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Bič na drogy za volantem
Policisté mají nový 
tester na zjišťování 
návykových látek.

 Více na str. 2

Novinka v Moravském krasu
Jeskyňáři objevili 
ve Výpustku nové 
prostory.

 Více na str. 5

Chy  li muže, který 
vykradl pět bytů

Radim Hruška

Blansko - Bezpečnostní situ-
ace v Blansku je dobrá. Alespoň 
to vyplývá ze statistiky, kterou 
zveřejnilo tamní obvodní odděle-
ní Policie ČR. Snížil se počet krá-
deží a jen nepatrně vzrostla ná-
silná trestná činnost. Policistům 
se navíc podařilo odhalit varnu 
pervitinu a polapit zloděje, který 
v Blansku vykradl pět bytů.

Série vloupání se ve městě ode-
hrála na podzim loňského roku. 
Zloděj si tehdy vyhlédl celkem 
pět bytů. Z nich pak odnesl větši-
nou elektroniku jako notebooky, 
fotoaparáty, nabíječky, ale také 
šperky. V jednom případě nepo-
hrdl ani deseti obrazy různých 
autorů. Majitelům způsobil ško-
du za zhruba sto sedmdesát tisíc 
korun. 

„Z rozboru jednotlivých přípa-
dů vyplynulo, že se jednalo prav-
děpodobně o jednoho pachatele. 
Postupným prověřováním jsme 
vytipovali čtyřicetiletého muže 
s bohatou kriminální minulostí, 
který nebydlel přímo v Blansku, 
ale často do města dojížděl. Na 
sklonku loňského roku se poda-
řilo zajistit část ukradených věcí. 
Podezřelý byl tou dobou již v ce-
lostátním pátrání a policistům 
se přiznal,“ přidala podrobnosti 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.

Podle ní trápilo policisty také 
časté okrádání nakupujících v su-
permarketech. Proto se rozhodli 
k řešení. Do vytipovaných ob-
chodů začaly vyrážet jak unifor-
mované hlídky, tak příslušníci 
kriminální policie. Výsledkem je 
snížení počtu okradených lidí ze 
šestadvaceti v roce 2010 na pat-
náct v roce loňském. 

„Většina případů měla vždy 
stejný scénář. Lidé si při nákupu 
nechali tašku s penězi ve vozíku, 
čehož využili zloději. Ti neušetři-
li ani auta na parkovištích u ob-
chodů. Hlídky se proto zaměřily 
i na ně. Řidiče pak upozorňova-
li, aby v nich nenechávali cenné 
věci. K vykradení auta totiž stačí 
jen pár minut a i když jsou ko-
lem lidé, tak si nemusejí ničeho 
všimnout,“ upozornila Šebková 
na možné nebezpečí.

V loňském roce řešili policisté 
v Blansku mimo jiné  šestatřicet 
případů násilné trestné činnosti, 
což je o dvanáct více než v roce 
2010. Podařilo se snížit počet 
krádeží a vloupání z 234 v roce 
2010 na 195. V Blansku se ode-
hrálo třináct podvodů, což je o je-
den méně než před dvěma roky. 
Co se týká přestupků, tak se 183 
případy vedou ty proti majetku, 
což jsou například různé drobné 
krádeže. Následují přestupky pro-
ti občanskému soužití (122) a ve-
řejnému pořádku (13). 

Sehnal přestupuje do Ráječka
Fotbalový kanonýr 
bude v jarní části 
sezony oblékat dres 
Olympie.
 Více na str. 7

Sebranice mají 
nového starostu

Sebranice - Jako blesk z čisté-
ho nebe zasáhla v polovině listo-
padu Sebranice zpráva o úmrtí sta-
rosty Jiřího Sedláčka. Necelé dva 
měsíce po této smutné události si 
zastupitelé na svém zasedání zvo-
lili jeho nástupce. Novým mužem 
číslo jedna na sebranické radnici 
se stal třiačtyřicetiletý soukromý 
podnikatel v oblasti kancelářské 
techniky Roman Mikula. 

„V zastupitelstvu pracuje první 
volební období a doposud zastával 
funkci předsedy fi nančního výbo-
ru. Roman Mikula byl jednohlas-
ně zvolen všemi zastupiteli,“ řekl 
místostarosta Sebranic Zdeněk 
Bednář.  Pokračování na str. 4

Hodonín u Kunštátu - V pá-
tek zahájil provoz lyžařský areál 
v Hodoníně u Kunštátu. 

„Dříve jsme vleky bohužel kvů-
li počasí spustit nemohli. Zasně-
žovali jsme sice už v prosinci část 
sjezdovky, ale oteplení všechny 
naše další plány zhatilo,“ řekl 
provozovatel areálu Josef Kšica, 
který se pochlubil tím, že milov-
níci zimních radovánek mohou od 
letošní sezony v Hodoníně kromě 
už tradičního skibaru, kde si mo-

hou koupit např. párek v rohlíku, 
hranolky nebo teplý čaj, využít 
také nové občerstvení. 

„V hlavní budově jsme propo-
jili dvě buňky. Lyžaři či jejich 
doprovod si zde mohou koupit 
nejrůznější hotová jídla,“ doplnil 
Kšica. Podle jeho slov sjezdovka 
zůstává stejná jako v loňském 
roce, aktuální situaci si mohou 
zájemci prohlédnout za pomoci 
dvou webových kamer na adrese 
www.vlekhodonin.cz. 

Od pátku se lyžuje už také v Hodoníně
„Sjezdovka nabízí vyžití pro 

milovníky sjezdového lyžování 
i snowboardingu. Začátečníci uví-
tají klidná zákoutí, která se mírně 
svažují, pokročilí zase vychutnají 
přírodní vlnitost terénu v ostřej-
ším kopci. Skalní vyznavači snow-
boardu zcela jistě nezapomenou 
navštívit a překonat umělé free-
stylové překážky. Zkrátka v areálu 
si najde každý to své, ať je to malé 
dítko začínající s lyžováním nebo 
zkušený borec, který už pokořil 

nejednu sjezdovku,“ láká Kšica. 
Dopravní obslužnost zajišťuje 
550 m dlouhý vlek s kapacitou 
448 osob za hodinu. 

V provozu zatím ještě není 
dětský vlek, který chtějí majite-
lé areálu spustit později. Ceny 
v Hodoníně zůstávají stejné jako 
loni, za jednu jízdu zaplatí lyžař 
deset korun. „Areál je v provozu 
ve všední dny od 9 do 21 hodin, 
v sobotu a v neděli od 8 do 21 ho-
din.  Pokračování na str. 2

Boskovič   ochotníci se ptají: Mátový nebo citron?
Radim Hruška

Boskovice - Ochotnické di-
vadlo Boskovice při TJ Sokol 
představilo v neděli novou hru. 
Pod režisérskou taktovkou Jany 
Řezníčkové připravili členové 
souboru konverzační komedii 
Mátový nebo citron? autorů Pa-
tricka Haudecoeura a Danielle 
Navaro-Haudecour.

Jak říká Jana Řezníčková, která 
si coby režisér odbyla svoji pre-

miéru, představení splňuje všech-
no, co mají členové souboru rádi. 
„Navíc se nám líbí, že je to takzva-
ně divadlo na divadle. Představe-
ní je totiž o souboru, který zkouší 
hru a nedaří se mu to. Při tom pak 
vznikají zvláštní komické situ-
ace. Je tam všechno, co v dobré 
komedii má být, fackování, líbací 
scény, chybějící a rozpadající se 
kulisy... Když jsem četla scénář, 
tak jsem si uvědomila, že je tam 
hodně věcí opravdu ze života. 
Dokáži si představit, že podobný 

Komedie. Ochotnické divadlo Bo-
skovice vsadilo na konverzační ko-
medii.  Foto Radim Hruška

soubor opravdu existuje a tako-
výmto způsobem zkouší,“ popsa-
la mladá režisérka s tím, že lidé 
by se měli přijít podívat už kvůli 
jedinečným typům herců. „Díky 
tomu, že je každý jiný, tak tvo-
ří zvláštní mozaiku. I když jsou 
některé role menší, tak u každé si 
divák najde něco, co ho zaujme. 
Není to prostě představení o jed-
nom hlavním tahounu,“ popsala 
rezisérka.

Repríza se odehraje v bos-
kovické sokolovně ve čtvrtek 
2. února, 30. března ho pak mo-
hou vidět zájemci v Olešnici. 
O dalších místech se teprve jed-
ná. Pokračování na str. 3

Jan Sehnal a Romana Čtvrtníčková ovládli letošní anketu. Foto Bohumil HlaváčekJan Sehnal a Romana Čtvrtníčková ovládli letošní anketu. Foto Bohumil Hlaváček

Vyhlášení. Jednička s hvězdičkou. A podtržená k tomu. Takovou známku si letos zaslouží organizátoři vyhlašování ankety Fotbalista okresu Blan-
sko 2011. Všichni, kdo přišli v pátek v podvečer do blanenského kina to mohou určitě potvrdit. Nápaditý scénář, bezproblémový průběh, vynikající 
pěvecká i sportovní vystoupení, v  pný a pohotový moderátor.  Více na str. 7

Lupiči přepadli v Jedovnicích 
rodinu, odnesli si statisíce

Jedovnice - Pravděpodobně dva ozbrojení a maskovaní muži pře-
padli minulý čtvrtek večer v rodinném domě v Jedovnicích mladou 
ženu s pětiletým dítětem. Obětí trestného činu se stal po návratu domů 
i její partner. Nikoho nezranili, údajně si ale odnesli několik set tisíc 
korun. 

Policie k případu odmítla sdělit jakékoliv podrobnosti, pouze po-
tvrdila, že k trestnému činu v Jedovnicích došlo. „Případ vyšetřují 
krajští kriminalisté, ale v současné době nemůžeme poskytovat žádné 
informace,“ uvedla krajská policejní mluvčí Petra Vedrová. Pokud se 
policistům podaří násilníky zadržet, mohou skončit za mřížemi až na 
dvanáct let.

Podle obyvatel Jedovnic v obci pravděpodobně trvale nebydlel, ale 
dojížděl tam jen zřídka. „Normálně na ulici jste ho mohli potkat velmi 
těžko. Většinou jen zajel vozem do garáže, zavřela se vrata a z domu 
nikdo nevycházel. V obci se nepohybovala ani žena s dítětem. Vlastně 
ani sousedé nevědí, co dělají,“ popsal muž z Jedovnic, který si nepřál 
zveřejnit svoje jméno. (hrr)



Bohumil Hlaváček

Spešov - Ve 
Spešově se stále 
něco děje, občané 
zde žijí spoko-
jeně. Myslí si to 
starostka Iva Ho-
lomková.

Jak hodno  te uplynulý rok?
Velice pozitivně, přestože byl 

náročný. Dokončili jsme v něm 
několik důležitých akcí. Největ-
ší byl multifunkční obecní dům 
v hodnotě 7,5 milionu korun. 
Vznikl v prostorách bývalého sálu 
u hospody. Naplňuje teď vše, co 

obec potřebuje pro kulturní, ve-
řejné, občanské či tělovýchovné 
aktivity.

Můžete je upřesnit?
Třeba cvičení žen, zumba, ak-

tivity klubu maminek Sluníčko, 
plesy, ostatky, schůze hasičů. Měli 
jsme tam po letech vítání občánků. 
Je to prostě zázemí pro vše důleži-
té, co místní chtějí pořádat. 

Jak jste tuto akci fi nancovali?
Peníze jsme sháněli, jak se říká, 

všude možně. Dotace z evrop-
ských peněz, z kraje, pomohli nám 
poslanci a senátoři. Museli jsme 
samozřejmě sáhnout i do naší po-

kladny, vzali jsme si menší úvěr. 
Budovu jsme slavnostně otevřeli 
3. září, byl to takový náročný ví-
kend. Vysvětili jsme při té příleži-
tosti i znak a vlajku obce, přestavi-
li skladbu Spešovská polka, která 
se našla v archivech a stala se teď 
naší znělkou, jakousi hymnou. 
Rádi bychom do budoucna první 
záříjový víkend zachovali pro dal-
ší významné spešovské události.

Nebyla to ale určitě jediná věc, 
kterou jste se zabývali…

Samozřejmě ne. Dokončovali 
jsme další várku chodníků s tím, že 
se stále zaměřujeme na to, aby tvář 
obce měla jednotný ráz. Všechny 

obecní budovy dáváme do pískově 
žluté barvy, společně s modrými 
doplňky, aby byly v barvách naší 
vlajky. Podobně ladíme i chodní-
ky.

Velice důležitou akcí byla vý-
stavba dětského hřiště, s nímž nám 
pomohla nadace ČEZ. Ta nám je 
zafi nancovala z osmdesáti pro-
cent. Je to tam moc pěkné, máme 
se čím pochlubit.

Kde stojí?
Ve sportovním areálu na Bah-

nech. Kromě něho tam již máme 
dva kurty, klubovnu a fotbalové 
hřiště, které bychom výhledově 
chtěli vybavit umělým povrchem.

Co vaše koupaliště?
Do něho jsme investovali loni 

kolem tří set tisíc korun. Pomohli 
nám z kraje. Opravili jsme sociál-

ky, kuchyňku a další zázemí pro 
rozvoj cestovního ruchu. Koupa-
liště chceme udržet ve venkov-
ském duchu, zachovat jeho pří-
rodní prostředí. I když je v majet-
ku obce, máme tam dlouhodobé-
ho nájemce, který je provozuje. 

Jaké máte plány na rok 2012?

Finanční výhled, ostatně jako 
všude jinde, nevypadá nijak rů-
žově. Nicméně nám je to celkem 
jedno, protože chceme pokračo-
vat podle dlouhodobého výhledu, 
koncepce, kterou máme jasně da-
nou. Samozřejmě pokud vyběhne 
nějaký dotační titul, priority tro-
chu pozměníme. 

Takže letos bude na prvním 
místě výstavba rozhledny, na níž 
jsme již získali peníze. Bude dře-
věná, zhruba osm metrů vysoká, 
stát bude u koupaliště, kde plá-
nujeme rozšiřování turistického 
areálu včetně cyklostezek. Přijde 
přibližně na půl milionu korun.

  Pokračování na str. 4
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Pod vlivem návykových látek jezdí v našem okrese stále více lidí

Nový tester zjis   drogy u řidičů

Holomková: Spešovská polka se stala hymnou naší obce

náš rozhovornáš rozhovor

K K
Silnici hlídal 

vrtulník
Blanensko a Boskovicko - 

Blanenští policisté se ve středu 
18. ledna zaměřili na chování ři-
dičů na silnici I/43. Na pomoc si 
přizvali i vrtulník Letecké služby 
Policie České republiky, který jim 
významně pomáhá dokumentovat 
některé přestupky ze vzduchu. To 
se týká například nebezpečného 
předjíždění. Během akce policisté 
odhalili u řidičů dvaatřicet pře-
stupků, z toho sedmadvacet vy-
řešili na místě. Celkem tak uložili 
pokuty ve výši 17,5 tisíce korun. 
Dalších pět přestupků pak bude 
řešit správní orgán. 

„Dva řidiče totiž zachytil vr-
tulník při předjíždění v místech, 
kde to zakazuje jak plná čára, tak 
i svislé dopravní značení. Za to jim 
hrozí odebrání sedmi bodů, sank-
ce pět až deset tisíc korun a zá-
kaz řídit auto na půl roku až rok. 
Dalším čtyřem, kteří předjížděli 
v místech, kde je to zakázáno, pak 
policisté uložili blokové pokuty,“ 
uvedla blanenská policejní mluv-
čí Iva Šebková. Podle ní navíc tři 
řidiči vyjeli na silnici pod vlivem 
alkoholu.  (hrr)

Chytili zloděje,
který ukradl 

demoliční kleště
Karolín - Policisté už znají jmé-

no pachatele, který se loni vloupal  
do šesti stavebních kontejnerů 
v Karolíně a fi rmě způsobil škodu 
za více než 220 tisíc korun. Tři-
cetiletý muž ulámal jejich zámky 
a ukradl speciální demoliční kleště 
včetně hydraulické jednotky. Nyní 
je podezřelý ze spáchání trestného 
činu krádeže a hrozí mu odnětí 
svobody až na pět let.  (hrr)

Pondělní ráno: 
Čtyři opilí řidiči

Blanensko a Boskovicko - Čty-
ři řidiči pod vlivem alkoholu. To je 
výsledek policejních kontrol, kte-
ré se odehrály v pondělí 16. ledna 
v časných ranních hodinách a bě-
hem dopoledne. 

Potvrdila se tak skutečnost, že 
řidiči vyjíždí na silnice buď těs-
ně po požití alkoholu nebo pod 
vlivem zbytkového alkoholu z ví-
kendu. Naměřené hodnoty se po-
hybovaly od 0,3 do 0,7 promile. 
Kromě alkoholu zjistili také dal-
ších devět přestupků - jednalo se 
například o to, že řidiči a pasažéři 
nepoužili bezpečnostní pásy nebo 
auta nebyla v dobrém technickém 
stavu. Policisté tentokrát zaměřili 
svoji pozornost také na profesi-
onální řidiče autobusů, u nichž 
však kontroly neodhalily žádné 
nedostatky.   (hrr)

Žena vjela 
do protisměru
Černá Hora - Jízdu po namrz-

lé silnici I/43 u Krhova nezvládla 
v pátek 13. ledna třiačtyřicetiletá 
řidička Fiatu Marea. Dostala se 
do protisměru, kde se čelně střet-
la s osobním vozidlem značky 
Peugeot. Při nehodě utrpěli žena 
i řidič peugeotu středně těžká zra-
nění.  (hrr)

Řidič nadýchal
přes tři promile

Lipůvka - Značně opilého ři-
diče zastavili policisté ve čtvrtek 
12. ledna v Lipůvce. Muž za vo-
lantem auta značky Hyundai nadý-
chal více než tři promile. Policisté 
navíc zjistili, že vozidlo nemá 
platnou technickou kontrolu. Muž 
nepředložil ani řidičský průkaz 
a potřebné papíry od vozidla. Byla 
mu proto zakázána další jízda 
a nyní mu hrozí až tři roky odnětí 
svobody.  (hrr)

Kamion uvízl 
mimo silnici

Sebranice - Namrzlá silnice 
byla příčinou havárie kamionu, 
která se stala v pátek 13. ledna 
v ranních hodinách u Sebranic. 
Při průjezdu zatáčkou dostal řidič 
smyk a uvízl mimo silnici. Při ne-
hodě se nikdo nezranil, policisté 
ale museli kvůli vyproštění auta 
silnici uzavřít.  (hrr)

Zloději se 
hodily mříže

Velké Opatovice - Zatím ne-
známému zloději se zřejmě hodi-
ly litinové mříže, které chránily 
odtokový kanál na polní cestě 
u Velkých Opatovic. Ukradl je za 
bílého dne v úterý 10. ledna. Způ-
sobil tak škodu asi čtyřiadvacet 
tisíc korun.  (hrr)

Z areálu fi rmy
zmizelo čerpadlo

Knínice - Ani plot neodradil 
zloděje, který se ve středu 11. led-
na vydal krást do areálu zeměděl-
ského družstva v Knínicích. S se-
bou si odvezl čerpadlo a vývěvu 
za fekální vůz v hodnotě kolem 
devíti tisíc korun. Dalších tisíc 
korun činí škoda, kterou způsobil 
na plotu.  (hrr)

Neopatrný muž,
přišel o peníze
Velké Opatovice - Neopatrnost 

se nevyplatila řidiči nákladní-
ho auta ve Velkých Opatovicích. 
Když opouštěl svoje vozidlo, 
nechal v něm totiž peníze a další 
věci. Toho využil zloděj a ukradl 
DVD přehrávač, GPS navigaci 
a fi nanční hotovost ve výši jedna-
dvacet tisíc korun. Celková škoda 
přesáhla třicet tisíc korun.  (hrr)

Hřbitovní zeď 
neodolala zloději

Boskovice - Kuriózní případ řeší 
policisté v Boskovicích. Někdo 
tam totiž začal rozebírat hřbitovní 
zeď. Zatím neznámý zloděj v noci 
na středu 11. ledna vydoloval ze 
hřbitovní zdi pískovcové kvádry, 
které následně odvezl. Škoda činí 
asi deset tisíc korun.  (hrr)

Kradl naftu
Letovice - V Letovicích řádil 

zloděj nafty. Z nákladního vozi-
dla značky Man ukradl tři sta litrů 
paliva. Majiteli tak způsobil škodu 
za asi deset tisíc korun.  (hrr)

Ve škole v Blansku promovali první studen  

Pokračování ze str. 1 
Rád bych také řekl, že jsme 

založili lyžařský oddíl Ski Team 
Hodonín. Do oddílu se může při-
hlásit kdokoliv, jeho účelem je 
trénovat a zdokonalovat lyžaře 
a vést je k jejich rozvoji. Více 
informací získají zájemci rovněž 
na našich internetových strán-
kách nebo na e-mailové adrese 
oddil@vlekhodonin.cz,“ přidal 
podrobnosti Kšica. 

Milovníci zimních radovánek 
se v Hodoníně mohou také letos 
zúčastnit několika akcí. 

Už v sobotu 28. ledna se tam 
uskuteční Jihomoravský lyžař-
ský pohár, v sobotu 4. února prv-
ní ročník outdoorových závodů 
Rampouch Cup, který se skládá 
z běhu, cyklokrosu a běhu na 
lyžích, a o týden později v sobo-
tu 11. února už tradiční závody 
v obřím slalomu. (pš)

Od pátku je v provozu 
lyžařský areál...

Mládežníci dostanou peníze
Boskovice - Mládežnické nesportovní organizace v Boskovicích dosta-

nou od města příspěvek na provoz. V rozpočtu je na to vyčleněna částka 
padesát tisíc korun, která se bude rozdělovat podle koefi cientů a bude slou-
žit například na zaplacení nájmu nebo energií. Peníze tak poputují napří-
klad skautům, pionýrům nebo Mateřskému centru Boskovice.  (hrr)

Noc na sobotu: Alkohol i drogy
Boskovicko - Téměř stovku řidičů kontrolovali blanenští policisté 

v noci na sobotu 21. ledna na většině příjezdových komunikací v okolí 
Velkých Opatovic, Letovic a Kunštátu. Zaměřili se především na to, zda 
řidiči nevyjeli na silnice pod vlivem alkoholu nebo drog. Během noci za-
drželi jednoho řidiče, který nadýchal 1,17 promile. U dalšího řidiče zase 
tester na drogy odhalil, že jel pod vlivem pervitinu. Kromě toho policisté 
pokutovali ještě další tři řidiče, kteří jeli bez použití bezpečnostních pásů 
nebo vyjeli na silnici s autem ve špatném technickém stavu.  (hrr)

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - Bla-
nenští dopravní policisté v těchto 
dnech získali nový speciální tes-
ter na určování toho, zda řidiči 
nejezdí pod vlivem drog. Přístroj 
mají v rámci jižní Moravy zatím 
pouze v Blansku a v Brně. Hlavní 
výhodou je usnadnění práce po-
licisty. Ten už nemusí srovnávat 
naměřené hodnoty s kontrolním 
vzorkem. Veškerou činnost za 
něj totiž vykoná tester, který umí 
i vytisknout protokol o měření. To 
všechno zvládne během necelých 
deseti minut.

„Náš okres byl pro nasazení 
novinky vybrán proto, že v něm 
dochází k častých záchytům řidi-
čů pod vlivem návykových látek. 
Svědčí o tom i fakt, že za prvních 
patnáct dní letošního roku jsme 
odhalili jedenáct opilých a tři řidi-
če, kteří před jízdou požili drogu,“ 
uvedla blanenská policejní mluv-
čí Iva Šebková. Podle ní dokáže 
tester zjistit všechny běžné drogy, 
které se u nás vyskytují, jako per-
vitin, marihuanu, extázi, kokain 
a heroin. Navíc dokáže odhalit 
i léky, které snižují pozornost, 
tedy například Diazepam. 

A jak samotný test probíhá? 
„Policista otevře balení testovací 
kazety a předá ji řidiči. Ten ná-
sledně vloží odběrovou část do úst 
a pohybuje jí tak, aby došlo k na-
sátí slin. Po zhruba sedmdesáti 
vteřinách upozorní indikátor, že je 
množství slin dostatečné. Poté se 
odběrová část vloží do přístroje, 
který vzorek vyhodnotí a může ho 

V akci. Policisté vyzkoušeli nový tester u Zboňku. Tentokrát s nega  vním výsledkem.  Foto Radim Hruška

Blansko - Čtvrteční podvečer 
byl na OA a SZdŠ v Blansku ve 
znamení malé slavnosti, které se 
mimo jiných zúčastnil i starosta 
města Lubomír Toufar. Promo-
cí zde ukončilo svoje bakalářské 
studium prvních dvacet studentů 
místního konzultačního střediska 
Vysoké školy mezinárodního pod-
nikání ISM Slovakia Prešov. To 
zde zahájilo činnost v březnu 2009 
ve studijním oboru Mezinárodní 
podnikání v obchodě a službách. 

Součástí oboru je i studium 
dvou cizích jazyků. Je koncipová-
no jako tříleté v šesti semestrech a 
ukončeno státní závěrečnou zkouš-
kou, která se skládá ze tří dílčích 
zkoušek. „Ekonomie a podniková 
ekonomika, mezinárodní podniká-

ní a obhajoba bakalářské práce,“ 
vypočetl vedoucí konzultačního 
střediska VŠ Jan Hrnčíř. Každý ab-
solvent získal akademický titul ba-
kalář. „Studium navštěvovali žáci 
většinou z Blanenska, něco málo 
ze Svitavska, Vyškovska a Prostě-
jovska,“ upřesnil.

Nyní se na škole vyučují jiné 
bakalářské obory. „Sociální služ-
by a poradenství a dalším je Hos-
podářská a podnikatelská etika. 
Postgraduální studium MBA je 
v oboru Evropská studia. V září 
plánujeme otevřít navazující ma-
gisterské studium v oboru Etika 
vztahů s veřejností a obchodní 
protokol,“ říká Hrnčíř. Celkem má 
blanenská pobočka vysoké školy 
asi 80 žáků.   (bh)

i vytisknout,“ popsala celou pro-
ceduru Šebková.

O potřebnosti podobného pří-
stroje svědčí i to, že blanenští 
policisté každoročně odhalí řadu 
řidičů jak pod vlivem alkoholu, 
tak pod vlivem drog. U řidičů pod 
vlivem alkoholu se v poslední 
době zvýšil počet těch, kteří pili 
před jízdou větší množství. Vý-
jimkou tak nejsou případy, kdy 
mají v dechu přes tři promile. 
Požívání alkoholu před jízdou je 

mezi řidiči hodně rozšířené a ne-
odrazují je ani vysoké tresty, které 
za tento přestupek hrozí. Z drog se 

v blanenském okrese při silničních 
kontrolách nejvíce objevuje pervi-
tin a marihuana.

Postihy, které hrozí řidičůmPostihy, které hrozí řidičům
Alkohol do 1 promile - zákaz řízení na 0,5 roku až 1 rok  - sankce ve 
výši 2,5 – 20 000 Kč
Alkohol nad 1 promile - odně   svobody až na 3 roky - peněžitý trest
Drogy bez ohledu na množství - zákaz řízení na 0,5 roku až 1 rok - 
sankce ve výši 2,5 – 20 000 Kč

Slavnost. V Blansku ukončili promocí studium první absolven   místní po-
bočky prešovské vysoké školy.  Foto Bohumil Hlaváček
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Kolárka připravuje dvě nová představeníKolárka připravuje dvě nová představení
Pavel Šmerda

V březnu loňského roku vzniklo v Blan-
sku Divadlo Kolárka, které je součás   
občanského sdružení CIRCULUS. O jeho 
činnos   a plánech jsme si povídali s jed-
natelkou občanského sdružení a režisér-
kou souboru Evou Petrželovou. 

Můžete čtenářům Zrcadla prozradit, 
jak vzniklo Divadlo Kolárka? 

Divadlo Kolárka vzniklo na podnět 
studentů a bývalých žáků literárně dra-
ma  ckého oboru ZUŠ Blansko. Protože 
jsme prožili spoustu zajímavých a inspi-
ra  vních představení, rozhodli jsme se 
pokračovat. Obnovila jsem pro tyto úče-
ly občanské sdružení CIRCULUS. V roce 
2000 jsem ho zakládala s  m, že bude 
sloužit jako líheň talentů a organizačně 
zabezpečovat divadelní fes  valy, které 
jsem pořádala pod názvem Blanenský 
divadelní podzim a na které jezdily sou-
bory od Ostravy až po Uherské Hradiště. 
I nyní má občanské sdružení stejné cíle - 
organizovat fes  val, připravovat divadel-
ní představení, objevovat talenty a napl-
ňovat jejich touhy pracovat s uměleckým 
médiem jakéhokoliv zaměření. Ráda 
bych to  ž podtrhla, že se nebudeme vě-
novat pouze činohře, ale součás   naší 
tvorby budou i další druhy umění a také 
moderní média. 

Kolik má divadlo členů? 
V březnu loňského roku přišlo šestatři-

cet zájemců, za  m se nás schází pravi-
delně jedenadvacet. Soubor jsem rozdě-
lila do dvou skupin. Věkově jsou členové 
od 18 do 45 let, přicházejí k nám nejen 
z Blanska, ale také z Bořitova, Ráječka, 
Sloupu či Doubravice. 

Zmínila jste dvě skupiny, podle čeho 
jsou rozděleny? 

Především podle zkušenos  . Jolana 
Chalupová vede „ostřílenější“ herce, 
kteří připravují mul  mediální hru inspi-
rovanou známým fi lmem Kdo chce zabít 
Jesii. Jde o český snímek z roku 1966, 

který jako první u nás reaguje na feno-
mén komiksu. Já vedu skupinu herců, 
kteří na jeviš   nikdy nestáli. Když se to  ž 
rozšířilo, že v Blansku vznikne amatérský 
divadelní soubor, tak přišli i  , kteří do 
drama  ckého oboru nikdy nechodili. 
S nimi připravuji francouzskou renesanč-
ní frašku Aucassin a Nicole  e. V této hře 
jde hlavně o humor, v textu i v gestu, 
a tak začínající herci naplno ochutnají 
divadelní prkna.

Dostali jsme se do současnos  , ale 
prozraďte, jaké byly začátky Divadla 
Kolárka?

Jak už jsem se zmínila, hned na začát-
ku přišlo spoustu nových lidí, kteří se na-
vzájem neznali. Přitom divadelní soubor 
musí pracovat jako celek. Řekla jsem si 
tedy, že by mohli, podle zájmových sku-
pin, zpracovat úryvky divadelních her. 
Vzniklo tak sedm různých čás  , které 
jsme veřejnos   představili pod názvem 
Vztahy, neboť všechny hry pojednávaly 
více či méně o vztahových záležitostech. 
Představení splnilo svůj účel. Každý zjis-
 l, co zvládne, že se musí učit, divadlu 

věnovat svůj volný čas, i když jde „jen“ 
o amatérskou činnost. Víme, že je nutné 
na sobě ještě hodně pracovat. Divadlo 
také hledá svou tvář. Chtěli bychom být 
současným divadlem, které se bude vy-
jadřovat k problémům doby.

Všiml jsem si, že jste začali pořádat 
i různé kurzy...

Ano. Talent a chuť nestačí, je třeba na 
sobě pracovat. Rozhodla jsem se proto 
pro vážné zájemce o divadlo pořádat kur-
zy, které zlepší jejich herecké schopnos   
a dovednos  , pohyb na jeviš  , mluvu 
apod. Realizovali jsme už pohybové kurzy, 
připravujeme kurz herecké mluvy, které 
povede učitelka herectví. Budeme po-
řádat také improvizační kurzy. Ty budou 
směřovat k tomu, aby herci dokázali na 
jeviš   pružně reagovat. Schopnost im-
provizace je hrozně důležitá, je to způsob 
myšlení. Člověka osvobozuje a ukazuje, že 
na stejnou situaci lze reagovat různě. 

Kurzy jsou jen pro členy? 
Ne. Do kurzů se může přihlásit kdoko-

liv. I pro ty, kteří se nevěnují divadlu, mo-
hou být přínosem. Více informací zájem-
ci získají na webových stránkách divadla 
www.divadlokolarka.cz. 

Už jste zmínila, že se nebudete zabý-
vat jen činohrou. Jakým dalším oborům 
se tedy budete věnovat?

Chci, aby občanské sdružení CIRCULUS 

bylo dílnou, ze které vychází různé experi-
menty, aby si každý vyzkoušel svou tvůrčí 
invenci a my mu k tomu poskytli zázemí. 
Například máme v plánu připravit taneč-
ní divadlo pod vedením profesionální 
tanečnice. Také začala pracovat skupina, 
která se zabývá loutkovým divadlem. A to 
jak pro dě  , tak pro dospělé. Loutky jsou 
v poslední době chápány jako zábava pro 
dě  , ale dříve tomu tak nebylo. V minu-
los   sloužila loutková divadla k přenáše-

ní vědomos  , zkušenos  , literárních děl, 
které lidé neměli možnost jinak poznat. 
K tomuto fenoménu se chce vrá  t naše 
loutkářská skupina. Jak už jsem řekla, 
bude tvořit nejen pro dě  , ale i pro do-
spělé. Odvážný záměr má na staros   Irena 
Iškijevová, kerá pracuje na Dostojevského 
hře Něžná. Strašně se těším, protože si 
myslím, že dnešní společnost prahne po 
tajemství a duchovním obohacení sama 
sebe, po něčem, co není v prvním plánu.

Všiml jsem si, že jste navázali spolu-
práci i s Městskou knihovnou v Blan-
sku? 
Ředitel blanenské knihovny Pavel Při-

kryl mne inspiroval k realizaci divadel-
ně literárních setkání. Připravila jsem 
přednášku o Miloši Macourkovi s ukáz-
kou jeho divadelní pohádky Jedničky 
má papoušek. Budeme mít další reprízy 
i pokračování. Zde se nám otvírá další 
prostor, který umožňuje realizaci lidem, 
zabývajících se literaturou a knihou. 
V tomto směru se rýsuje mnoho dalších 
možnos   jako literární soutěže, autorská 
čtení, vazby knih, zajímavé dílny. 

Ještě před rozhovorem jste se zmínila 
o tom, že to vše má jeden velký cíl...

Mám přání realizovat představení pod-
le svých režijních záměrů tak, aby nebylo 
jen provinční záležitos  . Ke spolupráci si 
vyberu ty zájemce, kteří se chtějí naplno 
věnovat amatérskému divadlu, pro koho 
je divadlo prioritou. Důležité také je stále 
na sobě pracovat, účastnit se kurzů.. Cí-
lem divadla Kolárka je, aby mělo vysokou 
úroveň. Ráda si dávám vysoké laťky, a to 
je jedna z nich. 

Mluvila jste v úvodu o dvou předsta-
veních. Kdy s nimi půjdete „ven“?

Byla bych ráda, aby to bylo nejpozději 
v dubnu letošního roku. Nedokážu říct, 
jestli se nám vše podaří, ale chuť, touhu 
a záměr máme. Už teď bych ráda prozra-
dila, že naši letošní práci zakončíme na 
podzim. Plánujeme malý divadelní fes  -
val, kde ukážeme, co jsme vytvořili.

Loňš   absolven   literárně-drama  ckého oboru Základní umělecké školy Blansko spo-
lečně s režisérkou Evou Petrželovou (vpravo). Foto Pavel Šmerda

INZERCE

Pavel Šmerda

Průřez svojí dosavadní tvor-
bou představuje v těchto dnech 
ve výstavní místnosti lysické 
knihovny mladá výtvarnice Šárka 
Ducháčková. 

Šárka Ducháčková se narodila 
v Boskovicích, nyní žije společně 
se svým manželem a dvěma syny 
v Drnovicích. Absolventka Inte-
grované střední školy 
polygrafické v Brně 
se kresbě a malbě vě-
novala pod vedením 
Anny Kocmanové už 
na základní škole. 

„Na střední škole, 
hlavně kvůli nedostat-
ku času, jsem přesta-
la. Znovu tvořit jsem 
začala až nedávno na 
mateřské dovolené. Je 

to tak trochu paradox. Maminky, 
které jsou doma se svými dětmi, 
jsou zvyklé na nějaké tempo, 
často jsou unavené. Alespoň co 
se týká mně, pomalu neumím 
odpočívat. Nebaví mě sedět 
u televize, musím pořád něco 
dělat, takže jsem se znovu vrhla 
na malování. Dám děti a manže-
la spát a jdu na to,“ řekla s úsmě-
vem autorka. 

Mezi jejími pracemi jsou olejo-
malby, perokresby, pastely, akva-
rely i kombinovaná technika. 
„Neomezuji se jen na jednu tech-
niku nebo téma, baví mě zkoušet 
stále nové věci, ráda experimen-
tuji a učím se,“ doplnila Šárka 
Ducháčková a dodala. „Vždycky 
říkám, že jsem počítačová uměl-
kyně. Chtěla jsem na uměleckou 
školu, nakonec jsem se nedosta-

la, ale jsem za to svým 
způsobem ráda. Grafi -
ka a počítače mají větší 
budoucnost. Malovat 
můžu, baví mě to, ale 
není to na uživení. 
Myslím si, že jak se 
malování stane místo 
zábavy zaměstnáním 
a povinnos  , tak už to 
není ono. A i výsledek 
pak tak vypadá.“

Šárka Ducháčková vystavuje
obrazy v lysické knihovně

„Myslím si, že jak se malování 
stane místo zábavy zaměstnáním 
a povinností, tak už to není ono. 
A i výsledek pak tak vypadá.“ 
 ŠÁRKA DUCHÁČKOVÁ

Kino Panorama nabídne 
koncert Magdaleny Kožené

Boskovické kino připravilo zajímavou akci pro milovníky klasické 
hudby. V pátek 27. ledna od 19.30 hodin nabídne přímý přenos kon-
certu Magdaleny Kožené s Berlínskými fi lharmoniky. Tento koncert 
bude živě přenášen do více než padesátky kinosálů v Německu a dva-
cítky dalších kin v Evropě, včetně kina Panorama Boskovice.

Orchestr Berlínských fi lharmoniků bude řídit šéfdirigent tělesa, 
světoznámý Sir Simon Ra  le. Sólistkou v Biblických písních Antonína 
Dvořáka a Písních na texty Friedricha Rückerta Gustava Mahlera bude 
mezzosopranistka Magdalena Kožená. Koncert zahájí skladba Náhro-
bek Couperinův Maurice Ravela a uzavře Symfonie h moll „Nedokon-
čená“ Franze Schuberta.

„Přenos nabídne divákům ještě před samotným koncertem, a pak 
i v průběhu přestávky podrobné seznámení s přednášenými díly a na-
hlédnu   do zákulisí práce Berlínských fi lharmoniků. Magdalena Kože-
ná v České republice vystoupila naposledy v říjnu 2011, další vystoupe-
ní byla oznámena až na jaro a podzim roku 2012. Přenos v kinosálech 
tedy bude na dlouho jedinou příležitos  , jak si vychutnat mistrovství 
české pěvkyně i hudebního tělesa s výjimečným dirigentem Sirem Si-
monem Ra  lem,“ přidal podrobnos   vedoucí boskovického kina Ra-
dek Pernica.  (hrr)

Boskovičtí ochotníci 
se ptají: Mátový...

Pokračování ze str. 1
A jak se vůbec Jana Řezníčková 

dostala k režii? „Na začátku bylo 
to, že jsem chtěla hrát ochotnické 
divadlo. Začínala jsem jako ná-
pověda, potom jsem začala hrát 
a chtěla jsem si zkusit i režii. Kaž-
dá hra je společná práce, kdokoliv 
může říci svoji připomínku, a já 
jsem chtěla zkusit, jak složité je 
toto všechno ukočírovat. Náš reži-
sér byl rád, že může svoji taktovku 
na čas předat, a bylo to. Musím 
přiznat, že je hodně zvláštní po-
cit být na druhé straně a sledovat 
všechno dění „zvenku“. Zároveň 
to je hodně uspokojující, protože 
je vidět práce, kterou máme za se-
bou,“ vysvětlila Řezníčková.

Ta také přišla s návrhem hry, kte-
rou členové souboru nacvičili. „Vy-
hlédla jsem si ji už dřív. V souboru 
ale chyběl potřebný věkový rozdíl 
mezi herci, takže jsem ji odsunu-
la. Po dalším přečtení jsem zjis  la, 
že ten věkový rozdíl zas až tak dů-
ležitý není a hra přesně padne na 
typy a počet našich herců. Soubor 
připravoval představení asi tři čtvr-
tě roku. Upravovali jsme scénáře, 
vymýšleli scénu... Samotná hra má 
asi hodinu a půl s jednou přestáv-
kou,“ dodala režisérka.

V inscenaci se představili Luboš 
Slezák, Vojtěch Kopečný a v hlavní 
roli Vlas  mil Blaha. Z dámské čás   
souboru pak Tereza Šimonová, Eva 
Štěpánková a Jitka Hamerská.



Česká spořitelna zřídila provizorní pobočkuČeská spořitelna zřídila provizorní pobočku

Jiří Gračka

Velké Opatovice - Sedmdesá-
tých narozenin se v těchto dnech 
dožívá Mons. Josef Hrdlička, svě-
tící biskup olomoucký a zároveň 
básník, překladatel a textař. 

Josef Hrdlička se narodil 
19. ledna 1942 ve Velkých Opa-
tovicích. Maturoval v roce 1959, 
poté pracoval jako pomocný děl-
ník Adamovských strojíren. Pro 
své náboženské přesvědčení totiž 
nebyl doporučen k vysokoškolské-
mu studiu. Na Cyrilometodějskou 
bohosloveckou fakultu do Litomě-
řic mohl nastoupit až v roce 1967, 
ve studiu pokračoval i poté, co fa-
kulta přesídlila do Olomouce.
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Loňská sezona se

v jeskyních vydařila

Biskup Josef Hrdlička oslavil životní jubileum

Obce a města 
se utkají

o Zlatý erb
Brno - Jihomoravský kraj ve 

spolupráci se Sdružením Zla-
tý erb vyhlásil letošní krajské 
kolo čtrnáctého ročníku soutěže 
o nejlepší webové stránky a elek-
tronické služby měst a obcí ČR 
Zlatý erb. Cílem akce je podpořit 
modernizaci místní a regionální 
veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje informačních služeb po-
skytovaných obcím i specifi ckým 
skupinám uživatelů s využitím 
internetu a ostatních elektronic-
kých médií. Hlavní ceny budou 
v krajském i celostátním kole 
uděleny ve třech kategoriích: nej-
lepší webové stránky města, we-
bové stránky obce a elektronická 
služba.

V krajském kole se v katego-
rii nejlepší webové stránky obcí 
a měst hodnotí například povinně 
zveřejňované informace, kvali-
ta úřední desky podle správního 
řádu, další zveřejněné informace, 
ovládání webu, navigace a pře-
hlednost stránky, výtvarné zpra-
cování a bezbariérová přístupnost. 
V kategorii nejlepší elektronická 
služba je hodnocena užitečnost 
služby a nápaditost řešení.

Formulář přihlášky do sou-
těže je k dispozici na webové 
stránce soutěže zlatyerb.obce.cz 
a na portálu Města a obce online 
mesta.obce.cz. Uzávěrka příjmu 
přihlášek je stanovena na středu 
31. ledna.  (hrr)

Regiontour přilákal 
tisíce návštěvníků

Marta Antonínová

Blansko - O sedm a půl tisíce 
návštěvníků více si v minulém 
roce prohlédlo některou z veřej-
nosti přístupných jeskyní Morav-
ského krasu. Největšímu zájmu 
se tradičně těšily Punkevní jes-
kyně, kde vzrostla návštěvnost 
téměř o jedenáct tisíc. Polepšily 
si Sloupsko-šošůvské jeskyně 
a Výpustek.

„Punkevní jeskyně si za cíl 
svých výletů a cesty loni vybralo 
téměř dvě stě tisíc lidí. O pomy-
slné druhé a třetí místo se dělí 
Sloupsko-šošůvské jeskyně a Bal-
carka, kde se loňská návštěvnost 
pohybovala kolem pětatřiceti tisíc 
lidí,“ řekl vedoucí Správy jeskyní 
Jiří Hebelka. 

 Například Sloupsko-šošůvské 
jeskyně nabízejí zájemcům novin-
ku - prohlídku nově otevřených 

prostor v šošůvské části jeskyní 
i v zimních měsících. Návštěvníci 
si mohou až do konce února vybrat 
klasickou prohlídku šošůvské čás-
ti jeskyní nebo historický okruh, 
který byl otevřen loni začátkem 
srpna, tak trochu si zahrát na spe-
leology a část jeskyní si projít při 
světle baterek. Na prohlídky je 
nutná předchozí rezervace.

„V závěru loňského roku jsme 
zahájili práce, jejichž výsledkem 
by měly být nové schody z hor-
ního k dolnímu můstku Macochy. 
Momentálně je staré schodiště vy-
bouráno a jakmile to počasí dovolí, 
budeme v práci pokračovat, aby na 
novou sezonu bylo všechno v po-
řádku,“ vysvětlil Jiří Hebelka. 

Dolní můstek pochází z roku 
1899, nachází se 92 metrů nad 
spodní částí propasti a je z něho 
velmi dobře vidět na dno Maco-
chy. S malými opravami sloužil 

veřejnosti do dubna roku 2000. 
Zchátralá konstrukce musela být 
z bezpečnostních důvodů vyměně-
na. Opravený můstek byl otevřen 
na podzim roku 2001. Teď přišla 
na řadu oprava schodiště umož-
ňující pohodlnější pohyb návštěv-
níků mezi oběma vyhlídkovými 
místy. 

Na nedávno skončeném vele-
trhu turistických možností Regi-
ontour byl zahájen prodej lístků 
na již patnáctý ročník hudebního 
festivalu Čarovné tóny Macochy, 
který se letos uskuteční ve dnech 
16. až 19. června. „O koncerty 
v Punkevních jeskyních, spojující 
krásu hudebních tónů, světelných 
animací a přírodních scenérií, 
je každoročně velký zájem,“ 
doplnil vedoucí správy jeskyní 
s tím, že podrobnější informace 
lze najít na internetové adrese 
www.agencyftc.cz.

Kněžské svěcení přijal 1. čer-
vence 1972 a během následujících 
let působil v duchovní správě far-
ností Moravská Ostrava, Hoštejn, 
Hynčice, Maletín a Mírov, byl 
správcem farností Liptáň, Pitárné, 
Třemešná a Vysoká.

Dne 17. března 1990 byl Jo-
sef Hrdlička jmenován titulárním 
biskupem thunudrumským a po-
mocným biskupem olomouckým. 
Biskupské svěcení přijal – společ-
ně s dalším nově jmenovaným po-
mocným biskupem a současným 
arcibiskupem Janem Graubnerem 
– dne 7. dubna 1990. Za své bis-
kupské heslo si zvolil citát z Ja-
nova evangelia Vos dixi amicos 
(„Nazval jsem vás přáteli“).

Je děkanem metropolitní kapi-
tuly při katedrále sv. Václava, na 
Arcibiskupství olomouckém pů-
sobí jako biskupský vikář pro pas-
toraci a v rámci České biskupské 
konference zasedá v Komisi pro 
liturgii a zastává funkci předsedy 
Rady pro kulturu a památky.

Vedle toho je ovšem Josef Hr-
dlička také básníkem, překladate-
lem a textařem. Plodem jeho spo-
lupráce se Zdeňkem Pololáníkem 
i dalšími hudebními skladateli je 
několik písní, na nichž se Hrdlič-
ka podílel jako textař. Nalezneme 
je i v současném Kancionálu, 
například velikonoční Aleluja, 
církev zpívá, mešní Buďte bdělí 
či v lednu aktuální prosbu za jed-

notu křesťanů Jeden Pán. Vydal 
také několik knih. Patří mezi ně 
například rozjímání nad biblický-
mi texty Probuď se, citero a harfo 
(2006) a Silná jako smrt je láska 
(2008) nebo tři svazky námětů 
k homiliím. Jeho doménou jsou 
však překlady básní. Už druhé-
ho vydání se v roce 2007 dočkal 
výbor z anglické poezie Démant 
a slza, anglického básníka Sou-
thwella představil roku 2008 vý-
borem Hořící dítě a v roce 2011 
vydal výbor z anglických metafy-
zických básníků nazvaný V sou-
hvězdí slávy. Antologii marián-
ské poezie z celé Evropy sestavil 
a roku 2004 vydal pod názvem 
Celá krásná. 

Novým starostou Sebranic
byl zvolen Roman Mikula

Pokračování ze str. 1 
Podle jeho slov je Roman Mikula v současné chvíli pro obec ideální 

volbou. „Je připraven věnovat práci na úřadě dostatek času a energie. 
Už po smrti bývalého starosty mi s vedením obce velmi aktivně po-
máhal. Jsem moc rád, že situaci pečlivě zvážil a takto zodpovědně se 
rozhodl,“ doplnil Bednář s tím, že on sám o pozici prvního muže Se-
branic neusiloval. „I když to pro mnoho lidí byla logická volba. Ale já 
jsem hned na začátku řekl jednoznačně ne. Mám časově velmi náročné 
zaměstnání, nemohl bych tedy funkci starosty dávat to, co vyžaduje,“ 
přiznal Bednář. 

Hlavními prioritami nového starosty jsou výstavba chodníků v okrajo-
vých částech obce, dokončení výstavby inženýrských sítí k novostavbám 
za starou farou, oprava komunikací a co nejrychlejší ukončení vleklého 
sporu s bývalou ředitelkou místní školy.  (pš)

Iva Holomková: 
Spešovská...

Pokračování ze str. 2
Co ještě?
Pokračovat chceme ve vylepšo-

vání centra obce. Čeká nás další 
etapa chodníků, máme v plánu 
také úpravu a obměnu zeleně. 

V jakém stádiu je spor o majet-
kové vyrovnání s městem Blan-
skem, od kterého se Spešov před 
lety odtrhl?

Stále je to nedořešené. Jde o způ-
sob výplaty peněz. Soud již rozhodl 
v náš prospěch. Blansko se ale od-
volalo a tak musíme čekat. Jedná se 
o 800 tisíc korun, s úroky to bude 
k milionu. Což je pro náš pěti až 
šestimilionový rozpočet nezane-
dbatelná částka. Budeme šťastní, 
když na tyto peníze dosáhneme.

Ve Spešově se toho hodně vy-
budovalo…

Máme v pořádku v podstatě 
všechny veřejné budovy, komu-
nikace, kapličku, sportoviště, pro-
stranství. Podařilo se nám udělat 
hodně práce a máme docela jasno, 
jak pokračovat. Teď se snažíme 
rekonstruovat webové stránky, 
to byla naše slabina, kterou ale 
v únoru odstraníme. 

Nevidomí získali cenný dar, 
nový speciální počítač

Dobrý skutek. Ředitel Vodárenské akciové společnos   Petr Fiala a předse-
da Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí Jiří Crha předali minulý týden 
představitelům Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Blan-
sku dar v podobě nového počítače se speciálním so  warem. „Jsme moc 
rádi a touto cestou oběma pánům za jejich vstřícnost děkujeme,“ řekla 
členka blanenské organizace Marie Reková. (pš)  Foto Pavel Šmerda

Nemocnice 
Blansko má

velký úspěch
Blansko - V rámci Středo-

evropské konference Efektivní 
nemocnice 2011 proběhlo vy-
hlášení celorepublikového kom-
plexního hodnocení nemocnic 
Nemocnice ČR 2011.

Nemocnice Blansko se v kate-
gorii Finančního zdraví nemoc-
nic umístila mezi příspěvkovými 
společnostmi na výborném tře-
tím místě. 

„Přestože rok 2011 nebyl pro 
nás vůbec lehký, provázela ho 
četná jednání s pojišťovnami 
z důvodu financování nově ote-
vřeného pavilonu Jednodenní 
péče, který jsme museli urči-
tou dobu financovat z vlastních 
zdrojů, podařilo se nemocnici 
zachovat celoroční finanční sta-
bilitu. Především proto úspěch 
vnímáme jako velkou odměnu za 
celoroční, mnohdy velmi nároč-
nou práci každého jednotlivého 
zaměstnance nemocnice. Právě 
naši zaměstnanci se pod tímto 
úspěchem svou prací podepsa-
li nejvíce a patří jim za to vel-
ký dík. Zásluhu ale mají i naši 
pacienti,“ vysvětlila ředitelka 
blanenské nemocnice Vladimíra 
Danihelková.  (pš)

Brno, Blansko - Mezinárod-
ní veletrh turistických možností 
v regionech Regiontour se letos 
konal v Brně už po jedenadvacá-
té. Tento ročník byl možná tro-
chu skromnější, ale ani tentokrát 
na něm nechybělo zastoupení 
našeho okresu.

Zájemci o návštěvu našeho re-
gionu našli informační a propa-
gační materiály na velkém stán-
ku Jihomoravského kraje, o tom, 
jaké jsou nabídky cest a pobytu 
v Moravském krasu se mohli 
informovat například na stánku 
věnovaném zpřístupněným jes-
kyním České republiky. 

„Poskytujeme informace o pro-
vozu jeskyní. Velký zájem mají 
návštěvníci například o program 
letošního ročníku hudebního fes-
tivalu Čarovné tóny Macochy, 
který se se uskuteční ve dnech 
šestnáctého až devatenáctého 
června a nabízí čtyři koncerty 
věnované například keltské, bo-
livijské, brazilské nebo kubánské 
hudbě,“ řekl vedoucí Správy jes-
kyní Moravského krasu Jiří He-
belka. Zajímavostí stánku byla 
loď, která běžně brázdí vody 

podzemní říčky Punkvy. Pozor-
nost k ní přitahovala i koncertu-
jící cimbálová muzika.

Živo bylo i u stánku Místní 
akční skupiny Partnerství venko-
va, která zastupuje dva mikrore-
giony – Malou Hanou a Svazek 
obcí Letovicka, obec Vísky se 
Školou obnovy venkova a další 
subjekty. S informacemi o Bla-
nensku jste se mohli setkat také 
v expozici brněnského Technic-
kého muzea, které zvalo mimo 
jiné k návštěvě Staré hutě u Ada-
mova 

Na stánku Spolku pro obnovu 
venkova jsme zastihli starostu 
obce Vavřinec Miloslava No-
votného. „Spolek je organizáto-
rem soutěží Vesnice roku. Jeli-
kož jsme tento titul získali loni 
v rámci Jihomoravského kraje, 
byli jsme přizvání k účasti na 
této expozici i my,“ řekl staros-
ta. Zájemci zde měli k dispozi-
ci řadu propagačních materiálů, 
ale také kalendář s vyobrazením 
loňských vítězných obcí všech 
krajů republiky, mezi nimiž sa-
mozřejmě nechyběl ani pohled 
na Vavřinec.  (ama)

Provizorní pobočka. Rekonstrukce České spořitelny v Boskovicích si vyžádala netradiční řešení. Zhruba 
do konce ledna bude to  ž náhradní provoz zajištěn v mobilní pobočce na Růžovém náměs  . Otevírací 
doba zůstává nezměněná. Na místě je také bankomat, který je k dispozici čtyřiadvacet hodin denně. (hrr) 
 Foto Jaroslav Oldřich

Velenov - Dva toulaví psi po-
trápili chovatele dobytka v okolí 
Velenova. Začátkem ledna totiž 
na pastvině napadli stádo ovcí. 
Výsledkem jsou čtyři mrtvé kusy 
na místě, další dva uhynuly poz-
ději. Škoda převýšila šedesát tisíc 
korun. Podle svědků se dvojice 
pohybovala také v okolí Kuniček. 
Myslivcům se podařilo jednoho 
z nich zastřelit, poté útoky ustaly. 
Minulý týden se pak druhý pes 
vrátil zpět k majitelce.

„Na stádo útočili dva psi. První 
z nich měl bílou náprsenku a bílý 
konec ocasu. Jednalo se zřejmě 

o křížence německé dogy s dob-
rmanem. Druhý pes byl podobný 
plemenu Hovawart. Po oznámení 
výzvy v médiích se přihlásila ma-
jitelka psů s tím, že jí ze dvorku 
utekli na Silvestra,“ upřesnila 
mluvčí blanenských policistů Iva 
Šebková.

Podle starosty Velenova Jana 
Havelky zaútočili psi na stádo 
druhého ledna. „Na jejich pohyb 
mě upozornili lidé. Vzal jsem tedy 
fotoaparát a šel se podívat na mís-
to. Psi tam byli, vyfotografoval 
jsem je a hned začal jednat. Udá-
lost jsem oznámil policii a míst-

ním rozhlasem varoval obyvatele 
obce, ať jsou opatrní a dávají si 
také větší pozor na děti. Navíc 
jsem kontaktoval odchytovou 
službu. Byli jsme domluvení, že 
na zavolání ihned přijedou,“ uvedl 
Havelka. Tato situace panovala až 
do uplynulého čtvrtka, kdy se sta-
rosta dozvěděl, že se druhý ze psů 
vrátil k majitelce.

Policisté v této souvislosti upo-
zorňují zejména chovatele ovcí 
a koz, aby si zkontrolovali, zda 
mají zajištěny výběhy, popřípadě 
stáda na volných pastvinách častě-
ji kontrolovali.  (hrr)

Dva toulaví psi napadli dobytek



Hasiči zasahovali kvůli namrzlé vozovce u dvou nehodHasiči zasahovali kvůli namrzlé vozovce u dvou nehod
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Takový objev je bonus, odměna, která není zaručená a mnohdy se ani nedostaví, říká Jiří Cihlář

Jeskyňáři objevili ve Výpustku nové prostory
Marta Antonínová

Křtiny - Sobota 7. ledna 2012 
se zapíše výrazným písmem do 
historie speleologické skupiny 
Křtinské údolí. Její členové ob-
jevili nové prostory, kterým dali 
jméno Janin dóm. Jak to vlastně 
bylo? Více prozradil Jiří Cihlář, 
jeden z hlavních aktérů celé udá-
losti. 

„V roce 2007 jsme překonali 
zával v chodbě vedoucí k takzva-
nému Salmovu Výpustku, který je 
znám od roku 1923. Začali jsme se 
tedy poohlížet po dalších místech 
možných pokračování jeskyně. 
Kluci našli mimo jiné dvě zasedi-
mentované chodby. Vybrali jsme 

si nejdříve tu, k níž byl snadnější 
přístup. Vedla do masivu směrem 
na Babice. To bylo slibné. Při-
bližně po osmi metrech se začala 
chodba ostře stáčet asi o deva-
desát stupňů a my jsme se asi po 
dalších třech metrech prokopa-
li do známých prostor. Objevili 
jsme, že to nikam nevede,“ řekl se 
smíchem Jiří Cihlář a pokračoval. 
„Druhé místo bylo tam, kde my 
říkáme u Umyvadla. Následova-
la příprava, prokopání přístupové 
chodbičky, abychom mohli trans-
portovat vytěžený materiál, a za-
čali jsme s prací. Sedimenty byly 
hodně mazlavé. Špatně se s nimi 
pracovalo. Pomohli jsme si dvě-
ma transportními lanovkami. Bylo 

zajímavé, že sedimenty nevyplňo-
valy celou chodbu, u stropní části 
byla asi deseticentimetrová meze-
ra, která nám umožňovala podívat 
se vždy alespoň kousek dopředu. 
A jednoho krásného dne proti nám 
vylétl netopýr. To naše naděje ješ-
tě podpořilo. Po pár metrech jsme 
narazili na malou prostoru, snad 
půl metru na metr, kde byl i neto-
pýří trus. Ale skulina u stropu uka-
zovala další možnosti. 

Musím tady připomenout, že 
už skoro třináct let chodíme se 
synem do Výpustku pravidelně 
každou neděli. Sedmého ledna 
jsme šli na další akci. Zatímco ze 
začátku bylo zapotřebí k dalšímu 
postupu zapojit tři lidi, teď, s pro-

Výstava v kř  nském poutním chrámu připomíná kněze - mučedníky

dlouženou trasou, už nás muselo 
být pět. Kopali jsme a když kluci 
nakoukli dopředu, konstatovali, 
že vidí šlápotu. Nebyla to šlápo-
ta, ale vykapaná egutační jamka 
(útvar podobný kráterům, vzniklý 
dopadem kapek ze stropu na ne-
zpevněný sediment). Jasné bylo, 
že kde jsou jamky, musí být i ko-
mín. To nás povzbudilo. Dál jsme 
kopali jen „na klečícího chlapa“, 
abychom byli co nejrychlejší. Asi 
tak dva tři metry jsme naostro 
shrnuli a kluci zavolali, že už mů-
žeme dál. To bylo 7. ledna kolem 
poledne. Prolezli jsme sedmimet-
rový prokopaný úsek, asi osm ná-
sledujících metrů se dalo zdolat 
po čtyřech. Nad námi byl skuteč-
ně komín a před námi tma, místa, 
kam jsme našimi světly nedosví-
tili. Přišla na nás euforie. Byl to 
objev! První pocit byl úžasný!“ 
přiznal Jiří Cihlář.

Desátého ledna se do jeskyně 
vydala početnější výprava. Pozvá-
ni byli všichni, kteří se na práci 
v poslední době podíleli. „Museli 
jsme pořídit prvotní dokumentaci, 
protože co není zdokumentováno, 
jako by neexistovalo,“ řekl Zde-
něk Farlík, který provedl základní 
měření a zhotovil první náčrt ob-
jevených prostor. „Dóm je dlouhý 
asi dvacet a široký téměř patnáct 
metrů. Na výšku má 12,5 metru, 
v nejvyšším bodě odhadujeme 
až osmnáct. Máme z toho velkou 
radost. Vždyť to jsou první vel-
ké objevy ve Výpustku po roce 
1949, kdy Burkhardt „našel“ tak 
zvanou Devátou propast,“ doplnil 
jeskyňář, který Výpustku stále 
věnuje kus práce.

Pokračování tohoto dómu, 
který dostal jméno Janin dóm na 
počest manželek několika obje-
vitelů, není zřejmé. Jsou tam ale 
odtokové kanálky naznačující, 
že sem občas nastoupá voda ze 

Křtinského potoka, takže se dá 
spíše tušit, že je něco i dál.

„Samotná činnost v podzemí 
je důležitější než to, co hledáme. 
Objev je potom bonus – odmě-
na, která ovšem není zaručená a 
mnohdy se ani nedostaví. Nicmé-

ně právě ona touha poznat, je mo-
tor, hnací síla jeskyňářů,“ dodal 
Zdeňka Cihláře. Onou nevyřče-
nou touho speleologů ze skupiny 
Křtinské údolí zůstává znovuob-
jevení tak zvaného Urbánkova 
Výpustku.

Sem lidská noha ještě nevstoupila. Skupina speleologů pronikla do nových prostor jeskyně Výpustek ve 
Kř  nském údolí.  Foto Zdeněk Cihlář

Fotograf. Co není zdokumentováno, jako by nebylo. Fotografování 
v podzemí má svá úskalí a hotové snímky mají historickou hodnotu. 
 Foto Zdeněk Cihlář

Křtiny - Až do konce ledna je 
v křtinském poutním chrámu k vi-
dění výstava o dvou kněžích - mu-
čednících - z naší diecéze. Zájemci 
se mohou seznámit s dokumenty 
o životě, působení a smrti P. Jana 
Buly a P. Václava Drboly. 

Jan Bula, kněz brněnské diecéze, 
byl ve svých jedenatřiceti letech 
20. května 1952 popraven v jihlav-
ské věznici. Byl jedním ze tří kněží 
odsouzených na smrt ve vykonstru-
ovaných soudních procesech, které 
následovaly po známém případu 

„Babice“. Jeho tělo bylo spáleno 
a popel uložen na neznámém mís-
tě. Měl upadnout v zapomnění. Po 
pádu komunistického režimu byl 
však soudně rehabilitován a v roce 
2004 byla zahájena diecézní fáze 
jeho kanonizačního řízení. 

Václav Drbola se narodil roku 
1912 ve Starovičkách nedaleko 
Hustopečí. Po vysvěcení půso-
bil v kněžské službě jako kaplan 
ve Slavkově u Brna, v Čučicích 
a v Bučovicích. Roku 1950 byl 
ustanoven administrátorem far-

nosti Babice u Lesonic. Václav 
Drbola se stal obětí komunistic-
kého režimu, kterému posloužil 
ke kriminalizaci katolických du-
chovních v souvislosti s přípa-
dem „Babice“. Byl odsouzen ve 
vykonstruovaném procesu k trestu 

smrti a 3. srpna 1951 popraven. 
Zcela rehabilitován mohl být stát-
ními justičními orgány až v letech 
1990–1997. 

Výstava je otevřená každý den 
od 7 hodin ráno do západu slunce. 
 (ama)

Tarokový turnaj v Rudce 
vyhrál Josef Bláha

Rudka - Karbaníkům v našem regionu začal „jejich rok“. Již po patnác-
té se sešli na tarokovém turnaji v Rudce u Kunštátu. Ten je prvním pod-
nikem seriálu O pohár povodí Křetínky a Svitavy. Ke stolům se tentokrát 
posadilo 92 hráčů, mezi nimi byly čtyři ženy, nejlpepší z nich devětasedm-
desátiletá Marie Kořínková skončila na 32. místě. Ještě o čtyři roky více 
měl ve svém občanském průkazu zapsány František Wohlgemuth z Brna. 
Nejmladším účastníkem byl devětadvacetiletý Libor Filip z Knínic.

Pomyslnou palmu vítězství si odvezl skoro domácí Josef Bláha z ne-
dalekého Kunštátu. O jeho výhře se rozhodlo ve druhém a třetím kole 
z celkových čtyř. V obou byl jasně nejlepší a náskok udržel, když nako-
nec nahrál 396 bodů. Za sebou zanechal druhého Jana Šnobla z Jaromě-
řic a třetího Bedřicha Těšáka z Brna. Do první desítky se z hráčů našeho 
okresu dostali ještě osmý Štefan Popelka z Blanska, devátý Petr Kulhavý 
z Letovic a desátý Vladimír Bezděk z Velkých Opatovic. „Prostředí hotelu, 
kde se hrálo, bylo velmi příjemné,“ pochválil pořadatele Štefan Popelka, 
který má s organizací podobných turnajů dlouholeté zkušenosti. (bh)

Havárie. Na silnici I/43 u Krhova se na mamrzlé vozovce srazila vozidla Fiat Marea a Peugeot 307. Řidička fi atu i řidič peugeotu byli zraněni, 
peugeot po nárazu skončil v příkopu. * Na silnici ze Sebranic do Kunštátu zasahovali hasiči u nehody kamionu. Na namrzlé vozovce v prudké 
pravotočivé zatáčce v kopci skončil návěs s nákladem 18 tun železného materiálu mimo vozovku. (pš)  Foto HZS JmK

Autobusy už u Metry nezastaví
Blansko - Nemilé překvapení čeká od začátku února letošního roku na 

cestující v Blansku, kteří využívají autobusové zastávky u podniku Metra. 
Tamní malé nádraží končí, protože společnost Metra, na jejímž pozemku 
stojí, se rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu. I přes několik uskutečně-
ných jednání je tento verdikt konečný. 

Musí tak být provedena změna jízdních řádů jak městské hromadné 
dopravy, tak integrovaného dopravního systému. Dopravci ČAD Blansko 
a VYDOS BUS měli od společnosti Metra autobusové nádraží pronajaté. 
V loňském roce ale oba obdrželi od vedení společnosti výpověď, a to bez 
udání důvodu. Přes enormní snahu dopravce ČAD Blansko a také vedení 
tamní radnice nebyla Metra ochotna jednat o prodloužení nájemní smlou-
vy a zachování autobusového nádraží. 

„Bohužel došlo k tomu, že vlastník dal výpověď. Ihned jsme vešli v jed-
nání s IDS a ČAD jako provozovatelem linek. Chtěli jsme tuto záležitost 
řešit, proto jsme hledali další možnosti. Tou je přesunutí zastávky na síd-
liště Zborovce pod obchod. Jiné řešení se nenabízelo. Další zastávka by 
musela být až v Horní Lhotě, vedení linek jinudy nebylo možné,“ upřesnil 
blanenský místostarosta Jiří Crha. Jak dodal, Metra se zřejmě hodlá zba-
vovat části majetku a prodej by se týkal i pozemku pod nádražím. Město 
o jeho koupi ale neuvažuje. „ČAD Blansko nabízel určité varianty, dokon-
ce chtěl platit i zvýšené nájemné, ale výsledek je bohužel takový, jaký je. 
Co se týká jízdních řádů pro Blansko na letošní rok, zůstávají prakticky 
stejné, i rozsah městské dopravy bude zachován.  (hrr)

Radim Hruška

Jedovnice - Policisté na koních 
vyrazili minulý týden na kontro-
lu chatové oblasti v Jedovnicích. 
Zajímali se hlavně o to, jestli jsou 
objekty dobře zajištěné před ne-
zvanou návštěvou.

Jedovnice si nevybrali náhodou. 
Jedná se o častý cíl vykradačů 
chat. Poslední případ se tam ode-
hrál na sklonku uplynulého roku.

„Zloděj vnikl do jednoho z re-
kreačních zařízení nedaleko ryb-
níka Olšovec. Po vypáčení za-
jištěných dveří prohledal objekt, 
odnesl si drobné mince v celkové 
hodnotě asi sto korun a asi tři kila 
zmraženého masa. Celková škoda 
se ale díky poškození dveří vyšpl-
hala na více než šest tisíc korun,“ 

Policisté na koních kontrolovali chaty
popsala blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková. Jak doplnila, zloději 
však z chat často berou i další věci. 
Hlavně zahrádkářskou techniku 
jako jsou motorové pily a sekačky 
nebo i televizory a další vybavení. 
Velké škody způsobují také poško-
zením dveří, oken nebo okenic. 

Blanenským policistům se bě-
hem letošního roku podařilo ně-
které případy objasnit. „Zadrželi 
jsme celkem pět pachatelů. Jeden 
z nich  měl na svědomí vloupání 
například do chat v okolí Velkých 
Opatovic, další zase na Letovic-
ku, u Lhoty Rapotiny a na dalších 
místech okresu. Jeden z těchto pěti 
pachatelů je podezřelý z toho, že 
nelegálně navštívil a odnesl si věci 
dokonce z devíti různých chat,“ 
doplnila Šebková.Při kontrole.  Foto Radim HruškaPři kontrole.  Foto Radim Hruška
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Prrraaavviddla sssouuutìììžže
Podmínkou zaøazení do soutìže je nákup oken nebo 
dveøí v období od 16. 1. 2012 do 30. 3. 2012
od spoleènosti RI OKNA a.s. 
Každý týden od 31. 1. do 3. 4. 2012 losujeme 
jednoho výherce 20 g zlaté cihlièky. Pokud napoprvé 
nevyhrajete, nevadí. Stále zùstáváte v osudí
a Vaše šance na výhru stále trvá v jednom
z dalších losování. Losování probíhá za úèasti notáøe. 
Bližší informace o soutìži naleznete na našich 
stránkách www.ri-okna.cz.

LLLLLOOOOOOOSSSSSSUUUUJJJJEEMEEEKKKKKKAAAAAAAŽŽŽŽŽDDDDÝÝÝÝÝ TÝÝDDDDDEEENNNNNNN!!!
navíc výrazné zimní slevy

Platí od 31. 1. do 3. 4. 2012

Zllaattoo jjaakkkoo pppojjisttka protti kkrrrizii
Zlato patøí k nejstarším prostøedkùm, které lidé 
používají pro uchování hodnoty. V dobì krizí
posiluje svou hodnotu. Majetek uložený ve zlatì
lze zpenìžit kdekoliv na svìtì.
RI OKNA na Vás myslí a nabízejí zlatou cihlièku, 
která mùže být základem Vaší budoucí jistoty.

PARTNERSTVÍ TRVALÉ HODNOTY

Bližší informace
o zimní akci
„Zlatá RI OKNA“
naleznete na adrese:

www.ri-okna.cz

OSLAVANY
Nám. 13. prosince è. 8
664 12 Oslavany
telefon: 546 425 181
volejte zdarma: 800 101 150
e-mail: rioslavany@mail.ri-okna.cz
   608 505 529

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

PAŘEZ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE  DESINSEKCE  DESINFEKCE

www.parez.cz

Volba a pořízení projektu pro
stavbu rodinného domu je sou-
časně s výběrem parcely pro
výstavbu nejdůležitější etapou
rozhodování, které je nutné vě-
novat náležitou pozornost i čas.
V této fázi se to  ž zásadním
způsobem rozhoduje o funkč-
nos   rodinného domku, jeho
kvalitách prostorových i este-
 ckých a hlavně o celkových

nákladech na stavbu rodinného
domu. Proto této fázi přípravy 
výstavby rodinného domku je
nutné ponechat především ná-
ležitý časový prostor.

Již při výběru a pořizování 
parcely pro výstavbu je nutné
rozhodnout o jaký typ stavby
rodinného domku půjde. V sou-
časné době většina stavebníků
rodinného domku preferuje typ
volně stojícího domu v zahradě,
který má nesporně celou řadu
výhod z hlediska kvality bydlení,
ale je náročný na prostor, tj.veli-
kost stavebního pozemku.

Odstupové vzdálenos   od
sousedních parcel by měly být
minimálně 5 m, aby bylo do
obvodových stěn domu obráce-
ných k sousedům možné umís  t
okna obytných místnos  . Odstup
od sousedních parcel je možné
zmenšit na minim. 3 m, ale pak

již nelze do těchto stěn umis-
ťovat okna obytných místnos  . 
Vzdálenost mezi sousedními 
domy má být minimálně 10 m, 
nesmí však být menší než 7 m. 
Podrobněji o podmínkách zá-
stavby pojednává § 44 vyhlášky 
č. 83/76 Sb. o obecných technic-
kých požadavcích na výstavbu ve 
znění pozdějších předpisů. Mimo 
tyto obecné požadavky zjis  me 
na příslušném stavebním úřa-
du regulační zásady, které pla   
pro danou lokalitu či parcelu 
dle schválené územně plánovací 
dokumentace. Většinou se jed-
ná o určení stavební čáry, výšky 
zástavby, tvaru a sklonu střechy, 
procenta zastavění pozemku 
apod.

Trochu opomíjeným typem 
zástavby rodinných domků jsou 
dvojdomky, které jsou vhodné 
zejména tam, kde šířka parcely 
neumožní stavět volně stojící 
dům protože odstupy od hra-
nic pozemku by byly příliš malé 
(tj. pod 4 m).

Pořízení projektu předchází 
rozhodnu   stavebníka pro jaký 
počet osob bude rodinný domek 
určen, zda bude jednogenerační 
nebo dvougenerační a na zákla-
dě vyhodnocení místa stavby 
a stavební parcely se rozhodne-

me zda chceme stavbu přízemní, 
přízemní s obytným podkrovím 
nebo vícepodlažní, podsklepe-
nou částečně nebo zcela nebo 
nepodsklepenou.

Dále pak je nutné rozhodnout 
jak budeme odstavovat osobní 
vozidla, tj. zda chceme garáž, 
dvojgaráž, příp. jen přístřešek 
nebo volné stání na zpevněné 
ploše. Nakonec je vhodné si 
uvědomit jaké budou naše poža-
davky na příslušenství domu, tj. 
dílnu, sklady, hobby místnos  , fi t 
prostory, saunu, vířivé vany nebo 
bazén, venkovní terasy, sportov-
ně rekreační plochy, okrasné za-
hrady a užitkové zahrady a pod.

Po shromáždění všech těchto 
údajů je možné přistoupit k vý-
běru projektu z široké nabídky 
typových projektů, nebo zadat 
vypracování projektu stavby od-
borné projektové fi rmě nebo au-
torizovanému architektovi příp. 
inženýrovi.

Výběr z typových projektů vo-
líme především tehdy, když naše 
požadavky na rodinný dům jsou 
obvyklé jako u ostatních staveb-
níků, máme rovnou nebo mír-
ně svažitou parcelu s vhodnou 
orientací ke světovým stranám 
a parcelu, která je dostatečně 
široká ( nejlépe cca o 10 m širší, 

Výběr a pořízení projektu
rodinného domu

než je šířka zvoleného typového 
domu).

Při výběru projektu z nabídky 
typových projektů se neobejde-
me bez dopracování vybraného 
a zakoupeného projektu projek-
tantem o dokumentaci, která má 
vztah ke konkrétní stavební par-
cele, na níž bude rodinný domek 
postaven, tj. o výkres situace stav-
by s osazením stavby do terénu, 
o projekt přípojek inženýrských 
sí   a napojení na komunikaci, 
příp. projekt oplocení pozemku 
a terénních úprav, zpevněných 
venkovních ploch apod.

Výhodou pořízení projektové 
dokumentace na stavbu rodin-
ného domku výběrem z nabídky 
typových projektů je nesporně 
možnost výběru z několika desí-
tek variantních řešení rodinného 
domku, možnost srovnávání jed-
notlivých řešení rodinného dom-
ku mezi sebou, rychlost pořízení 
dokumentace, její komplexnost 
a správnost řešení z hlediska plat-
ných norem a předpisů a v nepo-
slední řadě i nízké pořizovací ná-
klady na takovou dokumentaci.

Při výběru projektu rodinné-
ho domu se může stát, že námi 
vybraný typ domu je velikos   za-
stavěné plochy a svými rozměry 
vhodný na stavební parcelu, ale 
umístění vstupu a vjezdu, tj. na-
pojení na přístupovou komuni-
kaci, nebo doporučená orientace 
vstupu k světovým stranám je 
nevyhovující. V takovém případě 
mnohdy pomůže pouhé otočení 
domu - „zrcadlový obraz“ projek-

Kupte si špičková plastová RI OKNA
a vyhrajte k nim navíc zlatou cihličku

Firma RI OKNA se již 17 let zaměřuje na výrobu a montáž plastových oken
a dveří ze značkových pro ilů. Pořiďte si RI OKNA v období od 16.1. do 30.3.
a získáte skvělou zimní slevu. Navíc budete každý týden zařazeni do slosování
o zlatou cihličku!RI OKNA představují na našem trhu kvalitu prověřenou časem i stovkami spoko-jených zákazníků. Klíčem k vynikající pověsti plastových oken a dveří společnostiRI OKNA jsou špičkové technologie a systémy kvality. Plastová RI OKNA ani po mno-ha letech neztrácejí svou tvarovou stabilitu a zdravotní nezávadnost. Zároveň si bezohledu na sluneční záření doživotně zachovávají svou barevnou kvalitu.K pomyslným zlatým výrobkům na trhu plastových oken teď můžete získat stej-ně cenný kov. Má podobu zlaté cihličky, která - stejně jako výrobky společnosti RIOKNA - představuje výhodnou doživotní investici. V současném nelehkém obdobíekonomické krize zlato svou hodnotu neztrácí, ale naopak získává! Pokud si v období od 16. 1. do 30. 3. zakoupíte od irmy RI OKNA plastová oknanebo dveře, budete zařazeni do slosování o zlatou cihličku. Losování probíhá každý týden a šance na cennou výhru tak trvá celých 10 týdnů! Bližší informace najdete nawww.ri-okna.cz, nebo na bezplatné lince 800 746 562.

Velký výprodej sedacích souprav od českého výrobce.
Bývalý obchodní komplex Družba 

- nám. Svobody, Blansko
Vchod zezadu z rampy naproti Severce.

NUTNO ZVONIT.

  NOVĚ OTEVŘENO od 23. 1. 2012
Ceny od 4990,- 

Otvírací doba 
po-pá 9.30-17.30, so 8.30-11.00 hod.

Tel.: 775 392 726
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tu. V případě, že naše parcela je 
užší a neumožňuje docílit přede-
psaných odstupů od hranic sou-
sedních pozemků, je možné u ně-
kterých typů domů, při vhodné 
orientaci ke světovým stranám, 
použít zrcadlový obraz. Tím získá-
me po úpravě projekt dvojdomku 
vhodný na dvě sousední parcely. 
Tak vzniká celá řada možnos   a 
variant použi   typových projektů 
pro realizaci rodinného domu.

Typové projekty jsou odzkou-
šené v mnoha realizacích. Mo-
derní dispoziční řešení, účelné 
využi   prostor i este  cké kvality 
domu dávají dobrý předpoklad 
pro kvalitní soudobé bydlení.

Pokud jsou naše požadavky na 
budoucí rodinný dům specifi cké, 
např. potřebujeme postavit ro-
dinný dům v komplikované situ-
aci z hlediska rozměrů, tvaru, či 
svažitos   stavební parcely, nebo 
chceme v rodinném domu i míst-
nos   pro podnikání, příp. provo-
zování některých specifi ckých 

činnos  , zadáme zpracování pří-
slušné projektové dokumentace 
odborné projektové fi rmě, příp. 
autorizovanému architektovi 
nebo inženýrovi.

V takových případech se vět-
šinou nejdříve zpracovává studie 
rodinného domu (někdy i ve více 
variantách), která poslouží i jako 
podklad pro vydání územního 
rozhodnu   a pak následně pro-
jekt pro stavební povolení, který 
se před vlastní výstavbou doplní o 
dokumentaci k provedení stavby. 
Takto zpracovaná dokumentace 
pro stavbu rodinného domu bývá 
podstatně dražší, než projekt za-
koupený z nabídky typových ro-
dinných domů, ale může dobře 
reagovat na specifi cké požadavky 
stavebníka i na specifi ka stavební 
parcely. Může odrážet osobnost 
stavebníka, lépe reagovat na tra-
diční architekturu regionu nebo 
na okolní zástavbu a zakompono-
vání stavby do krajiny. Pokračová-
ní příště zdroj internet
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Pozvánka
Letošní již 15. ročník vyhlášení ankety Nejlepší sportovec 

města Blanska proběhne na kuželně TJ ČKD Blansko ve 

čtvrtek 26. ledna od 16 hodin. Vyhlášeno bude nejlep-

ších 10 jednotlivců, 3 nejúspěšnější sportovní kolek  vy 

a 3 trenérské osobnos   uplynulého roku.

Ceremoniál vyhlašování nejlepších fotbalistů okresu se letos v Blansku mimořádně vydařil

Na trůn usedli Jan Sehnal a Romana Čtvrtníčková
Bohumil Hlaváček

Pokračování ze str. 1
Blansko - Mnohé podobné tele-

vizní pořady by se mohly bez nad-
sázky v Blansku něčemu přiučit. 
Za zmínku stojí také určitě fakt, že 
se tentokrát dostavili osobně všich-
ni vyhodnocení, aby převzali cenu, 
nikdo nikoho nezastupoval. Po-
myslnou třešničkou na dortu byla 
předtočená videoprojekce zdravic 
předních českých umělců, kteří ve 
svých vstupech jmenovitě oceně-
ným gratulovali.

Jak již se stalo tradicí, nejvíce 
prvních míst posbírali zástupci bla-
nenského a boskovického oddílu. 
Na nejvyšší ocenění ale tentokrát 
nedosáhli. Králem okresních fot-
balových trávníků byl vyhlášen Jan 
Sehnal z Ráječka, hráč stejného 
oddílu Martin Bartoš převzal cenu 
čtenářů Zrcadla Blanenska a Bos-
kovicka a po levici Sehnala usedla 
na trůn jako nejlepší žena fotba-
listka Romana Čtvrtníčková z Ra-
kovce Kotvrdovice. Novopečená 
královna měla náročný program. 
Musela časově zvládnout i svůj 
maturitní ples. Ten se naštěstí pro 
ni konal v protějším Dělnickém 
domě. 

Roli favorita v kategorii trenér 
roku potvrdil blanenský Jiří Pokoj. 
Kouč dorostenců, kteří suverénním 
způsobem vyhráli krajský přebor 
a po podzimu jsou v popředí di-
vize, byl evidentně dojatý. „Jsem 
moc rád. Děkuju svým kluků, mys-
lím, že se sešla mimořádná parta,“ 

řekl. Jeden z nich převzal zaslouže-
ně cenu pro nejlepšího dorostence. 
Jan Trtílek je mimořádným střelec-
kým talentem, se kterým už počítá 
trenér mužů Michal Kugler na tes-
tování v zimní přípravě. Nejlepší 
starší žák brankář Jan Matuška, syn 
legendárního rudického kanonýra, 
prošel rovněž blanenskými mlá-
dežnickými týmy. 

Jakub Hlubinka ze Suchého byl 
vyhodnocen jako nejlepší rozhod-
čí. Moderátor se ho optal, jak je 
daleko s angličtinou. Znamená to, 
že má zálusk na pískání meziná-
rodních zápasů? „Každý má velké 

Fotbalista roku 2011Fotbalista roku 2011
1. Jan Sehnal (SK OLYMPIA RÁJEČKO) 
2. Mar  n Sehnal (FK APOS BLANSKO)

3. Antonín Preč (FC BOSKOVICE)  
4. Radek Bezděk (SOKOL BOŘITOV) 

5. Mar  n Bartoš (SK OLYMPIA RÁJEČKO) 
6. Radim Bubeníček (FK APOS BLANSKO)

7. Aleš Petržel (TJ SLOUP) 
8. Ivo Loukota (FK KUNŠTÁT) 

9. Michal Šenk (FK APOS BLANSKO) 
10. Michal Zouhar (SOKOL LIPOVEC)
11. Vítězslav Kotásek (ASK LIPŮVKA)

Fotbalistka roku 2011 Fotbalistka roku 2011 
Romana Čtvrtníčková (RAKOVEC KOTVRDOVICE) 

Dorostenec roku 2011: Jan Tr  lek (FK APOS BLANSKO)
Starší žák roku 2011: Jan Matuška (RUDICE)

Mladší žák roku 2011: Jiří Vorlický mladší (FC BOSKOVICE)
Hráč přípravky roku 2011: Lukáš Vorlický (FC BOSKOVICE)

Osobnost roku 2011: Jiří Vorlický (FC BOSKOVICE)
Trenér roku 2011: Jiří Pokoj st. (FK APOS BLANSKO DOROST)

Rozhodčí roku 2011: Jakub Hlubinka (SUCHÝ)

Cena čtenářů Zrcadla Blanenska a Boskovicka:Cena čtenářů Zrcadla Blanenska a Boskovicka:
Mar  n Bartoš (SK OLYMPIA RÁJEČKO)

Bohumil Hlaváček 

Blanensko a Boskovicko - 
Všechna čtyři mužstva našeho re-
gionu v krajském přeboru naplno 
makají v zimní přípravě, hrají se 
první turnajová i přátelská utká-
ní. Mění se i soupisky. Velké eso 
z rukávu vytáhli funkcionáři Rá-
ječka, kteří přetáhli z hostování 
v Blansku jedovnického Martina 
Sehnala. 

Áčko Blanska trénuje pod ve-
dením Michala Kuglera od začát-
ku ledna. Ten potvrdil Sehnalův 
odchod. „Velice mne to mrzí, ale 
Martinovy důvody chápu. Součás-
tí nabídky byla i zajímavá práce 
a to se v dnešní době neodmítá,“ 
pokyvuje hlavou. Otazníky visí 
rovněž nad Hájkem a Kolářem. 
První z nich by kvůli pracovnímu 
vytížení rád hrál již jen v nižší 
soutěži, druhého láká Rakousko. 
Jasno není ani u Farníka, o které-
ho by Kugler stál, ale jenž zvažuje 
prodloužení hostování ve Vyškově. 
„Kdo nakonec do mužstva přijde, 
ještě není jasno, náš nový manažer 
na tom ve spolupráci s výborem 
intenzivně pracuje, někoho ale již 
předjednaného máme,“ dodal. 

Tým má za sebou zápasovou 
premiéru na turnaji v Líšni. V so-
botu tam prohrál s divizní Bystr-
cí 0:4. „Zjistil jsem, že kondičně 
jsme připravení dobře, herně byl 
ale protivník lepší a vyhrál zaslou-
ženě. Naše sestava byla značně 

Blansko - Jan Sehnal, fotbalista 
okresu Blansko 2011, dosáhl na po-
dobné ocenění poprvé v životě.

Je to pravda?
Určitě. I když jsem se dostal ně-

kolikrát do první jedenáctky, první 
jsem nebyl nikdy.
Čemu to přičítáš?
Ani nevím. Myslím, že jsem 

nijak výjimečný rok neměl. Mož-
ná pomohlo to, že loňský suve-
rénní vítěz a asi nejlepší současný 
okresní fotbalista Bednář už hraje 
v Olomouci a nebyl tak do ankety 
zařazen.

Rok 2011 byl pro tebe ještě ně-
čím výjimečný…

Ano. Začátkem července jsem se 

oženil, stylově na hřišti v Ráječku. 
A teď čekáme narození potomka. 
Bude to kluk, už se těším, jak Lu-
kášovi nazuju první kopačky.

V Ráječku kopeš s bratrem Vít-
kem, teď přibude tře   Sehnal, 
Mar  n…

Moc se těším. Do televizního 
rozhovoru po derby s Blanskem 
jsem řekl, že jsme spolu nikdy ne-
hráli. To se teď napraví. Věřím, že 
dá za Ráječko hodně branek.

Dovol mi, abych   jménem čte-
nářů Zrcadla pogratuloval k pr-
venství a popřál hodně úspěchů…

Děkuji, věřím, že bude všechno 
vycházet aspoň tak, jako doposud. 

 Bohumil Hlaváček 

kombinovaná, přesto mne zejmé-
na hra obrany potěšila. Líbil se mi 
i gólman Juran,“ zhodnotil zápas 
kouč Kugler. 

Hlavním trumfem Ráječka 
bude pro jaro již zmíněný Martin 
Sehnal. Jinou výraznější posilu za-
tím trenér Lubomír Zapletal nemá. 
„Počítat už nemůžeme s dlouho-
letým kapitánem Josefem Maš-
kou, který ukončení činnosti od 
jara avizoval. Skončil u nás také 
gólman Rettegy, do Rakouska se 
chystá Petr Starý,“ prozradil od-
chody. Jak uvedl, rád by do sesta-
vy postupně zabudovával některé 
hráče béčka a dorostence. Také 

Ráječko bude hrát turnaj v Líšni. 
„Ale na rozdíl od Blansko takzva-
ný béčkový, kde hrají týmy nižších 
krajských soutěží. Loni se nám to 
osvědčilo,“ poznamenal

Také Boskovice budou muset 
zvolit pro jaro nového kapitána. 
„Pavel Martínek se rozhodl skon-
čit, jak vysvětlil, má jiné priority 
než fotbal. Jeho rozhodnutí musí-
me respektovat, avizoval je dlouho 
dopředu. Obejít se budeme muset 
také bez Ošlejška, i jeho zlákaly 
rakouské peníze,“ prozradil pre-
zident klubu Jiří Vorlický. Ten 
očekává návrat hráčů, kteří dlou-
hodoběji laborovali se zraněními. 

I on počítá s dalšími dorostenci, 
kterým chce dát šanci v prvním 
mužstvu. Návrat do sestavy ne-
vylučuje ani on osobně, angažmá 
v Březové skončil. Boskovice 
budou hrát v zimě domácí turnaj 
Dahepo Cup.

Nový trenér Rájce-Jestřebí 
Jaroslav Málek buduje nový tým. 
„Několik hráčů odešlo s duem Zá-
leský a Bureš do Slatiny, bohužel 
měli tak postavené smlouvy a my 
je musíme pustit. Hrát u nás nebu-
dou ani dvě hlavní opory Macík 
a Ostrý. Kam mají namířeno, ne-
tuším,“ uvedl. Podařil se mu ale 
husarský kousek. K návratu do 
Rájce přemluvil jednoho z nejlep-
ších hráčů klubové historie Ondře-
je Čepu. „Jeho uvolnění z angaž-
má v Černé Hoře je domluveno,“ 
je spokojen s posilou, která určitě 
naláká diváky. Kopačky se rozho-
dl po dvouleté pauze obout také 
další velezkušený stoper Radek 
Pavlík, brankář Polák nakonec 
zůstal ve Sloupu. „Z podzimního 
kádru můžeme počítat například 
se Sedlákem, Holým či Macháč-
kem, zbytek budeme doplňovat 
z dorostenců. Někoho dalšího ale 
ještě určitě budeme potřebovat, 
intenzivně se na tom pracuje. Uvi-
díme, kdo bude volný až ostatní 
budou uzavírat soupisky,“ plánuje 
Málek, který by rád pro Rájec za-
choval krajský přebor. Tým se na 
žádný turnaj nepřihlásil, přípravné 
zápasy ale již má sjednány.

Přestupová bomba: Sehnal míří do Ráječka Fotbalista okresu 2011 
očekává narození potomka

plány. Momentálně jsem zařazen 
do výcvikového programu roz-
hodčích, v něm po nás angličtinu 
chtějí,“ smál se Jakub Hlubinka. 
Připustil, že by ho lákalo řídit ligu. 
„Ale jsem skromnější. Když se do-
stanu třeba do divize nebo MSFL, 
budu spokojen,“ připustil bratr na-
stupující cyklistické hvězdy Nikoly 
Hlubinkové.

Jiřího Vorlického, který získal 
ocenění jako osobnost roku, potě-
šila samozřejmě i první místa synů. 
Jiřího juniora mezi mladšími žáky, 
Lukáše v kategorii přípravek. „Ne-
přeceňuji to ale, teprve čas ukáže. 

Možnost dalšího rozvoje jim jako 
rodiče samozřejmě chceme v ma-
ximální možné výši dát,“ uvedl. 
Oba boskovičtí talenti již jezdí na 
vybrané turnaje i do Zbrojovky 
Brno, o Lukáše je zájem i z nej-
prestižnějších klubů. „Do konce 
žákovské kategorie bych je však 
rád udržel v Boskovicích. Pokud 
nebude nutné, aby přestoupili, rád 
bych dohlížel na jejich růst sám. 
My bychom chtěli, aby pro ně ne-
byl fotbal na prvním místě, aby tam 
byla rodina, škola a zdraví,“ usmí-
val se hrdý otec, který je pro kluky 
největším vzorem. 

Na ceremoniálu se bavili i ti, kte-
ří na něj přišli jako na kulturní akci. 
Jan Mlčoch, alias Karel Gott Revi-
val a adamovská zpěvačka Adéla 
Grimová obecenstvo nadchli, za-
ujala i barmanská show a několik 
vystoupení blanenských cvičenek. 
Moderoval Vladimír Vlach, známý 
z televizního vyhlašování losování 
Sportky. Při rozlepování obálek se 
vystřídali politici, sponzoři, fot-

baloví funkcionáři i hráči, mezi 
nimiž nechyběl ani brankář Jaro-
mír Blažek, který začínal s kopa-
nou v Blansku. Překvapení čekalo 
starostu Lubomíra Toufara, který 
v obálce jméno prvního nenašel. 
Díky vtipnému nápadu ho nahradi-
la z plátna kina Adéla Gondíková, 
která jméno Honzy Sehnala ozná-
mila. Večer ukončil raut za dopro-
vodu cimbálu v předsálí kina.

Přestupová bomba. Mar  n Sehnal, který byl v anketě vyhlášen jako druhý 
v pořadí, míří do Olympie Ráječko.  Foto Bohumil Hlaváček

1 Trenér roku. Kouč dorostenců Blanska Jiří Pokoj získal cenu pro nejlepšího trenéra. 2 Mládí vpřed. Rozhodčím roku byl vyhlášen Jakub Hlubinka. 3 Cena čtenářů. Nejvíce hlasů dostal v hlasování čtenářů Zrcadla Mar  n Bartoš 
z Ráječka. 4 Triumf. Otec a synové Vorlič   získali tři ocenění. 3x foto Bohumil Hlaváček a Vladimír Kristýn

Cenu Janu Sehnalovi předali starosta Blanska Lubomír Toufar (vlevo) a Jaromír Blažek.  Foto Bohumil Hlaváček

Opory. Ráječko bude silné. Zleva posila do útoku Mar  n Sehnal a stávající 
pilíře sestavy Mar  n Bartoš a Jan Sehnal. Foto Bohumil Hlaváček
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Hlasujte ve tená ské anket  o nejlepšího sportovce okresu za rok 2011
Také letos m žete hlasovat v anket  tená  Zrcadla Blanenska a Boskovicka o nejlepšího sportovce roku 2011. Vyberte první t i podle vašeho uvážení a na p iloženém kuponu zašlete na adresu naší blanenské redakce 

nebo e-mailem ve formátu nap . 1.2, 2.8, 3.10, kde íslo p ed te kou je po adí a za te kou íslo sportovce na fotogra  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 t i místa – nejde napsat jen prvního. Vylosovaní tená i budou pozváni na slavnostní vyhlášení, jehož termín a místo konání budou v as up esn ny.

1 David Bedná
fotbal

2 Št pán Havlí ek
baseball

3 Nikola Hlubinková
cyklistika

4 Marie Jir šková
stolní tenis

5 Jan Kohut
atletika

6 Václav Kolá
biketrial

7 Radim Ková
cyklistika

8 Silvie Rybá ová
plavání

9 Patrik Šebek
inline hokej

10 Dominik Špa ek
plavání

SPORTOVEC OKRESU 2011

1.

2.

3.

Jméno hlasujícího:

Adresa:

Telefon:

Plavci zahájili jarní sezonu 
na Hustopečském džbánku

Hustopeče - Závodníci z osmi moravských oddílů se sešli minulou so-
botu v hustopečské čtyřdráhové pětadvacítce na tradičním již 19. ročníku 
Hustopečského džbánku. Plavci těmito závody každoročně zahajují jarní 
sezonu. Jako hlavní závod se plavaly prsařské tratě. V mladším žactvu to 
byla padesátka a ve starším žactvu stovka. Blanenští plavci sestavili ze 
všech zúčastněných oddílů nejpočetnější družstvo a odvezli si po právu 
nejvíce medailí. Jen zlatých bylo čtrnáct. 

Hned třikrát se objevil na nejvyšším stupínku Dominik Špaček. Dvě 
zlaté získali Petra Pokorná a Michal Vencel, po jedné brali Kateřina 
Bachratá, Viktorie Grmelová, Hana Kopřivová, Bára Pokorná, Jan Hort, 
Radek Burian a Štěpán Pokorný. Velmi úspěšné byly také blanenské šta-
fety na 4x50 m kraul. V mužích se na stupně vítězů dostaly obě štafety 
A i B. Silnější sestava ve složení Vencel, Špaček, Hort a Přikryl zvítězila 
s náskokem jedné délky bazénu a sestava B ve složení Burian, Odehnal, 
Chemčuk a Kocián obsadila třetí příčku. Děvčata štafety A Kopřivová, 
Pokorná P., Zamazalová a Pokorná B. dohmátla dva metry za vítěznou 
domácí štafetou. 

Při vyhlašování vítězů hlavního závodu si pro džbánek přišel již po-
čtvrté Dominik Špaček. Další si rozdělily Hustopeče, Uherský Brod, Ho-
donín a dva putovaly do Boskovic zásluhou Andrejky Husovské a Filipa 
Tlamky. Boskovice byly druhým nejpočetnějším družstvem na závodech 
a deset zlatých pro ně vybojovali Anna Tlamková, Andrea Husovská po 
třech a Jakub David a Filip Tlamka po dvou. V tradičním srovnání Blan-
ska a Boskovic porazili blanenští plavci boskovické v celkovém součtu 
medailí 39:27 a v počtu džbánků z hlavního závodu byl poměr 2:1 ve 
prospěch Boskovic. (vv)

Kateřina Bachratá.  Foto Věra VencelováKateřina Bachratá.  Foto Věra Vencelová

Extraliga v kolové začala
Svitávka, Šitbořice - Začala extraliga v kolové. V letošním ročníku 

startují dvě dvojice ze Svitávky. Za SC nastupují Pavel Loskot a Jiří Hr-
dlička a barvy MO v této soutěži hájí dvojice Milan Novák, Pavel Vitula. 
„Radim Hasoň má zdravotní problémy, dohodli jsme se proto s Pavlem, 
že letos budeme hrát spolu,“ vysvětlil nové složení elitní dvojice Jiří 
Hrdlička. 

V prvním kole, které se hrálo v sobotu ve Svitávce, si nevedla špatně, 
když podlehla jen Favoritu Brno a skončila druhá. „Sehráváme se jen asi 
dva měsíce, ještě toho máme dost vypilovat a tak tato příčka není určitě 
špatnou výchozí pozicí do dalších bojů,“ pochvaluje si. A druhý pár? 
„Nám se tolik nedařilo jako parťákům z SC, ale jelikož jsme do soutěže 
nastoupili po roční pauze, prozatímní čtvrté místo není zase tak špatné,“ 
uvedl zadák MO Pavel Vitula.

Hned v neděli odjely týmy ze Svitávky na první kolo kategorie U23 
do Šitbořic, kde mezi deseti páry hrály hned čtyři jejich dvojice. Vyhráli 
domácí, hned za ně se seřadily všechny týmy ze Svitávky.  (bh, pz)

Bohumil Hlaváček
Pavel Šmerda

Blansko, Boskovice - Interní 
souboj mezi boskovickou Miner-
vou a blanenskými Dynamiters 
v krajské hokejové lize pokraču-
je. Pozice v tabulce si opět oba 
celky prohodily. Blansko dvakrát 
prohrálo, naopak jejich rivalo-
vé se v obou případech radovali 
z výher.

HC Uherský Brod – Dynami-
ters Blansko HK 2:0 (0:0, 1:0, 
1:0).

Oba týmy začaly opatrně, ani 
jeden si nevytvořil výraznější 
šanci. O osudu utkání se roz-
hodlo v pětatřicáté minutě, kdy 
se domácí po sporné ofsajdové 
situaci dostali do vedení. To jim 
vydrželo až do samotného závěru. 
Blansko se pokusilo o vyrovnání 
při power play, inkasovalo ale 
do prázdné branky. „Zápas se mi 
hodnotí těžko. Ale když nedáte 
gól, nemůžete vyhrát. Byli jsme 
kompletní, na oslabenou sestavu 
se vymlouvat nemůžeme,“ při-
znal pokorně trenér Dynamiters 
Petr Drahovzal.

Blanenš   hokejisté prohráli doma s lídrem a v Uherském Brodě

Boskovice si připsaly šest bodů

SK Minerva Boskovice – HK 
Kroměříž 5:2 (1:1, 1:1, 3:0), 
Okénka 2, Honzek 2, Prachař.

Domácí v úvodním dějství ved-
li, hosté ale stačili dvěma bran-
kami odpovědět. „O výsledku 
zápasu se rozhodlo v závěrečné 
třetině, kdy jsme nastříleli Kromě-
říži v průběhu prvních čtyř minut 
tři branky a hosté se již na zvrat 
nezmohli,“ řekl trenér Boskovic 
Tomáš Zeman. 

Dynamiters Blansko HK – HC 
Moravské Budějovice 2:9 (0:2, 
1:4, 1:3), Pazdera, Hrůza.

Blansko nastoupilo do utkání 
s viditelným respektem. A záhy po 
zásluze inkasovalo. Krátce nato 
přišel výpadek proudu a stadion 
potemněl na dobrých deset minut. 
Domácí ale neplánovaný odpoči-
nek neprobudil. Zápas měl i na-
dále jednoznačný průběh. Pouze 
v úvodu druhé třetiny snížil na 1:2 

Pazdera, jiskřička naděje ale záhy 
zhasla. Trefovali se jen Budějovič-
tí, druhou blanenskou branku dal 
Hrůza až osm minut před koncem 
za jasného vedení hostů.

Warrior Brno – Minerva Bo-
skovice 2:4 (1:1, 0:0, 1:3), Karný 
2, Komínek, Maksa. 

Boskovice vedly brankou Kar-
ného, domácí srovnávali před 
první pauzou. Brňané pak ve dru-
hé dvacetiminutovce ovládli hru, 
branku ale dát nedokázali. To se 
jim povedlo až ve 44. minutě Bed-
nářem. Boskovice však dokázaly 
zabrat a dvěma góly otočily skóre 
ve svůj prospěch. Pečetící čtvr-
tou trefu zaznamenal v poslední 
minutě při domácí power-play do 
prázdné opět Karný.
  1.  M. Budějovice  18  15  0  3  0  136:52  48 
  2.  Uh. Ostroh  18  11  3  0  4  63:39  39 
  3.  Brumov  17  12  1  0  4  68:55  38 
  4.  Boskovice  17  9  1  0  7  63:58  29 
  5.  Kroměříž  17  7  2  2  6  71:69  27 
  6.  Blansko  17  8  0  2  7  58:65  26 
  7.  Warrior  17  7  1  1  8  59:68  24 
  8.  Plumlov  17  6  1  3  7  65:80  23 
  9.  Uh. Brod  17  6  1  0  10  57:68  20 
  10.  V. Meziříčí  17  1  4  2  10  62:93  13 
  11.  Uničov  17  4  0  0  13  51:71  12 
  12.  Velká Bíteš  17  3  0  1  13  44:79  10 

Blansko - Moravské Budějovice 2:9.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Moravské Budějovice 2:9.  Foto Bohumil Hlaváček

Blansko - I když hráči blanen-
ského oddílu odjížděli na krajské 
přebory jednotlivců bez svých nej-
lepších Dudíka a Jirůškové, v silné 
konkurenci se neztratili. Ve smí-
šené čtyřhře dosáhli dokonce na 
příčku nejvyšší. Postaral se o to pár 
Petra Suková a Pavel Voráč.

Blanenská dvojice šokovala 
všechny hned v prvním kole, když 
dokázala porazit druhý nasazený 
pár Ryšavý, Babáková z Moravské 
Slavie Brno 3:2 na sety. Toto vítěz-
ství ji nakoplo ke spanilé jízdě. Ve 
čtvrtfi nále si poradila hladce 3:0 
s párem Mikeska, Kmeťová 3:0, při-
čemž Kmeťová vyhrála soutěž žen 
a Mikeska je třetiligový hráč Hodo-
nína. I v semifi nále byl v hlavní roli 
opět blanenský pár, který tentokrát 
těsně 3:2 zvítězil nad další favori-
zovanou dvojicí Novák, Blechová. 
Titul pak získal bez boje, fi náloví 

soupeři Handl a Hájková vzdali pro 
zranění partnerky. Další blanenské 
páry Kvíčala, Hrouzová a Kutil, 
Hrbáčková bohužel neprošly přes 
první kolo.

Ve dvouhře mužů se ze základ-
ních skupin podařilo postoupit 
pouze Aleši Přikrylovi a Davidu 
Kvíčalovi, oběma ze druhého mís-
ta. Pavel Voráč obsadil s bilancí dvě 
porážky a jedno vítězství třetí mís-
to ve skupině. Libor Kutil odešel 
třikrát poražen, ale předvedeným 
výkonem rozhodně nezklamal. 
Aleš v boji o postup mezi 16 nej-
lepších porazil 3:1 Štofku z Lanž-
hota, v zápase o osmičku pak smetl 
3:0 Šenkapoula, který hraje 1. ligu 
za Tišnov. Stopku mu až v boji 
o semifi nále vystavil hráč stejného 
klubu Lukáš Svoboda.

Ještě lépe se vedlo Davidu Kví-
čalovi. V boji o postup mezi šest-

náct oplatil sobotní porážku Bízovi 
z MS Brno, když zvítězil 3:2, pak 
si snadno 3:0 poradil s Mockem 
z Hodonína, a to nejlepší si schoval 
do čtvrtfi nále, když 3:0 smetl prvo-
ligového hráče MS Brno Ryšavého. 
Katem blanenských hráčů se bohu-
žel stal tišnovský Svoboda, který 
po Přikrylovi porazil poměrem 3:1 
i Kvíčalu. Ten se přes prohru kvali-
fi koval na mistrovství republiky. 

Mezi ženami ze zakladni skupi-
ny postoupila pouze Lenka Hrou-
zova s bilancí dvě vítězství a jedna 
porážka. Stejný poměr už nestačil 
na postup Petře Sukové, které schá-
zel pouze jeden set. Ve čtvrtfi nále 
si Hrouzová nevedla vůbec špatně, 
favorizované Hájkové z MS Brno 
podlehla nejtěsnějším rozdílem 
2:3.

Ve čtyřhře Voráč s Kutilem vy-
padli v prvním kole. Lépe se dařilo 

Přikrylovi s Kvíčalou. Ti dokráčeli 
až do semifi nále, kde nestačili na 
pár tvořený hodonínským Nová-
kem a Svobodou z MS Brno, kte-
rému podlehli 3:1.

V sobotu před nedělními přebo-
ry jednotlivců v dalším kole 1. ligy 
žen uhrála velmi důležitou remí-
zu 5:5 děvčata TJ ČKD Blansko 
na stolech SKST Hodonín B a ve 
vyrovnané tabulce drží stále třetí 
místo. Skvěle opět zahrála Marie 
Jirůšková, která ani jednou neza-
váhala. Důležitý bod přidala Petra 
Suková. Stejný den se dařilo i mu-
žům ve 2. lize. Odnesla to po vý-
hře 10:5 Moravská Slavia Brno B. 
Skvělí domácí hráči Luboš Dudík a 
Aleš Přikryl neprohráli ani jednou, 
jeden bod přidal i Pavel Čák. Po-
dařilo se zvítězit i v obou úvodních 
čtyřhrách, což bylo pro vývoj zápa-
su velmi důležité.  (bh, vor)

Suková s Voráčem jsou přeborníky kraje



Novibra Boskovice s.r.o. patří do meziná-
rodního koncernu firmy RIETER, který za-
ujímá přední postavení ve světě ve výrobě 
strojů pro textilní a automobilový průmy-
sl. Hlavním výrobním programem Novibry 
je výroba vřeten pro textilní a dopřádací 
stroje, ale také výroba a montáž klíčových 
komponentů pro komplexní konstrukční 
skupiny textilních strojů. 

Kdo hledá nové zaměstnání obraťte se na nás!

Nabízíme:

Smluvní mzdu 
Týden dovolené navíc
Pružnou pracovní dobu
Odměnu před dovolenou a vánočními svátky
Závodní stravování
Zaškolení, profesní růst
Perspektivní zaměstnání v rozvíjející se firmě Novibra Boskovice s.r.o., patřící do mezinárodního koncernu 
firem Rieter

V současné době hledáme zaměstnance pro tyto profese:
Zaměstnance úseku obchodu a marketinku - regionálního prodejce 

Požadujeme:

Vzdělání ÚSO nebo VŠ strojní nebo textilní
Velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem
Znalost ruského jazyka výhodou 
Zkušenosti v obchodním jednání
Zkušenosti s technologií dopřádacích strojů vítána
Znalost práce s PC
Ochotu cestovat

Jako osobní předpoklad očekáváme: 
organizační schopnosti, samostatnost jednání, schopnost komunikace, kultivované vystupování, ochotu učit se novým 
věcem z technické oblasti i práce na PC.

Náplň práce: 
Spolupráce se současnými prodejci s cílem budoucího převzetí vybraného zahraničního regionu. Hlavní zemí regionu je 
Pákistán. Seznámení se s daným regionem, získání přehledu o zákaznících, stavu projektů v daném regionu a postupné 
přebírání zákazníků v dané oblasti. Analýza trhu s ohledem na vývoj trhu, konkurenci, zákazníky.

Do výběrového řízení zařazujeme na základě profesního životopisu v českém a anglickém jazyce, kopie 
nejvyššího dosaženého vzdělání a fotografie. 

Bližší informace k inzerovaným profesím poskytneme na těchto kontaktech:

Kontaktní adresa: Na Kamenici 2188, 680 01 Boskovice
Telefonické informace poskytneme na čísle 516 528 128 

nebo e-mail: personal@novibra.com
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Pronajmu byt 3+1 v Jedovni-
cích. Zařízený.  Tel.: 777 174 648.

Prodám z rodinných důvodů 
pěkný družstevní byt 3+1 po re-
konstrukci v Boskovicích, I. podla-
ží, ul. Otakara Kubína. Byt má ve-
likou kuchyň, komoru, dvě slunné 
lodžie, plynový kotel. Je na tichém 

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce

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.

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

Seifertova 13

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

VZPOMÍNKA

pan 

Chcete vylepšit svúj rodinný 
rozpočet? Máte organizační schop-
nosti? Práce na vedlejší, hlavní 
pracovní činnost. Informace tel.: 
608 103 104. Prudil

místě, velmi výhodně situován. 
Cena dohodou. Tel: 606 253 545.

Prodám motocykl JAWA 350 
ccm typ 634-5, rok výroby 1976 s 
platnými doklady a prošlou STK, 
dobrý stav. Cena: 12 000 Kč. Pro-
dám motocykl SIMSON S 51 En-
duro, rok výroby 1990, objem 50 

ccm s platnými doklady 
a STK do  května 2012, 
dobrý stav. Cena : 12 000 
Kč Telefon: 723 967 473. E-
mail : 123pava@seznam.cz

Prodám RD 6+1 v Brně, 
řadovku, 3 patra plus sute-
rén, garáž, zahrádka před 
i za domem-vhodný k pod-
nikání, cena k jednání 5,5 
mil. A též prodám RD 3+1 
ve Skalici se zahradou, po-
sezením, pergolou. Cena do-
hodou. Tel: 777 357 621.

Prodám použité dveře: 1x 
vchodové pravé 80 cm, cena 
1 500 Kč, 1x interiérové levé 
80 cm, prosklené, cena 650 
Kč, 1x interiérové levé 60 cm, plné, 
cena 350 Kč. Tel.: 777 964 213.

Prodám cihlový RD 5+1 Ráječ-
ko, dům je s garáží a terasou, bez 
zahrady, ihned obyvatelný. Cena 
990 000 Kč.   Tel.: 725 053 848.

Nabízím prodej nového, nad-
standartního bytu 2+kk (42 m2) 
v Blansku – Sever. Ve 3 p., proslu-
něný, vybaven kuchyňskou linkou s 
vestavnými spotřebiči. Cena: 1 400 
000. Bez RK. Dohoda možná! 
Bližší info na tel.: 777 977 064.

Prodám 150 kg konzumních 
brambor (bio), odrůda Krone 

a Adéla, 6 kč/kg, možno i po men-
ším množství.  Tel.: 724 893 807.

Koupím pšenici a ječmen 15q. 
 Tel.: 723 830 686.

Pronajmu byt 2 + 1 v Boskovi-
cích v klidné části u centra, 60 m2, 2 
x sklep, 2 x balkon, po čátečné re-
konstrukci. Cena: 6 000 Kč nájem + 
2 600 Kč inkaso.  Tel.: 732 586 038. 

Pronajmu domek 1+1  v Bos-
kovicích částečně zařízený. 

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

nutno vidět, cena dohodou. Tel.: 
777 089 555.
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Děkujeme našim sponzorům
Ekonomická krize, nárůst cen, zvyšování DPH… Tato slova slýchá-

me dnes a denně z rozhlasu i televize, ve všech pádech jsou skloňována 
v denním tisku. Proto si velmi vážíme všech lidí, kteří v dnešní nejisté 
době nemyslí jen na sebe a snaží se pomáhat ostatním.

Stalo se již tradicí, že naši MŠ, ZŠ a PrŠ v Boskovicích navštívili zá-
stupci brněnské fi rmy Delikomat, aby splnili žákům jejich vánoční přá-
ní. Všem dětem přivezli dárečky, o které si napsaly. A co si děti přály? 
Hračky, kosmetiku, knihy, sportovní potřeby, stříbrné šperky, CD a DVD, 
fl ešky do PC. Děti na oplátku věnovaly zaměstnancům fi rmy přáníčka 
a dárečky, které vyrobily se svými učiteli v hodinách pracovních činnos-
tí. Děkujeme manželům Dziubanovým a všem pracovníkům Delikomatu, 
neboť i letos dokázali rozzářit dětské oči štědrou nadílkou. 

 J. Kiršnerová a I. Staffová

Novoroční koncert sborů
Základní škola Černá Hora uspořádala ve čtvrtek 5. ledna Novoroční 

koncert, který se uskutečnil v kostele sv. Vavřince. Posluchačům se před-
stavily dva pěvecké soubory. Koncert zahájil pěvecký sbor černohorské 
základní školy. Děti přednesly vánoční básně a zazpívaly známé i méně 
známé české a moravské koledy. Starší žáci a žákyně sboru pak potě-
šili publikum vánočními písněmi, které ještě více umocnily novoroční 
atmosféru ve vyzdobeném kostele. Celý koncert vyvrcholil vystoupením 
souboru Nota Gymnázia Boskovice, který přednesl Rybovu Půlnoční mši 
doprovázenou malým komorním orchestrem. Děkujeme všem účinkují-
cím za krásný kulturní zážitek, který si bezesporu odnášel každý návštěv-
ník kostela. Výtěžek z koncertu bude věnován černohorské farnosti jako 
poděkování za možnost uskutečnění této kulturní akce.  Jana Kubelková

Skřítci vítali budoucí prvňáčky
„Kdepak máme nějakého malého skřítka? Je tady někde budoucí prv-

ňáček?“ Tato zvolání se ozývala v pondělí 16. ledna odpoledne v prosto-
rách Základní školy v Lipovci, kde v tuto dobu probíhal zápis budoucích 
žáků do 1. třídy. A byl to zápis nevšední – skřítkovský. Budoucí prvňáčky 
a jejich rodiče přivítali dva skřítci (žákyně 4. třídy), kteří jakoby vypadli 
z obrázku v učebnici matematiky. Budoucí žáčci potom s paní učitelkou 
Zdeňkou Tichou, která celý zápis připravila, plnili plno úkolů – počítali 
čokoládové penízky (které potom dostali za odměnu), určovali barvy ob-
lečení skřítků (jednoho papírového skřítka s lucerničkou si také odnesli 
na památku), poznávali písmenka a číslice, říkali básničky, zavazovali 
mašličky, malovali obrázky... 

Úkolů byla spousta, ale všech 15 předškoláků se opravdu snažilo 
a výsledky jejich úsilí byly velmi pěkné. Proto nakonec všichni dostali 
od skřítků drobné dárky – balonek, pexeso, pastelky a balíček cukrovi-
nek, aby na svůj první vstup do „velké školy“ vzpomínali dlouho, rádi 
a s úsměvem.

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat i všem ostatním učitelům 
školy, kteří pomáhali s přípravami zápisu, a žákům ze 7. a 9. třídy, kteří 
připravili opravdu velmi pěkné papírové skřítky s lucerničkami pro své 
budoucí malé spolužáky.  Hana Buchtová, zástupkyně ředitele školy

Knihovna plná hraček
Knihovna ve Veselici se na celý jeden měsíc zaplnila hračkami. V so-

botu 14. ledna tam byla zahájena výstava „Kdo si hraje, nezlobí“. A co 
mohli děti i dospělí vidět? Například kolekci panenek Barbie v dobových 
kostýmech zapůjčenou z knihovny Mokrá-Horákov. Malí čtenáři této 
knihovny věnovali své panenky, se kterými si již nehrají a paní Koplová 
z Mokré jim ušila krásné kostýmy. Panenky představují historické po-
stavy – svatou Ludmilu, svatého Václava, císařovnu Alžběta a další. Na 
policích a v regálech s knihami se také zabydlely panenky a sbírka kaš-
párků. Dospělým návštěvníkům se však nejvíce líbily stavebnice Merkur, 
sbírka angličáků, medvídci, kuchyňka, dřevěné hračky, tanky, letadla 
a mnohé další. Měli tak možnost zavzpomínat na svá dětská léta. Největ-
ší úspěch pak sklidilo kolejiště s vláčkem, domečky i nádražím, které na 
výstavu zapůjčil a nainstaloval pan Zajíček z Vavřince. Vláček byl neu-
stále v obležení dětí a tatínků. Součástí slavnostního zahájení výstavy byl 
i krátký kulturní program, na kterém zazpíval Alois Trávníček z Blanska 
a na saxofon zahrála a ještě i zazpívala Laura Jirků z Blanska. Sobotní 
odpoledne ve společnosti hraček se vydařilo a pokud budete chtít výstavu 
navštívit i vy, máte možnost až do 17. února vždy ve čtvrtek od 15.30 do 
18.30 hodin.  Olga Hájková, knihovnice

Triangl na FIS Marathon Cupu
Dešifrovat honosný titulek bude úplně snadné. Vysvětlení zní - pět nad-

šenců z občanského sdružení Triangl při rájeckém gymnáziu se vydalo 
na Jizerskou padesátku. Vzhledem k tomu, že se zdaleka nejednalo o je-
jich premiéru, diskuze o tom jak a o kolik překonat osobní rekordy nebra-
ly konce. „Docela by mne potěšilo, kdybychom si zachovali i pro příští 
rok právo startu ze čtvrté vlny, což by předpokládalo čas pod pět hodin 
a nezaostat za vítězem více než dva tisíce tři sta míst,“ řekl na startovní 
čáře a tedy ještě s humorem Ondra Holomek, lídr rájeckého týmu. 

Plán není dogma, museli si nejen reprezentanti rájeckého gymnázia 
říci určitě velice záhy po startu. Z velkoplošné obrazovky, která divákům 
na stadionu v Bedřichově přibližovala průběh bojů na špici závodu, bylo 
zřejmé, že ti z elitních závodníků, kteří přijali úkol táhnout celé startovní 
pole, zastávají současně úlohu rolby prohrnující zavátou stopu. 

Těm, kteří na svých bedrech nesli tíhu čtyřmístných startovních čísel, 
by však zřejmě řeč o jakékoliv stopě zněla jako rajská hudba. Potvrzovali 
to všichni, které moderátor závodu za cílovou čárou průběžně oslovoval. 
Uspokojení, úleva, ale i částečné rozčarování z nepřízně počasí a z tra-
tě, o jejíž kvalitě se někteří vyjadřovali téměř nepublikovatelnými slovy. 
Vyhodnotit tyto informace by pro odborníka mělo být poměrně snadné. 
„Musím přiznat, že jsem roli vedoucího týmu v této fázi ke své vlastní 
škodě odborně nezvládl,“ smál se Ivo Grim, který se pokoušel vytvá-
řet svým svěřencům po dobu pobytu v Jizerkách téměř rodinné zázemí. 
„Když začaly na světelné tabuli naskakovat dojezdové časy kolem čtyř 
a půl hodiny, vybojoval jsem si výhodnou pozici u mantinelu, zvedl foto-
aparát do pohotovostní polohy a čekal. Bohužel však ještě téměř hodinu 
a půl,“dodal „sportovní manažer“. 

K šílenému boji s oraništěm namísto běžeckých stop, s nepřízní po-
časí a k opakovanými úvahám o dobrovolném konci tohoto trápení se 
po protnutí cílové pásky přiznali všichni ráječtí borci. Přibylo i roz-
čarování z naprosto zbytečné investice do profi mazání přijatého před 
startem za patřičný obnos od nejmenované fi rmy světového jména. Až 

hlavy vychladly a dech se zklidnil, nakonec se všichni shodli. Namazat 
na Jizerskou padesátku, to se fakt musí umět. Takže další pokus – leden 
2013. Doufáme, že vedle absolventů a pedagogů našeho gymnázia bu-
dou stát příště na startu i studenti. 

 Jiří Koumar, vyučující Gymnázia Rájec-Jestřebí

Informace okresní organizace 
Svazu tělesně postižených 

OO STP uspořádala v roce 2011 pro zdravotně postižené občany okre-
su Blansko týdenní rehabilitační pobyty - 11 v lázních Luhačovice, čtyři 
ve Skalce u Prostějova, jeden v lázních Poděbrady a jeden pro vozíčkáře 
v Hodoníně u Kunštátu. Celkem uspokojila 640 osob se zdravotním po-
stižení a umožnila jim zlepšení jejich zdravotního a psychického stavu. 

Zajistila bowling v Blansku, Boskovicích a Rájci-Jestřebí, plavání 
v krytých lázních v Boskovicích. Obě tyto služby byly hojně využívány. 
Podílela se také na turnaji nevidomých a nedoslýchavých v kuželkách, 
kde dosáhli členové i mezinárodního úspěchu, pořádala čtvrtletně porad-
ní dny pro předsedy svých místních organizací, kde jim podávala veškeré 
informace a zajistila přednášky se sociální a zdravotní problematikou. 

Základní poradenství, právní poradna, konzultační činnost v bezba-
riérovosti staveb, půjčovna kompenzačních pomůcek byla prováděna 
v kanceláři v Seifertově ulici číslo 5 Blansku, zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením v Čapkově ulici číslo 6 v Blansku. Probíhala také 
dobrá spolupráce s Deep Boskovice (chráněné pracoviště) v rámci za-
městnávání zdravotně postižených, poradenství a řešení bariér.
Členové OO STP navštěvovali pravidelně členské schůze MO STP. 

Naše činnost byla prezentována v místních rozhlasech, v tisku, na vývěs-
kách a veřejných shromážděních.

V roce 2012 chceme pokračovat v podobné činnosti jako v roce 2011, 
snažit se ji ještě zkvalitnit a rozšířit služby hodinového manžela a zajiš-
ťování výstavby malometrážních bezbariérových domků pro zdravotně 
postižené, seniory a osamělé osoby Přijděte rozšířit naše řady. 

 Jiří Štěp, sociální pracovník OO STP Blansko

Pomáháme si navzájem
Někteří lidé produktivního věku se nemohou dočkat důchodu, pro jiné 

je odchod do penze noční můrou. Čím se budu bavit ve volném čase? 
S kým si budu povídat? Bude mě ještě někdo navštěvovat? Tyto a spoustu 
dalších otázek si klade každý z nich. Děti z MŠ, ZŠ a PrŠ v Boskovicích 
pravidelně dvakrát ročně navštěvují důchodce v Městském středisku so-
ciálních služeb v Boskovicích. V zimním období mají pro ně připraveno 
vánoční pásmo, na jaře přicházejí s velikonočním programem. 

Děti se snaží navodit babičkám a dědečkům příjemnou atmosféru svým 
zpěvem, tancem, scénkami, recitací a vrátit je ve vzpomínkách do časů 
jejich dětství a mládí. Chystají pro ně přáníčka, drobné dárečky i výrobky 
z perníku a mají radost, když se jim podaří na tvářích seniorů vykouz-
lit úsměv. Pro mnohé děti je toto setkání velmi cenné, protože vlastní 
prarodiče už nemají, nebo žijí tak daleko, že je vidí jen při významných 
rodinných událostech. 

Setkávání lidí různých generací je inspirativní, prospěšné a vede ke 
vzájemnému duševnímu obohacování. Proto přejeme všem klientům 
MSSS v Boskovicích, aby byl pro ně nový rok plný klidu, pohody, spo-
kojenosti, ale i zdraví, štěstí a vzájemného porozumění. Děkujeme vám, 
že jste mezi námi. 

 J. Kiršnerová, I. Staffová a J. Kovářová MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice
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úterý 24. ledna úterý 24. ledna 
AKCEAKCE

Adamov - MKS ve 14.30 hod.: Kdo si hraje, nezlobí, odpoledne plné her 
pro seniory. 
Blansko - Klub Ratolest v 15.30 hod.: Malování se Šárkou. 
Blansko - Dům zahrádkářů v 16 hod.: Balkónové kvě  ny a samozavlažova-
cí truhlíky, přednáška Petra Lebiše. 
Blansko - Knihovna v 17 hod.: Marie Ro  rová - Cesty za poznáním, hu-
dební cyklus. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 15.15 hod.: Šikovné ručičky, malujeme 
na sklo.
Boskovice - Katolický dům v 17.30 hod.: Kanada, Aljaška, přednáška Karla 
Kocůrka. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15 hod.: Ruce od hlíny, keramická 
dílna pro dě   i rodiče. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dě   moje.
Boskovice v 19.30 hod. Muži, kteří nenávidí ženy.

                        plavecká část            rekreační část
Úterý 
24. 1. 630-1400 1500-1600 1830-2000 1100-1400 1500-1600 1630-1730

1830-2000

Středa 
25. 1. 630-830 1200-1400 1730-2100 1030-1400 1530-2100

Čtvrtek 
26. 1. 1200-1500 1830-2100 1100-1530 1830-2100

Pátek 
27. 1. 1200-1600 1700-2000 1200-1600 1700-2000

Sobota 
28. 1. 1000-1500 1600-2100 1000-1300 1400-1500 1600-2100

Neděle 
29. 1. 900-2000 900-2000

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

Akce na rok 2012: Máš dnes narozeniny? Přijď je oslavit do lázní. 
V den svých narozenin máš vstup zdarma.
Akce na leden: Přijď se ohřát do lázní. Každou lednovou neděli tep-
lota v rekreačním bazénu 33°C.
V úterý od 8 do 9 hod. jsou v plaveckém bazénu pro veřejnost pouze 
3 dráhy.
V pondělí a v pátek od 17 do 18.30 hod. je v plaveckém bazénu pro 
veřejnost pouze 1 dráha.
Ve středu od 17.30 do 18 hod. jsou v plaveckém bazénu pro veřej-
nost pouze 2 dráhy.

Čtverečky míří do galerie
Blansko - Žáci Základní školy speciální Blansko a klienti Aktivačního 

centra - uměleckých činností srdečně zvou na výstavu s názvem ČTVE-
REČKY. Výstava bude instalována ve vstupních prostorách Galerie měs-
ta Blanska a zahájena bude dnes v 16 hodin. Na vernisáži promluví arte-
terapeutka Marika Zouharová. Zájemci si mohou Čtverečky prohlédnout 
až do 23. března. (ama)

středa 25. ledna středa 25. ledna 
AKCEAKCE

Boskovice - Sokolovna v 18 hod.: Moniliová spála peckovin a okrasných 
dřevin, přednáší Petr Ackermann. 
Kře  n - Základní a mateřská škola v 7.15 - 18 hod.: Den otevřených dveří.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Milování.
Boskovice v 19.30 hod. Muži, kteří nenávidí ženy.

čtvrtek 26. lednačtvrtek 26. ledna
AKCEAKCE

Adamov - MKS v 17.30 hod.: Z pláže až na vrchol Etny, přednáška Marty 
Antonínové. 
Blansko - Kuželna TJ ČKD v 16 hod.: Vyhlášení ankety o nejlepšího spor-
tovce města Blanska. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Underworld: Probuzení 3D.
Blansko ve 20 hod. Láska je láska.
Boskovice v 17 hod. Labyrint.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: West Side Story.
Doubravice v 18 hod. Moje krásná učitelka.

pátek 27. lednapátek 27. ledna
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Výuka Baby masáží pro kojence od 1 mě-
síce, v 10.15 hod.: Vaříme zdravě, beseda s Jitkou Pokornou. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Herna s písničkou Malí 
muzikan  , hrajeme si a učíme se zpívat a hrát na hudební nástroje.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Underworld: Probuzení 3D.
Blansko ve 20 hod. Láska je láska.
Boskovice v 17 hod. Labyrint.
Boskovice v 19.30 hod. Láska je láska.
Šebetov v 19.30 hod. Johny English 2.
Velké Opatovice v 17 hod. Tin  nova dobrodružství.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Bastardi 2.

PLESPLES
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Základní školy speciální. 
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Maturitní ples VOŠ a SŠ. 
Velké Opatovice - Zámecký sál ve 20 hod.: Ples SRPDŠ, hraje Naostro. 

sobota 28. lednasobota 28. ledna
AKCEAKCE

Blansko - Dům dě   a mládeže v 15 hod.: Dětský karneval. 
Knínice - Kulturní dům ve 14.30 hod.: Karneval.
Svitávka - Sokolovna ve 14.30 hod.: Dětský maškarní karneval. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Underworld: Probuzení 3D.
Blansko ve 20 hod. Láska je láska.
Boskovice v 17 hod. Labyrint.
Boskovice v 19.30 hod. Láska je láska.

PLESYPLESY
Benešov - Sokolovna ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Melody.
Blansko - Katolický dům ve 20 hod.: Ples Skautského střediska Světla. 
Boskovice - Zámecký skleník ve 20 hod.: Sokolský ples. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Cvykr. 
Boskovice - Zámecký skleník ve 20 hod.: Ples Města a KZMB, taneční vstu-
py tanečního klubu manželů Radka a Lady Pernicových, přehlídka modelů 
- prádla, kožichů a společenského oblečení fi rmy IL Styl, bohatá tombola 
a občerstvení. 
Knínice - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Trex.
Kořenec - Kulturní dům ve 20 hod.: Obecní bál, předtančení, hraje skupina 
Pohoda. 

Kř  ny - Zámek ve 20 hod.: Spolkový ples, hrají Kozlovka a cimbálová mu-
zika Jana Opletala. 
Kunštát - Kulturní dům ve 20 hod.: Lidový ples KDU-ČSL. 
Letovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Zemědělský ples. 
Lomnice - Orlovna ve 20 hod.: Orelský ples. 
Lysice - Lidový dům ve 20 hod.: Hasičský ples. 
Sloup - Kulturní dům ve 20 hod.: Sportovní ples
Vranová - Kulturní dům ve 20 hod.: Fotbalový ples, hraje Špunt.

neděle 29. ledna neděle 29. ledna 
KINA KINA 

Blansko v 15 hod. Kocour v botách 3D.
Blansko v 17.30 hod. Underworld: Probuzení 3D.
Blansko ve 20 hod. Láska je láska.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Čarovné lyže.
Boskovice v 17 hod. Labyrint.
Boskovice v 19.30 hod. Láska je láska.

pondělí 30. lednapondělí 30. ledna
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Kontraband.
Boskovice v 19.30 hod. Láska je láska.

úterý 31. lednaúterý 31. ledna
AKCEAKCE

Blansko - Gymnázium ve 12 hod.: Den otevřených dveří. 
Boskovice - Mateřské centrum v 15.30 hod.: Háčkujeme a pleteme pro 
radost. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 18 hod.: Workshop o výchově 
dě  . 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Kontraband.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Dě   moje.

středa 1. únorastředa 1. února
AKCEAKCE

Blansko - Senior Centrum ve 14.15 hod.: Marie Ro  rová - Stopy, hudební 
poslechový pořad. 
Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Japonsko půl roku po zemětřesení, 
beseda s Oldřichem Haičmanem. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Perfect Days: I ženy mají své dny.
Boskovice v 15 hod. Dě   moje.

KONCERTKONCERT
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Novoroční koncert Perliček. 

čtvrtek 2. únoračtvrtek 2. února
AKCEAKCE

Blansko - Klub Matýsek v 15 hod.: Bazárek dětského oblečení a dětských 
potřeb pro dě   do 6 roků. 
Blansko - Muzeum v 17 hod.: Karel Absolon - legenda meziválečné arche-
ologie a speleologie. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník: Sex, drugs a Rock&Roll, hrají Mar  n Trnav-
ský a Barbora Munzarová nebo Tereza Richterová. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Perfect Days: I ženy mají své dny.
Doubravice v 18 hod. Mistrovský plán.

pátek 3. únorapátek 3. února
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10.15 hod.: Vaříme zdravě, odborná beseda, 
v 11.15 hod.: Výživové poradenství, poradna pro rodiče. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nebezpečná metoda.
Šebetov v 19.30 hod. Tin  nova dobrodružství.

Velké Opatovice v 19.30 hod. Dream House.

PLESYPLESY
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Sousedský bál, hlavní host Věra Špi-
narová, dále vystoupí Pavel Kožíšek, Velvet Stars, hudební skupina Kreyn, 
diskotéka Pavla Borka, cimbálová muzika Drahan.
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Ples Zahradnictví Doubravice. 

Kunštát - Kulturní dům ve 20 hod.: Retro ples. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna ve 20 hod.: Skautský bál, hraje skupina Živel, 
předtančení starších skautek a skautů a jejich kamarádů, občerstvení, bo-
hatá tombola.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - Galerie Domino v 17.30 hod.: Jaromír Jiří Válek: Žena a život, 
vernisáž výstavy fotografi í. 

sobota 4. únorasobota 4. února
AKCEAKCE

Bořitov - Orlovna v 11 hod.: Vepřové hody, prodej zabíjačkových dobrot. 
Drnovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Sokolský ples, hraje skupina Tom 
Sawyer Band. 

DIVADLODIVADLO
Kř  ny - Společenský sál v 17 hod.: Rukojmí, divadelní představení. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nebezpečná metoda.

PLESPLES
Benešov - Sokolovna ve 20 hod.: Sousedský bál, hraje Frajárečka.
Lysice - Lidový dům ve 20 hod.: Divadelní ples. 
Olešnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Sportovní ples FC Olešnice.
Valchov - Kulturní dům ve 20 hod.: VIII. Myslivecký ples, hraje Akcent.
Vanovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Obecní ples, hraje MIX Boskovice.

neděle 5. únoraneděle 5. února
AKCEAKCE

Boskovice - Galerie Otakara Kubína v 15 hod.: Představení nového  tulu 
nakladatelství Albert - Guillaume Apollinaire: Bes  ář aneb Průvod Orfeův, 
překlad Jaroslav Bránský.
Drnovice - Kulturní dům ve 14 hod.: Dětský maškarní karneval. 

DIVADLODIVADLO
Rudice - Dělnický dům v 17 hod.: Rukojmí, divadelní představení. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nebezpečná metoda.

pondělí 6. únorapondělí 6. února
AKCEAKCE

Boskovice - Velká zasedací síň městského úřadu v 16 hod.: Veřejné projed-
návání Koncepce výstavby a rekonstrukce dětských a sportovních hřišť.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Labyrint.
Blansko ve 20 hod. Mission: Impossible - Ghost Protocol.

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) 
* Velké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana 
Antonína Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově pos  žené. * Boskovice 
- Areál Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Boskovice - Muzeum: Jiří 
Melantrich a Česká Bible (do 29. 1.) * Letovice - Galerie Domino: Jaromír Jiří 
Válek: Žena a život, fotografi e. * Blansko - Knihovna: Eva Juračková, kresby 
(do 31. 1.) * Letovice - Knihovna: Božena Němcová (do 31. 1.) * Veselice - 
Knihovna: Výstava hraček (do 17. 2.) * Lysice - Knihovna: Šárka Ducháčková, 
obrazy (do 29. 1.).
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pondělípondělí úterýúterý středastředa čtvrtekčtvrtek pátekpátek sobotasobota neděleneděle
9.30 - 10.30
Hanka - E

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

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

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

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

19. 9. 2011

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

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

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

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

fl orbal
3. liga muži: Slovácký FBK Spartak 

Hluk – Atlas ČKD Blansko 11:5 (3:1, 
3:3, 5:1), Charvát P. 2, Charvát J., Ševčík, 
Spáčil. Pohoda VSC – Atlas ČKD Blan-
sko 6:4 (1:1, 3:3, 2:0), Spáčil 2, Suchý, 
Charvát P. 

hokej
OP Blansko: Černá Hora – Dynami-

ters B 3:6 (0:2, 1:2, 2:2), Reich, Hřebíček, 
Jakubec – Keprt 3, Grünwald 2, Berka. 
Sloup – Adamov 2:1 (0:0, 2:1, 0:0), Musil 
Jiří, Machač – Bartoš. HC Blansko – Rá-
jec-Jestřebí 5:6 sn (1:4, 0:1, 4:0), Svrbík 2, 
Hoffman, Antonín, Zukal – Kuběna Jaro-
mír 2, Kuběna Jan, Klimeš, Lemon, Plhoň. 
Rájec-Jestřebí – Sloup 15:3 (3:1, 8:0, 4:2), 
Odehnal 4, Frantel, Kuběna Jaromír, Kubě-
na Jan 2, Lemon, Plhoň, Klimeš, Šváb, 
Brázda – Sedlařík, Kutlach, Musil Jiří ml. 
Dynamiters B – HC Blansko 2:4 (0.1, 1:1, 
1:2), Kopeček, Mezník – Antonín, Snopek, 
Dobiášek, Zukal. Adamov – Lysice 7:1 (1:0, 
2:0, 4:1), Kunc, Juřena 2, Šťastný, Kolenáč, 
Průcha – Kraváček Jakub. Letovice – Březi-
na 2:8 (1:0, 0:5, 1:3), Hrabálek, Koudelka – 
Hradil, Drahovzal 2, Burian, Horák, Blatný, 
Kousalík. 

OP Žďár: RH Centrum Brno – Bosko-
vice B 10:3 (4:0, 3:2, 3:1). Konečný, Hruš-
ka, Krejčí.

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – KK 

Zábřeh 4:4 (3240:3191), Musilová D. 520, 
Šmerdová 534, Nevřivová 534, Kalová 541, 
Daňková 555, Ševčíková 556. TJ Sokol Du-
chcov – TJ ČKD Blansko 6:2 (3252:3134), 
Šmerdová 538, Nevřivová 508, Ševčíková 
532, Daňková 505, Musilová D. 499, Ka-
lová 552.
  1.  Slavia  13  11  0  2  75,0:29,0  22
  2.  Přerov  13  10  2  1  74,0:30,0  22
  3.  Blansko  13  7  1  5  59,0:45,0  15
  4.  Náchod  13  7  0  6  57,0:47,0  14
  5.  Duchcov  13  7  0  6  51,0:53,0  14
  6.  Jičín  13  7  0  6  49,0:55,0  14
  7.  Zábřeh  13  5  2  6  48,0:56,0  12
  8.  Konstruktiva  13  5  0  8  44,5:59,5  10
  9.  Husovice  13  4  2  7  43,0:61,0  10
  10.  Šumperk  13  4  1  8  37,5:66,5  9
  11.  Chýnov  13  3  1  9  44,0:60,0  7
  12.  Val. Meziříčí  13  3  1  9  42,0:62,0  7 

2. liga muži: Sokol Přemyslovice – TJ 
ČKD Blansko 2,5:5,5 (3273:3316), Musil 
546, Němec 534, Flek R. 592, Kolařík 531, 
Novotný 539, Honc 574. TJ ČKD Blan-
sko – KK Moravská Slávia Brno A 6:2 
(3324:3240), Porubský 596, Němec 551, 
Novotný 514, Kolařík 559, Honc 575, Flek 
R. 529. 
  1.  Val. Meziříčí  13  8  1  4  69,0:35,0  17
  2.  Rosice  13  8  1  4  61,0:43,0  17
  3.  Blansko  13  7  3  3  56,0:48,0  17
  4.  Zábřeh  13  7  2  4  59,0:45,0  16
  5.  Olomouc  13  7  1  5  57,0:47,0  15
  6.  Opava  13  7  0  6  56,0:48,0  14
  7.  Vyškov  13  7  0  6  53,0:51,0  14
  8.  MS Brno A  13  7  0  6  52,0:52,0  14
  9.  MS Brno B  13  4  0  9  48,0:56,0  8
  10.  Ratíškovice  13  4  0  9  44,0:60,0  8
  11.  Šumperk  13  4  0  9  38,5:65,5  8
  12.  Přemyslovice  13  4  0  9  30,5:73,5  8

3. liga muži: CHJK Jihlava – TJ ČKD 
Blansko B 3,5:4,5 (3253:3275), Flek J. 
542, Havíř 547, Hlavinka 607, Šplíchal 
Jak. 544, Šmerda 493, Procházka 542. TJ 
ČKD Blansko B – SK Kuželky Dubňany 
3:5 (3179:3203), Havíř 542, Procházka 
515, Šmerda 530, Šplíchal Jak. 540, Hla-
vinka 546, Flek Jak. 552. 

Divize: KK Orel Telnice – TJ ČKD Blan-
sko C 5:3 (2512:2484), Musil 404, Stloukal 
433, Haresta 381, Kotlán 440, Henzl 431, 
Flek M. 395. 

Okresní podniková liga, extraliga: 
VVR B – A je to 1242:1330, Semrád M. 
277, Semrád J. 256 - Pařil 289, Stejskalová 
277. VVR A – Catering 1257:1166, Ševčík 
267, Kocman 259 - Volf D. 244, Skoupý 
237. RI Okna – Kadeřnictví ES 1201:1242, 
Kučera 253, Blažek 249 - Král 276, Žit-
ník 270. JEZAT – Kuželkáři VB Leasing 
1177:1275, Zuck 250, Jalový 246 - Brychta 
285, Nezval 269.
  1.  VB Leasing  10  8  0  2  1278,30  16
  2.  Serbousek  8  6  0  2  1266,75  12
  3.  A je to  10  6  0  4  1249,50  12
  4.  ČBE A  9  6  0  3  1246,78  12
  5.  RI Okna  10  5  0  5  1245,40  10
  6.  VVR A  9  5  0  4  1231,89  10
  7.  Kadeřnictví  10  5  0  5  1201,70  10
  8.  VVR B  9  3  0  6  1240,11  6
  9.  JEZAT  10  2  0  8  1199,30  4
  10.  Catering  9  1  0  8  1200,33  2

1. liga: KSK – Koloniál 1310:1173, 
Valášek P. 274, Kolář 267 - Bouda 259, 
Kuchař 239. Orel – ITAB 1078:1098, Hé-
nek 234, Hasoň Jiří 229 - Odehnal 231, 
Maška 228. Rapid – ČKD Turbo Technics 
1160:1221, Hrazdíra 251, Zeman 241 - Kit-
ner 257, Motl 256.

2. liga: JMP – ČBE B 1143:1148, Pod-
rabský 242, Ježek 229 - Zvěřina 243, Šle-
zinger a Šváb oba 238.

stolní tenis
RP I: Zbraslavec B – Kunštát 12:6, Žďár-

ná – Šošůvka 13:5, Rohozec – Křetín 12:6, 
Vysočany – Boskovice B 13:5, Blansko D 
– Voděrady 4:14, Křetín B – Rudice odl, 
Kunštát – Rudice 14:4, Voděrady – Křetín B 
13:5, Boskovice B – Blansko D 10:8, Křetín 
– Vysočany 13:5, Šošůvka – Rohozec 12:6, 
Zbraslavec B – Žďárná 8:10.
  1.  Žďárná  10  10  0  0  0  115:65  30
  2.  Voděrady  10  7  1  2  0  113:67  25
  3.  Zbraslavec B  10  6  2  2  0  107:73  24
  4.  Boskovice B  10  6  1  3  0  103:77  23
  5.  Rohozec  10  5  2  3  0  89:91  22
  6.  Šošůvka  10  5  1  4  0  83:97  21
  7.  Kunštát  10  5  0  5  0  90:90  20
  8.  Křetín  10  3  2  5  0  86:94  18
  9.  Vysočany  10  3  1  6  0  81:99  17
  10.  Blansko D  10  2  0  8  0  76:104  14
  11.  Křetín B  9  2  0  7  0  65:97  13
  12.  Rudice  9  0  0  9  0  54:108  9

OP I: Voděrady B – Svitávka 7:11, 
Žďárná B – Veselice 11:7, Vanovice – 
Adamov 11:7, Bořitov – Jestřebí 6:12, 
Rájec – Petrovice 14:4, Šošůvka B – 
Zbraslavec C 8:10, Svitávka – Zbraslavec 
C 14:4, Petrovice – Šošůvka B 9:9, Jestře-
bí – Rájec odl., Adamov – Bořitov nehl., 
Veselice – Vanovice nehl., Voděrady B – 
Žďárná B 6:12.
  1.  Svitávka  10  8  0  2  0  116:64  26
  2.  Jestřebí  9  8  0  1  0  109:53  25
  3.  Rájec  9  7  1  1  0  115:47  24
  4.  Žďárná B  10  6  1  3  0  94:86  23
  5.  Veselice  9  5  1  3  0  86:76  20
  6.  Adamov  9  4  1  4  0  78:84  18
  7.  Šošůvka B  10  3  2  5  0  88:92  18
  8.  Voděrady B  10  4  0  6  0  76:104  18
  9.  Zbraslavec C  10  3  0  7  0  70:110  16
  10.  Petrovice  10  1  2  7  0  68:112  14
  11.  Bořitov  9  1  2  6  0  70:92  13
  12.  Vanovice  9  2  0  7  0  56:106  13

OP II: Jestřebí B – Rohozec B 8:10, 
Boskovice C – Křetín C 13:5, Svitávka B 
– Brumov 13:5, Olešnice – Němčice 10:8, 
Vysočany B – Letovice 6:12, Veselice B 
– Borotín 8:10, Rohozec B – Borotín 9:9, 
Letovice – Veselice B 14:4, Němčice – Vy-
sočany B 12:6, Brumov – Olešnice 7:11, 
Křetín C – Svitávka B 11:7, Jestřebí B – 
Boskovice C 6:12.
  1.  Olešnice  10  9  0  1  0  119:61  28
  2.  Boskovice C  10  7  2  1  0  110:70  26
  3.  Letovice  10  7  1  2  0  107:73  25
  4.  Borotín  10  6  1  3  0  98:82  23
  5.  Křetín C  10  6  1  3  0  110:70  23
  6.  Němčice  10  5  0  5  0  92:88  20
  7.  Svitávka B  10  4  2  4  0  88:92  20
  8.  Rohozec B  10  3  2  5  0  75:105  18
  9.  Brumov  10  4  0  6  0  90:90  18
  10.  Vysočany B  10  2  3  5  0  79:101  17
  11.  Jestřebí B  10  1  0  9  0  73:107  12
  12.  Veselice B  10  0  0  10  0  39:141  10

OP III: Letovice B – Okrouhlá 1:17, 
Petrovice B – Šošůvka C 11:7, Kunštát B 
– Rájec B odl., Zbraslavec D – Vysočany C 
9:9, Křetín D – Vanovice B 6:12, Rohozec 
C – Lhota Rapotina 10:8, Okrouhlá – Lho-
ta Rapotina 15:3, Vanovice B – Rohozec C 
10:8, Vysočany C – Křetín D 9:9, Rájec B – 
Zbraslavec D 13:5, Šošůvka C – Kunštát B 
9:9, Letovice B – Petrovice B odl.
  1.  Rájec B  10  9  0  1  0  127:53  28
  2.  Kunštát B  10  8  1  1  0  120:60  27
  3.  Okrouhlá  10  8  1  1  0  129:51  27
  4.  Šošůvka C  10  5  3  2  0  106:74  23
  5.  Rohozec C  10  5  1  4  0  88:92  21
  6.  Vanovice B  10  5  0  5  0  77:103  20
  7.  Petrovice B  9  5  0  4  0  88:74  19
  8.  Vysočany C  10  3  2  5  0  75:105  18
  9.  Křetín D  10  2  1  7  0  67:113  15
  10.  Zbraslavec D  10  1  2  7  0  60:120  14
  11.  Letovice B  9  1  1  7  0  57:105  12
  12.  Lh. Rapotina  10  1  0  9  0  68:112  12

OS I: Voděrady C – Kunštát C 10:8, 
Petrovice C – Němčice B 5:13, Žďárná C 
– Vysočany D 7:11, Olešnice B – Bořitov B 
8:10, Vanovice C – Kuničky 5:13, Šošůvka 
D – Velenov 5:13, Kunštát C – Velenov 9:9, 
Kuničky – Šošůvka D 11:7, Bořitov B – Va-
novice C 16:2, Vysočany D – Olešnice B 
9:9, Němčice B – Žďárná C 16:2, Voděrady 
C – Petrovice C 14:4.
  1.  Němčice B  10  8  2  0  0  117:63  28
  2.  Velenov  10  8  1  1  0  110:70  27
  3.  Voděrady C  10  8  0  2  0  114:66  26
  4.  Kuničky  10  7  2  1  0  108:72  26
  5.  Petrovice C  10  4  2  4  0  87:93  20
  6.  Žďárná C  10  5  0  5  0  84:96  20
  7.  Bořitov B  10  4  0  6  0  90:90  18
  8.  Olešnice B  10  3  2  5  0  90:90  18
  9.  Kunštát C  10  3  2  5  0  90:90  18
  10.  Vysočany D  10  2  2  6  0  76:104  16
  11.  Šošůvka D  10  1  1  8  0  65:115  13
  12.  Vanovice C  10  0  0  10  0  49:131  10

OS II: Vísky – Zbraslavec F 16:2, Kře-
tín E – Kunštát D 3:15, Adamov B – Rájec 
C 15:3, Velenov B – Bořitov C 10:8, Oleš-
nice C – Zbraslavec E odl. Lhota Rapotina 
B – Okrouhlá B 4:14, Zbraslavec F – Petro-
vice D 7:11, Zbraslavec E – Lhota Rapotina 
B 15:3, Bořitov C – Olešnice C 17:1, Rájec 
C – Velenov B 13:5. Kunštát D – Adamov B 
9:9, Vísky – Křetín E 15:3.

šachy
KP I: Ořechov – Lipovec 1,5:6,5, David, 

Pisk, Chládek Vl., Habina 1, Kopřiva, Seka-
nina, Hloušek 0,5.

  1.  Lipovec  6  5  0  1  29,0  16  15
  2.  Kuřim  6  5  0  1  28,0  15  15
  3.  MS Brno  6  4  0  2  27,5  18  12
  4.  Znojmo  6  3  1  2  24,5  12  10
  5.  ŠK 64  6  3  1  2  24,5  12  10
  6.  Ořechov  6  3  0  3  24,5  16  9
  7.  Duras C  6  2  1  3  24,0  16  7
  8.  Lokomot.D  6  2  1  3  23,5  17  7
  9.  Bystrc  6  2  1  3  21,5  6  7
  10.  Lokomot.C  6  1  1  4  23,0  13  4
  11.  Vinohrady  6  1  1  4  21,5  14  4
  12.  Tišnov  6  1  1  4  16,5  8  4 

Okresní přebor: Adamov C – Boskovi-
ce B 2:6, Masák 1, Bednář, Masáková 0,5 
– Walletzký, Kocina, Marcikán, Havel, Filip 
1, Boháček, Veselý 0,5. Kunštát – Rudice B 
1:7, Libiš, Kameník 0,5 – Klinkovský Jak., 
Nejezchleb, Klinkovský Jiří, Toulec, Ševčík, 
Brus 1, Dvořáček, Jelínek 0,5. Lipovec E – 
Rovečné 5:3, Brichta, Grim, Doležel, Sládek 
1, Šíbl, Růžička 0,5 – Unčovský, Řehulka 1, 
Čermák M., Čermák J. 0,5. Lipovec D – Je-
dovnice 5:3, Krejčí P., Ševčík Miloš, Long-
hin, Kratochvíl, Ševčík Jiří 1 – Kunc, Frá-
nek, Rimpler 1. Lipůvka – Sloup B 4,5:3,5, 
Slezák, Poláček, Bílek 1, Kaderka, Fiala, 
Stloukal 0,5 – Procházka I., Procházka Š. 1, 
Pokladník, Baláž, Mikulášek 0,5.
  1.  Rudice B  5  5  0  0  28,0  22  15
  2.  Sloup B  5  4  0  1  25,5  20  12
  3.  Boskovice B  5  3  1  1  25,5  21  10
  4.  Lipovec D  5  3  1  1  24,5  18  10
  5.  Jedovnice  5  3  0  2  23,0  19  9
  6.  Lipůvka  5  2  0  3  19,0  16  6
  7.  Rovečné  5  1  0  4  17,0  10  3
  8.  Adamov C  5  1  0  4  15,0  9  3
  9.  Kunštát  5  1  0  4  12,5  8  3
  10.  Lipovec E  5  1  0  4  9,0  6  3

 (bh)

Turnaj. TJ Sokol Boskovice zahájila v sobotu oslavy 100 let zbudování so-
kolovny turnaje ve stolním tenise neregistrovaných. Vítězem se stal Bořivoj 
Krejčíř před Romanem Vašíčkem a Petrem Tomanem. Čtyřhra se stala ko-
řis   Bořivoje a Zdenka Krejčíře.  Foto Jaroslav Oldřich
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