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Premiéra fi lmu Nickyho rodina byla plná emocí
Pavel Šmerda

T en zážitek v nich možná 
zůstane celý život. Vybra-
ní žáci ze Základní školy 

v Kunštátě se zúčastnili v Praze pre-
miéry fi lmu Nickyho rodina, který 
je volným pokračovaním slavného 
dokumentu Nicholas Winton – Síla 
lidskosti o záchraně 669 českých 
a slovenských dětí před transportem 
do koncentračních táborů za 2. svě-
tové války. A právě Nicholas Win-
ton, který letos oslaví už sto druhé 
narozeniny, byl na slavnostní akci v 

tel. 516 454 690
mobil: 737 231 500
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Letovičtí vyberou 
osobnost roku

Gymnázium přece jen
otevře dvě třídy

Reportáž z Rally 
Dakar

Rozhovor s účastníkem 
nejtěžší motoristické soutěže 
světa Petrem Vodákem.
 Více na str. 7

Sýpka změní 
podobu

Po herně squashe a bowlingu 
se podnikatel Chládek pustí 
do další aktivity.

 Více na str. 2

Minerva jde do 
semifinále

Skončila základní část 
krajské ligy, Boskovice 
obsadily třetí místo.
 Více na str. 12

Kongresovém centru v Praze osob-
ně přítomen.

„Před časem jsme se u nás zapo-
jili do projektu Síla lidskosti. Sbírali 
jsme ve škole a ve městě podpisy, aby 
byla Nicholasi Wintonovi udělena 
Nobelova cena za mír, zhlédli jsme  
fi lm o této mimořádné osobnosti, 
absolvovali besedy a další aktivity,“ 
vysvětlil iniciátor akce v kunštátské 
škole Ladislav Dostál, který se navíc 
osobně před dvěma lety společně 
s manželkou a synem zúčastnil natá-
čení fi lmu Nickyho rodina.

„Natáčení tohoto fi lmu byla pro 
mne první větší zkušenost před 
kamerou. Přivedl mě k němu můj 
manžel, s kterým jsme tam tvořili 
anglické adoptivní rodiče. Odnes-
la jsem si z toho nezapomenutel-

né zážitky. Úžasné bylo natáčení 
v Židovské obci v Josefově, předtím 
i kostýmní zkoušky na Barrandově 
a hlavně přístup celého štábu v čele 
s režisérem Matejem Mináčem,“ 
řekla Radka Dostálová. Jak podotkl 
její manžel, je pro něj velká pocta, 
že byl u zrodu tohoto skvělého fi l-
mu a navíc mohl pro svou rodinu, 
žáky školy i představitele města 
zprostředkovat vzácnou událost, 
setkání s režisérem Maťo Mináčem 
a Sirem Wintonem na premiéře fi l-
mu v Praze.

Že nejen setkání, ale i samotný 
fi lm byly pro kunštátské školá-
ky velkým emotivním zážitkem, 
dokládají následující ohlasy dětí, 
které nepotřebují větší komentář. 
 Pokračování na str. 13

Letovice - V Letovicích budou 
vybírat nejlepší osobnost nebo 
kolektiv za uplynulý rok. Tradiční 
anketu pořádá Kulturní a školská 
komise při Radě města Letovice. 
Kandidáty na toto ocenění mohou 
navrhovat obyvatelé města a jeho 
místních částí do patnáctého břez-
na. 

Podle místostarosty Letovic 
Radka Procházky je snahou ocenit 
člověka nebo kolektiv, který dosáhl 
v roce 2010 mimořádného úspěchu 

a přispěl tak k propagaci a prezenta-
ci města nebo osobnost, která svým 
celoživotním dílem významně při-
spěla k propagaci a prezentaci Leto-
vic. Návrhy se mohou vztahovat na 
oblast kulturní, školskou, sportovní, 
sociální, zdravotní či životního pro-
středí. 

Slavnostní vyhlášení ankety bude 
součástí koncertu v rámci festiva-
lu Hudební slavnosti 2011, který 
se bude konat na přelomu května 
a června.  (hrr)

Zateplení školy 
ve Sloupu

začne v březnu
Sloup - Již v březnu se začne 

zateplovat budova sloupské základ-
ní školy. 

„Dodavatelská fi rma PROSTAS 
z Prostějova, která vyhrála výběro-
vé řízení, je, jak se říká, nažhavená 
na práci. Vysoutěžila se podstatně 
nižší cena, než s jakou jsme počí-
tali. Znamená to pro nás příjemný 
fakt, že si místo desetimilionové-
ho úvěru budeme brát jen zhruba 
poloviční,“ těší starostu Josefa 
Mikuláška. 

Místo plánovaných třiceti mili-
onů bude stavba totiž stát o deset 
méně. (bh)

Oprava skončila,
zeď u kostela 

už nepadá
Letovice - V Letovicích skonči-

la kompletní oprava zdi před prů-
čelím konventního kostela svatého 
Václava. 

Na více než dvě stě padesát let 
staré zdi se měly původně rekon-
struovat jen poničené omítky. Po 
jejich odstranění se ale zjistilo, 
že zeď je v havarijním stavu celá. 
Na řadu tedy přišlo její rozebrání 
a stavba nové. 

Práce probíhaly pod dohledem 
stavebního úřadu a Národního 
památkového ústavu v Brně. Cel-
kové náklady se vyšplhaly na zhru-
ba 1,7 milionu korun.  (hrr)Osobnost. Nicholas Winton při premiéře.  Foto archiv 2media.cz

Mladkov - Lidé, kteří si oblíbi-
li rohlíky a chleba z mladkovské 
pekárny, je od letošního roku shání 
v obchodech marně. Pekárna totiž 
k jednatřicátému prosinci ukončila 
činnost. Přerušila se tak tradice, 
která trvala od třicátých let minu-
lého století. 

„Po odchodu do důchodu jsem 
si říkal, že už jsem se napracoval 

dost a je čas na aktivní odpočinek. 
Nějakou dobu jsem ještě přeslu-
hoval, poté se mně podařilo najít 
zájemce, který si pekárnu pronajal. 
To bylo loni v lednu. Po roce se ale 
rozhodl své podnikání ukončit. Já 
už se do pečení pouštět nebudu. 
V dnešní těžké době asi není ani 
žádná šance, že by se našel někdo, 
kdo bude fi rmu provozovat dál. 

Hledal jsem, ale zatím marně,“ 
popsal majitel pekárny Pavel Pal-
me starší. 

V Mladkově přišlo o práci cel-
kem pět lidí. Podle Palmeho je nyní 
ruční pečení v nevýhodě a těžko si 
hledá místo na trhu. Ničí ho přede-
vším velké obchodní řetězce. „Kla-
sická ruční práce se teď nikomu 
nevyplatí.  Pokračování na str. 5

Pekárna v Mladkově skončila

Bohumil Hlaváček

Blansko - Rozhodnutí Rady 
Jihomoravského kraje omezit počet 
nově otevíraných tříd víceletých 
gymnázií vyvolalo neobyčejný roz-
ruch. A to i v našem regionu, pro-
tože to blanenské mělo mít od nové-
ho školního roku jednu primu místo 
dvou, jak bylo plánováno. 

„Je to nešťastné rozhodnutí, přišlo 
navíc pozdě, měli jsme již nakoupe-
ny pomůcky pro dvě třídy,“ reago-
val bezprostředně po něm ředitel 
Pavel Henek. V následujících dnech 
byl doslova bombardován telefoná-
ty rodičů, kteří chtěli svoje děti do 
prvního ročníku víceletého gym-
názia zapsat. Minulé pondělí byla 
v rámci dne otevřených dveří pode-
pisována petice na odvolání tohoto 
kroku. „Hodinu poté, co jsem pod 
ni napsala svoje jméno, mi volal 
manžel, že hejtman rozhodnutí rady 

revokoval,“ uvedla jedna z mami-
nek. Opravdu se tak stalo.

Po seznámení se všemi dostup-
nými informacemi svolal totiž 
hejtman Jihomoravského kraje 
Michal Hašek na tento den koaliční 
jednání. V jeho rámci byl projednán 
návrh na další postup v optimaliza-
ci středních škol včetně dostateč-
ného prostoru pro komunikaci se 
školami a na politickou i odbornou 
debatu uvnitř kraje, se samospráva-
mi měst a obcí, školami i s rodiči. 
Na základě tohoto jednání Hašek 
pozastavil usnesení rady v ome-
zení výkonů škol víceletých gym-
názií s cílem eliminovat nejasnosti 
v počtu a místě otevřených tříd. 
„Toto rozhodnutí je jednoznačným 
sdělením pro rodiče a žáky základ-
ních škol, že se mohou nadále 
připravovat na přijímací řízení do 
prvních ročníků bez nutnosti rych-
lého hledání jiného gymnázia nebo 

jiné alternativy,“ uvedl. Jak dodal, 
proces optimalizace, jehož cílem je 
zefektivnění a zkvalitnění střední-
ho školství Jihomoravského kraje 
v důsledku rozporu mezi kapacita-
mi středních škol a vývojem popu-
lační křivky žáků vycházejících 
z 9. tříd základních škol, se tím ale 
nezastavuje.

Místostarosta Blanska Jiří Crha, 
v jehož kompetenci je i oblast škol-
ství, je teď spokojen. „Předcho-
zí usnesení rady nerespektovalo 
potřeby menších měst a jejich okolí 
v regionu. Z jedenácti plánovaných 
zrušených prim měla být jen jed-
na v Brně. Nedovedu si představit 
rodiče z Blanska nebo nějaké vesni-
ce v sousedství, kteří by svoje dva-
náctileté dítě posílali za dojížděním 
na školu do Brna, jak si to někdo 
představoval z hlediska spádovos-
ti,“ poznamenal. 

 Pokračování na str. 15

Lidé si užívali lyžování v OlešniciLidé si užívali lyžování v Olešnici

Zábava. Lyžařský areál v Olešnici přilákal uplynulý týden stovky milovníků zimních radovánek. Hlavně děti  pak 
využily páteční pololetní prázdniny.  Foto Radim Hruška



Pavel Šmerda

Svitávka - 
Výstavba ČOV 
a kanaliza-
ce, dokončení 
bytového domu 
a zateplení 
budovy základ-
ní školy. To 
jsou hlavní akce 
letošního roku ve Svitávce. „Správa 
a údržba silnic bude navíc pokra-
čovat s novým propojením centra 
městyse se silnicí I/43,“ řekl staros-
ta Martin Cetkovský.

Tak začněme postupně. Jak to 
vypadá s výstavbou kanalizace 
a ČOV?

Úspěšně jsme dokončili všechna 
výběrová řízení a vybrali dodava-
tele stavby. Předpokládaná hodno-
ta díla byla bez DPH 125 milionů 

korun, akci se nám podařilo vysou-
těžit za 95 milionů korun, takže 
jsme výběrovým řízením dokázali 
ušetřil 30 milionů. V současné době 
už jen čekáme, až nám Státní fond 
životního prostředí zašle smlouvu 
o fi nancování akce. Stavební práce 
budou zahájeny 1. března na ČOV 
a postupně i na kanalizaci. Ukon-
čení akce by mělo být do 30. 6. 
2013. 

Jedná se o největší investi ční 
akci v dějinách Svitávky, která se 
asi neobejde bez komplikací. Jak 
jste na ně připravení?

Chystáme plán výstavby, aby Svi-
távka byla vždy průjezdná a nezko-
labovala místní doprava. Jednotlivé 
větve se budou dělat tak, aby se 
obyvatelé mohli rozumně dostávat 
ke svým nemovitostem. Musí se 
samozřejmě připravit na ztíženou 
situaci, ale uděláme všechno pro to, 

aby se jich stavba dotkla co možná 
nejméně. Už před volbami jsme 
dělali velké sezení, sezvali jsme 
občany, byl tady projektant, řeši-
li jsme konkrétní věci, aby každý 
věděl, co ho čeká. Většina rozum-
ných lidí chápe, že je to v dnešní 
době pro tak velkou obec nevyhnu-
telná záležitost. Cokoliv chceme 
nyní realizovat stran výstavby, tak 
máme od Povodí Moravy stanovis-
ko, že pokud nebude centrální ČOV, 
tak to nedoporučuje. 

Naproti  školce a zdravotnímu 
středisku dokončujete bytový 
dům. V jaké je fázi?

Ačkoliv termín dokončení byl 
původně stanoven až na listopad 
2011, počítáme s tím, že v březnu, 
nejpozději v dubnu, by měla být 
podstatná část hotová. Od 1. května 
nebo od 1. června tam budou bydlet 
nájemníci.

Už je obsazený?
Byty ještě nejsou přidělené, 

ale stavební komise už ze zájem-
ců vybrala. V první fázi budeme 
s nájemníky uzavírat smlouvu na 
dobu určitou, abychom se vzájemně 
poznali, hlavně stran placení nájmů 
a dodržování pořádku. 

Můžete bytový dům trochu 
představit?

Jeho stavba přišla na dvacet 
milionů korun, asi 8,3 milionu 
činila státní dotace, 8,5 milionu 
máme úvěr, který budeme splácet 
z výnosu z nájemného, tři miliony 
byla naše obecní investice, která 
zahrnovala přeložky sítí a úpravy 
okolí. Bytový dům zahrnuje cel-
kem 13 startovacích bytů, jedenáct 
je 2+kk do velikosti 55 m2, dva 
jsou 3+kk do 70 m2. Máme v těch-
to místech docela problémy s par-
kováním, takže tam vznikne i 15 

– 20 nových parkovacích míst. Ty 
budou využívat i rodiče, kteří vozí 
děti do školky a lidé navštěvující 
zdravotní středisko. 

Co další akce?
Pracuje se na zateplení školy. 

Jedná se o výměnu oken a dveří, 

zateplení stropů a fasády. Začali 
jsme už v listopadu, v únoru nebo 
v březnu budeme pokračovat, plá-
novaný termín dokončení je do 
31. července, ale počítám s tím, že 
to bude možná o měsíc dřív. Prá-
ce nijak neomezí výuku ve ško-
le. Vysoutěžili jsme cenu asi šest 
milionů korun, dotace ze Státního 
fondu životního prostředí činí 60 
procent. Žádáme ještě o dotaci na 
zateplení mateřské školy, ale tam 

jsme zatím neuspěli. Na podzim 
má být ještě jedna výzva v rámci 
akce Zelená úsporám, tak to zku-
síme znovu.

Už loni začala úpravou náměstí  
první etapa přeložky silnice, která 
spojuje centrum Svitávky se silnicí 
I/43. Bude pokračovat i letos?

Ano. První etapa, která zahrnova-
la úpravu náměstí a křižovatky na 
náměstí, je dokončená, od 1. dub-
na začne další část. Spočívá ve 
výstavbě nové silnice z náměstí až 
po železniční podjezd. Délka je asi 
250 metrů, rozpočtové náklady jsou 
13 milionů korun a práce by měly 
být za tři čtyři měsíce hotové. Akci 
platí prostřednictvím kraje Správa a 
údržba silnic, my se na ní budeme 
podílet asi milionem z našeho roz-
počtu na chodníky, obrubníky a část 
veřejného osvětlení. 

 Pokračování na str. 7
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Svitávka se už letos dočká lepšího propojení se silnicí I/43

Známý podnikatel Vlasti mil Chládek se netají svým euroskepti cismem

Sýpku čekají brzy velké změny

náš rozhovornáš rozhovor

KRIMI KRIMI

Trestných činů 
i nehod loni 

o něco přibylo
Blanensko a Boskovicko - V loň-

ském roce v blanenském okrese 
přibylo trestných činů. Odehrálo se 
jich celkem 1 631. Co se týká obec-
né kriminality, bylo spácháno 1172 
činů (v roce 2009 – 1095), objas-
něno pak 420 (344). Násilná krimi-
nalita má klesající tendenci. V roce 
2010 policisté vyšetřovali 119 činů, 
v roce 2009 jich bylo o čtyři více. 
V minulém roce byly v blanenském 
okrese spáchány dvě vraždy, stejně 
jako předloni. Vzrostla majetková 
888/815 i hospodářská kriminalita 
145/140. 

Lepší čísla nezaznamenali ani 
dopravní policisté. V našem okre-
se se stalo 404 (v roce 2009 – 337) 
nehod. Zemřelo při nich čtrnáct lidí, 
dvaadvacet jich bylo zraněno těžce 
a 221 lehce. Při nehodách vznikla 
škoda za asi 26,7 milionu korun. 
Podle statistiky bylo loni na silni-
cích o jedno úmrtí více než v roce 
2009, ale o 9 těžkých a 13 lehkých 
zranění méně. Nejčastějšími příči-
nami byly podle policistů nespráv-
ný způsob jízdy a rychlost.  (hrr)

U řidičů objevili 
alkohol a drogy

Blanensko a Boskovicko - Ve 
čtvrtek 26. ledna policisté v Blansku 
kontrolovali Ford Escort. Dechová 
zkouška u jeho třiadvacetiletého 
řidiče sice nenaznačila žádný pro-
blém, ale policistům se přece jen na 
mladíkovi něco nezdálo. Speciální 
tester na drogy po deseti minutách 
odhalil, že mladý muž usedl za 
volant pod vlivem návykové látky 
- amfetaminu. Řidič pak následně 
sám policistům přiznal, že předcho-
zího dne užil pervitin.

„Bohužel tento případ není na Bla-
nensku za poslední měsíc ojedinělý. 
Policisté od začátku roku při kont-
rolách na silnicích odhalili celkem 
čtyři řidiče, kteří usedli za volant 
po užití drogy, ve třech případech se 
jednalo o pervitin, v jednom případě 
o extázi. Zaznamenali ale také nepří-
liš optimistické číslo v počtu opilých 
řidičů,“ uvedla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková. 

Podle ní od začátku roku nachy-
tali muži zákona osmnáct opilých za 
volantem, z toho čtyři měli v dechu 
více než jedno promile alkoholu. 

„Rekordmanem měsíce ledna pak 
byl čtyřiatřicetiletý řidič osobního 
vozu Škoda Felicia, jehož policisté 
kontrolovali 12. ledna kolem čtvrt 
na devět ráno v Kunštátě. Dechová 
zkouška u něj ukázala 2,53 promile 
alkoholu v dechu. Řidič se netajil 
tím, že vypil předchozí večer šest 
dvanáctistupňových piv, rum a ab-
sint,“ doplnila Šebková.  (hrr)

Měl zablokovaný 
řidičák, ale jezdil

Letovice - Na nerespektování sku-
tečnosti, že nesmí až do roku 2012 
usednout za volant, doplatil v Leto-
vicích jednadvacetiletý řidič Škody 
Felicia. V pátek 28. ledna v časných 

ranních hodinách ho totiž zastavila 
policejní hlídka. Ta zjistila, že má 
mladý muž platné tři blokace řidič-
ského oprávnění pro všechny skupi-
ny. Řídit auta tak nesměl až do srpna 
roku 2012. Policisté muži zakázali 
další jízdu a nyní je podezřelý ze spá-
chání trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí.  (hrr)

Zloděj si z chaty
odnesl nářadí

Malá Lhota - Nářadí a nástroje 
za třiadvacet tisíc korun si odnesl 
zloděj z chaty v Malé Lhotě. Do-
vnitř se dostal po rozbití okna, a pak 
kradl. Nyní je podezřelý ze spáchá-
ní trestných činů krádež a porušová-
ní domovní svobody.  (hrr)

Akce Úkryt
byla úspěšná

Blanensko a Boskovicko - Tři 
dny pátrali policisté na Blanensku 
a Boskovicku po pachatelích trestné 
činnosti a pohřešovaných. Během 
akce Úkryt zaměřili pozornost na 
ubytovny a ubytovací zařízení, ale 
také na okolí autobusových a vla-
kových nádraží a další místa, kde se 
vyskytují bezdomovci nebo jiné oso-
by, které se dlouhodobě nezdržují 
v místě svého trvalého pobytu. 

Policisté prověřili možný pobyt 
u čtyřiatřiceti lidí a zkontrolovali 
devět hotelů a ubytoven. Během tří 
dnů se podařilo vypátrat například 
pětapadesátiletého muže, na něhož 
byl od listopadu roku 2009 vydán 
příkaz k zatčení. K soudu byl dodán 
také čtyřiačtyřicetiletý muž, na kte-
rého byl v minulosti rovněž vydán 
příkaz k zatčení. Další vypátranou 
osobou byla sedmnáctiletá dívka, po 
níž bylo vyhlášeno pátrání koncem 
loňského roku. Po nalezení byla pře-
dána rodičům.  (hrr)

Z auta zmizely 
osobní doklady
Olomučany - Do auta Volkswagen 

Caddy zaparkovaného v Olomuča-
nech se v noci na středu 26. ledna 
vloupal zloděj. Rozbil přední okén-
ko, a poté z auta ukradl peněženku 
s různými doklady, ale také platební 
kartu a fi nanční hotovost přes tisíc 
korun. Celkem tak způsobil škodu 
ve výši dva a půl tisíce korun.  (hrr)

Auta skončila 
na střeše

Blanensko a Boskovicko - Sníh 
na silnicích blanenského okresu 
zaskočil ve středu 26. ledna ráno 
dvě řidičky osobních aut. Čtyřia-
padesátiletá žena za volantem vozu 
Hyundai Getz projížděla po silnici 
mezi Žďárnou a Ludíkovem. Kvůli 
nepřiměřené rychlosti dostala smyk, 
vyjela ze silnice a auto skončilo na 
střeše. Nehoda se obešla bez zraně-
ní, vznikla ale škoda asi osmdesát 
tisíc korun. Na střeše skončilo po 
smyku také auto Renault Clio na sil-
nici Brno-Svitavy. V blízkosti Perné 
s ním havarovala čtyřicetiletá řidič-
ka. Na autě způsobila škodu kolem 
šedesáti tisíc korun.  (hrr)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Známý podnikatel 
Vlastimil Chládek, ředitel a jedna-
tel Dopravních staveb Brno, se roz-
hodl po vybudování herny squashe 
a bowlingu rozšířit svoje blanenské 
aktivity.

Koupil jste objekt Sýpky u bla-
nenského zámku. Je tajná částka?

Není. Bylo to šest a půl milionu 
korun. Přihlásil jsem se jako zájem-
ce a dohodl se s vedením radnice. Je 
nutno říci, že budova je v havarij-
ním stavu a budu muset nyní inves-
tovat ještě několikanásobnou sumu, 
abych ji uvedl do stavu podle mých 
představ. Doporučuji se podívat na 
sklepení, kde kvůli vodě hrozila 
totální devastace. Práce již započa-
ly, není to jednoduché. 

Jak jste přišel na nápad na tuto 
investi ci?

Je to již několikátá moje podobná 
iniciativa. Nejdříve to bylo víceúče-
lové hřiště v Krasové, kde bydlím, 
pak již zmíněný squash a bowling. 
Dokázal jsem, že to jsou projek-
ty, které mají hlavu a patu, ostatně 
poslední z nich získal i ocenění 
Stavba Jihomoravského kraje. Prá-
vě budova bowlingu mi přirostla 
k srdci. 

Dá se to chápat tak, že investi ce 
do Sýpky souvisí s tí mto objektem?

Určitě. Chybí k němu ubytovací 
kapacity, proto jsem se pro ni rozho-
dl. Nemít bowling, nepouštěl bych 
se do toho, to je jasné. Má to logiku. 

Díky němu jsem získal spousty přá-
tel, poznal zajímavé lidi, to jsou hod-
noty, které se nedají měřit penězi.

K jakým zásadním změnám 
v Sýpce dojde?

Nejcennější část – přízemí, byla 
věnována kuchyni a skladovacím 
prostorám. Neefektivně využité. 
Teď vybouráváme spodek. Vznik-

ne zde jeden velký klenbový sál, 
kde bude restaurace, taková pěkná 
pivnice. Prostor zaměřený na pivo, 
ale ne nějaká ratejna, samozřejmě. 
V prvním patře vznikne velký sál 
pro slavnostní okamžiky – svatby, 
večírky, pohřby, promoce, konfe-
rence, fi rmní akce. Znovu v celém 
půdorysu. Ve druhém patře a pod-
kroví vyroste asi deset originálních 

pokojů, s jejichž vzhledem si pohrá-
vám, chci jim vtisknout svoji duši 
a povahu. Veškeré zázemí včetně 
moderní kuchyně bude v přístavbě, 
která vznikne vedle. A ještě jsem 
zapomněl na suterén, kde býva-
la diskotéka. Tam plánuji pivoté-
ku, něco pro fajnšmekry, takové 
dotažení pivního programu. 

 Pokračování na str. 5

Prnka slaví 85. narozeniny

Budoucí podoba Sýpky.  Vizualizace archivBudoucí podoba Sýpky.  Vizualizace archiv

Výročí. Osmdesáté páté naroze-
niny oslaví 14. února emeritní farář 
chrámu Jména Panny Marie ve 
Křtinách P. Tomáš Prnka. Po absol-
vování studia ho práce přivedla na 
několik míst jižní Moravy. Od roku 
1966 působil v Adamově a po sedmi 

letech byl jmenován administráto-
rem ve Křtinách. Nyní působí nadále 
ve Křtinách jako farní vikář po boku 
nového faráře P. Jana Peňáze.

Jméno Tomáše Prnky většina lidí 
spojuje s jeho nevšedním úsilím 
o údržbu křtinského kostela. Díky 
jeho aktivitám začaly a pokračují 
náročné restaurátorské práce a jeho 
zásluhou je chrám právem nazýván 
Santiniho perlou Moravy. Zásluhou 
Tomáše Prnky se také ambit chrámu 
honosí největší zvonohrou ve střed-
ní Evropě. Farníci, a nejen oni, si 
ho cení pro jeho laskavost, lidskost, 
chápavý přístup a lásku k místu, 
v němž tolik let působí. Přidáváme 
se ke gratulantům zejména s přáním 
pevného zdraví a neutuchajícího elá-
nu.  Redakce Zrcadla

Knínice - Několik investičních 
akcí připravují letos v Knínicích. 
Nyní probíhá částečná rekonstruk-
ce úřadu. Vnitřní prostory dostávají 
dosud chybějící sociální vybavení. 
Přibude také kuchyňka a zejmé-
na toalety. Budovu navíc čeká na 
jaře zateplení včetně výměny oken 
a nové fasády, kdy asi jeden milion 
korun městys čerpá z dotace Operač-
ního programu Životní prostředí. 

„Největší investiční akcí letošní-
ho roku je rekonstrukce sportovního 
areálu. Jedná se o fotbalové hřiště, 
které dostane nový travnatý povrch 
včetně zavlažování. Proběhne také 
oprava zázemí kabin a kompletní 
rekonstrukce tenisového kurtu, kte-
rý je v současné době nefunkční. 
Na místě vznikne také zázemí pro 
seniory a dětské hřiště. Akce přijde 
na zhruba tři miliony korun. Do 

budoucna počítáme i s výsadbou 
zeleně. Součástí areálu bude navíc 
i dráha pro soutěže hasičů,“ vysvět-
lil starosta Knínic Zdeněk Kříž.

Na své si přijdou také zájmo-
vé organizace a spolky. Městys 
totiž nově zavádí grantový systém 
na podporu kultury, tělovýchovy 
a sportu. V rozpočtu jsou již vyčle-
něné prostředky a v současné době 
se připravují jednoduchá pravidla. 

To ale není zdaleka všechno. 
V Knínicích začali přípravu nové-
ho územního plánu, chtějí vytvořit 
nové rozvojové lokality pro byd-
lení, ještě letos zahájí pozemkové 
úpravy a zabývají se i celkovým 
odkanalizováním městyse. 

„Každý rok počítáme s vyčleně-
ním minimálně dvou milionů korun 
na opravy místních komunikací,“ 
doplnil starosta.  (hrr)

Fotbalové hřiště dostane zbrusu nový povrch

Optimalizace škol přijde
na řadu na konci března

Brno, region - Ani blanenskému okresu se nevyhne připravovaná opti-
malizace středních škol. V současné době probíhají diskuze mezi Jiho-
moravským krajem, školami, městy a rodiči. Krajské zastupitelstvo se 
bude problematice věnovat koncem března. „Optimalizace škol v Jiho-
moravském kraji, stejně jako ve všech krajích republiky, je vzhledem 
k demografi ckému vývoji nutností. O konkrétních školách zatím nelze 
mluvit, vše je ve stadiu posuzování,“ uvedl mluvčí Jihomoravského kraje 
Jan Chmelíček.  (hrr)

Lidé přijdou o jeden spoj
Boskovice - Vedení Boskovic se nepodařilo obhájit autobusový spoj, 

který navazoval na rychlík z Prahy přijíždějící po třiadvacáté hodině do 
Skalice nad Svitavou. Cestující se tak nově musí dostat do města po vlast-
ní ose. Podle vyjádření Jihomoravského kraje není možné v současné 
době zřídit novou linku. Boskovičtí by si ji tak museli platit sami, na což 
nemají peníze. Zástupci města se obrátili i na Ministerstvo dopravy ČR, 
ale také bezvýsledně.  (hrr)
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Malý Davídek dostal 
k narozeninám dárek, odletěl 
si zatančit do Hollywoodu

V.I.P.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

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

Tato strana by nemohla vznik-
nout bez vás, tedy našich čtenářů. 
Proto budeme rádi za jakýkoliv 
typ na reportáž ze zajímavé akce, 
fi remního večírku, posílat nám 
můžete ale také vaše fotografi e se 
známými osobnostmi a další. Zají-
mavé ti py odměníme.

Věříme, že stránka V.I.P. Zrca-
dlo přinese další oživení do naše-
ho - vašeho oblíbeného periodika 
a získáte zde informace, které 
v běžných regionálních novinách 
nanajdete. 

 Pavel Šmerda, šéfredaktor 
 Zrcadla Blanenska a Boskovicka

Zdeněk Moravec: 
Amerika je zatím 

ve hvězdách
Zdeněk Moravec, blanen-

ská část dua silové gymnasti ky 
 DaeMen, které vyhrálo nedáv-
nou televizní soutěž Česko Slo-
vensko má talent, zatí m netu-
ší, kdy se uskuteční americké 
angažmá v Las Vegas, které bylo 
součástí  první ceny. „Přiznám se, 
že zatí m nic nevíme. Manažer 
Slávik si s námi dal již několik 
schůzek, naposledy měla být 
minulý týden v Brati slavě, ale na 
poslední chvíli ji zrušil esemes-
kou,“ krčí rameny. Pro oba bor-
ce je to zatí m trochu zklamání. 
„Mysleli jsme si, že to bude lépe 
připraveno, uvidíme, co z toho 
bude,“ nevzdává se.

DaeMen však o vystoupení 
v lednu neměli nouzi. „Jednalo se 
o různé V.I.P. večírky, otevírali jsme 
klub v Táboře, dělali nějaké šoty 
pro Primu a televizi JOJ. Nechy-
běly různé rozhovory a focení pro 
módní či ženské časopisy. Nezdá 
se to, ale zabere to někdy i celý 
den,“ popisuje začátek letošního 
roku Zdeněk Moravec. (bh)

Krásky nafotily Krásky nafotily 
kalendář prokalendář pro

prodejnu autodílůprodejnu autodílů

Ta zpráva byla pro rodinu malé-
ho Davídka Dostála alias Michae-
la Jacksona z Kunštátu jako blesk 
z čistého nebe. 

„Asi před dvěma měsíci nám 
volali z TV Markíza, abychom si 
vyřídili biometrické pasy. Že se 
nemáme na nic ptát, vše se prý 
včas dozvíme. Asi na začátku ledna 
nás navští vil ve škole a poté doma 
štáb televize a Davídkovi oznámi-
li, že poletí  do Ameriky,“ řekl na 
úvod jeho tatí nek Laďa s tí m, že 
pro celou rodinu to byl totální šok. 
„Ještě pořád se z toho nemůžeme 
vzpamatovat. Asi tomu uvěříme až 
v letadle,“ řekl krátce před cestou 
za oceán. 

Jak k tomuto netradičnímu 
„dárku“ vůbec došlo? „Z některé-
ho dobrého a přejícího srdce vze-
šel nápad, aby televize Markíza 
v pořadu Modré z neba Davidovi 
splnila sen podívat se na místa, 
kde se Michael Jackson pohyboval 
a zemřel. Letí me do Los Angeles, 
budeme bydlet v hotelu Hilton asi 
400 metrů od vchodu do fi lmových 

ateliérů v Hollywoodu. Co nás tam 
ale přesně čeká, je překvapení. 
Akorát nám z produkce řekli, aby si 
David vzal svoje obleky z Talentma-
nie, naznačili nám, že si půjde sáh-
nout na hvězdu Michaela Jacksona 
na chodník slávy, možná se podí-
váme k domu, kde bydlel,“ doplnil 
Dostál.

Do Ameriky odletěli Dostálovi ve 
středu 2. února, tedy přesně v den 
Davidových osmých narozenin. „Je 
to zajímavé, ráno je oslaví ještě 
doma a večer už za velkou louží,“ 
usmíval se tatí nek. 

A co na to samotný Davídek? 
„Těším se, že si zatančím před 
domem Michaela Jacksona a sáh-
nu si na jeho hvězdu na chodníku 
slávy. A taky na letadlo, protože 
jsem ještě nikdy neletěl,“ svěřil se 
s výrazem plným očekávání ve tvá-
ři. „Já se těším úplně na všechno. 
Už tři týdny z toho nemůžu spát,“ 
doplnila ho maminka Radka. Více si 
o cestě i pobytu přečtete v příští m 
vydání Zrcadla Blanenska a Bosko-
vicka  (pš)

Nepříjemné vzpomínky bude mít 
na lyžařský kurz v Itálii Miss Aero-
bik Média 2009 Mirka Hladilová 
z Boskovic. „Byla jsem se školou na 
sportovním kurzu v italském Pian-
cevallo. Předposlední den, při plně-
ní zápočtových požadavků, mě na 
svahu srazil nějaký Ital. Následky? 
Podvrtnutá krční páteř a slabý otřes 
mozku,“ svěřila se studentka Fakul-
ty sportovních studií Masarykovy 
univerzity v Brně.

Hned na místě ji prohlédl 
lékař, který byl účastníkem kurzu. 
„Popravdě, ten den mě bolelo spíš 
rameno, do kterého jsem dostala 
náraz. Až druhý den ráno, když jsem 
se vzbudila, jsem nemohla hýbat 
hlavou a vstát z postele. Naštěstí  to 
už bylo v den odjezdu, takže jsem 
cestu domů nějak přetrpěla,“ pro-
zradila Mirka Hladilová. Po příjezdu 
do Brna vedla její první cesta do 
Úrazové nemocnice, kde ji vyšetřili 
a poslali domů. 

„Stále to není ono, docela to bolí, 
ale snad se to zlepší. Ležím, učím 

Bývalou Miss Aerobik Média Mirku Hladilovou 
srazil na kurzu v Itálii neopatrný lyžař

se, chvilku trávím na netu. Doma 
budu ještě asi týden. Čekají mě ve 
škole nějaké zkoušky, takže budu 
muset do Brna,“ uvedla Mirka s tí m, 
že cvičení aerobiku, kterému se 
věnuje, musela v posledních dnech 
odložit na vedlejší kolej. „Upřímně, 
jsem docela ráda, protože posled-
ní dobou jsem toho měla opravdu 
moc. Jednou za čas není od věci 
si pořádně odpočinout. A závody 
jsou naštěstí  plánovány až na jaro,“ 
doplnila.

Sport je pro Mirku jednou z nej-
důležitějších částí  života. Kromě 
aerobiku ráda plave, chodí do posi-
lovny, v zimě lyžuje, když je dobrá 
parta, zahraje si volejbal, basket-
bal nebo jiné kolekti vní sporty. 
„Že bych po nepříjemném zážitku 
zanevřela na lyžování? To určitě ne. 
Hlavně po tomhle kurzu mám toti ž 
pocit, že jsem se naučila konečně 
pořádně lyžovat.:-) Lyžování miluju 
od malička a hodlám v tom pokra-
čovat,“ usmála se sympati cká čer-
novláska.  (pš)

Miss Aerobik Junior 2008 Ivana 
Šťávová a Miss Aerobik Média 2007 
Aneta Kuklínková nafoti ly kalendář 
pro boskovickou fi rmu zabývající se 
prodejem autodílů. 

„Sháněli blondýnku a podle 
fotek si vybrali mě,“ řekla k práci 
Ivana, která zároveň prozradila, 
že jinak se focení věnuje jen velmi 
okrajově. „Co se týká modelingu, 
v minulosti  jsem se objevila na 
několika módních přehlídkách,“ 
prozradila.

Studentka Filozofi cko-přírodo-
vědecké fakulty Slezské univerzity 
v Opavě, oboru Lázeňství a turis-
mus, si na severu Moravy občas za-
jde na lekci aerobiku nebo zumby, 
o vánočních svátcích si užívala na 
snowboardu. „Aerobik pravidelně 
necvičím. Necvičila jsem ho vlastně 
ani v době, kdy jsem vyhrála Miss 
Aerobik Junior. Bližší než aerobik 
mi byl hip-hop, ten jsem trénovala 
v Brně a Ostravě,“ doplnila s tí m, 
že kromě tance je jejím velkým 
koníčkem spánek. „Takže to shrnu. 

Tančím, spím a víkendy trávím s pří-
telem, rodinou a kamarády,“ dodala 
krásná blondýnka.

Práci na kalendáři si s Ivanou 
a Anetou pochvaloval fotograf Bro-
nislav Šmatera. „Původně se mělo 
foti t v autodílně, ale byl problém s 
prostorem, takže jsme se přesunuli 
ke mně do ateliéru, kam jsme pře-
vezli příslušné rekvizity,“ prozradil 
s tí m, že pro kalendář hledali dvě 
holky podobné postavy - blondýnku 
a brunetku. „Aneta byla můj jasný 
favorit, navíc jsem si byl jistý, že pro 
ni - jako cvičitelku aerobiku - nebu-
de velký problém stát třeba pět 
minut v nějaké pro běžného smrtel-
níka nepohodlné poloze mezi rekvi-
zitami.:-) Obdobně na tom je Ivča, 
kterou jsem poznal prostřednictvím 
Anety,“ doplnil. 

Samotné focení zabralo podle něj 
necelé čtyři hodiny. „S holkama se 
nám dělalo dobře, obě mají s foce-
ním zkušenosti , takže o to jsme to 
měli snazší. Atmosféra byla pohodo-
vá,“ dodal Bronislav Šmatera.  (pš)

Ivana Šťávová. Foto Bronislav ŠmateraIvana Šťávová. Foto Bronislav Šmatera

V Adamově natáčí filmaři
snímek Přilíš mladá noc

Až do března se mohou obyvatelé Adamova setkávat s fi lmaři. V inte-
riérech i exteriérech města vzniká studentský fi lm Příliš mladá noc. 
Režisér Olmo Omerzu tí mto snímkem zakončí svá studia na fi lmové 
fakultě FAMU. 

Jedná se o středometrážní snímek o ztrátě iluzí a propustnosti  hranic 
mezi dětstvím a dospělostí . V hlavních rolích se objeví Marti n Pelchát, 
držitel výroční divadelní ceny Alfréda Radoka a herec populárního seri-
álu Ulice a nadějná mladá herečka Natálie Řehořová, jež ztvárnila roli 
ve francouzském fi lmu Jezero, který získal Zvláštní cenu poroty na fi l-
movém festi valu v Benátkách. 

Film bude uveden na mezinárodních festi valech a měl by být dokon-
čen koncem roku 2011.  (zpr, pš)

Soutěž o vstupenky na
divadlo Simony Stašové

V úterý 22. února od 19.30 hodin se v sále Dělnického domu v Blan-
sku koná divadelní představení Shirley Valenti ne s vynikající Simonou 
Stašovou. Ve spolupráci s pořadatelem jsme pro vás připravili soutěž 
o dvě vstupenky na akci. Jak vyhrát? Úkol je jednoduchý. Odpovězte 
na otázku, správnou odpověď pošlete poštou na adresu Zrcadlo Bla-
nenska a Boskovicka, nám. Svobody 2, 678 01 Blansko nebo na e-mail: 
soutez@zrcadlo.net a pak už jen čekejte, jestli se na vás usměje štěstí  
a budete vylosovaní. 

Otázka: V jakém příbuzenském poměru jsou Jiřina Bohdalo-
vá a Simona Stašová? 

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

 Foto Ladislav Dostál Foto Ladislav Dostál

Aktuálně...Aktuálně...
Článek vznikl před odletem do Ame-
riky. Těsně před uzávěrkou vydání 
nám přišla následující informace. 
„Davídek „Jackson“ Dostál pozdra-
vuje všechny čtenáře Zrcadla Bla-
nenska a Boskovicka z Hollywoodu. 
Zatí m položil kytku u hrobu Micha-
ela Jacksona v Los Angeles a byl se 
podívat v Beverly Hills u jeho domu. 
Soukromě jsme také navští vili ateli-
éry Universal studia. Ještě nás čeká 
natáčení na Hollywood bulváru 
u jeho hvězdy na chodníku slávy. 
Zážitků je už teď velmi mnoho. A to 
hlavní na závěr. Dozvěděli jsme se, 
kdo tuto akci Davídkovi vysnil. Byli 
jsme v šoku a budou i diváci pořadu 
Modré z neba Televize Markíza, až 
se to dozví. Je neuvěřitelné, že cizí 
člověk, veřejně známý, má takové 
laskavé srdce, jako měl Michael 
Jackson,“ napsal nám Davídkům 
tatí nek Ladislav Dostál.

Miss Aerobik. Miss Aerobik. Mirka Hladilová vpravo.Mirka Hladilová vpravo. Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda



Bohumil Hlaváček

Lipovec - Na 
křesle starosty 
v Lipovci je po 
komunálních vol-
bách nový muž. 
František Kopřiva 
předal po dlou-
hých letech pomy-
slné žezlo Tomáši Zouharovi. Ten 
v komunální politice ale úplným 
nováčkem není…

Je to tak?
Ano, v zastupitelstvu jsem půso-

bil, naposledy jako místostaros-
ta. Jeho složení se teď tak trochu 
obměnilo, omladilo, jsou v něm ve 
větší míře zastoupeny i ženy.

S jakými prioritami jdete do 
nového období?

V prvé řadě musíme dokončit 
rozpracované úkoly. Nejdříve to 
bude rekonstrukce mateřské školy. 
Ta je zatím dočasně přestěhovaná do 
budovy základky, od září by se měla 
vrátit zpátky. Pokračovat budeme ve 
výstavbě a přípravě inženýrských 
sítí v lokalitě Údolíčko. Ty chce-
me mít hotové vždy před tím, než 
se budou pozemky prodávat. Dříve 
se to tak někdy nedělalo a pak byly 
problémy s tím, aby se noví majite-
lé domluvili na jejich dodělání.

Škola je po velké rekonstrukci…
To ano. Stále ale máme problém 

s počtem žáků, jsme mírně podli-
mitní a musíme proto dokrývat chy-

bějící prostředky z vlastních zdrojů. 
To by se ale mělo teď spravit, škol-
ku máme zcela zaplněnou, školní 
docházku začnou silnější ročníky. 

Váš rozpočet je jak vysoký?
Kolem jedenácti milionů korun. 

Od konce prosince ho máme schvá-
lený. Drobné dohady byly kolem 
některých položek, ale nakonec 
jsme vše vydiskutovali. 

Jak bude vypadat vaše spolu-
práce se složkami v obci? Třeba 
s hasiči?

Ti mají trochu štěstí, protože 
jsem stále jejich starosta (smích). 
Ne, dělám si legraci, žádná protekce 
v tom není. V plánu je stavba nové 
hasičské zbrojnice. Je to ale otázka 

velké investice, asi tak sedmnáct 
milionů. Projekt je rozpracovaný, 
zaplatili jsme již zálohu. Samo-
zřejmě to ale bude záležet na tom, 
zda dosáhneme na nějakou dotaci, 
z vlastních prostředků bychom to 
nezvládli.

Významnou pozici měli vždy 
v obci fotbalisté…

Fotbalový zápas je vždy akcí, 
která přiláká lidi na hřiště. Snažíme 
se jim pomoci tím, že fi nancujeme 
jeho zavlažování, není to malá část-
ka. Občas jim také koupíme nějaký 
materiál. Přímou fi nanční částkou 
jim ale do rozpočtu, jak tomu v něk-

terých obcích je, nepřispíváme, na 
činnost si peníze shání sami. Nedě-
láme to s žádným spolkem, niko-
ho neupřednostňujeme. Klub má 
vlastní autobus, na dopravě tím dost 
ušetří, zase ho ale musí udržovat.

Na jaký problém jsme v našem 
rozhovoru zapomněli?

Třeba obecní cesty, jsou ve špat-
ném stavu. Pořád se čeká, bude-li 
zahájena výstavba čistírny odpad-
ních vod, která je v dlouhodo-
bém plánu. Nechceme se do nich 
pouštět, když by měly být pak za 
nějakou dobu rozkopány. A pomoci 
s nimi chceme i v místní části Mari-
anín, kde jsou také ve špatném sta-
vu. Tam už se do nich asi částečně 
pustíme. 
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Hebelka: Na letošní rok připravujeme hned několik nových expozic

Návštěvníků jeskyní mírně ubylo
CO SE DĚJE V REGIONU

Adamovští důchodci ukázali, že si rádi hrají

náš rozhovornáš rozhovor

Stavba pokračuje podle plánu
Sloup, Šošůvka - Stavba společné čistírny odpadních vod a kanaliza-

ce Sloupu a Šošůvky je v plném proudu. Již od dubna minulého roku se 
pracuje na kanalizačních stokách v Šošůvce a na čistírně ve Sloupě a před 
koncem minulého roku byly zahájeny práce i na sloupských stokách. Sta-
rosty obou obcí trápil fakt, že nebyla stále podepsána smlouva o poskytnutí 
podpory se Státním fondem životního prostředí. 

„Státní úředníci přes všechny předchozí přísliby o ukončení všech mož-
ných a nemožných kontrol v této činnosti její podpis stále oddalovali. 
S hrůzou jsme se dozvěděli o vypuknutí pověstné kauzy Drobil. Mysleli 
jsme si, že to bude znamenat další průtahy. Naštěstí se ale v den, kdy naplni-
la stránky všech novin, objevila v došlé poště na obci podepsaná smlouva,“ 
oddechl si sloupský starosta Josef Mikulášek. (bh)

Olešničtí  rozdělí spolkům peníze
Olešnice - Také v letošním roce bude v Olešnici fungovat grantový sys-

tém. V rámci schváleného rozpočtového provizoria je na něj vyčleněna 
částka čtyři sta tisíc korun. Peníze jsou určené na fi nancování a podporu 
kulturních a sportovních aktivit a spolkovou činnost.  (hrr)

Tomáš Zouhar je novým starostou v Lipovci

Adamov - První odpoledne her 
pro seniory z klubu důchodců, domu 
pečovatelské služby a samozřejmě 
všechny příchozí se konalo poslední 
lednový týden v adamovském spo-
lečenském centru. Zahrát si, zasou-
těžit a především pobavit se přišlo 
téměř třicet dědečků a babiček.

Akce vznikla z nápadu ředitelky 
městského kulturního střediska Jit-
ky Králíčkové, která se v Adamově 
stará také o klub důchodců. „Přípra-
va byla náročná. Měla jsem strach, 
jestli budou hry a soutěže dostatečně 
zajímavé, ale myslím si, že mohu 
být spokojená,“ svěřila se organizá-
torka. Skutečností je, že se účastníci 
hravého odpoledne celé dvě hodiny 
ani neměli čas nudit. Odpovídali se 
zápalem na otázky ze světa pohádek 
a známých fi lmů, soutěžili v házení 

Rada schválila 
programové 
prohlášení 

Blansko - Blanenská městská 
rada na svém řádném zasedání 
schválila programové prohlášení 
na období 2010-2014. Jak se uvá-
dí v jeho úvodu, tento dokument 
vychází ze znalosti potřeb obyvatel 
města, opírá se o Strategický plán 
rozvoje města a zahrnuje podstatné 
body programů politických stran 
tvořících koalici stojící v čele měs-
ta. „Zaměřuje se na všechny možné 
oblasti s cílem, aby Blansko bylo 
pro jeho obyvatele městem, kde 
se zvyšuje kvalita jejich života. 
Pokrývá proto rozvoj města, bydle-
ní, sport, zaměstnanost, podnikání, 
dopravu a další oblasti,“ řekl sta-
rosta Lubomír Toufar. (bh)

Marta Antonínová

Blansko - Téměř tři sta deset 
tisíc milovníků podzemí zavítalo 
v minulém roce alespoň do jedné 
z pěti veřejně přístupných jeskyní 
Moravského krasu. 

Tradičně nejvyhledávanější jsou 
Punkevní jeskyně s plavbou po 
podzemní říčce Punkvě. Ty si loni 
prohlédlo sto devadesát tisíc lidí. 
Nutno dodat, že tyto jeskyně jsou 
zpřístupněny celoročně, stejně jako 
Výpustek nedaleko Křtin.

„O druhé místo v pomyslném 
žebříčku návštěvnosti se s rozdí-
lem jen asi tří set návštěvníků dělí 
Sloupsko-šošůvské jeskyně a Kate-
řinská. Po přestávce na rekonstruk-
ci jsme znovu zpřístupnili jeskyní 

Balcarku, kam se pomalu návštěv-
níci vracejí, loni jich bylo více než 
osmadvacet tisíc. A konečně do 
Výpustku, který není až tak kla-
sickou jeskyní, zavítalo devatenáct 
tisíc lidí,“ uvedl přehled Jiří Hebel-
ka, vedoucí správy jeskyní s tím, 
že mírně poklesla čísla návštěv-
nosti cizinců, zejména ubylo turis-
tů z Polska, naopak mírně přibylo 
Rusů a Nizozemců. 

„Současnou ekonomickou krizí 
byl ovlivněn celý turistický ruch, 
takže si myslím, že poklesy náv-
štěvnosti nejsou nijak dramatické. 
Navíc se přidalo i nepříznivé poča-
sí - dlouhá zima, zvýšené hladiny 
toků nebo větrná smršť,“ konstato-
val Jiří Hebelka. 

K loňským novinkám patřilo 

otevření nové expozice v jeskyni 
Výpustek. V Kůlně, která je sou-
částí Sloupsko-šošůvských jesky-
ní, veřejnost přivítala obnovení 
promítání mapující historii výzku-
mů v této lokalitě, zájmu se těší 
i kostra medvěda v Chodbě u řeza-
ného kamene.

„Už v loňském roce jsme zača-
li připravovat projekt expozice, 
kterou jsme si pracovně nazvali 
Člověk a příroda a Člověk a jes-
kyně. Budeme v jeho rámci měnit 
současný systém expozic v jed-
notlivých lokalitách. Turisty čeká 
nová výstava v jeskyni Kůlna, kde 
plánujeme větší využití audiovizu-
álních prvků. V Balcarce doplníme 
prezentaci života lovců sobů, nové 
výstavy o jeskynních medvědech 

se dočká Kateřinská jeskyně, kde 
chceme návštěvníkům přiblížit 
i život nejstarších zemědělců,“ 
vyjmenoval Hebelka. 

Dodal, že snad nejvíce změn 
se dotkne horního patra provoz-
ní budovy jeskyně Výpustek, kde 
postupně vznikne výstava zaměře-
ná na využívání jeskyní člověkem. 
Projekt už je dokončený. Nejvíce 
nákladů si vyžádají stavební prá-
ce. Celá jeskyně je koncipována 
jako bezbariérová, a to správa jes-
kyní hodlá dodržet také v případě 
muzea. 

Po zimní přestávce, která respek-
tuje klid jeskyní pro zimující neto-
pýry, se jeskyně Moravského krasu 
v březnu znovu otevřou, podrob-
nosti najdete na internetu. 

Suchý se zapojilo do projektu
Suchý - Suchý se zapojilo do projektu Zelená obec. Tamní obyvatelé 

tak mají možnost zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných 
elektrospotřebičů a baterií, a tím přispět k ochraně životního prostředí. 
Cílem je také zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace starých 
elektrospotřebičů. Ty totiž obsahují mnohé nebezpečné látky. Vysloužilé 
elektrospotřebiče z domácností mohou lidé odkládat do sběrného boxu, 
který je umístěn v prostorách obecního úřadu.  (hrr)

Křtinám se vyplácí třídit odpad
Křtiny - Až sto tisíc korun se může letos vrátit do křtinského rozpoč-

tu od společnosti Eko-kom, která zajišťuje sběr a využití odpadu z obalů, 
a tím i jejich další efektivní recyklaci. „Za své si tuto činnost vzali členové 
občanského sdružení Horní mlýn. Připravili například přes zimu pytlový 
sběr plastů, jakmile se zlepší počasí, bude se sbírat i papír,“ konstatoval 
křtinský starosta František Novotný s tím, že mnozí občané městyse berou 
dnes třídění odpadů už jako samozřejmost.  (ama)

kroužků, zkusili si pexeso i jojo nebo 
předváděli pantomimu. Do soutěží se 
pouštěli s elánem bez ohledu na věk.

„Právě jsem se vrátila z nemoc-
nice, takže jsem potřebovala trochu 
rozptýlení. Uvědomila jsem si, že 
musím více chodit mezi lidi. Moc 
se mi líbily například otázky týkající 
se pohádek a taky pexeso,“ svěřila 
se po odpoledním programu Marie 
Krabičková.

„Připravené soutěže byly zamě-
řené především na osvěžení naší 
paměti, a to my nutně potřebujeme. 
Bude-li se akce opakovat, zase při-
jdu ráda,“ řekla Anna Bláhová, jedna 
z aktivních členek klubu důchodců. 
A bude mít příležitost, Jitka Králíč-
ková v závěru odpoledne všechny 
přítomné pozvala na druhé pokra-
čování. (ama)

Pexeso. Účastníci akce se s chutí  pusti li do hry a dobře se při tom bavili. 
 Foto Marta Antonínová

Spolky mohou
v Letovicích 

žádat o granty
Letovice - Občanská sdružení, 

neziskové organizace a další sub-
jekty mohou už nyní podávat 
žádosti do grantového systému 
Letovic. 

Ten podporuje činnost v úsecích 
tělovýchova a sport, kultura, soci-
álně-zdravotní a projekt Zdravé 
město a Místní agenda 21. Podpo-
ra je rozdělena do dvou kategorií. 
„V rámci takzvaných malých gran-
tů lze získat maximálně dva tisíce 
korun, u velkých pak deset tisíc. 
Velké granty jsou určeny k  podpo-
ře materiální a technické základny 
žadatele. Dotace může činit maxi-
málně osmdesát procent nákla-
dů,“ uvedl letovický místostarosta 
Radek Procházka. 

Žádosti mohou podávat občan-
ská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, církevní právnické 
osoby, školské právnické osoby, 
zájmová sdružení a jiné neziskové 
organizace, včetně příspěvkových 
organizací, jejichž zřizovatelem 
není město Letovice. 

Podmínkou je, že musí mít sídlo 
nebo kontaktní místo v Letovicích 
a projekt se uskuteční na území 
města. Přihlášky mohou zájemci 
podávat na letovický městský úřad 
do konce dubna.  (hrr)

Zateplení uspořilo statisíce
Letovice - Letovičtí provedli v loňském roce rekonstrukci základní ško-

ly. Cílem bylo snížit náklady na vytápění. Jak se zdá, plán vyšel. Podle ředi-
tele školy Miloše Randuly přecházela v roce 1992 školní kotelna z pevného 
paliva na plyn. Jeho roční spotřeba se dlouhodobě pohybovala v rozmezí 
190 až 150 tisíc kubíků. Po zateplení však klesla na necelých 75 tisíc kubí-
ků. V řeči současných cen se jedná o úsporu kolem 1,5 milionu korun roč-
ně. Dalších až patnáct procent nákladů by mohli Letovičtí ušetřit výměnou 
dvacetiletých zastaralých kotlů za nové s vyšší účinností.  (hrr)

Plánují kácení i výsadbu zeleně
Boskovice - V Boskovicích se bude v letošním roce kácet i vysazovat 

nová zeleň. Podle plánu se bude pracovat například v areálu koupaliště 
v Červené zahradě, kde přibude sedmnáct kusů thuje. Obnova zeleně je 
naplánovaná také na sídlišti Otakara Kubína v ulici Svatopluka Čecha nebo 
u bytových domů v lokalitě Na Chmelnici II. Kdy začne, záleží na získá-
ní dotace. Mezi další akce bude patřit například ošetření stromů v parčíku 
u gymnázia.  (hrr)

Pečovatelky získaly ocenění
Olomouc, Blansko - Ocenění za přínos v péči o seniory a zdravotně 

postižené získaly tři zaměstnankyně Pečovatelské služby Města Blansko 
v rámci vyhlášení výsledků projektu Vzdělávání k profesionalitě v sociál-
ních službách a vyhlášení laureátů ceny České asociace pečovatelské služ-
by. 

Zdeňka Pernicová pracuje v pečovatelské službě více než čtrnáct roků. 
Ocenění si odvezly také její kolegyně Dagmar Formánková a Klára Sedlá-
ková za nejlepší výsledky ve vzdělávacím projektu Vzdělávání k profesio-
nalitě v sociálních službách, a to za nejlepší kazuistickou práci a nejlepší 
studijní výsledky ve vzdělávacím projektu.  (bh)

Chalupa vystavuje v knihovně
Blansko - Známý blanenský geograf Petr Chalupa představuje v blanenské 

knihovně svoje fotografi e z cest po Latinské Americe. Čtyři soubory s názvy 
Historie, Příroda, Lidé a Život, zavedou návštěvníky na cesty, kterými se pro-
fesor brněnské univerzity po téměř dvacet let ubíral. Vernisáž se uskutečnila 
v pátek v podvečer. Fotografi e si můžete prohlédnout do 28. února v provozní 
době knihovny. (bh)

Slavnostně vyřadili diplomované sestrySlavnostně vyřadili diplomované sestry

Ukončení studia. Boskovický zámecký skleník hosti l slavnostní vyřazení absolventek Vyšší odborné školy 
zdravotnické Boskovice.  Studium úspěšně dokončilo dvaadvacet studentek oboru Diplomovaná všeobecná 
sestra. Jedenáct z nich dosáhlo na vyznamenání. Absolventky získaly ti tul Diplomovaný specialista. 
 Foto Jaroslav Oldřich
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Bohumil Hlaváček

Blansko - Málokdo by v men-
ším skromném muži, který již 
několik let pracuje jako správce 
areálu ASK Blansko, hledal možná 
nejzcestovalejšího člověka široko 
daleko. Zdeněk Kunc na lodích 
České námořní plaby strávil pět-
advacet let svého života. Svět na 
nich projel mnohokrát doslova 
křížem krážem.

Rodák z Kotvrdovic pošilhával 
po možnosti dostat se na loď už od 
vyučení. Podařilo se mu to v pěta-
dvaceti letech. Předtím byl nástro-
jařem v Metře Blansko. „Chtěl jsem 
do světa. V sedmdesátých letech to 
byl zázrak, trvalo mi dva roky, než 
se všechno vyřídilo. Poprvé jsem 
se nalodil 27. února 1974 ve Ště-

Zdeněk Kunc procestoval na českých lodích celý svět
tíně na loď Blaník,“ vzpomíná. Ta 
jezdila linku na Kubu. „Hned první 
cesta byla parádní. Stávalo se tam 
měsíc, z toho tři týdny v Havaně. 
V tropech se dělalo šest hodin, 
v poledne jsem měl padla. Bylo to 
úžasné,“ zasnil se. Jak říká, na tyto 
první cesty vzpomíná nejraději. Na 
Kubu jel Blaník dvakrát, pak vezl 
ještě mimořádnou zakázku trans-
portérů do Perského zálivu. „Pro-
tože byl Suez zavřený, muselo se 
kolem Afriky a já zažil první rov-
níkový křest,“ ukazuje na zdi vysta-
vený certifi kát. Pak Zdeněk Kunc 
rovník přejížděl ještě mnohokrát 
už jako zkušený člen Neptunovy 
družiny, která nováčka řádně trápí. 
„Dvacetkrát minimálně, možná víc-
krát,“ ukazuje se smíchem na fotce 
sebe v podobě mořské panny. 

Suezským průplavem se plavil 
kotvrdovický námořník hned na 
druhé cestě na lodi Brno. 

„Ta byla nejdelší, trvala patnáct 
měsíců,“ listuje svou námořnickou 
knížkou a poznámkami. Plavba ho 
zavedla znovu do Perského zálivu, 
Číny, Japonska, Hongkongu, pak 
do Nigérie, znovu na Kubu. Od té 
doby se lodě střídaly. 

„Brno, Sitno, Radhošť, Vítko-
vice, Třinec, Bratislava, Orava, 
Orlík, Karlovy Vary,“ vyjmenová-
vá namátkou plavidla. „Na něk-
terých jsem byl třeba i čtyřikrát. 
Naposledy jsem se plavil pod malt-
skou vlajkou na lodi Papendrecht 
holandských majitelů. To bylo 
v roce 1999, kdy se díky Viktoru 
Koženému začala naše fl otila roz-
prodávat. Vylodil jsem se v červen-

ci a od té doby šmytec,“ dodává. 
Chuť pokračovat Zdeněk Kunc 
sice ještě měl, možnosti také byly, 
ale už mu další šanci nedali.

Po pětadvaceti letech na moři se 
ocitl doma. „Bylo to jiné. Šel jsem 
do Adamova brousit na kulato. 
Pak se ozvali z Děčína na plavbu 
po Labi. Byl jsem tam půldruhého 
roku, ale už to nebylo ono. Jezdilo 
se do Hamburku, po kanálech do 
Amsterdamu i do Švýcarska. Pak 
jsem zakotvil tady,“ ukazuje svůj 
byt na stadionu. Jak říká, pomyslné 
toulavé boty již defi nitivně sundal. 
„Už bych si netroufnul,“ přiznává 
dvaašedesátiletý světoběžník.

Nedávno absolvovoval sraz 
bývalých českých námořníků. 
„Pluli jsme v Praze po Vltavě, bylo 
to supr.  Pokračování na str. 15

Překročení rovníku. Zdeněk Kunc (vlevo) jako mořská panna Neptunovy 
družiny. Foto archiv ZK

Pokračování ze str. 2
Do kdy by mělo být hotovo?
Mým snem je otevřít ještě před 

Vánoci. Reálnější se jeví první 
pololetí příštího roku. Chci být part-
nerem pro město, ne něco naslibo-
vat a pak to nesplnit. Věřím, že se 
tento objekt stane vyhledávaným. 
Rybníček nebude útočištěm narko-
manů, ale cílem procházek občanů. 
Tak bych si to představoval. Každé-
mu musí být jasné, že moje investi-
ce nebude až tak návratná, rád bych 

ale Blansku dal zase něco pěkného, 
na co by mohlo být hrdé.

Jste velký šachový nadšenec. 
Už vidím, jak se v sále Sýpky koná 
nějaká velká simultánka se světo-
vou hvězdou…

To bude určitě (úsměv). Můj bratr 
Václav obdivuje velice Američa-
na japonského původu Nakamuru, 
sleduje jeho úžasné výsledky. Rád 
bych ho sem dostal. Je to neuvěři-
telný hráč, velmistrem se stal v pat-

nácti letech. Jestli se to podaří, bude 
to nádherné.

Chystáte svoji druhou knížku…
Slíbil jsem to kdysi, vyjde na jaře. 

Dvacet partií a portrétů významných 
šachových osobností. S ilustracemi 
Milana Knížáka, bude to moc pěk-
né a zajímavé, čtenáři se, myslím, 
mohou těšit. 

Nedá mi, abych nezabrousil do 
vaší profese. Co Dopravní stavby?

Moje fi rma má obrat 400 až 500 
milionů korun ročně. Je to střední 
stavební fi rma. Jsme na republiko-
vé špičce v tramvajových tratích. 
V této oblasti jsem působil na všech 
postech, od dělníka až po ředitele. 

Jaké problémy vidíte?
Nebojím se spolupracovat se 

zahraničními partnery. Obráceně 
to ale nefunguje. Každý si chrání 
svůj trh. Já třeba zakázku ve Vídni 
nedostanu, i když jsem lepší. To už 

je tak. Mrzí mne to. U nás jsme trh 
daly v plen cizím fi rmám a ty naše 
se pomalu pokládají. Nechci říct, 
že krachují, ale přestávají s činnos-
tí nebo ji omezují. Má to logiku? Já 
si nestěžuji, nepláču, jen to smutně 
konstatuji. Třeba dotování průmys-
lových zón, daňové prázdniny pro 
zahraniční fi rmy. Vysály trh a za tři 
roky šly dál na východ. Na české fi r-
my, zejména ty menší, nikdo nemys-
lel. A příklady máme přímo v okolí 
Blanska, jmenovat asi nemusím… 

Netajíte se svým euroskepti cis-
mem…

Ano. Je to tak. Václava Klause si 
vážím jako velkého vizionáře, kte-
rý dnešní situaci předvídal a nebál 
se to říct nahlas. To si u lidí cením, 
říkat pravdu nahlas. 

Evropa je podle mne dnes již 
mrtvá a nic její trh nezachrání. 
Zahubila ho byrokracie, mnohdy 
nesmyslné předpisy z unie. Můj 
názor na tuto problematiku je jas-
ný. Bohužel. 

Podnikatel Vlasti mil Chládek koupil Sýpku a pusti l se do její rekonstrukce

Pokračování ze str. 1
Čekám, jestli se ještě objeví 

nějaký zájemce, ale pravděpodobně 
bude následovat prodej vybavení 
a hledání nového využití prostor. 

Konkrétní plány ještě nemám,“ 
vysvětlil Palme.

Pekárna v Mladkově sídlí v pro-
storách bývalého mlýna. Pavel Pal-
me starší objekt koupil v roce 1993. 

„Už můj otec byl pekař. Já sice ne, 
ale postupně jsem se všechno nau-
čil. Byla to tvrdá práce, ale měl 
jsem rád kolektiv svých zaměstnan-
ců,“ dodal.  (hrr)

Pekárna v Mladkově skončila

Blansko - Expozice modelu 
Moravské vesničky s Betlémem 
autora Miroslava Mužíka, která je 
prozatím instalována v prostorách 
bývalého učiliště ČKD Blansko, 
by se v budoucnu mohla přestěho-
vat na důstojnější místo v centru 
Blanska. 

Připouští to místostarosta Jiří 
Crha. Ten se s unikátním dílem 
blanenského nadšence seznámil 
minulý týden poprvé. „Přiznám, že 
jsem šokován tím, co šikovné ruce 
nadšence dokáží,“ kroutil hlavou 
nad pohyblivým modelem, který 
Miroslav Mužík neustále vylepšu-
je. Ten se přiznal, že má již něko-
lik nabídek z míst, kam by svoje 
dílo mohl přestěhovat. „Z poslední 
doby třeba od brněnských kapucí-
nů. Zájemce mám i ze zahraničí,“ 
prozradil.

Moravská vesnička by se mohla přestěhovat
Jiřímu Crhovi by takového kro-

ku ale bylo líto. „Myslím, že by-
chom měli udělat něco pro to, aby 
se toto dílo stalo jednou z turistic-
kých atrakcí našeho města. Je třeba 
jen najít odpovídající prostory,“ 
zamyslel se. 

Mužík by byl určitě pro. „Jsem 
blanenský rodák a patriot, stěho-
vání jinam by se mi až tak nelíbi-
lo,“ přiznal. K tomuto kroku ho 
ale trochu tlačí nejistota, zda bude 
moci zůstat ve stávajících prosto-
rách. „Noví zahraniční vlastníci 
mi naznačili, že by se sem mohl 
přestěhovat podnikový archiv,“ 
ukazuje kolem sebe. Problémy má 
rovněž se získáváním prostředků 
na další vylepšování svého díla. 
„Platím vše ze svého, výtěžky ze 
vstupného to v žádném případě 
nepokryjí,“ mrzí ho. (bh) 

Unikát. Jiří Crha (vpravo) si myslí, že originální dílo Miroslava Mužíka by se 
mělo stát významnou turisti ckou atrakcí Blanska. Foto Bohumil Hlaváček

Pavel Šmerda

Jabloňany, Skalice - O výstav-
bě čistírny odpadních vod a kana-
lizace v Jabloňanech rozhodnou 
občané. „Ano, je to tak,“ potvrdil 
informaci starosta obce Pavel Hla-
váček. „Na 19. února v době od 
8 do 20 hodin jsme vyhlásili místní 
referendum. Je to natolik závažné 
téma, že rozhodnutí, zda-li se do 
stavby pustit nebo ne, nepřísluší 
jen zastupitelům,“ uvedl. 

Souhlasím s vybudováním stav-
by Skalice nad Svitavou, Jabloňany 
– kanalizace a čistírna odpadních 
vod? ANO – NE. Tak bude vypa-
dat hlasovací lístek, který občané 
dostanou v sobotu 19. února v zase-
dací místnosti obecního úřadu. 

„Uskutečnění výstavby tak roz-
sáhlého díla bude pro nás zname-
nat spoustu změn, které ovlivní 
chod obce na mnoho let. Proto 
považujeme za vhodné, aby se 
k této problematice mohli vyjádřit 
všichni občané,“ podotkl starosta 
a vyzvedl důležitost lidem vyložit 
„karty na stůl“ a podrobně je infor-
movat, aby se mohli na základě 
relevantních údajů rozhodnout. 

„Bylo to těžké. Na jedné straně 
nám bylo vytýkáno, že jsme při 
rozhodnutí jestli do akce jít nebrali 
ohled na lidi, na straně druhé jsme 
slyšeli hlasy, že jako zastupite-
lé odpovídáme za chod obce my. 
A teď si vyberte...,“ zamyslel se 
Pavel Hlaváček. 

Celá akce přijde podle jeho slov 
na 108 milionů korun. Financována 
má být z dotace z Operačního pro-
gramu Životní prostředí, Státního 
fondu životního prostředí a z roz-
počtu Jihomoravského kraje. 

„Zbývající část, přibližně 19,8 
milionu korun, bude rozdělena na 
obce Skalice nad Svitavou a Jab-
loňany. Náš podíl by měl činit 
8,16 milionů korun. Obec by kryla 
náklady v převážné výši z úvěru, 
jehož náklady by v konečné podo-
bě včetně úroků činily asi 12,2 
milionů korun. Splátkový kalen-
dář je předběžně stanoven do roku 
2032 s tím, že v prvních letech by 
splátka úvěru a úroků činila asi 750 
000 korun z rozpočtu naší obce. 
Již profi nancované investiční pro-
středky na tuto akci činí v současné 
době 503 677,80 korun,“ vysvětlil 
Pavel Hlaváček s tím, že v případě 

realizace akce dojde k výraznému 
omezení dalších investičních akcí 
v obci v nejbližších letech.

Podrobné informace k místnímu 
referendu a k problematice výstav-
by obdrželi občané na letáku do 
svých poštovních schránek, navíc 
v pátek 11. února v 18 hodin pro-
běhne v zasedací místnosti Obecní-
ho úřadu Jabloňany veřejná schůze 
zabývající se výstavbou kanalizace 
a čistírny odpadních vod.

„Samotná budova ČOV by byla 
umístěna ve Skalici nad Svitavou 
za objektem fi rmy Baumüller. Sou-
částí stavby je splašková kanali-
zace, na kterou budou napojeny 
domácnosti. U nás se téměř v celé 
obci jedná o typ gravitační. Projek-
ty na jednotlivé domovní přípoj-
ky budou hrazeny ze společných 
nákladů. Zbudování jednotlivých 
domovních přípojek proběhne na 
náklady majitelů nemovitostí,“ 
vysvětlil místostarosta Miroslav 
Ocetek. 

Jak doplnil starosta Pavel Hla-
váček, současná legislativa ukládá 
za povinnost zbudovat ČOV obcím 
do 2000 obyvatel. „Spousta těchto 
obcí v ČR tuto podmínku zatím 

nesplňuje. Nyní bohužel není znám 
časový horizont, kdy toto nařízení 
postihne i obce do 500 obyvatel, 
kterou jsou i Jabloňany. Je třeba 
si uvědomit, že v pozdější době již 
nebude možné čerpat na takovéto 
akce fi nanční podporu z fondů EU, 
jako je tomu v současnosti.“ řekl 
Hlaváček.

Jak dále podotkl, nelze zastírat, 
že s výstavbou ČOV se v obci zvý-
ší náklady na vodní hospodářství. 
Dojde např. k zavedení stočného, 
které bude pokrývat nově vznik-
lé náklady na provoz ČOV a na 
likvidaci takto vzniklých odpadů. 
„Přesnou sumu nelze nyní vyjá-
dřit, protože podrobná kalkula-
ce není zhotovena. Je na každém 
z nás, jakou variantu si zvolí, zda 
bude preferovat životní prostředí či 
ekonomickou stránku tohoto pro-
blému,“ doplnil starosta. Aby byl 
výsledek referenda závazný pro 
zastupitelstvo obce, je nezbytné, 
aby se ho zúčastnilo alespoň pěta-
třicet procent oprávněných voličů. 
„Prakticky musí přijít minimálně 
110 voličů, pro nebo proti se jich 
musí vyjádřit více než osmdesát,“ 
upřesnil Ocetek. 

O výstavbě čistí rny odpadních vod a kanalizace budou devatenáctého února rozhodovat občané

Richard Černý: Jsme připraveni 
jít do akce i samostatně 

Skalice nad Svitavou - K připravovanému referendu v Jabloňanech se 
vyjádřil také starosta Skalice nad Svitavou Richard Černý. Ten je z celé 
události poněkud rozčarovaný. 

Jaký je váš názor na to, co se děje v Jabloňanech?
Vyjádřím se k situaci z března roku 2010, kdy nám Jabloňany oznámily, 

že vystupují ze Svazku obcí Skalice, Jabloňany, tím pádem odstupují od 
realizace záměru výstavby ČOV a kanalizace. Mrzí mě, že tak dlouho vše 
společně připravujeme a najednou udělají takový krok. Když teď argu-
mentují, že se nechtějí zadlužit, tak v každém případě už v době, kdy 
se projekt začínal připravovat, musely vědět, kolik je to bude stát, jaké 
budou investiční náklady. Čili mělo se udělat jasno hned na začátku, pří-
padně v pozdější době a ne až je přidělena dotace. Zastupitelé Jabloňan 
sice revokovali usnesení o vystoupení ze Svazku obcí Skalice, Jabloňa-
ny, ale odstoupení od záměru zůstalo. Zastupitelstvo chce nyní dát šanci 
občanům rozhodnout. Samozřejmě je otázka, zda budou mít dostatek pat-
řičných informací k tomu, aby se mohli kvalifi kovaně vyjádřit.

Nemrzí vás, když už je akce tak rozjetá, že možná padne? 
Určitě mě to mrzí a pokud by padla, byla by to velká škoda. Peníze, 

které máme přiděleny, bychom totiž už nikdy neviděli. Podle čerstvých 
informací v dalším programovacím období 2014-20 nebudou kanaliza-
ce a čistírny odpadních vod patřit mezi podporované aktivity ze zdrojů 
Evropské unie.

Pokud by k tomu došlo, jste připraveni jít do akce sami?
Pokud skutečně padne účast Jabloňan, pokusíme se vyjednat, aby pro-

jekt byl realizovatelný jen pro naši obec.

Budete na výsledek referenda nějak reagovat?
V rámci referenda byl zveřejněn na webových stránkách obce Jablo-

ňany Informační leták k místnímu referendu. Musím reagovat na infor-
mace v něm obsažené, protože ne všechny jsou správné. Není pravda, že 
prvotní myšlenka se zrodila v roce 2002. Úvodní studie o odkanalizování 
naší oblasti pochází z roku 1997. V srpnu 2001 vznikl projekt pro územní 
řízení a v roce 2002 se žádalo o vydání územního rozhodnutí. Dále bych 
chtěl říct, že v podílu na vlastní fi nancování obce Jabloňany ve výši 8,16 
mil. Kč není započtena přidělená krajská dotace, po jejím započtení se 
potřeba vlastních zdrojů pro Jabloňany sníží na 6,28 mil. Kč. Rok a půl 
staré informace, poskytnuté nám z Jabloňan, hovořily o potřebě úvěru ve 
výši 2 mil. Kč. Nutno také podotknout, že v dnešní době je pro stavbu 
příhodná doba, protože se dá hodně ušetřit výběrovým řízením.

 
Ve Skalici bylo o stavbě ČOV a kanalizace rozhodnuto bez problémů?
Nevím, jak to bylo před deseti lety, ale v minulém zastupitelstvu, kte-

ré rozhodovalo v roce 2007 o podání nakonec úspěšné žádosti o dotaci, 
nejdříve ne všichni byli pro, ale postupem času zastupitelstvo zastávalo 
a zastává jednotný názor na budování kanalizace a čistírny odpadních 
vod.  Pavel Šmerda

Senátor. Hejtman Michal Hašek a sta-
tutární místopředseda ČSSD Bohuslav 
Sobotka se zúčastnili otevření senátor-
ské kanceláře Jozefa Regece v Blansku. 
Nachází se v Sukově ulici 4. Otevřena je 
každé pondělí od 9 do 12 a od 16 do 18 
hod. a v pátek od 16 do 18 hod.  (pš)

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda



Když se řekne svatý Valentýn, 
co se vám vybaví? Někteří jej 
s radostí dodržují, jiní jej po-
važují za americký oblíbený 
komerční svátek, ale když 
se podíváme do histo-
rie, tak zjistíme, že 
14. únor je slaven 
na celém světě 
jako den všech 
z a m i l o v a n ý c h 
a váže se k němu 
spoustu legend 
a pověstí. Jedna 
křesťanská legenda 
vypráví o sv. Valentýnu 
jako o římském knězi, 
který přes zákazy císaře 
Claudia II. tajně oddával 
milenecké páry. Byl za to ná-
sledně odsouzen a popraven. 
Ještě před popravou však po-
slal Valentýn krátký zamilo-
vaný dopis své ženě – přesně 
takový dopis, který dnes na-
zýváme ‘‘valentýnkou‘‘. 

Když přejdeme do současnos-
ti, zjistíme, že si v tak uspěcha-
né době ani neuvědomujeme, co 
pro nás naši blízcí dělají, part-
nera bereme jako samozřejmost 
a zapomínáme mu říkat, že ho 
máme rádi. 

Možná právě proto má svatý 
Valentýn za úkol nám to připo-
mínat. A my vám v tomto krás-
ném předvalentýnském čase 
chceme dát pár tipů, jak si tento 
svátek zamilovaných co nejlépe 
užít.

Dámy, ať už jste či nejste za-
dané - udělejte si čas na sebe – 
zajděte si ke kadeřnici – změňte 
střih, barvu, zapojte fantazii - 
vytvořte rafinované líčení, nebo 
si pořiďte nový parfém….Vás to 
potěší a pokud máte partnera, 
tak ho to jistě nenechá chlad-
ným!

Tip redakce: pokud 
nejste zase až tak moc expe-
rimentální žena, a chcete mít 
i přes to příjemný pocit, dopře-
jte si výživu vlasů ultrazvukem 
a infračerveným zářením (jen 
za 100 korun) v blanenském 
kadeřnickém salonu Marika 
(u Penny marketu). A aby vaše 
péče neskončila odchodem ze 
salonu, tak si můžete zakoupit 
kvalitní vlasovou kosmetiku 
pro domácí použití.

Pánové, jistě každoročně řeší-
te otázku, jakým dárkem potěšit 
a čím zaujmout. Co třeba takový 
dárek, který bude pro ženu, ale 

zároveň potěší i vaše oko? Ano, 
hádáte správně, mám na 

mysli spodní prádlo. 
Většina mužů mi 
dá za pravdu, že je 
to opravdu pěkný 
pohled. V blanen-

ském obchůdku 
Fuscia (mezi Rož-

mitálovou ulicí 
a Wanklovým 

náměstím) 
vám rádi 
p o r a d í 
s výběrem. 

Pokud si 
o p r a v d u , 

ale opravdu 
nebudete jistí, tak 

můžete využít dárkových pou-
kazů v hodnotě 500 nebo 1 000 
korun, které se vztahují nejen 
na spodní prádlo, ale na celý 
sortiment, ze kterého si zaru-
čeně vaše partnerka vybere ten 
správný dárek.

Všichni víme, že láska prochá-
zí žaludkem. A co k oslavě sv. Va-
lentýna neodmyslitelně patří, je 
samozřejmě romantická večeře. 
Pokud však nechcete trávit na 
Valentýna více času u plotny než 
se svou drahou polovičkou, vyu-
žijte zajímavého valentýnského 
menu. Chybu neuděláte, když 
si zajdete do pizzerie Terrazza 
v Blansku, kde speciální menu 
připravil pro vaše chuťové po-
hárky šéfkuchař Tomáš Farkaš, 
který se může pochlubit praxí 
ve známe síti italských restau-
rací Piccolino, které jsou zastou-
peny po celé Anglii. V současné 
době pro vás připravuje i nový 
jídelní lístek. Důkazem, že vše je 
připravováno s láskou, je lahod-
ný dezert, jako sladká tečka na 
závěr valentýnského menu, ve 
tvaru srdíčka.

Pokud plánujete návštěvu Bo-
skovic, tak vám doporučuji útul-
nou restauraci Eden, která je 
v provozu čtvrtým rokem. Velkou 
výhodou je, že je zcela nekuřácká. 
Pokud jste tedy na poslední chvíli 
nesehnali hlídání, je tu samo-
zřejmě k dispozici dětský kou-
tek, takže váš romantický večer 
nemusí být ohrožen. Můžete se 
samozřejmě těšit na valentýnské 
menu. Kapacita restaurace je 55 
míst, doporučuji si však předem 
udělat rezervaci, abyste se nepři-
pravili o zážitek ochutnat jídla 
připravovaná podle současných 
gastronomických trendů. 

O profesionalitě také vypoví-
dá, že cateringové služby restau-
race využívá čím dál více firem, 
samozřejmě je zde možnost po-
řádání rodinných oslav (vhodné 
pro rodiny s dětmi vzhledem 
k nekuřáckému prostředí), 
smuteční i svatební hostiny, fi-
remních večírků nebo setkání 
spolužáků po letech. V letních 
měsících se můžete těšit na pro-
voz zahrádky s každodenním 
grilováním, díky krásnému pro-
středí si budete připadat jako 
někde na dovolené. 

Na zakončení romantické ve-
čeře ženy a dívky rozhodně oce-
ní dárek od svého nejmilejšího, 
ať už v podobě krásné květiny 
nebo nějaké maličkosti, která 
dokáže rozzářit oči každé dámy. 
A o to právě jde pánové pře-
devším. Nejlépe je svěřit se do 
rukou odborníků, a to zvládají 
ukázkově pracovníci Dárkového 
servisu, který je nově otevřen 
v Blansku ve Smetanové ulici. 

A také vás obslouží v Boskovi-
cích ve dvou pobočkách - v Bez-
ručově ulici a v ulici 17. listopa-
du. V Blansku nabízejí nadstan-
dardní službu pro vaše pohodlí, 
dodaní květin v jakoukoli hodi-
nu zdarma, čehož určitě využijí 
zapomnětlivci.

Pokud na závěr večera chce-
te zažít netradiční oslavu sv. 
Valentýna, popřát štěstí sobě 
i všem svým blízkým, tak přijď-
te 14. února v 19.30 hod. do 
blanenského zámeckého parku 

na Hromadné vypouštění lam-
pionků přání. 

Část výtěžku z akce jde na čin-
nost krizové pomoci pro matky 
s dětmi v Oblastní charitě Blansko. 
Pokud chcete akci podpořit a máte 
to blíž do Boskovic tak přijďte již 
12. 2. na Masarykovo nám, kde 
výtěžek podpoří denní stacionář 
BETANY začátek je v 19.30 hod. 
Lampionky také můžete vypustit 
i o den později 13. 2 v Letovicích 
na náměstí, začátek už v 19 hod. 
Výtěžek poputuje na podporu 
DIAKONIE ČCE (více informací 
naleznete na stránkách www.dvo-
raklampiony.cz). Krásný pohled 
na stoupající světýlka k noční 
obloze a následná procházka vás 
naladí na další romantické chvíle 
ve dvou…

Stranu připravila Nikola 
Šindelářová, foto Kateřina 
Reichová.

Obchodní centrum Svitava
Kollárova 1a, Blansko

Tel.: 739 300 152
www.kadeřnictvimarikabk.cz

NABÍZÍME:
 Dámské, pánské spodní prádlo
 Dámské, pánské pyžama
 Dámské, pánské plavky
 Dětské spodní prádlo i pyžama
 Župany, ponožky

Rožmitálova 517, Blansko 
Tel.: 603 844 209

Srdečně vás zveme do nově otevřené prodejny

Nabízíme služby v oblasti květin, dárků a balení.
Rozvozy květin a dárků po Blansku zdarma!
Řezané květiny za zaváděcí ceny!

14. 2. SVATÝ VALENTÝN
Příjďte si vybrat dárečky pro zamilované.

Připravili jsme pro nevěsty příjemný svatební koutek, 
kde vám naši profesionální floristé poradí 

s výběrem svatebních kytic a ostatních dekorací.
Firmám nabízíme jakékoliv dekorace do veškerých firemních 

prostor, výzdoby firemních večírků, plesů a rautů.
Všechny objednávky lze provádět i po telefonu.

Dáváme květinám duši.
Naše prodejny:

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

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

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

NONSTOP SLUŽBA  725 353 070

E-mail: darkovyservis@seznam.cz

na ulici Smetanova 8, Blansko
(VEDLE CENTRA JEŽEK)

Svatý Valentýn

Sv. Valentýn – svátek zamilovanýchSv. Valentýn – svátek zamilovaných

 Foto Jan Souček Foto Jan Souček
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Křtinský zámek má novou fasádu a opravené interiéry
Marta Antonínová

Křtiny - Nejdříve náročná rekon-
strukce interiérů a nyní nová fasáda. 
Výsledkem je, že křtinský zámek 
rozhodně nepřehlédnete. Co tomu 
předcházelo, na to jsme se zeptali 
zástupce ředitele ŠLP Křtiny Pavla 
Mauera.

Náročná úprava zámku se blíží 
ke svému konci. Co všechno ná-
vštěvníky čeká?

Nejvíce viditelná je nová fasáda, 
ale pod sněhem se už skrývají dlaž-
by, osázené jsou záhony. Na opravu 
zámku bylo vynaloženo více než 
170 milionů korun. Část uhradil 
Školní lesní podnik Masarykův 
les Křtiny Mendelovy univerzity 

v Brně ze své hospodářské činnosti, 
větší díl poskytlo prostřednictvím 
dotace Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy. 

Takže můžete říct, že je všechno 
hotovo?

U budovy ano, ale v jarním období 
začne ještě rekonstrukce zámeckého 
parku. Přípravy jsou v plném prou-
du. Z parku zmizely dvě nevzhled-
né stavby, především polorozpadlé 
zahradnictví – skleníky, betonové 
obrubníky záhonů. Nenajdete ani 

Svitávka se už letos dočká lepšího...

Petr Vodák: Máme od jednoho člověka ze zákulisí zprávy, že některé týmy jsou v soutěži protěžované

Tatrovka letos do cíle Rally Dakar nedorazila
Pavel Šmerda

Boskovice - Petr Vodák z Bosko-
vic se vrátil z letošní Rally Dakar, 
která se už potřetí konala v Argen-
tině a Chile. Bohužel stejně jako 
loni závodní kamion „jeho“ Letka 
Racing Teamu do cíle nedorazil. Co 
si o tom myslí šéfmechanik týmu 
a řidič doprovodné Tatry, který se 
nejslavnější motoristické soutěže 
světa zúčastnil už podvanácté?

Nemohu se zeptat na úvod ji-
nak. Proč to v Argenti ně a Chile 
letos nevyšlo?

Tentokrát byl problém na straně 
řidiče, nebo jak my říkáme „mezi-
kusu“ mezi volantem, pedály a se-
dačkou.:-) Ve skutečnosti to byla 
nehoda. Při vyjetí z trati došlo k ná-
razu na terénní překážku a poško-
zení řízení – prasknutí víka skříně 
servořízení. Tím se stalo vozidlo 
neovladatelné, zatáčelo samovolně, 
kam se mu zachtělo a řidič na to měl 
jen malý vliv. Došlo i k dalším po-
škozením, ale toto bylo zásadní. 

Kde byla hlavní příčina?
Byla to jezdecká chyba a André 

Azevedo to bez jakýchkoliv výmluv 
chlapsky přiznal. Byl v daném úse-
ku rychlejší, než to podmínky dovo-
lovaly. Pokud si dobře pamatuji, tak 
to pro něj byla první událost tohoto 
druhu s následkem odstoupení ze 
závodu.

Dalo se udělat něco pro to, aby 
mohl André Azevedo pokračovat?

V první řadě bylo třeba vymě-
nit servořízení – což samo o sobě 
není zase až takový problém, když 
ho máte s sebou nebo jede za vámi 
další vozidlo, které tento díl má. 
Bohužel to zatím není náš případ. 
Tato součástka se standardně v zá-
vodních vozech nevozí – zatím nám 
tato porucha nenastala. My jsme ho 
měli s sebou v servisním voze, který 
byl ale v tu chvíli asi 400 km daleko, 
má zakázáno vjet na trať a posky-
tovat servis během měřeného úse-
ku závodu. Pokud by to závodníci 
udělali, dostali by penalizaci třeba 
12 hodin a navíc by nestihli časový 
limit pro etapu, za což je další pena-
lizace v podobné výši. 

Jinak vše fungovalo, jak si me-
chanici přáli, nebo jste řešili už 
před odstoupením i „jiné“ problé-
my?

Každý den je po etapě co dělat. 
I když auto dojede do bivaku bez 

tak zvaný likusák, který byl nejen 
zázemím pro stavební práce, ale 
v minulosti sloužil i jako ubytovací 
zařízení pro studenty. Na jeho mís-
tě vznikne parkovací plocha, která 
bude k dispozici účastníkům akcí 
v zámku. Samotný park čeká revita-
lizace podle projektu profesora Iva-
ra Otruby se spoustou zajímavých 
dřevin. Na rozdíl od minulosti, kdy 
byl park schován za plotem, bude 
volně přístupný místním i návštěv-
níkům Křtin.

Jsou v zámku nějaké historicky 
cenné prostory?

I když je zámek starý asi dvě stě 
padesát let, jeho vnitřní vybavení 
nemělo velkou historickou hod-
notu. Byla to dříve premonstrát-

ská klášterní rezidence. Přesto se 
veškerá přestavba řídila pokyny 
památkářů, aby charakter budovy 
zůstal zachován. Jen ve druhém 
patře jsou dva historické salonky, 
které se dochovaly. Ty jsou nádher-
ně zrestaurovány. Zejména stropy 
a táfl ování. Kdo prostory nezná, 
určitě si s obdivem řekne, jaké 
krásné dřevo bylo na tuto výzdo-
bu použito. Ale po pravdě řečeno, 
dřeva tam není ani tříska. Všechno 
je to sádra nebo beton natřen ta-
kovým způsobem, že vypadá jako 
dřevo. Stojí to za vidění. Největší 
bohatství, které v tomto zámku 
je, jsou dvoje historická kachlová 
kamna, která bylo nutné při rekon-
strukci rozebrat. 

 Pokračování na str. 15

Unikát. Zástupce ředitele ŠLP Křti -
ny Pavel Mauer ukazuje historic-
ká kachlová kamna v opraveném 
křti nském zámku. 
 Foto Marta Antonínová

Pokračování ze str. 2
Při výstavbě silnice chceme pro-

táhnout také vodovod.

Tím bude celá akce dokončená?
Po stavební stránce ano. Dojde 

tam ještě u několika domů k za-
teplení štítů a výměně oken. Pak 
chceme vyzvat ldi, aby dali svoje 
nemovitosti do odpovídajícího sta-
vu a náměstí tak dostalo ráz, jaký si 
představujeme. 

Jste pořád na začátku nového 
čtyřletého období. Jaké máte plá-
ny?

Výstavba kanalizace a ČOV po-
trvá až do roku 2013, máme rozjeté 
i další akce, mluvil jsem už např. 
o zateplení mateřské školy. Chceme 
také něco udělat s kostelem, který 
je ve špatném stavu. Jelikož není 
v našem vlastnictví, musíme se 
domluvit s farností v Boskovicích. 
Máme připraven projekt na spor-
tovní hřiště s umělým povrchem 
a atletickým oválem u školy. Plá-
nujeme spojit Sasinu mimo hlavní 
silnici chodníkem. Když to dobře 
dopadne, tak ještě letos, budeme 
pokračovat v budování parkovacích 
míst, zvlášť v oblasti bytovek, kde 

je větší koncentrace lidí. Měli jsme 
vizi obnovit poutní místo na kopci 
Hradisko s kaplí sv. Ducha, ale není 
to priorita. Pro nás bude podstatné, 
abychom letošní rok zvládli stran 
fi nancování. Měli jsme vždy roz-
počet kolem 20 – 25 milionů korun, 
letos se budeme pohybovat kolem 
100 milionů. Je to významný skok. 
Chceme se držet při zemi, uvidíme, 
jak to půjde, abychom se nedosta-
li do problémů. Žádné další mega 
akce tedy neplánujeme, chceme do-
končit, co je rozdělané, stabilizovat 
rozpočet a uvidíme, co se podaří do 
budoucna.

Kometa pořádá druhý ročník 
soutěže v pečení dortů

Brno, Blansko - Všem amatérským i profesionálním cukrářům je určen 
druhý ročník soutěže Dortiáda s Kometou. Hlavní roli opět sehrají tradič-
ní i netradiční dorty s hokejovou tematikou. 

Vítězové v jednotlivých kategoriích (amatér, profesionál, partnerské 
město, partner klubu) vzejdou z celkového hodnocení poroty skládající 
se ze zástupců klubu, jeho partnerů, zástupců města Brna a hráčů extrali-
gového A týmu. 

Uzávěrka soutěže je 13. února, vyhodnocení se uskuteční v sobotu 
19. února. Přímo na místě bude také zvolen divácký NEJ dort, který bude 
vybrán na základě hodnocení široké veřejnosti a malých účastníků akce 
(dlouhodobě nemocné a sociálně znevýhodněné děti), s nimiž klub spolu-
pracuje, a kterým budou soutěžní sladkosti po vyhlášení vítězů věnovány. 
Veškeré podrobné informace zájemci naleznou na internetových strán-
kách www.hc-kometa.cz.  (pš)

Postaví nové
chodníky

Boskovice - Boskovická radnice 
plánuje stavbu tří nových chodníků. 
Cílem je zvýšení bezpečnosti lidí. 
Dva nové chodníky tak vyrostou 
v místní části Mladkově a jeden 
v Boskovicích směrem k bývalému 
školnímu statku. 

Město už má na akci přislíbenu 
dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Podmínkou jejího 
získání je vlastnictví potřebných 
pozemků. Ty jsou v současné době 
v majetku Jihomoravského kraje 
a pracuje se na jejich bezúplatném 
převodu.  (hrr)

zjevných poškození, tak při jeho 
kontrole a údržbě se vždy něco na-
jde. To ale považujeme za normál-
ní. Jinak mám pocit, že provedené 
technické změny od minulého roč-
níku dost výraznou měrou zvýšily 
konkurenceschopnost této Tatrovky. 
Stačí se podívat a porovnat slibné 
výsledky prvních etap...

Možná trochu kacířská otázka, 
ale nedá mi to. Není tato soutěž 
už nad síly Tatrovek, když se po-
díváme, že nedokončil ani Aleš 
Loprais?

Alešovi se bohužel zatím nedaří 
dokončit tuto soutěž na americkém 
kontinentu, což nám se již povedlo, 
i když je třeba říct, že jeho letošní 
výsledky byly na začátku soutěže 
vynikající. Potenciál závodních Ta-
ter, které mají všechny české týmy, 
je na velmi solidní úrovni. To ale 
není jediné kritérium. Je to i o síle 
a vyrovnanosti výkonu celého týmu 
– o kvalitním voze, jeho dobrém 
pilotovi, navigátorovi a mechani-
kovi, potřebném zázemí, znalostech 
a zkušenostech. A především musí-
te mít také kus štěstí. Např. pokud 
by se náš letošní problém stal těsně 
před cílem etapy a my bychom se 
servisním vozem byli zrovna v tu 
chvíli někde poblíž na svojí trase, 
dal by se vyřešit tak, že by to nikdo 
nemusel ani postřehnout a vše by 
bylo podle pravidel. Problémů této 
závažnosti jsme v minulosti už pár 
zvládli. Ale to jen tak na okraj na 
vysvětlenou. Na „kdyby“ se v tomto 
závodě nehraje a podobných příbě-
hů bylo v letošním ročníku více.

Co se dá udělat na příště jinak, 

aby se zase Tatrovky vráti ly mezi 
nejlepší, ale hlavně aby alespoň 
dojely do cíle?

Pokud půjde pouze o dojetí, tak 
to není až takový problém – na „vý-
let“ tam jezdí více účastníků a je to 
jejich přístup, který je třeba respek-
tovat. Nás partneři podporují, proto-
že chtějí co nejlepší výsledek. Když 
budeme mít za cíl jen dojet, tak se 
paradoxně asi nedostaneme ani na 
start. Určitě je třeba vždy po neú-

spěchu provést nějakou analýzu, jak 
předejít problémům, které nastaly, 
a taky si při tom nezpůsobit další. 

 
Jaký byl vůbec letošní ročník 

Rally Dakar? Byl těžší než ten 
předchozí?

Já bych řekl, že trať byla podob-
ná jako v minulých ročnících. Její 
stavitelé se snaží využít získaných 
zkušeností pro zajištění její pro-
pustnosti, čímž jsou zároveň schop-
ni postavit na start více účastníků.

Co se týká zákulisí rally, opět 
ji provázel tak velký zájem jako 
loni?
Řekl bych, že diváci opět nezkla-

mali. Okolo trati se jich objevilo 
i letos několik milionů. Jenom těch 
žádostí o suvenýry asi opět přibylo. 
Všem bohužel nedokážeme vyho-
vět. Snad nám to odpustí... 

Rozdával jste opět podpisy? Pří-
padně i něco jiného?

My toho na rozdávání kromě těch 
podpisů zase tak moc nemáme, tak-
že kromě zmiňovaných autogramů 
došlo třeba ještě na společná fota 
s diváky při našich zastávkách.

Máte nějaký konkrétní zážitek 
s diváky?

Asi vás zklamu, ale nenapadá mě 
v této souvislosti nic neobvyklého. 
Kolem diváků spíše projíždíme, 
protože se potřebujeme dostat do 
cíle, kde nás čeká práce, co nejdří-
ve. A pokud máte ujet třeba 700 km 
v normálním provozu, tak opravdu 
nejde o žádný výlet a nelze se zasta-
vovat na každém místě nebo u kaž-
dého, kdo nám je sympatický. 

Setkal jste se na trati  s nějakými 
novými nástrahami, které pro vás 
byly novinkou?

Novinkou bylo snad jen to, že jsme 
se při přejezdu hor dostali o dalších 
300 metrů výše nad moře než v mi-
nulosti. Tam končí veškerá legrace a 
ne každý to tam dobře snáší.

Kolik jste letos ujel kilometrů?
Podle tachografu to bylo 7007 

kilometrů od výjezdu z parkoviště 
v Buenos Aires do návratu zpět na 
to samé místo.

Jaké počasí provázelo závod?
Řekl bych, že standardní jako 

každý rok. Zpočátku teplo až hor-
ko, v Cordóbě jsme opět zmokli, při 
přejezdu přes hory bylo méně tepla, 
ale i kyslíku na dýchání. Byli jsme 
až 4 836 metrů nad mořem. Chile 
je trochu chladnější než Argentina, 

zato když jsme přejeli hory zpět do 
Argentiny, tak bylo opět pořádné 
horko až 37°C ve stínu.

Co se týká jídla pro závodníky 
a mechniky, bylo vše stejné jako 
v minulosti ?

Ano, steaky jsou pořád stejně 
dobré, až jsem cítil potřebu změny 
jídelníčku.:-)

Vím, že každý rok si ze soutěže 
přivezete nějaký suvenýr. Co to 
bylo letos?

Vzorek soli, nějaký kámen z La-
guna Verde – pozůstatek oceánu 
vysoko v horách, na pomezí Argen-
tiny a Chile. A ještě pár kamenů od 
Tichého oceánu. 

 
A propos, kolik jste toho během 

letošní Rally Dakar naspal?
To bohužel neumím přesně říci 

– na to nemáme měřící přístroje, 
jako třeba na ujetou vzdálenost. Ale 
obecně vzato to nebylo nejhorší. 
Když jsme např. byli nuceni jeden 
den pracovat skoro až do rána, tak 
se naštěstí dalo druhý den vyjet z bi-
vaku až později a trochu dospat. 

Stále více se v souvislosti  s Da-
karem v jižní Americe mluví o pe-
nězích, které prý motoristi cký 
sport v tomto případě dávají do 
pozadí. Co si o tom myslíte?

Je to bohužel tak. Kdo je schopen 
více dát, může více získat. Horší je 
fakt, že přímo od jednoho člověka 
z pořadatelské organizace máme 
signály o tom, že ve vedení závodu 
se „nadržuje“ určitým účastníkům - 
týmům. A to je věc, která mě v této 
souvislosti trápí asi nejvíc. Snažit se 
prosadit proti týmům, které jsou po-
četnější a mají větší prostředky, je 
pro mě výzva, ale pokud s někým 
hrajeme „na jednom hřišti“ a máme 
každý jiná pravidla nebo se ta pra-
vidla během hry mění, tak to beru 
jako demotivující. 

Jak tedy vidíte budoucnost této 
soutěže a další účinkování vašeho 
týmu v Argenti ně a Chile?

V prvé řadě si musíme počkat na 
zprávu, jestli se tam závod opět vrá-
tí a jaké budou podmínky. Mezitím 
budou jak Tomáš Tomeček, který se 
v lednu zúčastnil Africa Eco Race, 
kde zvítězil v kategorii kamionů, 
tak André Azevedo jednat se svý-
mi obchodními partnery o tom, jak 
bude vypadat případná další spolu-
práce. Takže v tuto chvíli k tomu 
neumím říci více.

Závod. Posádka André Azevedo, Jaromír Marti nec, Maykel Vilarta na trati  
letošního ročníku Rally Dakar.  Foto archiv

V bivaku. Šéfmechanik Petr Vodák z Boskovic s chilským policejním psem.  Foto archiv
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úterý 8. února úterý 8. února 
AKCEAKCE

Týden stavebnictví a bydlení 
Letovická Masarykova škola práce ve spolupráci s městem Letovice pořádá od 
úterý 8. do pátku 11. února Týden stavebnictví a bydlení. Akce je určena pro 
všechny, kteří se chystají stavět, rekonstruovat, zařizovat nebo mají pouze zá-
jem o chod školy. Hlavní body programu: Úterý 8. února - 12 hod. Slavnostní 
zahájení projektu, 12.30 hod. Infokoutek Města Letovice, 12.30 hod. KB - BLOK 
systém, prezentace. Středa 9. února - 8 hod. Projektové vyučování aneb Škola 
hrou, 10 hod. Schiedel, prezentace, 12 hod. Vize Ateliér - pasivní stavění, 13.30 
hod. Bydlení a historický vývoj nábytku, 15.30 hod. Prodejní Módní přehlídka 
Ivety Nedomové. Čtvrtek 10. února - 8 hod. Projektové vyučování aneb Škola 
hrou, 12 hod. Prezentace práce na CNC - horní frézka, 12 hod. LB Cemix, pre-
zentace, 13.30 hod. HG Partner, prezentace. Pátek 5. února - 8.30 hod. Soutěž-
ní den pro žáky ZŠ, 13 hod. Slavnostní zakončení.  (hrr)

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Péče o zoubky, beseda s Lucií Nečasovou. 
Blansko - Kryté lázně v 16 hod.: Zápis do plavání kojenců a rodičů s dětmi 
od 6 měsíců do 5 roků, více informací na tel. 724 761 590, Monika Kubová,
 www.klub-matysek.webnode.cz.
Boskovice - Mateřské centrum v 17.30 hod.: Exkurze do boskovické hvěz-
dárny. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička, volná 
zábava, v 18 hod.: Efekti vní rodičovství, workshop o výchově dětí . 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Výroba valentýnských přáníček.
Sulíkov - Studio řemesel Klára ve 14 hod.: Malba na hedvábí pro začátečníky, 
přihlášky na tel. čísle: 776 063 138. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Jíst, meditovat, milovat.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Dva ve vlně.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Goemon.

středa 9. února středa 9. února 
AKCEAKCE

Blansko - Dům zahrádkářů v 9 hod.: Jarní a zimní cibuloviny, přednáší Jiří Krej-
sa. 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 14 hod.: Srdíčko z papíru, tvořivé odpo-
ledne.
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Valentýnské taneční odpoledne pro 
seniory. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Shiatsu pro maminky. 
Křti ny - Nová škola v 17 hod.: Zahájení kurzu Základy práce na PC - nejen pro 
seniory.
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Návštěvní den, hostem bude 
Franti šek Voráč.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Jíst, meditovat, milovat.
Boskovice v 19.30 hod. 127 hodin.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Goemon.

čtvrtek 10. února čtvrtek 10. února 
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko v 16.45 hod.: Vše, co vás zajímá o lécích 
a vitamínech, beseda s Vlastou Daňkovou. 
Blansko - Muzeum v 17 hod.: Blansko na úsvitu dějin - Historie a pověsti , před-
náška Evy Nečasové. 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13 hod.: Víčkiáda, zábavná soutěž.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Tron: Legacy.
Boskovice v 19.30 hod. 127 hodin.
Doubravice v 18 hod. Harry Pott er - Relikvie smrti  část 1.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Franti šek a Jan Nedvědovi, koncert. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Muzeum v 16 hod.: Rudi Lorenz: Ponorka Victoria, plasti ky, obrazy, 
reliéfy, vernisáž výstavy. 

pátek 11. únorapátek 11. února
AKCE AKCE 

Gymnázium bude mít otevřené dveře
Gymnázium Rájec-Jestřebí pořádá v pátek 11. února v době od 14 do 18 ho-
din a v sobotu od 9 do 14 hodin pro všechny zájemce, ale především pro žáky 
7. a 9. tříd základních škol, Dny otevřených dveří. Návštěvníci si mohou pro-
hlédnout školu, podívat se na práce studentů, vyzkoušet některé testy, poho-
vořit s vedením školy, vyučujícími, studenty nebo absolventy. Bude možné také 
zasportovat si v tělocvičně školy a seznámit se s činností  Sportovního klubu 
mládeže Gymnázia Rájec-Jestřebí.  (zpr)

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + hudební 
setkání s písničkou a fl étničkou, v 16 hod.: Cvičení pro těhulky a maminky po 
porodu. 
Velké Opatovice - Hospoda Ho Jakubů ve 20 hod.: Dálkový pochod Maloha-
nácká stovka

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Tron: Legacy.
Boskovice v 17 a 20 hod. Avatar 3D.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Tacho.
Olešnice v 19 hod. Sexy 40.
Šebetov v 19.30 hod. Jíst, meditovat, milovat.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Red.

PLESPLES
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Základní školy speciální.
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Ples SPgŠ. 
Boskovice - Zámecký skleník ve 20 hod.: Ples Sociálních služeb Šebetov. 
Doubravice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples KSČM, hraje Classic. 
Kunštát - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Kredit. 
Ostrov u Macochy - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples SRPDŠ, hraje Pohoda. 
Ráječko - Stará škola ve 20 hod.: Ples SK Olympia Ráječko, občerstvení, před-
tančení, hraje Pohoda. 
Šošůvka - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Akcent, kulturní pro-
gram, bohatá tombola. 
Vranová - Kulturní dům ve 20 hod.: 10. fotbalový ples, hraje Živel.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - Galerie Pex v 18 hod.: Vernisáž výstavy obrazů Romana Dvořáka. 
Rájec-Jestřebí - Knihovna v 18 hod.: Fotografi e Oldřicha Klímy, vernisáž výsta-
vy rájeckého rodáka. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Valentýnsko-tataráková noc. 

sobota 12. února sobota 12. února 
AKCEAKCE

Závody v obřím slalomu
V lyžařském areálu v Hodoníně u Kunštátu se uskuteční druhý ročník závodů 
v obřím slalomu. Závodit se bude v kateogoriích předškolní děti , chlapci 6 - 9 
let, dívky 6 - 9 let, chlapci 10 - 15 let, dívky 10 - 15 let, dospělí. Prezentace je 
od 9 do 10 hod., zahájení závodu v 10.30 hod. Přijďte si zasoutěžit o hodnot-
né ceny.  (pš) 

Adamov - Městské kulturní středisko v 16 hod.: Národní pouť do Říma, beseda 
s Václavem Adamem. 
Ostrov u Macochy - Kino v 15 hod.: Jeskyně, kyvadla a predikace zemětřesení, 
přednáška Pavla Kalendy. 
Svinošice - Sál obecního úřadu v 16 hod.: Indonésie, přednáška Marti na Hájka. 
Úsobrno - Obecní hospoda ve 13 hod.: Člověče, nezlob se, turnaj. 
Velké Opatovice - Hospoda Ho Jakubů 6.30 - 10.15 hod.: Opatovské šmajd, 
dálkový a turisti cký pochod, trasy 8, 18, 22, 35 a 50 km.

DIVADLODIVADLO
Rozseč nad Kunštátem - Kulturní dům v 16 hod.: Tenkrát v pravěku, hrají 
ochotníci z Voděrad. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Toy Story 3: Příběh hraček.
Blansko ve 20 hod. Tron: Legacy.
Boskovice v 15 hod. Černá labuť.
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera: Live in HD - John Adams - Nixon 
in China.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Tacho.

KONCERTKONCERT
Blansko - Klub Ulita v 18 hod.: Šnek a spol. a hosté, koncert. 

PLESPLES
Benešov - Sokolovna ve 20 hod.: Obecní ples. 
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Rybářský bál. 
Blansko - Katolický dům ve 20 hod.: Skautský ples. 
Bořitov - Hasička ve 20 hod.: Orelský ples, hraje Refl ex rock. 
Boskovice - Zámecký skleník ve 20 hod.: Ples Boskovických novin. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Valentýnský country bál se skupinou 4Psi. 
Cetkovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples ZŠ Cetkovice.
Drnovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Zahrádkářský ples, hraje Kredit. 
Kunštát - Kulturní dům ve 20 hod.: Valentýnský ples. 
Lažany - Kulturní dům ve 20 hod.: Obecní ples, hraje L.A. Classic. 
Lomnice - Sokolovna ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Brťovská šestka, taneční 
vystoupení Xside Dancer a další. 
Nýrov - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Živel.
Petrovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Společenský ples, hraje Styl. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna ve 20 hod.: Ples SDH, hraje Akcent. 

neděle 13. února neděle 13. února 
AKCEAKCE

Boskovice - Orlovna ve 14 hod.: Beseda s P. Petrem Cvrkalem o jeho působení 
v Rumunsku. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška ve 14 hod.: Kocour v botách, karneval 
a loutkové divadlo.
Ostrov u Macochy - Kulturní dům v 15 hod.: Dětský karneval. 
Velké Opatovice - Hospoda Ho Jakubů v 9.30 hod.: Oldův memoriál, turisti cký 
pochod, trasy 5 a 15 km. 

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

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Představení pro děti : Toy Story 3: Příběh hraček.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Tron: Legacy.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Kuťásek a Kuti lka.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Černá labuť.

pondělí 14. únorapondělí 14. února
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko v 9.45 hod.: Pohádkové dopoledne pro 
nejmenší, za dětmi přijedou Teti ny Matylda a Klotylda. 
Adamov - Městský klub mládeže od 15 hod.: Kuchařské odpoledne s názvem 
Valentýnské pohoštění.
Blansko - Zámecký park v 19.30 hod.: Valentýnské hromadné vypouštění lam-
pionků přání. 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 14.10 hod.: Valentýnské odpoledne, výro-
ba přání a dárečků.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15.30 hod.: Beruščina hernička, volná 
zábava. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Projekt 100: Puškvorec.
Boskovice v 17 hod. Černá labuť.
Boskovice v 19.30 hod. Norské dřevo.

úterý 15. února úterý 15. února 
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko v 17.45 hod.: Putování za poklady Tos-
kánska, přednáška Marty Antonínové. 
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Věrnost není slabost, povídání s psycholož-
kami. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9 hod.: Kosmeti ka pro maminky, v 10 
hod.: Baruščina hernička + přednáška o příkrmech, v 15.30 hod.: Šátkování, 
typy úvazů, prakti cké rady.
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Džbánky z keramiky, výroba. 
Letovice - Kulturní dům ve 13 hod.: Beseda se sociální pracovnicí MěÚ Bosko-
vice, pořádá Svaz tělesně posti žených Letovice.
Sulíkov - Studio řemesel Klára ve 14 hod.: Bati ka, přihlášky na čísle: 776 063 138. 

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: Nezbedné pohádky, hraje Divadlo Andro-
meda Praha. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Habermannův mlýn.
Boskovice v 17 hod. Expediční kamera, cyklus přednášek a projekcí o cesto-
vání.
Letovice v 19.30 hod. Američan.

středa 16. únorastředa 16. února
AKCEAKCE

Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Senior pas, rodinný pas, povídání s Marií 
Cackovou.
Boskovice - Dům dětí  a mládeže v 15 hod.: Turnaj ve stolním tenisu.
Boskovice - Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat s Monikou 
Fialovou. 
Boskovice - Sokolovna v 18 hod.: Výroční členská schůze Českého svazu za-
hrádkářů. 
Černá Hora - Knihovna v 18 hod.: Čína - říše středu, cestovatelská beseda 
s Marti nem Hájkem. 
Rájec-Jestřebí - Zámecký skleník v 15.30 hod.: Naše rájecká kamélie, setkání se 
zámeckým zahradníkem Evženem Kopeckým na téma kamélie a všelijaké jiné 
poklady naše zámeckého skleníku, péče o pokojové květi ny na jaře. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Habermannův mlýn.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Kvílení.
Letovice v 19.30 hod. Američan.

čtvrtek 17. únoračtvrtek 17. února
AKCEAKCE

Adamov - Dům s pečovatelskou službou ve 14 hod.: Seznámení s novými kni-
hami pod názvem Tato by se vám mohla líbit.
Boskovice - Zimní stadion ve 14 hod.: Karneval na ledě.

Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13 hod.: Sázkovaná, soutěž, v 15.30 hod.: 
O putovní pohár DDM, seriál šachových turnajů.
Černá Hora - Zámeček v 16 hod.: Přednáška na téma Kosmeti ka, pořádá Svaz 
zdravotně posti žených.   Dokončení na straně 16
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Miloš Stloukal lepší Ondřeje Němce

Bohumil Hlaváček

Blansko - Největší přestupový 
tah posledních let v našem regio-
nu se uskutečnil. Na podzim ještě 
kapitán divizního klubu FK APOS 
Blansko David Bednář se zalíbil 
v přípravě trenéru HFK Olomouc 
Petru Uličnému natolik, že se funk-
cionáři obou klubů dohodli v závě-
ru minulého týdne na transferu. 
„Přiznám, že mi bylo vcelku jedno, 
bude-li se jednat o hostování či 
přestup. Kluby se usnesly na dru-
hé variantě, rozhodnutí respektuji. 
Teď se budu snažit poprat o mís-
to v olomoucké základní sestavě,“ 
uvedl Bednář. 

Oddíly se rozhodly přestupovou 
částku nezveřejňovat, oba ale neta-
jí spokojenost s výsledkem jednání. 
Bednář se proti svým ještě nedávno 
spoluhráčům postavil v úterý, kdy 
Blansko mělo v Olomouci předem 
domluvené přátelské utkání. Ode-
hrál celý zápas ve středu zálohy, 
jeho nový klub s přehledem zvítě-
zil 4:1.

Bednář cítí velkou šanci. „Náš 
kádr je kvalitní, konkurence je 
velká, skoro nikdo nemá jisté mís-
to v základní sestavě. Hrát s tak 
kvalitními fotbalisty se nepoštěstí 
každému, takže to beru jako velké 

David Bednář se stal
hráčem HFK Olomouc

Turnaje v Boskovicích mají za sebou tři kolaTurnaje v Boskovicích mají za sebou tři kola

Umělá tráva. Pod boskovickým hradem se každý víkend odehrávají líté boje zimních boskovických turnajů. 
Výsledky na str. 12. (bh) Foto adam.s

plus,“ uvedl s tím, že má za sebou 
již i zápasy s prvoligovými celky. 
„Se Slováckem nás hodně potěši-
la slova trenéra Soukupa, který po 
prvním poločase, kdy jsme vedli 
2:1, řekl, že jsme byli lepší. S Baní-
kem Ostrava už to bylo horší, ten 
nás přehrál celkem jednoznačně. 
Každopádně to byla výborná kon-
frontace s týmy z první ligy. Je to 

přeci jen úplně něco jiného, než hrát 
třeba s týmem z divize,“ líbí se mu.

Jaké cíle má HFK Olomouc 
s Davidem Bednářem do jar-
ních bojů? „Už na začátku jedná-
ní o mém příchodu mi říkali, že 
v letošní sezoně to na postup nevy-
padá, protože máme ztrátu třinác-
ti bodů. Ten cíl je spíš tedy daný 
pro příští sezonu, pokusit se znovu 
postoupit do druhé ligy. Mým snem 
byla v barvách Blanska, kdybych si 
ji zahrál v dresu HFK, byla by to 
fantazie,“ představuje si kreativ-
ní šestadvacetiletý záložník, který 
v mateřském klubu strávil včetně 
mládežnických týmů šestnáct let. 
„Nikde není psáno, že si tam zase 
nezahraji. Podle mě k tomu určitě 
ještě dojde. Několikrát jsem byl 
v klubu součástí týmu, který někam 
postoupil. Samozřejmě i mne hod-
ně mrzel rok 2009, kdy jsme neu-
drželi MSFL. Takový už je někdy 
fotbalový život,“ vzpomíná.

Blansko bude na jaře s nej-
větší pravděpodobností bojovat 
o záchranu. „Já jsem přesvědčený 
o tom, že se divize udrží. I v dal-
ších klubech jsou problémy s peně-
zi a s hráči, nijak tragicky tamní 
situaci nevidím,“ věří David Bed-
nář svým kamarádům, kteří budou 
na jaře bojovat v dresu Aposu.

 Ilustrační foto Bohumil Hlaváček

Kanice - Další závod Brněn-
ského běžeckého poháru se konal 
v sobotu v Kanicích. Uzdravený 
blanenský Jan Kohut v barvách 
brněnské Univerzity v hlavním 
závodě na desetikilometrové tra-
ti nedal svým soupeřům šanci 
a vyhrál s téměř minutovým násko-
kem před Petrem Kotyzou. 

„Do čtyřech kilometrů jsem 
běžel se soupeři, pak jsem se roz-
hodl zrychlit. Bylo to na pohodu, 
jsem spokojen,“ řekl po závodě. 
Jeho kamarád Roman Chlup skon-
čil patnáctý. Na start se postavi-

lo 215 běžců. V pořadí seriálu je 
Kohut pátý při jedné absenci ze 
šesti závodů, vytrvalci před ním 
vesměs ani jednou nechyběli. Vede 
Petr Kotyza.

Na juniorském podiu se objevili 
hned dva borci z našeho regionu. 
Benešovský biker Radim Kovář 
na druhém stupínku, Vojtěch Grün 
z Okrouhlé na třetím. Ten je druhý 
i v celkové klasifi kaci. Jiří Haj-
damach z Ráječka v barvách Trian-
gle Tri Teamu byl druhý v doros-
tencích, Jakub Šafář z Moravce 
Benešov třetí. Bikerka Nikola Hlu-

binková ze stejného oddílu nena-
šla přemožitelku v dorostenkách, 
týmová kolegyně Tereza Tlamková 
skončila druhá mezi juniorkami. 

Suverén BBP v mladších žácích 
Jiří Klinkovský z ASK Blansko 
dosáhl čtvrtého prvenství a jasně 
celkově nadále vede, stejně jako 
jeho sestra Anna Klinkovská, kte-
rá byla v Kanicích třetí ve starších 
žákyních. 

Adéla Šafářová z Moravce dosáh-
la na pohár za druhé místo v mlad-
ších žákyních a je po šesti závodech 
v čele tabulky.  (bh)

Jan Kohut triumfoval v Kanicích

Bohumil Hlaváček

Blansko, Chýnov - V sobot-
ním zápase druhé kuželkářské 
ligy mužů se v blanenské kuželně 
představilo béčko Moravské Sla-
vie Brno. Prvoligové ženy přivezly 
z Chýnova bod za remízu.

2. liga muži: TJ ČKD Blan-
sko – KK Moravská Slavia Brno 
B 1:7 (3164:3174), Flek R. 526, 
Hlavinka 528, Novotný 513, Honc 
540, Němec 513, Michálek 544. 

V dresu Morendy již delší dobu 
působí blanenský odchovanec 
Miloš Stloukal, držitel několika 
medailí z mládežnických světo-
vých šampionátů. Ten se v přímém 
duelu střetl s letos jasně nejlepším 
domácím hráčem Ondřejem Něm-
cem a diváci se těšili na lahůdku. 
Němec, kterému letos padlo již 
několik šestistovek, ale tentokrát 
neměl svůj den. I průměrný výkon 
stačil Stloukalovi, aby ho porazil. 

Kalich hořkosti pil celý bla-
nenský tým, který nesplnil roli 
favorita a nešťastně celý zápas 
prohrál. Výsledek 1:7 vypadá 
drtivě, při pohledu na poměr sho-
zených kuželek je ale jasné, že to 
bylo drama. S lepším koncem pro 
Brno. Martin Honc, který naházel 
dokonce o dvaadvacet bodů víc 
než soupeř, prohrál na sety, stejně 
dopadl i Lukáš Hlavinka. Jediný 
bod domácích zaznamenal, para-
doxně nejhorším výkonem z týmu, 
Ladislav Novotný.

1. liga ženy: TJ Sokol Chý-
nov – TJ ČKD Blansko 4:4 
(3251:3277), Daňková 526, Musi-
lová N. 623, Korcová 492, Laho-

dová 535, Musilová Z. 555, Kalová 
546.

Při absenci nemocné kapitánky 
Ševčíkové a delší dobu chybějící 
Šmerdové podala nejlepší výkon 

zkušená Naděžda Musilová, které 
spadlo fantastických 623 kuželek. 
Ani to, že svoji soupeřku porazila 
o více než sto bodů, ale na výhru 
nestačilo. 

Druhý bod přidala její dcera 
Zuzana, dva získal tým za vyšší 
počet shozených kolků.

Výsledky z minulého víkendu 
a aktuální tabulky na str. 12.

Drama. Miloš Stloukal (v červeném) nepotřeboval překvapivě k výhře nad v této sezoně výborným Ondřejem 
Němcem v utkání druhé kuželkářské ligy mezi Blanskem a Moravskou Slavii nijak oslnivý výkon.
 Foto Bohumil Hlaváček

Brno, Blansko - Dvojciferné 
výsledky nejsou ve fotbale až tak 
běžné. Jeden se zrodil na líšeň-
ském zimním turnaji. Zbrojovácká 
juniorka sice byla v utkání, které 
se odehrálo v Brněnských Ivanovi-
cích favoritem, že ale nasází do sítě 
Blanska až neuvěřitelných jedenáct 
branek, nečekal určitě nikdo. Jak 
napsal webmaster na internetové 
stránky, ostuda, blamáž, potupa. 
S jeho hodnocením nelze než sou-
hlasit. Ze sestavy Brna je navíc 
zřejmé, že vzhledem k souběžné-
mu soustředění Zbrojovky v Turec-
ku, kam odletělo čtyřiadvacet hrá-
čů, nenastoupilo v nijak oslnivé 
sestavě.

Zbrojovka Brno B – FK APOS 
Blansko 11:0 (4:0). Brno B: 
Nahodil (41. Sehnal) - Pašek (41. 
Košulič), Tenkl, Buchta, Matys-
ka - Kršák, Borák (41. Selinger), 
Vykopal (41. Jukl) - Hycl, Štourač, 
Dolina. Trenér: Petr Maléř. Blan-
sko, 1. poločas: Slanina - Bube-
níček, Oulehla, Klimeš, Kuda 
- Hájek, Jelínek, Farník, Doležel - 
Němec – Sehnal. 2. poločas: Švan-
cara - Bezděk, Klimeš, Kuda, Šíp 
- Hájek, Jelínek (50. Blatný), Far-

ník, Doležel (57. Jarůšek) - Němec 
(59. Jelínek) – Sehnal. Trenér: 
Tomáš Šenk.

Zápas nezačal až tak tragicky, 
jak skončil. Navrátilec Sehnal, kte-
rý si odbýval obnovenou premiéru 
v blanenském dresu, ale ve dvou 
po sobě jdoucích šancích neuspěl, 
v 15. minutě dokonce gól dal, byl 
však z ofsajdu. Pak již začalo před-
stavení brněnských mladíků. První 
branku dali ve 25. minutě a do půle 
to ještě třikrát zopakovali. Že jich 
přidají po změně stran ještě sedm, 
nenapadlo ani největšího pesimis-
tu. Stalo se.

Trenér Tomáš Šenk ani po zápa-
se do telefonu nechtěl mluvit. „Po 
prvním inkasovaném gólu jsme 
úplně odešli. Hlavně hra v obra-
ně byla přímo tragická. Já osobně 
jsem ještě takovou porážku neza-
žil. I když je to příprava, dnes jsme 
udělali celému Blansku ostudu. 
Dále bych to nerozebíral, protože 
kdo viděl zápas, ten si udělá obrá-
zek sám a kdo ho neviděl? Výsle-
dek hovoří za vše,“ hlesl.

Další výsledky: Rousínov – Vyš-
kov 0:3 (0:2), Hradil 2, Hodinář. 
Bystrc – Líšeň 0:2 (0:1), Nosko 2.

Blansko utrpělo v Brně 
nevídaný debakl

JIŽ 17. ROČNÍK RÁJEČKOVSKÉ DESÍTKY SE JIŽ 17. ROČNÍK RÁJEČKOVSKÉ DESÍTKY SE 

USKUTEČNÍ V SOBOTU 19. ÚNORA. USKUTEČNÍ V SOBOTU 19. ÚNORA. 
Prezentace od 8 hod. Start hlavních kategorií v 10.15, 

resp. v 11 hod.  Srdečně zvou pořadatelé.



I v našem okrese se hrají hokejové zápasy pod otevřeným nebemI v našem okrese se hrají hokejové zápasy pod otevřeným nebem
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Dne 15. února uplynou čtyři roky, kdy nás navždy opustil 
náš kamarád a dlouholetý fotbalový funkcionář

 
pan Jaroslav KŘÍŽ z Blanska

Jardo, stále vzpomínáme !!! 
Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Blansko.

Z REDAKČNÍ 
POŠTY

Bohumil Hlaváček

Blansko - Rok 2010 bude patřit 
k těm, co se zapíší zlatým písmem 
do historie atletiky v Blansku. Jiří 
Ošlejšek, jedna z místních trenér-
ských osobností, je o tom přesvěd-
čen. 

„Na takový malý mládežnický 
oddíl bez fi nanční podpory od koho-
koliv a fungující jen díky nadšení 
všech okolo, je to opravdu vynika-
jící. A to nemluvím jen o úspěších 
Jany Sotákové,“ říká. Začínají se 
totiž podle něho prosazovat i další 
závodníci a závodnice. „Udělal jsem 
si takovou malou bilanci a vyšlo mi, 
že v současné době máme asi dva-
náct hodně nadějných atletů a atle-
tek,“ pokyvuje hlavou.

Jana Sotáková je dnes již bývalou 
členkou ASK Blansko. V roce 2010 
jí vyšlo téměř všechno. „Halová 
sezona byla tak trošku na rozjezd. 
Mistryně Moravy a Slezska v halo-
vém pětiboji a těsně druhé místo na 
republikovém šampionátu. Po zdra-
votních problémech přidala dru-
hé místo na 60 m překážek a třetí 
na 400 m,“ vzpomíná dnes již její 
bývalý kouč Ošlejšek.

Jejich společným hlavním cílem 
však byla evropská kvalifi kace 
v Moskvě. 

„Tomuto cíli jsme podřídíli 
všechno. Včasné zahájení sezony 
na dráze se projevilo tím, že Jana 
splnila limit již v prvních kvali-
fi kačních závodech v Uherském 
Hradišti. O týden později vyrovna-
la český rekord v Olomouci časem 
13,61 s. V Moskvě forma ještě 
vydržela a bylo z toho třetí místo 
a postup do Singapuru na historic-
ky první dorosteneckou olympiádu. 
Ta sice nevyšel podle představ, 
Jana bohužel onemocněla, ale 
i tak postup do fi nále a osmé mís-
to na světě je rozhodně fantastický 
úspěch,“ je spokojen. Po návratu 
ještě Sotáková absolvovala fi nále 
extraligy a koncem září se dohodla 

Ošlejšek: Uplynulý rok patřil v blanenské atleti ce k nejúspěšnějším

Je zde několik talentů, říká
KAM ZA SPORTEM

s Ošlejškem na ukončení spoluprá-
ce. 

V záloze za Sotákovou začíná 
sbírat medaile Vít Pernica. „Hala 
mu příliš nevyšla, ale i tak se stal 
v Ostravě mistrem Moravy a Slez-
ska v dálce, na MČR pak skončil 
nešťastně čtvrtý,“ lituje Ošlejšek. 
Jak dodává, všechno si Pernica 
vynahradil venku. Na šampionátu 
Moravy a Slezska zvítězil ve skoku 
vysokém a přidal bronz v dálce, na 
republice v Praze pokořil šestimet-
rovou hranici v dálce a obsadil krás-
né třetí místo. „Forma mu vydržela 
i na mezinárodní utkání se Sloven-
skem, kde byl druhý. V soutěži 
družstev hostoval za BYAC Brno 
a byl bezkonkurenčně nejlepším 
členem týmu v základní soutěži. Ve 
fi nále v Kladně vybojoval pro svůj 
tým dvě druhá místa v dálce a výš-

ce. Vítek má ještě obrovské rezervy 
v tréninku a jestli se do toho obuje, 
může dokázat opravdu velké věci. 
V roce 2011 přechází do dorostu, 
tam to bude trošku těžší,“ hodnotí 
svého svěřence trenér.

Pomyslné třetí místo v úspěšnos-
ti v barvách ASK Blansko obsadila 
Michaela Hlavoňová. „Na jaře to 
zkusila s překážkami a ono to doce-
la jde. Na přeboru kraje v Hodoníně 
překvapila druhým místem za Svo-
bodovou na stovce, další se konalo 
na mistrovství Moravy a Slezska 
v Olomouci, kde běžela vynikají-
cí závod a bylo z toho krásné třetí 
místo na 100 m překážek,“ chvá-
lí Ošlejšek. Jak řekl, pomyslným 
skokanem roku by se stala určitě 
Kamila Klepalová. Nadějná vytr-
valkyně se postupně zlepšovala a na 
jaře už měla některé závody výbor-

né. „V novém ročníku Brněnského 
běžeckého poháru nedává soupeř-
kám na pětku moc šancí. Navíc 
hodně zrychlila a pokud na jaře 
zvládne tempové úseky, bude to jis-
tě stát zato,“ líbí se mu. 

Za velký talent považuje i Jiří-
ho Klinkovského. „Ten mne stále 
překvapuje. Jednak svými výkony 
v kouli, na přeboru kraje obsadil 
druhé místo. V utkání Praha - Brno 
v březnu v hale ve Stromovce nedal 
soupeřům šanci a jasně v této dis-
ciplíně zvítězil. Druhé překvapení 
bylo, když zkusil půlku a dostal se 
hned pod 2:30. To že umí, dokazuje 
v BBP, kde se vždy dostane na stup-
ně vítězů. A to není z rodiny Klin-
kovských jediný. Jeho sestra Anič-
ka, která s atletikou teprve začíná, 
mu rozhodně ostudu nedělá,“ vidí 
další naději.

Blansku i Zbraslavci se zatím daří

Středa 9. února
Fotbal: Boskovice – Kralice, přátelsky, umělá tráva Boskovice.

Čtvrtek 10. února
Hokej: Dynamiters Blansko - HC Velké Meziříčí (18.00), čtvrtfi nále kraj-
ské ligy, ZS Blansko.

Sobota 12. února
Basketbal: ASK – Žďár (9.00, 11.00), oblastní přebor U14, hala ASK 
Blansko.
Fotbal: Vavřinec – Kořenec (10.00), Kunštát – Svitavy (12.00), Olešnice 
– Drnovice (14.00), zimní turnaje, Černá Hora – Vilémovice (16.00), přá-
telsky, UT Boskovice.
Hokej: Boskovice B – RHC Brno (18.00), druhé semifi nále SOP muži, ZS 
Boskovice.
Kuželky: TJ ČKD Blansko - Zábřeh A (10.00), 1. liga ženy, TJ ČKD Blan-
sko B – Olomouc (13.00), 3. liga ženy, kuželna TJ ČKD Blansko.
Sálový fotbal. Turnaj přípravek (8.00), hala TJ ČKD Blansko.
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko C – Pomořany B (10.00), KS II muži, TJ 
ČKD Blansko A – Mikulčice (14.00), 3. liga muži, TJ ČKD Blansko C – 
CEMO Mokrá (18.00), KS II muži, herna TJ ČKD Blansko.

Neděle 13. února
Fotbal: Letovice – Benešov (11.00), Boskovice A – Březová (13.00), Bos-
kovice B – Blansko B (15.00), Boskovice B – Lipůvka (17.00), zimní turna-
je, Olomučany – Velké Opatovice (19.00), přátelsky, UT Boskovice.
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko A – Pomořany B (10.00), 3. liga muži, herna 
TJ ČKD Blansko.

Středa 16. února
Fotbal: Bystrc – Rájec-Jestřebí (18.00), přátelsky, UT Boskovice.

Pátek 18. února
Fotbal: Boskovice dor. – Olešnice (19.00), zimní turnaj, UT Boskovice.
Hokej: První zápas semifi nále play off krajské ligy (18.00), ZS Boskovice.

Sobota 19. února
Atletika: Ráječkovská desítka (8.00), 17. ročník běžeckého závodu, start 
hlavní kategorie v 11 hod. 
Fotbal: Březová – Kunštát (14.00), Kořenec – Benešov (16.00), Vavřinec 
– Lipůvka (18.00).
Sálový fotbal. Z Model Cup, turnaj starších žáků (8.00), hala TJ ČKD 
Blansko.
Volejbal: Turnaj (8.00), hala ASK Blansko.

Neděle 20. února
Fotbal: Letovice – Drnovice (12.00), Boskovice – Blansko B (14.00), Bos-
kovice B – Kuřim (16.00), UT Boskovice.

Naděje. Zleva Kateřina Šustrová, Žaneta Strejčková, Vítek Pernica, Michaela Hlavoňová, Kamila Klepalová
 Foto Jiří Ošlejšek

Blansko, Zbraslavec - Stolní 
tenis v Blansku nadále šlape. Přes-
tože se ženy v první lize musí potý-
kat s absencí své nejlepší hráčky 
Marie Jirůškové, nehrají v soutěži 
druhé housle. O minulém víkendu 
je čekaly týmy z opačných pólů 
tabulky. Sobotní výhra s Přerovem 
se čekala, porážka do prvního Haví-
řova tak trochu také. Málokdo ale 
předpokládal, že bude s nulou na 
kontě výher.

Muži ve třetí lize dvakrát zabo-
dovali na stolech soupeřů. Zejména 
díky výhře ve Žďáru nad Sázavou 
se podařilo Blansku udržet dru-
hou příčku v tabulce. Bez porážky 
absolvovala víkend jeho jednička 
Luboš Dudík. V divizi zaznamena-
lo blanenské béčko remízu a prohru 
a v tabulce mu patří devátá příčka. 

1. liga ženy: TJ ČKD Blansko 
– SK Přerov 9:1, Ševčíková 3,5, 
Němcová 2,5, Smejkalová 2, Hrou-
zová 1. TJ ČKD Blansko – Baník 
Havířov 0:10.

3. liga muži: Spartak Pelhřimov 
– TJ ČKD Blansko 5:10, Přikryl 

Aleš 4,5, Dudík 3,5, Čák 1,5, Kví-
čala 0,5. Sokol Žďár nad Sázavou 
– TJ ČKD Blansko 8:10, Dudík 4,5, 
Čák 2, Kvíčala 2, Přikryl Aleš 1,5.

Divize muži: TJ ČKD Blansko 
B – MS Brno D 9:9 Přikryl Aleš 4, 
Voráč 2, Chajda 1,5, Čák 1, Suchý 
0,5. TJ ČKD Blansko B – Koral Tiš-
nov 2:10, Přikryl Jiří 1, Chajda 1. 

Stolní tenisté Zbraslavce se 
v krajské soutěži museli obejít bez 
nemocného Radima Křepely. Při 
letošní vyrovnanosti kádru to neby-
lo tak citelné oslabení jako v před-
chozích sezonách. První zápas proti 
v tabulce o dvě místa níže posta-
venému družstvu Komořan mělo 
dva suverény v řadách domácích, 
Hejdušek a Daněk neprohráli ani 
jednu dvouhru, na druhou stranu 
zbylí dva jejich hráči všechny pro-
hráli, o celkovém výsledku tedy teo-
reticky rozhodly už úvodní čtyřhry, 
které obě vyhráli hosté a připsali si 
tak cenné vítězství. 

Do druhého utkání nenastoupil 
kvůli pracovním povinnostem ješ-

tě Petr Krása st., kterého zastou-
pil jeho syn. Proti druhému celku 
tabulky z Mokré se bez dvou nej-
zkušenějších hráčů nedal čekat pří-
znivý výsledek. Po vyrovnaných 
čtyřhrách se tento předpoklad začal 
naplňovat. Jediný, kdo se tomu 
dokázal vzepřít, byl letošní nová-
ček v soutěži Luboš Bezděk, dosud 
hrající nejvyšší okresní soutěž za 
Šošůvku. Přitom už v dopoledním 
utkání se ozvala jeho bolavá záda. 
Na výsledcích se to paradoxně pro-
jevilo právě naopak, když všechny 
tři svoje dvouhry dokázal vyhrát. 
Bohužel ostatní přidali pouze dva 
body. Přitom všichni také hlásili 
drobné zdravotní problémy, ovšem 
asi ne tak závažné jako jejich spo-
luhráč. Zbraslavec se po jednom 
vítězství ze šestého místa v tabulce 
dopředu neposunul. 

KS II: Komořany B – Zbra-
slavec 8:10, Bezděk, Krása st., 
Cetkovský, Křepela L. 2,5. Mok-
rá – Zbraslavec 10:6, Bezděk 3,5, 
Krása ml., Cetkovský 1, 1, Křepela 
L. 0,5.  (bh, rk)

Open Air Game. Lednové extraligové utkání mezi Pardubicemi a Kometou na plochodrážním stadionu bylo bezesporu velkou událostí . V našem okrese se ale tato tradice stále drží. Za příznivých klimati ckých podmínek hrají kaž-
dou zimu alespoň některá domácí utkání na přírodním ledě hokejisté Sloupu či Lysic, kde se o přípravu plochy starají neúnavní obětaví dobrovolníci. A právě týmy těchto oddílů změřily svoje síly pod sloupskými skalami v zápase 
okresního přeboru. O dramati cké situace nebyla nouze, utkání vyvrcholilo samostatnými nájezdy, v nichž byli úspěšnější domácí. (bh) 3x foto Pavel Novák

Čtenářská fotbalová hvězda
Jak se již stalo tradicí, OFS Blansko vyhlásil anketu Fotbalista okresu 

Blansko za rok 2010. Bude se vyhlašovat celkem osm kategorií, z toho pět 
budou nominovat zástupci všech fotbalových oddílů v rámci okresu. Slav-
nostní vyhlášení se uskuteční v pátek 18. února od 18 hodin v Zámeckém 
skleníku v Boskovicích. Moderovat ho bude známý bavič Marek Dobrodin-
ský, hosty čeká bohatý kulturní program, tombola a posezení u rautu.

I letos předáme zvláštní ocenění tomu, kdo získá nejvíce hlasů od čtenářů 
Zrcadla Blanenska a Boskovicka. Hlasovat můžete na přiloženém kuponu 
přímo v blanenské redakci na nám. Svobody nebo zaslaném poštou. Přijímat 
budeme i pořadí tří vybraných hráčů zaslané na e-mailovou adresu hlavacek.
zrcadlo@centrum.cz. Vylosovaný čtenář obdrží pozornost od redakce.

Vybírat můžete z následující navržené jedenáctky

Nominovaní:
1 David Bednář
2 Radim Bubeníček
3 Jan Karásek

4 Antonín Kolář
5 Milan Macík
6 Pavel Martínek
7 Pavel Ostrý

8 Jiří Pokoj
9 Antonín Preč
10 Jan Sehnal
11 Vít Sehnal

Fotbalista okresu 2010Fotbalista okresu 2010
ANKETA ČTENÁŘŮ ZRCADLAANKETA ČTENÁŘŮ ZRCADLA

1.
2.
3.

Jméno:
Adresa:
Telefon:

V neděli 30. ledna proběhla 
volební valná hromada SK Olym-
pia Ráječko. Za účasti 60 členů byla 
zhodnocena činnost jednotlivých 
družstev a zvolen nový dvanácti-
členný výbor. Jeho členy se stali 
Marcel Mokrý, Marek Bláha, Lubo-
mír Zapletal, Jiří Škaroupka, Jiří 
Sehnal, Vítek Prokop, Pavel Henek, 
Monika Vévarová, Josef Neděla, Vít 
Rajtšlégr, Gabriela Henková, Josef 
Pešán. Výbor na svém 1. zasedání, 
které proběhlo o přestávce jednání 
valné hromady, zvolil nového před-
sedu Marcela Mokrého. Jeho členo-
vé děkují všem členům, příznivcům, 
fanouškům a sponzorům za podporu 
a všechny zvou na nejbližší akce. Již 
11. února proběhne ples SK Olympie, 
dále se mužstvo mužů účastní zimní-
ho turnaje v Brně Líšni a 27. března 
se můžeme těšit na první mistrovský 
zápas. Výbor děkuje bývalému před-
sedovi Pavlu Henkovi za jeho práci 
a přeje mnoho úspěchů jeho nástup-
ci Marcelu Mokrému.  Vít Rajtšlégr
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ZP MV ČR se zásadně vymezuje vůči pouličním 
náborářům jiných pojišťoven, kteří vás nutí ke změně 
zdravotní pojišťovny ve spěchu a bez dostatku 
potřebných informací. 

Nepodlehněte iluzím, že na ulici dostanete informace 
úplné a pravdivé. Čekají vás jen komplikace.

ZP MV ČR do ulic nikdy neposílala, neposílá a posílat 
nebude žádné pouliční náboráře.

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit jen jednou ročně.

Vážení současní
i budoucí klienti, 
těšíme se na vaši 
návštěvu
v důstojném 
prostředí našich 
klientských center 
po celé ČR.

Pavel Kříž
radí

Předejděte problémům
a neuzavírejte změnu
zdravotní pojišťovny na ulici.

V souvislosti s protestní 
akcí Lékařského odbo-
rového klubu Děkujeme, 

odcházíme podalo výpověď 3800 
nemocničních lékařů. Ta vyprší už 
na konci února. „Chceme ujistit 
naše klienty, že zdravotní péče pro 
ně bude zajištěna i po 1. březnu. 
Děláme pro to maximum,“ řekl ře-
ditel brněnské pobočky Zdravotní 
pojišťovny ministerstva vnitra Jiří 
Vítek. 

Podle jeho slov velice pečlivě 
sledují vývoj situace a připravují 
řadu opatření. „Péči smluvně za-
jistíme v nemocnicích s volnou 

kapacitou, které jsou ochotné po-
moci s náhradní zdravotní péčí. Ve 
spolupráci s našimi regionálními 
pobočkami jednáme s nemocni-
cemi v krajích, s ambulantními 
specialisty, s odbornými lékařský-
mi společnostmi i s ministerstvem 
zdravotnictví. Jsme připraveni po-
starat se o to, aby nebyla ohrože-
na dostupnost a kvalita zdravotní 
péče, na kterou jste zvyklí,“ slíbil 
klientům pojišťovny ředitel. 

Svaz zdravotních pojišťoven 
České republiky v čele s jeho pre-
zidentem a generálním ředitelem 
ZP MV ČR Jaromírem Gajdáč-

kem oslovil ředitele nemocnic 
s dotazy, zda a jak u nich bude 
po 1. březnu zajištěna zdravotní 
péče. Z odpovědí, které zatím do-
razily, vyplývá, že i přes případ-
ný odchod některých lékařů jsou 
nemocnice připraveny péči o své 
pacienty zajistit. 

„Sledujte pravidelně naše we-
bové stránky www.zpmvcr.cz, kde 
vás budeme průběžně informovat 
o vývoji situace a o případných 
náhradních řešeních, využijte 
možnosti informovat se na našich 
pobočkách nebo na infolince 844 
211 211,“ dodal Jiří Vítek.  (zpr)

Zdravotní pojišťovna ministerstva 
vnitra se o svoje klienty postará

Radim Hruška

Boskovice - Gynekologicko-po-
rodnické oddělení boskovické ne-
mocnice patří mezi uznávaná pra-
coviště. Prim hraje hlavně v oblasti 
laparoskopických operací. Více při-
blížil jeho primář Jan Machač.

Můžete nejprve představit vaše 
oddělení?

Poskytujeme kompletní porod-
nickou a gynekologickou péči na 
celkem jednačtyřiceti lůžkách. Co 
se týká porodnictví, počty naroze-
ných dětí jsou stabilizované. V po-
sledních letech pozorujeme jejich 
nárůst. V minulém roce se narodilo 
téměř devět set dětí, procento císař-
ských řezů je devatenáct procent, 
což je o něco méně než je celostátní 
průměr.

Gynekologické oddělení posky-
tuje kompletní péči včetně veškeré 
operativy se zaměřením na lapa-
roskopii, a to i s onkologickým 
zaměřením. Naše oddělení se lapa-
roskopií zabývá prakticky od její-
ho vzniku a bylo například prvním 
v republice, kde bylo provedeno 
odstranění dělohy laparoskopickou 
cestou. V tomto odvětví je považo-
váno v celorepublikovém měřítku 
za jedno z vedoucích pracovišť. 

Oddělení je vyhledáváno paci-
entkami z našeho i jiných okresů. 
Před třemi roky se přestěhovalo do 
nových nadstandardně vybavených 
prostor v prvním patře nemocnice. 
Pacientky jsou ubytovány v dobře 
vybavených pokojích, s maximál-
ním počtem tří lůžek. V každém 
je k dispozici kompletní sanitární 
zařízení, to znamená sprcha, bidet, 
toaleta. Všechny pokoje jsou také 
vybaveny barevnou televizí. Podle 
ohlasů našich pacientek je odděle-
ní oblíbené a vyhledávané. K tomu 
přispívá i výborná práce týmu sester 
a lékařů.

Vaší doménou jsou laparosko-

Chloubou gynekologicko-porodnického oddělení boskovické nemocnice jsou laparoskopické operace

Primář Machač: Poskytujeme kompletní péči

pické operace. Kdy se v Boskovi-
cích odehrála první?

První laparoskopická hysterecto-
mie (odstranění dělohy) byla pro-
vedena už v roce 1995. Byly jsme 
první východoevropskou zemí, kde 
se tak stalo. Provedl ji známý vídeň-
ský specialista Dr. Gill. Už čtrnáct 
dní poté jsme začali tento zákrok 
provádět samostatně. Udělali jsme 
jich více než dvě stě, a poté jsme 
přešli na sofi stikovanější metodu, 
laparoskopicky asistovanou vagi-
nální hysterectomii. 

Rozvoj této metody je spojen 
především s vaší osobou...

Tento typ operace jsme provedli 
jako první v republice. Absolvoval 
jsem speciální stáž v Hamburku 
a tím získal mezinárodní certifi kát 
k provádění a výuce laparoskopic-
kých operací III. stupně (ty nej-
těžší) prakticky ve všech zemích 
Evropské unie. S laparoskopií jsem 

začal už ve svém minulém působišti 
ve Vyškově. Zajímavé je, že první 
operace tohoto typu v Evropě byla 
provedena začátkem roku 1994 
a my jsme tento zákrok začali pro-
vádět už rok poté. O této problema-
tice jsem měl řadu přednášek, jsem 
také členem atestační komise, dlou-
hou dobu jsem byl místopředsedou 
Endoskopické sekce gynekologické 
a dodnes jsem členem výboru, který 
jsem zakládal.

Popište některé klady, které la-
paroskopie přináší.

Výhodou laparoskopických ope-
rací je především menší zásah do 
organizmu. To vede k tomu, že po-
operační stav se rychleji zlepšuje 
a významně se zkracuje doba hospi-
talizace. Její průměrná doba na na-
šem oddělení je menší než čtyři dny. 
Můžeme tak poskytnout služby vět-
šímu množství pacientek, kterých 
také každoročně přibývá. Například 

za minulý rok jsme absolvovali více 
než sedm set velkých operací. Ná-
růst za posledních dvacet let je tedy 
evidentní. Když jsem přišel do Bo-
skovic bylo velkých operací kolem 
tři sta padesáti, laparoskopické ope-
race se do té doby neprováděly.

Čím to je, že se jejich počet tak 
rapidně zvýšil?

Není to ani tím, že by lidé byli 
více nemocní, ale faktem, že jsme 
schopni tyto operace provádět včet-
ně kompletní onkologické operativy. 
Pacientky proto nemusí vyhledávat 
jiná zařízení. Máme poměrně vyso-
kou kapacitu, takže se naše čekací 
doba pohybuje jen od jednoho do 
dvou týdnů. To znamená, že objed-
nat operaci do Boskovic není žádný 
problém, nikdo zbytečně nečeká. 
Výrazně vyšší je také pooperační 
komfort, především po laparosko-
pických operacích.

Posti hly výraznější změny také 
postupy a metody v gynekologii?

Za posledních téměř dvacet let 
jsou medicínské trendy hlavně ve 

zrychlování diagnostiky. Uvedu to 
na příkladu ultrazvuku. Když jsem 
začínal, prakticky nebyl a nyní je to 
naprosto běžná metoda. Výrazně se 
také zlepšila rentgenová technika. 
Další věcí jsou laboratorní výsled-
ky, které dokážou zpřesnit diagnos-
tiku, celý proces se tak zkracuje. Na 
to navazuje vývoj terapeutických 
postupů jako je zavádění nových 
operačních metod, které výrazně 
zkracují dobu hospitalizace. Dnes 
u nás žena po komplikovaném zá-
kroku provedeném laparoskopicky 
leží pět dní a druhý den po operaci 
se volně pohybuje po oddělení. Pa-
matuji doby, kdy ženy po totožné 
operaci ležely deset dní. Rychlejší 
je samozřejmě také návrat do prá-
ce. V onkologické oblasti narostla 
ohromným způsobem úspěšnost 
léčby mimo jiné u rakoviny vaječní-
ku nebo děložního čípku. Souvisí to 
s výzkumem a objevováním nových 
účinnějších cytostatik.

A co se týká porodnictví. Pozoru-
jete odklon od přirozených porodů?

Přirozených a normálních poro-
dů ubývá. Jednak je to stárnutím 
prvorodiček, ale i tím, že je lepší 
diagnostika poruch těsně před poro-
dem. To znamená, že porodník za-
sahuje daleko častěji do průběhu sa-
motného porodu. Je to samozřejmě 
v zájmu matky i plodu. Pozorujeme 
i nárůst císařských řezů, v České 
republice se číslo pohybuje kolem 
dvaadvaceti procent. Přirozených 
porodů zůstává méně než osmdesát 
procent, když odečteme ještě vagi-
nální operační porody, dostaneme 
se asi na jednu čtvrtinu operačních 
porodů, které neprobíhají přiroze-
ně. Jestli nyní slyšíme o tom, že by-
chom se měli vrátit k přirozenému 
porodnictví, musí někdo defi novat, 
co to je. Snížení počtu operačních 
porodů totiž může vést až ke zvýše-
ní nemocnosti nebo úmrtnosti. 

Česká republika nicméně patří 
v této oblasti  mezi špičku...

Se svým porodnickým systémem 
opravdu patříme mezi absolutní ce-
losvětovou špičku. Prenatální úmrt-

nost se pohybuje kolem tří až čtyř 
promile. Rovnat s námi se mohou 
snad jen skandinávské země a Ja-
ponsko. Žádné další vyspělé státy 
nedosahují tak dobrých výsledků. 
Hlavní příčinou je, že jsme dokázali 
výborně zorganizovat porodnickou 
péči. Každá matka je v těhotenství 
pravidelně vyšetřována, provádí se 
ultrazvukové vyšetření a vyšetření 
na vady plodu. Všechna ohrožená 
těhotenství, především předčasné 
porody, jsou včas převáženy do 
center, která jsou na to vybavená. 
Dokážeme se postarat i o děti, které 
by měly před dvaceti lety téměř nu-
lovou šanci na přežití.

Jak se díváte na porody doma?
Plánované porody doma považuji 

v našich podmínkách za nesmysl. 
Je to vlastně návrat k tomu, co by-
chom měli mít už dávno za překo-
nané. Za první republiky se porod 
v nemocnici považoval za jakýsi 
nadstandard, který si mohly dovolit 
jen vyšší vrstvy. Dnes má tuto mož-
nost každá. Při domácích porodech 
musí ženy počítat s podstatně vyš-
ším rizikem poškození novorozence  
i svého zdraví. Každý porod, i když 
běží normálně, se může během mi-
nut zkomplikovat tak, že je potřeba 
zasáhnout. A to v domácím prostře-
dí není možné. 

Jsem zastáncem porodů v ústa-
vech. Je ovšem otázka, jak mají 
porodnice vypadat. Propaguji hes-
lo: Ne porod doma, ale domov 
v porodnici, to by mělo být naším 
cílem. Snažím se tak postupovat 
i v naší porodnici. Každá maminka 
má k dispozici vlastní pokoj, kde je 
od začátku až do konce i s jakou-
koliv blízkou osobou. Porodí v pří-
jemném prostředí a za dokonalého 
monitorování plodu.

Na závěr chci poděkovat všem lé-
kařům, sestrám i dalšímu personálu 
na našem oddělení za to, že se nám 
daří dosahovat dobrých výsledků. 
Po jednání lékařů s ministerstvem 
zdravotnicích pak v nejbližší době 
očekáváme, že tato práce bude také 
patřičně ohodnocena.

Fakta o oddělení
Hlavní náplň práce všech stanic představuje kom-

plexní péče o pacientky s využitím dostupných mo-
derních metod jak v oblasti diagnostické, tak i tera-
peutické. 

Porodnické odd. zajišťuje předporodní přípravu, 
kompletní péči o rodičku a novorozence ve spolu-
práci s novorozeneckým odd. Oddělení gynekologie 
poskytuje péči jak nastávajícím maminkám ve všech 
fázích těhotenství, tak gynekologickým pacientkám 
(menší oper. výkony, operační výkony se zaměřením 
na laparoskopii, onkologické pacientky, zánětlivá one-
mocnění).

Na porodním sále je maminkám k dispozici jeden 
nadstandardní porodní box s vlastním sociálním zaří-
zením a sprchou, televizí, lednicí a rozkládacím křes-
lem pro tatínka či jiný doprovod. Dále dva standardní 
pokoje a jeden pokoj s vanou a dalšími alternativními 
pomůckami. Každá maminka má svůj vlastní porodní 
pokoj, který jí zajišťuje soukromí po celou dobu poro-
du. V porodnici není vyžadováno holení, nálevy a sa-
mozřejmá je práce s porodními plány. V první době 
porodní jsou respektována přání maminky včetně po-
hybu, změny poloh a relaxace ve sprše nebo ve vaně. 
Maminka může použít rehabilitační míč, vak, žíněn-
ku, stoličku, aromaterapii, masáže, poslech hudby. Při 
fyziologickém průběhu porodu si může zvolit polohu 
včetně porodu do vody. V případě porodu císařským 
řezem smí doprovod na operační sál. K dispozici je 

i epidurální analgesie. Miminko je ihned po porodu 
položeno na bříško maminky, poté je ošetřeno ve vy-
hřívaném dětském boxu.

Miminko je přiloženo k prsu hned na porodním sále 
a podle přání rodičů zde může zůstat do doby, než ma-
minka přejde na odd. šestinedělí. Po porodu zůstávají 
maminky s dětmi v porodnici čtyři až pět dní, po poro-
du císařským řezem obvykle šest dní. 

Oddělení šestinedělí je spojeno s novorozenec-
kým odd., na všech pokojích je možný nepřetržitý 
rooming-in. Maminky mají možnost své děti samy 
koupat, přebalovat, ošetřovat. Vyškolené dětské sest-
ry a porodní asistentky pomáhají maminkám uplatňo-
vat deset bodů správného kojení. Porodnice získala 
v roce 2005 titul „Baby friendly“. Novorozenecké 
odd. zajišťuje dětem jednorázové plenky a oblečení 
po dobu hospitalizace.

Maminky jsou na odd. šestinedělí na pokojích po 
jedné až čtyřech. Na větších pokojích bývají uloženy 
maminky po operačních porodech. Za poplatek můžou 
využít nadstandardního pokoje s televizí, ledničkou, 
mikrovlnou troubou a možností neomezených ná-
vštěv. 

Lůžková část gynekologického oddělení je umís-
těna v prvním poschodí nemocnice. Všechny pokoje 
mají vlastní sociální zařízení a televizi. V rámci oddě-
lení gynekologie jsou hospitalizovány ženy s riziko-
vým těhotenstvím, s poruchami menstruačního cyklu, 
bolestmi v pánvi a podbřišku, krvácením z rodidel či 
s onkologickou diagnozou. Vyšetřují a léčí se tam také 
pacientky s urologickými potížemi.  (hrr)

Primář Jan Machač.  Foto Radim HruškaPrimář Jan Machač.  Foto Radim Hruška
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basketbal
OP I muži: SK Žabovřesky B – ASK 

Blansko 57:47. TJ Sokol BC Boskovice – SK 
Renocar Podolí 81:65. Tesla Brno – ASK 
Blansko 64:48. TJ Sokol BC Boskovice – 
JVSB Uherské Hradiště 114:36.
  1.  Husovice  18  18  0  1458:972  36
  2.  Podolí  18  13  5  1384:1148  31
  3.  Boskovice  18  13  5  1394:1164  31
  4.  Žabovřesky B  18  11  7  1228:1134  29
  5.  Babice  18  10  8  1327:1256  28
  6.  Tesla  18  10  8  1151:1145  28
  7.  Žďár B  17  10  7  1286:1247  27
  8.  Černovice  17  8  9  1192:1134  25
  9.  Vysočina B  18  7  11  1281:1251  25
  10.  Husovice B  18  4  14  1160:1469  22
  11.  Blansko  18  2  16  1050:1291  20
  12.  Uh. Hradiště  18  1  17  966:1666  19

OP III muži: TJ Sokol Slavkov – Basket-
sport Boskovice 55:70. Sokol Adamov – ASK 
Blansko B 69:81. TJ Sokol Židlochovice – 
Basketsport Boskovice 41:88.
  1.  Boskovice  16  14  2  1187:833  30
  2.  Vysočina C  16  13  3  1240:950  29
  3.  Adamov  16  10  6  1041:922  26
  4.  Slavkov  16  8  8  1012:989  24
  5.  Židlochovice  16  6  10  790:996  22
  6.  Blansko B  15  7  8  866:952  21
  7.  V. Meziříčí  16  5  11  949:1046  21
  8.  Střelice  15  5  10  867:963  20
  9.  Znojmo B  16  3  13  768:1069  19 

OP U18: SAM BŠM Brno – Basketsport 
Boskovice 107:67 a 103:36. 
  1.  Třebíč  16  12  4  1198:885  28
  2.  Šlapanice  14  13  1  1087:744  27
  3.  SAM BŠM  16  10  6  1195:939  26
  4.  Žabovřesky  16  8  8  946:977  24
  5.  Kroměříž  16  6  10  942:1043  22
  6.  Boskovice  16  4  12  843:1164  20
  7.  Uh. Brod  14  1  13  615:1074  15

OP U14: Jiskra Kyjov – BBK Blansko 
66:74 a 42:65.
  1.  Blansko  12  10  2  1097:568  22
  2.  Kyjov  12  9  3  876:589  21
  3.  Šlapanice  12  6  6  503:622  18
  4.  Žabovřesky  12  5  7  749:746  17
  5.  Žďár  12  2  10  406:818  14
  6.  V. Meziříčí  4  0  4  191:479  4 

OP starší minichlapci: SK Žabovřesky – 
BBK Blansko 28:49 a 37:49.
  1.  SAM BŠM  16  15  1  1022:562  31
  2.  Kyjov  16  13  3  1155:544  29
  3.  Kroměříž B  18  11  7  973:681  29
  4.  Blansko  18  6  12  770:1039  24
  5.  Žďár  16  6  10  548:777  22
  6.  JBC Brno  16  5  11  545:857  21
  7.  Žabovřesky  16  2  14  471:1024  18

OP I ženy: TJ ČKD Blansko – VSK VFU 
Brno 63:49. Sokol Bílovice – TJ ČKD Blan-
sko 47:67.
  1.  Tesla  14  12  2  971:687  26
  2.  Blansko  14  12  2  932:750  26
  3.  Univerzita B  14  10  4  984:764  24
  4.  Žďár  13  9  4  1128:785  22
  5.  VSK UNI  13  4  9  745:857  17
  6.  Kyjov  13  4  9  692:913  17
  7.  VSK VFU  13  2  11  677:915  15
  8.  Bílovice  14  1  13  598:1056  15

OP mladší dorostenky: TJ ČKD Blansko 
– SK Basketbal Tišnov 52:46 a 52:61.
  1.  Frisco Sika  16  15  1  973:717  31
  2.  V. Meziříčí  14  11  3  872:551  25
  3.  Blansko  16  4  12  762:867  20
  4.  Valosun B  12  7  5  663:538  19
  5.  Tišnov  13  4  9  629:702  17
  6.  Šlapanice  15  2  13  505:1029  17

OP mladší žákyně: Valosun Brno B – TJ 
ČKD Blansko 126:9 a 111:27.
  1.  Valosun B  12  11  1  1155:375  23
  2.  Kyjov  10  9  1  908:447  19
  3.  Vysočina  12  5  7  744:857  17
  4.  V. Meziříčí  12  3  9  606:855  15
  5.  Blansko  10  0  10  218:1097  10

fl orbal
Jihomoravská liga muži: Florec Brno – TJ 

Sokol Adamov 2:1. FBC Sokol Ivanovice na 
Hané – FBO Boskovice 2:1. TJ Sokol Adamov 
– TJ Sokol Brno Židenice B 3:5. FBO Bosko-
vice – FbC Sokol Dynamo Bučovice B 2:2.
  1.  Skurut Hai  16  15  0  1  89:46  45
  2.  Hattrick B  14  11  1  2  68:29  34
  3.  Telnice  16  10  1  5  90:54  31
  4.  Gullivers B  14  8  2  4  65:43  26
  5.  Horní  14  7  2  5  72:64  23
  6.  Sivice  14  7  1  6  66:52  22
  7.  Boskovice  16  6  4  6  45:48  22
  8.  Bučovice B  16  5  2  9  74:87  17
  9.  Florec  14  5  2  7  42:57  17
  10.  Židenice B  14  4  2  8  55:74  14
  11.  Adamov  14  4  0  10  52:73  12
  12.  Ivanovice  14  4  0  10  32:67  12
  13.  Lanžhot B  16  1  1  14  45:101  4

2. liga dorostenci: Atlas ČKD Blansko – 
Bulldogs Brno C 1:7 (0:1, 1:3, 0:3), Maňouš-
ková. Atlas ČKD Blansko – FbK Sokol Valaš-
ské Klobouky 6:0 (3:0, 0:0, 3:0), Maňouško-
vá, Hatala 2, Jeřábek, Toman. Atlas ČKD 
Blansko 2:5 (0:1, 1:1, 1:3), Zvěřina, Jalový.
  1.  Gullivers  15  11  3  1  85:32  36
  2.  Zlín  15  12  0  3  98:54  36
  3.  Horní  15  7  2  6  75:61  23
  4.  V. Klobouky  15  7  1  7  67:67  22
  5.  Holešov  15  7  0  8  62:73  21
  6.  Blansko  15  6  1  8  59:55  19
  7.  Bulldogs B  15  5  3  7  70:67  18
  8.  Počenice  15  0  0  15  23:130  0

fotbal
O pohár města Boskovice - Artézia cup: 

Kuřim – Svitavy 2:1 (1:1), Juračka, Hanus – 
Čížek. Boskovice B – Kunštát 3:2 (3:1), Fojt 
J., Václavek, Martínek L. – Španěl, Trubák. 
Blansko B - Březová 2:4 (1:2), Jarůšek, Zou-
har – Ehrenberger, Bárta 2. Kuřim – Březová 
2:1 (1:0) Suchánek 2 – Bednář. Boskovice 
A – Kunštát 1:5 (0:3) Horák M. – Král 2, 
Ducháček, Boček, Španěl. Boskovice B – 
Svitavy 9:0 (4:0), Fojt, Vorlický, Martínek L. 
2, Preč, Adamec, Horák.
  1.  Kuřim  3  3  0  0  10:4  9
  2.  Boskovice B  3  2  0  1  13:6  6
  3.  Březová  3  2  0  1  9:5  6
  4.  Kunštát  2  1  0  1  7:4  3 
  5.  Boskovice A  2  0  1  1  2:6  1
  6.  Svitavy  3  0  1  2  2:12  1
  7.  Blansko B  2  0  0  2  4:10  0

DAHEPO Cup v Boskovicích: Letovi-
ce – Boskovice B 1:5, Řezník – Vorlický 2, 
Jordánek, Doležel R., Janíček. Benešov – 
Olešnice 0:0. Vavřinec – Drnovice 2:3 (0:2), 
Přikryl 2 – Crhák 3. Kořenec – Lipůvka 1:1 
(0:0), Kejík – Srba. Boskovice B – Drnovice 
6:3 (2:0), Zoubek 2, Grenar, Stříž, Jordánek, 
Horák – Setnička, Španěl, Pavel. Kořenec – 
Olešnice 0:0. Vavřinec – Benešov 1:5 (1:2), 
Piták – Abrhám 2, Henek, Ševčík, Mucha. 
Letovice – Lipůvka 2:3 (1:3), Pudil, Dvořák 
– Sitař, Kristýn, Pospíšil.
  1.  Boskovice B  3  3  0  0  17:4  9
  2.  Benešov  3  1  2  0  5:1  5
  3.  Lipůvka  3  1  2  0  4:3  5
  4.  Drnovice  3  1  1  1  9:11  4
  5.  Kořenec  3  0  3  0  4:4  3
  6.  Olešnice  3  0  3  0  0:0  3
  7.  Letovice  3  0  1  2  3:8  1
  8.  Vavřinec  3  0  0  3  3:14  0

hokej
OP: Sloup – Lysice 4:3 po SN (1:0, 1:1, 

1:2, SN 1:0), Kutlach 2, Kubica, Musil J. 
- Kopecký, Prudek, Kostrůnek. Adamov – 
Letovice 8:3 (3:2, 1:1, 4:0), Juřena, Thoř 2, 
Bureš, Bartoš, Kolenáč, Kilián - Šváb, Vítek, 
Slouka. Lysice – Březina 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 
SN 1:2), Kraváček, Koblasa - Blatný Petr 
2, Hradil. Černá Hora – Rájec-Jestřebí 4:9 
(2:4,1:2, 1:3), Frýdek, Morkes, Hladil, Jaku-
bec - Kuběna Jar. 3, Lemon, Syrový 2, Ode-
hnal, Man. Sloup – Blansko 0:13 (0:2, 0:7, 
0:4), Petlach, Zukal 3, Snopek, Kopřiva 2, 
Dobiášek, Mikulášek, Vrba. Březina – Čer-
ná Hora 1:3 (0:1, 1.1, 0:1), Fiala – Dubský, 
Frýdek, Morkes. Blansko – Adamov 2:4 (1:1, 
0:1, 1:2), Snopek, Ševčík P. – Bartoš 2, Thoř, 
Dvořák. Rájec-Jestřebí – Sloup 9:7 (3:3, 5:3, 
1:1), Šváb P. 4, Kuběna Jar. 3, Syrový 2 – 
Kutlach 4, Machač 2, Manoušek. Letovice – 
Lysice 0:2, nehl.
  1.  Blansko  13  11  0  0  0  2  103:32  33
  2.  Rájec  13  10  0  0  1  2  105:47  31
  3.  Č. Hora  14  8  2  0  0  4  80:64  28
  4.  Sloup  14  6  2  0  0  6  68:81  22
  5.  Adamov  14  5  1  0  0  8  49:55  17
  6.  Březina  14  4  1  0  2  7  54:66  16
  7.  Lysice  13  3  1  0  4  5  37:57  15
  8.  Letovice  13  0  0  0  0  13  35:129  0

Krajská liga dorostu: Blansko – Znoj-
mo 6:5 (2.2, 4.0, 0:3), Sekanina 3, Zelený 2, 
Jalový.

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – SKK 

Primátor Náchod 2:6 (3107:3149), Daňková 
499, Lahodová 514, Musilová Z. 528, Kalová 
546, Musilová D. 513, Ševčíková 507.
  1.  Slavia  15  13  0  2  86,0:34,0  26
  2.  Přerov  15  11  1  3  78,5:41,5  23
  3.  Zábřeh A  15  11  0  4  70,5:49,5  22
  4.  Blansko  15  9  1  5  70,5:49,5  19
  5.  Náchod  15  8  1  6  65,0:55,0  17
  6.  Konstruktiva  15  6  1  8  53,5:66,5  13
  7.  Chýnov  15  6  1  8  51,0:69,0  13
  8.  Šumperk  15  6  0  9  59,5:60,5  12
  9.  Val. Meziříčí  15  5  2  8  54,5:65,5  12
  10.  Jičín  15  5  0  10  52,5:67,5  10
  11.  Zábřeh B  15  3  1  11  42,5:77,5  7
  12.  Zlín  15  3  0  12  36,0:84,0  6

2. liga muži: SK Baník Ratíškovice – TJ 
ČKD Blansko 5:3 (3234:3227), Flek R. 521, 
Novotný 533, Hlavinka 550, Němec 543, 
Honc 516, Michálek 561.
  1.  TJ Třebíč  15  13  1  1  87,0:33,0  27
  2.  Opava  15  10  1  4  69,0:51,0  21
  3.  Ratíškovice  15  9  0  6  66,0:54,0  18
  4.  Blansko  15  8  1  6  65,5:54,5  17
  5.  Rychnov  15  8  1  6  62,5:57,5  17
  6.  Šumperk  15  7  2  6  65,0:55,0  16
  7.  Zábřeh  15  7  0  8  61,5:58,5  14
  8.  Vyškov  15  5  3  7  60,0:60,0  13
  9.  Slavičín  15  5  1  9  50,0:70,0  11
  10.  MS Brno B  15  4  1  10  47,0:73,0  9
  11.  BOPO  15  4  1  10  41,5:78,5  9
  12.  Přemyslovice  15  3  2  10  45,0:75,0  8

3. liga muži: TJ Slavoj Žirovnice – TJ 
ČKD Blansko B 6:2 (3187:3041), Pliska 490, 
Kotlán 548, Flek M. 508, Šplíchal Jak. 552, 
Šmerda 529, Procházka 504. TJ ČKD Blan-
sko B – TJ Lokomotiva České Budějovice 5:3 
(3144:3130), Flek J. 517, Šplíchal Jak. 530, 
Šmerda 539, Kolařík 513, Procházka 544, 
Haresta Jak. 501. 
  1.  Rosice  15  13  0  2  82,0:38,0  26
  2.  Benešov  15  11  1  3  74,5:45,5  23
  3.  Ivančice  15  9  1  5  71,0:49,0  19
  4.  Jihlava  15  9  0  6  63,0:57,0  18
  5.  Č. Budějovice  15  8  1  6  66,5:53,5  17
  6.  Kutná Hora  15  8  0  7  60,5:59,5  16
  7.  Blansko B  15  7  0  8  56,5:63,5  14
  8.  Vracov  15  6  1  8  56,0:64,0  13
  9.  Žirovnice  15  5  2  8  57,0:63,0  12
  10.  Dačice B  15  4  2  9  49,5:70,5  10
  11.  Mistřín  15  3  0  12  42,5:77,5  6
  12.  Ratíškovice B  15  3  0  12  41,0:79,0  6

3. liga ženy: TJ ČKD Blansko B – TJ 
Odry 2:4 (1595:1672), Řehůřková 357, Kor-
cová 406, Slavíčková 419, Nevřivová 413. 
SKK Náchod B – TJ ČKD Blansko B 5:1 
(1691:1662), Řehůřková 419, Semrádová 
427, Nevřivová 422, Slavíčková 394.
  1.  Č. Třebová  11  10  1  0  51,0:15,0  21
  2.  Olomouc B  11  9  0  2  46,0:20,0  18
  3.  Odry  11  6  1  4  41,0:25,0  13
  4.  MS Brno  11  5  0  6  36,0:30,0  10
  5.  Otrokovice  11  5  0  6  32,0:34,0  10
  6.  Nový Jičín  11  5  0  6  31,0:35,0  10
  7.  Blansko B  11  4  2  5  30,0:36,0  10
  8.  Třebíč  11  4  1  6  26,0:40,0  9
  9.  Náchod B  11  4  0  7  28,0:38,0  8
  10.  Vyškov B  11  0  1  10  9,0:57,0  1

Divize: TJ Lokomotiva Valtice – TJ ČKD 
Blansko C 7:1 (3213:3004), Flek J. 557, 
Kocourek 454, Musilová N. 483, Stloukal 
527, Flek M. 529, Hédl 454. TJ ČKD Blansko 
C – KK Jiskra Čejkovice 5:3 (3159:3143), 
Flek J. 559, Kocourek 519, Musilová N. 502, 
Šplíchal Jos. 530, Hédl 518, Flek M. 531. 
  1.  Dubňany  19  14  1  4  98,0:54,0  29
  2.  Valtice  19  14  1  4  97,0:55,0  29
  3.  MS Brno C  19  13  0  6  96,0:56,0  26
  4.  Slavičín B  19  11  1  7  81,5:70,5  23
  5.  Znojmo  19  10  1  8  89,5:62,5  21
  6.  Vyškov B  19  10  1  8  75,0:77,0  21
  7.  Sokol IV  19  9  2  8  79,5:72,5  20

  8.  Čejkovice  19  9  1  9  78,0:74,0  19
  9.  Luhačovice B  19  9  0  10  77,5:74,5  18
  10.  Husovice B  19  8  2  9  69,5:82,5  18
  11.  Blansko C  19  5  3  11  58,5:93,5  13
  12.  Otrokovice  19  4  3  12  59,5:92,5  11
  13.  Kroměříž  19  4  2  13  56,0:96,0  10
  14.  Val. Meziříčí B  19  4  0  15  48,5:103,5  8

Okresní podniková liga, extraliga: DSB 
– VVR A 1217:1209, Malits 258, Brychta 
256 - Pernica 271, Flek 267. Catering – ČKD 
1097:1242, Kala 243, Volf D. 239 - Štrait 277, 
Škaroupka 254. JEZAT – ČBE A 1197:1207, 
Jalový 258, Smejkal 237 - Seďa 260, Pola 
258. KSK – A je to 1189:1244, Kolář Pavel 
251, Špičák 243 - Novotný 267, Brtníček 
253.
  1.  ČKD  13  10  0  3  1263,77  20
  2.  DSB Euro  13  10  0  3  1256,46  20
  3.  A je to  13  7  0  6  1228,31  14
  4.  VMS  11  6  0  5  1241,18  12
  5.  ČBE A  13  6  0  7  1210,23  12
  6.  VVR A  12  5  0  7  1238,67  10
  7.  Catering  13  5  0  8  1219,08  10
  8.  JEZAT  12  5  0  7  1208,83  10
  9.  Tech Trading  11  5  0  6  1194,36  10
  10.  KSK  13  3  0  10  1201,15  6

1. liga: Nemocnice – ITAB 1074:1175 
Zavadil 232, Srba 232 - Odehnal 249, Kutil 
241. Blanzek – Kadeřnictví ES 1181:1160, 
Grim 266, Kratochvíl 250 - Žitník 244, Kakáč 
240. VVR B – ITAB 1275:1223, Semrád J. 
292, Stojkovič O. 260 - Pazdera 260, Ode-
hnal 249. Rapid – Nemocnice 1209:1187, 
Zeman 248, Nečas 245 - Jedináková 258, 
Navrátil 239. Koloniál – Blanzek 1176:1207, 
Kuchař 251, Šlajch 247 - Grim 262, Nejez-
chleb a Kratochvíl oba 249. Hasiči – AKK 
1080:1139, Majer 258, Opluštil 229 - Slaví-
ček 247, Daněk 235. Kadeřnictví ES – ČKD 
Turbo Technics 1318:1232, Moll 282, Smola 
267 - Pařil 258, Novotný 253.
  1.  VVR B  13  11  0  2  1227,54  22
  2.  Kadeřnictví  13  10  0  3  1231,08  20
  3.  Turbo Technics  13  8  0  5  1211,54  16
  4.  Koloniál  13  8  0  5  1170,69  16
  5.  Blanzek  13  7  1  5  1184,23  15
  6.  Rapid  13  7  0  6  1183,23  14
  7.  ITAB  13  6  0  7  1171,92  12
  8.  AKK  13  3  0  10  1161,85  6
  9.  Hasiči  13  3  0  10  1148,92  6
  10.  Nemocnice  13  1  1  11  1139,54  3

2. liga: BODOS – SPŠ 1121:1094, Pařil 
244, Učeň 243 - Souček 259, Šíbl 238. Eko 
system - ČBE B 1052:1161, Zouhar 247, 
Pšenčík 217 - Šváb 243, Zvěřina 242. Profi  
Weld – JMP 1118:1104, Hloušek 254, Králo-
vá 242 - Ježek 252, Podrabský 228. Orel – 
Relax Club 1112:1068, Henek 258, Dvořák 
228 - Černý 234, Staněk 227. Profi  Weld – 
Eko system 1111:1135, Petříček 239, Musil 
231 - Ďugoš 255, Pšenčík 253. SPŠ – Orel 
1121:1129, Souček 276, Nečas 261 - Dvořák 
250, Šoba 236.
  1.  Orel  13  11  0  2  1120,69  22
  2.  BODOS  12  9  0  3  1159,75  18
  3.  JMP RC  12  8  0  4  1144,50  16
  4.  ČBE B  12  8  0  4  1134,58  16

  5.  Relax Club  12  5  1  6  1102,75  11
  6.  SPŠ  13  4  1  8  1095,69  9
  7.  Profi  Weld  13  3  0  10  1071,46  6
  8.  EKO systém  13  1  0  12  1028,85  2

stolní tenis
RP I: Rohozec – Boskovice B 5:13, Blan-

sko D – Zbraslavec B 12:6, Vysočany – Kře-
tín 9:9, Křetín B – Šošůvka 12:6, Petrovice 
– Voděrady 4:14, Jestřebí – Žďárná 5:13.
  1.  Voděrady  11  10  0  1  0  133:65  31
  2.  Boskovice B  11  9  1  1  0  133:64  30
  3.  Šošůvka  11  7  2  2  0  117:81  27
  4.  Zbraslavec B  11  7  0  4  0  121:77  25
  5.  Žďárná  11  5  1  5  0  112:85  22
  6.  Křetín  11  4  3  4  0  95:103  22
  7.  Vysočany  11  4  3  4  0   99:99  22
  8.  Rohozec  11  3  2  6  0  82:116  19
  9.  Křetín B  11  3  0  8  0  83:115  17
  10.  Petrovice  11  2  2  7  0  70:128  17
  11.  Blansko D  11  2  1  8  0  72:126  16
  12.  Jestřebí  11  2  1  8  0  70:128  16

OP II: Voděrady B – Žďárná B 6:12, Kun-
štát – Jestřebí B 17:1, Němčice – Bořitov 15:3, 
Veselice – Rudice 8:10, Vanovice – Adamov 
7:11, Zbraslavec C – Šošůvka B 11:7. 
  1.  Kunštát  11  9  0  2  0  128:70  29
  2.  Rudice  11  7  1  3  0  111:87  26
  3.  Adamov  11  6  2  3  0  118:80  25
  4.  Voděrady B  11  6  2  3  0  107:91  25
  5.  Veselice  11  7  0  4  0  109:89  25
  6.  Šošůvka B  11  4  3  4  0  103:95  22
  7.  Žďárná B  11  4  3  4  0  96:102  22
  8.  Bořitov  11  4  2  5  0  95:103  21
  9.  Zbraslavec C  11  5  0  6  0  98:100  21
  10.  Vanovice  11  4  1  6  0  98:100  20
  11.  Němčice  11  3  0  8  0  96:102  17
  12.  Jestřebí B  11  0  0  11  0  29:169  11

OP III: Svitávka – Letovice 15:3, Petro-
vice B – Rájec 1:17, Boskovice C – Borotín 
11:7, Veselice B – Křetín C 5:13, Brumov – 
Vysočany B 13:5, Vysočany C – Rohozec B 
9:9. 
  1.  Rájec  11  9  2  0  0  141:57  31
  2.  Svitávka  11  9  1  1  0  139:59  30
  3.  Křetín C  11  7  1  3  0  107:91  26
  4.  Brumov  11  6  3  2  0  113:85  26
  5.  Boskovice C  11  6  1  4  0  105:93  24
  6.  Letovice  11  6  0  5  0  96:102  23
  7.  Borotín  11  4  2  5  0  104:94  21
  8.  Vysočany C  11  3  2  6  0  89:109  19
  9.  Rohozec B  11  3  1  7  0  86:112  18
  10.  Veselice B  11  3  0  8  0  79:119  17
  11.  Petrovice B  11  2  0  9  0  68:130  15
  12.  Vysočany B  11  1  1  9  0  61:137  14

OP IV: Kunštát B – Svitávka B 6:12, Leto-
vice B – Rohozec C 9:9, Olešnice – Petrovice 
C 14:4, Šošůvka C – Vanovice B 14:4, Křetín 
D – Němčice B 15:3, Rájec B – Zbraslavec 
D 11:7.
  1.  Olešnice  11  10  1  0  0  144:54  32
  2.  Svitávka B  11  7  3  1  0  121:77  28
  3.  Šošůvka C  11  7  1  3  0  116:82  26
  4.  Rájec B  11  6  2  3  0  109:89  25
  5.  Letovice B  11  6  2  3  0  94:104  25
  6.  Vanovice B  11  5  2  4  0  110:88  23
  7.  Kunštát B  11  5  0  6  0  105:93  21

  8.  Rohozec C  11  4  2  5  0  92:106  21
  9.  Petrovice C  11  4  0  7  0  88:110  19
  10.  Křetín D  11  3  1  7  0  82:116  18
  11.  Zbraslavec D  11  1  0  10  0  57:141  13
  12.  Němčice B  11  1  0  10  0  70:128  13

OS I: Němčice C – Žďárná C 11:7, Vyso-
čany D – Lhota Rapotina 12:6, Okrouhlá – 
Kuničky 12:6, Vanovice C – Bořitov B 6:12, 
Bořitov C – Velenov 6:12, Petrovice D – 
Voděrady C 5:13.
  1.  Okrouhlá  11  9  1  1  0  136:62  30
  2.  Bořitov B  11  8  1  2  0  131:67  28
  3.  Lh. Rapotina  11  7  2  2  0  122:76  27
  4.  Kuničky  11  7  0  4  0  124:74  25
  5.  Voděrady C  11  7  0  4  0  109:89  25
  6.  Vysočany D  11  6  1  4  0  103:95  24
  7.  Velenov  11  6  0  5  0  103:95  23
  8.  Vanovice C  11  5  0  6  0  100:98  21
  9.  Němčice C  11  4  0  7  0  77:121  19
  10.  Petrovice D  11  2  1  8  0  70:128  16
  11.  Žďárná C  11  1  2  8  0  67:131  15
  12.  Bořitov C  11  0  0  11  0  46:152  11

OS II: Šošůvka D – Kunštát C 10:8, Zbra-
slavec E – Rájec C 9:9, Jasinov – Letovice C 
3:15, Chrudichromy – Křetín 9:9.
  1.  Šošůvka D  12  9  1  2  0  138:78  31
  2.  Kunštát C  11  9  1  1  0  143:55  30
  3.  Zbraslavec E  12  6  2  4  0  115:101  26
  4.  Letovice C  10  8  0  2  0  125:55  26
  5.  Rájec C  12  5  2  5  0  108:108  24
  6.  Vísky  10  4  2  4  0  85:95  20
  7.  Chrudichromy  12  3  1  8  0  87:129  19
  8.  Jasinov  12  1  0  11  0  66:150  14
  9.  Křetín E  11  1  1  9  0  51:147  14

OS III: Velenov B – Kunštát D 7:11, Lho-
ta Rapotina B – Olešnice C 9:9, Boskovice 
D – Petrovice E 14:4, Okrouhlá B – Olešnice 
B 12:6.
  1.  Okrouhlá B  12  9  1  2  0  144:72  31
  2.  Kunštát D  12  8  1  3  0  132:84  29
  3.  Olešnice B  11  9  0  2  0  125:73  29
  4.  Boskovice D  12  6  1  5  0  115:101  25
  5.  Rapotina B  12  5  1  6  0  113:103  23
  6.  Velenov B  11  4  1  6  0  100:98  20
  7.  Petrovice E  12  2  1  9  0  62:154  17
  8.  Olešnice C  12  0  2  10  0  55:161  14

šachy
2. liga: Zlín C – Adamov 5:3, nehl.

  1.  Kroměříž  7  5  1  1  32,5  26  16
  2.  Hustopeče  7  5  0  2  32,5  23  15
  3.  St. Město B  7  4  2  1  33,0  22  14
  4.  Zlín C  7  4  2  1 31,0  20  14
  5.  Znojmo  7  4  2  1  29,5  15  14
  6.  St. Město C  7  4  0  3  27,5  16  12
  7.  Veselí  7  2  1  4  28,0  17  7
  8.  Postoupky  7  2  1  4  21,5  14  7
  9.  Boršice  7  1  3  3  26,5  18  6
  10.  Holešov  7  2  0  5  25,5  13  6
  11.  Prostějov  7  2  0  5  23,0  11  6
  12.  Adamov  7  1  0  6  25,5  17  3

KP I: ŠK Garde Lipovec – TJ Podlužan 
Prušánky 4:4, Habina 1, David, Kopřiva, 
Chládek V., Sekanina, Handl, Hloušek 0,5.
  1.  Prušánky  7  5  1  1  36,5  27  16
  2.  Lipovec  7  4  3  0  33,5  21  15
  3.  Znojmo  7  5  0  2  32  21  15

  4.  Lokomotiva D  7  4  1  2  29,5  20  13
  5.  Lokomotiva B  7  3  2  2  29  17  11
  6.  Bystrc  7  2  3  2  28,5  16  9
  7.  Kuřim  7  2  2  3  27,5  15  8
  8.  ŠK 64  7  1  4  2  28  11  7
  9.  Duras C  7  2  1  4  27,5  16  7
  10.  Lokomotiva C  7  2  1  4  23,5  10  7
  11.  Ořechov  7  2  1  4  23  14  7
  12.  Bzenec  7  0  1  6  16,5  7  1

KP II: Vyškov A – Blansko 3:5, Saida, 
Palaš, Moc R., Dufek, Senáši 1. Kuřim B 
– Lipovec B 5,5:2,5, Chládek Vl., Flašar, 
Ševčík Luboš, Drahovzal, Ševčík Milan 
0,5. Boskovice – Sloup 3:5, Dobeš 1, Bohá-
ček, Petr, Walletzký, Dvořáček 0,5 – Hu-
dec, Špičák, Němec 1, Baránek, Sedlák, 
Drochytka, Novotný 0,5. Rudice – Tišnov 
3:5, Rada Mich., Crhonek 1, Polách, Rada 
D. 0,5.
  1.  Kuřim B  8  7  1  0  40,0  28  22
  2.  Tišnov  8  7  0  1  44,0  34  21
  3.  Lipovec B  8  6  1  1  36,0  20  19
  4.  Rudice  8  5  1  2  37,5  28  16
  5.  Vyškov A  8  3  3  2  38,0  31  12
  6.  Blansko  8  4  0  4  32,5  22  12
  7.  Vyškov B  8  3  2  3  30,5  17  11
  8.  Sloup  8  3  0  5  29,0  18  9
  9.  Adamov B  8  2  1  5  27,0  11  7
  10.  Boskovice  8  1  1  6  25,0  12  4
  11.  Lipovec C  8  1  0  7  23,0  8  3
  12.  Jevíčko  8  1  0  7  21,5  9  3 

Okresní přebor: Sloup – Adamov 7,5:0,5, 
Baláž, Sedlák, Helebrand, Mikulášek, Sehnal, 
Procházka, Kouřil 1, Dostál 0,5 – Grubero-
vá 0,5. Rovečné – Boskovice B 1:7, Šutera, 
Řehuloka 0,5 – Veselý, Petr, Jedlička, Brda, 
Kocina, Konečný 1, Dvořáček, Probošt 0,5. 
Rudice B – Jedovnice 4:4, Klinkovský Jiří, 
Nejezchleb, Hnilička, Crhonek 1 – Plch st., 
Matuška, Kunc, Plch ml. 1. Jevíčko B – Lipo-
vec D 2:6, Zemánek, Zapletal, Bulička, Beneš 
0,5 – Krejčí P., Kratochvíl M., Krejčí F., Šev-
čík Jiří 1, Ševčík Milan, Ševčík Miloš, Ševčík 
Josef, Zouhar 0,5.
  1.  Lipovec D  5  5  0  0  29,5  15
  2.  Jedovnice  5  4  1  0  27,5  13
  3.  Boskovice B  4  4  0  0  24,5  12
  4.  Rudice B  4  2  1  1  20  7
  5.  Sloup B  5  2  0  3  21,5  6
  6.  Lipovec E  4  1  0  3  12  3
  7.  Rovečné  5  0  1  4  12  1
  8.  Jevíčko B  4  0  1  3  9,5  1
  9.  Adamov C  4  0  0  4  3,5  0

Základní soutěž: Rovečné B – Lipůvka 
0:5, Kaderka, Fiala, Sapák, Poláček, Miho-
la. Lipovec F – Němčice 1,5:3,5, Rimpler 1, 
Růžička 0,5 – Stloukal, Závodník, Kouřil 1, 
Kala 0,5. Vanovice – Kunštát 1,5:3,5, Turzo 
1, Kubín 0,5 – Mikulčický, Blažek, Záboj 1, 
Štěrba 0,5.
  1.  Kunštát  7  6  1  0  26,5  19
  2.  Lipůvka  7  5  1  1  27  16
  3.  Lipovec F  7  2  2  3  14  8
  4.  Němčice  7  1  3  3  13  6
  5.  Vanovice  7  0  4  3  13,5  4
  6.  Rovečné B  7  1  1  5  11  4 

 (bh)

Bohumil Hlaváček

Boskovice, Blansko - Základní 
část společné krajské ligy jižní Mora-
vy a Zlína skončila. Komplikovaný 
systém play-off stanovil, že Blansko 
v něm čeká Velké Meziříčí, Bosko-
vice postupují přímo do semifi nále, 
mají volný los. K úvodnímu utkání 
nastoupí až v pátek 18. února v 18 
hodin. Blansko hraje první zápas již 
tento čtvrtek na domácím ledě.

SK Minerva Boskovice – HC 
Uherský Brod 7:1 (3:0, 2:0, 2:1), 
Holý 3, Blaha 2, Kroupa, Karný. 

Minerva se do svého soupeře pus-
tila hned na začátku utkání. Úvodní 
pokusy Komínka a Holého ještě 
brankou neskončily, ale v 6. minutě 
už se kanonýr Holý trefi l – 1:0. O tři 
minuty později bylo s hosty ještě hůř. 
Veselý našel volného Kroupu, který 
zvýšil na 2:0. Minutu před koncem 
úvodní třetiny ve vlastním oslabení 
zakončil samostatný únik úspěšným 
bekhendovým blafákem Blaha. Hos-
tům nepomohla ani přestávka. Hned 
v 21. min. vyjel Karný zpoza brány, 
předložil puk Holému, který zvýšil 
už na 4:0. V 39. minutě se podruhé 
v zápase prosadil Blaha, který tečo-
val Světlíkovo nahození – 5:0. Ve 

Skončila základní část krajské hokejové ligy, nyní začíná play-off 

Blansko čeká Velké Meziříčí

45. minutě se dočkal i Karný, který 
prostřelil gólmana hostí mezi betony. 
O sedm minut později po přihrávce 
Karného zkompletoval svůj hattrick 
Holý. Gólman Zrza, který vystřídal 
v polovině utkání Hrachovinu, se 
čistého konta ale nedočkal, hokejisté 
Brodu zaznamenali v poslední minu-
tě čestný úspěch. 

Dynamiters Blansko HK – HC 
Grewis Plumlov 4:6 (2:1, 1:2, 1:3), 
Kuběna 2, Kazda, Štěpánek. 

Dobře rozehrané utkání domá-
cí nakonec ztratili. Začali velkým 

náporem a v 15. minutě vedli 2:0. 
Hostům se ale v 19. minutě poda-
řilo snížit a dostali se tak znovu 
do hry. Vstup do druhé třetiny se 
Blansku vůbec nepodařil a během 
jedné minuty inkasovalo hned dvě 
branky. Nepoložilo se, dále bojovalo 
a odměnou jim byl vyrovnávací gól 
ve 30. minutě. 

Začátek třetí třetiny domácí zaspa-
li a opět během jedné minut dostali 
dva góly. Dynamiters ještě v téže 
minutě snížili na 5:4. Jejich radost 
trvala jenom minutu a hosté znovu 

Blansko - K tak trochu kultovním 
osobám blanenského sportu patří 
Karel Stloukal. Držitel okresních 
rekordů ve většině vrhačských dis-
ciplín se z atletického oddílu před 
pár lety stáhnul. V poslední době ale 
vyvíjí opět s mládeží nové aktivity. 
Trochu jiného druhu.

Co tě k nim přivedlo?
Mrzí mne, že děti netíhnou až tak 

ke sportu. Když dojdeš za konkrét-
ními s nabídkou, řeknou ti, že mají 
jiné aktivity. A pak jedeš na kole přes 
Sever a vidíš je posedávat s cigare-
tami. Nelíbí se mi to. Je malá chuť 
z jejich strany něco dělat.

Jaký recept jsi našel?
Poté, co jsem tak trochu nedobro-

volně odešel od atletiky, jsem začal 
jinak. Pracuji s dětmi do patnácti 
let, dělám s nimi sport všeobecně. 
Ať si pak každý vybere, co se mu 
bude líbit. Rozhodnou se samy, jestli 
budou něco dělat závodně nebo jen 
rekreačně pro své zdraví. Základ už 
ale budou mít. 

Pod jakou hlavičkou?
ACT TIRO Blansko. A jako atle-

tika, C jako cyklistika a T jako triat-
lon. Firma TIRO je reprezentována 
mým bývalým svěřencem Pavlem 
Šašinkou, který nás podporuje. 

Pomáhá nám s placením pronájmů 
sportovišť.

Jak fungujete?
Přes léto chodíme na hřiště ZŠ 

TGM, tam děláme většinou atle-
tiku. Nezapomínáme na basket-
bal, vybíjenou, fotbal. Tréninky 
máme třikrát týdně, jednou z toho 
jezdíme na přehradě na horských 
kolech, kde se učíme techniku jíz-
dy. Když je hezky, zaplaveme si 
nebo jen běháme. Směřujeme děti 
tak k cyklistice nebo k triatlonu. 
Absolvujeme závody Poháru Dra-
hanské vrchoviny horských kolech, 
objíždíme běžecké podniky a atle-

tické čtyřboje. V zimě chodíme do 
tělocvičny.

Kde vás rodiče najdou?
Jsme organizovaní pod blanen-

ským Domem dětí a mládeže Oblá-
zek jako kroužek pod názvem Vše-
sportovní příprava. Teď přes zimu 
pondělí, středa, pátek od pěti hodin 
na ZŠ Salmova, když jsou podmín-
ky, jezdíme na běžkách. Tréninkově 
i závodně. Objíždíme přespoláky po 
okolí. V současnosti jsem již tako-
vým sportovním dědečkem, chodí 
ke mně děti mých bývalých svěřen-
ců. Podle rodičů již vím, co můžu od 
potomků tak trochu očekávat.  (bh)

kontrovali. Tento náskok si i přes 
velkou převahu domácích v závě-
rečných patnácti minutách nakonec 
udrželi. 

HC Brumov-Bylnice – SK 
Minerva Boskovice 1:7 (1:2, 0:4, 
0:1), Holý a Kroupa 2, Provazník, 
Komínek, Antoňů. 

Hosté o svém vítězství rozhod-
li ve druhé dvacetiminutovce, kdy 
zasadili domácím hned čtyři zásahy. 
Kromě autorů dvou branek Holého 
a Kroupy řádili znovu dva nejpro-
duktivnější hráči hostí, Vít Komínek 
a Tomáš Karný, kteří si v utkání při-
psali tři kanadské body. 

HHK Velké Meziříčí – Dynami-
ters Blansko HK 5:3 (2:2, 2:0, 1:1), 
Kuběna, Kučera, Bílý. Podrobnosti 
nedodány.

Konečná tabulka základní části
  1.  Šternberk  24  20  0  1  3  170:76  61 
  2.  M. Budějovice  24  18  1  1  4  119:65  57 
  3.  Boskovice  24  17  0  2  5  114:69  53 
  4.  Kroměříž  24  14  3  0  7  110:68  48 
  5.  Uh. Brod  24  12  2  1  9  102:105  41 
  6.  Kometa Úvoz  24  12  0  2  10  105:87  38 
  7.  Brumov  24  11  1  2  10  88:89  37 
  8.  Uh. Ostroh  24  11  1  2  10  105:87  37 
  9.  Plumlov  24  8  3  2  11  96:114  32 
  10.  Blansko  24  6  1  0  17  73:133  20 
  11.  V. Meziříčí  24  6  0  0  18  72:125  18 
  12.  V. Bíteš  24  5  0  0  19  68:117  15 
  13.  Břeclav B  24  3  1  0  20  69:156  1

Blansko - Plumlov 4:6.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Plumlov 4:6.  Foto Bohumil Hlaváček

Nadšenec Karel Stloukal láká děti ke sportu
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Obecní ples v Paměticích

Probíhá plesová sezona. I v těch nejmenších obcích býval ples vyvrcho-
lením kulturně-společenského života. Bývalo tomu tak i v Paměticích a tato 
tradice se zachovala dodnes. Třetí lednovou sobotu uspořádal kulturní vý-
bor obecního úřadu již devátý Obecní ples. V jejich pořádání se pravidelně 
střídá s místními hasiči. Ten letošní byl obohacen o neobvyklou taneční 
vložku. Děvčata a mladší ženy předvedly parodii na scénku z fi lmu Slunce, 
seno… (viz foto) Měly s ní velký úspěch. Příjemnou atmosféru umocňovala 
i hudba skupiny Trio Amethyst, bohaté občerstvení, vyzdobený sál a hojná 
tombola. Byla to další zdařilá akce z bohaté kulturně-společenské činnosti 
u nás. Pořadatelé si zaslouží velký dík.  František Staněk

Beseda s Robertem Urbánkem
V pátek jsme se všichni moc těšili do školy, protože za námi přišel od-

borný lesní hospodář Robert Urbánek, který zajišťuje správu lesů pro fi r-
mu Dřevovýroba Vladík Doubravice. Víte, že stromy také chodí do školky? 
Víte, že při kácení stromů pomáhá lesním dělníkům stroj, což je vlastně 
takový kombajn na stromy? My už tohle všechno víme. Naučili jsme se ro-
zeznávat nejznámější druhy stromů. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého 
o lese, seznámili jsme se s nejrozšířenějšími lesními škůdci a nakonec jsme 
si z pilin a lepidla vyrobili obrázek. Krásný zážitek!  ZŠ Jabloňany

Biopotraviny do škol
Projekt Biopotraviny do škol přiblíží jejich význam jak pro zdraví a ži-

vot člověka, tak i pro sociální, kulturní a hospodářský růst celého regi-
onu. Studenti v rámci předmětů pedagogika, učební praxe, osobnostní 
a dramatická výchova a výtvarná výchova připravují letáky, propagační 
a didaktické materiály, realizují besedy a vzdělávací programy s tématem 
zdravého životního stylu, zdravého stravování a biopotravin, uspořádají 
slavnostní Den biopotravin, neopomenou místní producenty sdružené pod 
regionální značkou MAS Moravský kras. Součástí projektu bude i exkurze 
na místa pěstování a zpracování biopotravin s důrazem na jejich začle-
nění do kontextu trvale udržitelného života a školního projektu Ekoškola. 
Projekt byl podpořen v rámci programu „Škola pro trvale udržitelný život˝ 
(viz www.skolaprozivot.cz)

Osmáci z Erbenky 
učili druháky prvouku

Žáci VIII. A v ZŠ Blansko, Erbenova 13 se setkali s mladšími spolužáky 
ze druhé třídy, aby si společně zopakovali znalosti o lidském těle. Osmáci 
si připravili prezentace o částech těla člověka, o malých i velkých kostech 
lidské kostry, o jednotlivých funkcích vnitřních orgánů a o ochraně všech 
částí těla před úrazem a nemocí. 

Druháci byli překvapeni podrobnými znalostmi osmáků a snažili se ze 
všech sil zodpovídat na otázky týkající se dané problematiky. Na závěr spo-
lečného setkání si malí školáci prohlédli učebnu, kde se za několik let budou 
učit přírodopis jako jejich starší kamarádi dnes. 

 A. Lysoňková, S. Červenková ZŠ Blansko, Erbenova 13

Pokračování ze str. 1 
„Film se moc povedl. Vím, že 

hodně spolužáků v sále plakalo… 
I já. Několikrát. Úžasné je, že Ni-
cholas Winton zachránil tolik lidí 
a vůbec o tom nemluvil.“ (Denisa 
Šikulová 6. třída). „Film Nickyho 
rodina mě velice zaujal. Byl zají-
mavý a dojemný. Zjistila jsem věci, 
o kterých jsem dříve věděla jen mi-

nimum. Nejsilnějším a nejemotiv-
nějším zážitkem pro mne bylo vidět 
samotného Sira Nicholase Wintona, 
který i přes svůj vysoký věk přile-
těl až k nám do České republiky.“ 
(Radka Pavlová 9. tř.). „Film Nic-
kyho rodina byl zajímavý, poučný, 
místy hodně smutný až dojemný. 
Nejsilnějším zážitkem však pro mne 
bylo, když se na pódiu objevil sám 

Sir Nicholas Winton. Celý Kongre-
sový sál ho přivítal ve stoje velkým 
dlouhým aplausem. Tento zážitek 
nás přinutil se zamyslet nad tím, jak 
by se dalo pomoci i dětem v dnešní 
době. Určitě se budeme snažit uspo-
řádat v naší škole sbírku potřebných 
věcí, které by se daly zaslat dětem 
do nejchudších míst naší planety.“ 
(Veronika Šírová 9. tř.). 

Školáci z Kunštátu se zúčastnili premiéry fi lmu Nickyho rodina
Film Mateje Mináče Nicky-

ho rodina je v kinech od 3. února. 
Mladého Wintona si v něm zahrál 
Michal Slaný, v roli maminky jed-
noho z dětí exceluje Klára Issová. 
I ona potvrdila, že natáčení fi lmu 
pro ni bylo silným zážitkem. Velmi 
emocionální je v jejím podání pře-
devším scéna u vlaku připraveného 
k odjezdu směr Londýn. Do po-
sledního okamžiku osudově váhá, 
zda opustit svou dcerku a poslat ji 
do neznámého prostředí. „Snažila 
jsem se celý den soustředit, neroz-
ptylovat se. Seděla jsem stranou 
a zkoušela si představit, co to musí 
být pro matku za pocit. Scéna byla 
velmi technicky náročná a navíc mi 
docházelo, že ztvárňuji reálnou po-
stavu, situaci, kterou někdo opravdu 
zažil. O to větší jsem cítila zodpo-
vědnost. A pak, asi při třetí klapce, 
se mi spustily slzy, já zapomněla, co 
se děje kolem mě, a nechala se jen 
unášet emocí, která se dostavila,“ 
vzpomíná na natáčení Klára Issová. 

Britský bankovní úředník Nicho-
las Winton se zapsal do dějin tím, 
že se těsně před začátkem druhé 
světové války rozhodl odjet do Pra-
hy, aby tu zachránil židovské děti, 
jimž hrozila smrt ve vyhlazovacích 
táborech. Od března do září 1939 
pak z Prahy do Londýna vypravil 
přes hitlerovské Německo celkem 
osm vlaků a do Velké Británie od-
vezl 669 dětí, kterým ale nejprve 
musel najít v zemi náhradní rodiny. 
O svém činu Winton dokázal mlčet 
celých padesát let. Jeho žena Greta 

však po letech náhodou při vyklíze-
ní půdy našla dokumenty, které se 
týkaly právě dětských vlakových 
transportů. Spojila se s historičkou 
Elisabeth Maxwell, která zorgani-
zovala setkání Nicholase Wintona 
se zachráněnými dětmi v televizním 
pořadu BBC.

„Přejeme si, aby se lidskost a od-
vaha obdivuhodného člověka ne-
staly pro naše žáky jen stránkou v 
učebnici. Chtěli bychom, aby byly 
odkazem, ve kterém je třeba pokra-
čovat. Našli jsme s kolegyní Miche-
lovou už několik možností, kde mů-
žeme pomáhat – vydělali jsme pení-
ze na školné pro Samuela, chlapce 
z africké Zambie, žáci osmé třídy 
poslali peníze na nákup kozy, kte-
rá bude trvale zásobovat sirotky ve 
Rwandě kozím mlékem, plánujeme 
spolupráci s nevidomými, kterým 

bychom chtěli připravit nové zá-
žitky tím, že jim umožníme poznat 
významné stavby Evropy pomocí 
papírových modelů, které jsme vy-
robili. Budeme se snažit najít ještě 
další náměty, rozhodně však nebu-
deme lhostejní k tomu, co se kolem 
nás děje. Přejeme si, abychom na-
šemu velkému vzoru nedělali ostu-
du,“ doplnil kunštátský učitel Ladi-
slav Dostál s tím, že velké dík patří 
i rodákovi z Kunštátu  Jaroslavu 
Řehůřkovi, který v současné době 
žije v Paříži. Jakmile se dozvěděl, 
že kunštátská škola bude součástí 
takové významné události, rozhodl 
se také přispět a zaplatil z vlastních 
peněz přes 12 tisíc za autobus do 
Prahy. „Za takové gesto bychom 
panu Řehůřkovi jménem školy rádi 
poděkovali,“ dodal Dostál.

Učím, učíš..., učíme...
Učíme se celý život. Držet správně tužku, zavázat si tkaničky (jak těž-

ké to bylo!), napsat první písmena, poznat barvy, zvládnout stojku, vyňatá 
slova, násobilku, Pythagorovu větu, goniometrické funkce... Proč? Držet 
tužku, poznat barvy, násobilka – ano, víme, k čemu nám to je. Ale třeba ty 
goniometrické funkce? On nám při učení se vždy někdo pomáhal. Rodiče, 
učitelé... Nebylo to vždy lehké. Věděli jsme vždy, „k čemu je to dobré“? 
Asi nám to říkali (někdy málo důrazně), ale časem jsme to pochopili. Již 
nereptáme a jsme vděčni.

Dospějeme a role se obrátí. Jsou z nás rodiče a třeba i učitelé. A náhle 
učíme! Máme spoustu znalostí, zkušeností, chceme je láskyplně předat. Jak 
nesmírně zodpovědná práce! Nepřikládáme k hlavičkám svých dětí a stu-
dentů trychtýř, kterým něco naléváme. Učíme je porozumění základním 
pojmům a souvislostem. Ale co je nejobtížnější – učíme je učit se. Učíme je 
chtít se učit, poznávat a chápat svět. Jak na to? Vlastní nadšení, znalosti, 
schopnosti, sledování novinek...? Hledáme cestu. Ve světě plném informací 
udáváme směr. V každém studentovi hledáme předpoklady, které chceme 
rozvíjet.

Jsem ráda, že mohu pracovat na soukromém gymnáziu v Rájci-Jestře-
bí v kolektivu plném přátelské spolupráce a nadšení. Jednou z cest, jak 
se naučit přemýšlet o životě kolem nás, jak se naučit řešit technické pro-
blémy, jsou naše akce Debrujárů. Debrujár je šikula, který si umí se vším 
poradit. Téměř všichni studenti za pololetí vyrobí pomůcku nebo připraví 
zajímavý pokus prokazující různé fyzikální jevy. Ty potom prezentují před 
celým kolektivem spolužáků a popravdě jsou náležitě oceněni jeho uznáním. 
Pomůcky se jménem autora zůstávají v kabinetě fyziky pro další „genera-
ce“. Autoři „svůj“ fyzikální jev nikdy nezapomenou. Někdo by chtěl vyrobit 

třeba model elektrárny, přemýšlí – není to snadné. Hledá cestu, a to je to 
nejcennější. Učíme se učit se.

Učíme se celý život. Každý okamžik, kdy používáme svůj mozek, je cenný. 
Zejména, jestliže přinese užitek někomu jinému. 

 Jana Krhánková, učitelka fyziky Gymnázia Rájec-Jestřebí

Jednou jsi účetní, 
tak se za to nestyď!

Ti nejlepší účetní, studenti v České republice, se sjeli ve dnech 25. – 26. 
ledna do Znojma na Soukromou vysokou školu ekonomickou a Obchodní 
akademii, aby se tam zúčastnili již tradiční celostátní soutěže Má dáti – 
Dal. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 72 škol z celé republiky, přijelo 145 žáků 
v doprovodu učitelů. Blanenská obchodní akademie samozřejmě nemohla 
chybět, vyslala dva soutěžící – Jiřího Mrázka a Kláru Hoderovou, oba ze 
třídy O4. Žáci byli vybraní na základě školního kola soutěže, která probíha-
la v předmětu Účetnictví.

Obtížná celostátní soutěž ve Znojmě se konala dva dny. První den se stu-
denti zúčastnili čtyřhodinové praktické části, která procházela všemi odvět-

vími fi nančního účetnictví, druhý den hodinové teoretické části formou testu 
na počítači. Pro soutěžící byl připraven i doprovodný program, například 
prohlídka města, školy nebo taneční večer v Louckém klášteře.

V silné konkurenci škol, které počtem žáků mnohonásobně převyšují naši, 
si studenti Obchodní akademie Blansko vedli velmi dobře. Mezi jednotlivci 
obsadil Jiří Mrázek 24. místo a Klára Hoderová 97. místo. Škola jako celek 
se umístila na 32. místě. 

Soutěž Má dáti – Dal byla pro všechny zúčastněné velkou zkušeností, 
ať již jako generálka na praktickou maturitu, nebo jako zjištění, jak jsou 
na tom znalosti našich studentů v porovnání s jejich vrstevníky. Studentům 
Obchodní akademie Blansko blahopřejeme! Anna Stloukalová

Výtvarná soutěž pro děti
Na konci loňského roku vyhlásilo osm sborů dobrovolných hasičů okrsku 

Benešov výtvarnou soutěž Hasiči očima dětí. Jejím cílem bylo propagovat 
činnost SDH mezi malými dětmi a naopak se dozvědět, co si představují pod 
pojmem hasič a jeho práce. 

Do soutěže se zapojily mateřské a základní školy z obcí Benešov, Koře-
nec, Ludíkov, Okrouhlá, Suchý, Valchov, Velenov a Žďárná, a také kolektivy 
mladých hasičů. Vyhodnocení proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole byly 
vybrány nejlepší práce ve třech kategoriích z jednotlivých ZŠ, MŠ a ko-
lektivů mladých hasičů. Ve druhém pak celkoví vítězové. V kategorii děti 
MŠ do 5 let zvítězil Matyáš Koudelka z Benešova, v kategorii děti MŠ nad 
5 let Pavel Novotný z Okrouhlé a v kategorii děti 1. a 2. tříd ZŠ vyhrála 
Adéla Učňová ze ZŠ Žďárná. Vítězům budou předány věcné ceny. Všechny 
výkresy, nejen ty vítězné, budou navíc zaslány do celorepublikové soutěže 
Požární ochrana očima dětí, kterou každoročně pořádá Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska.

Zvláštní ocenění zaslouží děti z MŠ v Okrouhlé, které pod vedením svých 
učitelek mimo soutěž vytvořily velmi zdařilý papírový model školky, která je 
v plamenech a kterou zachraňuje místní SDH se svou hasičskou technikou.

Velký zájem ze strany dětí a velmi dobrá kvalita výkresů, ze kterých bylo 
velmi obtížné určit vítěze, potvrzují, že pořádat obdobné akce má smysl. 
Dětem výtvarná soutěž dává příležitost seznámit se a zamyslet se nad smys-
lem a činností hasičů a výtvarně se na toto téma projevit. SDH naopak 
mohou propagovat svoji činnost a získávat tak případné nové zájemce. 

 Radek Ošlejšek, starosta okrsku Benešov

Film. Film. Ve snímku Nickyho rodina si zahrál i malý David Dostál (vpravo). Ve snímku Nickyho rodina si zahrál i malý David Dostál (vpravo). 
 Foto archiv 2media.cz Foto archiv 2media.cz

Premiéra. Premiéra. Kunštátská škola v Praze.  Kunštátská škola v Praze.  Foto archivFoto archiv
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 Wilmar, tel.: 516 418 888 � mobil: 775 945 627 (wilmar) � www.wilmar.cz

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

 Dodání a montáž 
 obložkových dveří 
  SLEVA do konce února 2011 

                     -10 % 
na obložkové 
dveře!!!

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

KUPON
na slevu5 %

�

� KUPO
N

na 
slev

u
10 %�

�

Nikola Šindelářová � 777 008 399

e-mail: sindelarova@zrcadlo.net

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

PODNIKATELSKÁ INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODEJ

Prodám garáž v Blansku ve Slou-
pečníku. Tel.: 602 734 913.

Prodám starší galuskové kolo znač-
ky Favorit, rám F1, mám i další součást-
ky. Tel.: 776 101 004.

Prodám motor zn. Pionýr 555, po vý-
brusu, nezajetý, do chlad. boxu chladící 
panel 195x50 cm, nepoužitý. Kompresor 
včetně motoru. Cena dohodou. Tel. číslo: 
607 184 688.

Prodám starší galuskové kolo znač-

Gymnázium, Jevíčko 
A. K. Vitáka 452
tel.: 461 327 805, fax: 461 327 831 
e-mail: info@gymjev.cz
www.gymjev.cz 

Pro školní rok 2011-2012 otevíráme 
1 třídu čtyřletého studia s humanitním zaměřením 

(30 žáků) 
a 

1 třídu čtyřletého studia se všeobecným zaměřením 
(30 žáků). 

Vyučujeme anglický, ruský, francouzský, německý a la-
tinský jazyk. Nabízíme kurzy španělského jazyka. Máme 
široký výběr volitelných předmětů pro žáky 3. a 4. roční-
ků. Možnost sportovního vyžití (sportovní kroužky), zájez-
dy do divadla a na plavání. Zahraniční výměnné pobyty 
(Anglie, Německo, Benelux, Rakousko, Francie). Gymná-
zium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP v Olomou-
ci. Součástí gymnázia je domov mládeže a školní jídelna. 
Cena ubytování je 1000 Kč/měsíc, cena oběda 22  Kč, ce-
lodenní stravování 60 Kč. 

Gymnázium 
Jevíčko

20 km od Brna!
Levné lyžování jen

Výhodné časové jízdenky!

Další informace: www.skiarealblansko.cz, www.tygriskolka.cz

Telefon: 608 608 560

RODINNÁ KRONIKA

Dne 16. února uplyne rok co nás navždy opustil

                 pan Ludvík VÁLEK. 
Vzpomínají manželka, 
dcery, vnoučata a pravnoučata. 

NEVYHOĎ!!!!
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1. Hrachová kaše, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 2. Vaječná omeleta s kuřecími nudličkami, zeleninou a sýrovou omáčkou 59,-, 3. Znojemský guláš (okurky, zelí), houskový knedlík 65,-, 4. Smažený vepřový řízek plněný nivou, brambor, česneková omáčka 69,-, 
5. Kuře na roštu se zeleninou po čínsku, pečené nudle s rýží 69,- , 6. Zeleninový salát s kuřecími nudličkami v jogurtovém dresinku s koprem 75,-, 7. Vepřový steak s játry na másle zelenina, hranolky 79,- , 8. Hovězí steak, kukuřice s mrkví na másle, krokety 79,- 

1. Bramborový guláš, chléb 59,-, 2. Golubce s masem (karbanátky, rajčatová omáčka s koprem), brambor 59,-, 3. Smažené fi lé, bramborový salát 65,-, 4. Přírodní vepřový řízek, šunka, vejce, hranolky 69,-, 5. Kuřecí na myslivecký způsob, dušená rýže 69,-, 
6. Italský těstovinový salát s kuřecím masem 75,-, 7. Obložený Hamburger, hranolky, zelenina 79,-, 8. Kuřecí steak, kukuřice na slanině, zelenina, opékaný brambor 79,-

1. Vepřové na kmíně, dušená rýže 59,-, 2. Šunkofl eky, okurek 59,-, 3. Smažený jazyk, vařený brambor, tatarka 65,-, 4. Tortilla plněná masovou mexickou směsí 69,-, 5. Kuřecí na slanině, bramboráčky 69,-, 6. Obědový salát se smaženými kuřecími kousky 75,-, 
7. Pstruh na másle, hranolky, obloha 79,-, 8. Vepřový steak, restovaná kukuřice, sázené vejce, zelenina, hranolky 79,- 

1. Pečený bůček na paprice a česneku, mačkaný brambor, okurek 59,-, 2. Milánské špagety, sýr 59,-, 3. Smažená játra, vařený brambor, okurek, tatarka 65,-, 4. Španělský ptáček, dušená rýže 69,-, 5. Kuřecí s ananasem, hranolky 69,-, 6. Zeleninový salát se šunkou, 
sýrem a vejcem 75,-, 7. Vepřové koleno bez kostí 250 g, hořčice, zelenina, chléb 79,-, 8. Smažený kuřecí řízek plněný kukuřicí a balkánským sýrem, vařený brambor, zelenina, tatarka 79,- 

1. Žampionovosmetanová omáčka, vejce, houskový knedlík 59,-, 2. Mletý řízek v těstíčku, pikantní kečupová omáčka studená, vařený brambor 59,-, 3. Přírodní vepřový řízek, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Kuřecí nudličky na kari s cibulí, šunková rýže 69,-, 
5. Hermelínové překvapení (smažené s tvarůžky), hranolky, tatarka 69,-, 6. Obědový salát s hovězími nudličkami 75,-, 7. Anglický rostbíf, obloha, hranolky 99,-, 8. Masová směs s kukuřicí v chlebě 79,-

TÝDEN S KUKUŘICÍ                                                          Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 7. 2. do pátku 11. 2., 59-79 Kč                                                           Polévka dle denní nabídky 

e mail: testo@testo-cs.cz

VÝROBA

     

  DŘEVĚNÝCH

EUROOKEN A DVEŘÍ

www.testo-cs.cz

tel/fax: 516 453 697

NOVINKA  IV 78      -VÝROBA  ŠPALETOVÝCH OKEN
         -VÝROBA HISTORICKÝCH REPLIK VRAT

ZELENÁ ÚSPORÁM

DVOJSKLO    Ug=1,1

TROJSKLO       Ug=0,7

Hledáme spolupracovníky na zajiš-
tění provozu ski-areálu v Blansku-

Hořicích.
Kontakt: Leoš Magda, 

info@skiarealblansko.cz
tel.: 608 608 560.

Přijmu zahradníka-zahradnici (sa-
daře) do prac. poměru. Bližší infor-
mace tel.: 516 432 791, od 6.00 do 
14.00 h.

K O N K U R Z 

Rada Jihomoravského kraje podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

vyhlašuje konkurz
         

na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola,

Boskovice, Hybešova 53
Požadavky:

předpoklady a odborná kvalifi kace pro pracovní místo ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., 1. 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
znalost školské problematiky a předpisů,2. 
organizační a řídící schopnosti.3. 

K přihlášce přiložte materiály:
úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 1. 
a případně doklady o dalším vzdělání),
doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení (např. pracovní 2. 
smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
strukturovaný profesní životopis,3. 
písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu,4. 
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,5. 
čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady 6. 
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, 
České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 
1971),
originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ky (ne starší 3 měsíců),7. 
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona 8. 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. 4. 2011  

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 8. 3. 2011 na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
odbor školství, do rukou A. Nejedlé, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.

Obálku označte slovy: „Konkurz - neotvírat“

ky Favorit, rám F1, mám i další součást-
ky. Tel.: 776 101 004.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 1+1, v Blansku na síd-

lišti Písečná, cena dohodou. Tel. číslo: 
734 558 726.

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

RŮZNÉ
Provádíme veškeré topenářské, in-

stalatérské a plynařské práce. Tel. číslo: 
607 719 155. 

Hledám brigádu, úklid, pomoc 
v domácnosti. Tel.: 731 987 819.

Chcete hrát divadlo nebo se jen 
účastnit divadelní tvorby? V Blansku 

INZERCE: 

vzniká nový divadelní soubor KO-
LÁRKA. Vítáme všechny nadšence od 
15 do 100 let. Máte zájem nebo se jen 
chcete zeptat? Přijďte na první infor-
mativní schůzku dne 21. 2. 2011 od 16-
19 hod. ul. Kolárova 8, Blansko. Více 
informací na tel.: 777 187 607 nebo na 
mailu divadlokolarka@centrum.cz
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STŘEDNÍ TĚŽKÉ

Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ
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OPUCHLINA LUDMILA 
(DOM.) SPOJKA

TLUMOKY TROPICKÉ 
ŠÍLENSTVÍ

ZNAČKA 
ČISTÍCÍHO 
PRÁŠKU

Pokračování ze str. 5
Velká účast. Celkem je nás tak ko-

lem tisícovky,“ listuje v knize muž, 
který na lodích pracoval vesměs ve 
strojovně. „Někdy to byla dřina, ved-
ro,“ vzpomíná a ukazuje svoje certifi -
káty vystavené na zdi obýváku. „Obe-
plutí Hornova mysu, dvakrát cesta 
kolem světa, polární kruh,“ můžeme 
si přečíst.  Kunc měl rád vždy teplé 
klima. „Kolem rovníku. Líbilo se mi 

ale také ve Skandinávii. Nádherné je 
třeba Norsko. Byla to ale mnohdy ná-
ročná práce. Třeba jsme stáli na Mis-
sissippi, všichni mohli chodit ven, jen 
my opravovali strojovnu,“ popisuje 
někdy těžký úděl námořníka.

A jak to bylo s těmi pověstnými 
milenkami v každém přístavu? „To 
není pravda,“ říká rezolutně, pak se 
ale lišácky usměje. „Holky byly, ale 
nebylo to tak žhavý,“ přiznává.

Kunc procestoval... 

Gymnázium přece jen otevře...
Pokračování ze str. 1
Problematika měla i zastánce opačného stanoviska. „Původní rozhodnutí 

rady vyvolalo v některých místech téměř hysterické komentáře, reakce a se-
pisování peticí. Jednalo se však o logické a snadno odůvodnitelné rozhodnutí, 
které lze plně podporovat,“ myslí si ředitel jedovnické základní školy Michal 
Souček. Podle něho se totiž z původně zamýšlených tříd pro nejnadanější žáky, 
kterých byly původně tři procenta, stala postupem času snadná cestička někdy 
i pro ty podprůměrné, jak se dostat na prestižní střední školu. „Tak se stávalo, 
že byli přijímáni na gymnázia téměř všichni zájemci a to i s prospěchem téměř 
podprůměrným. Škodilo to základním školám i gymnáziím,“ doplnil Souček. 

Pokračování ze str. 7
Přiznám se, moc jsem nevěřil, že 

se ještě někdy podaří dát je dohro-
mady. Dnes se omlouvám za svou 
nedůvěru mistru kamnáři, protože 
výsledek jeho práce je perfektní. 
Jedna kamna jsou z počátku minulé-
ho století a jsou pro nás vzácná tím, 
že jsou z bývalé keramické továrny 
v nedalekých Olomučanech, která 
už od války nefunguje. Druhá kam-
na jsou ještě starší, asi z poloviny 
devatenáctého století.

To jsou ty salonky, kde se před 
nedávnem natáčely i Četnické hu-
moresky?

Ano, oba salonky a společenský 
sál. Rádi na natáčení vzpomínáme, 
bylo to velmi příjemné. Pan režisér 
Moskalyk přišel do sálu ještě před 
generální opravou, líbily se mu 
například historické dveře s kli-
kou ve výši očí. Filmaři si prostor 

Křtinský zámek má novou fasádu

sami vymalovali, přivezli mobiliář, 
údajně tam byl i originální psací 
stůl prezidenta Beneše. Když reži-
sér Moskalyk viděl ta naše kamna, 
která v seriálu „nehrají“, doporučil 
- prodejte je a za to opravíte celý 

zámek. My jsme ho ale neposlechli 
a dnes jsou unikátní ozdobou in-
teriéru. Zámek chceme aktuálně 
přihlásit do soutěže o nejlépe opra-
venou památku Jihomoravského 
kraje.

Vraťme se ale k současnosti . Jak 
a kým bude zámek využíván?

Nově upravené prostory budou 
především přínosem pro naše stu-
denty. Pro ně jsme budovali záze-
mí – možnost ubytování, učebny, 
kongresové centrum pro konfe-
rence a další akce, k dispozici jsou 
také menší salonky pro jednání ko-
misí, možnost připojení na internet 
už považujeme za samozřejmost. 

Zámek může sloužit i jako spo-
lečenské a kulturní centrum obča-
nům tohoto regionu. Jeho prostory 
jsou vhodné mimo jiné pro pořádá-
ní koncertů, výstav, ale i větších ro-
dinných akcí. V zámku je třiadva-
cet dvoulůžkových pokojů a jeden 
apartmán. K dispozici je kuchyně 
s restaurací. V letošním roce bude 
zámek bezesporu centrem akcí po-
řádaných v rámci Mezinárodního 
roku lesů, který vyhlásilo valné 
shromáždění OSN.

Lysice - Největší letošní akcí 
v Lysicích bude zahájení rekon-
strukce ulice V zahradách. 

„Investice přesáhne deset mi-
lionů korun. Každý rok můžeme 
z našeho rozpočtu uvolnit čtyři až 
šest milionů korun na investice, 
které souvisí s chodem obce, takže 
realizace bude rozdělena na něko-
lik etap. Nyní máme před sebou 
přípravnou projektovou fázi, chce-
me vše dát během jara dohromady 
tak, aby první etapa začala co mož-
ná nejdříve,“ řekl místostarosta 
městyse Radek Kratochvil s tím, 
že celkem jsou naplánované tři až 
čtyři etapy. Rekonstrukce podle 
něj zahrnuje především úpravy in-
ženýrských sítí a položení nového 
povrchu. 

Pokračovat bude v Lysicích také 

rekonstrukce náměstí Komenské-
ho, konkrétně chodníku a autobu-
sových zastávek od pošty k ob-
chodnímu domu. 

„Na to máme vyčleněno 500 – 
600 tisíc korun. A potom už moc 
peněz nezůstane. Veškeré další pro-
středky půjdou na běžnou údržbu 
a drobné opravy. Pokud se nám po-
daří najít vhodný dotační titul a zís-
kat peníze, chceme se ještě pustit 
do úprav na koupališti. Konkrétně 
do vybudování volejbalového hřiš-
tě, vylepšení chodníků a zvětšení 
ploch na ležení pro rekreanty,“ 
doplnil Radek Kratochvil. Lysičtí 
mají také podanou žádost o dotaci 
na zateplení základní školy, tam 
ale čekají na rozhodnutí, které by 
mělo padnout nejpozději v březnu 
letošního roku.  (pš)

Lysice čeká oprava 
ulice V zahradách

Blansko - Odborníci z celé re-
publiky a z různých vědních oblas-
tí se v závěru minulého týdne sjeli 
do blanenského hotelu Panorama. 
Konala se tam konference u příle-
žitosti čtyřicátého výročí existence 
Ramsarské úmluvy.

Úmluva o mokřadech, majících 
mezinárodní význam především 
jako biotopy vodního ptactva, byla 
sjednána dne 2. února 1971 v írán-
ském městě Ramsar. Dnes tvoří 
rámec pro mezinárodní ochranu 
a rozumné využívání těchto lokalit. 
Právě před šesti lety byla v rámci 
Světového dne mokřadů do Ram-
sarské úmluvy zahrnuta i Podzem-
ní Punkva. Úmluvou jsou v rámci 
naší republiky chráněna i šumav-
ská, krkonošská či krušnohorská 
rašeliniště, lednické nebo třeboň-
ské rybníky.

Konference, kterou pořádal Čes-
ký ramsarský výbor za podpory Mi-
nisterstva životního prostředí, byla 
věnována první tři dny sérii před-

nášek a jednání v sekcích. V nich 
se odborníci zabývali mokřadními 
stanovišti a rašeliništi z mnoha 
pohledů. Proběhly také dva work-
shopy zaměřené na ekologickou 
výchovu a využití vědeckých po-
znatků při ochraně mokřadů. 

Sobota pak patřila exkurzím. 
V rámci jedné z nich účastníci kon-
ference navštívili některé jeskyně 
Moravského krasu. Druhá část od-
borníků odjela k novomlýnským 
nádržím. 

„Překvapil nás obrovský zájem 
o tuto konferenci. Do Blanska 
přijelo více než sto padesát od-
borníků z celé republiky,“ uvedla 
Libuše Vlasáková z Ministerstva 
životního prostředí a koordinátor-
ka naplňování Ramsarské úmluvy 
v České republice. Je tedy zřejmé, 
že mezinárodní úmluva není jen 
listem papíru, ale plní své základní 
cíle - ochrání mokřady a přispívá 
k jejich chápání jako nenahraditel-
né krajinné složky. (ama)

Ramsarská úmluva si 
připomíná čtyřicet let

Opravený zámek.  Foto Marta AntonínováOpravený zámek.  Foto Marta Antonínová
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pondělípondělí úterýúterý středastředa čtvrtekčtvrtek pátekpátek sobotasobota neděleneděle
16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 9.30 - 10.30

Michal Jana Honza Hanka E

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

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

19.00 - 20.00 19.45 - 20.45
Hanka Milan

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

1. 1. 2011

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

Z hodina určená pro začátečníky 
E hodina endurance-vytrvalost 

EMAIL:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

WEB STRÁNKY: 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

Aktuální provozní doba pro veřejnost
                    plavecká část   rekreační část

Úterý 
8. 2. 1100-1600 1830-2100 1100-1530 1830-2100

Středa 
9. 2. 630-830 1200-1400 1930-2100 1030-1400 1530-1730 1830-2100

Čtvrtek 
10. 2. 630-930 1200-1600 1730-2100 1100-1530 1730-2100

Pátek 
11. 2. 630-930 1200-1600 1700-2100 1030-1600 1700-2100

Sobota 
12. 2. 1000-1400 1600-2100 1000-1400 1600-2100

Neděle 
13. 2. 900-2000 900-2000

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

* V pátek od 17 do 18.30 hod. je pro veřejnost 1 dráha. 
* Ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 hod. jsou pro veřejnost 2 dráhy. 

* V den narozenin mají lidé vstup zdarma. 
* Děti  do 10 let mají každou neděli od 9 do 12 hod. 

(v doprovodu dospělé osoby) vstup zdarma.

Brno - Už šest ti síc návštěvníků 
přilákala do sálů Dietrichsteinské-
ho paláce brněnského Moravského 
zemského muzea výstava Moravský 
kras známý i neznámý. Byla zaháje-
na loni v květnu a bude prodloužena 
na celý letošní rok. Podnět k jejímu 
uspořádání vzešel z Moravského 
zemského muzea. Této iniciati vy se 
chopila Správa chráněné krajinné 
oblasti  Moravský kras a podpořila ji 
Agentura ochrany přírody a krajiny 
a Správa jeskyní. 

„Nejvíce se návštěvníci zajímají 
o archeologické nálezy z Býčí skály 
a okolí, zastavují se u řady interak-

ti vních exponátů. Mají možno si 
sáhnout na krápníky, projet se sym-
bolicky loďkou po řece Punkvě a 
podobně. Pozornost poutá i vysta-
vený originál potápěčského skafan-
dru Karla Absolona a preparovaná 
zvířata, která v oblasti  Moravského 
krasu žijí,“ uvedla Eva Pánková z od-
dělení práce s veřejností  Moravské-
ho zemského muzea. Expozice při-
pomíná i významné osobnosti  vědy 
a badatele, jejichž profesionální 
dráha byla těsně spjata s Morav-
ským zemským muzeem. Současně 
zdůrazňuje i fakt, že součástí  kme-
nového sbírkového fondu Morav-

ského zemského muzea jsou vedle 
kolekcí různě starých sedimentů, 
vzorků hornin, minerálů a nálezů 
zkamenělin dříve žijících rostlin a 
živočichů, zejména archeologické 
a osteologické doklady ze světově 
proslulých lokalit - jeskyní Kůlny, 
Pekárny či Býčí skály. Pokud jste 
tedy zatí m nenašli čas k návštěvě 
unikátní výstavy mapující přírodu 
Moravského krasu, odhalující vztah 
mezi člověkem a jeskyněmi nebo se 
chcete dozvědět více o historii spe-
leologických výzkumů či aktuálních 
otázkách ochrany přírody, máte ješ-
tě příležitost. (ama)

„Zámek bude otevřen v sobotu a v neděli od 9 do 
17 hodin, ve všední dny od 9 do 16.30 hodin, pouze 
v pondělí 28. února bude zavřeno,“ prozradila kas-
telánka zámku Jana Kopecká. 

V reprezentačních prostorách zámku budou pod-
le ní vystaveny padesáti leté kvetoucí keře kamélií, 
historické interiéry zámku vyzdobí aranžmá z květů 
kamélií a řezbářské práce starých mistrů. V zámec-
ké kapli představí své práce současný řezbářský mi-
str Jiří Netí k se svojí ženou Marti nou.

„Pro zájemce budou otevřeny už od 1. února až 
do 31. března (vždy kromě pondělí) od 9 do 15 ho-
din také zámecké skleníky s unikátní sbírkou ka-
mélií. Návštěvníci si zde mohou zakoupit rostliny 
kamélií, ale také jarní a pokojové květi ny,“ doplnila 
Kopecká.  (pš)

Rudická galerie
zahájila sezonu

Rudice - Výstava grafi ckých a sochařských prací 
Lucie Píštělkové byla o víkendu otevřena v Rudické 
galerii. 

Veřejnosti  bude přístupná každou sobotu a nedě-
li odpoledne až do 27. února. Své práce představuje 
autorka, která je absolventkou ateliéru sochařství 
Akademie výtvarných umění v Praze a také novou 
občankou Rudice.  (ama)

Malby a kresby 
na nové výstavě 

v Adamově 
Adamov - Výstavu dvou moravských autorů při-

pravil adamovský Historicko-vlasti vědný kroužek ve 
společenském centru. V neděli byla zahájena slav-
nostní vernisáží. 

Milovníci výtvarného umění teď mají až do 15. 
února možnost seznámit se s pracemi malíře Jiřího 
Lukeše, který nachází inspiraci především v morav-
ské krajině. Druhým vystavujícím je kreslíř Jiří Hiršl. 
Jeho dominujícím výrazovým prostředkem je řeme-
slně čistá kresba tužkou a tuší. Je také členem Čes-
ké unie karikaturistů.  (ama)

Výstava bude přístupná celý rok

Na zámku opět rozkvetou kamélie
Rájec-Jestřebí - Termín od 26. února do 3. března si 

mohou v kalendáři zaškrtnout všichni milovníci krás-
ných květi n. Národní památkový ústav, územní odbor-
né pracoviště v Brně a Státní zámek Rájec nad Svitavou 
pořádají v těchto dnech na Státním zámku v Rájci nad 
Svitavou výstavu s názvem Kamélie a krása dřeva. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hon na čarodějnice.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Fimfárum - Do třeti ce všeho dobrého 3D.
Doubravice v 18 hod. Občanský průkaz.

pátek 18. únorapátek 18. února
AKCEAKCE

Adamov - Společenské centrum v Komenského ulici v 19 hod.: Biblické zasta-
vení s Jiřím Kaňou.
Adamov - Městský klub mládeže v 15 hod.: Hravé odpoledne s 3D piškvorkami 
a hrou Osadníci z katanu.
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13.30 hod.: Kdo dřív, zábavná soutěž.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + hudební 
setkání s fl étničkou a písničkou. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hon na čarodějnice.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Fimfárum - Do třeti ce všeho dobrého 3D.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Fotři jsou lotři.
Olešnice v 19 hod. Zátah.
Šebetov v 19.30 hod. Benga v záloze.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Ďábel.

KONCERTKONCERT
Sulíkov - Obecní úřad v 18 hod.: Koncert vážně i nevážně, vystoupí E. Nečaso-
vá, zpěv, M. Nečasová, housle, K. Pytlová, fl étna a M. Krejsa, klavír. 

PLESPLES
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Rybářský ples. 
Lomnice - Sokolovna ve 20 hod.: Společenský ples, hraje Nota Bene. 
Uhřice - Kulturní dům ve 20 hod.: Obecní ples. 

sobota 19. únorasobota 19. února
AKCEAKCE

Knínice - Kulturní dům ve 14 hod.: Dětský karneval.
Sudice - Sokolovna v 15 hod.: Dětský karneval.
Voděrady - Kulturní dům v 15 hod.: Dětský maškarní karneval. 

DIVADLODIVADLO
Kořenec - Kulturní dům v 18 hod.: Tornádo, divadelní představení v podání 
Ochotnického divadla Boskovice. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Kuky se vrací.
Blansko ve 20 hod. Hon na čarodějnice.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Fimfárum - Do třeti ce všeho dobrého 3D.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Fotři jsou lotři.

PLESPLES
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.. Ples Futurum. 
Borotí n - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Slza. 
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Hasičský ples - Mazurie. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Ples fotbalistů. 
Kunštát - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples ve stylu 70. let. 
Letovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje ABC rock. 
Lipovec - Sokolovna ve 20 hod.: Ples sportovců, hraje Arcus, bohatá tombola, 
občerstvení, vystoupení taneční školy H+L Vyškov a Aerobic Team Orel Blan-
sko, žonglování se „svítí cími“ míčky, střelba na branku aj.
Okrouhlá - Kulturní dům ve 20 hod.: Sportovní ples, hraje Eremy. 
Olešnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples farnosti  Olešnice, hraje Bystřická kapela. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna ve 20 hod.: Ples Moravského rybářského svazu, hra-
je Medium, bohatá tombola, rybí a kančí lahůdky. 
Svitávka - Sokolovna ve 20 hod.: Sokolský ples, hudba Magnum. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Velké Opatovice - Zámecký sál ve 20 hod.: Třešničkový večírek, hraje Rotor. 

neděle 20. únoraneděle 20. února
AKCEAKCE

Křti ny - Hosti nec U Farlíků v 15 hod.: Dětský maškarní bál, hry, soutěže. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: O plaváčkovi, divadlo pro děti . 
Doubravice - Kino v 16 hod.: Tornádo, hraje Ochotnické divadlo Boskovice. 
Jedovnice - Kulturní dům v 17 hod.: Zvláštní vydání, hraje Vlasti mil Jedovnice. 

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Kuky se vrací.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Hon na čarodějnice.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Fimfárum - Do třeti ce všeho dobrého 3D.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Social Network.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Galerie Ve věži ve 14 hod.: Jana Mäčková, vernisáž výstavy olejoma-
leb a suchých pastelů. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Fotbalová hospůdka na hřišti  TJ ČKD Blansko v 18 hod.: Nedělní čaj 
o šesté, hraje Tom Sawyer Band. 

pondělí 21. únorapondělí 21. února
AKCEAKCE

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Ruce od hlíny + Beruščina 
hernička, výtvarná dílna pro rodiče a děti . 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13.30 hod.: Špendlíkiáda, zábavná soutěž 
pro děti .

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Občanský průkaz.
Boskovice v 17 hod. Zelený sršeň 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub - Projekt 100: Puškvorec.

INZERCE
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