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Letošní rok bude náročný
Rozhovor s blanenským 
místostarostou Jiřím 
Crhou.

 Více na str. 2

Finalistky České Miss odletěly do ThajskaFinalistky České Miss odletěly do Thajska

Křest nového CD
Ilona Stryová a Lentilky 
představily svoje nové 
album.

 Více na str. 3

Příští číslo Zrcadla vyjde 
v úterý 24. ledna!

Aktuální zpravodajství z regionu 
každý den na 

www.zrcadlo.net

Polévka přinesla 
pomoc potřebným
Radim Hruška

Boskovice, Letovice - Na 
sklonku loňského roku se v Bos-
kovicích a v Letovicích uskuteč-
nila charitativní akce Polévka pro 
chudé a bohaté. Stejně jako v pře-
dešlých letech pomohou vybrané 
prostředky potřebným lidem v re-
gionu. 

V Boskovicích, kde se konal již 
sedmnáctý ročník, se pořadatelům 
podařilo vybrat bezmála pětašede-
sát tisíc korun. „Za porci brambo-
račky každý zaplatil podle svých 
možností. Někteří si ji odnesli 
domů na štědrovečerní stůl, jiní 
snědli přímo na náměstí. Kuchaři 
připravili na tři sta litrů polévky, 
které pod vánoční strom přepravili 
ve dvanácti várnicích. Kam vy-
brané peníze poputují, jsme ještě 
nerozhodli. Příjemce budeme vy-
bírat v průběhu ledna,“ řekl jeden 
z organizátorů Rudolf Burgr. Pod-
le něj se v posledním ročníku vy-
bralo méně peněz než v roce 2010. 
„Při rozdávání polévky jsme tehdy 

shromáždili jednasedmdesát tisíc 
korun. Tentokrát přišlo opět mno-
ho lidí, ale nebyli už tak štědří. 
Patrně se na tom podepsala hospo-
dářská krize. Přesto jsme s výsled-
kem velmi spokojeni,“ doplnil.

Kromě polévky si mohli lidé 
v Boskovicích odnést i duchov-
ní symbol Vánoc v podobě světla 
z Betléma, které přivezli členové 
místního 6. skautského oddílu Ni-
bowaka. Speciálním překvapením 
pak bylo kvasnicové pivo, které se 
stalo jakýmsi bonusem pro všechny 
věrné příznivce dobročinné akce. 

Po vzoru Boskovic pořádaly již 
potřetí sbírku i nedaleké Letovice. 
Tam se rozdávala čočková polév-
ka. Akce vydělala deset a půl tisíce 
korun a organizátoři už také stačili 
vybrat jejich příjemce. „Inspiro-
vali jsme se dlouholetou tradicí 
v Boskovicích. Tentokrát jsme 
trošičku upravili název na Polévku 
pro chudé i bohaté, smutné i vese-
lé a pro všechny, kteří ví, že láska 
k bližnímu není jen prázdná fráze. 
 Pokračování na str. 5

Společnost ČAD Blansko má 
šestnáct nových autobusů

Blansko - Výraznou změnu zaznamenali v těchto dnech uživatelé hro-
madné dopravy. Na linkách v Blansku, po okrese i za jeho hranicemi 
začaly od konce uplynulého roku jezdit modernější autobusy. Společnost 
ČAD totiž významně obměnila vozový park. Jak uvedl její ředitel Jiří 
Šebela, pořídili dohromady šestnáct nových autobusů za celkem šedesát 
milionů korun. Přijati byli i noví řidiči. 

Ve všech vozech jsou již obrazovky, které cestujícím ukazují průběh 
trasy a momentální zastávky, společnost plánuje i dovybavení klimati-
zací a hlasovými informacemi. Dva z autobusů jsou nízkopodlažní, což 
ocení zejména starší lidé, kteří mají problémy s nastupováním a vystu-
pováním na zastávkách.  (bh)

Prvním miminkem okresu je Rozálie Kubová
Boskovice - Prvním miminkem 

letošního roku našeho okresu je 
Rozálie Kubová. Mamince Marti-
ně (na snímku s primářem gyne-
kologicko-porodnického oddělení 
Janem Machačem) se v bosko-
vické nemocnici narodila 1. ledna 
v 9.17 hodin. Doma na ní čeká 
kromě tatínka ještě tříapůlletý bra-
tr Tomáš. 

„První miminko přišlo na svět 
poměrně pozdě, takže jsme se ne-
účastnili pomyslné soutěže o celo-
republikové prvenství. Nicméně 
se nám to podařilo na přelomu ti-

První. Maminka Mar  na Kubová 
s dcerou Rozálií a primářem Ja-
nem Machačem. 
 Foto Radim Hruška

Mezi Blanskem a Šebrovem 
ochrání motorkáře svodidla
Blansko, Šebrov - Nová svodidla, která byla nainstalována na silni-

ci II/379 mezi Blanskem a Šebrovem, mají ochránit motocyklisty před 
vážnými zraněními při dopravní nehodě. Jsou totiž vedena až k zemi. 
V případě pádu na vozovku je pak motorkář nepodjede a nemůže se ani 
poranit o ocelové sloupky. Měla by se tak zvýšit bezpečnost silničního 
provozu v dotčeném úseku. 

„Svodidla jsou umístěna na úseku v délce asi sto padesát metrů v ne-
bezpečné zatáčce. Byla instalována na základě žádosti pracovníků z Cen-
tra dopravního výzkumu, kteří následně vyhodnotí zkušenosti s tímto 
typem, a budou pak defi novat podmínky užití podobných úprav v dalších 
lokalitách,“ uvedla blanenská policejní mluvčí Iva Šebková.

Silnice II/379 byla podle ní vybrána i proto, že je motocyklisty vel-
mi vyhledávaná pro její dobrý povrch a množství zatáček. Bohužel 
to s sebou přináší také množství dopravních nehod, k nimž policisté 
vyjíždějí. K nejvážnější v poslední době  došlo 5. července 2010, kdy 
jel motocyklista na motocyklu značky Yamaha od Šebrova do Blanska, 
nezvládl řízení, vyjel ze silnice a narazil v zatáčce do svodidel. Na 
místě utrpěl amputaci dolní končetiny a další zranění neslučitelná se 
životem.  (hrr)

Soustředění. Po náročném, více než dvanác  hodinovém letu, přistálo letadlo se všemi fi nalistkami České Miss 2012, včetně vicemiss Zrcadlo 
2010 Veroniky Hladíkové (první zprava) šťastně na le  š   v Bangkoku. Prvním místem, kam se dívky ihned po příletu vydaly, bylo bájné letovisko 
Pa  aya, kde společně tráví první část pobytu. V luxusním pě  hvězdičkovém hotelu Royal Cliff  je čekalo velkolepé uvítání s kapelou a slavnostní 
pě  chodová večeře. Hned druhý den se spolu s průvodcem vydaly do Nong Nooch Tropical Garden, kde zažily nejedno překvapení. Kromě čaro-
krásných kvě  n, které jsou zde k vidění, mohly ty statečnější zapózovat s tygrem bengálským. Bouři nadšení sklidilo také krmení tygřího miminka 
přímo z láhve. Následovala populární vyhlídková jízda na slonech po malebných koutech tohoto parku. Ty odvážnější z nich pak asistovaly u sloní 
show a okusily tak tradiční sloní masáž. Odměnou jim byl zasloužený aplaus celého publika. A to zdaleka nebyl všem zážitkům konec! Třešničkou 
na dortu pak byla návštěva místního delfi nária a ochutnávka specialit thajské kuchyně. O tom, která z fi nalistek získá  tul Česká Miss 2012, Česká 
Miss World 2012 a Česká Miss Earth 2012 se rozhodne v průběhu slavnostního fi nálového večera, který se bude konat 31. března 2012. Diváci jej 
také budou moci sledovat doma u televizních obrazovek na TV Prima Family. (pš) Foto archiv České Miss

síciletí. V roce 2000 se u nás totiž 
narodil první občánek v Česku,“ 
uvedl Jan Machač.

Podle něj přišlo v Boskovicích 
v loňském roce na svět 823 dětí, 
z toho šestkrát se jednalo o porod 
dvojčat. V asi dvaceti procentech 
prováděli lékaři císařský řez, což 
je číslo pod celostátním průmě-
rem. „Oproti předloňskému roku, 
který byl s téměř devíti sty naroze-
nými dětmi rekordní, došlo k mír-
nému poklesu. Dá se říci, že počet 
porodů se u nás drží na stabilní 
hranici. Důležité je, že číslo vyšší 
než osm set nám zajišťuje budouc-
nost, protože podle nového plánu 
se mají zařízení s menším počtem 
porodů zavírat,“ doplnil Machač. 
 Radim Hruška 

Blansko - Po četných jed-
náních provázejících celý rok 
2011 proběhla ve čtvrtek v Pra-
ze zásadní schůzka, při níž došlo 
k dohodě smluvního vztahu mezi 
Všeobecnou zdravotní pojišťov-
nou ČR a Nemocnicí Blansko na 
fi nancování poskytovaných zdra-
votnických výkonů pacientům 
v programu Jednodenní péče. 

„Pojišťovna tímto krokem vy-
jádřila jednoznačnou podporu 
tomuto novému způsobu posky-
tované péče,“ řekla ředitelka ne-
mocnice Vladimíra Danihelková 
s tím, že jednodenní péče před-
stavuje moderní formu organiza-
ce léčebné péče v chirurgických 
oborech, která má minimalizovat 
délku pobytu pacienta ve zdravot-

nickém zařízení. „Takto poskyto-
vaná péče je pro pacienta výrazně 
efektivnější a samozřejmě i zají-
mavá pro pojišťovny. Velkým pří-
nosem pro pacienta je především 
minimalizace pobytu v nemocnici 
a možnost doléčení se v domácím 
prostředí, což má mnohdy dost zá-
sadní vliv na psychiku a urychluje 
to celý proces rekonvalescence. 

Také pacienti zbytečně dlouho 
netráví čas ve zdravotnických 
zařízení, kde je jistě vyšší riziko 
výskytu takzvaných nemocnič-
ních (nozokomiálních) nákaz. Pro 
zdravotnický systém pak tato péče 
znamená nemalé fi nanční úspory“ 
doplnila ředitelka nemocnice Vla-
dimíra Danihelková.

 Pokračování na str. 9

Nemocnice se dohodla se zdravotní pojišťovnou

V Blansku bude Sousedský bál, 
vystoupí i Věra Špinarová

Blansko - V pátek 3. února od 20 hodin se v Dělnickém domě 
v Blansku koná Sousedský bál. Hlavní hostem večera bude Věra Špi-
narová, ples zahájí starosta města Blanska Lubomír Toufar. V prů-
běhu večera vystoupí: Pavel Kožíšek, Velvetstars, hudební skupina 

Kreyn, cimbálová muzika Dra-
han, připravena je diskotéka 
Pavla Borka, různé taneční vstu-
py aj. Pořadatelé připravili boha-
té občerstvení a tombolu.  (zpr)



Bohumil Hlaváček

Blansko - Je 
jasné, že rok 
2012 bude slo-
žitý. O tom, jak 
se současná kri-
ze dotkne města 
Blanska, jsme si 
popovídali s mís-
tostarostou Jiřím Crhou. 

Máme za sebou první dny no-
vého kalendářního roku…

Jak jistě občané sledují, z hle-
diska ekonomického to určitě ne-
bude jednoduchý rok. Samozřej-
mě i v našem městě. Vše se odvíjí 
od příjmů z daní, které se promít-
nou i do blanenského rozpočtu. 
Těžko můžeme predikovat, jaké 

to bude. Bude záležet na vývoji 
v Evropě i v naší republice.

Jak jste na tom s rozpočtem?
Máme zatím schválené provi-

zorium, schvalovat jako celek ho 
budeme na březnovém zasedání 
zastupitelstva. Jak dalece budou 
naplňované příjmové kolonky, to 
těžko odhadujeme. I proto jsme 
hned při prvním nástřelu omezily 
provozní náklady. Nebylo možné 
zohlednit ani infl ační vývoj, nao-
pak musíme ubírat.

Jaké priority jste si pro letošní 
rok stanovily?

Chceme, aby rozpočet byl vy-
rovnaný, od toho se bude odví-
jet další. Některé položky, jako 
koupi hotelu Dukla, musíme ale 

řešit úvěrem. Co se týče tohoto 
objektu, je třeba urychleně vypsat 
výběrové řízení na architektonic-
ké řešení náměstí Republiky jako 
celku. Dalším úkolem je projed-
nat a schválit koupi areálu Tech-
nických služeb do našeho vlast-
nictví. Nic jiného nám v podstatě 
nezbývá. Majitel ho chce prodat 
a my na území města vhodnější 
prostory nenajdeme. Jsme trochu 
tlačeni ke zdi.

Jaké další inves  ce plánujete?
Připravujeme pozemky na vý-

stavbu rodinných domků za hos-
podou U Rulíšků na Zborovcích. 
Uvažujeme i o investicích do 
vlastního majetku. Po rekonstruk-
ci vzduchotechniky v lázních 
chceme odvlhčit zimní stadion, 

konkrétně stěnu při ubytovně. 
Oprava by se mohla za další roky 
výrazně prodražit. 

Co stav převzatých sportov-
ních objektů a hřišť?

Každopádně chceme letos opra-
vit kabiny na ASK a chodníky 
v tomto areálu. Plánujeme také 
připravit podmínky pro rekon-
strukci haly v Údolní ulici, reali-
zace by mohla přijít na řadu v roce 
2013. To si dávám jako cíl.

Dojde na opravy komunikací?
Záleží na fi nancích. Určitě bude 

dokončena rekonstrukce Masary-

kovy ulice až po výjezd z města 
směrem na Brno. Možná se akce 
také protáhne do následujícího 
roku, uvidíme, jak budou peníze.

Budete usilovat o zisk něja-
kých dotací?

Samozřejmě. Měl by být vypsán 
titul na veřejná osvětlení, o něj bu-
deme určitě usilovat. Již v tomto 
roce. To by generovalo i úspory do 
budoucna. Je třeba také dokončit 
zateplení ZŠ Salmova. A musím 
také zmínit, že v souvislosti se 
schváleným územním plánem bu-
deme nabízet ke koupi a dalšímu 
využití pozemky, kde jsou staré 
skleníky u řeky Svitavy ve směru 
k průmyslové zóně. Mohly by tam 
vyrůst objekty pro občanskou vy-
bavenost a služby.
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Letovič   dokončili úpravy nábřeží Svitavy, k vodě vedou žulové schody

Střed města se propojil s řekou

Crha: Vše bude záviset na naplnění rozpočtu

náš rozhovornáš rozhovor

K K
Policisté pátrají

po vtipálkovi
Němčice - Blanenští policisté 

přijali neobvyklý telefonát. Na 
linku 158 totiž volal z telefonního 
automatu muž s tím, že v centru 
Němčic běhají dvě divoká prasata. 
Když se jej policista na lince ze-
ptal na jméno, odpověděl, že si ho 
nepamatuje. Na opakovaný dotaz 
odpověděl, že se jmenuje Rudolf 
Alzheimer. Přestože byl muž po-
učen o zneužívání tísňové linky 
a o možnosti následků, dál tvrdil, 
že oznámení je pravdivé. Věcí se 
proto začalo zabývat obvodní od-
dělení policie. Výsledkem bylo 
zjištění, že na návsi žádná divoká 
prasata nebyla a ani nikdo nebyl 
u automatu. Patrně se tak jednalo 
o žert, po jehož autorovi policisté 
nyní pátrají.  (hrr)

Muž se vydal
pro strom

Újezd u Boskovic - Silvestrov-
ská kontrola lesa, kterou prováděli 
pracovníci Obecního úřadu v Újez-
du u Boskovic, se nevyplatila 
zloději dřeva. Toho totiž přistihli 
v jedné z částí lesního porostu, kde 
neoprávněně pokácel a rozřezal 
vzrostlý dub. Způsobil tak škodu 
za téměř pět tisíc korun.  (hrr)

Zloději se hodil
prodlužovací 

kabel
Velké Opatovice - Do uzamče-

ného skladu ve Velkých Opatovi-
cích se vydal krást zloděj. Dovnitř 
se dostal po poničení plechových 
vrat. Ze skladu si odnesl třicet me-
trů prodlužovacího kabelu a způ-
sobil tak škodu za asi patnáct set 
korun.  (hrr)

Zloděje chytili
přímo při činu
Adamov - Nepříjemné pře-

kvapení čekalo ve středu 21. pro-
since dopoledne na obyvatelku 
rodinného domku v Adamově. 
Žena zpozorovala, že na zahradě 
se pohybuje neznámý muž a bere 
si železo, nářadí a další věci. 
Zavolala tedy policisty, kteří na 
místě muže zadrželi. Ten se jim 
prokázal občanským průkazem, 
na kterém byla fotografi e něko-
ho jiného. Policisté tedy muže 
zatkli, zjistili jeho skutečnou to-
tožnost a třicetiletý zloděj skončil 
v za mřížemi. V současné době je 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu porušování domovní svobo-
dy. Škoda, kterou způsobil, byla 
prozatím vyčíslena na zhruba dva 
tisíce korun.  (hrr)

Manžela hledali 
policisté, ale 

zbytečně
Blansko - Policisté na Blanen-

sku se v poslední době stále častěji 
setkávají s tím, že jim volají lidé 
na tísňové linky a zaměstnávají je 
i v případech, kdy by stačilo, aby 

se mezi sebou domluvili. Mnohdy 
je to v době, kdy se například man-
želé pohádají a jeden druhém pak 
neberou mobilní telefon. Podobný 
případ se stal i nedávno.

„Žena volala na policii kolem 
půlnoci, že se jí nevrátil její man-
žel. Tvrdila, že se ozval telefonem 
asi v osm hodin večer s tím, že je 
na cestě domů. Policisté ihned za-
čali po muži i po jeho vozidle pát-
rat jak po nemocnicích, tak po ce-
lém okrese. Muži na jeho mobilní 
telefon také zaslali sms s výzvou, 
aby se ozval na linku 158. Nako-
nec se ho podařilo najít spícího ve 
vozidle nedaleko bydliště. Nebyl 
zraněn a uvedl, že se s manželkou 
doma pohádal a jel si jen „vyvě-
trat hlavu“,“ přiblížila blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková. Jak 
doplnila, podobně policisté pátrali 
také po muži, který byl v restau-
raci a manželce nebral mobilní 
telefon, protože se nechtěl nechat 
rušit. Žena to taktéž oznámila na 
linku 158.  (hrr)

Nakupoval
po internetu, 
nedopadlo to
Blanensko - Množství podvodů 

na internetu narůstá. Policistům 
na Blanensku další takový nevy-
dařený obchod oznámil v těchto 
dnech muž z našeho regionu, kte-
rý si na internetu vybral mobilní 
telefon značky Samsung Galaxy. 
Prodávajícímu poslal po dohodě 
v polovině prosince na jeho účet 
pět tisíc korun. Do dnešního dne 
ale nemá ani telefon, ani zpět pe-
níze. Prodávající navíc nezvedá 
mobil, na kterém spolu předtím 
komunikovali, a neodepisuje na 
e-maily. Obchodník je tak nyní 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu podvodu.  (hrr)

Zloděje dopadli
v obchodě

Blansko - Krást do obchodu 
s potravinami v Blansku se vydal 
v noci na středu 4. ledna dvaatři-
cetiletý muž. Krátce po půlnoci 
rozbil kamenem skleněnou výplň 
dveří prodejny, dostal se do prodej-
ních prostor, kde se pokusil ukrást 
zboží. Při tom byl ale vyrušen, 
a proto se schoval do dalších pro-
stor obchodu. Ven už se ale nedo-
stal, protože byl na místě chycen. 
Přestože si žádný lup neodnesl, na 
dveřích způsobil škodu za asi čtyři 
tisíce korun. Nyní je podezřelý ze 
spáchání trestného činu krádeže ve 
stadiu pokusu.  (hrr)

Nádrže kamionů
zůstaly na suchu

Skrchov - Sedm set padesát lit-
rů motorové nafty zmizelo během 
noci na čtvrtek 5. ledna ze dvou ná-
kladních aut zaparkovaných na od-
stavných parkovištích u Skrchova. 
Jednalo se o nákladní vozy značky 
Renault a Mercedes, u kterých ne-
známý zloděj poškodil víčka nádrží 
a z jednoho auta pak odčerpal 350 
a z druhého 400 litrů paliva. Cel-
kem tak způsobil škodu za asi osm-
advacet tisíc korun.  (hrr)

Vloupal se do
dodávky

Boskovice - Dodávkové vozidlo 
Volkswagen Transportér si v noci 
na pátek 6. ledna vytipoval zloděj. 
Do auta zaparkovaného v Bosko-
vicích se vloupal a ukradl nářadí 
za téměř osmdesát tisíc korun. Na 
autě pak vznikla škoda téměř deset 
tisíc korun. Pachatel je nyní pode-
zřelý ze spáchání trestného činu 
krádeže.  (hrr)

V lese ležela
střela z války

Drválovice - V lese nedaleko 
Drválovic našel muž protitankovou 
tříštivou střelu pocházející prav-
děpodobně z druhé světové války. 
Na místo proto vyjel policejní py-
rotechnik, který zjistil, že se jedná 
o torzo střely, která byla využívaná 
jako dělostřelecký granát.  (hrr)

Hasiči v Ráječku dostali nové zásahové auto

Boskovice - Boskovická nemoc-
nice přinesla novinku pro nastáva-
jící rodiče. Je jí možnost odběru 
pupečníkové krve pro jejich dítě. 
Aby mohla tamní porodnice služ-
bu nabízet, musela splnit přísná 
legislativní kritéria a prostřednic-
tvím rodinné banky Cord Blood 
Center CZ získat povolení k odbě-
rům pupečníkové krve od Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv.

„Moderní porodnictví nabízí ro-
dičům široké možnosti, ke kterým 
odběr pupečníkové krve rozhodně 
patří. Jsme velmi potěšeni, že ve 
spolupráci s boskovickou porod-
nicí můžeme budoucím rodičům 
tuto možnost nabídnout,“ uvedl 

country manager rodinné banky 
Cord Blood Center CZ Tomáš 
Pavlíček. 

Podle něj obsahuje pupečníková 
krev vzácné kmenové buňky, které 
se užívají k léčbě závažných one-
mocnění krvetvorby, obdobně jako 
kostní dřeň. Lze ji využít k trans-
plantaci mezi sourozenci, pro 
vlastní potřebu dítěte nebo darovat 
anonymnímu příjemci. V současné 
době probíhá velké množství vý-
zkumů a klinických studií zabýva-
jících se dalšími možnostmi využití 
pupečníkové krve, především v re-
generativní medicíně. Mimo jiné 
u nemocí jako jsou dětská mozko-
vá obrna a cukrovka.  (hrr)

Nově nabízí odběry 
pupečníkové krve

Sloupš   vydali vlastní kalendář
Sloup - Od začátku nového roku visí v mnoha domácnostech ve Slou-

pu nový originální kalendář. „Rozhodli jsme využít rozsáhlé fotodoku-
mentace, kterou ze všech akcí v naší obci pořizují manželé Andrea a Pa-
vel Novákovi. Ta je ostatně k náhlednutí na našich webových stránkách. 
Nákladem 200 kusů jsme tak vydali nástěnný kalendář pro rok 2012,“ 
uvedl starosta Josef Mikulášek. 

Jak řekl, po počátečním velkém zájmu ze strany občanů jich ještě ně-
kolik desítek zbylo. „Nabízíme nejen Sloupským, ale třeba i rodákům, 
kteří život u nás stále sledují, možnost koupit si kalendář. Ten je k dostá-
ní buď v kanceláři na radnici nebo v prodejně Čas v průchodu obchodní-
ho domu na náměstí,“ dodal starosta.  (bh)

Pěvecká soutěž začíná dnes
Boskovice - Právě dnes startuje v Boskovicích letošní ročník pěvecké 

soutěže pro studenty RH Faktor. Na Střední pedagogické škole se totiž 
od 9 do 12.50 hodin uskuteční semifi nálové kolo. Účinkující na něm 
představí dvě písně rozdílného charakteru. Po odzpívání všech soutěží-
cích vybere odborná porota osmnáct nejlepších a dva náhradníky, kteří 
postoupí do městského kola RH faktoru. To se uskuteční 26. dubna v bo-
skovické sokolovně.  (hrr)

Radim Hruška

Letovice - Nábřeží řeky Svi-
tavy na letovickém náměstí se 
pyšní novou úpravou. Současně 
s protipovodňovými úpravami 
tam totiž radnice provedla první 
etapu rekonstrukce středu města. 

Vznikly tak mimo jiné nové 
schody, které lidem umožní přímý 
přístup k řece a posezení. Za šest 
a půl milionu korun se Letovic-
kým podařilo zapojit řeku do ži-
vota města, což bylo jedním z cílů 
rekonstrukce. Podle letovického 
místostarosty Radka Procházky 
by se tak měl střed Letovic oživit. 
O tom, jak budou úpravy náměstí 
pokračovat, rozhodnou volné fi -
nance v městské kase.

„Další dvě etapy se týkají pro-
stranství před městským úřadem, 
respektive nepřehledné křižovat-
ky u základní umělecké školy. 
Z hlediska fi nancí by měla levněji 
přijít úprava prostoru před radnicí, 
ale z pohledu důležitosti vyhrává 
řešení nepřehledné křižovatky. 
Pokud by se opravoval prostor 
před radnicí, dočkala by se re-
generace zeleň, na prostranství 
by měl vyrůst nový umělý vodní 
prvek a zvýšit se počet laviček. 
Součástí projektu je i omezení 
parkování. V souvislosti s tím už 

V novém. Žulové schody otevírají přímý přístup k řece Svitavě.  Foto Radim Hruška

je připravena stavba záchytného 
parkoviště, které má vzniknout 
před hasičskou zbrojnicí a nabíd-
ne zhruba sedmdesát stání. Chce-
me tak částečně vymístit dopravu 
z náměstí, které má sloužit pro 
obyvatele města a návštěvníky,“ 
vysvětlil Procházka.

Při řešení západní části náměstí 
se pak projekt vrací k původní va-
riantě, která už v Letovicích jed-
nou fungovala. To znamená vy-
budovat klasickou křižovatku ve 
tvaru písmena T. Autobusy se bu-
dou redukovat před hudební ško-
lu. Navíc už na náměstí nebude 

nádraží, na kterém autobusy stojí. 
Představa je taková, že v rámci 
IDS budou čekat u vlakového ná-
draží a na náměstí přijedou jen na 
nezbytně nutnou dobu.

Všechna tato opatření mají za 
cíl snížit dopravu v centru Leto-
vic a přilákat do něj více lidí.

Ráječko - Sbor dobrovolných 
hasičů v Ráječku měl v sobotu 
valnou hromadu. Předcházela jí 
mimořádná událost. Před Starou 
školou jim byl předán k užívání 
zbrusu nový vůz Renault Traffi c. 
Klíčky starostovi sboru Zdeňku 
Menšíkovi předali starosta obce 
Vít Rajtšlégr a náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje Ivo Polák, 
o slavnostní posvěcení se postaral 
farář Jiří Kaňa. 

„Jedná se o zcela nové zásahové 
vozidlo pro převoz osob. Počítáme 
s jeho využitím pro výjezdy zása-
hové jednotky a také pro dopravu 
naší omladiny na soutěže,“ plánu-
je Zdeněk Menšík. Na auto v ceně 
zhruba půl milionu korun získali 

Ráječkovští dotaci 300 tisíc korun 
z prostředků kraje, o zbytek se po-
starala obec. 

„Ráječkovská zásahová jednot-
ka má třináct členů,“ prozradil 
její velitel Jiří Neoral. Ta dosud 
používala jen starší Avii z roku 
1990, repasovanou před pěti lety. 
Akceschopnost místních hasičů 
se díky novému Renaultu výrazně 
zvýší. „Naše jednotka v loňském 
roce zasahovala celkem čtyřikrát. 
To je běžný průměr jako v jiných 
letech,“ uvedl Neoral. Ten počí-
tá hlavně s využitím pro dopravu 
mládeže na soutěže. Jak řekl při 
svěcení vozu blanenský farář Jiří 
Kaňa, přeje si co nejméně ostrých 
výjezdů.  (bh)

Nová technika. Ráječkovš   hasiči přebrali nové zásahové vozidlo.
 Foto Bohumil Hlaváček
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Mladý režisér Vít ŠarounMladý režisér Vít Šaroun
natáčel v Blansku a v Brně dva krátké ilmynatáčel v Blansku a v Brně dva krátké ilmy
Pavel Šmerda

Vít Šaroun z Blanska, student 
1. ročníku oboru Režie a scénáris-
 ka na Univerzitě Tomáše Ba   ve 

Zlíně, natáčel v závěru roku v Blan-
sku a v Brně dva krátké fi lmy. O co 
se jednalo, prozradil v následují-
cím rozhovoru. 

Můžeš čtenářům Zrcadla pro-
zradit, na čem si v závěru roku 
pracoval? 

Od 27. do 30. prosince probí-
halo v Blansku a v Brně natáčení 
k mým semestrálním pracem. Za 
úkol jsme měli připravit dvě cvi-
čení, dva krátké fi lmy. Mají název 
Ráno a Odjezd. Natáčelo se na ně-
kolika místech v Brně, mimo jiné 
na autobusovém nádraží či před 
několika obchody, a v jednom bytě 
v Blansku. Obsah fi lmů bych nerad 
prozrazoval, ale o překvapivé zvra-
ty nebude nouze. (úsměv)

Alespoň něco snad naznačit 
můžeš? 

Zadání první práce bylo oprava 
kola, druhé pak ranní vstávání. Jak 
budou snímky vypadat, je na naší 
krea  vitě a fantazii, obě témata 
se dají pojmout z různých směrů. 
Jako režisér jsem si vymýšlel i scé-
nář, doufám, že se snímky budou 
líbit nejen u školních klauzur. Oba 
potrvají zhruba do pě   minut.

Kdo se na přípravě fi lmů spo-
lečně s tebou podílí? 

Na přípravách jsem od začátku 
spolupracoval se svými spolužá-
ky ve Zlíně, ale jelikož jsme kaž-

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

Ilona Stryová a Lentilky pokřtily svoje nové CD Zase jsou svátky

Stanislav Bělehrádek vzpomíná na svoje
první osobní setkání s Václavem Havlem
P ři častém pohledu na 

odpověď prezidenta 
Václava Havla na mou 

gratulaci k jeho narozeninám, 
uloženou v knihovně, na které 
nechybí jeho charakteristické 
srdíčko, si vždy vzpomenu na 
svoje první setkání s ním. 

Bylo to brzy po změně poli-
tického a společenského systé-
mu. Třináctého prosince 1989 
jsem byl zvolen místopředse-
dou Jihomoravského krajského 
národního výboru a brzy poté 
jsem zastupoval jeho předsedu 
i tajemníka, protože oni jako čel-
ní představitelé KSČ své funkce 
přestali vykonávat. S mimořád-
nou pozorností jsem v prosinci 
1989 sledoval volbu prezidenta 
Československé socialistické 
republiky. Jediným kandidátem 
byl Václav Havel, který byl Fe-
derálním shromážděním zvolen 
jednomyslně.

A já, tehdy nejvyšší představi-
tel kraje, jsem se spolupracov-
níky přemýšlel, jaký dar nové-
mu panu prezidentovi přivezu 
z Jižní Moravy a jaké přání mu 

povím. Dar symbolizoval náš 
kraj. Byl to chléb ze soukromé 
pekárny a menší demižon kva-
litního jihomoravského vína. Po 
příjezdu do Prahy mne překva-
pilo množství gratulantů. Jed-

notlivců i skupin. Při čekání na 
přijetí jsem pozoroval své okolí, 
setkání na takové úrovni bylo 
pro mne premiérou. Pan pre-
zident mne překvapil a docela 
ohromil svou aktivitou, přátel-

ským vystupováním a vytvoře-
ním sice o iciální, ale příjemné 
a milé atmosféry. 

Měl jsem štěstí. Naše skupina 
přišla gratulovat mezi první-
mi. Pozorně vyslechl gratulaci, 
ochutnal chléb se solí, poděko-
val a přislíbil brzkou návště-
vu Moravy. Po přípitku jsem 
s ostatními členy delegace od-
jížděl do Brna a po cestě jsme 
hodnotili náš dojem z návštěvy 
u pana prezidenta. Jeho jednání, 
optimizmus, přehled o politické 
situaci a naděje do budoucna 
nás oslovily a uchvátily a byli 
jsme rádi, že jsme snad dobře 
reprezentovali Jižní Moravu. 

V dalších letech se potvrdilo, 
že Václav Havel byl, mimo jiné, 
mimořádný politik, jehož jmé-
no znají ve většině zemí světa 
a které pomáhalo šířit znalost 
a vědomí o Československé 
a později České republice. Bude 
nám chybět. 

Stanislav Bělehrádek, 
bývalý senátor, 

ministr bez portfeje 
a ministr hospodářské soutěže

Pavel Šmerda

Zase jsou svátky. To je název 
nového CD houslistky Ilony Stry-
ové a její dětské skupiny Len  l-
ky. Jeho křest se konal před vá-
nočními svátky v restauraci Viva 
v Boskovicích. Kmotry desky byli 
majitel restaurace Viva Marcel 
Tenora, jednatel Western parku 
Boskovice Luboš Jerry Procházka 
a vizážistka Andrea Wadillová. 

„V listopadu jsem se vrá  la ze 
zahraničí. Chtěla jsem připravit 
Vánoční koncert, ale bylo už dost 
pozdě. Mezi  m jsem dostala po-
zvání na jednu módní přehlídku. 
Majitel restaurace Viva Marcel 
Tenora mně nabídl, že za vystou-
pení mně natočí videoklip. Řekla 
jsem si, že by to byl moc hezký 
vánoční dárek. Můj videoklip 

a k tomu CD skupiny Len  lky. 
Všechno vzniklo hodně na po-
slední chvíli, ale jsem za to ráda, 
protože máme možnost ukázat, 
co jsme se naučili,“ řekla při křtu 
Ilona Stryová. 

Jedná se už o druhé CD této 
houslistky a zpěvačky, první se 
jmenovalo Electric Violin. „Měla 
jsem začít připravovat desku 
společně s jednou harmonikář-
kou, ale protože se blížily Váno-
ce, dala jsem přednost tomuto. 
Název Zase jsou svátky je podle 
mého videoklipu, který vznikl ve 
westernovém městečku v Bos-
kovicích. Původně jsem to  ž ne-
věděla, jestli bude CD více moje 
nebo Len  lek. Nakonec jsem 
svoje písničky vyškrtala a nechala 
jsem vyniknout především dě  ,“ 
doplnil Ilona Stryová. Na albu 

je 18 skladeb, autory textů jsou 
Jaroslav Dvořák a Josef Nečas, 
nahrávalo se ve studiu Miroslava 
Hanáka v Brně. „Je to jakýsi prů-
řez vánočními písničkami Len  -
lek. Doufám, že se budou poslu-
chačům libit,“ přeje si houslistka. 

Skupinu Len  lky tvoří devět 
dě   z regionu Boskovicka. „Mo-
mentálně se scházíme podle toho, 
jak mám čas a kdy jsem doma. 
Mám rozjeto více projektů, takže 
to se mnou občas není jednodu-
ché. Každopádně Len  lky povedu 
dál, máme připraven také reper-
toár na letní vystoupení,“ dodala 
Ilona Stryová. Zájemci o nové CD 
si je mohou zakoupit buď přímo 
v restauraci Viva na Masarykově 
náměs   v Boskovicích, další in-
formace získají také na stránkách 
zpěvačky www.ilonastryova.cz. 

dý z jiného koutu republiky, tak 
kromě dnů, kdy se potkáváme ve 
škole, je velmi těžké dát celý štáb 
dohromady a přivést je všechny 
na jedno místo. Dokončení bude 
probíhat samozřejmě opět ve 
Zlíně, ale ak  vní natáčecí štáb 
v Blansku a v Brně tvořili lidé, se 
kterými v této oblas   dlouhodo-
bě spolupracuji. Za kamerou byl 
Matěj Brothánek, o produkci se 
postarala Nikča Šindelářová, která 
také exceluje v hlavní roli jednoho 
z fi lmů, hlavní postavu prvního 

snímku hraje Eva Kozelková. Jsou 
to vlastně one woman show, oba 
fi lmy jsou vždy o jedné hrdince. 
Celkem má štáb asi deset lidí, 
nerad bych na někoho zapomněl, 
alespoň touto cestou chci podě-
kovat všem za skvělou spoluprá-
ci a obětavost. Jak už jsem řekl, 
natáčení probíhalo od 27. do 30. 
prosince, většina lidí touto dobou 
odpočívá, veselí se a má klid. My 
jsme si moc klidu neužili, ale ra-
dos   a veselí určitě. U natáčení je 
vždycky sranda a zábava. 

Budou fi lmy někde k vidění?
Filmy natáčíme na závěrečné 

klauzury semestru, kde budou 
hodnoceny našimi pedagogy, nic-
méně nejsme ničím omezeni, tak-
že pokud máme podchycena au-
torská práva na hudbu a další věci, 
tak jsme schopni snímky dát i na 
nějaké internetové servery, kde 
budou volně dostupné, samozřej-
mě budou k dostání i na DVD.

Co škola, jak seš ve Zlíně spo-
kojený? 

Končím první semestr, dokonce 
už mám za sebou nějakou zkouš-
ku, úspěšně, jsem maximálně 
spokojený. Je to až nad očekávání, 
hlavně jsem překvapený ze spolu-
žáků. Od základní školy se větši-
nou kolek  v profi luje, na střední 
se to někam posune a na vysoké 
jsme už všichni zaměřeni jedním 
směrem, povahy a myšlení máme 
hodně podobné. Moc jsme si sed-
li, troufám si říct, že i do budoucna 
bych chtěl s řadou z nich spolupra-
covat. Školu jako takovou hodno-
 m velmi kladně, přístup pedago-

gů i vedení je vynikající, maximál-
ně vstřícní jsou i co se týká např. 
půjčování techniky. Jsem hrozně 
rád, že nás vyučují lidé s mnohale-
tou praxí, kteří stále ak  vně natá-
čejí. To je hodně přínosné. 

Takže škola splňuje přesně tvo-
je představy? 

Po pravdě jsem nevěděl, co od 

tohoto typu školy očekávat. Máme 
sice nějaké hodiny, kdy sedíme ve 
studovnách a pasivně vnímáme in-
formace, ale většinu času trávíme 
ak  vní prací. Natáčíme v ulicích, 
zkoušíme stříhat, seznamujeme se 
s novými počítačovými programy. 
Není to tedy to klasické bifl ování 
se skripty, ale připravujeme se na 
praxi a jak jinak než praxí.

Studuješ režii a scenáris  ku. 
Vyzkoušíš si i jiné fi lmové obory? 

Ve škole máme několik obo-
rů, kromě režie a scenáris  ky je 
to např. kamera, produkce, střih. 
Každý se samozřejmě věnuje 
tomu „svému“, ale první ročník 
je zaměřen tak, abychom přičich-
li i k dalším profesím, které tvoří 
vlastní fi lm. Takže se dostanu i ke 
střihu, zvuku či kameře. Pak už se 
budeme každý profi lovat, prohlu-
bovat si znalos   a dovednos   ve 
svém hlavním oboru. 

Na koncertě se představilaNa koncertě se představila
muzikantská rodina z Brnamuzikantská rodina z Brna

Tříkrálový koncert. Adamovský kostel sv. Barbory se stal v pátek 
dějištěm koncertu, na němž se posluchačům představila čtyřčlen-
ná muzikantská rodina Jeřábkových z Brna se zajímavým progra-
mem. Přítomní měli v kostele také příležitost zapojit se do Tříkrá-
lové sbírky.  Foto Marta AntonínováSetkání. S Václavem Havlem se Stanislav Bělehrádek (za prezidentem) 

setkal také při odhalení sochy T. G. Masaryka v Hodoníně.  Foto archiv

Vít Šaroun Vít Šaroun (vpravo) (vpravo) s kameramanem Matějem Brothánkem. Foto Kateřina Reichovás kameramanem Matějem Brothánkem. Foto Kateřina Reichová

Vít Šaroun při natáčení. Foto Kateřina ReichováVít Šaroun při natáčení. Foto Kateřina Reichová
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Radim Hruška

Boskovice - Boskovická ne-
mocnice dosáhla úspěchu v hod-
nocení zdravotnických zařízení. 
V Jihomoravském kraji se umís-
tila z pohledu zaměstnanců na 
třetím a z pohledu pacientů na pá-
tém místě. Celorepublikově pak 
v rámci ekonomického hodnoce-
ní obsadila šesté místo. Hodno-
cení a analýzu nemocnic provádí 
každý rok Health Care Institut po 
celé České republice.

„Je to úspěch a také důkaz 
kvalitní práce. Boskovická ne-
mocnice se dlouhodobě drží na 
předních příčkách v hodnocení, 
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Libor: Postavil jsem se na vlastní 

nohy a jdu dobrou cestou

Boskovická nemocnice patří k nejlepším v kraji
ať už co se týká fi nanční stability, 
profesionality, péče nebo přístupu 
k pacientům a zaměstnancům,“ 
zhodnotil ředitel zařízení Rosti-
slav Verner.

Podle ankety bylo osmdesát 
sedm procent pacientů boskovické 
nemocnice spokojeno se srozu-
mitelným vysvětlením navržené 
léčby a časovým harmonogra-
mem. Osmdesáti třem procentům 
pacientů vyhovovala strava v ne-

Silvestrovská noc byla
poměrně poklidná

mocnici a harmonogram vizit. Še-
desát pět procent zaměstnanců pak 
uvedlo, že jim v posledních třech 
měsících jejich nadřízený poděko-
val za jejich dílčí úspěchy.

Novinkou bylo posuzování po-
měru výsledků hospodaření k ak-
tivům a rentability tržeb RETS. 
V tomto žebříčku se boskovická 
nemocnice umístila na šestém 
místě v rámci celé České repub-
liky. Nedávno získala také pres-
tižní ocenění za fi nanční stabilitu 
ČEKIA Stability Award a zařadila 
se tak mezi sto nejstabilnějších fi -
rem v České republice. Jako zdra-
votnické zařízení byla nemocnice 
ohodnocena nejvyšším stupněm. 

Pro pacienty. Ke zlepšení služeb 
přispěla i recepce, která začala 
fungovat před nedávnem společ-
ně s novým bufetem. 
 Foto Jaroslav Oldřich

Nový způsob 
hlášení produkce 

odpadů 
Boskovice - V roce 2012 jsou 

všichni producenti odpadů, kteří 
vyprodukují více než 100 kilogra-
mů nebezpečných odpadů nebo 
více než 100 tun ostatních odpa-
dů a další povinni podávat hlášení 
o produkci a nakládání s odpady 
za rok 2011 prostřednictvím da-
tového portálu ISPOP. Do tohoto 
systému je nutné se nejprve při-
hlásit a získat přístupová data. 

Další informace naleznou pří-
padní zájemci na internetových 
stránkách https://www.ispop.cz/
magnoliaPublic/cenia-project/
uvod.html.  (hrr)

Blanensko a Boskovicko - 
Silvestrovská noc na Blanensku 
a Boskovicku se obešla bez větších 
problémů. Policisté přesto muse-
li vyjíždět k několika zásahům. 
Například k agresivnímu opilému 
muži a na různých místech okresu 
i k fyzickým napadením.

„Blanenskem se v neděli první-
ho ledna ve tři hodiny ráno projíž-
děl opilý pětadvacetiletý muž ve 
Škodě Felicii. Dechová zkouška 
u něj ukázala 1,72 promile alko-
holu. Nyní je proto podezřelý ze 
spáchání trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky. Další 
případ se odehrál v Bořitově, kde 
měli rozjaření oslavující házet 

petardy na jeden z domů. Ve Va-
novicích zase neznámý pachatel 
na fasádu domu hodil lahev s ole-
jem a majiteli tak způsobil škodu 
za šest tisíc korun. Ve Vratíkově 
pak vandal poškodil dveře na 
tamní kapličce. Všechny uvedené 
případy policie dál šetří,“ uvedla 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.

Silvestr zaměstnal také zdra-
votnické záchranáře. Do půlnoci 
vyjížděli v kraji ke 183 případům, 
prvního ledna do šesté hodiny ran-
ní pak k dalším osmdesáti. Nejví-
ce práce měli v Brně a Hodoníně, 
okres Blansko skončil na pomysl-
ném čtvrtém místě.  (hrr)

Na Štědrý den blanenš   skau   potěšili pacienty a zaměstnance Nemocnice Blansko. Zazpívali vánoční koledy a rozdali světlo z Betléma. Dě-
kujeme za povzbuzení i za péči interního oddělení. Foto Jiří Vymětalík * Manželé Milan a Jindřiška Topinkovi z Voděrad oslavili zlatou svatbu. 
U tohoto významného jubilea byla spousta gratulantů, mezi kterými nechyběly ani členky sboru pro občanské záležitos   a starosta obce. 
Manželům přejeme ještě spoustu společně prožitých let. Foto Lenka Opluš  lová

Rozhledna nabídla turistům
nádhernou podívanou

Vavřinec -Veselice - Už po desáté měli turisté, milovníci Moravského 
krasu, ale i náhodně příchozí možnost vyšplhat si o Silvestru na Veselic-
kou rozhlednu. Tomuto výročí v plné míře přálo počasí, které k rozhled-
ně vylákalo rekordní počet lidí.

„Odhadujeme, že se k nám pod rozhlednu přišlo se starým rokem roz-
loučit asi kolem osmi set lidí. To je přibližně dvakrát tolik, co v průměru 
v letech předchozích,“ konstatoval s uspokojením Miloslav Novotný, 
starosta Vavřince, veselický patriot a jeden z hlavních organizátorů akce. 
K tradici silvestrovského setkání u rozhlednou patří zejména domácí zel-
ňačka, o kterou byl i tentokrát enormní zájem. 

Mnozí návštěvníci chodí k rozhledně pravidelně každý rok, protože se 
u ní scházejí s přáteli, jiní si ji jako cíl své silvestrovské vycházky vybrali 
poprvé. Přicházeli sami i ve skupinách, mnozí s sebou v kočárcích vezli 
i své ratolesti. Všichni, kteří i tentokrát zdolali všech sto šedesát osm 
schodů k vyhlídkové plošině, byli odměněni fantastickým výhledem do 
mírně zasněžené krajiny. „Já jsem se nahoru dostal až kolem třetí hodiny 
odpoledne. Byla nádherně vidět Pálava i Dukovanská elektrárna,“ řekl 
Miloslav Novotný a slíbil, že rozhledna se otevře pro zájemce nejen o le-
tošní turistické sezoně, ale i o budoucím Silvestru.  (ama)

Boskovice čekají oslavy výročí 
Boskovice - Město Boskovice si letos připomene 790. výročí první 

písemné zmínky. Už nyní se připravují akce, které toto výročí doplní. 
V lednu proběhne zahájení oslav spojené s besedou Františka X. Halase 
- Bible a její české překlady. Následovat bude mimo jiné komorní mu-
zikál, akce Vivat Boskovice připravená ve spolupráci s místními nezis-
kovými organizacemi, festival Concentus Moraviae nebo literární soutěž 
pro žáky a studenty v kategoriích povídka a báseň.  (hrr)

Voděrady - Již 13. ročník vá-
nočního turnaje ve stolním tenise 
se uskutečnil 29. prosince ve Vo-
děradech. Pořadatelem této akce 
byla TJ Voděrady, oddíl stolního 
tenisu. Turnaje se zúčastnili hrá-
či z Voděrad, Kunštátu, Němčic, 

Drnovic, Brna, Nýrova, Kuniček, 
Velenova, Lysic aj. Turnaj probí-
hal celý den - ve dvou skupinách, 
neregistrovaní a registrovaní. 

Mezi neregistrovanými bylo 
dvacet účastníků. První místo 
obsadila Hana Guryčová (Brno), 

druhý skončil Ondřej Fiala (Brno) 
a třetí Milan Novotný (Brno). Nej-
starším hráčem turnaje byl An-
tonín Řezníček, který ve skupině 
neregistrovaných obsadil krásné 
páté místo. V registrovaných bylo 
dvaadvacet účastníků. První skon-

čil Miroslav Bednář (Voděrady), 
druhý Roman Dokoupil (Boskovi-
ce) a třetí Jiří Stloukal (Voděrady). 
Pro všechny hráče, kteří se tohoto 
turnaje zúčastnili, bylo připrave-
no bohaté občerstvení a hodnotné 
ceny. Lenka Opluštilová

Vánoční turnaj ve stolním tenise ve Voděradech

 Foto Lenka Opluš  lová Foto Lenka Opluš  lová

Pavel Šmerda

Hodonín u Kunštátu - S de-
vatenáctiletým Liborem (jméno 
jsme záměrně změnili – pozn. 
pš) se osud nemazlil. Od svých 
pěti let vystřídal pět dětských 
domovů, deset základních škol, 
dvě pěstounské rodiny, zařízení 
Klokánek i diagnostický ústav. 
„Nikdy nezapomenu na Dětský 
domov v Hodoníně u Kunštátu, 
kde se ke mně chovali vždy moc 
hezky. Když mám o víkendu čas, 
rád tam jezdím na návštěvu,“ řekl 
na úvod našeho povídání.

Libor se narodil v Děčíně, má 
šest sourozenců, z nich poznal 
pouze dva. „Rodiče na nás nemě-
li peníze, tak jsem brzy skončil 
v kojeneckém ústavu v Liberci. 
Poté jsem se krátce vrátil domů, 
ale po čase se ocitl v Dětském do-

mově v Chomutově. Odtud si mě 
vzala pěstounská rodina z Frýd-
ku-Místku, ale sociálka jim mě 
brzy odebrala a „putoval“ jsem 
do Dětského domova v Zašové, 
poté do Kroměříže. Následova-
la další pěstounská rodina, ale 
ani tam jsem dlouho nevydržel. 
Musím říct, že v obou případech 
jsem byl v rodinách šikanován, 
hodně mě mlátili,“ svěřil se Li-
bor, který našel svůj další „do-
mov“ v kroměřížském Klokánku, 
zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc. „Protože tam ale 
potřebovali nabrat menší děti, 

dali mě do diagnostického ústavu. 
Odtud jsem se dostal do Hodoní-
na u Kunštátu. Tam jsem byl čtyři 
roky. Prošel jsem toho v životě 
opravdu spoustu, ale tady to bylo 
jednoznačně nejlepší. I proto se 
sem rád téměř každý víkend vra-
cím. Mají mě tady hodně rádi,“ 
uvedl Libor, který momentálně 
bydlí v pronájmu s kamarádem 
v Doubravici nad Svitavou. Když 
se zhruba před rokem postavil „na 
vlastní nohy“, začínal jako trakto-
rista v Knínicích, nyní pracuje ve 
fi rmě v Černé Hoře. 

„Rodiče jsem neviděl čtrnáct 

let. Ani většinu sourozenců. Ka-
marádi a známí mně říkají, jestli 
je nechci najít prostřednictvím 
pořadu České televize Pošta pro 
tebe, ale já pokaždé odpovídám 
ne. Většina už má svoje vlastní 
rodiny, také já jsem se postavil 
na vlastní nohy, žiju si svůj vlast-
ní život, umím se o sebe postarat 
a myslím, že jdu správnou ces-
tou. Na minulost nemám dobré 
vzpomínky, chci se raději dívat 
dopředu,“ plánuje. 

Pokud jde o důvody, proč vy-
střídal tolik domovů, ústavů a ro-
din, o nich nechce Libor moc 
mluvit. „Je toho víc. Přiznávám, 
že občas jsem byl pěkný hajzlík. 
Především na základní škole jsem 
měl hodně průšvihů, ale potom už 
mě to přešlo. Všechno je to pro 
mě do budoucna velké ponauče-
ní,“ dodal.

Na minulost nemám dobré vzpomínky, 
chci se raději dívat dopředu... 

 Libor

Lesnický Slavín
je bohatší

Adamov - Sedmdesátým sed-
mým objektem Lesnického Slaví-
na, který se nalézá v lesích Školní-
ho lesního podniku Masarykův les 
Křtiny, se stala pamětní deska vě-
novaná spisovateli, novináři a po-
litikovi Jaroslavu Marchovi. Byla 
odhalena v závěru loňského roku 
v den padesátého výročí jeho úmrtí 
přímo na rozhledně Alexandrovka, 
která se tyčí nad Adamovem.

Jaroslav Marcha se narodil 
v roce 1880 v Babicích nad Svita-
vou a v dětství si zamiloval okolní 
adamovské lesy. Napsal řadu lyric-
kých a vzpomínkových povídek, črt 
a fejetonů z venkovského života, k 
nímž čerpal látku především z pří-
rodních dojmů a zážitků z cest.

Hlavní slovo při odhalování 
pamětní desky měl Jiří Truhlář ze 
ŠLP, na svého dědečka zavzpo-
mínal i spisovatelův vnuk Zdeněk 
Laudát. Na počest Ladislava Mar-
chy zazněly lesnické fanfáry, desít-
ky přítomných vyslechly i úryvky 
z jeho básně Čtyři louky, v níž se 
vyznává právě ze své lásky k ada-
movským lesům.  (ama)

Radnice vypsala
grantový systém

Olešnice - Olešnická radnice 
se rozhodla podpořit organizace 
a spolky ve městě. Vyhlásila pro-
to Grantový systém k podpoře 
společensky prospěšných aktivit. 
Případní zájemci mohou zažádat 
pomocí speciálního formuláře, kte-
rý je k dispozici na stránkách města 
www.olesnice.cz nebo na měst-
ském úřadu do konce ledna.

O dotaci se mohou ucházet jen 
zájemci, kteří mají sídlo nebo pů-
sobí na území města. V druhém 
případě musí prokazatelně doložit, 
že cílovou skupinou ve smyslu 
předloženého projektu jsou oby-
vatelé Olešnice. Žadatel může být 
místní základní a mateřská škola 
a právnická osoba, která nebyla 
založena za účelem podnikání. 
Projekty musí být fi nancovány 
i z jiných zdrojů než z prostředků 
poskytnutých městem, a to ve výši 
minimálně třiceti procent celko-
vých nákladů. Případné výjimky 
posoudí rada města na základě vy-
jádření grantové komise. Akce také 
nesmí být ve stejném termínu jako 
jiné podporované projekty.  (hrr)



Bohumil Hlaváček

Durban, Blansko - Studentky 
kvarty B blanenského gymnázia 
Kateřina Hudcová a Markéta Ne-
časová mají za sebou mimořádné 
zážitky. V závěru loňského roku 
reprezentovaly svoji vlast v čes-
kém družstvu na Olympiádě mla-
dých vědců, kterou hostilo jihoaf-
rické město Durban. 

„Hned po příletu nás pořadate-
lé oddělili od našeho doprovodu 
z Masarykovy univerzity, aby sou-
těžící nemohli podvádět. Sebrali 
nám mobily, odpojili od internetu, 
byli jsme všichni odkázáni jen na 
vlastní vědomosti,“ popisuje přís-
ná pravidla Kateřina Hudcová. 
Podle ní tak byla vlastní soutěž 
zcela spravedlivá. 

Jak pobyt v Africe začal? „První 
den se uskutečnil slavnostní zaha-
jovací ceremoniál, druhý den jsme 
byli v akvaparku. Ten byl obrov-
ský, spousta atrakcí, moc jsme si 
to užili,“ vzpomíná Markéta Ne-
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Výživová poradkyně Zuzana Šafářová se snaží sportovcům i veřejnos   ukázat správný životní styl

Vždy jsem se snažila přemýšlet o jídle, říká

Děvčata z blanenského gymnázia soutěžila v Durbanu
časová. Pak již začala vlastní sou-
těž. Její účastníci dostali nejprve 
test s otázkami z oblasti biologie, 
chemie a fyziky. „Bylo to v ang-
ličtině, ale k dispozici byl překla-
datel. I když jsme tam byli jako 
tým, každý odpovídal zvlášť sám 
za sebe,“ říká.

Následoval odpočinkový den, 
ve kterém se mladí olympionici 
podívali na safari do africké pří-
rody. „Viděli jsme zebry, antilopy, 
bylo to úžasné,“ líbilo se děvča-
tům. 

Pak opět pokračovala soutěž 
s řešením teoretických úloh ze 
stejných oborů. „Třeba ze základů 
optiky jak nastavit čočku, aby ob-
raz byl ostrý. V tom jsme byli my 
Češi v nevýhodě, protože jsme to 
ještě ve škole nebrali,“ krčí rame-
ny Katka Hudcová. Dívky musely 
také počítat pH roztoků nebo účin-
nost paliva. I v těchto oblastech to 
bylo nad rámec jejich dosavadních 
vědomostí. Poslední část spočíva-
la v praktických úkolech ve vy-

losovaných tříčlenných týmech. 
„Vyšlo to tak, že jsme spolu neby-
ly,“ mrzí ji.

A jak děvčata uspěla? „To bohu-
žel přesně nevíme. Vyhlašovali se 
jen ti nejlepší a mezi nimi se naše 
jména neobjevila. Možná to bylo 
i tím, že jsme se o soutěži dozvě-
děly pozdě a oproti ostatním měly 
na přípravu méně času. Ale mu-
síme uznat, že mezi soupeři byla 
spousta chytrých děcek, to je prav-
da,“ prozradila Hudcová

Olympiády se zúčastnili studenti 
ze 42 zemí z celého světa. Věková 
hranice byla šestnáct let, Kateřina 
Hudcová a Markéta Nečasová se 
tak na další ročník již nepodívají. 
„Jsme velice rády, že jsme se akce 
zúčastnily. Kromě nás byli v týmu 
ještě čtyři žáci židlochovického 
gymnázia. Jedna z holek získala 
bronz, takže úplně s prázdnou se 
výprava nevrátila. Moc děkujeme 
našim blanenským profesorům, 
kteří nám pomohli s přípravou,“ 
shodla se děvčata.

Pavel Šmerda

Benešov - Výživová poradkyně 
Zuzana Šafářová se problematice 
správného stravování věnuje více 
než deset let. Ve svém oboru je 
uznávaná, její služby kromě jiných 
využívá také její sestřenice, tenist-
ka Lucie Šafářová, v našem regio-
nu spolupracuje např. s úspěšnými 
bikery z týmu Moravec Benešov. 

Jak jste se dostala k tomuto 
oboru?

Vždy jsem se snažila o jídle 
přemýšlet. Naučila jsem se na-
slouchat svému tělu, vypozorovat, 
co mně dělá dobře, co mi dodává 
energii a co mně naopak vadí. Čet-
la jsem různé knížky, a pak jsem 
se dozvěděla o kurzu, který zašti-
ťoval mimo jiné i přednosta Klini-
ky sportovního lékařství 2. LF UK 
a Fakultní nemocnice v Motole 
a vědecký sekretář České společ-
nosti tělovýchovného lékařství 
Jiří Radvanský. Přihlásila jsem se 
tam, původně jen abych si rozší-
řila svoje znalosti, ale postupem 
času jsem se výživovým poraden-
ství začala živit. 

Vzpomenete si, jaké byly začát-
ky?

Například správnou stravu a re-
dukci váhy jsem zkoušela nejprve 
na svých kamarádkách. Několik 
z nich jsem úspěšně zhubla, a na-
jednou mi moje kamarádky začaly 
posílat svoje kamarádky a okruh 
lidí se rozšiřoval. 

Největší záběr vaší práce tvoří 
tedy redukce váhy?

Ano. Situace je bohužel tako-
vá, že ženy chtějí redukovat váhu, 
ale nechtějí pro to nic moc udělat. 
Proto jsou mezi lidmi nejvíce roz-
šířené metody s různými pilulka-
mi apod. Ženy jsou za to ochotny 
zaplatit neuvěřitelné částky, při-
tom většina těchto záležitostí má 
zdravotní rizika a navíc jen chvil-
kový účinek. Redukovat váhu bez 
odborných znalostí většinou vede 
k těžko odstranitelným chybám 
v podobě bludného kruhu opako-
vaných váhových ztrát a zpětného 
nabírání, tzv. jo-jo efektům, až po 
zdravotní následky a komplikace. 

V Africe. Blanenské olympioničky Markéta Nečasová (tře   zleva) a Kateřina Hudcová (napravo od ní) na Olym-
piádě mladých vědců v Durbanu. Foto archiv Markéty Nečasové

Blanensko a Boskovicko - 
Policisté v blanenském okresu 
v těchto dnech rozkrývají případ 
osmadvacetiletého muže z našeho 
regionu, který je podezřelý z roz-
sáhlých podvodů odehrávajících 
se po celém území České repub-
liky. 

Podvodník přišel před dvěma 
roky o práci a dostal se do tíživé 
životní situace. Rozhodl se proto, 
že si peníze opatří nelegálně. Na 
internetu začal oslovovat lidi, kte-
ří hledali přes inzerát někoho, kdo 

jim půjčí peníze. Využil jejich zá-
jmu a nabídl jim zprostředkování 
půjčky. Za to od nich ale dopředu 
inkasoval poplatky ve výši něko-
lika tisíc korun. V současnosti už 
kriminalisté znají jména nejméně 
sedmdesáti lidí, kteří muži poslali 
peníze a žádná půjčka jim sjedná-
na nebyla. 

„Vzhledem k tomu, že poško-
zených lidí je pravděpodobně 
více, žádáme veřejnost o spolu-
práci. Potřebovali bychom, aby 
se kriminalistům ozvali ti, kteří 

si s podezřelým dopisovali mai-
lem a následně mu zaslali peníze 
na účet. Podezřelý komunikoval 
prostřednictvím čtyř e-mailo-
vých schránek - pujcka.hned@
email.cz, pujcim.hned@email.
cz, rychle.na.smenku@seznam.
cz a pujcim.na.smenku@seznam.
cz. Poškození se mohou přihlásit 
kdykoliv na čísle 974 631 348 
nebo elektronickou poštou na ad-
rese orbkskph@mvcr.cz,“ uvedla 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.  (hrr)

Podvodník nabízel půjčky, jen jakoPolévka přinesla podporu
potřebným lidem v regionu
Pokračování ze str. 1
Šedesát litrů čočkové polévky uvařila Restaurace Karlov, organizač-

ně se na akci podílela Galerie Pex a zázemí poskytlo Město Letovice. 
O skutečně příjemnou vánoční atmosféru se postarala i živá hudba,“ 
uvedla organizátorka Helena Kalasová.

Vybrané peníze si rozdělili dva občané Letovic. Prvním je Jan Janá-
ček, invalidní důchodce, který žije v Centru sociálních služeb Letovice 
a trpí silnou cukrovkou. Příspěvek tři a půl tisíce korun je určen na 
pořízení speciální ortopedické obuvi a mikrovlnky. Zbylých sedm tisíc 
korun putovalo k Liboru Tenorovi. Osmiletý chlapec trpí vrozenou vý-
vojovou vadou, která mu nedovolí téměř žádný samostatný pohyb. Za 
poskytnuté peníze dostane koupací zařízení.

Snažím se lidem ukázat zdravější 
životní styl, nejen stravu, ale i do-
poručit pohybové aktivity, saunu, 
otužování… 

Co se týká redukce váhy, po-
psaly se už stohy papírů. Jaké 
jsou vaše rady?

Jednoduché. Snídat, pravidelně 
jíst menší dávky vícekrát denně, 
pět až šest porcí, každé dvě a půl 
hodiny. Dopoledne včetně oběda 
sníst 60 procent celkového jídla 
dne. Zařadit více zeleniny. A hýbat 
se. Muži mají výhodu v tom, že 
hubnou snadněji než ženy. U nich 
to funguje tak, že když se přesta-
nou večer přejídat a přidají si je-
den dva fotbálky navíc, váha jde 
dolů. U ženských je to těžší. My 
jako Slovanky jsme přizpůsobova-
né ukládat si energii. 

Jak tedy na to?
Začněte pohybem. Klientům 

říkám, nevytvářejte si překážky 
typu, začnu až budu mít nové te-
nisky, permanentku do fi tka... Za-
čněte ještě dnes. Cvičit lze i doma. 
Místo činek použijte konzervy, 
naplněné PET lahve, či pusťte si 
hudbu a tancujte. Během nezáživ-
ných TV reklam choďte nahoru 
dolů po schodech nebo klusejte na 
místě. Pořiďte si rotoped, při šla-
pání se dá číst i částečně pracovat. 
Hubne se při dlouhodobém pohy-
bu a nižší zátěži, ideální je chůze. 
Dobrý je krokoměr. Udělejte deset 
tisíc kroků denně. Teď v zimě je 
to horší kvůli smogovým situacím, 
vyražte tedy na hory na běžky. Vše 
se počítá, místo výtahu použijte 
schody, vystupte o zastávku dříve 
a dojděte. Zaveďte si pravidelnost 
a nedovolte vnějším faktorům jako 
práci, TV nebo nakupování, aby 
vám to narušily. Nevymlouvejte 
se ani na počasí. Veďte si cvičeb-
ní deník, abyste mohli posoudit 

pokrok. Vybírejte si různorodou 
činnost, abyste zabránili nudě, 
nebojte vyzkoušet něco nového. 
Chvalte se za úspěch. Každá kli-
entka, kterou jsem přesvědčila 
k pohybové aktivitě, mi potvrdila, 
že začátky byly těžké, ale po určité 
době si na ni tak zvykla, že už bez 
ní nemůže být a má mnohem více 
energie. A co se týká jídla, začněte 
pravidelností, chystejte si svačin-
ky, naučte se jídlo si nosit s sebou, 
lze zakoupit i malé termotašky. 

Je pro konzultaci nutný osobní 
kontakt?

Nezbytně nutné to není. Vhodné 
je to u složitějších případů, kdy je 
problém částečně i psychického 
rázu. 

Důležitou součás   vaší práce je 
sportovní výživa. Jak jsou na tom 
češ   sportovci. 

Myslím si, že tato oblast se stále 
hodně podceňuje. Sportovci tráví 
spoustu času samotným trénin-
kem, výběrem vybavení, ale stra-
vu a pití moc neřeší.

Můžete být konkrétnější...
Ve světě existují tréninková cen-

tra, kde jsou sportovci pod dohle-
dem dietologů, stravují se ve spo-
lečných jídelnách. U nás se to často 
ponechává na samotném sportovci, 
který nemá znalosti a nevhodně se 
stravuje po restauracích. Začít by 
se přitom mělo už od nejmladšího 
věku. Není určitě správné, když 
přijdete na turnaj dětí a většina 
z nich má v ruce párek v rohlíku 
nebo chipsy. Pak přichází únava 
a zranění, které si málokdo spojí 
s nevhodnou stravou. 

Máme po vánočních svátcích. 
Můžete našim čtenářům poradit, 

jak zredukovat váhu po tomto pro 
naše tělo „náročném“ období?

Výborně funguje zásada rozdě-
lení talíře. Na polovinu si naložte 
zeleninu. Druhou polovinu si roz-
dělte na dvě půlky – jedna půlka 
bude příloha (brambory, rýže, těs-
toviny) a druhá půlka bílkovinné 
jídlo, např. maso.

Čemu se máme vyhnout a čemu 
naopak dát přednost?

Vyhněte se krémovým polév-
kám. Dávejte přednost jídlům 
vařeným, dušeným v páře, gri-
lovaným, pečeným nebo rychle 
osmahnutým a vyhněte se pokr-
mům označovaným jako fritova-
ná, smažená na pánvi, obalovaná 
v těstíčku nebo ve strouhance. 
Nejezte omáčky se sýrem, máslem 
nebo smetanou. Zálivky s trochou 
olivového oleje a octa jsou v po-
řádku. Jestliže nedokážete v re-
stauraci odolat dezertu, podělte 
se o něj nebo si místo toho dejte 
café latte. V případě, že potřebuje-
te ubrat na objemu jídla (máte po 

svátcích tzv. roztažený žaludek), 
zařaďte vlákninu (lze zakoupit 
např. v lékárně, ale i drogérii, na-
ředí se s vodou nebo nízkotučným 
mlékem). Rozhodně nikdy úplně 
nevyřazujte ze stravy sacharidy, 
určité množství je potřeba, jinak 
tuky stejně nebudete pálit 

Co pi  ?
Pijte čaje - zelený, bílý, Maté, 

Rooibos, Pu-erh, raději sypané 
než v sáčku, pozor na vyloženě 
hubnoucí čaje, aby neobsahovaly 
sennu – projímavý účinek. Před 
hlavním jídlem užijte jableč-
ný ocet (v lékárně lze zakoupit 
i v kapslích). Nepijte sladké nápo-
je, včetně džusů, pijte vodu, vůbec 
se nemusíte bát té z kohoutku, nej-
lépe s limetkou či citrónem. Vy-
řaďte alkohol, popř. omezte ho na 
občasnou konzumaci bílého vína. 
Pokud pijete kávu, nechejte si svůj 
oblíbený šálek před pohybovou 
aktivitou, podporuje uvolňování 
tuků. Kromě kávy můžete před 
pohybovou aktivitou vyzkoušet 
L-carnitin, na každého ale nefun-
guje, pokud ano, poznáte to tak, že 
vás zahřívá, více se potíte.

 
Teď v zimě půjdu lyžovat, na 

běžky, bruslit. Co potom jíst 
a pít?

Pokud chcete zredukovat váhu, 
hodinu po sportu doporučuji ne-
jíst, nepít sladké nápoje, džusy 
a už vůbec ne alkohol, běží ještě 
spalování tuků. 

Mgr. Zuzana ŠafářováMgr. Zuzana Šafářová
Vzdělání: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor tělesná 
výchova – zeměpis. Výživový poradce a sportovní dietolog, vzdě-
lávací kurz s akreditací MŠMT (MVDr. Ing. Miloslav Valenta, Doc. 
MUDr. Jiří Radvanský, CSc – Klinika tělovýchovného lékařství, 2. Lé-
kařská fakulta Univerzity Karlovy). Prevence poruch příjmu potra-
vy – správnou výživou pro   anorexii a bulimii, seminář s akreditací 
MŠMT (Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., MUDr. Věra Kernová, Státní 
zdravotní ústav).  Více na www.kondice-strava.cz.

Zuzana Šafářová.  Foto archivZuzana Šafářová.  Foto archiv

Zuzana Šafářová při přednášce v Benešově.  Foto Pavel ŠmerdaZuzana Šafářová při přednášce v Benešově.  Foto Pavel Šmerda

Rozsah péče 
bude stejný

Boskovice - Boskovická nemoc-
nice jedná o dodatcích ke smlou-
vám s pojišťovnami, které budou 
hradit lékařskou péči pacientům 
v letošním roce. Podle ředitele Ros-
tislava Vernera bude nemocnice po-
skytovat zdravotní péči pacientům 
ve stejném rozsahu jako loni. „V 
současné době vyřizujeme dodatky 
ke smlouvám. Nepředpokládám, 
že dojde ke změnám, ze kterých 
by měli mít pacienti strach,“ uvedl 
Verner.  (hrr)



Lepší t íd ní odpad  pomáhá p írod  i rozpo tu obce 
Blanensko - Barevné tašky do domác-
ností, osvětové akce a dostatek informa-
cí pro občany. To vše by mimo jiné mělo 
pomoci obyvatelům Blanenska a Bos-
kovicka, aby lépe třídili odpad. Pokud 
totiž odpady správně vytřídíme už v do-
mácnosti, umožníme tím jejich další vy-
užití a recyklaci. Navíc pomáháme šetřit 
primární zdroje surovin, energii, životní 
prostředí a v neposlední řadě také rozpo-
čet našeho města či obce.

V uplynulých týdnech proběhl 
v šesti stech domácnostech v Blan-
sku ve spolupráci s městem pilotní 
projekt v rámci podpory a popula-
rizace třídění odpadů. Obyvatelé 
vytipovaných lokalit získali zdar-
ma speciální sadu žluté, modré 
a zelené tašky na třídění.  Cílem 
této aktivity je zejména zvýšení 
množství, kvality a čistoty vytří-
děných odpadů. „Věříme, že naše 
barevné tašky budou občany mo-
tivovat k aktivnějšímu přístu-
pu ke třídění odpadů. Často 
jsme se setkávali s názo-
rem, že lidem doma 
chybí nádoby na tří-
dění jednotlivých 
druhů odpadů, 
i to byl jeden 
z důvodů, 
p r o č 

jsme se rozhodli takovouto aktivitu 
realizovat,“ uvedl Milan Hroudný, 
regionální manažer z autorizo-
vané obalové společnosti EKO-
-KOM, a. s., která aktivity na pod-
poru třídění odpadů fi nancuje. 
Blansko bylo vytipováno proto, 
že má mezi městy v kraji velký po-
tenciál růstu vytříděného odpadu. 
Ve stejných lokalitách města pro-
běhne letos dotazníkové šetření, 
na jehož základě bude vyhodno-
cen přínos akce. Sledovat se bu-
dou také výsledky třídění. Pokud 
tato aktivita splní očekávání, plá-

nuje se její rozšíření i do dalších 
domácností.

Díky třídění získávají 
města a obce 
fi nanční odměny

Třídění odpadu 
je pro Blansko 
a jeho občany 
výhodné – 
pomáhá totiž 
částečně sni-
žovat dotace 
z rozpočtu.

Za likvi-
daci 
odpadů 
utrati-

lo město v roce 2010 okolo 16 milionů 
korun. 

Na poplatcích od občanů bylo vybrá-
no 9,7 mil. Kč. Díky třídění odpadu 
získalo město fi nanční odměnu přes 
1 milion korun. Čím lépe a zodpověd-
něji budou obyvatelé odpad třídit, tím 
méně bude muset město za likvidaci 
odpadů doplácet a ušetřené prostředky 
bude moci radnice využít na jiné účely.

V prestižní soutěži „My 
třídíme nejlépe 2011“ 
obsadilo Blansko 6. místo

Každý obyvatel Blanska za uply-
nulý rok vytřídil v průměru téměř 

39 kg papíru, 
plastů, skla a ná-
pojových karto-

nů. V hlavní 
soutěži pořá-

dané auto-
rizovanou 
obalovou 
s p o l e č -
n o s t í 
E K O -

-KOM, a. s. , se tak Blansko v rám-
ci hlavní kategorie měst nad 10.000 
obyvatel umístilo na 6. místě 
za Znojmem, Vyškovem, Hodo-
nínem, Kyjovem a Břeclaví. Hned 
za Blanskem, na 7. místě, byly 
v této kategorii Boskovice.

Z dalších obcí situovaných v bla-
nenském okresu se nejvýše umístil 
Městys Sloup – jeho obyvatelé si 
výtěžností 70 kg „vytřídili“ 5. místo 
v kategorii obcí od pěti set do dvou 
tisíc obyvatel. Na 8. místě v kate-
gorii měst a obcí s počtem obyva-

tel od dvou do deseti tisíc se ještě 
v rámci první desítky umístila obec 
Jedovnice s výtěžností 42 kg.

Soutěž pro obce je spolu s dalšími 
aktivitami součástí dlouhodobého 
projektu autorizované obalové společ-
nosti EKO-KOM, a. s., a Jihomorav-
ského kraje, jehož cílem je zejména 
zvýšení množství a kvality separova-
ného odpadu.

Podrobnější informace o kampani 
na podporu třídění v Jihomoravském 
kraji naleznete na internetových strán-
kách www.tridime-jihomoravsky.cz.

O společnosti EKO-KOM

Tato nezisková společnost již 
od roku 1999 efektivně provozuje 

celorepublikový systém, který za-
jišťuje třídění, recyklaci a využití 
obalového odpadu na kvalitní ev-
ropské úrovni. Tento systém, zalo-
žený na spolupráci průmyslových 
podniků, měst a obcí a společností 
nakládajících s odpady zajišťuje, 
aby odpady z použitých obalů byly 
spotřebitelem vytříděny, svezeny sbě-
rovou technikou, upraveny a dotřídě-
ny a konečně využity jako náhrada 
primárních surovin. Více informací 
je k dispozici na stránkách www.jak-
tridit.cz a www.ekokom.cz.
 (vys)

Kam s papírem, plastem, 
sklem a nápojovým 
kartonem?
Informace, podle kterých byste se měli při třídění 

odpadů řídit, naleznete přímo na barevných ná-

dobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, 

které přesně popisují, co do nich patří a co ne. 

O místních podmínkách systému rozhoduje vždy 

příslušná obec.

• PLASTY – ŽLUTÉ KONTEJNERY
Důležité je nejen jejich třídění, ale i sešlápnutí či 

zmačkání před vyhozením. Patří sem hlavně PET 

lahve, kterých vyhazujeme nejvíce. Kromě nich 

také folie, sáčky, plastové tašky, obaly od šampo-

nů, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků a bali-

cí folie. Drobné znečištění kelímků nevadí – sta-

čí, když obsah důkladně vyškrábete. Nepatří sem 

naopak mastné obaly se zbytky potravin nebo 

čisticích přípravků, obaly od žíravin a barev.

• SKLO – ZELENÉ A BÍLÉ KONTEJNERY 
Do zeleného kontejneru se vhazuje barevné sklo, 

do bílého čiré. Pokud máte kontejner jen jeden, 

dávejte tam sklo bez ohledu na barvu. Sklo není 

nutné rozbíjet, bude se dále třídit. 

Patří sem lahve od nápojů. Vhodit do zeleného 

kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze 

dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, 

tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin 

a rozbité skleničky. Nepatří sem keramika, por-

celán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená 

a pokovená skla. 

• PAPÍR – MODRÉ KONTEJNERY
Co do hmotnosti vyprodukuje průměrná domác-

nost z tříděného odpadu nejvíce právě papíru. 

Patří sem časopisy, noviny, sešity nebo knihy, 

krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky. Obál-

ky s foliovými okénky můžete také vhazovat. 

Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. 

Nepatří sem celé svazky knih, uhlový, mastný 

nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály 

nelze recyklovat. 

• NÁPOJOVÉ KARTONY
Nápojové kartony se vhazují do kontejnerů růz-

ných barev a tvarů, ale vždy označených oran-

žovou nálepkou. Podle místních podmínek se 

sbírají buď samostatně, nebo společně s papírem 

či plastem. Důležité je sledovat nálepky na kon-

tejneru! Patří sem krabice od džusů, vína, mléka 

a mléčných výrobků, které je potřeba před vho-

zením do kontejneru řádně sešlápnout. Nepatří 

sem krabice silně znečištěné zbytky nápojů a po-

travin. Zdroj: www.jaktridit.cz

Kam s ostatními druhy 
odpadu (výběr):

Stavební suť - sběrný dvůr (informace o něm 
na vašem městském nebo obecním úřadě) či 
pronájem kontejneru na objednání.

Starý nábytek, koberce, linolea - sběrný dvůr 
nebo mobilní sběr. 

Drátěné sklo, zrcadlo  - směsný odpad, sběr-
ný dvůr. 

Zrcadlo - směsný odpad, sběrný dvůr. 

Vysloužilé spotřebiče - místa zpětného od-
běru (prodejny nebo sběrné dvory), více na 
www.asekol.cz, www.elektrowin.cz (elektro-
šrot), www.ekolamp.cz (světelné zdroje), 
www.ecobat.cz (baterie).

CD a DVD - směsný odpad (obaly od nich 
do plastu). 

Videokazety - směsný odpad, sběrný dvůr.

Baterie - boxy na úřadech a v obchodech, 
sběrný dvůr. 

Barvy, lepidla, rozpouštědla - sběrný dvůr 
nebo mobilní sběr. 

Kovy (železo, hliník, měď, olovo, mosaz, 
zinek, bronz...) -malé kusy směsný odpad, 
velké sběrný dvůr a výkupny sběrných suro-
vin, nebo speciální kontejnery na kovy. 

Léky - lékárna, sběrný dvůr nebo mobilní 
sběr. 

Zubní kartáček i se štětinami - plasty. 

Jak se dá využít vytříděný 
odpad?
30 PET lahví od perlivé vody či minerálky 
stačí na výrobu jedné dětské fl eecové mikiny

15 kartonových krabic od mléka nebo džusu 
postačí k výrobě dětského leporela

10 starých časopisů poslouží k výrobě krabi-
ce na nový televizor

5 běžných nápojových sklenic může poslou-
žit k výrobě ozdobné vázy

Zdroj: www.jaktridit.cz

cí pro občany. To vše by mimo jiné mělo 
pomoci obyvatelům Blanenska a Bos-
kovicka, aby lépe třídili odpad. Pokud 
totiž odpady správně vytřídíme už v do-
mácnosti, umožníme tím jejich další vy-
užití a recyklaci. Navíc pomáháme šetřit 
primární zdroje surovin, energii, životní 
prostředí a v neposlední řadě také rozpo-
čet našeho města či obce.

V uplynulých týdnech proběhl 
v šesti stech domácnostech v Blan-
sku ve spolupráci s městem pilotní 
projekt v rámci podpory a popula-
rizace třídění odpadů. Obyvatelé 
vytipovaných lokalit získali zdar-
ma speciální sadu žluté, modré 
a zelené tašky na třídění.  Cílem 
této aktivity je zejména zvýšení 
množství, kvality a čistoty vytří-
děných odpadů. „Věříme, že naše 
barevné tašky budou občany mo-
tivovat k aktivnějšímu přístu-
pu ke třídění odpadů. Často 
jsme se setkávali s názo-
rem, že lidem doma 
chybí nádoby na tří-
dění jednotlivých 
druhů odpadů, 
i to byl jeden 
z důvodů, 
p r o č 

Díky třídění získávají 
města a obce 
fi nanční odmměněnyy

Třídění odpadu
je pro Blansko 
a jeho občany 
výhodné – 
pomáhá totiž 
částečně sni-
žovat dotace 
z rozpočtu.

Za likvi-
daci 
odpadů 
utrati-

39 kg papíru, 
plastů, skla a ná-
pojových karto-

nů. V hlavní 
soutěži pořá-

dané auto-
rizovanou 
obalovou 
s p o l e č -
n on s t í 
E K O -

Jedovnice s výtěžností 42 kg.

Soutěž pro obce je spolu s dalšími 
aktivitami součástí dlouhodobého 
projektu autorizované obalové společ-
nosti EKO-KOM, a. s., a Jihomorav-
ského kraje, jehož cílem je zejména
zvýšení množství a kvality separova-
ného odpadu.

Podrobnější informace o kampani
na podporu třídění v Jihomoravském 
kraji naleznete na internetových strán-
kách www.tridime-jihomoravsky.cz.

O společnosti EKO-KOM

Tato nezisková společnost již
od roku 1999 efektivně provozuje 

Výsledky t íd ní mohou ovlivnit všichni, kte í pravideln  odnášejí odpad do barevných kontejner . Ilustrační foto: archiv

MODRÁ 
PRO 

PAPÍR

ZELENÁ 
PRO 

BAREVNÉ
SKLO

PRO 
BÍLÁ
PRO 
BÍLÉ 
SKLO

62% obyvatel Jihomoravského 
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Valná hromada FK APOS
Výkonný výbor občanského sdružení FK APOS Blansko 
zve všechny členy na valnou hromadu, která se uskuteč-
ní 4. 2. 2012 v 15.30 hodin ve Fotbalové hospůdce na 
hřiš   v Údolní ulici v Blansku. Svolává se z důvodu pře-
jmenování klubu na FK Blansko. Případná náhradní valná 
hromada se bude konat o sedm dní později 11. 2. 2012 
v 15.30 hodin na stejném místě. Účast nutná.

Okresní běžecká liga vyvrcholila tradičním Hraběnčiným běháním v Petrovicích

Dan Orálek nestačil na Jiřího Homoláče
H

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

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

1 David Bednář
fotbal

2 Štěpán Havlíček
baseball

3 Nikola Hlubinková
cyklistika

4 Marie Jirůšková
stolní tenis

5 Jan Kohut
atletika

6 Václav Kolář
biketrial

7 Radim Kovář
cyklistika

8 Silvie Rybářová
plavání

9 Patrik Šebek
inline hokej

10 Dominik Špaček
plavání

SPORTOVEC OKRESU 2011

1.

2.

3.

Jméno hlasujícího:

Adresa:

Telefon:

Bohumil Hlaváček

Petrovice - Celkem sedma-
dvacet závodů měl letos seriál 
Okresní běžecké ligy Blanenska. 
Ten vyvrcholil 27. prosince v Pet-
rovicích na tradičním Hraběnčině 
běhání. 

Na startu u penzionu U hraběn-
ky se objevilo čtyřiadevadesát 
atletů a atletek. Několikanásob-
ný vítěz Dan Orálek tentokrát na 
nejvyšší stupínek nedosáhl. Další 
brněnský běžec o dvacet let mlad-
ší Jiří Homoláč byl tentokrát nad 
jeho síly. Nasadil ostré tempo od 
samého začátku a vyhrál stylem 
start – cíl. 

„To je můj styl závodění. Sna-
žím se soupeře utrhnout hned od 
startu. Dnes mi to tady dokonale 
vyšlo,“ oddychoval v cíli jeden-
advacetiletý Homoláč. Jak řekl, 
nebylo to ani tak těžké. „Myslím, 
že mám teď docela formu a doká-
zal jsem ji potvrdit. Vyhovovala 
mi i kratší trať, Dan je spíše na ty 
delší,“ dodal vítěz. 

Podle něho byl letos povrch, 
který bývá v této době namrzlý, 
v lese také blátivý. „Docela jsem 
se i zašpinil. Při běhu zakopávám 
nohy a tak mne to i pěkně na-
hodilo,“ ukazoval své pozadí se 
smíchem. Dan Orálek sportovně 
uznal porážku. „Jirka byl o mno-
ho lepší. Byl jsem první dva kilo-
metry takový ztuhlý, on mi utekl 
a už jsem neměl šanci,“ podal 
ruku soupeři v cíli. 

Na pátém místě doběhl deva-
tenáctiletý junior Vojtěch Grün 
z Okrouhlé a potvrdil své pře-
kvapivé vítězství v celém seriálu 
OBL. Mezi ženami byla nejlepší 
Zdeňka Komárková z Olešni-
ce, její největší soupeřka Milada 
Barešová startovala na málo zá-
vodech. Grün se tak zapsal jako 
dvanáctý vítěz v pořadí historic-

kého přehledu jmen nejlepších 
okresních vytrvalců. 

Jak uvedl jeden z hlavních or-
ganizátorů seriálu Milan Daněk, 
průběh celého ročníku se nevy-
mykal z nastoupeného trendu po-
sledních let. „Opět byly dosaženy 
účastnické rekordy a to počtem 
220 startujících mužů a 64 žen. 
Je potěšující, že celkově zvítězil 
mladý běžec, ale jinak v popředí 
výsledkové listiny nadále domi-
nují především veteráni. V první 
dvacítce absolutního pořadí se 
umístili pouze dva junioři a čty-
ři muži věkové kategorie A,“ 
vypočetl. Jak dodal, blanenští 

veteráni a nejlepší ženy dosahují 
velmi dobrých výsledků i za hra-
nicemi našeho okresu. Závěrečné 
hodnocení proběhlo po doběhu v 
prostorách penzionu U hraběnky, 
kde byli vyhlášeni vedle abso-
lutních vítězů nejlepší závodníci 
jednotlivých kategorií. „Ocenění 
se dočkali dva nejstarší účastní-
ci Milan Hrubý z ASK Blansko 
a Josef Kubík, oba ročník 1938. 
Lenka Suchá z Letovic byla vy-
hlášena jako nejúspěšnější nová-
ček soutěže a za nejúspěšnější od-
díl AC Okrouhlá,“ doplnil Milan 
Daněk.

Nalákat mladé běžce je hlav-

ním cílem organizátorů nastáva-
jícího jubilejního třicátého roč-
níku. „Poprvé v historii soutěže 
bude OBL 2012 vyhlášena také 
pro kategorie žáků a žaček. Návrh 
ofi ciální termínové listiny bude 
představen 30. ledna na sněmu 
OBL. Na jeho konání jsou zváni 
všichni příznivci běžeckého spor-
tu, podrobnosti budou zveřejně-
ny na internetových stránkách 
www.oblblansko.cz. Zde je také 
již nyní možno zveřejnit své při-
pomínky a náměty do nadcházejí-
cího ročníku, který naostro odstar-
tuje při tradičním závodě 18. února 
v Ráječku,“ zve Milan Daněk. 

Start. Okresní běžecká liga vyvrcholila závodem v Petrovicích. Foto Bohumil Hlaváček

Okresní běžecká 
liga 2011

Ženy: 1. Z. Komárková, 2. A. Žá-
kovská, 3. L. Suchá 
Junioři: 1. V. Grün, 2. P. Koneč-
ný, 3. J. Tihon
Muži: 1. J. Macura, 2. J. Vr  lka, 
3. P. Haresta
Veteráni I (40 - 49 let): 1. M. Ke-
jík, 2. J. Stloukal, 3. V. Buřt
Veteráni II ( 50 - 59 let): 1. I. Há-
jek, 2. V. Matěna, 3. P. Svoboda
Veteráni III (nad 60 let): 
1. A. Stráník, 2. M. Bayer, 3. J. 
Štrajt

Krajská liga pokračovala další-
mi zápasy. Zatímco Blansko bo-
dovalo naplno, Boskovice vyšly 
dvakrát naprázdno.

HC Brumov-Bylnice - Dy-
namiters Blansko HK 2:6 (0:1, 
0:1, 2:4), Štěpánek 2, Hussein, 
Tesař, Kocman, Hrůza.

Blansko se poprvé trefi lo 
v 9. minutě, druhou branku břidalo 
v polovině zápasu. Další góly pa-
daly až v poslední třetině. Ve 48. 
minutě Uničov snížil, pak si ale 
dal vlastní gól a po trefě Tesaře to 
bylo již 1:4. Domácí ještě korigo-
vali, to ale bylo z jejich strany vše. 
Dynamiters kontrovali hned za 
chvíli a v předposlední minutě pe-
četil výsledek Hrůza. „Celý zápas 
jsme odehráli ve vysokém tempu, 
podařilo se nám navázat na výkon 
z poslední třetiny s Uničovem. 
Musím týmu poděkovat za oběta-
vý výkon, bylo vidět, že hráči drží 
při sobě jako mančaft,“ líbilo se 
trenéru Petru Drahovzalovi. 

SK Minerva Boskovice – Ho-
kej Uherský Ostroh 1:6 (0:1, 
1:3, 0:2). Podrobnosti nehl.

Dynamiters Blansko HK – 
HC Uničov 6:5 (2:2, 2:3, 2:0), 
Berka 2, Hrůza, Pazdera, Tesař, 
Antoňů. 

Ve čtvrtečním utkání se vše za-
čalo pro domácí vyvíjet nadějně. 
Vedli záhy díky Pazderovi a Hrů-
zovi 2:0, pak se ale děly věci. 
Série pěti branek z holí soupeře 
zcela obrátila vývoj utkání. Za 
stavu 2:5 ale Blansko dokázalo 
zmobilizovat síly a ještě utkání 
obrátit ve svůj prospěch. Rozhod-
čí vylučovali o stošest, přesilovky 
ale týmy dokázaly využívat – Dy-
namiters čtyři, Uničov tři. Rozho-
dující gól dal bombou od modré 
pět minut před koncem Antoňů. 

HC Grewis Plumlov – SK Mi-
nerva Boskovice 6:3 (1:0, 5:2, 
0:1), Veselý, Komínek, Holý.

 Pokračování na str. 8
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Blansko - Florbalová tradi-
ce Vánočního turnaje dospěla 
v Blansku již k patnáctému výro-
čí. Sport, který fascinuje dnešní 
mládež tak, že se dostal v žebříčku 
nejrozšířenějších v České repub-
lice i před hokej, nadále přitahuje 
jeho vyznavače i mezi svátky. Po 
prvním ročníku ve sloupské tělo-
cvičně se akce již trvale zabydlela 
v hale v Údolní ulici v Blansku. 
Letošní ročník měl překvapivého 
vítěze. Nadšeně hrající junioři TJ 
Sokol Zlín vypálili rybník všem 
favoritům a odvezli si pohár, který 
jim předal starosta města Lubomír 
Toufar. Ten měl nad turnajem zá-
štitu.

První den bojovala mužstva ve 
skupinách o postup do play off. 
Tradiční počet šestnáct se ten-
tokrát nekonal. Dva celky se ke 
smutku dobře pracujícího organi-
začního týmu nedostavily, hrálo 
se ve čtrnácti. Favorité nezavá-
hali, do druhého dne se posunula 
i obě družstva Atlasu. Jak výrazně 
omlazené áčko mužů, tak Atlas 
Legends, kterým velil Jiří Obalil. 
Osud tomu ale chtěl, že je pavouk 
turnaje svedl k vzájemnému due-
lu již v prvním utkání osmifi nále. 
V něm zkušení harcovníci vedli již 
0:3, omladině se ale podařilo díky 
vynikajícím střelám zdálky otočit 
na 4:3. V samém závěru pak přišlo 

Blanenský fl orbalový Atlas Cup má za sebou již patnáctý ročník

Trofej získali junioři ze Zlína

vyrovnání a následovaly nájezdy. 
V parádním dramatu se rozhodlo 
až v deváté sérii. Vítězné Legen-
dy však následně práh čtvrtfi nále 
nepřekročily, nestačily na výběr 
R.E.S.K.R.E.P.T.A., ve kterém 
bojovali i exblanenští hráči Skoták 
a Forbelský.

Přemožitelé Atlasu ale nakonec 
skončili bez pomyslné medai-
le. Podlehli totiž dalšímu výběru 
B.E.S.K.Y.D. Selection, který se 
na bronzový stupínek Atlas Cupu 

postavil již počtvrté, přičemž dva-
krát vybojoval vítězný pohár. Ve 
fi nále Zlín porazil nejtěsnějším 
rozdílem 1:0 další juniorský výběr 
z Valašska s názvem Jackpot, kte-
rý předtím obhájce trofeje z loň-
ska B.E.S.K.Y.D. Selection pora-
zil v semifi nále až na samostané 
nájezdy. 

„Vše proběhlo, jak se říká, v po-
hodě, zúčastněné celky odjížděly 
spokojeny. Děkujeme všem za 
bezproblémový průběh, panu sta-

rostovi Toufarovi za záštitu a těší-
me se už nyní na šestnáctý ročník 
této akce,“ uvedl ředitel turnaje 
Martin Pivoda. 

Nejlepší gólman: Martin 
Hruška (R.E.S.K.R.E.P.T.A)
Vítěz kanadského bodování: 
Petr Krhut (B.E.S.K.Y.D. Sele-
ction)
Nejlepší hráč: Ondřej Pražák 
(Jackpot)

Hlasujte o cenu čtenářů 
Zrcadla Blanska a Boskovicka

Blanensko a Boskovicko - Slavnostní vyhlášení ankety Fotbalista 
okresu 2011 se uskuteční v pátek 20. ledna od 18 hodin v hlavním sále 
blanenského kina. „Bude se vyhodnocovat celkem osm kategorií,“ uvedl 
sekretář Okresního fotbalového svazu Jiří Sychra. Devátou bude Cena 
čtenářů Zrcadla Blaneska a Boskovicka. O tom, kdo ji získá rozhodnete 
vy svým hlasováním. Vybírat můžete z nabízené jedenáctky hráčů, kte-
rou vám po konzultaci s odborníky nabízíme. 

1 Martin Bartoš (SK Olympia Ráječko)
2 David Bednář (HFK Olomouc)
3 Radim Bubeníček (FK APOS Blansko)
4 Miroslav Knies (Sokol Bořitov)
5 Milan Macík (MKZ Rájec-Jestřebí)
6 Pavel Martínek (FC Boskovice)
7 Luděk Pernica (Zbrojovka Brno)
8 Jan Sehnal (SK Olympia Ráječko) 
9 Martin Sehnal (FK APOS Blansko)
10 Jan Trtílek (FK APOS Blansko dorost)
11 Lukáš Vorlický (FC Boskovice žáci)

Jak hlasovat?
Seřaďte první tři podle vašeho uvážení a na přiloženém kuponu zašlete 

na adresu naší blanenské redakce nebo e-mailem ve formátu např. 1.8, 
2.11, 3.10, kde číslo před tečkou je pořadí a za tečkou číslo fotbalisty, na 
adresu hlavacek.zrcadlo@centrum.cz. Z jedné adresy je možno hlasovat 
pouze jednou, jako platný bude považován pouze ten, kde budou uvede-
na první tři místa – nejde napsat jen prvního.

Fotbalista okresu 2011
1.
2.
3.
ADRESA:

Domácí. Oba celky Atlasu na vánočním turnaji v Blansku. Foto Bohumil Hlaváček

Vánoční turnaj. Mar  n Handl (vpravo) z Adamova vyhrál letos pres  žní šachový turnaj ve Sloupu, který zde místní šachový oddíl pořádá pravidelně 
vždy 28. prosince. Foto Pavel Novák * Silvestrovský běh. Stále přibývá místních občanů, kteří si na Silvestra jdou provětrat plíce. Letošní ročník 
vyhrál po výborném výkonu veterán Pavel Svoboda (č.93). Foto Pavel Novák

basketbal
OP junioři U19: Basketsport Boskovice 

- TJ Znojmo 90:59 a 75:54. 
 1. Šlapanice 16 15 1 1522:797 31
 2. Žabovřesky 16 13 3 1290:906 29
 3. Třebíč 16 13 3 1179:846 29
 4. Zlín B 16 8 8 978:1088 24
 5. Uh. Brod 16 7 9 1013:1196 23
 6. Boskovice 16 6 10 985:1294 22
 7. Vysočina 16 2 14 815:1170 18
 8. Znojmo 16 0 16 804:1289 16

OP ženy: TJ ČKD Blansko – TJ Jiskra 
Kyjov 67:64. 
 1. Univerzita B 9 9 0 776:459 18
 2. Tesla 9 8 1 626:430 17
 3. Blansko 10 7 3 643:603 17
 4. Žďár 9 7 2 712:560 16
 5. Podolí 9 5 4 598:527 14
 6. Tišnov 9 4 5 501:539 13
 7. Kyjov 10 3 7 574:651 13
 8. UNI Brno 9 2 7 494:633 11
 9. Bílovice 9 1 8 523:658 10
 10. Vysočina 9 0 9 411:798 9

fl orbal
3. liga muži: VSK VUT Skurut Hai 

Brno – Atlas ČKD Blansko 2:4. Atlas ČKD 
Blansko – SFK Kozel Počenice 3:7.

hokej
OP Žďár: Zastávka u Brna – Boskovice 

B 0:5 (0:0, 0:3, 0:2). Tlamka 3, Vondál 2.
OP Blansko: Dynamiters B – Rájec-Jes-

třebí nehráno. Adamov – HC Blansko 2:11 
(1:5, 1:3, 0:3), Průcha, Kolenáč – Zukal, 
Mikulášek 2, Snopek, Petlach, Svrbík, Hoff-
man, Ševčík P., Dobiášek, Zindulka. Leto-
vice – Sloup 5:3 (2:2, 2:0, 1:1), Hrabálek 
2, Vašíček, Koudelka, Mlýnek – Sedlařík, 
Manoušek, Machač. Černá Hora – Březina 
1:2 (0:1, 1:1, 0:0), Hřebíček – Burian 2.

kuželky
Okresní podniková liga, extraliga: 

VMS – Catering 1233:1123, Gilk, Gruber 
245 - Hladík 238, Volf R. 227. Kadeřnictví 
ES – ČBE A 1233:1289, Král 287, Moll 251 
- Pola 281, Špidla 278.
 1. VB Leasing 8 6 0 2 1278,38 12
 2. VMS Serbousek 8 6 0 2 1266,75 12
 3. ČBE A 9 6 0 3 1246,78 12
 4. RI Okna 8 5 0 3 1245,63 10
 5. A je to 8 4 0 4 1245,63 8
 6. VVR A 7 4 0 3 1234,57 8
 7. Kadeřnictví 9 4 0 5 1197,22 8

 8. VVR B 7 3 0 4 1244,00 6
 9. Catering 8 1 0 7 1204,63 2
 10. JEZAT 8 1 0 7 1188,25 2

1. liga: Koloniál – Tech Trading 
1169:1149, Pytela 245, Šlajch 241 - Klimeš 
253, Mokrý 238. KSK – ITAB 1222:1244, 
Kolář 268, Kocourek 262 - Maška 278, Paz-
dera 269. Blanzek – AKK 923:1103, Grim 
246, Lev a Kratochvíl oba 226 - Daněk 230, 
Barša 228. Rapid – BODOS 1163:1207, 
Brázda 256, Hrazdíra 238 - Pařil 274, Vy-
bíhal 265. Orel – ČKD Turbo Technics 
1158:1249, Šoba 258, Hének 247 - Buš 
292, Motl 262. 
 1. Turbo Technics 10 9 0 1 1233,60 18
 2. KSK 9 7 0 2 1248,56 14
 3. ITAB 10 6 0 4 1232,20 12
 4. AKK 9 6 0 3 1142,78 12
 5. BODOS 9 5 0 4 1191,56 10
 6. Tech Trading 9 4 0 5 1182,22 8
 7. Rapid 9 3 0 6 1175,44 6
 8. Orel 9 2 0 7 1169,89 4
 9. Blanzek 9 2 0 7 1160,89 4
 10. Koloniál 9 2 0 7 1155,78 4

2. liga: Hasiči – ČBE B 1148:1169, Ma-
jer 257, Mynář 243 - Šváb 263, Skoták 239. 
JMP – SPŠ 1178:1140, Podrabský 274, Je-
žek 260 - Šíbl 260, Bezděková 248.
 1. Nemocnice 10 8 0 2 1168,00 16
 2. JMP RC 10 7 0 3 1152,50 14
 3. Relax Club 10 6 0 4 1140,10 12
 4. ČBE B 9 6 0 3 1128,44 12
 5. Profi  Weld 10 6 0 4 1123,90 12
 6. Hasiči 10 5 0 5 1141,40 10
 7. EKO Systém 10 4 0 6 1080,90 8
 8. SPŠ Jedovnice 10 2 0 8 1090,40 4
 9. Psychodrama 9 0 0 9 953,89 0

stolní tenis
Okresní bodovací turnaj dospělých, 

Šošůvka
Dvouhra: 1. Daněk ml., 2. Masařík (oba 

Komořany), 3. Bezděk (Zbraslavec), 4. Pa-
čínek (Boskovice), 5. Holec (Komořany), 6. 
Obalil (Šošůvka), 7. Dokoupil (Boskovice), 
8. Dvořák (Šošůvka), 9. Kutil Š., 10. Kutil 
L. (oba Blansko), 11. Tydláčková (Komořa-
ny), 12. Daněk st (Drnovice u Vyškova), 13. 
Zouhar (Šošůvka), 14. Dufek (Olešnice), 
15. Bednář (Voděrady), 16. Pacola (Komo-
řany).

Čtyřhra: 1. Daněk ml., Masařík (Ko-
mořany), 2. Pačínek, Suchý (Boskovice), 
3. Kutil L., Kutil Š. (Blansko), 4. Dvořák, 
Obalil (Šošůvka), 5. Bezděk, Petlach (Zbra-

slavec, Šošůvka), 6. Dufek, Boček (Oleš-
nice, Kunštát), 7. Švancara, Koudelka st. 
(Zbraslavec, Křetín), 8. Holec, Daněk st. 
(Komořany, Drnovice).

Okresní bodovací turnaj dospělých, 
Vysočany

Dvouhra: 1. Hejdůšek (Komořany), 
2. Bezděk (Zbraslavec), 3. Daněk ml. (Ko-
mořany), 4. Těžký, 5. Pačínek (oba Bosko-
vice), 6. Kmoníček Pavel (Moravské Prusy), 
7. Holec (Komořany), 8. Pacola (Komořany), 
9. Zaremba (Moravské Prusy), 10. Koudelka 
(Křetín), 11. Zouhar (Vysočany), 12. Ku-
til Š. (Blansko), 13. Zachoval (Boskovice), 
14. Krátký (Němčice), 15. Mládek (Boskovi-
ce), 16. Polívka (Žďárná). Čtyřhra: 1. Obalil, 
Dvořák (Šošůvka), 2. Suchý, Pačínek (Bosko-
vice), 3. Těžký, Zachoval (Boskovice), 4. Da-
něk ml., Hejdůšek (Komořany), 5. Zaremba, 
Kmoníček (Moravské Prusy), 6. Pacola, Ho-
lec (Komořany), 7. Petlach, Bezděk (Šošův-
ka), 8. Zouhar, Žáček (Vysočany).

Okresní bodovací turnaj mládeže, 
Vysočany

Nejmladší žactvo: 1. Novohradský 
(Petrovice), 2. Petr (Olešnice), 3. Chlup 
(Letovice), 4. Dovrtěl (Rájec). Mladší žac-
tvo: 1. Pokorný, 2. Andrle (oba Letovice), 
3. Švancarová (Zbraslavec), 4. Cerhák (Rá-
jec). Starší žactvo: 1. Sedláčková (Olešni-
ce), 2. Horváth (Boskovice), 3. Zachoval, 
4. Pokorný (Letovice). Dorost: 1. Peterka, 
2. Dvořáček (oba Svitávka), 3. Horváth 
(Boskovice), 4. Zachoval (Letovice). 

šachy
KP II: Blansko – Rudice 3,5:4,5, Palaš 

1, Moc R., Hroza, Polách, Moc M., Senáši 
0,5 – Polách, Klinkovský Jak. 1, Rada, Hni-
lička, Nejezchleb, Matuška, Crhonek 0,5. 
Boskovice – Vyškov A 4:4, Marek, Dobeš, 
Chloupek, Ševčík L. 1. Lipovec B – Sloup 
6,5:1,5, Flašar, Hloušek, Plch, Ševčík D., 
Ševčík M. 1, Vavřínek, Krejčí P., Draho-
vzal 0,5 – Pokladník, Mikulášek, Baláž 0,5. 
Lipovec C – Vyškov B 2:6, Ševčík Miloš, 
Kunc, Kratochvíl J., Svoboda 0,5. 
  1.  Kuřim B  6  5  1  0  35,5  29  16
  2.  Vyškov A  6  4  2  0  33,5  27  14
  3.  Rudice  5  4  1  0  26,0  17  13
  4.  Boskovice  5  3  2  0  23,0  17  11
  5.  Lipovec B  5  3  0  2  22,5  14  9
  6.  Blansko  6  2  1  3  21,5  14  7
  7.  Sloup  6  1  2  3  20,5  11  5
  8.  Vyškov B  5  1  1  3  18,0  8  4
  9.  Adamov B  5  0  2  3  13,0  8  2
  10.  Lipovec C  6  0  1  5  14,0  5  1
  11.  Jevíčko  5  0  1  4  12,5  8  1

 (bh)

Pavel Šmerda

Kunčina Ves - Zlato z mistrovství republiky v sou-
těži družstev, ale také propadák v podobě jedenáctého 
místa v individuálním závodě. Takovou sezonu má za 
sebou střelec Robin Daněk.

Můžeš se ohlédnout za svoji loňskou sezonou?
Sezonu jsem začal Světovým pohárem v austral-

ském Sydney. Byla to moje premiéra na tak velkém 
závodě. Získal jsem tam spoustu zkušeností, ale hlav-
ně vystřílel nádherné 13. místo. Akce se konala asi 
měsíc před začátkem závodního období v České re-
publice, proto byla příprava zkrácená.

Co bylo dál? 
Od dubna se rozběhla sezona u nás a já si připa-

dal jako na houpačce. Vyhrál 
jsem dva závody na domácí 
střelnici v Hradci Králové, 
mezi tím jsem střelil průměr-
né vysledky v Plzni a v Brně. 
Možná to bylo dáno i tím, že 
nominační kritéria pro ME 
a MS byla rozdána už v dub-
nu a projevilo se to i psychic-
ky. Vlastně nebylo o co střilet 
a šlo tedy jen o MČR, které 
se konalo v srpnu v Hradci 
Králové. 

Do té doby si vyhrál na 
domácí střelnici všechny zá-
vody...

Bohužel na tom nejdůleži-
tějším mně to nevyšlo a obsa-
dil jsem až 11. místo. Náladu 
mi spravil zisk mistrovského 
titulu v družstvech společ-
ně s Davidem Kosteleckým 
a Michalem Hojným, přičemž 
o výsledku rozhodovaly až 
poslední položky. 

Takže celkový pocit z roku 2011?
Rád bych ještě řekl, že jsem startoval na dalších 

třech závodech v zahraničí, kde jsem se umístil 
dvakrát na stupních vítězů. Prostě se mi venku daří 
nadále lépe než v České republice. Doufám, že to 
tak bude pokračovat. Povedl se mi závěr sezony 
kdy jsem vyhrál závody v Brně a v Hradci Králové. 
V loňském roce jsem dosahl nejlepšího průměru ze 
sedmi závodů v mé karieře a to nástřelem 120 ze 125 
terčů. Průměrem jsem se umístil na čtvrtém místě 
v žebříčku reprezentace pro rok 2012.

Co příprava na novou sezonu?
Moje příprava začala už v listopadu pravidelným 

treninkem. Posilovna, spinning, squash, badminton 
a samozřejmě regenerace. Tu mám nejraději.V led-

nu a únoru mě čekají oblíbe-
né běžky v Harrachově, kde 
máme dvě soustředění. Od 
března se budeme věnovat 
střelbě, naplánováno máme 
soustředění v Itálii, od dubna 
nám začína sezona. 

Jaká máš plány, co se týká 
zahraničních startů?

V plánu mám navštívit 
Světovy pohár v Anglii, kde 
budeme testovat střelnici před 
olympijskými hrami. Záleží, 
jak přistoupí reprezentační 
trenér k nominaci. Dále je ve 
hře Světový pohár v Pekin-
gu a Lonátu. Uvidíme, jak 
dopadnou nominace. Vše se 
bude podřizovat olympiádě 
a střelcům, kteří tam pojedou.

Co doma? 
Mým cílem v příštím roce 

je dobré umístění na mistrov-
ství republiky, ktere se usku-
teční v Brně.

Střelec Robin Daněk zažil 
sezonu jako na houpačce

Pokračování ze str. 7
Domácí se ujali vedení v 19. 

minutě. Krátce po návratu z ka-
bin hosté dvěma brankami otočili 
skóre. Pak ale přišla plumlovská 
kanonáda, ze které se Minerva 
již nevzpamatovala, pět branek je 
srazilo do kolen. Poslední třetina 
se už jen dohrávala. Holý sice při 
přesilovce snížil, Grewis si ale již 
výsledek pohlídal.  (bh)

 1. M. Budějovice 15 12 0 3 0 111:45 39 
 2. Uh. Ostroh 15 11 1 0 3 56:31 35 
 3. Brumov 15 10 1 0 4 54:46 32 
 4. Kroměříž 15 7 2 1 5 69:63 26 
 5. Blansko 15 8 0 2 5 56:54 26 
 6. Boskovice 15 7 1 0 7 54:54 23 
 7. Warrior 15 6 1 1 7 52:64 21 
 8. Plumlov 15 5 1 3 6 52:70 20 
 9. Uh. Brod 15 5 1 0 9 52:64 17 
 10. Uničov 15 4 0 0 11 50:60 12 
 11. V. Bíteš 15 3 0 1 11 39:63 10 
 12. V. Meziříčí 15 0 4 1 10 55:86 9

H



Blanensko a Boskovicko - Cel-
kem 337 skupinek koledníků vy-
razí od 1. do 14. ledna na Blanen-
sku a Boskovicku do ulic v rámci 
Tříkrálové sbírky 2012. „Je to ná-
růst oproti loňskému roku. Letos se 
k nám navíc přidaly dvě obce, Lysi-
ce a Holštejn, podařilo se nám také 
posílit skupinky v Blansku,“ řekla 
koordinátorka Tříkrálové sbírky 
při Oblastní charitě Blansko Marie 
Sedláková. 

Podle ní výtěžek letošní sbírky 
půjde hned do několika oblastí. 
„Pomoc nemocným v Domácí 
hospicové péči, podpoře výjezdní-
ho krizového týmu, který pomáhá 
při povodních či požárech většího 
rozsahu, podpoře volnočasových 
aktivit dětí a mládeže, především 
prázdninových akcí, pomoci lidem 
v nouzi aj.,“ vyjmenovala Sedláko-
vá. V  loňském roce vynesla Tříkrá-
lové sbírka na Blanensku a Bosko-
vicku celkem 1 339 476 Kč.  (pš)
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Pronajmu byt 2 + 1 v Boskovi-
cích v klidné části v blízkosti centra, 
60 m2 obyt. plocha, 2 x sklep, 2 x bal-
kon, po čátečné rekonstrukci. Cena: 
6 000 Kč nájem + 2 600 Kč inkaso. 
 Tel.: 732 586 038. 

Pronajmu domek 1+1  v Bosko-
vicích částečně zařízený.

 Tel.: 721 823 771.
Prodám garáž v Rájci-Jestřebí, 

nutno vidět, cena dohodou. 
 Tel.: 777 089 555.
Hledám podnájem v Blansku - 

garsonku nebo 1+1, do 6 tis. včetně 
inkasa, nejlépe vybavený. Nastěho-
vání možné ihned. Jsem seriozní pra-
cující nekuřačka.  Tel.: 607 117 564.

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO 
TÝDENÍKU

ODBĚRATEL
Jméno..................................... .....  Příjmení...............................................
Název společnosti .....................................................................................
Ulice a číslo ..............................................................................................
PSČ   město .....................................................................
Telefon ......................................................................................................
IČ: ............................    DIČ: ..................................

PLÁTCE
(nevyplňujte, pokud je odběratel shodný s plátcem)
Jméno..................................... .....  Příjmení...............................................
Název společnosti .....................................................................................
Ulice a číslo ..............................................................................................
PSČ   město .....................................................................
Telefon ......................................................................................................
IČ: ............................    DIČ: ..................................

PŘEDPLATITELSKÉ OBDOBÍ

 roční  půlroční  čtvrtletní

Způsob platby:    složenkou       fakturou       SIPO

Konečný výběr, prosím, označte křížkem.

Objednávám závazně dne ........................  Podpis .......................

Číslo SIPO:

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO 

PŮJČKY
HYPOTÉKY
EXEKUCE 
 DRAŽBY

ODDLUŽENÍ
REALITY

739 443 544

Firma SINAJ, s.r.o. pronajme 
ve své budově /u kruhového 
objezdu/ místnost o výměře 
16,95 m2. Místnost je vhod-
ná jako kancelář a je v 2 NP. 
Možnost prohlídky po doho-
dě na tel.: 516 417 651.

Tři králové vyrazili koledovat do ulic

Koledování. Skupinka Tří králů s doprovodem vyrazila letos také do ulic 
Jedovnic.  Foto Pavel Šmerda

taxi  FLORENTI! Blansko 777 23 77 23 
Boskovice 775 23 75 23

 - 

 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

Dne 12. 1. 2012 oslaví 
krásných 81 let

paní Dagmar Taranzová.
Pevné zdraví a stále usměv na tváři

přeje Nikola a celá rodina.

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA
Znění inzerátu a počet opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA
řádek (33 úhozů) 20,- + DPH

Znění inzerátu, fakturační údaje a počet 
opakování zasílejte na 

e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.
Již od třech opakování lze uplatnit množstevní slevu.

Kontakt na inzerci:

777 008 399

Nemocnice se dohodla se zdravotní pojišťovnou
Pokračování ze str. 1
V polovině prosince se v Ne-

mocnici Blansko uskutečnil také 
pravidelný dozorový audit systému 

kvality dle normy ČSN EN ISO 
9001, v rámci něhož bylo certifi -
kováno právě oddělení jednodenní 
péče. Certifi kace dle normy ČSN 
ISO 9001 stanovuje požadavky na 
systém kvality. V rámci ní dochází 
zejména k ověření funkčnosti vy-
budovaného systému řízení a na-
stavení jasných pravidel činnosti 
celého provozu nemocnice. Samot-
ným cílem certifi kace je pak spoko-

jenost širokého spektra pacientů a s 
tím spojeného dosažení vysokého 
standardu poskytovaných služeb.

Nemocnice Blansko získala cer-

tifi kát kvality již v roce 2007. Na 
konci roku 2009 pak úspěšně obhá-
jila recertifi kaci, která je nezbytná 
vždy po uplynutí tří let, tedy doby, 
na kterou je vlastní certifi kace udě-
lena. Navíc v tomto mezidobí pak 
jedenkrát ročně probíhá dozorový 
audit. Nyní je Nemocnice Blansko 

kompletně certifi kována dle normy 
ČSN EN ISO 9001.

„Pavilon jednodenní péče je 
novým moderním pracovištěm. 
V současné době je nově i pracoviš-
těm certifi kovaným a k dnešnímu 
dni zde bylo odoperováno 640 pa-
cientů“ dodala Danihelková.  (pš)
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 10. ledna úterý 10. ledna 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Zavádění lepku, přednáška Jitky Po-
korné. 
Boskovice - Mateřské centrum v 16.30 hod.: Romarýnek. 

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: O skřítkovi Rampouchovi, dětské diva-
delní představení. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Moneyball.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Černá hodina 3D.

středa 11. ledna středa 11. ledna 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9.30 hod.: Malovánky se Šárkou. 
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Večer s Kotlíkem č. 143 - Na kajaku podél 
Evropy. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 14 hod.: Přijďte si pohrát do herny a vy-
robit sněhovou vločku do oken.
Boskovice - Sokolovna v 18 hod.: Pěstování sloupcovitých forem jabloní a ji-
ných ovocných druhů, přednáška Dušana Nesrsty.
Boskovice - Klub seniorů v 16 hod.: Praha, největší město ČR, přednáška 
Josefa Prose. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Odpolední čajový dýchánek 
spojený s ochutnávkou čajů. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Poupata.
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Boskovice v 17 a 19.30 hod. Černá hodina 3D.

čtvrtek 12. lednačtvrtek 12. ledna
AKCEAKCE

Adamov - MKS v 18.30 hod.: Kurz la  nsko-amerických a standardních tan-
ců, pro zájemce všech věkových kategorií, ukázková lekce.
Blansko - ZŠ TGM ve 8 hod.: Den otevřených dveří. 
Blansko - Muzeum v 17 hod.: Rod Salm-Reiff erscheidt-Raitz na scéně bla-
nenských dějin, přednáška Evy Nečasové. 
Blansko - Dělnický dům v 19 hod.: Taneční pro pokročilé. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Mayské znaky.
Velké Opatovice - Zámecký sál v 18 hod.: Informa  vní schůzka Klubu mla-
dých důchodců. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Poupata.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Le Havre.

pátek 13. lednapátek 13. ledna
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10.15 hod.: Vaříme zdravě, beseda s Jitkou Po-
kornou. 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Chcete prožít rok 2012 ve zdraví a v pohodě? 
beseda o zdravém životním stylu se Zdeňkem Šamanem. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 15 hod.: Co je to? zábavná soutěž, 
v 17 hod.: Turnaj v šipkách.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Zavádění lepku, přednáška 
o výživě dě  . 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 10.30 hod.: Zavádění lepku, beseda pro ma-
minky s malými dětmi. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sherlock Holmes: Hra s  nů.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Sherlock Holmes: Hra s  nů.
Doubravice v 18 hod. Dům.
Šebetov v 19.30 hod. Paranormal Ac  vity 3.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Lůno.

PLESYPLESY
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Maturitní ples Národohospodářské 
školy.
Jedovnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples KDU-ČSL. 
Knínice - Kulturní dům ve 20 hod.: 4. školní ples ZŠ a MŠ Knínice u Boskovic, 
hraje Pohoda.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Knihovna v 18 hod.: Vernisáž výstavy obrazů Miloslava 
Málka. 

sobota 14. lednasobota 14. ledna
AKCEAKCE

V knihovně představí staré hračky
Kdo si hraje, nezlobí je název výstavy, která se koná ve veselické knihovně. 
Na výstavě uvidíte retro hračky z dob rodičů a prarodičů, modely ze staveb-

nice Merkur, au  čka Matchbox, sbírku odznaků a známek, sbírku panenek 
a kašpárků, panenky Barbie v dobových kostýmech. Výstava bude k vidění 
vždy ve čtvrtek od 15.30 do 18.30 hod., vernisáž proběhne v sobotu 14. led-
na v 16 hodin.  (zpr)

DIVADLODIVADLO
Obora - Kulturní sál v 17 hod.: Popelka, divadelní představení v podání vo-
děradských ochotníků.
Senetářov - Sál průmyslové zóny v 19 hod.: Přes přísný zákaz dotýká se sně-
hu, hrají Krásenš   divadelní ochotníci. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Arthur a souboj dvou světů.
Blansko ve 20 hod. Sherlock Holmes: Hra s  nů.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Sherlock Holmes: Hra s  nů.

PLESYPLESY
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Myslivecký bál. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Boins. 
Cetkovice - Dům kultury ve 20 hod.: Ples SDH Cetkovice. 
Letovice - Koupaliště ve 20 hod.: Myslivecký ples. 
Olešnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Myslivecký ples.
Rájec-Jestřebí - Sokolovna ve 20 hod.: Fotbalový ples. 

VÝSTAVAVÝSTAVA

Galerie Blansko zve na vernisáž
Pod názvem Tri štvrtý bude v sobotu 14. ledna zahájena v Galerii města 
Blansko letošní první výstava, která je kurátorským projektem Evy Masa-
rykové a Olgy Hořavové. Představí se na ní čtyři mladí umělci - Mar  na 
Matúšová-Zimanová, Eva Masaryková, Karin Patúcová a Mar  n Kubina. Na 
vernisáži, která začíná v 17 hodin, pronese hlavní slovo Eva Masaryková 
a v programu vystoupí soudobá tanečnice Marie Kuncová. Výstava konaná 
za fi nanční podpory Ministerstva kultury potrvá do 16. února.  (ama)

neděle 15. ledna neděle 15. ledna 
AKCEAKCE

Velké Opatovice - Orlovna ve 20 hod.: Přátelský večírek. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: O pejskovi a kočičce, představení 
Hravého divadla Brno. 

KINA KINA 
Blansko v 15 hod. Arthur a souboj dvou světů.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Sherlock Holmes: Hra s  nů.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Sherlock Holmes: Hra s  nů.

PLESPLES
Cetkovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples Hasiči Cetkovice, hraje skupina 
2,5 promile. 
Šebetov - Kulturní dům ve 20 hod.: Školský ples, hraje H-Trio. 

VÝSTAVAVÝSTAVA

V Adamově začne výstava fotografií
Evropská krajina ve fotografi ích - tak se jmenuje první z letošních dese   
výstav, které připravují členové adamovského Historicko-vlas  vědného 
kroužku. Svou tvorbu představí cestovatel a fotograf Petr Masaryk, kterého 
mnozí Adamovš   znají z řady cestovatelských besed. Vernisáž se uskuteční 
ve společenském centru v neděli 15. ledna v 15 hodin a výstavu si zájemci 
mohou prohlédnout až do 24. ledna denně od 13 do 17 hodin.  (ama)

pondělí 16. lednapondělí 16. ledna
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Věc: Počátek.
Boskovice v 17 hod. Twilight sága: Rozbřesk - první část.

Boskovice v 19.30 hod. Poupata.

úterý 17. lednaúterý 17. ledna
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 16 hod.: Nastávající a kojící maminky si vaří zdravě 
a chutně, přednáška Jitky Pokorné. 
Blansko - Klub Ulita v 18.30 hod.: Výtvarná dílna recyklovaných šperků. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 15.30 hod.: Tvořivá dílna: Tkané taš  čky.
Boskovice - Mateřské centrum v 16 hod.: Barevná typologie. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Věc: Počátek.
Boskovice v 17 hod. Twilight sága: Rozbřesk - první část.
Boskovice v 19.30 hod. Poupata.

středa 18. lednastředa 18. ledna
AKCEAKCE

Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Zdravý životní styl, přednáška Lud-
mily Gajové. 
Boskovice - Sokolovna v 18 hod.: Pěstování zeleniny a záhonových kvě  n - 
odrůdy, přednáška Petera Gajdoš  na.
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Jak pomoci tělu, aby se vylé-
čilo samo, přednáška. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: West Side Story.
Boskovice v 17 hod. Twilight sága: Rozbřesk - první část.
Boskovice v 19.30 hod. Poupata.

čtvrtek 19. lednačtvrtek 19. ledna
AKCEAKCE

Boskovice - Muzeum v 15 hod.: Jeruzalémská bible, přednáška. 

DIVADLODIVADLO
Adamov - MKS v 9.45 hod.: Hrajeme si s písničkou, hraje Zemanovo dřeve-
né divadlo. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Muži, kteří nenávidí ženy.
Boskovice v 17 hod. Happy Feet 2 3D.

Boskovice v 19.30 hod. Underworld: Probuzení 3D.

pátek 20. lednapátek 20. ledna
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dě   a mládeže v 16 hod.: Turnaj ve stolním fotbálku.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Sypejte ptáčkům, herna 
s tvořením. 

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Happy Feet 2 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Underworld: Probuzení 3D.
Šebetov v 19.30 hod. Kamarád taky rád.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Rodina je základ státu.

PLESYPLESY
Blansko - Kino v 18 hod.: Fotbalista roku 2011, vyhlášení ankety. 
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Obchodní akademie a Střední zdra-
votnické školy Blansko. 
Boskovice - Zámecký skleník ve 20 hod.: Farní ples. 
Jedovnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples Bivojanky a HC Barachov. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 18 hod.: Výroba košíků z pedigu.
Rájec-Jestřebí - Sokolovna ve 20 hod.: Společenský ples KDU-ČSL. 
Uhřice - Kulturní dům ve 20 hod.: Myslivecký ples. 

sobota 21. lednasobota 21. ledna
AKCEAKCE

Vážany - Kulturní dům ve 14 hod.: Cesta do vesmíru, tradiční dětský 
karneval.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Happy Feet 2 3D.
Blansko ve 20 hod. Muži, kteří nenávidí ženy.
Boskovice ve 13 hod. Happy Feet 2 3D.
Boskovice v 15 hod. Underworld: Probuzení 3D.
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera live in HD: George Frideric Han-
del, Antonio Vivaldi, Jean-Philippe Rameau a další/Kouzelní ostrov.

PLESYPLESY
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Ples TJ Orel.
Bořitov - Hasička ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Tom Sawyer Band. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Coutry bál se skupinou Trní. 
Knínice - Kulturní dům ve 20 hod.: 2. společný ples týmů TORPÉDA Vážany 
a FC Světlá, hraje SOS Banda.
Letovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Rybářský ples. 
Lomnice - Sokolovna ve 20 hod.: Myslivecký ples. 
Olešnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples.
Ostrov u Macochy - Kulturní dům ve 20 hod.: Sokolský ples. 
Suchý - Kulturní dům ve 20 hod.: Reprezentační hasičský ples. 

neděle 22. lednaneděle 22. ledna
AKCEAKCE

Blansko - Hala ASK Blansko v 10 hod.: Aerobik mladých, soutěž. 

 Pokračování na str. 11
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                        plavecká část            rekreační část
Úterý 
10. 1. 630-1600 1830-2000 1100-1530 1630-1730 1830-2000

Středa 
11. 1. 630-830 1200-1400 1730-2100 1030-1400 1530-2100

Čtvrtek 
12. 1. 1200-1500 1830-2100 1100-1430 1830-2100

Pátek 
13. 1. 1200-1600 1700-2000 1200-1600 1700-2000

Sobota 
14. 1. 1130-1400 1600-2100 1130-1400 1600-2100

Neděle 
15. 1. 900-2000 900-2000

pondělípondělí úterýúterý středastředa čtvrtekčtvrtek pátekpátek sobotasobota neděleneděle
9.30 - 10.30
Hanka - E

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

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

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

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

19. 9. 2011

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

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

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

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

Pokračování ze str. 10
Blansko - Dělnický dům v 15 hod.: Legenda o Ras  slavu aneb Když víla Eliška 
potkala doktora Jindru, dětský koncert se zpěvy a pohádkovým příběhem. 
Blansko - Tělocvična ZŠ TGM v 17 hod.: Solo Lady Salsy, zahájení kurzů pro 
začátečníky, v 18 hod.: Solo Lady Salsy, zahájení kurzů pro pokročilé. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Sokolovna v 18 hod.: Mátová nebo Citron? premiéra představe-
ní Ochotnického divadla Boskovice. 

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Happy Feet 2 3D.
Blansko ve 20 hod. Muži, kteří nenávidí ženy.
Boskovice v 15 a 17 hod. Happy Feet 2 3D.

Boskovice v 19.30 hod. Kazatel Ka-
lašnikov.

pondělí 23. lednapondělí 23. ledna
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 
13.30 hod.: Zoologická zahrada, sou-
těž.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dě   moje.
Boskovice v 17 hod. Happy Feet 2.
Boskovice v 19 hod. Pina 3D.

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice mine-
rálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 
hod.) * Velké Opatovice - Morav-
ské kartografi cké centrum: Mapo-
vá tvorba Jana Antonína Křoupala 
a Kartografi cká díla pro zrakově po-
s  žené. * Boskovice - Areál Hradní: 
Boskovická epopej (stálá výstava) * 
Boskovice - Muzeum: Jiří Melantrich 
a Česká Bible (do 29. 1.) * Letovice 
- Galerie Domino: Vánoční výstava 
betlémů (do 21. 1.) * Kunštát - In-
formační centrum: Betlémy Naděž-
dy Parmové (do 20. 1.) * Boskovice 
- Zámecký skleník: Zuzana Pitnero-
vá, portréty (do 22. 1.) * Blansko - 
Knihovna: Eva Juračková, kresby (do 
31. 1.) * Letovice - Knihovna: Bože-
na Němcová (do 31. 1.).

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

kalendář akcíkalendář akcí

Z  

Výlet do Bratislavy aneb 
Na skok k sousedům

Velice příjemným zážitkem se stal poznávací zájezd do Bratislavy. 
V předvánočním čase ho uspořádal Český svaz žen Suchý. Zásluhou vy-
nikajícího průvodce Josefa Prose jsme se seznámili s památkami, histo-
rií a současností tohoto města na Dunaji. Zvládli jsme výstup na hrad, 
prošli historické centrum, náměstí i nábřeží. Zajímavé informace jsme 
získali třeba při prohlídce vzácných gobelínů v zrcadlovém sále, který je 
využíván dnešním primátorem k reprezentativním účelům. 

Adventní koncert v kapli Státního 
zámku v Rájci nad Svitavou

Na stříbrnou neděli pořádali myslivci honitby Holštejn Bílá Voda ad-
ventní koncert v kapli Státního zámku v Rájci nad Svitavou. 

Na koncertě vystoupil Láďa Kerndl a jeho hosté, známý písničkář Bob 
Frídl se svojí společnicí Aťkou Bednářovou a dětský pěvecký sbor Zá-
kladní školy v Rájci-Jestřebí. 

Koncertu, který se konal pod záštitou Města Blanska, Města Rájec-
Jestřebí a Národního památkového ústavu, územního odborného praco-
viště v Brně, se zúčastnili starosta města Blanska Lubomír Toufar, mís-
tostarostka města Rájec-Jestřebí Romana Synakievczová a ředitel NPÚ 
pracoviště Brno Petr Kroupa. Svojí účastí podpořili adventní koncert 
i paní hraběnka Salmová a také farář rájecké farnosti. Koncert byl vě-

Proč princ navštívil Hostětín?
Na tuto otázku si mohla odpovědět třída 01 Obchodní akademie 

a Střední zdravotnické školy v Blansku během ekologického pobytu, kte-
rý zde absolvovala 31. 10. - 2. 11. Pobyt byl hrazen z projektu Svět kolem 
nás a my v něm, do kterého je škola zapojena.

Hostětín je malá vesnička na úpatí Bílých Karpat nedaleko Uherského 
Brodu. V Hostětíně je několik ekologických modelových projektů v oblas-
ti životního prostředí. Mohli jsme si na vlastní kůži vyzkoušet, jak se bydlí 
v pasivním domě, seznámili se s funkcí kořenové čistírny odpadních vod, 
prohlédli si sušičku ovoce. Většinu domů vytápí obecní výtopna na dřev-
ní štěpku, kterou jsme měli možnost také navštívit. Na několika domech 
jsou nainstalovány sluneční kolektory a od roku 2000 občanské sdružení 
Tradice Bílých Karpat vyrábí v místní moštárně bio mošt. Obec využívá 
šetrného veřejného osvětlení. 

V rámci pobytu v ekologickém institutu Veronica jsme absolvovali pro-
gram „Trvale udržitelný rozvoj“. Získali jsme spoustu informací o obno-
vitelných a neobnovitelných zdrojích energie. Zábavnou formou jsme si 
ukázali, jak by vypadal svět, kdyby si každá generace brala z přírody víc 
než ta předešlá. Vypracovali jsme projekty, které jsme prezentovali před 
kolektivem. 

Díky krásnému slunečnému počasí jsme mohli spoustu aktivit absol-
vovat venku v tzv. živé zahradě a v okolí. Zde jsme hravou formou plnili 
nejrůznější úkoly, při kterých jsme se seznamovali s přírodou a historií 
zdejší krajiny.

Využili jsme také blízkosti Uherského Brodu. Při cestě do Hostětína 
jsme navštívili dominikánský kostel a klášter Nanebevzetí Panny Marie, 
na náměstí si prohlédli zajímavý obelisk Via Lucis, který zde byl odhalen 
k 400. výročí narození J. A. Komenského. U sochy významného rodáka 
jsme se společně vyfotili. Zajímavá byla i exkurze v Pivovaru Janáček. 
A tak jsme se mohli obohaceni spoustou informací a nezapomenutelných 
zážitků vrátit domů.

Děkujeme třídní učitelce Olze Hotové, Haně Horákové a pracovníkům 
Centra Veronica za krásně strávené tři dny. Pokud budete mít možnost, 
rozhodně si návštěvu Hostětína také nenechte ujít. Poznáte místo, jehož 
přínos ocenil i princ Charles. Třída O1 OA a SZdŠ Blansko

Ohlasy projektového týdne 
na gymnáziu v Rájci-Jestřebí
Na gymnáziu v Rájci-Jestřebí začal pro studenty šestiletého i čtyřle-

tého oboru dvouletý projekt Comenius, ve kterém jsou našimi partne-
ry školy z Francie, Švédska, Nizozemska, Finska a Německa. Ze všech 
těchto zemí k nám v týdnu 2. – 9. 11. přijeli studenti a učitelé na první 
projektovou schůzku. Z rozhovorů s našimi studenty a jejich rodiči vy-
plývá všeobecná spokojenost s průběhem projektového týdne. Naprosto 
nadšeni však byli i zahraniční hosté. Poděkování a uznání napsaná ředi-
teli partnerských škol poté, co byli informováni o průběhu projektového 
týdne, nás velmi těšila.

Studenti z ostatních zemí vyplňovali obsáhlé dotazníky, z nichž vybí-
rám: „Líbila se mi prezentace české hudby a hodiny matematiky. Škola 
samotná na mě působila velmi příjemně. Učitelé byli přátelští a placeno 
za nás bylo snad až příliš mnoho.“ (Marina Kruse) „Byla jsem překva-
pena kulinářskými rozdíly České republiky a Švédska, v ostatních věcech 
se mi zdálo, že jsme si podobní.“ (Linn Winnerstam) „Hostitelská rodina 
a projektové aktivity mi daly tolik zážitků! Všechno bylo skvělé - příroda, 
Praha, práce ve skupinách… Délka pobytu? Bylo to příliš krátké! Skvělé, 
super. Děkuji všem, kteří to organizovali.“ (Florence Duparcq) „Parád-
ní dobrodružství, po kterém mám chuť se víc učit anglicky!“ (Debčze 
Théo) „Jsem šťastná, že jsem tu byla. Všem bych to doporučila.“ (An-
niina Taka-Eilola)

Co nás velmi překvapilo, byly maily od rodičů zahraničních studentů. 
Nebývá zvykem, aby rodiče po vyslechnutí zážitků svých dětí sedli k počí-
tači a vyjádřili dík. Namátkou vybírám následující slova:

„Chceme poděkovat za tento skvělý školní výlet. Naše dcera přijela 
domů více než nadšená. Mimo pedagogické a kulturní rozšíření obzorů 
tak mohla zjistit, jaké rozdíly jsou mezi zeměmi vzdálenými jen pár hodin 
letu. Pochopila, že matematika je univerzální jazyk a je více motivována 
studovat. Příjemná atmosféra, kterou jste dokázali vytvořit v této veselé 
skupině mladých lidí, v ní zůstane jako nezapomenutelná vzpomínka na-
vždy.“ (B.et S. Lévy)

„Ráda bych poděkovala za tento výjimečný výlet mé dcery. Cecile se 
vrátila nesmírně spokojená a plná dojmů. Zážitky z průběhu týdne byly 
jen pozitivní a rodina, ve které bydlela, ji přijala vřele. Děkuji za jistě ná-
ročnou organizaci a všechnu tu práci, stála za to.“ (Ancousture-Lavie)

Ještě jednou děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas a námahu úspěšné 
akci a přejeme i nadále mnoho takových pracovních úspěchů.

 Kateřina Pernicová, koordinátorka projektu Matematika: 
 Univerzální jazyk a pas do okolního světa

V podvečer nás ještě čekala návštěva vánočního trhu. Program na 
hlavním podiu, pouliční umělci, výzdoba a všechny ty vůně zdejších spe-
cialit, které bylo třeba ochutnat. Počasí k nám bylo přívětivé stejně jako 
zdejší lidé. Večer nabiti novými zážitky jsme si odváželi příjemnou vzpo-
mínku na ještě nedávnou součást naší země.  Vladimír Ševčík

nován přátelům myslivosti a přírody, což se projevilo i na vysoké účasti 
diváků.

Na závěr koncertu zazněly vánoční koledy v podání dětského sboru 
a Ládě Kerndla za podpory všech přítomných diváků, kterým po skonče-
ní koncertu Láďa Kerndl a majitel honitby Holštejn Bílá Voda Vladimír 
Moráň popřáli radostné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí 
v roce 2012.  Myslivci honitby Holštejn Bílá Voda

Chrámový sbor o Vánocích
První vystoupení absolvoval svitávecký sbor o vigilii svátku Naro-

zení Páně na Štědrý den. Při slavné mši svaté, kterou sloužil farní vi-
kář P. Petr Košulič, sbor zpíval Pastýřskou mši od Františka Kolaříka 
v částech Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus a Agnus. Mezi jednotlivé 
části mše sbor vložil koledy. Druhá mše proběhla na Boží hod vánoční 
a byla zahájena fanfárami z kůru, které na pozoun zahrál člen fi lhar-
monie Brno pan Jeřábek. Mši svatou celebroval děkan P. Miroslav Šu-
doma. Sbor zpíval koledy podle Karla Steckera a Bohuslava Fidlera. 
Na závěr obou mší si všichni společně zazpívali Narodil se Kristus Pán. 
V druhém případě doprovázel koledu na pozoun opět člen Filharmonie 
Brno, který závěr zakončil sólo fanfárami na pozoun. Po obě vánoční 
mše sbor na varhany doprovázela Hana Kroupová a řídila ho Leontina 
Koryčánková.  Miroslav Holík

Adventní setkání v Dětském 
domově v Boskovicích

Předvánoční shon byl v Dětském domově v Boskovicích vystřídán 
přátelským setkáním, na které se těšily děti i dospělí. Je mezi námi 
stále dosti těch, kteří se umějí v adventní době zastavit, sejít, potěšit 
i povzbudit. Mnozí z nich přijmuli pozvání na vánoční besídku, která 
byla pro ně v tomto dětském domově připravena.

V programu se střídaly vánoční koledy, říkanky, drobné scénky - vše 
s ohromnou snahou udělat přítomným hostům radost. Bez dojetí snad 
nenechaly nikoho verše našeho současného básníka Jiřího Žáčka.

Nikdy není pozdě pamatovat na ty méně šťastné mezi námi, na ty, 
kterým se právě nyní nedaří. Čas předvánoční pohody se přenesl do 
dalších prostor dětského domova, kdy se děti od těch nejmenších až po 
ty odrostlejší rozpovídaly s hosty o svých starostech i radostech.

Adventní setkání v Dětském domově v Boskovicích přineslo obou-
strannou spokojenost. Bylo přínosem jak pro dospělé, tak pro malé 
obyvatele domova. Přítomní hosté určitě pocítili radost ze své prospěš-
nosti zpříjemnit dětem vánoční svátky. Děti se pak těšily z toho, že je je-
jich snaha oceněna zájmem o ně. Kéž by se v tomto duchu porozumění 
a úcty k bližnímu projevovaly Vánoce i po celý letošní rok. 

 Libuše Magniová
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