. Když vám 
ukážu nože od Solingenu, pětatři-
cet tisíc za ně musíte dát. Ale bez 
nich by to nešlo,“ má jasno Che-
mčuk.

Jaké rady dává těm, kteří si kap-
říka chtějí zabít sami? „Když je to 
laik a nikdy to nedělal? Musí si 
ho vzít do utěrky a počkat, až se 
zklidní. Dřevěnou stranou paličky 
klepnout a proříznout tepnu nebo 
seshora páteř. Je důležité řádné 
vykrvení kvůli kvalitě masa, to 
je stejné jako u ostatních zvířat. 
Někdo prořezává ocas. To je ne-
smysl,“ popisuje. Při otvírání bři-
cha je třeba postupovat od řitního 
otvoru. „A jen špičkou nože, aby 
se neprořízla žluč,“ zdůrazňuje. 
Při stahování kůže je třeba také 
postupovat od břicha, mít suchou 
utěrku. Když se dobře nasadí prst, 
jde to samo,“ dodává. Na šupináče 
je nejlepší použít škrabku. „Vše je 
ale o profesionalitě,“ říká blanen-
ský rybář.  Bohumil Hlaváček

Pavel Chemčuk zabíjí a upravuje kapry už šestačtyřicátým rokem

Virtuoz. Pavel Chemčuk i letos zabíjí a upravuje vánoční kapry v blanen-
ském Sloupečníku.  Foto Bohumil Hlaváček

Krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti v roce 2012 
Vám přeje 

Jiří Crha 
místostarosta města Blanska 
kandidát za ODS 
na hejtmana Jihomoravského kraje

PF 2012

Letošní Vánoce zdobí stříbrná, modrá a bílá

Slavnostní tabule připravili studen   oboru hotelnictví a turismus SOŠ For  ka v Lomnici. Jedná se o ukázku moderního založení stolu pro vánoční ob-
dobí. Převládají lesklé materiály, uplatňují se netradiční kvě  nové dekorace. V barvách se nechali inspirovat módními trendy. Letošní Vánoce zdobí 
stříbrná, modrá, popřípadě bílá.  Foto archiv

Vždy jsem byl bojovník a nerad prohrával, říká o své sportovní kariéře Vladimír Stejskal

Starosta Letovic hájí v zimě hokejovou bránu
Radim Hruška

Letovice - V současné době 
vede starosta Vladimír Stejskal 
letovickou radnici. V minulosti 
byl ale oporou nejednoho spor-
tovního oddílu. Kromě fotbalu 
a hokeje se věnoval hlavně volej-
balu. Právě s ním se dočkal svých 
největších sportovních úspěchů 
a zakusil i atmosféru druhé nej-
vyšší soutěže v tuzemsku. Na 
sport nezanevřel ani v pozdějším 
věku a nyní se pravidelně staví 
do brány letovických hokejistů 
v okresním přeboru.

„Začínal jsem s fotbalem a ho-
kejem. Když v Letovicích skonči-
la ledová plocha, protože nebyly 
příznivé zimy, tak jsme někteří 
přešli do volejbalového oddílu. 
Měl jsem to štěstí, že díky dob-
rým trenérům v dorostu jsem se na 
vojně dostal do Dukly. Byl jsem 
i ve středisku vrcholového sportu 
v Dukle Liberec. Strávil jsem tam 
téměř celou vojenskou službu 
a postupně se přes Duklu Kolín 
dostal až do Rakovníka. V týmu 
jsem působil na postu nahráva-
če. Vojna byla tím pádem krásná 
a můžu říci, že kdybych mohl být 
zase v Dukle, tak si ty dva roky 

rád zopakuji. Vojenských věcí 
jsem zažil minimum, všechno 
se točilo hlavně kolem sportu,“ 
vzpomíná Vladimír Stejskal.

Když se vrátil do Letovic, tak 
nastoupil do volejbalového týmu, 
který v tu dobu hrál krajský pře-
bor. Postupně se ale letovickým 
podařilo probojovat až do 1. ná-

rodní ligy (2. nejvyšší soutěž), 
což byl vrchol amatérského vo-
lejbalu ve městě. Tento úspěch 
je o to cennější, že za tým hráli 
jen odchovanci oddílu. Jak říká 
Stejskal, podařilo se vytvořit vý-
bornou partu, která táhla za jeden 
provaz. 

„Po pětatřicítce jsme zjistili, 
že už nejsme pro Letovice per-
spektivní, proto jsme s kamarády 
odešli do Rozhraní. Tam se nám 
podařil husarský kousek. Z okres-

ního přeboru jsme to dotáhli až do 
2. národní ligy. To byla třešinka 
na dortu všeho, co jsem ve volej-
bale dokázal. Sešla se dobrá parta, 
která táhla za jeden provaz. Volej-
bal nás bavil a obětovali jsme mu 
veškerý volný čas – dvakrát týdně 
jsme jezdili na tréninky, o víken-
du se hrálo. Dnešní mládež by si 
měla uvědomit, že když je dobrá 
parta, tak se dá něco dokázat,“ 
vypráví Stejskal.

Postupně přibývaly roky i po-
vinnosti, proto se rozhodl s vo-
lejbalem skončit. Po nějaké době 
se ale Vladimír Stejskal setkal 
s kamarádem, který chodíval hrát 
hokej. Výsledkem byla sázka o to, 
že si sežene brankářskou výstroj 
a zkusí chytat za amatérský Spor-
tovní klub Bacardi Letovice. 

„Takže jsem začal znovu, po té-
měř čtyřiceti letech, trénovat hokej 
na postu brankáře. Protože jsem 
soutěživý typ, navrhl jsem, aby-
chom se přihlásili do nějaké sou-
těže. Takže jsme obnovili hokejo-
vé mužstvo a pod názvem Sportov-
ní klub Bacardi Letovice začali hrát 
okresní přebor. I když je mně třia-
padesát let, baví mě si jednou týdně 
zasportovat na tréninku, o víkendu 
pak následují mistrovská utkání, 
kde se v bráně střídáme s kolegou. 
Mám z toho velkou radost a mys-
lím si, že bych se měl sportu věno-
vat ještě více,“ říká Stejskal.

A nezůstává jen u slov. Pravi-
delně se zúčastňuje tradiční akce 
Okolo s kolem a před dvěma lety 
se mu podařilo do Letovic přivést 
atraktivní závody dračích lodí. 
„Snažím se zorganizovat něco pro 
lidi, aby jen neseděli doma u tele-
vize a počítačů a snažili se trochu 
hýbat. Dračí lodě jsou vlastně 
takové moje dítě. Když jsem po-
prvé viděl záznam v televizi, řekl 

jsem si, že máme přehradu, tak 
proč toho nevyužít. Po nultém 
ročníku proběhl letos první a ode-
zva byla velice kladná. Závody se 
proto uskuteční i v příštím roce,“ 
popisuje Stejskal. A dodává, že 
za kladný přístup k sportu musí 
poděkovat hlavně svým rodičům, 
kteří ho k němu už od mládí vedli 
a maximálně podporovali, v poz-
dějších letech pak manželce.

Na radnici.  Foto Radim HruškaNa radnici.  Foto Radim Hruška

V hokejovém.  Foto Radek VitoulV hokejovém.  Foto Radek Vitoul

Byl jsem ředitelem velkého pod-
niku. Kávu mi vařila sexy sekretář-
ka, do práce jsem jezdil Tatrou 613. 
Jednou za mnou přišli, abych zapla-
til 5 000 korun na pohřeb člena ÚV 
KSČ. Odpověděl jsem, že za 5 000 
korun pochovám celý ÚV sám. Od 
té doby jsem pracoval jako ředitel 
malého podniku. Kávu mi vařila 
stará sekretářka, do práce jsem jez-
dil Tatrou 603. Jednou mi vyčítali, 
že jsem nebyl na poslední schůzi 
KSČ. Řekl sem, že kdybych vědel, 
že je opravdu poslední, přišel bych 
s transparentem. Od té doby jsem 
dělal mistra. Do práce jsem jezdil 
vlastním autem a kávu si vařil sám. 
Na stěně jsem měl obraz Husáka 

a Lollobrigidy. Nařídili mi, abych 
tu kurvu sundal. Sundal jsem Husá-
ka a od té doby jsem pracoval jako 
kopáč. Do práce jsem jezdil na kole 
a kávu jsem si nosil v termosce. 

Když jsem kopal, přišli za mnou, 
abych si kolo schoval, že tudy pů-
jde sovětská delegace. Odpověděl 
jsem, že kolo mám dobře zamčené. 
Od té doby jsem nezaměstnaný.

K dobré silvestrovské náladě...
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Městys Svitávka

Příjemné prožití vánočních svátků, 
do nového roku 2012 
mnoho štěstí, zdraví, 
pracovních a osobních úspěchů

PF 2012

 PROVINĚNÍ PALIVO TROPICKÁ 
STEP NÁŘADÍ  ŽLUTÉ 

BARVIVO TAJENKA KOLEK
NÁZEV 

SOUDOBÉHO 
MUZIKÁLU  ŠPATNÁ RAŠELINIŠTĚ 

U ŽĎÁRU N.S.

MĚSÍC 
PLANETY 

URAN

VČELÍ 
PRODUKTY

PRÁVO 
VOLBY JESTLI

EVROPAN

TĚLNÍ 
TEKUTINA
SPZ OKR. 
KARVINÁ

DOMÁCÍ 
BŮŽEK

SPZ OKR. 
KOLÍN

ZAČÍNAJÍCÍ
PISATELÉ
KRONIK

INDIÁNI

UKAZOVCÍ 
ZÁJMENO

INDIÁNSKÁ 
ZBRAŇ

PŘEDLOŽKA
STOLEC

 ZÁTOKA
ZÁPOR

VYRÁŽKA 
NA RTU

VYCHOVA-
TELKA

BICYKLY

TRINITROTO-
LUEN

DROBNÝ 
NÁBOJ

HROZNÝŠ
KŮŽE 

(SLOV.)
HOUNĚ

SPZ OKR.
BRUNTÁL

DÝKA
MUŽSTVA KONEC

PRIMÁT VESPOD
ZBYTEK

MORKA
EPICKÉ

DÍLO

DVĚ
MUŽSKÁ 
JMÉNA

PALMA
BÁSNÍK
ŽENSKÉ
JMÉNO

SPZ OKR.
MĚLNÍK

SJET
DO DOLŮ

 ŽEHLÍCÍ 
STROJ

MPZ
SÁRSKA
ŽENSKÉ
JMÉNO

NĚKDO
(KNIŽNĚ)

VELKÝ NOS

POTOMEK
RAŠELINIŠTĚ

KONEC
V ŠACHU

SÍŇ ŘEC.
CHRÁMU

PŘEDLOŽKA

VZ. FLUORIDU 
BORU
ZKR. 

MILIPONDU

OTEC OPUCHLINA

ZNAČKA
HLINÍKU

MASO
(ANGL.)

KNEDLÍČEK

ZBYTKY
SLADU

A (ANGL.)

NEMÍT 
U SEBE

PŘÍSTROJ

ČÁST
NÁDOBY

CYKLOHEXA-
NON

ZÁJMENO
UKAZOVACÍ

NÁTĚR ASIJSKÁ
BYLINA ÚTOK

U nás 
v Papučárně

FORMULE VRATA
Jednou jsem se v odborném 

motoristickém časopise dočetl, že 
Michael Schumacher je tak feno-
menálním jezdcem, že by závod 
F1 vyhrál, i kdyby jel na vratech 
od stodoly. Toto poněkud přehna-
né tvrzení mne pobavilo. Nic proti 
němu, ale nebyl by první. Už kdysi 
dávno jsem něco podobného totiž 
absolvoval na vlastní kůži já!

Jak to tehdy bylo? Psal se rok 
1963. Už jsme bydleli v blanen-
ských bytovkách, ale já se často 
a rád, hlavně o prázdninách vracel 
do babiččina domku na rohu Hu-
sovy ulice. Pro devítiletého hocha 
skrývaly kůlny a sklepy přece ne-
jedno tajemství... 

Na opačném konci této tehdy 
velmi tiché ulice, kterou když 
v dubnu projelo auto, tak si o tom 
místní báby ještě v říjnu povídaly, 
bydlel Petr. Kluk o rok mladší, 
který býval mým úhlavním soupe-
řem při všech klukovských hrách 
a soutěžích. A tehdy o prázdninách 
všechny omráčil novou bugatkou. 
Tak jsme tehdy říkali všem čtyřko-
lovým kárám, většinou dřevěným, 
opatřených kolečky z kočárků – 
pochopitelně většinou podomácku 
zhotovených. Tehdy bylo snem 
každého kluka takové vozítko 
vlastnit. No a to jeho bylo téměř 
dokonalé. Bantamová kola, ložis-
ka, kovový rám svařený z trubek, 
tapecírované sedátko s opěrkou! 
Volant, brzdy, chyběl jen motor.

Jednu vadu ale mělo – a to tu 
nejpodstatnější. Ten krkoun mi 
ji za nic na světě nechtěl půjčit. 
A uznejte, dívat se jen, jak se na 
ní předvádí, mne nemohlo uspo-

kojit. Uzrálo ve mně jasné rozhod-
nutí. Musím si taky postavit káru 
a tomu machýrkovi ukázat!

Tím okamžikem jsem se pový-
šil na majitele, konstruktéra i jezd-
ce v jedné osobě. Jenže čeho? Na 
pomoc okolí jsem spoléhat nemo-
hl a navíc, kde vzít materiál! Moje 
mozkové závity pracovaly naplno 
dnem i nocí. Ve snech jsem řezal, 
šrouboval, piloval... Rána přináše-
la krutá vystřízlivění. Navíc jsem 
si byl vědom, že manuální zruč-
nost nikdy nepatřila nikdy k mým 
silným stránkám (to mi ostatně zů-
stalo dodnes).

Vše vyřešily další návštěvy 
u babičky. V kůlně jsem našel 
čtyři kolečka i s oskami ze staré-
ho proutěného kočárku. Jenže jak 
postavit šasi? Jako naschvál ne 
a ne najít vhodné desky. Buď byly 
krátké nebo křivé, zkrátka pech.
Až jednou procházeje kolem zru-
šeného kozího chlívku, padl můj 
zrak na jeho vrátka. Panebože, to 
je ono! Okamžitě jsem je vysadil 
z pantů a hajdy do kůlny – totiž 
pardon – do konstrukčně vývojo-
vého oddělení.

Délka i šířka seděly. Ani este-
ticky to nevypadalo špatně, pra-
videlné babiččiny nátěry vápnem 
splnily svoje. Několik mušinců 
a pavučin odstranil rejžák. Výřezy 
pro rejd předních kol jsem zvládl, 
práci mi dalo udělat ruční vrtač-
kou po dědovi otvor v podvozku 
a desce, která měla sloužit coby 
přední otočná náprava a tu pak 
pomocí dvacítky šroubu a mati-
ce spojit se šasi. Tím je jasné že 
má kozí formule měla jen nožní 
řízení. Na volant chybělo páté ko-
lečko, řetěz jsem taky postrádal. 
Nevadí, v jednoduchosti je krása, 
říkal jsem si. A jak připevnit osky 
s kolečky? Žádný problém. Po-
mohlo několik zahnutých hřebí-
ků. Že jich mělo být víc jsem měl 
zjistit o něco později... 

Brzdy moje vozidlo nemělo. 
Ty jsou přece jen pro zbabělce! 
Nutno přiznat, že jsem ale stejně 
nevěděl, jak je tam dát, i kdy-
bych je měl. Mým hlavním trum-

fem mělo být něco jiného. Ve 
strýcově Světě motorů jsem se 
dočetl, že v Americe začínají do 
sériově vyráběných aut montovat 
po vzoru závoďáků zařízení zva-
né bezpečnostní pásy. A v kůl-
ně jsem našel babiččiny kšandy 
k trakaři, které jsem nožem zkrá-
til na potřebnou délku a svými 
osvědčenými hřebíky připevnil 
k podvozku. Ještě jsem i přidal 
jeden příčně na střed. Hotovo! 
Nemohl jsem se dočkat rána...

Nadešel den první zkušební 
jízdy. Doma jsem si znárodnil 
 trempský kotlík coby bezpeč-
nostní přílbu a hajdy na Husovu. 
Ideální konstelace – doma nikdo, 
babička na poli. Vytlačil jsem 
káru z „garáže“ na dráhu, kterou 
tvořila polní cesta do míst, kde se 
dnes tyčí paneláková hradba síd-
liště Písečná. Po asi dvou stech 
metrech trať končila na asfaltové 
cestě u „Lipky Svobody“ v mís-
tě setkání blanenských občanů 
s prvními ruskými průzkumníky 
v pětačtyřicátém roce.

Vsoukal jsem se pod kšandy, 
které umožňovaly jen jízdu vleže. 
Nasadil „přílbu“ a rukama rozpo-
hyboval kolečka. Začínám nabí-

„Taťko, řekni panu Kropáčkovi ať nám zabije kapra.“
„A proč zrovna Kropáčkovi?“
„Ten to umí, (tajenka).“

    
Bar KORUNA

pf 2012

Základní škola Sloup, okres Blansko
přeje všem dětem, rodičům a přátelům školy
veselé Vánoce a šťastný nový rok 2012

pf 
   2012

Přejeme všem našim 
váženým hostům a přátelům radostné 

Vánoce 
a úspěšný rok 2012

rat rychlost. Ten nádherný pocit, 
když se vrátka od chlívku rozjela, 
si pamatuji dodnes (bohužel i věci 
následující). Teď mne ale ovládal 
pocit jasného vítězství nad Pet-
rovou bugatkou. Jsem na asfaltu, 
rychlost roste...

Chybička se vloudila. Ta moje 
měla podobu malinkého pařízku, 
respektive patky zbylé po starém 
dřevěném sloupu elektrického ve-
dení. Byl nachlup stejně vysoký 
jako světlost mého podvozku. A já 
na něho najel přímo středem! Pa-
řez to vydržel. Osky mé formule 
nikoliv a rázem zmizely i s koleč-
ky kdesi daleko za mnou.

Já, pevně přikurtován na chlív-
kových vratech, pokračoval ještě 
setrvačností asi tři metry. V cestě 
byl obrubník. Zarazil vrátka, tím 
mne postavil, abych vzápětí přepa-
dl i s deskou na zádech do odvod-

ňovacího příkopu. Ten byl naštěstí 
užší než délka mých vrátek, takže 
„na hubu“ jsem nepadl, ale zato 
pěkně pevně visel v popruzích. 
Zespodu jen koukaly tenisky. Byl 
jsem v pasti, ze které nebylo úni-
ku. Zpočátku slabounce, nesměle 
volám o pomoc.

Dodatečně tímto po letech dě-
kuji třem zaměstnancům adamov-
ských strojíren, kteří jdouce po 
šichtě z vlaku Těchovskou ulicí 
do bytovek, uslyšeli mé zoufalé 
S.O.S. a zachránili mne. Obrátili 
trosky formule a vysvobodili mne 
z popruhů. Rychle domů, ať ostuda 
není ještě větší. Kolečka jsem už 
nenašel, vrátka rychle nasadil zpět 
do pantů. Svět přišel o konstruk-
térkou hvězdu, babička o kšandy. 
Nikdy se nedozvěděla, že skončily 
zahrabány hluboko v popelnici.

 Vladimír Jirůšek
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Chtěl bych vám popřát klid 
a pohodu, možnost zastavit 
se v tomto uspěchaném světě.
Vzpomenout na ty, jež máme rádi, 
vzít do rukou knihu a přemýšlet 
o tom, co vlastně člověk potřebuje 
ke spokojenému životu. 
Pro mne je to rodina, zdraví 
a přátelé, kteří za mnou stojí 
v dobrém i zlém. 
Přeji Vám všem totéž a věřím, 
že se Vám splní 
i ta nejtajnější přání.

Michal Babák, 

Krásné a pohodové Vánoce,
hodně štěstí, zdraví a elánu

v roce 2012
 našim klientům, partnerům

a přátelům

přeje S-TOUR BLANSKO

PPPPff

M

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

B

Pf 2012

Černá Hora - V září loňského 
roku vznikl v Černé Hoře dětský 
taneční soubor Čtveráček. Zamě-
řuje se na dětské lidové hry, ta-

neční hry a tance z různých částí 
Podhorácka, Horácka a blízkého 
okolí. 

Svojí činností Čtveráček na-

Čtveráček se zaměřuje na lidové hry a tance
vázal na dětský folklórní soubor 
Skaličánek. „Už do Skaličánku 
dojíždělo mnoho dětí z Černé 
Hory, proto bylo jen otázkou, kam 
dětský soubor umístit, aby se tam 
mohl přesunout. Pod svá křídla si 
soubor vzalo Centrum pro rodinu 
Veselá Beruška. Došlo nejen ke 
změně názvu, ale změnil se částeč-
ně i charakter činnosti souboru,“ 
řekla organizační vedoucí Čtve-
ráčku Kateřina Musilová, která se 
stará o jeho chod a pomáhá s vede-
ním nácviků. Uměleckou stránku 
a choreografi e má na starosti Mi-
luše Brůžová, která je také hlavní 
vedoucí nácviku. Nácvik pravidel-
ně doprovází na klavír Mirka Ko-
márková. Další nepostradatelnou 
pomocnicí je Lenka Rejtharová. 
„Nově jsme zaangažovali také Ve-
roniku Regecovou, která se stará 
o kroniku,“ doplnila Kateřina Mu-
silová s tím, že do Čtveráčku chodí 
děti od 4 do 8 let a pravidelné ná-

cviky se konají každou středu od 
16.30 do 18 hodin. „Letos se nám 
přihlásilo 21 dětí z Černé Hory 
a blízkého okolí. Oproti začátkům 
je to výrazný nárůst. Začínali jsme 
se třinácti,“ prozradila organizační 
vedoucí.

Od ledna 2011 je součástí Čtve-
ráčku i další skupina. Děti od 7 do 
11 let si vzali pod svoje „křídla“ 
manželé Lenka a Michal Grycovi. 
„Zde máme, bohužel, trochu pro-
blém najít dostatek členů. Starších 
Čtveráčků je pouze šest a scházejí 
se v úterý od 16.30 do 18 hodin. 
Pokud by měl tedy někdo zájem, 
ať se přihlásí. Bližší informace 
ráda sdělím na telefonním čísle 
602 517 930,“ dodala Kateřina 
Musilová. 

Obě skupiny doprovází na vy-
stoupeních lidová muzika složená 
z rodičů a přátel souboru. Nově ji 
vede Tereza Krejčí.  

 Pavel ŠmerdaČtveráček při vystoupení.  Foto Pavel ŠmerdaČtveráček při vystoupení.  Foto Pavel Šmerda

VESELÉ VÁNOCE A ZDRAVÝ NOVÝ ROK VÁM PŘEJE

Radim Hruška

Letovice - Galerie Pex v Le-
tovicích vstoupila do povědomí 
veřejnosti před více než patnácti 
roky. Od loňska ji provozuje He-
lena Kalasová. „Zaměřujeme se 
na současné výtvarné umění. Vy-
stavujeme především obrazy, kres-
by a grafi ku doplněné o plastiky, 
sklo, keramiku, dřevořezby a další 
umělecká díla. Návštěvníci mají 
možnost zhlédnout díla předních 
současných českých a moravských 
umělců včetně těch z našeho regi-
onu,“ představila galerii Helena 
Kalasová.

V galerii probíhají také autorské 
výstavy, v letošním roce tam vy-
stavovali Roman Dvořák, Antonín 
Kroča, Václav Stratil, Emma Srn-
cová a Jiří Brtnický. 

„Návštěvníci se mají na co těšit 
i v příštím roce. První vernisáž je 
připravena na únor, kdy přivítá-
me našeho prvního zahraničního 
umělce - slovenského výtvarníka 
Andreje Augustína. Následovat 
bude březnová výstava Ivana 
Baboráka, v květnu se uskuteční 
společná výstava čtyř žijících le-
gend českého výtvarného umění 
Vlastimila Zábranského, Aloise 
Mikulky, Adolfa Borna a Jiřího 
Šalamouna. V červnu se představí 
se svými díly Jarmila Garšicová, 

Galerie Pex v Letovicích 
nabízí pestrou škálu autorů

koncem prázdnin  Antonín Voj-
tek a v září Stanislav Sedláček,“ 
seznámila s plánem výstav gale-
ristka.

Lákavou novinkou v příštím 
roce bude pořádání autorských 
výstav v letovickém zámku. Také 
tam bude program velice bohatý 
a zajímavý. Nově se stala součástí 
galerie i muzejní expozice kerami-
ky bývalých letovických továren 
Keramika Mrázek a Keramika F. 
Pexider. ,,Exponáty do naší sbírky 
stále dohledáváme, některé máme 
zapůjčené. Vždy máme velikou 
radost, pokud se nám podaří získat 
další kousek. V roce 2014 plánuje-
me výstavu keramiky Josefa Mráz-

ka k jeho 125. výročí narození. Do 
budoucna připravíme také výstavu 
plastik Emila a Rudolfa Hlavico-
vých, Františka Úprky, Františka 
Hořavy a dalších moravských so-
chařů, kteří tvořili svá díla v továr-
ně Keramika F. Pexider,“ nastínila 
další plány Helena Kalasová.

Kromě nabídky pro dospělé mi-
lovníky umění se v galerii zaměřují 
také na ty nejmladší. „Navázali 
jsme spolupráci s letovickou zá-
kladní uměleckou školou. Třídám 
s výtvarným zaměřením nabízíme 
možnost strávit u nás vyučovací 
hodiny. Děti mohou přijít a malovat 
objekty nebo obrazy, které máme 
vystavené. Seznamují se tak s jed-

notlivými umělci a s jejich tvorbou.  
Jsem přesvědčená, že je to dobrá 
a potřebná cesta, ve které chceme 
pokračovat i do budoucna. Budeme 
rozšiřovat nabídku pro další školy 
nejen v Letovicích, ale také v oko-
lí,“ přiblížila Helena Kalasová.

V Galerii Pex myslí také na chari-
tu. Letos již potřetí se na Štědrý den 
podílí na dobročinné akci Polévka 
pro chudé i bohaté. Inspirovala je 
dlouholetá tradice, kterou má tato 
akce v Boskovicích. Princip je na-
prosto stejný. Rozdává se polévka, 
a kdo může, přispěje drobným nebo 
štědrým obnosem do kasičky. Celá 
částka je poté věnována někomu 
v Letovicích nebo v přilehlých ob-
cích. V letošním roce ve spolupráci 
s restaurací Karlov přichystají zel-
ňačku. Akce se uskuteční na Štědrý 
den od 12 do 13 hodin na Masary-
kově náměstí.

,,Také chci popřát všem čtená-
řům Zrcadla krásné Vánoce, zdra-
ví a spokojenost v příštím roce 
a připojuji pozvání pro všechny 
k návštěvě naší galerie“, uvedla na 
závěr Helena Kalasová.

Otevírací doba je v úterý až pátek 
od 11 do 18 hod., v sobotu od 9 do 
13 hod. a v neděli od 14 do 18 hod. 
Více informací na internetových 
stránkách www.galeriepex.cz. 

Vánoční menu
Aperitiv

Cinzano bianco s citronem

Předkrm
Salát z račích ocásků s mango pyré a limetkovým želé

Rýnský ryzlink ročník 2005, Mikulov

Polévka
Rybí vývar s bylinkovými noky

Hlavní chod
Filet z lososového pstruha pečený v hnědém másle s mandlovým 

knedlíčkem a limetkovou omáčkou
Rulandské bílé, výběr z hroznů, ročník 2000, Mikulov

Dezert
Čokoládový dortík s ananasovým sorbentem a kokosovou pěnou

Bohemia sekt, demi sec
Vánoční cukroví

Punč s horkým ovocem

Vánoční pstruh
4 pstruzi (čerství či mražení)
120 g žampiónů
40 g anglické slaniny
60 g másla
0,2 l rybího vývaru (ten si odložíme při vaření rybí polévky)
0,2 l kysané smetany (možno i sladké)
dále pak hladkou mouku, 1 lžičku Solamylu, 2 cibule, 2 lžíce citronové 
šťávy, petrželovou nať, sardelovou pastu, bílý pepř, kmín, sůl, olej.

Pstruhy omyjeme a vykucháme. Při manipulaci s nimi dáváme pozor, 
abychom zbytečně nesetřeli sliz z jejich povrchu. Že jim neřežeme hlavy, 
ploutve, ani je neoškrabáváme a nestahujeme kůži, snad není třeba připo-
mínat. Pouze jim vystřihneme žábry a ostrým nožem prořízneme břišní 
dutinu až ke konci ocasu, kde je silná vrstva masa. Lépe do ní pak pronikne 
sůl. Dostatečně je osolíme vně i uvnitř, po páteři ještě mázneme trochu sar-
delové pasty. Vnitřek posypeme natí a zakapeme citrónovou šťávou. Asi 
na hodinu uložíme takto připravené ryby do chladu, hřbety dolů.

Poté pstruhy lehce pokmínujeme a obalíme v mouce. Nejlépe protřepá-
váním v mikrotenovém sáčku. Aspoň není na stole nepořádek. Rozpustíme 
v pekáči máslo s trochou oleje a pstruhy na něm v troubě na mírném pla-
meni z obou stran opečeme doměkka. Pak je vyjmeme a uložíme do tepla. 
Do výpeku vložíme nadrobno pokrájenou slaninu, cibuli a žampiony. Vše 
krátce podusíme. Poté směs osolíme, opepříme, přisypeme nať a vmí-
cháme citrónovou šťávu s rybím vývarem. Přivedeme k varu, vmícháme 
smetanu s rozkvedlaným Solamylem a ještě krátce podusíme. Gurmánský 
zážitek je hotov!

Pstruhy upravíme na talíře, přelijeme horkou omáčkou a podáváme 
s bramborami v jakékoli úpravě (hranolky, krokety). Osobně dávám před-
nost vařeným bramborám, posypaným zelenou natí. Omáčka se do nich 
lépe vsákne a víc vynikne její chuť. Takto upravený pstruh je ideálním 
jídlem pro ty, kteří by rybu jedli, ale bojí se kostí. Po vyjmutí celé páteře 
žádné nebezpečí prakticky nehrozí. Tak dobrou chuť!  (vj)

Helena Kalasová v Galerii Pex.  Foto Radim HruškaHelena Kalasová v Galerii Pex.  Foto Radim Hruška
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    Hotel Macocha
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Pohodu o Vánocích a vše dobré v roce 2012
přeje  ATC Olšovec Jedovnice

Přejeme klidné prožití 
vánočních svátku 
a úspěšný nový rok

Městys
Černá Hora
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Pokračování ze str. 2 
Je to velmi silný příběh, který se 

mnou rezonuje v duchovní oblasti. 
Hansen čerpá z protestantského 
myšlení, já mám evangelické ko-
řeny a už proto mám k severské 
literatuře blízko.

Po několika letech se pokouším 
o adaptaci původně nedivadelního 
textu, přestože postihnout celý ro-
mánový příběh samozřejmě nejde. 
Kniha vypráví o proměně hlav-

ního hrdiny, o jeho existenciální 
cestě. Doufám, že tohle v základu 
v představení zůstane. Cesta bude 
jiná, než je v románu, protože mu-
síme pracovat především s diva-
delními prostředky.

Hlavní hrdina tedy prochází po-
stupnou proměnou?

Ujasňuje si svoje vztahy. Román 
se odehrává na ostrově, kde na 
zimu zamrzne okolní moře, takže 

NABOSO připravuje drama  zaci Hansenova románu Lhář
společnost tam zůstává uzavřena. 
Hrdina prochází příběhem, který 
mu pomáhá ujasňovat si vztahy 
v nejrůznějších podobách, od toho 
k sobě samému, k okolnímu světu, 
přírodě, lidem, ženám až po vztah 
k Bohu. Jestli je posun pozitivní? 
Já bych řekl, že ano, protože je to 
posun k větší pravdivosti, což ale 
může být vykoupeno i něčím ne-
gativním. Ve zkratce říkám, že je 
to román o samotě.

Vraťme se zpět k letošnímu 
roku. Stále reprízujete předsta-
vení Magorův sbor. Ivan Mar  n 
Jirous nedávno zemřel...

Magorův sbor hrajeme už téměř 
sedm let, to představení je naší 
vlajkovou lodí. Že Magor zemřel, 
jsme se dozvěděli těsně před od-
jezdem na představení v Polič-
ce. Samozřejmě nás to zasáhlo, 
odešel velký básník, navíc máme 
osobní vzpomínky na to, jak přijel 

na naše představení do Boskovic. 
Večer jsme hráli s černými páska-
mi na rukávech a představení jsme 
věnovali Martinovi více než kdy 
jindy. Herci z toho byli zaskočeni 
a ptali se, jestli budeme pokračo-
vat a Magorův sbor dál hrát. Říkal 
jsem jim, že určitě ano, právě teď 
je důležité nepřestat. Tak snad by 
měl Martin radost.

V příš  m roce oslaví NABOSO 
deset let. Projevuje se nějak to, 
že postupně stárnete?

Určitě ano. Začali jsme tak tro-
chu dělat pořádek v divadelním ar-
chivu a na fotkách se to projevuje 
hodně. (smích) Je to znát i v orga-
nizaci. Divadlo zestárlo a spousta 
lidí se dostala do jiné životní situa-
ce, než byla před devíti lety. Mimo 
jiné se to projevuje tím, že když 
jedeme někam hrát, tak to obvykle 
vypadá tak, že tam přijedeme na 
poslední chvíli, odehrajeme před-

stavení a rychle spěcháme domů, 
protože všichni musí druhý den do 
práce. Času je prostě méně. 

Pro mě je jedna z důležitých 
věcí v divadle NABOSO to, že 
se  soubor inscenaci od inscenace 
mění. Nejsme divadlo, kde by byl 

stálý počet členů. Když si člověk 
probere naše hry za poslední roky, 
tak zjistí, že hraje pokaždé dost 
odlišná sestava. Každá nová hra 
je proto trochu specifi cká, jiná... 
Myslím, že i díky tomu ten vlak 
pořád jede.

Tomáš Trumpeš.  Foto Alena VítkováTomáš Trumpeš.  Foto Alena Vítková

Veronika Hladíková je ve...
Pokračování ze str. 1
Blíží se Vánoce, už se těšíš? 
Na Vánoce se moc těším, jelikož jsem je minulý rok strávila v cizině, 

takže si to teď chci vynahradit.

Máš nějaké speciální přání?
Doufám, že se mi bude ve všem dařit jako doposud...

Za co nejraději utrácíš?
Nerada utrácím, ale když nakupuji, mám největší radost z nových bot. 

To je taková moje posedlost.

Dárky raději dáváš nebo dostáváš?
Samozřejmě jako každý jiný je radši dostávám. (smích) Ale jsem vždy 

moc ráda, když vidím, že jsem někomu svým dárkem udělala radost.

Jaké je tvoje přání do roku 2012?
To už by nebylo to pravé přání, kdybych ho vyslovila nahlas. (úsměv)

pf 2012

Pavel Šmerda

Boskovice - Už po třinácté 
vyrazí letos na slavnou Rally Da-
kar Petr Vodák z Boskovic. Jako 
šéfmechanik a řidič doprovodné 
Tatry brazilského jezdce André 
Azeveda bude zajišťovat veškerý 
servis Letka Racing Teamu. 

Potřetí zavítá nejslavnější mo-
toristická soutěž světa do Jižní 
Ameriky, konkrétně do Argen-
tiny, Chile a nově také do Peru. 
Jaký bude podle něj letošní roč-
ník slavného závodu... 

Vzpomenete si, po kolikáté 
už budete trávit přelom starého 
a nového roku mimo domov?

No v absolutní hodnotě to teď 
nedokáži rychle spočítat, ale napro-
sto přesně vím, že by to mohlo být 
o jednou více než v loňském roce .

Kdy odlétáte do Ameriky?
Odlétáme 26. prosince z Prahy 

do Londýna a pak přímo do Bue-
nos Aires.

Jednou jste říkal, že letadlo 
zrovna není váš nejoblíbenější do-
pravní prostředek...

To je pravda a zatím na tom nic 
neměním. Je ale nepopíratelným 
faktem že jsem absolvoval stejný 
počet úspěšných startů i přistání na 
letištích. (úsměv)

Jak budete trávit Silvestra? 
Asi trošku jinak, než kdybyste byl 
v České republice, že?

Představte si, že bychom u nás 
posunuli vánoční období na přelom 
července a srpna. Ale přesný plán 
pro letošní Silvestr zatím neznám. 

Jaký bude letošní ročník závo-
du? Kdy a kde startuje, jaká bude  
jeho délka, k jakým změnám došlo 
co se týká tra   a pravidel?

Závod začína 1. ledna, nestartuje 
se jako v minulých ročnících z Bue-
nos Aires ale z Mar del Plata, což 
je město cca 400 km jihovýchodně 
od Buenos Aires. Trasa povede na-
příč Argentinou přes pohoří Andy 
do Chile. Dále se pojede severním 
směrem do Peru, kde je 15. ledna 
cíl v hlavním městě Lima.

Co jsou tedy zásadní novinky le-
tošního ročníku? 

Je to především „návštěva“ dal-
šího státu a více „pouštních“ etap, 
snad podobných těm africkým.

Jak silný bude letos Letka Ra-
cing Team a v jakém složení vyrazí 
do soutěže?

Naše „síla“ se snad ukáže, 
až dorazíme do cíle. Pokud jde 
o složení, tak se letos opět dělí-
me na dvě části. Ta „americká“ se 
účastní s jednou závodní Tatrou 
(opět stejná posádka André Aze-

vedo, Jaromír Martinec, Maykel 
Vilarta) a jedním servisním vozi-
dlem Tatra (posádka Petr Vodák, 
Tomáš Fajman). Ta „africká“ část 
pojede Africa Eco Race s jednou 
závodní Tatrou (posádka Tomáš 
Tomeček, Vojtěch Morávek), 
jedním servisním vozidlem Tatra 
(posádka Petr Čapka, Rostislav 
Filip). Dále bude ve sestavě „af-
rické“ části novinářský vůz a pro 
potřeby pořadatelů dva kamióny 
„balai“ („zametací“ vozidlo pro 
vyprošťování a sběr těch, co od-
stupují ze závodu).

Jak se změnily závodní vozy? 
Jsou lepší než loni?

Obě závodní tatrovky zůstávají 
koncepčně shodné jako v minu-
lých letech – vzduchem chlazený 
dvanáctiválcový přeplňovaný mo-
tor, čtrnáctistupňová převodovka, 
centrální nosná roura a výkyvné 
polonápravy, vzduchové pérování 
obou náprav. Došlo k rekonstruk-
ci řízení na obou vozech, ověření 
dalších variant nastavení tlumičů 
pérování a instalace klimatizace 
u vozu André Azeveda.

Jak vypadá vaše doprovodná 
Tatra, došlo k nějakým zásadním 
změnám? A kdo v ní společně 
s vámi pojede?

Vizuálně vypadá prakticky 
stejně, žádné zásadní úpravy 

letos nebyly prováděny, pouze 
údržba, kontrolní operace a drob-
né opravy. Budeme tam trávit čas 
společně s Tomášem Fajmanem, 
popř. se k nám přidá ještě někdo 
z brazilské části týmu – to ještě 
přesně nevím.

Loni ani předloni pro vás zá-
vod nedopadl zrovna nejlépe. 
S jakým výsledkem budete tedy 
letos spokojení?

Je třeba to brát krok za kro-
kem. Dorazit na start, odstartovat 
a pak se snažit co nejlépe dojet 

do cíle. To se nám v minulých 
dvou ročnících nepodařilo. Proto 
klasifi kované dokončení závodu 
je logicky nejnižší možný cíl. 
Samozřejmě se přitom budeme 
snažit o co nejlepší umístění v ab-
solutním pořadí. 

Petr Vodák z Boskovic pojede už třináctý ročník Rally Dakar

P  : Přijdou tři policaj   do hudebních potřeb 
a nakupují: „Tak chtěli bychom támhletu fl étnu, ten saxofon a tamtu 
harmoniku...“ Prodavač se zamyslí a říká:“No, tu zářivku vám můžu 
sundat, ten hasící přístroj taky, ale co udělám s  m radiátorem...?“



9 úterý 20. prosince 2011 VÁNOČNÍ PŘÍLOHA / INZERCE

Pavel Šmerda

Brno, Lysice - Známé posta-
vičky jako Krteček, Hurvínek, 
Rákosníček, Křemílek a Vocho-
můrka, ale i celá řada dalších 
pohádkových bytostí vznikají 
v dílnách Moravské ústředny 
Brno, družstva umělecké výro-
by. Spousty dětí najdou jejich 
„plyšáky“ pod tím svým letoš-
ním vánočním stromečkem. Více 
o fi rmě, výrobcích a dalších za-
jímavostech ze světa plyšových 
hraček prozradil obchodní ředitel 
Blahoslav Dobeš. 

Můžete na úvod trochu před-
stavit Moravskou ústřednu 
Brno?

Historie fi rmy se datuje od roku 
1909, od tohoto roku se také odví-
jí na dnešní dobu trochu zvláštní 
název. Lidé si často myslí, že buď 
děláme telefony nebo, že jsme ně-
jakou zvláštní institucí. Rád bych 
to vysvětlil. Firmu založili v před 
více než 100 lety moravští pod-
nikatelé jako ústředí drobných 
výrobců dárkových a uměleckých 
výrobků se sídlem v Brně. Mezi 
zakladateli byl např. i architekt 
Dušan Jurkovič. Hlavní myšlen-
kou bylo zabezpečit drobným vý-
robcům z Moravy levnější nákup 
surovin a snazší a efektivnější 
prodej výrobků. Proto Moravská 
ústředna Brno, družstvo umělec-
ké výroby. To přesně vyjadřuje, 
co fi rma celých více jak sto let 
dělá. 

To byl pohled do historie. A jak 
vypadá současnost?

Co se týká současnosti, máme 
celkem pět výrobních provozoven 
a zaměstnáváme přibližně 200 lidí. 
Centrála je v Brně, kde máme kan-
celáře, sklady, ale také obchodní 
a výrobní úsek, vývoj i expedici 
a samozřejmě výrobu. Další pro-
vozy jsou v Lysicích, Moravském 
Krumlově, Moravské Nové Vsi 
a Březové pod Lopeníkem. Brno 
zajišťuje vývoj a přípravu výroby 
pro všechny výrobní provozovny. 
Hotové výrobky se poté opět vrací 
do Brna ke konečnému značení, 
balení a expedici.

Zaměřujeme se na výrobu 
a prodej hraček v tuzemsku i za-
hraniční. Přes 50% naší výroby 
vyvážíme do více než 25 zemí 
celého světa. Mezi zeměmi, kam 
míří naše hračky, dominují státy 
Evropské unie. V silné trojce se 
střídají Francie, Německo, ale 
také USA. Z exotičtějších zemí 
bych rád jmenoval Japonsko, 
Chile a JAR, snad se podaří 
úspěšně dotáhnout i Čína. 

Jak vypadá sor  ment 
Vaší fi rmy? 

Výrobní sortiment 
tvoří textilní a plyšo-
vé hračky, dárkové 
a reklamní před-
měty pro fi r-
my, reklamní 
kostýmy ale 
i zakázková 
konfekce, aj. 
Textil a plyš 
jsou stěžejní, ale 
nebývalo tomu 
tak vždy. Před dvaceti 
lety, kdy došlo k zásadnímu zlo-
mu, jsme měli osmnáct výrobních 
oborů, mj. broušení skla, galante-
rii, dřevovýrobu a další.

Kolik produktů, dá-li se to tak 
říct, momentálně vyrábíte?

Aktuálně máme ve výrobě 
1600 – 1700 živých vzorků. Ne-
dělají se samozřejmě všechny 
zároveň, ale v průběhu roku se 
ve výrobě vystřídají. Standardní 
zboží, které prezentujeme v kata-
logu a na internetu, je stále skla-
dem. Zakázkový sortiment, tj. fi -
remní maskoty, reklamní kostými 
a konfekci, vyrábíme 
podle potřeb našich 
partnerů. 

Jak je to s vývo-
jem? Podílí se na 
něm pouze vaši za-
městnanci 
n e b o 
s i 

berete inspiraci i např. od dě  ? 
Vývoj je velice rozmanitý. Ná-

měty většinou vychází z našich 
průzkumů trhu, z jednání s part-

nery, kolegy,… Některé novinky 
vznikají snadno, jiné se rodí těžce 
několik týdnů. Prvními hodnoti-
teli jsou většinou kolegyně a ko-
legové a naše děti.

Rozvíjet kolekci pěti hraček 
je relativně snadné, ale pokud 
se například jen Krtek vyrábí ve 
více než sto verzích, tak se hůře 
vymýšlí novinky. 

Příklad: u Krtečka jsme začí-
nali se třemi provedeními v teh-
dy „klasickém“ designu, tj. malé 

oči, malá pusa. Časem vznikl 
nový výraz obličeje, zjedno-
dušení tvaru, změnily se ma-

teriály a přibyla funkčnost. Dnes 
nabízíme obě designová prove-
dení ve variantách s kalhotkami, 
bez kalhot s čepicí, kšiltovkou… 

Dále děláme Krtka jako sedač-
ku, polštářek, Krtka, který 

tančí, mluví, hraje atd. Jak 
se mění svět kolem nás, 
tak se snažíme i my dělat 
nové varianty hraček. Jak 
už jsem řekl, při naší šíři 
sortimentu se složitěji 
hledají nové věci, ale po-
kud chceme uspět, jiná 
cesta není. Na každém 
veletrhu se nás obchod-
níci nejdříve zeptají, co 

máme nového. A my 
nemůžeme říct, že 

zase toho Krtka, 
kterého jsme 

představili 
loni. 

Může-
te prozradit, 

jaký je rozdíl mezi výrobky, které 
míří na český trh a do zahraničí? 

Nabídka pro Česko a Sloven-
sko je zaměřena zejména na ply-
šové hračky s licenčními motivy. 

Rád bych řekl, že jsme v posled-
ních 20 letech prodělali obrovský 
„obrat“. Po roce 1989 postupně 
ukončila činnost většina velko-
obchodů. Zákazníci chtěli nové 
hračky, které by byly veselé, ba-
revné, ale hlavně jiné než české. 
Během dvou let jsme tedy byli 
nuceni naše aktivity změnit tak, 
že jsme devadesát procent výrob-
ků směřovali na export a pouze 
deset procent zůstávalo v tuzem-
sku. Postupně jsme se ale vrátili 
„domů“ a řekli si, že budeme 
českým zákazníkům nabízet to, 
co ostatní nemají. Tehdy vzniklo 
marketingové heslo: „Českým 
dětem české hračky“. Ke krteč-
kovi, což byla naše první licence, 
kterou jsme pořídili před 27 lety, 
jsme postupně přidávali další čes-
ké postavičky: Hurvínek, Křemí-
lek a Vochomůrka, Rákosníček, 
Maxipes Fík, Bob a Bobek, Čtyř-
lístek aj. Vznikla tak ucelená řada 
toho nejlepšího z českých televiz-
ních Večerníčků.

 
A do zahraničí míří tedy jaké 

hračky?
To, co vyvážíme, se diametrál-

ně liší od toho, co se prodává tady. 
Z motivů, které jsem jmenoval, se 
vyváží jen Krtek, všechny ostatní 
licence jsou jen okrajové. Proto 
je naše exportní politika posta-
vena trochu jinak. Na ruční práci, 
evropském designu, přírodních 
materiálech a přidané hodnotě. 
Každá země má svoje specifi ka. 
Kromě plyšových hraček vyváží-
me do zahraničí např. kornoutové 
maňásky nebo textilní loutky. 

Jaký je o vaše výrobky „venku“ 
zájem? 

Dostatečný pro zajištění práce 
pro všechna naše děvčata. K tomu 
se váže zajímavý příběh. Když 
jsme zjišťovali, čím jsou  naše 
hračky atraktivní pro japonské 
zákazníky, tak jejich komentář 
zněl, že je pro ně zajímavý zejmé-
na příběh o textilní výrobě hraček 
ve středu Evropy. Z jejich pohle-
du je to exotika, protože většina 
světové produkce hraček pochází 
z Číny. Naše hračky se tam pro-
dávají jako luxusní zboží. 

Co domácí „plyšový“ trh? Při 
pohledu do regálů supermarke-
tů je jasné, že konkurence je ob-
rovská...

Konkurence především lev-
ných plyšových hraček je samo-
zřejmě velká. Většinu zákazníků 
v dnešní době zajímá na prvním 
místě cena. V tomto jsou dovo-
zy velkých obchodních řetězců 
nekompromisní. Cena, za kterou 
vidíme různé hračky v obchod-
ních řetězcích, je mnohdy nižší 
než prostý součet evropských cen 
materiálu a mezd. Musíme tedy 
stále hledat něco, co konkurence 
nemůže nabídnout a co je pro na-
šeho zákazníka atraktivní. Tedy 
hlavně české licence a nebo to, co 
není pro naši konkurenci atraktiv-
ní, případně je problematické.

Co se týká prodejnos   v České 
republice, asi je zbytečné se ptát, 
kdo je na tom nejlépe...

Krtek je samozřejmě na prv-
ním místě. Letos i díky cestě do 
vesmíru dostal prodej větší náboj. 
Prodejní výsledky dalších licen-
cí se odvíjí od aktuální mediální 
podpory a situaci na trhu. 

Můžete být konkrétnější a pro-
zradit, kolik Krtků ročně prodá-
te?
Čísla vám říci nemohu, navíc by 

byla hodně zkreslená. Prodáváme 
Krtky od šesti centimetrů do dvou 
metrů. Výsledky zkresluje otevře-
ná Evropa a turisté. Navíc nám 
licenční smlouva ani neumožňuje 
říci, kolik jsme Krtků prodali. 

Nedávno zemřel tvůrce Krtka 
Zdeněk Miler. Jak se to odrazilo 
na zájmu o Krtka?

Rád bych řekl, že se na této 
smutné události rozhodně ne-
chceme přiživovat. Dvacet sedm 
let naší spolupráce nebylo jen 
o obchodu, vazby na pana Milera 
byly i osobního charakteru. Jez-
dili jsme za ním několikrát ročně 
nejen na korektury novinek ale 
i na přátelské návštěvy. 

Jaký byl Zdeněk Miler jako člo-
věk?

Dá se to říct ve zkratce. Takový 
jaký je Krtek, takový byl pan Mi-
ler. Bez urážky. Je to rys mnoha 
autorů, že se zrcadlí ve svých po-
stavách. Byl to člověk, který žil 
skromně, kdybyste ho potkali, tak 

byste neřekli, že je tak úspěšný. 
Jeho život byl obrázky a příroda 
kolem něj. Miloval svoje řemeslo 
a děti. 
Řada našich významných zá-

kazníků měla zájem o Krtka pro 
reklamu a propagaci svých vý-
robků. Mnoho autorů s tímto vyu-
žitím běžně souhlasí a svoje moti-
vy poskytnou. Pan Zdeněk Miler 
nikdy. Měl astronomické nabídky, 
ale jeho odpověď byla vždycky 
stejná: Nesouhlasím s využitím 
mého Krtečka pro komerci a pro-
pagaci jiných výrobků, zvláště 
pokud nejsou určeny dětem.

Krtek se dostal letos i do ves-
míru...

Když vám do Brna zavolá zá-
stupce ambasády USA, tak nej-
dříve nevíte, jestli si z vás dělá 
někdo legraci nebo je to pravda. 
Celý projekt „Do kosmu s krt-
kem“ byl od začátku postaven 
nekomerčně. Prostřednictvím 
oblíbeného Krtečka, měl přitáh-
nout děti ke vzdělání, vesmíru, 
kosmonautice. Krteček objíž-
děl školy, školky, hvězdárny, 
knihovny v celé ČR. Domnívám 
se, že se podařilo mnohem víc. 
Český Krteček od pana Milera 
obletěl celý svět nejen fyzicky 
ale i mediálně. Naší malé zemi 
přinesl propagaci srovnatelnou 
s mezinárodními vystoupeními 
některých našich politiků. To, 
co bylo v médiích byl zajímavý 
příběh, ale ne reklama. Pan Miler 
měl svůj sen, který nikdy nesta-
věl na penězích.

V té souvislos   mě napadá. Co 
vaše fi rma a charita?

Zúčastňujeme se řady chari-
tativních akcí. Snažíme se, aby 
naše výrobky přinášeli radost 
a užitek konkrétním lidem, ze-
jména dětem.

Vzhledem k tomu, že náš roz-
hovor vyjde v regionálních novi-
nách Zrcadlo Blanenska a Bos-
kovicka, nemohu se nezeptat na 
váš výrobní závod v Lysicích.

Lysice patří dlouhá léta k jedné 
z našich výrobních provozoven. 
Kolektiv je zde stabilizovaný. 
V posledních letech zde vyrábíme 
hlavně plyšové hračky, mezi které 
patří samozřejmě i Krtek. Pracov-
nice si mohou vybrat práci na díl-
ně nebo jako domácí pracovnici.

Obchodní ředitel Blahoslav Dobeš: Naše výrobky vyvážíme do více než pětadvace   zemí světa

Krteček je mezi pohádkovými plyšáky hvězdou



Muži Sokola Bořitov vybojovali historický postup do I.A třídy. V ní jsou po podzimu na devátém místě. Foto Lenka Večeřová * Vynikající druhá příčka patří staršímu dorostu FK APOS Blansko v divizi. Na snímku oslavy postupu 
z krajského přeboru. Foto Bohumil Hlaváček
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Blanensko a Boskovicko - Zá-
věr roku je vždy ve znamení bi-
lancování. Ten fotbalový v okres 
Blansko byl zejména ve znamení 
dvou cenných úspěchů v závěru 
jara. 

Husarský kousek se povedl mu-
žům Sokola Bořitov, kteří nevída-
ným fi nišem v posledních kolech 
vypálili rybník všem svým soupe-
řům v I.B třídě a poprvé v historii 
postoupili do vyšší soutěže. Na 
podzim se v I.A třídě aklimati-
zovali a vše nasvědčuje tomu, že 
cíl, který si stanovili splní, a ne-
sestoupí. Dorostenci FK APOS 
Blansko zase vyhráli krajský 
přebor a v divizi, kam postoupili 
hrají překvapivě v současné době 
v nejvyšších patrech tabulky.

Mužská divize se v okrese hrála 
jen na jaře, Blansko totiž v hek-
tickém závěru boj o záchranu ne-
zvládlo a v krajském přeboru roz-

Muži Bořitova a dorostenci FK Apos Blansko letos vybojovali cenný postup do vyšších soutěží

Malé ohlédnutí za fotbalovým rokem 2011

množilo počet týmů z regionu na 
kvartet. Po výměně trenéra omla-
dilo kádr a vede si v soutěži velmi 

dobře. Bude podle všeho horkým 
kandidátem na postup. Boskovice 
se po nadějném začátku propada-

ly tabulkou a zůstaly za očekává-
ním. Ráječko má za sebou solidní 
podzim, v němž střídalo výborné 
výkony se slabšími, umístění ve 
středu tabulky tomu odpovídá. 

Krize rájeckého fotbalu vyvr-
cholila v závěru podzimu pádem 
až na samé dno krajského přebo-
ru. Po odchodu dlouholeté trenér-
ské dvojice Záleský a Bureš bude 
před novým realizačním týmem 
hodně práce se záchranou v jarní 
části.

V I..B třídě si vede nejlépe 
Kunštát, Černá Hora hraje střed 
a Lipovec střídá propadáky s pře-
kvapeními. Podzimním králem 
okresního přeboru je tým Sloupu 
vyšperkovaný několika mazáky 
se zkušenostmi z vyšších soutě-
ží. Na paty mu šlape blanenské 
béčko, které se po matném začát-
ku vzepjalo k nevídané sérii bez 
porážky. 

Okresní fotbalový svaz připra-
vuje již tradiční vyhlášení ankety 

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

Fotbalista okresu Blansko 2011, 
která bude obsahovat několik 
podkategorií. 

„Slavnostní předávání trofe-
jí se uskuteční tentokrát v pátek 
20. ledna od 18 hodin v sále bla-
nenského kina,“ prozradil sekre-

tář Jiří Sychra. Jak dodal, publi-
kace k příležitosti sto deseti let 
českého fotbalu o historii kopané 
v našem okrese se právě dokon-
čuje. „K oddílům se dostane na 
aktivu před jarní části této sezo-
ny,“ upřesnil.

Hrajeme již čtvrtou sezonu
Ženská kopaná prochází v současné době v naší republice dynamickým roz-

vojem, vznikají nová družstva i nové soutěže. V okrese Blansko existuje pět 
fotbalových oddílů a k tomu dalších šest hraje malou kopanou. Ráječkovské 
fotbalistky zahájily na podzim 2011 již čtvrtou sezonu.

Předcházející jarní část nebyla pro naše děvčata příliš úspěšná. Časté ab-
sence hráček ze zdravotních, studijních i jiných důvodů neumožnily stabili-
zovat sestavu a ve většině zápasů nastupovaly nekompletní. Zarážející byly 
především střelecká nemohoucnost a neproměňování vyložených šancí. Po-
zitivem byla zlepšená obranná hra a historicky první bod s jiným okresním 
týmem, kterým byly Lažany po výsledku 0:0.

Před podzimní částí se sešli zástupci čtyř blanenských a dvou prostějov-
ských klubů a společně iniciovali vznik nové soutěže, okresního přeboru, který 
zastřešil OFS Blansko. Důvody k tomuto kroku byly především ekonomické.

Příprava na novou sezonu začala prvního srpna. Podařilo se rozšířit kádr 
na 20 hráček a hlavně doplnit o Jiřinu Čípkovou, která byla klíčovou postavou 
v celé podzimní části. Tabulka se brzy rozdělila na nejlepší dva - Boskovice 
a Kunštát, beznadějně poslední Lipovou a vyrovnaný střed tabulky, kde všech-
ny tři týmy získaly po podzimu shodně 12 bodů. Cílem Ráječka pro jarní část 
je zisk třetího místa. 

Halový turnaj v Adamově proběhl v neděli 4. prosince za účasti pěti týmů 
z okresu. Po dramatickém průběhu naše družstvo zvítězilo, když o pořadí na 
prvním místě rozhodl lepší vzájemný zápas s divizními Kotvrdovicemi. Bylo 
by dobré získat pro ženský tým dalšího trenéra či asistenta, aby bylo možné 
při trénincích diferencovat jednotlivé činnosti s ohledem na herní vyspělost 
jednotlivých hráček.  Pavel Henek, Olympia Ráječko

Registrace jako pěkný dárek 
Darujte registraci na Běh za sedmizubým hřebenem nebo Půlmaraton Mo-

ravským krasem. S touto myšlenkou spustilo již 1. prosince 2011 on-line re-
gistraci obou závodů s možností získat vánoční poukaz pro vaše blízké jako 
vánoční dárek občanské sdružení Sportuj s námi, pořadatel 3. ročníku Běhu 
za sedmizubým hřebenem a 17. ročníku Půlmaratonu Moravským krasem. 
Věnovat účast na startu některého z běhů je velice jednoduché, stačí při regis-
traci na www.sportujsnami.cz uvést do poznámky e-mail, na který bude zaslán 
stylový vánoční poukaz se jménem registrovaného. 

Při této příležitosti bychom chtěli velice poděkovat všem 1500 běžcům 
a běžkyním za přízeň v letošním roce a těšíme se v roce následujícím na skvě-
lé sportovní zážitky při Běhu za sedmizubým hřebenem a Půlmaratonu Mo-
ravským krasem. Tým Občanského sdružení „Sportuj s námi“

Bohumil Hlaváček

Blansko - I po sestupu z divize 
mužů, kterým skončilo fotbalové 
jaro v FK APOS Blansko, neza-
vládl v klubu smutek. Postup do 
stejné soutěže se totiž povedl do-
rostencům a vůbec práce s mláde-
ží se v posledních letech daří. 

„Je to naše jasná priorita do bu-
doucna, na které chceme stavět. 
Podařilo se dát dohromady tým 
schopných trenérů od přípravky 
přes žáky, dorost i mužské béčko 
a áčko. Za to výboru i jim patří 
velký dík,“ uvedl předseda klubu 
Michal Babák. Ten oznámil vede-
ní zajištění hlavního sponzorské-
ho krytí na horizont nejbližších 
let. 

„Podrobnosti bych zatím nerad 
prozrazoval, veřejnost se s nimi 
seznámíme v nejbližších týdnech 
po dojednání detailů. Nepůjde jen 
o první mužstvo, ale o celý klub, 
to chci zdůraznit, i když postup 
mužů zpět do divize by určitě 
všichni naši příznivci, sponzor 
i já uvítali. I proto vytvoříme tre-
nérovi a realizačnímu týmu pod-
mínky minimálně k zachování 
současného kádru, případně jeho 
drobného posílení. Práce trené-
ra Michala Kuglera si vážíme, 
oceňujeme to, že dává prostor 
mladým odchovanců a v této fi lo-
sofi i ho chceme podporovat, aby 
dorůstající generace cítila šanci 
se uplatnit v našem oddíle,“ řekl. 
Nově bude zavedena funkce spor-
tovního manažera. „Zdůrazňuji, 
že neplaceného,“ dodal Babák. 
Jeho jmenování schválí výbor na 
první schůzi po Novém roce.

Vedení si váží všech, kteří po-
máhali s dosavadním chodem 
klubu, zejména v oblasti fi nanční. 
„Mrzí nás, že jsme opomenuli ve-
řejně poděkovat za významný pří-
spěvek na činnost od Jihomorav-
ského kraje, o který se zasadil náš 
příznivec a blanenský občan radní 
Ivo Polák. Tímto tak s předsedou 
činíme,“ doplnil místopředseda 
a hospodář v jedné osobě Břeti-
slav Strážnický. Jak poznamenal, 
pro budoucí rozvoj je již v dneš-
ní době nezbytná umělá tráva na 
tréninkovém hřišti. „Vyvoláváme 
další jednání na ministerstvu, na 

radnici, věříme, že budou úspěš-
ná,“ doufá. 

Mladší žáci jsou po podzimu 
třetí v krajském přeboru. „Ztrá-
címe jen dva body na vedoucí 
tým, to je dobrá výchozí pozice. 
Poté, co nám utekl začátek, by-
chom rádi zaútočili na prvenství 
v soutěži. Po zimní přípravě snad 
vykročíme do odvet pravou no-
hou a půjde to,“ věří trenér Luboš 
Šustr. Závěr podzimu přinesl bon-
bónek. „Výhra na mezinárodním 
turnaji v Legnici, který se vyvedl 
po všech stránkách, byla bom-
bou. Kluci vyrostli po fotbalové 
i psychické stránce a zaslouženě 
získali hlavní pohár mezi čtyřia-
dvaceti týmy ze čtyř zemí,“ chvá-
lí své svěřence.

Spokojen je vcelku i hlavní 
trenér starších žáků Michal Šen-
keřík. „Ve druhé půlce podzimu 
nám bohužel chyběli kluci, kte-
ří jsou na střídavých startech ve 
vyšší soutěži. Když jsem měl tým 
pohromadě, bylo to o něčem ji-
ném. Máme šest bodů na prvního, 
nic není ztraceno, popereme se 
o lepší umístění na jaře,“ hodnotí 
dosavadní průběh krajského pře-
boru. Spokojen by byl s pozicí do 
třetího místa. 

U úspěšného staršího doros-
tu bude nadále působit zkušený 
trenér Jiří Pokoj. „Udělalo nám 
radost, že hned 
několik hrá-
čů, kteří loni 
vybojovali po-
stup z krajské-
ho přeboru, se 
uchytilo u prv-
ního mužstva 
a stalo se čle-
ny základní 
sestavy. Je to 
ocenění naší 
práce. Vzhle-
dem ke kvalitě 
současného ká-
dru počítáme, 
že tento trend 
bude pokračo-
vat,“ řekl. 

U mladšího 
dorostu dělá 
asistenta kouči 
Petru Stupkovi 
David Bednář. 

Jeden z největších talentů v na-
šem okrese posledního desetiletí 
nakoukl v barvách HFK Olomouc 
do velkého fotbalu. Jak se mu 
daří zkloubit roli profesionálního 
hráče s trenérskou prací? „Jde to. 
Jinak bych to nedělal, baví mne 
to. Hrál jsem pod několika zku-
šenými trenéry, myslím, že mám 
kluků co ukázat - zejména co se 
týče moderních metod. Snažím 
se, aby to borce bavilo,“ usmívá 
se. Jak řekl, samozřejmě jeho pů-
sobení v klubu souvisí s tím, že 
by se koučování chtěl věnovat i 
do budoucna. „Rád bych si udě-
lal určitě minimálně licenci B,“ 
přeje si.

Béčko mužů se v okresním pře-
boru po matném začátku rozjelo. 
„Spokojený jsem maximálně, 
hlavně s tím, že jsme vytvořili 
partu, to je důležité,“ těší trenéra 
Radka Sedláčka. Ten si předsta-
vuje podobné pokračování i na 
jaře. „Myslím, že by se kluci po-
stupu nebránili a udělají pro to 
vše,“ věří svému kolektivu.

Jako ve všech klubech je vlaj-
kovou lodí mužské áčko. „Nebylo 
to špatné, ale mohlo to být lepší. 
Máme příliš mnoho mladých hrá-
čů. To je na jednu stranu dobře, 
na druhou ale mužstvu v několi-
ka zápasech chyběly zkušenosti. 
Projevilo se to ztrátou bodů za 

remízy místo tří bodů v již téměř 
vyhraných zápasech v koncov-
ce,“ krčí rameny lodivod Michal 
Kugler. Paradoxně byl nejvíce 
spokojen s utkáním v Moravském 
Krumlově, kde nakonec přišla 
prohra. „Celý první poločas jsme 
předváděli skvělý fotbal, pod-
le not, jak si je představuju. Ale 
soupeř výsledek obrátil. To byla 
škoda,“ mrzelo ho.

Kugler se musel po celý pod-
zim nakonec obejít bez asistenta. 
Toho mu při přípravě a trénincích 
nahrazoval Radim Bubeníček, 
hráč a kapitán mužstva. „Je to 
profesionál každým coulem, vzor 
tréninkové i herní morálky. Velice 
si jeho pomoci vážím. Je to osob-
nost po herní i lidské stránce, dou-
fám, že zde bude působit i nadá-
le,“ představuje si. Má suverénně 
nejmladší kádr v soutěži, nejstar-
ší Martin Sehnal oslavil nedávno 
třicítku. Trenér má radost z toho, 
že bude moci i na jaře pracovat se 
stejným kádrem, přemýšlí i o ně-
jakých posilách, které budou ve 
fi nančních možnostech výboru. 
„V zimě se budeme snažit hrát 
co nejvíc fotbal. Samozřejmě ne-
zapomeneme ani na fyzičku, ale 
nebude to na úkor hry,“ nastínil 
muž, který momentálně usilovně 
pracuje na získání vyšší licence, 
o kterou velmi stojí. 

V Blansku budou sázet na odchovance

 výbor FK APOS Blansko
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Hlasujte ve čtenářské anketě o nejlepšího sportovce okresu za rok 2011
Také letos můžete hlasovat v anketě čtenářů Zrcadla Blanenska a Boskovicka o nejlepšího sportovce roku 2011. Vyberte první tři podle vašeho uvážení a na přiloženém kuponu zašlete na adresu naší blanenské redakce 

nebo e-mailem ve formátu např. 1.2, 2.8, 3.10, kde číslo před tečkou je pořadí a za tečkou číslo sportovce na fotografi i, na adresu anketa.zrcadlo@centrum.cz. Z jedné adresy je možno hlasovat pouze jednou, jako platný 
bude považován pouze ten hlas, kde budou uvedena první tři místa – nejde napsat jen prvního. Vylosovaní čtenáři budou pozváni na slavnostní vyhlášení, jehož termín a místo konání budou včas upřesněny.

1 David Bednář
fotbal

2 Štěpán Havlíček
baseball

3 Nikola Hlubinková
cyklistika

4 Marie Jirůšková
stolní tenis

5 Jan Kohut
atletika

6 Václav Kolář
biketrial

7 Radim Kovář
cyklistika

8 Silvie Rybářová
plavání

9 Patrik Šebek
inline hokej

10 Dominik Špaček
plavání

SPORTOVEC OKRESU 2011

1.

2.

3.

Jméno hlasujícího:

Adresa:

Telefon:

BOWLING BLANSKOBOWLING BLANSKO
Na bowling s přáteli Na bowling s přáteli 

se můžete těšitse můžete těšit
i v roce 2012.i v roce 2012.

* Šachový oddíl TJ Sloup pořádá ve středu 28. prosince od 13.30 
hod. v místním kulturním domě již 32. ročník Vánočního turnaje. Pre-
zence začíná od 12.30 hod. Ve startovném 130 korun je večeře. Hrací 
systém švýcarský na 9 kol po 2 x 15 minutách. Šachové soupravy a ho-
diny na dva hráče s sebou. Srdečně zvou pořadatelé.  (bh)

* Okresní běžecká liga vyvrcholí v úterý 27. prosince sedmnáctým 
ročníkem Hraběnčina běhání v Petrovicích. Prezentace je plánována 
od 10 do 10.30 hod., závod začne v 11 hod. Start a cíl je u Penzionu U 
Hraběnky, délka tratě je 5,5 km. (bh)

* Florbalový Atlas Cup má letos na programu patnáctý ročník. Šest-
náct týmů z celé republiky bude bojovat ve dvoudenním klání v hale TJ 
ČKD Blansko na turnaji pod záštitou starosty města Lubomíra Toufara 
tradičně 28. - 29. prosince, fi nále je plánováno na čtvrtek po 16. hodi-
ně. (bh)

Mládež se utkala ve Zbraslavci
Zbraslavec - V sobotu se uskutečnil ve Zbraslavci další z okresních 

bodovacích turnajů mládeže ve stolním tenisu. Hojná účast 57 hráčů 
a hráček z jedenácti oddílů svědčí o trvalé popularitě tohoto sportu 
mezi mladými.

V kategorii dorostu si letos pronajal nejvyšší posty oddíl Svitávky. 
Vítěz dvou úvodních turnajů Standa Dvořáček našel tentokrát přemoži-
tele ve svém oddílovém spoluhráči Davidu Peterkovi. Starší žactvo má 
svého neohroženého lídra v Tomáši Horváthovi z Boskovic. Po výpad-
ku v minulém turnaji mu ve fi nále opět zdatně sekundovala Veronika 
Švancarová z domácího oddílu. Její sestra Markéta pak zůstala těsně 
pod pomyslným vrcholem v kategorii mladšího žactva. Zde zatím vlád-
nou hráči Letovic, kteří si letos rozdělili všechna prvenství. Ve Zbra-
slavci se to podařilo podruhé po sobě Miloši Pokornému.

Nejmladší žáci, jež zaznamenali oproti loňské sezoně nejvyšší nárůst 
v počtu hráčů dané kategorie, mají dvojnásobného vítěze v Jakubu No-
vohradském z Petrovic, který ve fi nále zdolal opět Dominika Chlupa 
z Letovic. Za zmínku stojí rovněž pódiové umístění – pomyslný bron-
zový stupínek - třetího ze sourozenců Švancarových Jakuba, který se 
úspěšně činí, aby vystoupil ze stínu svých zatím úspěšnějších sester.

Nezpochybnitelným kladem letošních mládežnických turnajů je sku-
tečnost, že práce s mládeží se úspěšně uplatňuje i v dalších oddílech. 
K loňským Vysočanům se v počtu nových účastníků letos poměrně ra-
zantně přidal oddíl Gymnázia Rájec. Lze jen dodat – jen tak dál. (vš)

Bohumil Hlaváček
Pavel Šmerda

Blansko, Boskovice - Vydařený 
víkend v krajském hokejovém pře-
boru. V sobotu nejprve potupilo 
Blansko doma debaklem Plumlov, 
Boskovice pak v nedělním utkání 
na ledě tradičního rivala nedaly 
Velké Bíteši šanci. Poslední letoš-
ní utkání odehrají ve čtvrtek Dy-
namiters v Brně s týmem Warrior, 
Boskovice doma stejný den hostí 
Uherský Brod.

Dynamiters Blansko HK – HC 
Grewis Plumlov 9:1 (5:0, 2:1, 
2:0), Berka M. 3, Hrůza, Grmela, 
Pazdera, Kazda, Tesař, Kocman. 

Třetinou snů začal zápas na bla-
nenském zimním stadionu. V roz-
mezí od 12. do 15. minuty dali 
domácí čtyři branky, proměnili 
tři přesilovky. Hosté snížili až po 
chybě obrany na 5:1. Pak ale již 
padaly góly jen do jejich sítě, hat-
trickem se blýskl Miroslav Berka. 

„Výsledek je parádní, příliš 
bych ho ale nepřeceňoval. Nutno 
přiznat, že soupeř přijel nekom-
pletní. Hrál na dvě pětky, neměl 
náhradního brankáře,“ pozname-
nal blanenský trenér Petr Draho-
vzal. Svěřence ovšem pochválil. 
„Rozhodla první třetina. Spadlo 
nám tam všechno, to musíme při-
znat, když vedete 5:0, není co ře-
šit,“ dodal. 

Plumlov si odvezl z Blanska deví  gólový debakl, Berka dal ha  rick

Boskovice daly pětku Bíteši

hokej
OP Žďár: HC Veverská Bitýška – Bos-

kovice B 10:1 (3:0, 4:1, 3:0). Hrbáček.
OP Blansko: Březina - Dynamiters B 

2:3 (1:1, 1:1, 0:1), Holub, Foral – Keprt, 
Grünwald, Pilát. Černá Hora – Lysice odl. 
Letovice – HC Blansko 1:8 (0:3, 0:2, 1:3), 
Koudelka - Šenkýř 3, Zukal 2, Zindulka, 
Ševčík, Hoffman. Adamov - Rájec-Jestřebí 
1:7 (0:0, 0:4, 1:3), Bartoš – Odehnal, Kubě-
na Jar. 2, Lemon, Lůdl., Kuběna Jan.

kuželky
Okresní podniková liga, extraliga: RI 

Okna – Kuželkáři VB Leasing 1197:1290, 
Petlach 269, Štrait 241 - Nezval 307, Zou-
har 268. VVR B – VVR A 1184:1256, Čer-
noch 249, Stojkovič T. 246 - Urbánek 275, 
Flek 265. ČBE A – JEZAT 1262:1188, Špi-
dla 271, Seďa 267 - Beneš 258, Paul 247.

 1. VB Leasing 8 6 0 2 1278,38 12
 2. RI Okna 8 5 0 3 1245,63 10
 3. ČBE A 8 5 0 3 1241,50 10
 4. Serbousek 6 4 0 2 1274,50 8
 5. A je to 7 4 0 3 1250,00 8
 6. VVR A 7 4 0 3 1234,57 8
 7. VVR B 7 3 0 4 1244,00 6
 8. Kadeřnictví 7 3 0 4 1191,00 6
 9. Catering 6 1 0 5 1219,00 2
 10. JEZAT Team 8 1 0 7 1188,25 2

1. liga: KSK - BODOS 1181:1189, Valá-
šek F. 243, Kocourek 238 - Pařil 271, Rych-
tařík 235. AKK – Orel 1142:1052, Daněk 
240, Slavíček 231 - Dvořák 230, Götz 228. 
 1. Turbo Technics 8 8 0 0 1239,50 16
 2. KSK 7 6 0 1 1246,43 12
 3. ITAB 8 4 0 4 1228,13 8
 4. Orel 7 3 0 4 1191,57 6
 5. Rapid 7 3 0 4 1189,86 6
 6. BODOS 7 3 0 4 1185,14 6

 7. Tech Trading 7 3 0 4 1175,57 6
 8. AKK 7 3 0 4 1137,00 6
 9. Blanzek 7 2 0 5 1187,00 4
 10. Koloniál 7 1 0 6 1160,14 2

2. liga: Psychodrama – Nemocnice 
945:1135 Šehýr 205, Bernard 203 - Zavadil 
258, Srba 239. Profi  Weld – Hasiči 1124:1069, 
Králová 238, Pokojová 234 - Majer 257, Šte-
fančík 243. SPŠ – Eko system 1053:1105, 
Šíbl 235, Fejt 220 - Pšenčík 258, Zouhar 246. 
Relax Club – JMP 1190:1176, Herčík 255, 
Černý 246 - Ježek 256, Kozák 248.
 1. Nemocnice 9 7 0 2 1162,89 14
 2. JMP RC 9 6 0 3 1149,67 12
 3. Relax Club 9 6 0 3 1134,22 12
 4. Hasiči 9 5 0 4 1140,67 10
 5. Profi  Weld 9 5 0 4 1120,11 10
 6. ČBE B 7 4 0 3 1128,00 8
 7. EKO Systém 8 4 0 4 1072,50 8
 8. SPŠ 9 2 0 7 1084,89 4
 9. Psychodrama 9 0 0 9 953,89 0

šachy
KP II: Kuřim B – Lipovec B 5,5:2,5, 

Kopřiva, Fajstl, Habina, Flašar, Hloušek 
0,5. Vyškov A – Lipovec C 7,5:0,5, Nečas 
0,5. Sloup – Boskovice 3:5, Pokladník, Dro-
chytka, Novotný, Mikulášek, Helebrand, 
Baláž 0,5 – Chloupek, Ševčík L. 1, Marek, 
Petr, Hubený, Boháček, Veselý, Walletzký 
0,5. Vyškov B – Blansko 3,5:4,5, Moc R., 
Moc M., Senáši 1, Saida, Hroza, Polách 0,5. 
Rudice – Adamov 6:2, Rada, Polách, Crho-
nek, Klinkovský Jiří, Klinkovský Jakub 1, 
Hnilička, Nejezchleb 0,5 – Ležák 1, Bed-
nář, Trmač 0,5. 
 1. Vyškov 5 4 1 0 29,5 23 13
 2. Kuřim B 5 4 1 0 28,0 22 13
 3. Rudice 4 3 1 0 21,5 15 10
 4. Boskovice 4 3 1 0 19,0 13 10
 5. Blansko 5 2 1 2 18,0 13 7
 6. Lipovec B 4 2 0 2 16,0 9 6
 7. Sloup 5 1 2 2 19,0 11 5
 8. Adamov B 5 0 2 3 13,0 8 2
 9. Jevíčko 4 0 1 3 12,0 8 1
 10. Lipovec C 5 0 1 4 12,0 5 1
 11. Vyškov B 4 0 1 3 12,0 4 1

 (bh)

Z    

HC Velká Bíteš – SK Minerva 
Boskovice 0:5 (1:0, 1:0, 3:0), Kar-
ný 2, Provazník, Chlup, Kroupa.

Hosté na ledě posledního muž-
stva tabulky potvrdili roli favori-
ta, ale jejich vítězství se nerodilo 
lehce. Od začátku utkání byli sice 
lepší, ale vázla jim kombinace 
v útočném pásmu. 

„Zlepšili jsme se až v závěrečné 
třetině. Dokázali jsme si nahrát, 

lépe jsme bruslili a zaslouženě 
vsítili tři branky. I když výsledek 
vypadá jednoznačně, rozhodně to 
pro nás nebylo lehké utkání,“ řekl 
trenér SK Minerva Boskovice To-
máš Zeman.

Další výsledky: Kroměříž – 
Uničov 5:3, Uherský Brod – M. 
Budějovice 3:6, Velké Meziříčí – 
Warrior Brno 3:2 sn, Uherský Ost-
roh – Brumov-Bylnice 4:3. 

  1.  M. Budějovice  13  11  0  2  0  101:36  35 
  2.  Uh. Ostroh  13  9  1  0  3  47:29  29 
  3.  Brumov  13  9  1  0  3  48:38  29 
  4.  Boskovice  13  7  1  0  5  50:42  23  
  5.  Kroměříž  13  7  1  0  5  60:54  23 
  6.  Blansko  13  6  0  2  5  44:47  20 
  7.  Warrior  13  5  0  1  7  42:58  16 
  8.  Plumlov  13  4  1  2  6  43:63  16 
  9.  Uh. Brod  13  5  0  0  8  45:56  15 
  10.  Uničov  13  4  0  0  9  42:50  12 
  11.  V. Meziříčí  13  0  4  1  8  48:75  9 
  12.  V. Bíteš  13  2  0  1  10  32:54  7

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček



úterý 20. prosince 2011 Z REDAKČNÍ POŠTY / INZERCE12
Skvělí průmyslováci z Jedovnic

„Třikrát a dost“ praví jedna stará lidová moudrost. V žádném přípa-
dě však neplatí pro žáky SPŠ Jedovnice. Jejich suverénní a opakovaná 
vítězství v celostátní celoroční soutěži ve 3D modelování Solid Works 
budí respekt a obdiv. Svojí invencí a realizací projektů zastiňují své 
soupeře a odkazují je na místa mimo stupně vítězů. Dokazují tím, že 
i poměrně malá škola se v národním měřítku může prosadit, vychovat 
zdatné odborníky a porazit zástupce tisícihlavých kolosů, po kterých 
mnohdy volají úředníci v rámci ekonomické optimalizace sítě škol. 

Letošní vyhlašování výsledků koncem října v Hradci Králové opět pro-
běhlo pod nadvládou SPŠ Jedovnice. Posuďte sami. Prvenství získal Mi-
chal Šebela za bourací kladivo, druhé místo obsadil Pavel Čípek a jeho 
turbína, čtvrté místo patřilo Janu Jelínkovi s kotoučovou pilou a Tomáši 
Horkému s projektem Saphir 5 (více na www.spsjedovnice.cz).

V letošním ročníku jsme prvenství obhájili již potřetí a navázali tak 
na předchozí skvělé úspěchy našich průmyslováků. Trojité první místo 
z roku 2009 bude velmi obtížné pro další nástupce překonat, stejně jako 
vyměnit úvodní stránku společnosti SolidWorks 2011 v USA. 

Jmenovaným žákům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy, 
která je na ně patřičně hrdá.     SPŠ Jedovnice

Vánoční koncert v Doubravici 
Už se vám někdy stalo, že dlouho po odchodu z koncertu nebo muzi-

kálového představení vám stále v uších zněly překrásné melodie a písně, 
které jste tam slyšeli? Asi ano. A nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že 
toto se určitě přihodilo alespoň polovině návštěvníků Vánočního koncertu 
v Doubravici nad Svitavou. 

Píši článek, skládám větu za větou a v hlavě si stále jako fi lm přehrávám 
všechny koledy, muzikálové melodie a písně, dechovkové i orchestrální 
skladby, které zazněly při vystoupení Velkého tanečního orchestru ZUŠ 
Jedovnice. Ten pozval do Doubravice, stejně jako v roce minulém v tomto 
čase, místní klub důchodců. A volba to byla ta nejsprávnější. Skvělí mu-
zikanti pod vedením ředitele ZUŠ Josefa Škvařila dokázali svojí krásnou 
hudbou všechny přítomné svátečně naladit na nastávají čas vánoční. 

V páteční podvečer 9. prosince však potlesk v doubravickém kině nepa-
třil jen členům orchestru, ale také vynikajícím výkonům zpěváků Ludmily 
Dohnálkové, Anny Šídlové, Ondřeje Javorského a paní učitelky Hany Kor-
čákové, která kromě zpívání koncert také uváděla. Díky jejímu průvodní-
mu slovu se diváci o koledách, jejich skladatelích a o písních z muzikálů 
dozvěděli spoustu zajímavostí.

Pokud se tedy chcete správně předvánočně naladit, zjistěte, kde právě 
vystupují a určitě jejich koncert navštivte. Nebudete zklamaní! Za všechny 
vděčné diváky na závěr jedovnickým umělcům poděkovala předsedkyně 
klubu důchodců Jana Poláková a my ostatní děkujeme výboru KD Doub-
ravice nad Svitavou za to, že pro nás tak krásné vystoupení zajistil. 

 Eva Sáňková, kronikářka Doubravice nad Svitavou

,,Hvězdy se skládají na Velkej vůz  
a jedou k nám, jedou k nám.

Kdo lidem slovo bral, chleba i vůz, 
u Betléma jednou zůstane sám.

Čekáme na slunce, až přijede 
na saních, krásně a smutno je 
o Vánocích.    

Pastýři zaháněj ovečky svý, 
přijdou  i k Vám, přijdou i k Vám.

Zapálí svíčky a dál bez ptaní,  
zahrajou píseň Narodil se pán.“               

 PAVEL LOHONKA ŽALMAN

Prožijte vánoční čas plný štěstí, radostí a vůně cukroví s těmi, 
které milujete. V novém roce 2012 ať najdete to, 

co Vám ve starém chybělo. Hledejte světýlka naděje, 
optimismu a tolerance.         

Za ZŠ a MŠ  Lipovec   Mgr. Jaroslava Školařová

Přejeme vám všem, 
jimž je blízká myšlenka 
sociální spravedlnosti 
a práva lidí na důstojný život,
Vánoce plné pohody,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
v novém roce 2012
 OV KSČM Blansko 
  Zuzka Bebarová-Rujbrová

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vážení přátelé, přejeme Vám příjemné prožití 
vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho štěstí i 

úspěchů v roce 2012. 
Nej,nej,nejlevnější dovolená 

               CHORVATSKO – LÉTO 2012 
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme co nejlepší 

výběr místa pro strávení krásné dovolené. 

Svatojánský sbor koncertoval
Za nezvykle krásného prosincového počasí zavítal Svatojánský pě-

vecký sbor ze Svitávky do malebného kraje vinné révy – do Mikulovsko-
znojemské oblasti. Jeho první zastávkou bylo městečko Dolní Dunajo-
vice. Tam při slavné mešní mši třetí adventní neděli zazpíval v kostele 
zasvěceném sv. Jeronýmovi části Kyrie, Sanctus, Benedictus a Agnus 

ze skladby Missa Loreta od Adalberta Říhovského. Sbor dále přednesl 
skladbu Ó, slavná Panno Maria od Bohuslava Korejse a druhou Ó spa-
sitelná hostie od téhož autora. Na závěr zazpíval ještě Zum Sanctus od 
Franze Schuberta. 

Projetím kolem mohutných Mušovských jezer, která ještě nebyla za-
mrzlá, a na kterých sídlilo velké množství divokých kačen, se sbor pře-
sunul do Pasohlávek, kde při dopolední hlavní mši v kostele sv. Anny 
opakoval tytéž skladby. Obě mše sloužil P. Josef Kohoutek, sbor vedla 
Leontina Koryčánková a na varhany doprovázel Jiří Pohl. Po skončení 
mší následovalo společné přijmutí Těla Páně a prohlídka malebného 
kostelíka a jeho interiéru. Nemohu se nezmínit o zvláštnosti tvaru obět-
ního stolu, který je řešen jako studna včetně prohloubení do země. Byl 
zbudován v roce 1990. 

Po dopoledním zpívání se sbor přesunul do jídelny ke svátečnímu 
obědu. Zdařilý zájezd zakončilo přátelské posezení s diskuzí a posezení 
při kytaře s moravskými písněmi.  Miroslav Holík

Sportovní dopoledne na Citroënu 
V sobotu 3. prosince jsme navštívili Den otevřených dveří na Střední od-

borné škole a Středním odborném učilišti André Citroëna v Boskovicích. 
Učitelé tělesné výchovy nám nabídli aktivně se zapojit do sportovního so-
botního dopoledne. Vybaveni fl orbalovými hokejkami jsme se se dvěma 
družstvy vrhli do turnaje. Rozhodčí byli přísní, ale spravedliví. Z pěti druž-
stev jsme obsadili druhé a páté místo. Měli jsme možnost projít si celou 
školu, promluvit si se studenty, prohlédnout si vybavení učeben. Návštěva 
na škole se nám moc líbila a někteří naši spolužáci zvažují studium v nabí-
zených oborech.  Za žáky 9. ročníku Martin Holub IX. B

V Pamě  cích bilancovali hasiči
V sobotu 10. prosince se pamětičtí dobrovolní hasiči sešli na výroční 

členské schůzi v nové zbrojnici. Účast byla hojná a nálada výborná. Však 
se také mají čím chlubit. Více než třetinu obyvatel obce tvoří členové sbo-
ru. Hlavní funkcionáři ve svých zprávách podrobně informovali o celoroč-
ní činnosti. Byla to spousta akcí, které hasiči buď sami, nebo ve spolupráci 
s kulturním výborem organizovali. Zmíním jen ty hlavní - Masopust, Pá-
lení čarodějnic, stavění a kácení máje, májová pouť, dětský tábor, setkání 
rodáků, dětský den, výlov obecního rybníka, stavění vánočního stromu. 
Tou největší akcí bylo pořádání dalšího kola soutěže v požárním sportu. 
Pamětický pohár, letos pod novým názvem Kryštof cup – Velká cena Bla-
nenska 2011. Naši hasiči dokázali, že i s tak rozsáhlou akcí si dovedou 
poradit. Hodně práce i fi nančních prostředků bylo vynaloženo na opravy 
a úpravy výletiště Ve skale. 

Ne všechno se ale podařilo. I když členská základna čítá i 16 dětí, neby-
lo možné sestavit družstvo do hry Plamen, ve které v minulosti byly dosa-
hovány dobré výsledky. Věk dětí to zatím neumožňuje, ale i na to se chtějí 
hasiči zaměřit. V diskuzi po fi nanční zprávě a příspěvku revizorů se k práci 
hasičů pochvalně vyjádřil starosta obce i delegát okrsku Šebetov. V příštím 
roce oslaví hasiči 125. výročí svého založení. Přeji jim, aby jejich práce 
byla i nadále tak úspěšná a prospěšná, jako dosud.  František StaněkZelená se stonožkou

V loňském školním roce se mnozí žáci boskovické základní školy v ulici 
9. května pod vedením svých učitelů zapojili do výtvarné a literární soutěže 
Svatá Anežka Česká. Ta byla vyhlášena Arcibiskupstvím pražským a hnu-
tím Na vlastních nohou k 800. výročí jejího narození. Do Prahy doputovalo 
z celé republiky přes 2000 obrázků a téměř 100 literárních prací, které 
hodnotila odborná porota. Tak vznikla výstava s názvem Svatá Anežka 
Česká – genialita českého pedagoga. Experti zabývající se instalováním 
výstav kroutili hlavami, že mohly děti stvořit něco tak nádherného. Výsta-
va probíhá v prostorách Strahovského kláštera od 12. listopadu, kdy se 
její vernisáže zúčastnily i naše paní učitelky Jana Svobodová a Markéta 
Pospišilíková.

Všechny obrázky se do ambitu kláštera pochopitelně nevešly, ale my 
máme velikou radost, že naše dvě spolužačky – Zuzana Šperková ze II. B 
a Markéta Pospišilíková ze IV. C obdržely pamětní list podepsaný panem 
arcibiskupem Dominikem Dukou a paní Bělou Jensen. Toto ocenění jim 

bylo slavnostně předáno ve škole. Mezitím všichni naši úžasní stonožkoví 
žáci malovali vánoční přání, která se rozletěla do celého světa. Během 
Stonožkového týdne se podařilo do stonožkové kasičky shromáždit čtyři 
a půl tisíce korun, které byly odeslány na stonožkové konto.

Jako poděkování stonožkovým dětem, učitelům a příslušníkům Armády 
ČR za pomoc dětem ve válečných zónách byla v pátek 2. prosince sloužena 
panem arcibiskupem Dominikem Dukou mše svatá ke cti sv. Anežky České 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, na níž byla přítomna 
skupina našich žáků 2. až 9. ročníků v doprovodu pedagogů i několika 
obětavých maminek. Za lektorského vedení Marka Ebena a hudebního 
doprovodu Canti di Praga jsme byli poctěni nesením jednoho z obětních 
darů, který vyrobila báječná stonožková maminka – paní Blanka Matuš-
ková. Společně s Josefem Vágnerem jsme si zazpívali nejen Stonožkovou 
hymnu, ale i písničky, které spojují děti všech národů. Slavnost vrcholila 
zpěvem Svatováclavského chorálu, který v podání tolika dětských hlásků 
snad katedrála ještě neslyšela.

Pak jsme se vydali obdivovat obrázky našich kamarádů na výše zmíně-
nou výstavu do Strahovského kláštera, odtud na pozdní, ale chutný oběd 
a alespoň krátkou procházku adventní Prahou. Museli jsme se doslova 
prodírat davy lidí, kteří mířili mezi všudypřítomné stánky adventních trhů. 
Ale „slunce Kristovy lásky“, o kterém jsme zpívali v katedrále, zářilo jistě 
po zbytek tohoto krásného dne nejen z pana arcibiskupa Duky a paní Běly, 
ale i z každého z nás.  Jana Svobodová, ZŠ Boskovice, nám. 9. května

Jak bezpečně a správně jezdit
To bylo motto přednášky, kterou připravilo Nové sdružení zdravotně po-

stižených v Letovicích společně s Policií ČR na konec listopadu pro své 
členy, ale také pro všechny zdravotně postižené a seniory z Letovicka. 

Vizí sdružení je nejen pečovat o zdraví členů, případně zdravotně po-
stižených spoluobčanů, ale také informovat tuto cílovou skupinu, v tomto 
případě o oblasti dopravy po pozemních komunikacích. To přináší zlepše-
ní a ulehčení jejich života. Většina zdravotně postižených a seniorů jsou  

denně účastníky silničního provo-
zu. Dnes jsou silnice a dálnice pře-
tíženy nadměrným provozem, proto 
jsme usoudili, že je třeba se zdoko-
nalit ve znalostech novelizovaného 
zákona o silničním provozu. 

Přítomné zajímalo, jaké výhody 
a povinnosti vyplývají pro držitele 
označení 01, které je dnes označo-
váno jako parkovací karta. Dále 
nám vedoucí oddělení dopravní po-
licie v Blansku Martin Zajíček vy-
světlil různé složitější situace v do-
pravě. A to zejména ve městech, 
kde jsou obtížnější, a jak správně 
jezdit v jízdních pruzích. Vysvětleny 
byly také různé dotazy, týkající se 
běžných dopravních situací. Svým 
příspěvkem poučil přítomné také 
zástupce vedoucího oddělení poli-
cie v Letovicích Leopold Šindelář, 
který mluvil hlavně o situaci v na-
šem městě. 

Mluvčí policie ČR v Blansku Iva 
Šebková zase připomněla, jaké nástrahy na seniory čekají, když se různí 
podvodníci snaží při návštěvách v jejich obydlí podvodným jednáním tyto 
lidi okrádat. Závěrem lze konstatovat, že přednáška určitě splnila svůj účel 
a je nutno vyslovit zúčastněným policistům velké poděkování za jejich pou-
čení, které jistě využijeme v našem běžném životě.  Borek



radíme, stromky vždy zabalíme 
a pomůžeme i s naložením. 
Z okrasných nově - barevné 
jehličiny na kmíncích - velmi 
pěkné. Tel.: 608 734 126.

PRODEJ
Prodáme starší rohovou lavici 

120 x 170 cm, potah tmavozelená 
koženka za 800 Kč (možnost slevy). 
Tel.: 516 443 639.

Prodám družstevní byt 3+1 po 
rekonstrukci v Boskovicích, I. pod-
laží, ul. Otakara Kubína. Byt je na ti-
chém místě, velmi výhodně situován. 
Cena dohodou. Tel.: 606 253 545.

Dvoukolák velký s korbou, dět-
ský kulečník 45 x 75 cm ( karambol), 
4 ks nože na hoblovačku 500 x 35 x 4, 
2 ks nože na hoblovačku 500 x 15 x 3, 
chladící panel + kompresor do chla-
dírny, vše levně i jednotlivě, Zn. Urči-
tě se domluvíme. Tel.: 607 184 688.

Prodám rodinný domek 2+1 
k celkové rekonstrukci, plastová 
okna, podsklepený, dvorek, zahra-
da, lokalita Ostov u Macochy, cena 
700 000 Kč, při rychlém jednání sle-
va. Bez RK!. Tel.: 604 438 548.

Prodám vánoční stromky boro-
vice - 15 kusů. Mobil: 723 830 686

Prodám boty na běžky, použité 
i nové, více čísel. Tel.: 739 658 702. 

Prodám léčebnou dýni Hokaido.
Tel.: 732 779 990. 

Prodám Škoda Felicia Combi 
1,6 GLX, r.v. 1996, najeto 160 000 
km, Červená-tmavá, STK platná do 
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SLUŽBY

- prodej stavebního materiálu,
 obkladů a dlažeb,
 spojovacího materiálu,
 odpadního potrubí,
- zahradní program...
- autodoprava
www.stavebniny-stas.cz Te
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NAŠE NABÍDKA
Jakostní víno odrůdové  49 Kč/0,75 l
Muškát moravský, Veltlínské zelené, Ryzlink 
vlašský, Neuburské, Müller Thurgau, Modrý 

Rulandské modré rosé  149 Kč/0,7  l
Sauvignon   129 Kč/0,7 l
Grants  299 Kč/0,7 l
Veltlínské zelené Zemské  59 Kč/0,7 l

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU.

OCHUTNÁVKA SUDOVÉHO VÍNA
OD VINAŘSTVÍ KRIST ZDARMA

SLUŽBY

SLUŽBY

www.zlatastudna.wz.cz

Motorest Sebranice

nabízí možnost uspořádat

tel.: 516 462 850

Osobní automobil 
•
•
•
•
•
•
•
•

Nákladní automobil
•
•
•

Pojišťovací makléř  
Povinné ručení

Kontakt: tel.: 731 135 484, 516 833 184, e-mail: servis@maklera.cz

Přijmu řidiče osobáku na 
občasnou vypomoc (taxi) nejlépe 
duchodce, bydlište v Blansku 
podmínkou. Tel.: 602 786 025. 

DINERO zprostředkuje 
půjčky a hypotéky i na kon-
solidaci splátek, vyplacení 
dluhů i exekucí a dražeb od více 
investorů. Kompletní realitní 
a právní služby. Volejte 739 443 
544, www.dinero.cz.

Zahradnictví živa Lysice 
nabízí velký výběr ovoc-
ných stromků a keřů - kval-
itní sazenice, klasické odrůdy i 
novinky, zákura na ujmutí rost-
lin. S výběrem odrůdy vám po-

Vše pro nabíjení, údržbu, 
opravu, využití akumulátoru. 

Dobíječky, udržovačky. 
Nabíječky klasické, auto-
matické, invertorové, solární, 
pulsní, Startovací kufříky, 
vozíky, kabely. Testry, 
zkoušečky, odpojovače, zem-
nící pásky, svorky, kleště, oka. 
Autodoplňky. Měniče. 12–24 
V elektrospotřebiče. Wapky.  
www.berto.cz.

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce

Příští číslo Zrcadla 
Blanenska a Boskovicka 
vyjde v úterý 10. ledna. 

Využijte výhod a bonusů při 

uzavření objednávky na rok 2012 

ještě letos.

10/2013, eco daň zaplacena, nové 
zimní pneu, TZ, centrální zamykání, 
autorádio. Cena 17 000 Kč. Mobil: 
606 557 326.

Prodám cihlový RD 5+1 v obci 
Ráječko, dům je s garáží a terasou, 
ihned obyvatelný. Cena 990 000 Kč. 
Tel.: 725 053 848.

Prodám nové freestylové kolo 
(BMX) zn. Hoffmanbikes. Cena 
3 990 Kč. Tel.: 728 549 279.

Prodám zachovalé klempířské 
tabulové nůžky šířka 1 m. Tel.: 606 
584 735 nebo 516 472 693.

Prodám nový snowboard. 
Délka 148 cm cena 890 Kč. Tel.: 
728 549 279.

Prodám nové protipožární dve-
ře do bytu pravé, 90 cm, II. jakost, 
barva buk. Cena 1 500 Kč. Tel.: 
777 964 213.

Prodám svářecí soupravu /auto-
gen/, kompletní i s vozíkem, levně. 
Tel.: 604 517 482.

Prodám regály kovové (droge-
rie) a dřevěné (půda, sklep). Tel.: 
602 786 025.

Prodám dětské 3/4 kolo Fort-A-
cid, modré, jako nové. Cena doho-
dou. Tel.: 737 430 621.

Prodám Citroen Xantia 1.8ie r.v. 
1999, najeto 200 000 km, 4x airbag, 
abs, klimatizace, nové rozvody, brzdy 
stk do 10. 2012. Dobrý stav. Mobil: 
777 836 139.

Prodám rok starý plynový ohří-
vač vody ARISTON THERMOS 
100 lt, elektrický radiátor EOS 
GUNTHER 2000 W a 4 ks plynové 
topidlo WAW zn. Gamat 4000. Ceny 
dohodou. Mobil 737 647 155.

Prodám letiště, dva noční stol-
ky po boku, uložný prostor, čelo. 
vzor černo-fi alovo-šedý.Velmi za-
chovalé.cena 1500,-kč Blansko tel: 
604 389 346.

PRONÁJEM
Nabízím k pronájmu byt v Blan-

sku 3+1. Plocha 75 m2, zařízený, 
4. patro, výtah, balkon. Cena 6 000 Kč 
měsíčně+inkaso. Tel.: 602 705 841.

Pronajmu jeden prostorný po-
koj v 3+1 bytě v Blansko - Zborov-
ce. Cena 2 800 Kč za měsíc. Tel.: 739 
546 123. Dlouhodobě.

Pronajmu domek 2+1 v Bosko-
vicích. Tel. : 721 823 771.

Pronajmu (nejlépe dlouho-
době) pěkný a zařízený byt 
2+1 po částečné rekonstrukci na 
sídlišti Pod Oborou v Boskovi-
cích. Cena 8 000 Kč včetně in-
kasa. Kontakt: 606 783 678 nebo 
jurekdj@post.cz.

Pronajmu plně zařízený byt 
1+1 v Boskovicích. Volný od 1. 1. 
2012, cena 7 200 Kč vč. inkasa. Tel.: 
607 574 844.

Pronajmu zařízený byt 2+1 ve 
Skalici nad Svitavou. Volný od 1. 1. 
2012 nebo dohodou. Cena 8 000 Kč 
vč. inkasa. Tel.: 607 574 844.

Pronajmu byt 1+1 v Blansku 
u přehrady, téměř zařízený. Zasklený 
balkón, dům po revitalizaci. Od ledna 
2012. Telefon: 737 802 235. E-mail: 
aljur@centrum.cz.

Pronajmu častečně zařízený byt 
2+1 v Boskovicích v ul. Otakara Ku-
bína. Byt je po částečné rekonstruk-

ci. Cena 6 000 Kč + inkaso 3 000 Kč. 
Tel.: 606 253 545.

KOUPĚ
Koupím pšenici a ječmen, tel.: 

723 830 686.
Koupím levně set-top box. Tel.: 

776 101 004. 
Koupím brusle, pánské i dámské. 

Telefon.: 602 786 025
Koupím JAWU 250 nebo moped 

ATADION S - 11 i nepojízdné. Tel.: 
732 957 641 po 16 hod.

RŮZNÉ
Hledáme domov pro koťátka. Jsou 

zdravá a krásná. Tel.: 737 452 965.
Daruji za odvoz starší panelákové 

dveře. Rozměry: 2x pravé 80 cm, 2x 
levé 60 cm. Tel.: 777 964 213.

Doučování angličtiny! Stu-
dentka VŠ Aj nabízí doučování 
angličtiny. Doubravice nad Svita-
vou a okolí. Cena 150 Kč/60 min. 
Tel.: 774 673 366.

Hledáme domov pro nalezeného 
bílo-rezavého kocourka. Tel.: 608 
727 494, 732 556 856.

Rodina hledá byt nebo dům, 
platba hotově. Tel.: 722 940 998.

VÝROBA A PRODEJ ŘEZIVA
HRANOLY, LATĚ, PRKNA, VAZBY,

SUŠENÉ ŘEZIVO

679 11  DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

TEL./FAX: 516 432 791

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
     od 7. do 23. prosince

 PRODEJ RYB
       od 19. do 23. prosince
    (vánoční kapr, štika, pstruh, amur, 
              tolstolobik, sumec)

PRODEJNÍ DOBA
po-pá 8.00 - 18.00
so-ne 8.00 - 12.00

smrk od 45 Kč • 
borovice od 55 Kč• 
jedle, smrk stříbrný• 
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ZBAVTE SE JICH!
Potkanů, krys, myší, švábů, rusů, mravenců, faraonů, vos, molů, 
rybenek, blech, štěnic, plísní, virů, bakterií, plevelů, dřevomorky, 
červotočů a všech ostatních obtížných škůdců.
Provádíme vyklízecí práce vč. likvidace odpadu, ochranu proti holubím 
koloniím, nástřiky krovů proti dřevokazům, likvidaci nežádoucí 
vegetace, poradenskou činnost.

PAŘEZ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE  DESINSEKCE  DESINFEKCE

www.parez.cz

Vážení obchodní partneři 
a přátelé černohorského piva

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dovolte mi tedy, abych Vám touto cestou poděkoval za Vaši věrnost a přízeň, kterou jste v letošním roce projevili našemu pivu 
z Černé Hory. Zároveň bych Vám chtěl popřát příjemně strávené vánoční svátky, třeba i se speciální edicí Vánočního 

světlého ležáku, který jsme pro toto období připravili, nebo s Vánoční kolekcí 7 speciálů z celé naší pivovarnické skupiny. 
Do nového roku bych Vám rád popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

BOŘIVOJ BARTONĚK, Obchodní ředitel Pivovaru Černá Hora

pour féliciter

2012
Každý, kdo zodpovědně hos-podaří se svými inancemi, by měl vždy myslet na spoření a i-nanční rezervy. Tedy ukládání části svých peněžních příjmů, které pak vhodně využije v bu-doucnosti. A protože máme dnes nezměrné množství způsobů, jak s penězi efektivně pracovat a dobře své peníze investovat, je třeba se pořádně rozmýšlet, co s penězi uděláme.Banky a pojišťovny nabízí mnoho způsobů zhodnocení peněz a těmi nejjednoduššími jsou spořící účet, termínovaný vklad a garantovaný fond. Jsou to tři základní nástroje a mají určité nevýhody a určité výho-dy. Obecně se dá říci, že jsou to krátkodobější nástroje na zhodnocení vašich přebyteč-ných inančních prostředků.Všeobecně nejvýhodnější z nich je garantovaný fond, kte-rý má minimální garantované zhodnocení (například od spo-lečnosti Allianz 2,4%) a v pří-padě, že je výnos vyšší, připíše fond vyšší zhodnocení. Vaší jistotou tedy bude minimálních 102,4%.Dalším efektivním nástrojem inančního trhu je investiční životní pojištění. Výhodou in-

vestičního pojištění je přede-
vším výnos, který vám může 
přinést, a který je vyšší než 
v případě investičního kapi-
tálového pojištění. V případě, že si nesjednáte žádné připo-jištění, tak slouží pouze jako „spoření“, ovšem s právním statutem pojištění, tedy mož-ností daňových výhod. Velkou výhodou toho způsobu tvoření inančních rezerv je možnost připojištění zproštění od pla-

Myslíte na budoucnost…? Máte možnost volby…cení. V případě vážného zdra-votního stavu, či invalidity, pře-vezme pojišťovna placení vaší smlouvy za vás. Jestliže máte i zájem o zajištění rizik, tak při každém přelomu kalendářního roku se rizika zdražují, obecně zde platí pravidlo čím dříve si rizika pojistím, tím lépe. Zpracování osobního, rodin-ného, nebo firemního finanč-ního plánu je základem pro to, abyste si mohli splnit své cíle, zabezpečit svou rodinu a při-pravit se na možné horší časy. Na sestavení osobního finanč-ního plánu není nikdy pozdě. Doporučujeme osobní jednání s kvalifikovaným odborníkem.Jako kvali ikovaný odborník se s vámi rád setkám a poradím 

vám, jak správně postupovat, využít všechny typy státních příspěvků a také možnost ne-zdanitelného příjmu.
Vít Šaroun, 

Allianz pojišťovna a.s., vit-
saroun@seznam.cz, 

732 917 005
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kalendář akcíkalendář akcí
úterý 20. prosince úterý 20. prosince 

AKCEAKCE
Blansko - Bowling v 17 hod.: Posezení s psychologem Miroslavem Šamalíkem. 
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Předvánoční hraní v Ulitě. 
Valchov - U kaple v 17 hod.: Zpívání u kaple, pásmo koled dě   z MŠ a družiny.

DIVADLODIVADLO
Blansko - Dřevěný kostelík v 17 hod.: S odvahou krále, hraje Křesťanské ma-
ňáskové divadlo. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.
Boskovice v 19.30 hod. Rumový deník.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Základní umělecká škola v 18 hod.: Vánoční besídka žáků fl ét-
nové třídy L. Koryčánkové. 

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

středa 21. prosince středa 21. prosince 
AKCEAKCE

Adamov - MKS Ptačina v 17.30 hod.: Cestou necestou s M. Donu  lem.
Boskovice - Klub seniorů v 15 hod.: Nejlepší vanilkový rohlíček, soutěž. 
Boskovice - Městské lázně v 16 hod.: Plavecké závody pro členy plaveckého 
oddílu a přípravky, pořádá DDM Boskovice.
Olešnice - Kulturní dům v 16 hod.: Vánoční besídka žáků základní školy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Jeskyně zapomenutých světů 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Rumový deník.
Velké Opatovice v 17 hod. Medvídek PÚ.

KONCERTKONCERT
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Vánoční koncert, účinkuje pěvecký sbor Gym-
názia Blansko Perličky pod vedením Vladimíra Šenkýře.
Blansko - Sál okresního soudu v 17.30 hod.: Velký vánoční koncert ZUŠ Blansko. 
Boskovice - Evangelický kostel v 18 hod.: Vánoční koncert, účinkují PS No  čka, PS 
Hlaholky, 8 jistých, Chrámový sbor sv. Jakuba, Dětský sbor, Extrémní smyčce. 

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

čtvrtek 22. prosincečtvrtek 22. prosince
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky ve 12 hod.: Živý betlém Gymnázia Blansko, ve 
kterém vystoupí studen   prim a sekund Gymnázia Blansko a zazpívá pěvec-
ký sbor Perličky.
Boskovice - Městské lázně v 16 hod.: Vánoční plavání pro členy plaveckého 
oddílu a přípravky, pořádá DDM Boskovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mission: Impossible - Ghost Protocol.
Boskovice v 17 hod. Alvin a Chipmunkové 3.
Boskovice v 19.30 hod. Ocelová pěst.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Základní umělecká škola v 15.30 hod.: Vánoční besídka žáků 
klavírní třídy L. Golubkové. 
Jedovnice - Kulturní dům v 16.30 hod.: Vánoční koncert žáků ZUŠ Jedovnice. 

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

pátek 23. prosince pátek 23. prosince 
AKCEAKCE

Blansko - Radnice v 15 hod.: Betlémské světlo, doprovodní program v 15 
hod.: Perličky - pěvecký sbor blanenského gymnázia, v 16 hod.: Mar  ni 
Band - Zpívání Jezulátku, v 16.30 hod.: Křesťané města - Vánoční poděková-
ní, v 18 hod.: Vánoční vytrubování z balkonu blanenské radnice, v 19 hod.: 
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Restaurace PUNKVA

Radostné prožití svátků vánočních, v novém 
roce hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních 

úspěchů přeje městys Jedovnice

Šnek a spol. - Poklona Jezulátku, ve 20 hod.: Josef Kolář - Pepíno - Vánoční 
nálada s klarinetem.
Lhota Rapo  na - U vánočního stromu v 17 hod.: Hasičská předštědrove-
černí polévka. 
Lipůvka - Parkoviště v 16 hod.: Malý Štědrý den aneb Lipůvské vánoční sva-
řování na parkoviš  , ochutnávka punče při muzice. 
Velké Opatovice - Zádvoří pod lipou v 8 hod., u Ostřížků v 9 hod., u Zbořilů 
v 10 hod.: Vánoční koledování Malohanačky. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mission: Impossible - Ghost Protocol.
Boskovice v 17 hod. Alvin a Chipmunkové 3.
Boskovice v 19.30 hod. Ocelová pěst.

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

sobota 24. prosince sobota 24. prosince 
AKCEAKCE

Bořitov - Farský dvůr ve 14.30 hod.: Živý Betlém. 
Boskovice - Masarykovo nám. v 11 hod.: Polévka pro chudé a bohaté, cha-
rita  vní akce. 

Kořenec - Na návsi v 16 hod.: Štědrovečerní zpívání u vánočního stromu. 

KINAKINA
Boskovice v 10 hod. Alvin a Chipmunkové 3.

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

neděle 25. prosince neděle 25. prosince 
AKCEAKCE

Lazinov - Zátoka u obecního úřadu v 17 hod.: Vánoční zpívání.
Lysice - Zámek v 9 hod.: Vánoce na zámku, prohlídka vyzdobených komnat. 

KINA KINA 
Blansko v 15 a 17.30 hod. Alvin a Chipmunkové 3.
Blansko ve 20 hod. Mission: Impossible - Ghost Protocol.
Boskovice v 17 hod. Kocour v botách 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.

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

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Fotbalová hospůdka na hřiš   TJ ČKD Blansko v 18 hod.: Nedělní 
čaj o šesté. 
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Štěpánská diskotéka. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Štěpánský bál se skupinou Espuelas. 
Letovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Štěpánská zábava, hraje Medium. 

pondělí 26. prosincepondělí 26. prosince
AKCEAKCE

Boro  n - Hasičský sklípek v 9 hod.: Štěpánské střelby, soutěž ve střelbě ze 
vzduchovky. 
Bořitov - Za hasičskou zbrojnicí v 11 hod.: O putovní pohár velitele SDH 
Bořitov, soutěž v požárním sportu.
Boskovice - Zámek v 16 hod.: Vánoční kostýmované prohlídky, nutná rezer-
vace na tel.: 516 452 241 nebo info@zamekboskovice.cz.

Sebranice - Kulturní dům v 8 hod.: Vánoční turnaj ve stolním tenise pro 
neregistrované hráče. 
Světlá - Kulturní dům v 9.30 hod.: Vánoční turnaj ve stolním tenise.
Světlá - Kulturní dům ve 13.30 hod.: 0. ročník Štěpánského běhu Světlou.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Alvin a Chipmunkové 3.
Blansko ve 20 hod. Přizdis*áči.
Boskovice v 17 hod. Kocour v botách 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.

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

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

úterý 27. prosinceúterý 27. prosince
AKCEAKCE

Blansko - Hala TJ ČKD Blansko v 8 hod.: Štěpánský turnaj ve volejbale. 
Bořitov - Orlovna v 17 hod.: Vánoční turnaj v elektronických šipkách. 
Boskovice - Zámek v 16 hod.: Vánoční kostýmované prohlídky, nutná rezer-
vace na tel.: 516 452 241 nebo info@zamekboskovice.cz.
Rájec-Jestřebí - Tělocvična gymnázia v 9 hod.: Vánoční sportování pro dě   
i rodiče. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Alvin a Chipmunkové 3.
Blansko ve 20 hod. Přizdis*áči.
Boskovice v 17 hod. Kocour v botách 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.

středa 28. prosincestředa 28. prosince
AKCEAKCE

Boskovice - Zámek v 16 hod.: Vánoční kostýmované prohlídky, nutná rezer-
vace na tel.: 516 452 241 nebo info@zamekboskovice.cz.
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Rozloučení s rokem 2011. 
Úsobrno - Obecní dům v 9.30 hod.: Turnaj ve stolním tenise. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Sexána a Lexikon kouzel.
Blansko ve 20 hod. Šťastný Nový rok.
Boskovice v 17 hod. Velká vánoční jízda 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.

čtvrtek 29. prosincečtvrtek 29. prosince
AKCEAKCE

Lipůvka - Klubovna hasičky v 10 hod.: Hasičská zabíjačka. 
Voděrady - Kulturní dům v 8.30 a 12.30 hod.: Vánoční turnaj ve stolním 
tenise pro neregistrované a registrované hráče. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Sexána a Lexikon kouzel.
Blansko ve 20 hod. Šťastný Nový rok.
Boskovice v 17 hod. Velká vánoční jízda 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Šťastný Nový rok.

pátek 30. prosincepátek 30. prosince
KINAKINA

Blansko v 17.30 hod. Sexána a Lexikon kouzel.
Blansko ve 20 hod. Šťastný Nový rok.
Boskovice v 17 hod. Velká vánoční jízda 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Šťastný Nový rok.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Fotbalová hospůdka na hřiš   TJ ČKD Blansko v 19 hod.: Taneční 
večer, hraje Tom Sawyer Band. 
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Předsilvestrovská párty. 

sobota 31. prosincesobota 31. prosince
AKCEAKCE

Blansko - Kino v 15.30 hod.: Dětský Silvestr, soutěže, promítání Šmoulouvé 
3D, ohňostroj.
Bořitov - Orlovna v 19 hod.: Silvestrovská veselice s živou hudou. 
Cetkovice - Víceúčelové hřiště v 10 hod.: Silvestrovský fotbálek. 
Cetkovice - Náves ve 23.45 hod.: Silvestrovské setkání na návsi. 

Kunštát - Kulturní dům v 19 hod.: 
Oslava Silvestra.
Letovice - Náměs   ve 23 hod.: Ukon-
čení roku 2011 a přivítání nového 
roku 2012 s ohňostrojem. 
Lysice - Zámek v 9 hod.: Vánoce 
na zámku, prohlídka vyzdobených 
komnat. 
Šebetov - Zámecký park ve 24 hod.: 
Silvestrovsko-novoroční párty. 
Velké Opatovice - Letní kino v 16 
hod.: Silvestrovské promítání pro 
dě   + ohňostroj.
Veselice - Rozhledna v 10 hod.: Sil-
vestr na rozhledně.
Vilémovice - Obecní dům ve 12.30 
hod.: Silvestrovská polévka. 
 Pokračování na str. 16
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pondělípondělí úterýúterý středastředa čtvrtekčtvrtek pátekpátek sobotasobota neděleneděle
9.30 - 10.30
Hanka - E

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

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

19.00 - 20.00 19.45 - 20.45 19.45 - 20.45
Hanka Milan Honza

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

19. 9. 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 

S zaměřené na spalování tuků
Z hodina určená pro začátečníky 
E hodina endurance-vytrvalost 

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

Rezervace lekcí u jednotlivých instruktorů jsou závazné. Rezervované místo lze zrušit bez poplatku nejpozději 
do 14 hod. v den konání lekce. Uvolněné místo tak může být postoupeno náhradníkovi. Pokud se na objed-
nanou lekci nedostavíte nebo v případě nedodržení výše uvedených storno podmínek, bude objednaná lekce 
považována za odjetou a účtována v plné výši. Pokud objednáte více míst na jedno jméno, odpovídáte za 
všechna objednaná místa a dodržení storno podmínek. 

                        plavecká část            rekreační část
Úterý 

20. 12. 1100-1600 1830-2100 1100-1730 1830-2100

Středa 
21. 12. 630-830 1200-1600 1800-2100 1030-2100

Čtvrtek 
22. 12. 630-750 1200-1500 1830-2100 1100-1530 1830-2100

Pátek 
23. 12. 1000-2000 1000-2000

Sobota 
24. 12.
Neděle 
25. 12.
Pondělí 
26. 12. 1200-2000 1200-2000

Úterý 
27. 12. 1200-1400 1600-1730 1830-2100 1200-1400 1600-1730 1830-2100

Středa 
28. 12. 1000-1600 1700-2100 1000-1600 1700-2100

Čtvrtek 
29. 12. 1000-1730 1830-2100 1000-1730 1830-2100

Pátek 
30. 12. 1000-1600 1700-2100 1000-1600 1700-2100

Sobota 
31. 12. 900-1300 900-1300

Neděle 
1. 1.

MÍSTOMÍSTO 24. 12.24. 12. 25. 12.25. 12. 26. 12.26. 12. 31. 12.31. 12. 1. 1.1. 1.

Adamov 21:00 10:45 10:45 - 10:45
Bedřichov 20:00 10:45 10:45 9:00 10:45
Benešov 22:00 10:00 10:00 - 10:00
Blansko 23:00 7:00/8:45 7:00/8:45 16:30 7:00/8:45

Boskovice 22:00 7:00/9:00 7:00/9:00 16:00 7:00/9:00
18:00

Bukovinka - 9:00 9:00 - 9:00
Březina - 9:00 9:00 - 9:00

Cetkovice 21:00 10:00 10:00 18:00 10:00
Černovice 16:45 10:30 10:30 8:30 10:30 

Doubravice 22:30 9:45 9:45 16:00 9:45
Drnovice - 9:30 9:30 - 9:30
Jedovnice 16:00/23:00 7:30/10:30 7:30/10:30 18:00 7:30/10:30

Rudice 17:00 - - -
Senetářov - 11:00 - - -

Knínice 16:30 8:30 8:30 16:00 8:30
Kotvrdovice - - 11:00 - -

Křetín 14:30 8:15 8:15 10:30 8:15
Křtiny 15:57/22:00 7:30/10:30 7:30/10:30 23:00 7:30/10:30

Kunštát 22:00 8:00/11:00 8:00 16:00 8:00/11:00
Letovice 16:00/24:00 7:00/8:30 7:00/8:30 6:45 7:00/8:30

Letovice-klášter 7:30/22:00 10:30 10:30 18:00 10:30
Lipovec 17:00 7:30/10:30 7:30/10:30 16:00 7:30/10:30
Lysice 15:00/21:30 8:00 8:00 16:00 8:00

Kulířov - 9:00 - - 9:00
Němčice 20:00 9:00 9:00 - 9:00
Olešnice 14:30/22:00 8:00/11:00 8:00/11:00 17:00 8:00/11:00

Olomučany 16:00 10:45 10:45 - 10:45
Ostrov 

u Macochy 21:00 9:00 9:00 16:30 9:00

Petrovice 16:00 9:00 9:00 16:30 9:00
Rájec-Jestřebí 20:30 8:00 8:00 17:00 8:00

Sebranice 17:00 9:30 9:30 18:00 9:30
Sloup 22:00 7:30/10:30 7:30/10:30 - 7:30/10:30

Šošůvka 16:00 - - - -
Sulíkov 15:45 9:30 9:30 9:30 9:30

Svitávka 22:00 11:00 11:00 - 11:00
Vísky 16:00 8:00 8:00 16:00 8:00

Vysočany 22:00 9:00 9:00 - -
Žďárná 16:00 8:00 8:00 - 8:00

Bohoslužby o vánočních svátcích

M    BM    B

V   V   
      

čtvrtek 5. lednačtvrtek 5. ledna
Kř  ny - Společenský sál v 18.30 hod.: Jihoafrická republika, cestovatelský 
večer. 

Letovice - Kulturní dům v 18.30 hod.: Novoroční koncert, hraje Adamusovo 
Trio. 

pátek 6. lednapátek 6. ledna
Rájec-Jestřebí - Obřadní síň v 19.30 hod.: Novoroční koncert, hraje Morav-
ské klavírní trio, host Miki Isochi. 
Blansko - Městská knihovna v 18 hod.: Eva Juračková, kresby, vernisáž vý-
stavy. 

sobota 7. lednasobota 7. ledna
Kunštát - Kulturní dům v 19 hod.: Novoroční koncert s přípitkem, vystou-
pí Moravské klavírní trio a operní sólisté, host Miki Isochi, sólistka tokijské 
opery. 
Jedovnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Volejbalový ples. 
Lomnice - Sokolovna ve 20 hod.: Ples MO ČSSD. 
Cetkovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Společenský ples SDH Světlá.

neděle 8. lednaneděle 8. ledna
Boskovice - Zámecký skleník: Moravské klavírní trio a Miki Isochi. 
Cetkovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples Hasiči Světlá, hraje Mix Bosko-
vice. 
Letovice - Kostel sv. Prokopa v 15 hod.: Tříkrálový koncert letovických pě-
veckých sborů. 
Vanovice - Kulturní dům ve 20 hod.: 
Myslivecký ples, hraje Slza Petra 
Křivinky. 

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice 
minerálů a fosílií (každou neděli 
14 - 17 hod.) * Velké Opatovice - 
Moravské kartografi cké centrum: 
Mapová tvorba Jana Antonína 
Křoupala a Kartografi cká díla pro 
zrakově pos  žené. * Boskovice - 
Areál Hradní: Boskovická epopej 
(stálá výstava) * Boskovice - Mu-
zeum: Jiří Melantrich a Česká Bible 
(do 29. 1.) * Letovice - Galerie Do-
mino: Vánoční výstava betlémů (do 
21. 1.) * Kunštát - Informační cen-
trum: Betlémy Naděždy Parmové 
(do 20. 1.) * Boskovice - Zámecký 
skleník: Zuzana Pitnerová, portréty 
(do 22. 1.) * Blansko - Knihovna: 
Milan Sýkora (do 23. 12.).

kalendář akcíkalendář akcí
KINAKINA

Blansko v 15.30 hod. Dětský Silvestr.
Boskovice v 17 hod. Velká vánoční jízda 3D.

Boskovice v 19.30 hod. Šťastný Nový rok.
Boskovice - letní v 17 hod. Silvestr v letním kině.
Velké Opatovice - letní v 16 hod. Jak Žo  a pořádala slavnostní představení, 
v závěru promítání ohňostroj.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Silvestr 2011. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Silvestr. 
Úsobrno - Obecní dům ve 20 hod.: Silvestrovské posezení. 

neděle 1. lednaneděle 1. ledna
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 18 hod.: Novoroční ohňostroj. 
Kunštát - Nám. v 16 hod.: Přivítání nového roku, hraje Kunštátská dechov-
ka, v 17 hod.: Ohňostroj. 
Velké Opatovice - Klubovna KČT v 11 hod.: Novoroční výšlap. 
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