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Tříkrálová sbírka na 
Blanensku vynesla 

1 580 948 korun
Nabízíme:

Velmi dobré provizní podmínky• 
Možnost získání dalších provizí za úvěry• 

    vypořádání závazků a exekucí na domech
Bezkonkurenční podporu v regionální inzerci• 
Inzerci na největších realitních serverech • 
Kancelář v centru Blanska a Boskovic• 
Podpora specializované advokátní kanceláře• 
Nabídku mnoha bank na úvěry a hypotéky• 
Nezkušené v začátcích povedeme• 
Vhodné pro absolventy – • NÁSTUP IHNED

Požadujeme:
Min. střední odborné vzdělání• 
Komunikační a obchodní schopnosti• 
Uživatelská znalost PC (Word, Excel)• 
Aktivní řidič – vlastní auto• 
Ochotu učit se novým věcem• 

Zájemci pište na e-mail 
jiri.zidu@seznam.cz

HLEDÁME REALITNÍ MAKLÉŘE
PRO BLANSKO A BOSKOVICE

Marta Antonínová

Blansko, Adamov - Všech 387 
pokladniček, do nichž přispívali 
lidé v rámci letošní Tříkrálové 
sbírky, bylo už v pátek 17. ledna 
rozpečetěno a jejich obsah pečli-
vě spočítán. A rekord byl na svě-
tě. Letos sbírka Oblastní charity 
Blansko vynesla 1 580 948 Kč, 
což je o 78 124 Kč více, jak v mi-
nulém roce.

Více než polovina těchto peněz 
poslouží k fi nancování vybraných 
projektů. Ty jsou zaměřeny napří-
klad na pomoc lidem bez domo-
va a těm, kteří se ocitli v hmotné 
nouzi a potřebují konkrétní po-
moc. Podpoří Linku důvěry, která 
je nablízku lidem v tísni. Vybrané 
peníze pomohou seniorům a ne-
mocným o něž pečuje Charitní 
ošetřovatelská služba, Charitní 
pečovatelská služba, Domácí 
hospicová péče nebo Odlehčo-
vací služba. Nebude zapomenuto 
ani na děti a na podporu ohrože-
ných rodin.

V Adamově 
překonali rekord

Celkem o 1 148 korun a tři eura 
víc než v loňském roce darovali 

Blanenské kino znovu vylepšilo kvalitu provozu Hrozil, že zemře 
mnoho lidí

Svitávka - Na tomto místě ze-
mře mnoho lidí, volal na tísňovou 
linku 158 v sobotu 4. ledna ve 
večerních hodinách z mobilního 
telefonu muž. Policisté tedy ne-
váhali a začali rychle zjišťovat, 
odkud volá, a co se vlastně děje. 
Brzy se ale ukázalo, že skutečnost 
je úplně jiná, a že žádné nebezpe-
čí nehrozí. 

Muž, který na linku volal, se 
nacházel ve Svitávce a tísňovou 
linku zneužil pod vlivem alkoho-
lu. Když jej policisté našli, měl 
v dechu 2,49 promile. Sedmatři-
cetiletý muž tak skončil na pro-
tialkoholní záchytné stanici a je 
podezřelý ze spáchání přestupku 
zlomyslné volání na tísňovou lin-
ku 158.  (hrr)

Boskovič   hráči malé kopané triumfovali

Úspěch. Boskovická malá kopaná slaví úspěch. Hráči TJ Sadros Boskovice získali o víkendu  tul mistra 
republiky. Více na straně 10.  Foto Miloš Kamba
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Bohumil Hlaváček

Blansko - V závěru uplynulé-
ho roku Blansko opět investovalo 
do zlepšení kvality provozu kina, 
které je majetkem města. O sou-
časnosti a budoucnosti kina jsme 
si popovídali s jeho vedoucím 
Pavlem Langrem. 

V čem spočívá onen krok 
k lepšímu?

Byla uskutečněna dlouho plá-
novaná rekonstrukce kavárny. 

Podařilo se zajistit investice. 
Všichni jsou nadšeni. Po digitali-
zaci kina došlo k ročnímu nárus-
tu počtu diváků o pět tisíc. Báli 
jsme se, jestli po počátečním nad-
šení nedojde k útlumu, nestalo se 
tomu však. A z toho mám radost 
já i pravidelní návštěníci.

Jaký to mělo ohlas na vedení 
města?

Na rekonstrukci kavárny byly 
i rozdílné názory. Někdo říkal, že 
by se do toho nemělo zasahovat, 
že má interiér atmosféru sedmde-
sátých let. Zaslechl jsem podob-
ný názor i v médiích. Mnozí do-
poručovali opravit jen zastaralé 
technologie. Nakonec se město 
k tomu postavilo čelem a rozhod-

lo o zásadní rekonstrukci. Bar už 
nevypadá jako interiér kina, ale 
podle mého názoru to není určitě 
na škodu.

Na kolik rekonstrukce při-
šla?

Zdánlivě neskutečný zhruba 
milion korun. Musíme si ale uvě-
domit, že se vyměnila kompletně 
podlaha, elektroinstalace, světla, 
nábytek. Když si to přepočítáte 
v dnešních cenách, až tak moc to 
není. Odpovídá to. 

Zvětšila se kapacita zaříze-
ní?

Ano. Jsou tam sice menší stol-
ky, z pětatřiceti míst je ale téměř 
padesát. I předsálí je nově vyba-

veno. Lidé to berou. A navíc, do 
kina teď chodí hlavně mladí a ti 
změnu kvitují. 

Znamená to, že si teď jdou 
lidé před představením nebo po 
něm posedět do kavárny?

Bar jsme provozovali spolu 
s kinem. První zájem teď bude 
kavárnu zkusit pronajmout. Aby 
to byla ryze denní kavárna nebo 
sloužila třeba jako útočiště pro 
rodiče při dětském představení. 
Nic si nebudeme zastírat, vstu-
penka přijde třeba na 165 korun, 
tak proč by si maminka s tatín-
kem v průběhu fi lmu, který je až 
tak nezajímá, neposeděli a nepo-
povídali si při kávičce či víneč-
ku. To je záměr. Doposud bylo 

otevřeno jen před fi lmem. Je to 
budova před soudem, kam chodí 
spousta lidí, proč by si tam neza-
šli v pauze na kafíčko. Bude zále-
žet na provozovateli. 

Jaký byl rok 2013 v blanen-
ském kině?

Už o tom trochu byla řeč. Při-
znám se, že jsem z něho měl tro-
chu strach. Ta první změna byla, 
v uvozovkách, revoluční. O rok 
dříve došlo k již zmíněné digi-
talizaci, což se odrazilo v počtu 
diváků. Na naše poměry se ná-
vštěvnost zvýšila přímo obrovsky. 
Hráli jsme premiéry stejně jako 
v Praze či třeba Paříži. Báli jsme 
se, že po euforii to půjde níž. 

 Pokračování na straně 2

Sloup - V městysu Sloup 
v roce 2014 neplánují žádnou zá-
sadní investiční akci, jakými byly 
v uplynulém roce výstavba spo-
lečné čistírny odpadních vod se 
Šošůvkou nebo zateplení budovy 
základní školy. 

„Upřednostněním stavby další 
třídy mateřské školy byla mimo 
jiné odsunuta i stavba nového 
mostu u bývalého mlýna. Když se 
ale záměr pořízení třídy v budově 
ZŠ začal komplikovat, pokusili 
se zastupitelé, jak se říká, vrátit 

most do hry,“ uvedl starosta Josef 
Mikulášek. Jak řekl, nový most je 
třeba pořídit v co nejkratším čase 
vcelku s termínem dokončení do 
konce června. 

Ke konci září minulého roku 
byla řádně ukončena a předána 
stavba rekonstrukce kotelny v zá-
kladní škole. Stavbu v hodnotě přes 
dva miliony korun provedla fi rma 
Zásobování teplem Blansko, která 
obci umožnila zaplacení ceny díla 
v ročních splátkách, takže si na rad-
nici nemuseli brát další úvěr.

Do roku 2014 se přesunula 
také generální oprava kulturního 
domu. 

„Podali jsme na Státní fond ži-
votního prostředí žádost o dotaci 
a nyní čekáme na výsledek. Cel-
kové náklady stavby činí asi 3,5 
milionu korun, z toho 1,6 milionu 
je náš podíl,“ prozradil starosta. 
Návrh rozpočtu městyse Sloup na 
rok 2014 počítá kromě uvedených 
projektů i s novou třídou MŠ. 
„Žádná další rezerva již ale v roz-
počtu není,“ konstatoval.  (bh)

Počítání. Obsah pokladniček Tříkrálové sbírky v Adamově spočítali 
a zkontrolovali zleva Vlasta Kubenová, Jiří Papiž a Dobra Moserová. 
 Foto Marta Antonínová

Adamovští letošní Tříkrálové 
sbírce, i když čtyři z desíti za-
pečetěných pokladniček zůstaly 
prázdné. Nikdo se jich neujal, 
protože někteří z loňských koled-
níků se odstěhovali. 

Jakou sumou tedy Adamov-
ští přispěli do letošní Tříkrálové 
sbírky? Zúčastnili jsme se roz-
pečetění pokladniček a počítání 
jejich obsahu na Městském úřadě 

v Adamově. Přítomen byl Jiří Pa-
piž za pořadatele sbírky, tedy Ob-
lastní charitu Blansko, tajemnice 
městského úřadu Vlasta Kubenová 
a pracovnice adamovského odboru 
sociálních věcí Dobra Moserová. 
Ti nejdříve zkontrolovali pečetě 
pokladniček, zapsali a zkontrolo-
vali jejich čísla, a pak je otevřeli. 
A začalo počítání. Výsledná suma 
dosáhla 17 887 korun a tři eura.

Mamograf v blanenské 
nemocnici zůstane

Blansko - Nemocnice Blansko bude moci po další tři roky prová-
dět mamografický screening. Rozhodla o tom hodnotící komise mi-
nisterstva vnitra, která byla podle slov mluvčí blanenské nemocnice 
Kateřiny Ostré, velice spokojena a úroveň pracoviště ohodnotila na 
výbornou.

 „Každé centrum musí pro získání či prodloužení osvědčení k pro-
vádění mamárního screeningu splnit několik podmínek. Jedná se pře-
devším o počet vyšetřených pacientek za rok, který musí být vyšší 
než pět tisíc. Důležité je také vybavení pracoviště kvalitní technikou, 
personální obsazení vzdělanými atestovanými lékaři a radiologický-
mi asistentkami s praxí v oboru mamodiagnostiky. V neposlední řadě 
musí pracoviště také splnit náročná kritéria kvality,“ popsala Kateři-
na Ostrá. 

Právě v těchto kritériích dosahuje blanenské centrum v posledních 
letech vynikajících výsledků. Tři roky po sobě totiž na základě ce-
lorepublikového hodnocení indikátorů kvality získala Nemocnice 
Blansko první místo mezi všemi centry v republice. 

„Reakreditace k provádění mamografického screeningu je nemoc-
nici udělena do konce roku 2016. Objednat se k mamografickému vy-
šetření se můžete na bezplatné lince 800 149 485 v pracovních dnech 
od 7 do 15.30 hodin,“ doplnila Kateřina Ostrá.  (hrr)

Ve Sloupu opraví kulturní dům

Isarno dostalo 
další šanci

Letovice - Vedení letovic-
ké radnice vyšlo vstříc sdružení 
Keltoi, které ve městě provozuje 
Archeopark Isarno, a prodloužilo 
mu nájemní smlouvu. Zároveň se 
radní rozhodli na základě žádosti 
snížit roční nájemné na symbolic-
ký jeden tisíc korun. 

Jak uvedl letovický místostaros-
ta Jiří Palbuchta, zástupci sdružení 
předložili plán do budoucna a také 
požadavek prodloužit nájem na 
deset let, aby mohli dosáhnout na 
případné dotace. I s tímto radní 
souhlasili.

V letošním roce by se v Isar-
nu mělo odehrát hned několik 
akcí. Ta první je naplánovaná na 
8. května. Hlavní program, zahr-
nující víkendy řemesel nebo bitvy, 
bude ve skanzenu probíhat během 
letních prázdnin.  (hrr)



Radim Hruška

Tišnov - V Tišnově se bude 
v letošním roce stavět. V závěru 
loňského roku totiž byla schvále-
na dotace na modernizaci doprav-
ního terminálu a výstavbu parko-
viště. 

V Tišnově tak dojde k moder-
nizaci stávajícího dopravního 
terminálu a výstavbě parkoviště 
Park&Ride. „Důvodem realizace 
projektu je stávající stav nástu-
pišť, která nevyhovují potře-
bám imobilních cestujících, jsou 
nedostatečně osvětlená a pouze 
z malé části krytá,“ informoval 
o připravovaném projektu staros-
ta Tišnova Jan Schneider. Díky 
realizaci projektu tak dojde ke 

kvalitnímu zastřešení nástupišť 
autobusového nádraží a doplně-
ní potřebného mobiliáře, čímž se 
významně zvýší komfort cesto-
vání pro občany celého regionu 
Tišnovska, kteří tento význam-
ný krajský přestupní uzel denně 
užívají. „Dlouhodobě také řeší-

me nedostatek parkovacích míst 
v okolí autobusového a vlakové-
ho nádraží. Součástí projektu je 
tak také výstavba zcela nového 
záchytného parkoviště pro více 
jak 100 vozidel. Toto parkoviš-
tě by mělo fungovat především 
v tzv. systému Park&Ride, mělo 
by tedy sloužit pro občany, kteří 
chtějí využít Tišnov k přestupu 
na veřejnou hromadnou dopravu 
a ulehčit tím životnímu prostře-
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navštívil Blansko a Letovice
K K
Pro naftu šel 
do traktorů

Brťov - Doslova vysušené nádrže 
u traktorů našli ve čtvrtek 16. ledna 
ráno zemědělci v Brťově. V noci se 
totiž zatím neznámý zloděj dostal 
do areálu zemědělské fi rmy a ze tří 
traktorů a jednoho zaparkovaného 
nákladního auta odčerpal asi 265 
litrů motorové nafty. Celkem tak 
fi rmě vznikla škoda za necelých 
deset tisíc korun.  (hrr)

Potřebovala 
půjčku - naletěla

Blanensko - Jaké nepříjemnos-
ti může způsobit jeden nevinný 
inzerát se přesvědčila žena z Bla-
nenska. Když na podzim loňského 
roku zjistila, že jí nestačí peníze, 
rozhodla se někde si vypůjčit. Mís-
to do banky však zamířila na inter-
net a zadala si inzerát, že potřebuje 
půjčit pět tisíc korun. Brzy dostala 
několik nabídek, z nichž si jednu 
vybrala. Po mailu pak komuniko-
vala s neznámý člověkem, který jí 
nabídl patnáct až dvacet tisíc korun 
za to, že mu pronajme svůj bankov-
ní účet. Jako odůvodnění uvedl, že 
je v zahraničí a nedostane se na 
svoje konto. Žena nabídce neodo-
lala a neznámému poskytla veškeré 
údaje včetně internetových přístu-
pů k jejímu bankovnímu účtu.

Velmi rychle však žena zjistila, 
že udělala chybu. Začali ji totiž 
kontaktovat lidé, kteří se dotazova-
li na objednané zboží, které údajně 
na její účet zaplatili. Případ tedy 
v současnosti předala k šetření bla-
nenským policistům.

„Bohužel podobných případů 
v současné době přibývá. Upozor-
ňujeme tedy veřejnost, aby svoje 
osobní údaje stejně jako údaje týka-
jící se bankovnictví, jejich bankov-
ních účtů a přístupů k nim, včetně 
těch k internetu, chránili maximál-
ně možnou měrou. Pokud přístupy 
ke svým účtům někomu poskytnou, 
vystavují se totiž nebezpečí, že pro-
střednictvím těchto údajů a jejich 
účtů bude páchána další trestná čin-
nost,“ upozornila blanenská poli-
cejní mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Z kanálů 
zmizela víka

Olomučany - Hned šest kaná-
lových poklopů ukradl zloděj 
v Olomučanech. Litinová víka, 
která přikrývala kanálové koryto 
na místní silnici poblíž jednoho 
rodinného domu, zmizela v noci na 
středu 15. ledna. Nenechavec způ-
sobil škodu osmnáct tisíc korun. 
Blanenští policisté šetří případ jako 
trestný čin krádeže, za nějž hrozí 
původci až dvouleté vězení.  (hrr)

Alkohol za 
volant nepatří
Drnovice, Jedovnice - O tom, 

že někteří jezdí pod vlivem alko-
holu nejen o víkendu, se v pondě-
lí 13. ledna přesvědčili boskovičtí 
policisté. Po osmé hodině ranní 
kontrolovali v Drnovicích šoféra 
škodovky. Šestapadesátiletý muž 
měl v dechu 1,7 promile. Policis-
té řidiči zadrželi řidičský průkaz 
a zakázali mu další jízdu. Je pode-
zřelý z trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. Stejně tak 
i čtyřiatřicetiletý řidič, který v úte-
rý 14. ledna ráno projížděl Jedov-
nicemi. Výsledek dechové zkoušky 
u něj ukázal 1,42 promile.  (hrr)

Zloději berou, 
vše co se dá

Velké Opatovice - Letovičtí 
policisté šetří dvě vloupání ve Vel-
kých Opatovicích. Zatím neznámý 
výtečník navštívil sklepy jednoho 
bytového domu. Odnesl si odtud 
alkohol, mouku a hodila se mu 
i dřevěná bedýnka. Předběžná 
škoda přesahuje dva tisíce korun. 
V zahradní chatce zase pachatele 
vloupání zaujal dřevěný zahradní 
nábytek, ruční nářadí a propojky 
k zahradní hadici. Způsobil tak 
majitelce škodu bezmála sedm 
a půl tisíc korun.  (hrr)

Auto není 
trezor

Moravský kras - Nepříliš vyda-
řeně skončil výlet k propasti Maco-
cha v Moravském krasu pro maji-
tele vozidla Škoda Fabia. Zapome-
nutá pánská kožená kabelka totiž 
přilákala zloděje. Kromě dokladů 
tak muž přišel i o kreditní kartu 
a mobilní telefon. Předběžná škoda 
přesahuje tři tisíce korun.  (hrr)

Víkend: Alkohol 
i drogy

Blanensko a Boskovicko - 
Policisté se o víkendu zaměřili na 
řidiče, kteří usedli za volant pod 
vlivem alkoholu nebo drog. Někteří 
začali popíjet už v pátek 10. ledna. 
V půl desáté večer zastavili policis-
té v Blansku řidiče, který měl 0,47 
promile alkoholu v krvi. V sobotu 
11. ledna to byl šestatřicetiletý řidič, 
kterému boskovičtí policisté namě-
řili v osm hodin ráno v Chrudichro-
mech 0,36 promile. Vzhledem 
k hodnotě dechových zkoušek se 
budou oba šoféři zodpovídat z pře-
stupku před správním orgánem.

V sobotu 11. ledna zabránili 
muži zákona v jízdě teprve devate-
náctiletému řidiči. Mladíka kontro-
lovali přímo v Boskovicích krátce 
před jednou hodinou po půlnoci. 
Speciální přístroj na měření alko-
holu ukázal více než jednu promi-
le a i řidič policistům přiznal, že 
v noci vypil několik piv. Kromě 
zadrženého řidičského průkazu je 
mladík rovněž podezřelý z trest-
ného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Ze stejného trest-
ného činu je podezřelý mladý řidič, 
kterého zastavili policisté v sobotu 
před čtvrtou hodinou ranní v Blan-
sku. Na výsledku dechové zkoušky 
přesahující dvě promile se podepsa-
la slivovice, kterou dvaadvacetiletý 
mladík popíjel, podle svého vyjád-
ření, pátečního večera.

Ani nedělní poledne se neobešlo 
v Blansku bez alkoholu za volan-
tem. Šestatřicetiletý milovník vína 
projížděl po posilnění skleničkou 
oblíbeného moku městem. Decho-
vá zkouška ukázala 0,16 promile 
alkoholu.  (hrr)

V chatě 
řádil zloděj

Blansko - Rekreační chatu 
v Blansku si vyhlédl zatím nezná-
mý zloděj. Aby se do ní dostal, 
překonal překážku v podobě drátě-
ného plotu, rozbil okno a překonal 
uzamčené vstupní dveře. Z chaty 
odešel s lupem v podobě rychlovar-
né konvice. Majitelům však způso-
bil více než dvoutisícovou škodu 
poškozením majetku.  (hrr)

Dlouho se
neradoval

Svitávka - Za pouhé dvě hodiny 
od oznámení vloupání dopadli leto-
vičtí policisté pachatele, který je 
měl podle jejich prvotních zjištění 
na svědomí. Kolem sedmé hodiny 
ranní oznámila majitelka prodejny 
potravin ve Svitávce policistům, že 
má vykradenou prodejnu. Někdo 
tam rozbil skleněné dveře a odci-
zil alkohol a cigarety v hodnotě asi 
tří tisíc korun. Díky pohotové prá-
ci policistů se podařilo pachatele 
zadržet doslova v rekordním čase. 
Už v devět hodin dopoledne skon-
čil muž ve věku sedmatřiceti let na 
policejní služebně.  (hrr)

Krádež cukroví
je objasněna

Blansko - Tři dny stačily poli-
cistům na Blanensku k tomu, aby 
dopadli pachatele, který z balkonu 
jednoho z bytových domů v bla-
nenském sídlišti ukradl značkové 
boty, dámskou zimní bundu a také 
vánoční cukroví. Ukázalo se, že 
krádež má na svědomí čtyřiačty-
řicetiletá žena. V noci ze 2. na 3. 
ledna vylezla na balkon v prvním 
patře domu, kde věci vzala. Chtě-
la si je ponechat pro svoji potřebu. 
Poté, co ji odhalili policisté, věci 
v hodnotě přesahující šest tisíc 
korun vydala.  (hrr)

Bohumil Hlaváček
Radim Hruška

Blansko, Letovice - První ces-
ta hejtmana Michala Haška do 
některého z okresních měst jižní 
Moravy v letošním roce vedla do 
našeho regionu.

Už v pondělí 13. ledna zavítal 
do Letovic. Cílem jeho návštěvy 
byla tamní Nemocnice Milosrd-
ných bratří. Předal tam dva cer-
tifi káty kvality, které se zdravot-
nickému zařízení podařilo získat. 
První je zaměřený na poskytování 
zdravotní a sociální péče klien-
tům. Druhý pak vyzdvihuje bez-
pečnost všech informací spjatých 
s celkovým chodem nemocnice. 
Ocenění letovické nemocnici 
udělila organizace Bureau Veri-
tas, která má už stoletou tradici.

Hned druhý den navštívil 
hejtman Blansko, kde jednal 
s vedením města a tamní nemoc-
nice. K tématům jednání patři-
la zejména doprava. Tomu se 
věnoval v první části tiskové 
konference. „Na fi nancování prů-
tahu Lažánkami budeme hledat 
prostředky z evropských fondů, 
rozhodnutí o možné realokaci 
prostředků z centrální úrovně na 
zlepšení dopravní infrastruktury 
v regionech očekáváme v řádu 
dnů. Pro Jihomoravský kraj by 
to znamenalo částku zhruba 800 
milionů korun. Dnes jsem se 

s vedením Blanska dohodl, že část 
z těchto prostředků by směřovala 
sem a na celý okres,“ řekl.

Dalším tématem bylo fungová-
ní regionálního muzea. „Byl jsem 
dnes dotázán, jak by Jihomorav-
ský kraj reagoval na převod této 

instituce z města na kraj. Dohod-
li jsme se, že započnou ofi ciální 
jednání krajských radních. Chce-
me tuto situaci narovnat v řádu 
měsíců, maximálně roku. Už nyní 
kraj podporuje muzea v Blan-
sku i Boskovicích, bylo by však 
logické, aby byla pod jeho pří-
mou správou, jak je tomu jinde,“ 
slíbil Hašek.

Hejtman navštívil také blanen-
skou nemocnici, kterou zřizuje 
město Blansko. „Prohlédl jsem si 
investici do vstupního traktu, na 
kterou přispěl Jihomoravský kraj, 
a vím, že nemocnice bude pokra-
čovat ve vytváření důstojného 
prostředí pro pacienty i zaměst-
nance. Hovořili jsme i o hos-
podaření nemocnice, to je jako 
v ostatních případech ovlivněno 
takzvanou úhradovou vyhláš-
kou. Nicméně jak vedení města, 
tak vedení nemocnice pracuje 
z mého pohledu velmi efektivně, 

bude mít nadále moji podporu 
i podporu krajské samosprávy,“ 
líbí se mu. S vedením radnice se 
i proto dohodl na jedné konkrét-
ní věci. „Budu navrhovat krajské 
samosprávě podporu zavádění 
nových informačních technolo-
gií v blanenské nemocnici. Před-
pokládám, že půjde o jednotky 
milionů korun. Samozřejmě jako 
kraj investujeme i do krajských 
zařízení, která se nacházejí tady 
v Blansku, konkrétně listopadové 
zastupitelstvo schválilo využití 
prostředků z Evropské investiční 
banky mimo jiné i na zateplení 
blanenského gymnázia, které zři-
zuje kraj,“ uvedl na tiskové kon-
ferenci na závěr návštěvy Blan-
ska hejtman Michal Hašek. Jak 
dodal, bude-li mít vedení školy 
zájem, přijde na program jednání 
i možná investice do venkovního 
sportovního hřiště, které jí dlou-
hodobě chybí.

Návštěva. Ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková ukázala Michalu Haškovi opravené pro-
story.  Foto Nemocnice Blansko

Předání cer  fi kátů v Letovicích.  Foto archiv nemocnicePředání cer  fi kátů v Letovicích.  Foto archiv nemocnice

děje se u sousedůděje se u sousedů

V Tišnově opraví autobusové 
nádraží a postaví parkoviště

dí a nakonec také přetěžovaným 
komunikacím mezi Tišnovem 
a Brnem,“ doplnil starosta Schne-
ider.

Z evropských dotací půjde na 
projekt 20,4 milionů korun, celá 

akce pak vyjde na necelých 25 
milionů korun. „Podařilo se nám 
na projekt vyjednat asi 55 milio-
nů korun z evropských fondů, což 
je v historii města rekordní část-
ka,“ uzavřel Schneider.

Budoucí podoba nádraží.  Foto vizualizaceBudoucí podoba nádraží.  Foto vizualizace

Pokračování ze str. 1
To, že jsme zůstali na stejné 

úrovni jako první rok považuji za 
úspěch. 

Bylo to tou novou technologií 
nebo nějakou vaší strategií?

Všichni hodnotí zejména bez-
vadný zvuk. Ten je nyní absolutně 
dokonalý, stejně jako obraz. Což 
se dříve při starších kopiích neko-
nalo. Dnes jsou fi lmy na hard dis-
ku, my si ho nahrajeme do serve-
ru a můžeme používat v nejlepší 
kvalitě. Není daleko doba, kdy si 

fi lmy budeme stahovat online pří-
mo od distributora.

Znamená to, že je vedoucí 
kina absolutně spokojen?

Odpověď bych rozdělil na dvě 
části. S technickým vybavením 
jsem nyní plně spokojen, s náv-
štěvností částečně. Ale to je závis-
lé na lidech. Aby třeba zjistili, že 
společný zážitek z nové české 
komedie je úplně jiný v kině když 
se na ni dívají doma v obýváku 
u televize. Vždy si více budou 
pamatovat ten z kina. 

O jaké fi lmy je mezi diváky 
největší zájem? Dávají před-
nost těm českým?

Již jsem to naznačil. České 
komedie. Na ně chodí všechny 
generace diváků. O mladé jsem 
měl trochu strach, že fenomén 
stahování z internetu jejich zájem 
oslabí. Ale není tomu tak. Chodit 
s partou se nosí, společný zážitek 
je o něčem jiném. Existence kin 
má stále určitě smysl. 

Jaké jsou tvoje plány na 
letošní rok?

Nabízí se záměr udělat ven-
kovní posezení na zahrádce, kte-
rá by mohla být na vstupní terase. 
V pololetí bychom rádi vyměnili 
plátno, které stárne jako ostatně 
všechno. 

Do třetice bych rád vymyslel 
vysílání alternativního obsahu. 
Tedy trochu jiný model. Nemusí 
se online vysílat přímé přenosy 
z oper, záznam vyjde podstatně 
levněji a zážitek je srovnatelný. 
Úspěch mají rockové koncerty, 
v tom bychom rádi pokračova-
li.

Blanenské kino znovu vylepšilo kvalitu...



  6 ŠKOLY
Nabídka vzdělání od 1. 9. 2014

4LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU

TECHNIK AUTOMATIZACE A ELEKTRONIKY
 splňuje vyhlášku č. 50/1978 Sb.

PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ 

3LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

ELEKTROMECHANIK 

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD  
• stipendium  až 12.000 Kč za dobu studia

NÁSTROJAŘ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ  
• svářečský průkaz zdarma v hodnotě 12.000 Kč
• stipendium až 12 000 Kč za dobu studia

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, KUCHAŘKA - SERVÍRKA 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

středa 22. 1. 2014, 12.00–18.00 hod.

Prohlídka školy a poradenství jsou možné i v jiný den 
po tel. domluvě:  č. tel.: 606 200 883

Moderní technologie školy jsou podpořeny 13 projekty 
z fondů EU v hodnotě 80 mil. Kč.

Ubytování I. kategorie – dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením 
– cena 1.100 Kč/měsíc   

Přihlášky ke studiu na www.sosblansko.cz

Kontakt: Jitka Blažková, tel.: 516 419 621, mobil: 606 200 883
 e-mail: jitka.blazkova@sosblansko.cz

             škola moderních technologií

 
 
 
 
 

     

 
 

 

Blansko - Ve dnech 16. až 
20. prosince se na Střední ško-
le technické a gastronomické 
Blansko v rámci projektu Edison 
konala setkání žáků maturitních 
i učebních oborů se zahraničními 
stážisty.

Studenti vysokých škol – 
Essam Usama z Egypta, Patiparn 
Boontarig z Thajska, Phuong 
Ngo Thi Diem z Vietnamu a Yi-
chao Li (Yoth) z Číny si pro žáky 
SŠ TEGA připravili elektronické 
prezentace o svých zemích. Be-
sedy se žáky byly tematicky kon-
cipovány dle jednotlivých oborů 
studia. Žáci školy byli informo-
váni o pracovních možnostech 
mladých lidí v Egyptě, Thajsku, 
Vietnamu a Číně. Rovněž zjisti-
li, jak se v daných zemích slaví 
Vánoce a jakou roli hraje tradič-
ní model rodiny v příslušných 
zemích.

Každá beseda trvala devadesát 
minut. Stážisté se snažili o ak-

Týden se zahraničními 
studenty v SŠ TEGA Blansko

tivní zapojení studentů školy do 
projektu, a to zejména zábavnou 
formou i osobitým neverbálním 
projevem.

Hlavním přínosem projektu 
bylo osobní setkání žáků se stu-
denty ze zahraničí a procvičení 
konverzace v anglickém jazyce. 

V neposlední řadě získali mno-
ho nových poznatků o životě 
v Egyptě, Thajsku, Vietnamu 
a Číně.  Mgr. Hana Zouharová

Studen   SŠ TEGA Blansko se zahraničními stážistyStuden   SŠ TEGA Blansko se zahraničními stážisty

Jevíčko - To bylo hlavní po-
selství jevíčských studentů pro-
testujících 19. prosince 2013 
před budovou Krajského úřadu 
Pardubického kraje proti návrhu 
na splynutí Gymnázií Moravská 
Třebová a Jevíčko. 

Shromáždění, na kterém stu-
denti společně se svými učiteli 
vyjádřili sounáležitost se svojí 
školou, bylo vyvrcholením akti-
vit, jež předcházely čtvrtečnímu 
zasedání krajského zastupitelstva. 
To nakonec plánované splynutí 
deseti středních škol neprojedná-
valo. Obdobné výrazy nevole se 
totiž ozývaly i z dalších míst kra-
je. Hejtman Pardubického kraje, 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., 
který před zasedáním osobně 
promluvil k protestujícím, po-
tvrdil, že o připravovaných změ-
nách povede kraj další jednání 
se všemi dotčenými stranami. 
V tiskovém prohlášení z před-
cházejícího dne též informoval, 
že pro další etapy optimalizace 
Rada Pardubického kraje uložila 
odboru školství zpracování stu-
die oborové struktury vývoje ve 
středním školství.

Obava o budoucnost Gymnázia 
Jevíčko jako svébytného subjektu 
aktivizovala jevíčskou veřejnost. 
A nejen tu. Jevíčští zastupitelé 

společně formulovali nesouhlas-
né stanovisko ke splynutí obou 
škol. I přes ujištění, že obě dosa-
vadní organizace budou v rámci 
nově vzniklého subjektu rovno-
cennými partnery, v něm konsta-
tovali, že toto řešení výhledově 
povede k znevýhodnění Gym-
názia Jevíčko. Fungování školy 
bez omezení má pro město a celý 
region Jevíčska strategickou dů-
ležitost. I proto nesouhlas s ná-
vrhem kraje podpořili starostové 
okolních obcí včetně města Velké 
Opatovice. Naše gymnázium je 
výjimečné mimo jiné svou polo-
hou na pomezí tří krajů, proto je 
dostupné a přitažlivé i pro studen-
ty z Olomouckého a zvláště pak 
Jihomoravského kraje, kterých je 
na škole přes 40%. Právě tento 
důležitý fakt nelze opomenout. 
Snahu města Jevíčko podpořil 
na svém valném shromáždění 
také Region Moravskotřebovska 
a Jevíčska, který se postavil za 
přepracování koncepce splynutí 
obou gymnázií s ohledem na po-
třeby našeho regionu. Osobním 
apelem se připojily též význam-
né osobnosti z akademické sféry 
i zástupci místních fi rem. Svůj 
pohled na věc přijel do Jevíčka 
představit i pan hejtman osobně. 
Město Jevíčko bude pro další jed-

nání setrvávat na svých pozicích 
- pro nás není gymnázium pouze 
školní institucí, ale hlavně sym-
bolem a tváří našeho města. 

Jevíčko má výsledky… objevi-
lo se na jednom z dalších trans-
parentů. Ano, naše gymnázium 
patří ke gymnáziím s vynikající 
úrovní, což dokazují výsledky 
nejen maturit, v rámci kterých do-
sáhli studenti v loňském školním 
roce stoprocentní úspěšnosti, ale 
také mnoha úspěchů v okresních, 
krajských, celostátních i meziná-
rodních soutěžích. Absolventi je-
víčského gymnázia mají více než 
91% úspěšnost při přijímacích 
zkouškách na vysoké školy a vyš-
ší odborné školy. Kromě všeo-
becného a humanitního studia 
nabízí škola také nově obor ve-
řejnosprávní činnost zaměřený na 
právo, ekonomiku a cizí jazyky. 
Gymnázium Jevíčko má budouc-
nost… a budoucností gymnázia 
jsou právě noví uchazeči o stu-
dium a následně noví studenti. 
Právě ty bychom chtěli ujistit, že 
přes všechny události posledních 
dnů má smysl podat přihlášku 
ke studiu jevíčském gymnáziu. 
Přijměte tedy pozvánku na Den 
otevřených dveří, který pro-
běhne 23. ledna 2014 od 8,00 do 
16,00 hodin a přijďte se osobně 

přesvědčit o kvalitách své možné 
budoucí školy. 

Závěrem si dovolím ocito-
vat z dopisu prof. RNDr. Jana 
Kratochvila, CSc., děkana Ma-
tematicko-fyzikální fakulty UK 
Praha adresovaném hejtmanovi 
Pardubického kraje: „Gymnázi-
um Jevíčko je v přírodovědných 
kruzích, zejména v matematic-
kých a fyzikálních, nezaměni-
telný pojem. Pojem, pod nímž si 
okamžitě vybavíme střední školu, 
která - bohužel jako dnes už jedna 
z mála - dokáže výborně připravit 
studenty pro vysokoškolské studi-
um, školu, která je neocenitelným 
partnerem Jednoty českých mate-
matiků a fyziků při pořádání akcí 
určených talentovaným středoško-
lákům a důstojným spolupracovní-
kem vysokých škol při organizaci 
seminářů a letních škol. Erudice 
a obětavost jeho pedagogického 
sboru ve spojení s výhodnou ze-
měpisnou polohou a materiálním 
zázemím činí z Gymnázia Jevíčko 
skutečný fenomén.“ 

Děkuji všem, kteří svojí podpo-
rou a aktivitou přispěli dobré věci 
a dali tak šanci našemu gymnáziu 
prokázat svoji životaschopnost. 
My v Jevíčku o ní nepochybuje-
me. Mgr. Miroslav Šafář, 

 místostarosta

Gymnázium Jevíčko se nevzdává

Gymnázium Hády 
Horníkova 1, Brno

 obor všeobecný

T

Rájec-Jestřebí - Již téměř rok 
probíhá na Gymnáziu v Rájci-
Jestřebí realizace projektu Lite-
rární a dokumentová gramotnost 
– praktikum. Smyslem projektu 
je podpořit studenty ve čtenářství 
a zvýšit jejich funkční gramotnost, 
tj. naučit je uměleckým, ale i ne-
uměleckým textům rozumět efek-
tivním a použitelným způsobem. 

Učitelé, kteří jsou do projektu 
zapojeni, připravují pro studenty 
mimo jiné pracovní listy. Pracovní 
listy zaměřené například na práci 
s tabulkami, s mapami, na skupi-
novou spolupráci, na hledání klí-
čových informací v odborných, ale 
i v běžných textech následně uplat-
ňují ve výuce; tím výuku rozšiřují 
a zároveň oživují. Ale aby projek-
toví metodici připravili skutečně 
kvalitní studijní materiály, nesmí 
se spoléhat jen na svoje stávají-
cí znalosti a dovednosti. I na tuto 
skutečnost bere projekt vytvořený 
na rájeckém gymnáziu zřetel.

V uplynulých měsících se dva 
z metodiků o sobotách vzdělávali 
v metodách tzv. kritického myš-

Kritické myšlení pomáhá při čtení

lení. V Praze v ZŠ sv. Voršily ab-
solvovali certifi kovaný program 
Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení (RWCT), který vyvinulo 
mezinárodní Konsorcium pro de-
mokratické vzdělávání a realizo-

valo české o. s. Kritické myšlení. 
Díky programu, který podporuje 
rozvoj samostatně uvažujících stu-

dentů, kritickou práci s texty a kla-
de důraz na praktické dovednosti, 
se naši metodici naučili uplatňovat 
neotřelé metody, např. myšlenko-
vé mapy, metodu I. N. S. E. R. T. 
či podvojný deník. Vedle klíčo-
vých zásad a postupů si osvojili 
i řadu drobných, ale přínosných, 
studenty probouzejících metod 
(brainstorming, pětilístek). 

Ovšem to nejdůležitější je, že 

vše zažili – pod vedením zkušené 
lektorky – na vlastní kůži. A co za-
žili, to také téměř okamžitě začali 
využívat ve vlastní pedagogické 
práci projektem nasměrované na 
zvyšování literární gramotnosti 
studentů. A jaké konkrétní ovoce 
takové školení přineslo? O tom 
vás budeme informovat někdy 
příště.  Petr Jančík, Gymnázium 
 Rájec-Jestřebí, o. p. s.
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Vedoucí galerie: Těším se na 

každou novou výstavu
D    

Marta Antonínová

Blansko - Do nového roku 
vstupuje i Galerie města Blanska 
s novým výstavním programem. 
Milovníci umění se tak mohou 
těšit na osm výstav a řadu do-
provodných akcí. Na podrobnos-
ti jsme se zeptali Olgy Fryčové 
Hořavové, vedoucí blanenské 
galerie.

Co nám letos Galerie města 
Blanska nabídne?

Z pohledu dramaturgického zů-
stáváme věrni už nastoupenému 
směru. Zaměřujeme se na výbor-
né profesionální umělce. Snažíme 
se, aby náš výstavní program byl 
co nejrozmanitější. Takže věkově 
budou zastoupeny všechny gene-
race, ženy i muži, také sledujeme, 
aby zde byly výstavy pokrývající 
celé spektrum výtvarných mé-
dií – malba, socha, fotografi e, 
nová média a pod. Dáme prostor 
i mladým kurátorům, aby mohli 
vytvořit vlastní nový kurátorský 
projekt. 

Na kterou výstavu se vy osob-
ně nejvíce těšíte?

Tak to říci nedokážu. Já se těším 
na každou z nich. Například z té, 
která u nás v galerii momentálně 
probíhá, a to je výstava Jiřího Po-
láška z Blanska, o kterém byl loni 
natočen dokument O dveřích bez 
domu a bulváru za oknem. Těším 
se i na novinku, kterou bude vý-
stava mezi výstavami. Bude to 
krátká třídenní výstava prací, je-
jichž autory jsou děti, které tvoří 
na blanenské faře pod vedením 
Libora Bartoše. 

Když společně s uměleckou 
radou, kterou tvoří Jiří Štarha, 
bývalá vedoucí galerie Petra He-
rotová a externí kurátorská spolu-
pracovnice Jana Písaříková, kon-
zultujeme výstavní plán, pečlivě 
zvažujeme celý výběr, potřebo-
vali bychom rok natáhnout. Ale 
musíme se vejít do stanoveného 
počtu osmi.

Komu tedy budou letos patřit 
prostory galerie?

Od poloviny února u nás bude 

Olga Fryčová Hořavová.  Foto Marta AntonínováOlga Fryčová Hořavová.  Foto Marta Antonínová

výstava slovenského autora Mi-
chala Czinegeho, kterého znám 
osobně ze studií na bratislavské 
vysoké škole výtvarných umění. 
Patří dnes k nejsledovanějším 
osobnostem nastupující malířské 
generace. Předlohy k malbám 
digitálně zpracovává a vrství, vý-
sledný dojem je snový. Barevné 
skvrny připomínají bytosti vyno-
řující se z mlhovin. 

Další autorka je také ze Slo-
venska a je to Jana Želibská. Tato 
výstava Kus země vzniká ve spo-
lupráci se Slovenskou národní 
galerií. Výstava byla připravena 
původně pro prostory na zámku 
Zvolen. U nás bude další příleži-
tost výstavu si prohlédnout. 

Jiří Načeradský se představí 
koncem dubna. Vím, že se těší 
na velké prostory galerie, kde si 
se správným odstupem prohléd-
ne velká plátna z posledních asi 
pěti let. Následovat bude insta-
lačně náročná výstava sochaře 
Čestmíra Sušky. Zaměřuje se na 
velké objekty, proto bude jeden 

z nich instalován před galerií, a to 
za pomoci jeřábu. V galerii bu-
dou samozřejmě jeho subtilnější 
věci. Do našeho regionu zapadne, 
protože pracuje s těžkým materi-
álem, zejména se starým železem. 
Známé jsou sochy z vyřazených 
cisteren, do nichž prořezává růz-
né krajkové ornamenty. 

Po prázdninách dáme prostor 
kurátorskému projektu, který 
připravují Radek Čák původem 
z Adamova a Martin Fišer. Bude 
to skupinová výstava a tématem 
bude krystal. Po nich bude ga-
lerie patřit blanenské umělkyni 
Lucii Vítkové, kterou mnozí znají 
například jako hudebnici, stepař-
ku, ale ona se vážně a intenzivně 
věnuje kompozici. Několik let 
spolupracuje s Pavlem Korbičkou 
na výtvarném projektu nazva-
ném Akustické obrazy. Můžeme 
se těšit na nový typ akustických 
obrazů založených na projekcích. 
Poslední výstava letošního roku 
představí malíře Igora Korpac-
zewského, působícího v Praze. 

Ale akce v galerii, to nejsou 
„jen“ výstavy.

Tradicí se u nás už stala prázd-
ninová Letní výtvarná dílna nebo 
Svatomartinská tvořivá dílna. 
V průběhu roku pořádáme besedy 
a komentované prohlídky výstav 
s umělci a kurátory a tvořivé díl-
ny navazující na jednotlivé vý-
stavy. Podle zájmu učitelů a dětí 
pořádáme workshopy.

Na závěr, co by jste vyzvedla 
z loňského výstavního progra-
mu?

Asi výstavu Davida Böhma 
a Jiřího Franty s názvem Epicen-
trum. Byla to velmi expresivní 
a silná výstava i v tom, kolika 
médii k lidem promlouvala. Zněla 
tam hudba, působilo světlo, bar-
vy, kameny, kresby i expresivní 
cákance barvy, vše se spojovalo 
v silný dojem z výstavy. 

Oslovila i návštěvníky z řad 
studentů a školáků, navázalo na 
ni několik workshopů. Zpětná 
vazba byla výborná. 

Kdo sem nepatří? Zleva Markéta Sedláčková, Alan Novotný, Irena Konvalinová, Petr Štěpán, Svetlana Jano-
tová a Viktor Skála.  Foto archiv MdB

Osvědčený realizační tým, co se 
komedií týká, opět úspěšně zabo-
doval. Jan Šotkovský překládal, 
Andrea Kučerová herce dobově 
oblékla, scénu postavil Jaroslav 
Milfait a celé to zrežíroval Sta-
no Slovák. Jistě se ptáte co? Hru 
britského krále frašky Raye Coo-
neyho „Dvojitá rezervace“ (autor 
Prachy? Prachy! nebo Vydrž, mi-
láčku!). Už podtitul „situační ko-
medie o přeplněné ložnici“ napo-
vídá mnohé. Skvělá sestava herců 
se v celkem jednoduché situační 
zápletce přímo vyžívá a před oči-
ma diváků má možnost se vyřádit.

Společníci Philip (Viktor Ská-
la) a Henry (Petr Štěpán) vlastní 
nakladatelství a vydávají knihy 
pro děti. Henry se otočí za každou 
sukní, Philip je víc než zdrženlivý. 
Má chápající ženu Joann (Marké-
ta Sedláčková), která je mu věr-
ná. Idylu těchto manželů během 
jednoho dne a večera téměř zničí 
požadavek Henryho na zapůjčení 
bytu pro milostnou schůzku. Stej-
ný požadavek má Henryho žena 
Linda. Henry žádá Philipa, Linda 
zase Joann. Každý z nich bez vě-
domí druhého slíbí a chystají se 
odejít na pozvání k večeři. Dál už 

děj popisovat nemohu. Jednak pro-
to, že je tak zapletený a ztřeštěný, 
že byste se vůbec neorientovali. 
A jednak proto, abych neprozradila 
vše. Všichni dohromady lžou, vy-
mýšlejí si ad absurdum. Uprostřed 
smíchu si říkáte, jak tohle skončí? 
Prostě. Když konečně všichni ode-
jdou, Henry a Joann si udělají svůj 
romantický večer, kdy si v posteli 
společně pročítají korektury Med-
vídka Pú. Chcete-li se zasmát, nad 
dějem moc nepřemýšlet, prostě 
odreagovat se, tak Dvojitá rezerva-
ce v Městském divadle Brno je to 
pravé.  Naděžda Parmová

RECENZE - Zapeklitá dvojitá rezervace Výstava 
o trampingu ve 

Křtinách
Křtiny - Na zámku ve Křtinách 

se bude konat výstava Mobilního 
trampského muzea českých a slo-
venských trampů. Jedná se o jedi-
nečnou sbírku náčiní a materiálů 
ze života trampů. Výstava bude 
k vidění od 3. do 27. února. 

Cílem výstavy je seznámit 
mladé generace a připomenout 
starším generacím doby, kdy byl 
tramping v největším rozkvětu 
a v neposlední řadě záměrem zři-
zovatele muzea je stálá expozice 
tak, aby o trampingu rostlo pově-
domí. Vernisáž proběhne 3. února 
v 16 hodin. V letošním roce se 
jedná o první díl seriálu výstav, 
které jsou spjaty s přírodou, člo-
věkem, péčí o zdraví a trávením 
volného času.

Tramping je neodlučitelnou 
součástí české historie. Mobilní 
trampské muzeum uchovává ma-
teriály, trojrozměrné předměty, 
písně v notových zápisech a další 
památky na tramping. 

Návštěva výstavy je, stejně jako 
všechny ostatní, pro návštěvníky 
zdarma.  (hrr)

Rozdělí granty
Boskovice - Město Boskovi-

ce vyhlásilo v rámci grantového 
systému první výzvu na podávání 
žádostí o dotaci. Pro letošní rok 
budou fi nanční prostředky posky-
továny v oblastech - mládežnické 
nesportovní organizace (130 tis. 
Kč), kultura (300 tis. Kč) a sportov-
ní organizace (170 tis. Kč). Celkem 
tak boskovická radnice rozdělí ma-
ximálně šest set tisíc korun.  (hrr)

Sbor pro občanské záležitosti 
ve Sloupu oslavil výročí

Sloup - V roce 2013 oslavil své již šedesáté výročí Sbor pro občan-
ské záležitosti ve Sloupě. Výročí vzniku si současné i bývalé členky 
a členové sboru připomněli 6. ledna na odpoledním setkání v hotelu 
Broušek. 

Úvodní poděkování pronesl starosta městyse Ing. Josef Mikulášek. 
Na oslavu přišla i dnes už devadesátiletá první ofi ciální předsedkyně 
paní Miroslava Dvořáková, která zavzpomínala na léta práce. K  čin-
nostem Sboru patří vítání občánků poprvé uspořádané v roce 1959. 
Sbor dále blahopřeje jubilantům, pořádá sousedský bál, dětský karne-
val, den dětí, rozsvícení vánočního stromu, vánočního posezení pro 
seniory, zájezdy do divadel, zlaté a výjimečně diamantové svatby. 
Účastníci obdrželi pamětní listy a kytičku. Andrea Nováková

Tříkrálový koncert v Letovicích

Koncert. V neděli 12. ledna se v kostele sv. Prokopa v Letovicích konal 
Tříkrálový koncert letovických pěveckých sborů.  Foto Jaroslav Oldřich

Jsou čtenáři spokojeni?
Blansko - Městská knihovna Blansko již řadu let aktivně spolupra-

cuje se studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Budoucí 
knihovničtí pracovníci v prostředí blanenské knihovny většinou realizují 
odbornou praxi. Často také pracují na svých absolventských pracích (ba-
kalářské a magisterské nevyjímaje).

V průběhu jara roku 2013 proběhlo v Městské knihovně Blansko mě-
ření spokojenosti uživatelů. Cílem výzkumu, který byl součástí baka-
lářské práce posluchačky Kabinetu informačních studií a knihovnictví 
Filozofi cké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Sylvie Dyčkové, bylo 
zjistit, jak jsou čtenáři spokojeni se svou knihovnou a jejími službami. 
Výsledky výzkumu knihovně slouží jako zpětná vazba, která je nezbytná 
pro poskytování kvalitních služeb.

Spokojenost byla zjišťována pomocí dotazníkového šetření, které pro-
bíhalo od března do května roku 2013. Dotazníky měli uživatelé k dispo-
zici v tištěné podobě v oddělení pro dospělé čtenáře nebo v elektronické 
formě, na kterou odkazovaly webové stránky a facebook knihovny. 

Z celkového počtu 89 dotázaných se výzkumu zúčastnilo 72% žen 
a 28% mužů. Uživatelé navštěvují knihovnu většinou jednou za měsíc 
(43% respondentů) a nejčastějším důvodem pro návštěvu knihovny je 
půjčení nebo vrácení knih. 

Knihovnu její uživatelé hodnotili velice pozitivně. Silnou stránku 
knihovny tvoří především její personál, který uživatelé hojně chválili 
i v otevřených komentářích. S ochotou a vstřícností pracovníků knihov-
ny je spokojeno 94% respondentů a pro 95% dotazovaných mají pracov-
níci knihovny také dostatek odborných znalostí.

Přestože 93% respondentů je s provozní dobou spokojeno, v připomín-
kách se objevovaly časté požadavky na její rozšíření. Uživatelé by si přáli 
otevřít knihovnu dříve než v 10 hodin a večer naopak prodloužit provozní 
dobu ve všech odděleních alespoň do 19 hodin. Taktéž by uvítali otevření 
knihovny i ve středu, kdy je běžně zavřeno, a o víkendu.

Ze služeb čtenáři využívají především výpůjční služby, se kterými jsou 
také nejvíce spokojeni (98% respondentů). Mezi spokojeností s dalšími 
službami se objevují jen malé rozdíly. Nejlepší výsledek získalo hodnoce-
ní kulturních a vzdělávacích akcí knihovny a možnosti rezervace (91%). 
Kompletní text na www.zrcadlo.net. Pavel Přikryl, ředitel knihovny 



úterý 21. ledna 2014 ZPRAVODAJSTVÍ5
Letošní ročník Regiontouru 

byl o poznání skromnější
D    ...

Radim Hruška

Blansko - Od června loňské-
ho roku je Nemocnice Blansko 
zařazena do seznamu komplex-
ních cerebrovaskulárních center 
a iktových center. Na konci roku 
2013 byl tento status prodloužen, 
a to do konce letošního roku. 
Nemocnice tak potvrdila vysoký 
standard při léčbě cévní mozkové 
příhody.

Aby se mohlo blanenské zdra-
votnické zařízení ucházet o status 
iktového centra, muselo splnit 
hned několik podmínek. 

„Nemocnice rozšířila neurolo-
gickou jednotku intenzivní péče o 
tři lůžka a v současné době pro-
bíhá výběrové řízení na nákup 
nového ultrazvukového přístroje 
ke sledování průtoku krve moz-
kem. Ostatní materiální i perso-
nální vybavení je v blanenské 
nemocnici na dostatečně vysoké 
úrovni,“ vypočítala tisková mluv-

čí blanenské nemocnice Kateřina 
Ostrá.

Iktové centrum zahrnuje kom-
plexní léčbu poskytovanou v sou-
činnosti iktové jednotky, neurolo-
gického oddělení, oddělení reha-
bilitace, oddělení radiodiagnosti-
ky, oddělení klinických laboratoří 
a dalších odborných ambulancí 
(logopedie, psychologie). 

„Nemocnice Blansko se tak 
řadí mezi úzký okruh vysoce 
specializovaných pracovišť a po-
tvrzuje svoji důležitost a nepo-
stradatelnost v rámci sítě všech 
zdravotnických zařízení,“ dopl-
nila Ostrá.

Cévní mozková příhoda (CMP) 
je obecně druhá nejčastější příčina 
úmrtí, ročně jen v České republi-
ce postihne kolem čtyřiceti tisíc 
osob. Onemocnění nepostihuje 
pouze seniory, ale stále častěji 
i lidi v produktivním věku. Jedná 
se o akutní onemocnění, které vy-
žaduje urgentní specializovanou 

Blanenské nemocnici prodloužili 
status iktového centra

Marta Antonínová 

Brno - Dva cestovatelské vele-
trhy Regiontour a GO se uskuteč-
nily o minulém víkendu na brněn-
ském výstavišti. Zatímco veletrh 
GO byl tradičně věnován zahra-
ničním destinacím, na Regiontou-
ru se dozvíte kam a jak cestovat 
po České republice. Je jasné, že 
v této části Blanensko a Bosko-
vicko chybět nemohlo.

Letos bylo na výstaviště méně 
samostatných expozic. Náš regi-
on se představil v rámci centrální-
ho stánku Jihomoravského kraje. 
U pultíku věnovanému  Blanensku 
a Boskovicku jsme zastihli ve-
doucí Městského informačního 
střediska Boskovice Miloslavu 
Luňáčkovou a Barboru Paláno-
vou z MAS Boskovicko plus. 
Měly k dispozici mnoho propa-
gačních materiálů z celého našeho 
regionu. Patřila k nim například 
pozvání k návštěvě konkrétních 
turistických cílů, ale také kalendá-
ře akcí a další podklady. Nechyběl 
ani materiál o Adamově, který si 
letos připomíná padesáté výročí 
povýšení na město a při této pří-
ležitosti plánuje na celý rok celou 
řadu zajímavých akcí. Zájemcům 
Barbora Palánová připomínala 
i úspěšně rozjetý projekt Pověsti 
a pohádky od Svitavy od Svratky.

Ani letos nechyběl stánek 
zvoucím návštěvníky do nejatrak-
tivnější lokality, do Moravského 
krasu, a to pod záštitou Správy 
jeskyní České republiky. Využi-
li jsme příležitosti, vyzpovídali 
jsme Jiřího Hebelku a dozvěděli 
jsme se hodně zajímavého. Napří-
klad právě dnes mají návštěvníci 
Punkevních jeskyní jedinečnou 
příležitost vidět poprvé nové 
osvětlení prostor Masarykova 
dómu. 

„Po osmnácti letech doslouži-

lo osvětlení těchto prostor, které 
bylo instalováno po rekonstrukci 
Masarykova dómu v roce 1986. 
Jedná se o nové osvětlovací led 
prvky. Jednoduše řečeno, jsou to 
daleko menší osvětlovací tělesa, 
mnohem šetrnější pro jeskynní 
prostředí. Výhodou je, že neo-
hřívají ovzduší jeskyně, nepod-
poruje růst mechů a podobně. 
Návštěvníkům nabízí plastič-
tější podívanou na krápníkovou 

 výzdobu. Nově jsou nasvětlena 
místa, která dříve zůstávala ve 
stínu, vyniknou některé z detailů. 
Výhodou je množství bílých kráp-
níků v Masarykově dómu, které 
díky tomuto osvětlení vyniknou. 
Nezanedbatelným pozitivem je 
i úspora energií,“ řekl nám na Re-
giontouru vedoucí Správy jeskyní 
Moravského krasu Jiří Hebelka. 
Připomenul nám také, že v po-
lovině února bude v Punkevních 

jeskyních otevřena bezbariérová 
trasa. „Třicátého ledna uplyne sto 
let od okamžiku, kdy se profesor 
Absolon dostal po suchu na dno 
propasti Macocha. Nikde jsme 
nenašli datum, kdy byla tato část 
jeskyně zpřístupněna veřejnosti, 
ale bylo to velmi krátce po této 
události, takže otevření trasy vě-
nujeme tomuto výročí,“ upřesnil 
vedoucí Správy jeskyní.

Nedílnou součástí každoroční-
ho programu Punkevních jeskyní 
bývá koncertní cyklus Čarovné 
tóny Macochy. „Letošní sedm-
náctý ročník bude trochu jiný. 
Vzhledem k tomu, že se chystá-
me k zahájení výstavby nové haly 
u jeskyní, budeme muset tyto 
prostory dočasně pro veřejnost 
uzavřít. Proto se letošní koncer-
ty uskuteční v jiných jeskyních. 
První je připraven na 12. června 
do Sloupsko-Šošůvské jeskyně, 
kde se představí pěvecký soubor 
Sejkorky sbormistra Dušana Van-
čury.

Třináctého června se koncert 
přesune do jeskyně Výpustek, 
kde zahraje skupina The Plastic 
People of the Universe a poslední 
dva koncerty zazní v Kateřinské 
jeskyni. Tam vystoupí 14. června 
Jaroslav Svěcený a Ladislavem 
Horákem a o den později zazpívá 
Spirituál kvintet,“ vyjmenoval Jiří 
Hebelka. Všechny koncerty začí-
nají v 18 hodin a podrobné infor-
mace zájemci získají na internetu.

Pátrali jsme dál v pavilonu P 
po zmínkách o našem regionu. 
Naší pozornosti nemohl ujít stan 
nabízející pivo Černá Hora v části 
pavilonu věnované gastronomii, 
o kousek dál byl stánek Technic-
kého muzea Brno, které má mimo 
jiné pod svými křídly i Starou huť 
nedaleko Adamova a samostatný 
stánek zde měla i Společnost pro 
 Moravský kras.

Regiontour. Na stánku prezentující Moravský kras a okolí jsme zas  hli 
Barboru Palánovou z MAS Boskovicko plus a vedoucí Městského infor-
mačního střediska Boskovice Miloslavu Luňáčkovou. 
 Foto Marta Antonínová

Iktová jednotka.  Foto Radim HruškaIktová jednotka.  Foto Radim Hruška

léčbu. Iktová centra tuto vysoce 
specializovanou péči o pacienty 
s CMP zabezpečují, a to jak ve 
fázi akutní (prostřednictvím tzv. 
systémové trombolýzy, kdy lze 
do čtyř a půl hodiny od vzniku 

cévní mozkové příhody prostřed-
nictvím nitrožilně podané látky 
zprůchodnit uzavřenou mozko-
vou tepnu), tak i v následujícím 
období formou intenzivní rehabi-
litační léčby. 

Fotografi e. Výstavní síň Společenského centra MKS Adamov hos  la výstavu Žádné delikatesy. Jednalo se o průřez fotografi emi Radka Tejkala. Ro-
dák ze Žďáru nad Sázavou se v současné době kromě fotografování zabývá také překladatelstvím z několika jazyků. Jeho fotografi e jsou projevem 
solidní práce, málokdy se jedná o tak zvané momentky.  Foto Bohumil Kamba

Po rozhlednách v okolí 
Boskovic

Boskovice - Po rozhlednách v okolí Boskovic je projekt, na kterém 
od 1. července do konce loňského roku pracovala skupina chlapců 
z Dětského domova v Boskovicích. 

Cílem projektu bylo vytvořit turistického průvodce, který zmapuje 
jedenáct rozhleden v nejbližším okolí Boskovic a podá detailní infor-
mace o jejich provozní době, vstupném, výhledu z nich, celkové výšce 
rozhleden i výšce vyhlídkových plošin, počtu schodů a v neposlední 
řadě také informace o možnostech využití hromadné dopravy z Bos-
kovic a délkách pěších tras z nejbližších vlakových či autobusových 
zastávek. Pomocí tohoto průvodce si tak můžete udělat představu, zda 
navštívit rozhlednu Podvrší ve Veselici u Blanska, na jejíž vrchol vede 
168 schodů nebo se pokusit najít Dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimr-
mana v Březové nad Svitavou či raději zvolit Burianovu rozhlednu 
v Rudce u Kunštátu, kterou bezpečně naleznete v areálu Blanických 
rytířů. 

Tato akce je podpořena z projektu Bav se a pomáhej realizované-
ho Spolu dětem o.p.s. ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem 
a společností BILLA spol. s r.o. Součástí projektu nebyla jen osobní 
návštěva všech rozhleden a zpracování získaných informací do turis-
tického průvodce, ale také dvě školení v Praze, kde se chlapci naučili, 
jak správně evidovat účetní doklady či jak napsat závěrečnou zprávu 
k projektu. Na konci ledna roku 2014 je ještě čeká poslední návštěva 
Prahy, na které budou prezentovat výsledky svého projektu zástupcům 
Spolu dětem o.p.s. a sponzorům projektu. 

O tom, jak se chlapcům průvodce povedl, se můžete přesvědčit v In-
formačním středisku v Boskovicích, kde je k dispozici jeho tištěná ver-
ze, či na internetových stránkách www.ddboskovice.cz v sekci Činnos-
ti podporované dárci. Věříme, že se Vám bude líbit a že se vydáte na 
zajímavé putování a budete se rozhlížet s námi po krásném kraji. 

Za projektový tým dětí Dětského domova v Boskovicích Jakub 
Chuda ve spolupráci s Lucií Sloukovou a Evou Musilovou

Pro milovníky vojenské 
historie

Vyškov - Ve výstavních sálech Muzea Vyškovska byla ve čtvrtek 
zahájena výstava s názvem VOJENSKÝ PROSTOR - VSTUP ZA-
KÁZÁN! s podtitulem - Historie vojenského výcvikového prostoru na 
Drahanské vrchovině. Výstava popisuje historii území dnešního Vojen-
ského újezdu Březina (VVP Dědice) mezi roky 1934 - 1945. Milovníky 
vojenského historie zve Vojensko-historické sdružení Stříbrná. Výsta-
va bude přístupná veřejnosti do poloviny března. (ama)

S Euroklíčem si lidé 
odemknou i v Boskovicích

Boskovice - Dostat se bez problému na sociální zařízení nebo do 
výtahu je pro lidi se sníženou schopností pohybu často problém. Ře-
šením je takzvaný Euroklíč, tedy mezinárodní projekt, který ve vyspě-
lých evropských zemích již více než čtvrt století efektivně těmto lidem 
pomáhá.

Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schop-
ností pohybu na celém území republiky rychlou a důstojnou dostupnost 
veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení jako jsou 
výtahy, schodišťové plošiny nebo toalety. Euroklíč může zdarma získat 
držitel průkazu ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, 
který má bydliště v Jihomoravském kraji. 

Eurozámky nainstalované v rámci projektu se nacházejí také v Bos-
kovicích, a to hned na dvou místech. V knihovně na náměstí 9. května 
v přízemí na bezbariérové toaletě v oddělení pro děti a v budově měst-
ského úřadu na náměstí 9. května, kde je pomocí Euroklíče dostupná 
schodišťová plošina.  (hrr)

Začíná trénink na běhy
Boskovice - Od úterý 4. února začíná tréninková příprava na již pátý 

ročník Boskovických běhů. Bude probíhat po dobu tří měsíců. Prv-
ní trénink bude zahájen běžeckou přípravou 4. února v 17.30 hodin 
na sportovním hřišti ZŠ III Boskovice, Slovákova. Sraz zájemců je 
u zadního vchodu do ZŠ III Boskovice, Slovákova čtvrt hodiny před 
zahájením. Novinkou pro letošní rok je zařazení sauny do tréninko-
vého plánu. Pořadatelé také upozorňují, že již nyní probíhá registra-
ce na pátý ročník Boskovických běhů. Učinit tak můžete on-line na 
www.sportujsnami.cz. 

V letošním roce se Boskovické běhy uskuteční 1. května. Každý bě-
žec si může vybrat delší nebo kratší vzdálenost. V nabídce je lidový 
běh na 800 m a delší závody na 2,5 km a 12,5 km. Na akci si zasportují 
také děti, pro které je připravena celá řada běhů.  (hrr)
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Ve školním roce 2014/2015 otevíráme:

�  (66-51-H/01)
�  (65-51-H/01)
�  (65-51-H/01)
�  (32-52-H/01)
�  (29-54-H/01)
� 
�  (33-29-H/01)

-

  (66-41-L/01)
  (69-41-L/01)

  (64-41-L/51)

www.souobchodnipv.cz

Základní škola Boskovice, 
okres Blansko

nám. 9. května 8, 680 01 Boskovice

Název projektu: Vzdělávání pedagogů v oblas   speciální pedagogiky 
a mul  kulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba 
metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 
základních a mateřských školách

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/02.0035

Od 1. 4. 2013 do 30. 3. 2015 probíhá na Základní škole Boskovice, okres Blansko 
projekt, jehož cílem je vytvoření metodik pro každodenní prak  ckou práci 
pedagogů v oblas   speciální pedagogiky a mul  kulturní výchovy s cílem prevence 
rasismu a xenofobie. V rámci projektu na škole působí specializovaná DYS studia a 
školní poradenské pracoviště pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Tento projekt realizujeme ve spolupráci se ZŠ Brno, Merhautova 37, 
která je nositelem projektu.

V roce 2013 proběhla řada projektových ak  vit, např. projektové dny v květnu a 
v červnu nebo společné vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky obou škol 
v Brně a v Boskovicích v srpnu.

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

Základní škola Boskovice, 
okres Blansko

nám. 9. května 8, 680 01 Boskovice

Název projektu: Rozvíjení matema  ky a přírodovědných 
oborů na ZŠ Boskovice

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/02.0047

Od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2015 probíhá na Základní škole Boskovice, okres Blansko 
projekt, jehož zaměřením je mimo jiné další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
tvorba výukových materiálů, organizace matema  ckých soutěží a zlepšení vybavení 
školy pomůckami, především v oblas   přírodních věd.

V roce 2013 proběhla řada projektových ak  vit, např. pro žáky 6. tříd „Matema  ka 
v terénu“. Pro žáky všech pracovišť bylo zřízeno 10 přírodovědně orientovaných 
kroužků, v rámci dalšího vzdělávání pedagogů proběhl cyklus 4 seminářů pro 
výuku matema  ky a také 1. ročník matema  cké soutěže pro žáky 1. stupně. 
V matema  ckých třídách žáci využívají zakoupené tablety.

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

Ředitelství Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, 
Boskovice, Štefánikova 2,

oznamuje, že
zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 se uskuteční ve čtvrtek 6.2.2014 

v době od 10,00 hod. do 16,00 hod. v budově školy.

Zápis se týká dětí se zdravotním postižením, zejména mentálním postižením, se souběžným postižením  
více vadami a autismem, které do 31. 8. 2014 dosáhnou věku 6 let.

V případě, že budou rodiče žádat o odklad plnění školní docházky, vyplní ve škole žádost, kterou doloží 
doporučením poradenského zařízení (pedagogicko - psychologická poradna, speciálně pedagogické cent-

rum) a odborného lékaře.

Při zápisu je nutno předložit rodný list dítěte.

Rájec-Jestřebí - Všechno to 
začalo v normální vyučovací den, 
který se však nakonec stal něčím 
výjimečný. 

Ten den jsem totiž dostala ná-
vratku do projektu Comenius 
s prvními informacemi o tom, 
o co v tomto projektu vlastně jde. 
Hned po přečtení pár vět jsem vě-
děla, že tenhle projekt je přesně 
to, co bych po čas svého studia 
chtěla zažít – poznávání nových 
zemí, kultur, přiučit se nové ja-
zyky a ještě získat kamarády. No 
posuďte sami, kdo by si tohle ne-
přál! 

Proto jsem neváhala a vypl-
něnou návratku jsem odevzdala 
a čekala, zda budu mezi šťastný-
mi či ne. O pár dní později přišlo 
milé překvapení. Hurá! Od toho 
dne jsem se společně s učiteli 
a ostatními žáky naší školy, kteří 
byli taktéž vybráni do projek-
tu, setkávala na pravidelných 
schůzkách, které se konaly kaž-
dý pátek po vyučování. Zde jsme 
se dozvídali důležité a potřebné 
informace o organizaci příštích 
dnů. Zanedlouho nám totiž měla 
přijet významná návštěva, a to 
hned z pěti evropských států. 
Každý z žáků někoho ubytová-

Výjimečná šance 
poznat něco nového

val, a proto bylo nutné se na vše 
připravit. 

Já, jelikož mám nejblíže k Itá-
lii, jsem dostala na starost ve-
lice milou holku z Itálie, která 
společně s ostatními dorazila 3. 
listopadu loňského roku na vla-
kové nádraží v Rájci-Jestřebí a 
od tohoto okamžiku začal týden 
plný zážitků. Troufám si říct, že 
na tento týden nikdo ze zúčastně-
ných nezapomene. Byl dokona-
lý. Navštívili jsme Prahu, Brno, 
Punkevní jeskyně, Modrotisk v 
Olešnici a mnoho dalších míst, 

během čehož vznikala nová přá-
telství a dozvídali jsme se plno 
zajímavých informací, u kterých 
jsem si jista, že je v budoucnu bu-
deme moci použít. Není divu, že 
každého z nás mrzelo, když tento 
týden skončil a naši hosté museli 
jet domů. Útěchou pro nás však 
bylo, že tímto projekt Comenius 
nekončí a nyní to budeme my, 
studenti rájeckého gymnázia, kte-
ří postupně vycestují za poznáním 
nových zemí.

Karolína Horáková, studentka 
Gymnázium Rájec-Jestřebí

Jedovnice - Naučme se říkat 
„ne“ – kouření, alkoholu, drogám, 
Naučme se říkat „ano“ – zdravému 
životnímu stylu je název projektu, 
který proběhl ve dnech 12., 18. 
a 19. prosince na Základní škole 
v Jedovnicích. Hlavní důvod, proč 
jsme se rozhodli projekt uskuteč-
nit, byl ten, že se stále více mla-
dých lidí setkává s problematikou 
rizikového chování, v běžné výuce 
není dostatek času těmto tématům 
se věnovat a v neposlední řadě je 
nedostatek kvalitních, ucelených 
a dlouhodobě využitelných materi-
álů pro potřeby základních škol.

Žáci 5. – 9. ročníku absolvovali 
12. prosince profesionální pro-
gram: „S hudbou proti drogám“, 
který představil sedm významných 
hudebních osobností, jejich život 
a fatální následky nesprávného ži-

Zajímavý projekt na ZŠ v Jedovnicích

votního stylu a užívání různých ná-
vykových látek. Autoři programu 
zahráli ukázky jejich tvorby, na-
příklad autory: Janis Joplin, Doors, 
Nirvana, Queen, Whitney Houston, 
Anny Winehouse a další.

Ve dnech 18. a 19. prosince po-
kračoval náš projekt tím, že po oba 
dny pracovali žáci 5. - 9. ročníku 
ve věkově nesourodých skupin-
kách a získávali od vyučujících 
konkrétní poznatky o návykových 
látkách a zdravém životním sty-
lu. Pracovali s pomocí digitálních 
učebních materiálů – na interaktiv-
ních tabulích. Všechny materiály 
si pro ně vyrobili vyučující, pro-
tože všichni naši pedagogové umí 
vytvářet materiály pro interaktivní 
tabule v programu Smart Board. 
Součástí materiálů byla i videa 
pořízená např. v pálenici v Rudici. 
Prostřednictvím získaných faktů 
a poznatků žáci diskutovali o da-
ných tématech, hodnotili jednotlivé 
poznatky a shrnovali vše podstatné 
v portfoliích. Celý projekt vyvrcho-
lil zaslouženým obědem, který byl 
podáván formou „švédských stolů“ 
a který byl velkým zážitkem pro 
všechny zúčastněné. Školní jídelna 
přivítala žáky slavnostně vyzdobe-
na, s tóny vánočních koled a s všu-
de se linoucí vůní dobrého jídla.

Na závěr několik informací, 
které žáky nejvíce zaujaly: v ta-
bulce škodlivosti drog fi guruje na 
5. místě z dvaceti – kouření (u žáků 
nejvíce rozšířeno), průměrný kuřák 
vykouří za den krabičku cigaret, to 
znamená, že ho roční kouření stojí 
cca 26 880 Kč.

Věříme, že na základě faktů, 
které jsme dětem předložili, jsme 
alespoň částečně přispěli k k tomu, 
že si naši žáci uvědomili nebezpečí 
návykových látek, přiměli jsme je 
k přemýšlení a k tomu, že budou 
zodpovědněji a zdravěji přistupo-
vat ke svému životu. Celý třídenní 
projekt jsme mohli uskutečnit díky 
fi nanční dotaci z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje. 

   Vedení ZŠ Jedovnice



S časem 1:08:18 vyhrál Půlmaraton Moravským krasem a zvítězil i v Mi-
zuno sedmičce v Brně nebo v běhu města Příbrami. V dalších závodech 
končil na předních místech. Zaběhl si i šest závodů Okresní běžecké ligy, 
všechny vyhrál. V jednom dni dokázal vyhrát dva závody, dopoledne Mi-
zuno sedmičku v Brně a odpoledne Běh za jedovnickým kaprem.

5 Petr Mareček - Talentovaný patnáctiletý vzpěrač TJ SOUZ 
Boskovice sbírá úspěchy a rekordy už několik sezon. V letošním roce vy-
bojoval na mistrovství Evropy juniorů do 15 let do 56 kg bronzovou me-
daili ve dvojboji, stříbro v trhu a bronz v nadhozu a vylepšil české rekordy. 
V červnu získal ocenění Českého svazu vzpírání pro nejlepšího vzpěrače 
v kategorii starší žáci. Ke konci sezony jej trápily zdravotní problémy a 
nezasáhl do fi nálového turnaje mistrovství republiky družstev. Jeho tým 
tak skončil v republice třetí. 

6 Kamil Skácel - Univerzální hráč jako ze staré školy, o kte-
rého se přetahují fotbalisté i hokejisté. Rájeckému Kamilovi Skácelovi je 
dvaadvacet let, ve fotbale nastupuje za MKZ Rájec-Jestřebí, přes zimu má 
u něj přednost hokej, který nyní hraje za Dynamiters Blansko HK. V pod-
zimní části sezony střílel důležité branky, svou dravostí dokázal strhnout i 
ostatní. Patří k nejlepším hráčům blanenského týmu.

7 Adéla Šafářová - Mladá bikerka benešovského oddílu 
Moravec Sokol Benešov se v roce 2013 stala mistryní republiky v cyk-
lokrosu v kategorii kadetek, zvítězila i v Českém poháru v cyklokrosu. 
V boskovickém závodě Českého poháru horských kol zvítězila, celkově 
obsadila v seriálu třetí místo. Spolu s Adamem Sekaninou obhájila ke kon-
ci roku výroční oddílovou cenu Borec Moravec v tradiční anketě.

7 Romana Tomášková - Letos patnáciletá motocyklová 
závodnice PaM Racing Teamu ze Svaté Kateřiny obsadila ve tř. 125 GP/
Moto3 v seriálu mistrovství střední Evropy, Alpsko-Jadranském šampio-
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Představení sportovců

Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

hlavacek.zrcadlo@centrum.cz

Redakce regionálních novin spolu s Českou unií sportu připravují vyhlášení na čtvrtek 30. ledna

Poslední šance vybrat nejlepšího sportovce
Bohumil Hlaváček

Blansko, Boskovice - Na zá-
kladě jednání s okresním výkon-
ným výborem České unie sportu 
připravují společně redakce re-
gionálních novin Týden u nás, 
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka 
a Boskovicko poprvé společné 
vyhlášení těch nejlepších z ob-
lasti sportu za rok 2013, nebudou 
opomenuti ani ti, kteří v této ob-
lasti odvádí dlouhodobou pocti-
vou práci. Vyhlášení je plánováno 
na 30. ledna v Zámecké sýpce 
Blansko. Bez udání pořadí přebe-
rou poháry jednotlivci, družstva, 
trenéři a rozhodčí, nezapomene 
se na jednotlivce, kteří pochází 
z našeho okresu, ale startují již 

v klubech v rámci republikových 
soutěží na nejvyšší úrovni. 

Čtenáři jednotlivých periodik 

mohou svým hlasováním přispět 
k předání své speciální ceny. 
Můžete tak učinit na přiloženém 

kuponu, kde označíte buď čísly 
nebo celými jmény tři podle vaše-
ho názoru nejlepší dle naší nabíd-
ky. Jednotlivé redakce vylosují tři 
čtenáře, které pozvou na slavnost-
ní ceremoniál. Ten se uskuteční 
v blanenském hotelu Sýpka. Jako 
platné budou uznány pouze hlasy 
z kuponu, po úvaze jsme jedno-
myslně zavrhli hlasování pomocí 
e-mailu nebo SMS, které je snad-
no zmanipulovatelné. 

V případě Zrcadla můžete svoje 
hlasovací lístky předat osobně či 
prostřednictvím pošty na adresu 
blanenské či boskovické redakce 
- Sokolská 13, 680 01 Boskovice 
nebo náměstí Svobody 3, 678 01  
Blansko. Uzávěrka hlasování je 
v pátek 24. ledna 2014. 

1 Luboš Dudík - V posledních sezonách jednička blanenských 
stolních tenistů. Adamovský hráč má zásadní podíl na umístění oddílu TJ 
ČKD Blansko, který vloni vypadl v play off po tuhém boji s Hodonínem. 
Letos je jedničkou nástupnického klubu KST Blansko a vévodí statistikám 
druhé ligy. Blansko je po podzimu první a klub se chce pokusit znovu 
bojovat o postup do první ligy. S Alešem Přikrylem tvoří i nejúspěšnější 
dvojici soutěže ve čtyřhře.

2 Lenka Kalová - Klíčová hráčka prvoligového blanenského 
kuželkářského týmu žen, která se podílela na historicky nejlepším umís-
tění týmu v první lize v sezoně 2012/13 – druhém místě. Je již několik let 
členkou české reprezentace, v uplynulém roce v jejím dresu startovala na 
mistrovství světa družstev v Maďarsku, kde celek ČR obsadil třetí místo. 
S oddílovou kolegyní Zdeňkou Ševčíkovou obsadila čtvrté místo na MČR 
dvojic. V aktuálním světovém žebříčku jednotlivkyň jí patří 111. příčka. 

3 Václav Kolář - Biketrialista AMK Blansko nemá v součas-
nosti mezi českou špičkou konkurenci. Obhájil druhé místo při mistrovství 
světa, které se jelo ve Španělsku a v Blansku, druhý byl i v mistrovství 
Evropy, vyhrál Evropský pohár. Přesto letos Kolář skončil v seriálu mis-
trovství republiky až třetí, chyběly mu však tři závody, místo kterých dal 
přednost cyklotrialovým podnikům cyklistické federace UCI, ty, kterých 
se zúčastnil, vyhrál. Nominoval se i na mistrovství světa této federace do 
jižní Afriky, kde skončil šestý a porazil i mistra světa z BIU Daniela Co-
mase. 

4 Jan Kohut - Blanenský běžec skončil v dresu VSK Univerzity 
Brno pátý z Čechů při mistrovství republiky v půlmaratonu v Pardubicích. 

nátu v konkurenci jezdců z šesti zemí celkové 3. místo, jako nejlepší zá-
stupce ČR. V mistrovství republiky nenašla mezi svými mužskými kolegy 
přemožitele a stala se teprve druhou mistryní republiky v jeho šedesátileté 
historii. Zúčastnila se výběrového kempu pro Red Bull Championship ve 
Španělsku.

9 Jan Tr  lek - Fotbalový útočník FK Blansko se po doroste-
neckých kategoriích prosadil i v mužské soutěži. Na postupu Blanska do 
divize se podílel patnácti brankami. I v sezoně 2013/14 je se sedmi góly 
zatím nejlepším střelcem týmu. Přes časté zdravotní problémy patří k nej-
vytíženějším hráčům, na podzim nastoupil v šestnácti zápasech. Stejně 
jako gólmana Jurana jej diváci dvakrát zvolili hráčem utkání.

10 Veronika Zamazalová - Šestnáctiletá plavkyně 
ASK Blansko má doma přes dvě stě diplomů a také už slušnou sbírku 
medailí. Poslední roky se na závodech většinou umisťuje v první desít-
ce. Její nejsilnější disciplínou jsou prsa. Na mistrovství České republiky 
v Plzni získala v kategorii mladšího dorostu na padesát metrů prsa stříbr-
nou medaili za čas 33,70 sekundy. Pro blanenský oddíl to byla historicky 
první medaile v juniorské kategorii na republikových závodech. Skvělou 
formu ukázala už na letním mistrovství republiky, kde ve stejné disciplíně 
doplavala pátá. 

 Petr Mareček vpravo Petr Mareček vpravo

KUPON
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Z  OFS B
* Minulou neděli úspěšně ukončili absolventi základní trenérskou li-

cenci, která jim umožňuje doprovázet fotbalové svěřence v okresních 
soutěžích. Mimo obecné témata se trenéři seznámili s tím, jak důležitá je 
komunikace a vzájemný respekt s rodiči při výchově mládeže i samotný-
mi zájemci o tento sport. Lektoři Jiří Vorlický, Vlastimil Svoboda, Aleš 
Odehnal, Vladan Horák, David Kříž a René Gryc seznámili účastníky 
např. s obsahem projektu FAČR Létajících trenérů či s programy Co-
erver a He-Art podporujících rozvoj hráčů - lidských osobností.  Jed-
ním z hlavních momentů kurzu byl miniturnaj dětí čtyř týmů Zbrojovky 
Brno, Sparty Brno, Boskovic a Kunštátu.

V čem byla zmíněná událost zajímavá? Než účastníci absolvovali teo-
retickou část třídenního programu, vyzkoušeli si přímo v praxi, jak spo-
lupracovat s hráči - dětmi jako lidskými osobnostmi v reálných situacích. 
Všechny děti budoucím trenérům pomáhaly, i proto věříme, že stejně tak 
v budoucnosti pomohou noví trenéři svým svěřencům.
Komise mládeže OFS Blansko ve spolupráci s www.zijemehrou.cz
 Foto OFS

* Výkonný výbor OFS Blansko zve všechny příznivce fotbalu, na 
slavnostní vyhlášení XI. ročníku ankety FOTBALISTA ROKU 2013. 
Slavnostní večer se uskuteční v pátek 24. ledna 2014 od 18.00 hod. v zá-
meckém skleníku Boskovice, moderovat ho bude Oldřich Kovář.

Anketa, které se zúčastnilo 23 okresních klubů probíhala dvoukolově. 
V prvním kole měly kluby nominovat po třech uchazečích v každé z ka-
tegorií. Z nich byl o prvenství v jednotlivých kategoriích udělán seznam, 
ze kterého měly kluby v mužské kategorii přidělit nominovaným hráčům 
pořadí od 1. do 11. U ostatních kategorií od 1. do 3. Muži podle toho, na 
které místo je ten který oddíl nominoval, dostávali body od 11 do 1. U 
ostatních kategorií to bylo od 3 do 1. bodu.

Pořadí jedenácti nejlepších v mužské kategorii, bude vybráno 
z těchto hráčů: Fadrný Martin FC Boskovice, Gromský Petr Rudice/
FK Blansko, Pernica Marek FK Blansko/TJ Vilémovice, Preč Antonín 
FC Boskovice/FK Kunštát, Sehnal Jan SK Olympia Ráječko, Sehnal 
Martin SK Olympia Ráječko, Španěl Ondřej FK Kunštát, Tenora Ja-
kub SK Olympia Ráječko, Trtílek Jan FK Blansko, Vorlický Jiří FC 
Boskovice/TJ Vilémovice, Zouhar Tomáš TJ Rakovec Kotvrdovice/FK 
Blansko.

V kategorii žen se o prvenství ucházejí: Čtvrtníčková Romana TJ 
Rakovec Kotvrdovice, Horáková Karolina FK Kunštát, Zoubková Kate-
řina FK Kunštát/SK Olympia Ráječko.

V kategorii dorostu: Bawi Van TJ Sokol Černá Hora, Klimeš Jakub 
FC Boskovice, Kunc David FK MKZ Rájec-Jestřebí, Zouhar Michal FK 
Blansko.

V kategorii žáků: Feik Tomáš FK Blansko, Gansukh FK Blansko, 
Vorlický Lukáš FC Boskovice/Zbrojovka Brno.

V kategorii přípravek: Alexa Štěpán FC Boskovice, Farník Tomáš 
FK Blansko, Zouhar Dominik SK Sokol Lipovec.

V kategorii trenérů: Hajský Jiří FK Blansko, Loukota Petr FK Kun-
štát, Sedláček Radek FK MKZ Rájec-Jestřebí.

V kategorii rozhodčí: Nejezchleb Miroslav, Strya Michal, Strya Mi-
lan.

VV OFS vybere osobnost, která bude uvedena do síně slávy OFS Blan-
sko. V ostatních kategoriích mimo mužské, bude vyhlášení pouze prvního 
v pořadí. Ceny v jednotlivých kategoriích budou předávat sponzoři akce 
a sportovní osobnosti. Mezi vyhlašováními v jednotlivých kategoriích, 
bude kulturní program. Bude připravena tombola. VV OFS Blansko zve 
všechny ať sportovce, či nesportovce k účasti na této akci.  (ofs)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Vlastimil Hort. 
Mezi milovníky královské hry 
pojem. Patrně vůbec nejlepší 
československý šachista všech 
dob vstoupil mezi sedmdesátní-
ky. A jako místo, kde jubileum se 
svými blízkými a přáteli oslavil, 
si vybral Blansko. 

Na pozvání Vlastimila Chlád-
ka zde strávil, jak jinak, několik 
šachových dnů. Se svými přáte-
li velmistry Jánem Plachetkou, 
Eduardem Medunou a Jiřím 
Lechtýnským sehrál miniturnaj, 
nechyběla simultánka, kde se 
představili i šachisté z našeho 
okresu.

Proč jste si vybral zrovna 
Blansko?

Hodně jsem o tom přemýšlel. 
Chtěl jsem se potkat s kolegy vel-
mistry, kteří mi jsou blízcí věkem. 
Povedlo se. Chtěli jsme společně 
posloužit naší společné šachové 
bohyni a zdařilo se to, myslím, 
výborně. Myslím, že i diváci, kte-
ří přišli, něco viděli. Nezapomně-
li jsme to ještě. A proč tady? Na 
Moravu jezdím rád, po dohodě 
s Vlastíkem jsem se rozhodl pro 
Blansko. Zázemí zde má úroveň. 
Líbí se tu i mé choti. Hotel je su-
per, skvělý kuchař a to jsem dost 
vybíravý. Navštívili jsme i bow-
ling.

Hotel Sýpka hostil jednoho z nejlepších šachistů naší historie

Vlastimil Hort oslavil výročí

Podíval jste se i po okolí?
Kras znám. Více jsme trápili ty 

fi gurky. A ony nás. Trošku namá-
havé to bylo. Přál bych si to zo-
pakovat až mi bude sedmasedm-
desát. To je takový věk, který se 
opakuje jednou za jedenáct let, ty 

dvě číslice. Jestli budu živ a zdráv, 
zase bych se u té příležitosti rád 
vrátil do Blanska. 

Cítíte se na tu svoji sedmde-
sátku?

Nevím, nedokážu to posoudit. 

Jedno vím. Kdybych mohl žít zno-
vu, zase bych ty šachy hrál, to je 
jasné. 

Pamatujete si na svoje úplné 
začátky?

Bylo mi pět a půl. V ulici byl 
pán, jmenoval se Vrba a s ním mi 
maminka domluvila první partie. 
On choval králíky, nějakého jsem 
vždy donesl domů a to se mamince 
líbilo. Musel jsem je krmit a dostal 
jsem to jako honorář. 

Kde to bylo?
V rodném Kladně. Nejvíce 

mám sice rád Mariánské Lázně, 
ale vždy o sobě říkám, že jsem če-
choněmecký Kladeňák. Manželka 
je Němka, doprovází mne, pokud 
to jde, všude. Mám toho za sebou 
hodně. Vše se ale točí kolem ša-
chu.

Hrajete stále aktivně?
Ano. Baví mne to. Soutěž v Ně-

mecku, ve Švýcarsku extraligu. 
Jak to jde.

Skončil jeden život. Život velkého sportovce, který se nesmazatelně 
zapsal do dějin brněnského i blanenského sportu. Rozloučili jsme se 
s Františkem Pokorným. Narodil se 31. srpna 1933. Sportovec byl vše-
stranný, největších úspěchů ale dosáhl jako basketbalista. Se Spartakem 
ZJŠ a Zbrojovkou Brno vybojoval čtyři tituly mistra Československa, 
podílel se výrazně na postupu ZJŠ do semifi nále Poháru mistrů evrop-
ských zemí 1962/63 a do fi nále o rok později. V barvách reprezentačního 
týmu Československa sehrál 47 zápasů. Účastnil se mistrovství Evropy 
v Bělehradě 1961, kde národní tým obsadil páté místo. Za Blansko na-
stupoval i ve fotbalovém dresu, hrál tenis, volejbal, stolní tenis. V po-
sledních letech ještě hrál amatérsky kuželky, jeho velkou láskou byly 
taroky. Čest jeho památce!  (bh)

Z  F  P

Velmistrovská simultánka. Vlas  mil Hort (procházející vlevo nahoře) ji již nehrál, sledoval jen jak se daří kole-
gům. Ti pro   osmnác   soupeřům vyhráli sedmnáctkrát, pouze Mar  n Handl uhrál s Jánem Plachetkou remízu. 
 Foto Bohumil Hlaváček

Vlas  mil Hort (* 12. ledna 1944 Kladno) je československý a od roku 1985, kdy emigroval z tehdej-
šího komunis  ckého Československa, německý šachový velmistr a šachový teore  k. 
Mezinárodním mistrem se stal roku 1962 a  tul velmistra mu byl udělen roku 1965.

Největšího úspěchu dosáhl Hort v mezipásmovém turnaji mistrovství světa v Ma-
nile roku 1976, kde skončil druhý a postoupil do turnaje kandidátů 1977, ve kterém 
v boji o postup mezi nejlepší čtyři prohrál s Borisem Spasským.

Hort je šes  násobným mistrem Československa v šachu. Zvítězil v letech 1970, 
1971, 1972 a 1975, v turnajích s mezinárodní účas  , které byly uspořádány v letech 
1969 a 1977, obsadil shodně tře   místo a umís  l se první mezi československými 
hráči. Zvítězil v mistrovství Spolkové republiky Německo v letech 1987, 1989 a 1991. 
Úspěšně se účastnil řady dalších turnajů a vyhrál více než šedesát z nich (např. v Ha-

s  ngsu 1967/68, v Havaně, v Havířově a v Luhačovicích 1971, v Reykjavíku 1972, na Slunečním pobřeží 
1974, v Has  ngsu 1974/75 a 1975/76, v Banja Luce 1976, v Polanica Zdroji a v Londýně 1977).

V letech 1960-1984 reprezentoval Hort Československo na jedenác   šachových olympiádách a byl spo-
lečně s Janem Ambrožem, Vlas  milem Jansou, Janem Smejkalem a dnes slovenskými hráči Ľubomírem 
Ftáčnikem a Jánem Plachetkou členem družstva, které na šachové olympádě roku 1982 v Lucernu skončilo 
na druhém místě. Později se stal trenérem německého reprezentačního družstva.

Legendární fotbalový internacionál a místní patriot Karel Jarůšek je 
jedním z nových členů výkonného výboru FK Blansko. „Považuji svoje 
působení v klubu za logický krok při mé snaze pomoci kopané ve městě. 
Mám několik nápadů, které bych rád ve spolupráci s kolegy realizoval 
a nejedná se v žádném případě jen o první mužstvo mužů,“ řekl.  (bh)

S

Domácí turnaj. Mladší žáci FBK Atlas Blansko pod vedením trenéra Jose-
fa Jalového absolvovali v domácí hale na Údolní ulici svůj první mistrov-
ský turnaj. Foto Bohumil Hlaváček

Blansko, Boskovice - Čtvrteční 
utkání přinesla příznivé výsledky 
s týmy z horních pater tabulky. 
Blansko na nájezdy zdolalo Uni-
čov, Boskovice v normální hrací 
době Velkou Bíteš. O víkendu se 
již body nekonaly. Blansko mělo 
volno a Minerva padla ve Štern-
berku.

Hosté se v Blansku dostali po pěti 
minutách hry do vedení, které ale 
do konce první části hry přes šance 
nedokázali zvýraznit. Trest přišel 
z hokejky Skácela v 36. minutě zá-
pasu a bylo to 1:1. V poslední dva-

cetiminutovce nejprve Dynamiters 
díky Sedláčkově trefě šli do vedení. 
To jim ale do konce nevydrželo, po 
skrumáži přišlo v 57. minutě vyrov-
nání a došlo na nájezdy. Zkušený 
Němec se z prvního netrefi l, neza-
dařilo se ale ani hostům. Kuběna 
a Skácel úspěšní byli a aspoň dva 
body tak zůstaly doma.

Dařilo se v týdnu i Boskovicím. 
Vedly proti Velké Bíteši již od 
druhé minuty, do první sirény ale 
přišlo ze strany hostí vyrovnání. 
Prostřední část hry patřila Miner-
vě, která se díky brankám Kroupy 

a Matouše dostala do dvoubran-
kového trháku. Ten jí vydržel až 
do konce, Zrza neinkasoval ani 
z trestného střílení. 

Hrálo se ve čtvrtek: Dynami-
ters Blansko – HC Uničov 3:2 P 
(0:1, 1:0, 1:1). Branky: 36. Skácel, 
53. Sedláček – 5. Winkler, 57. Ská-
cel. Minerva Boskovice – Spartak 
Velká Bíteš 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). 
Branky: 2. Janda, 25. Kroupa, 37. 
Matouš – 12. Štěpánek

Víkendové výsledky: Uherský 
Ostroh – Velké Meziříčí 2:3. Bru-
mov-Bylnice – Rosice 2:1. Velká 

Bíteš – Uherský Brod 4:0. Uher-
ské Hradiště – Kroměříž 3:4 np. 
Šternberk – Boskovice 6:1. Uni-
čov – Warrior Brno 0:3.  (bh)
  1.  Kroměříž  19  10  5  0  4  94:78  40 
  2.  Velká Bíteš  19  12  0  3  4  82:55  39 
  3.  Uničov  19  11  1  3  4  89:68  38 
  4.  V. Meziříčí  18  12  0  1  5  82:56  37 
  5.  Šternberk  18  10  0  1  7  82:70  31 
  6.  Warrior  19  9  1  1  8  78:53  30 
  7.  Brumov  18  8  2  0  8  71:61  28 
  8.  Blansko  18  6  3  2  7  74:71  26 
  9.  Boskovice  18  8  0  2  8  59:78  26 
  10.  Uh. Brod  17  6  2  1  8  53:67  23 
  11.  Uh. Ostroh  19  4  0  2  13  59:83  14 
  12.  Uh. Hradiště  18  3  1  2  12  67:112  13 
  13.  Rosice  18  2  3  0  13  61:99  12

Boskovice i Blansko si poradily s těžkými soupeři

Věra Vencelová

Hustopeče - Blanenští a bos-
kovičtí plavci začali závodní se-
zónu 2014 již po jedenadvacáté 
v Hustopečích. Na tradiční závo-
dy se sjelo letos na sto padesát 
plavců z osmi oddílů jižní Mo-
ravy. Plavci z blanenského a bo-
skovického oddílu se v Hustope-
čích představili v jednotlivých 
kategoriích od osmi do čtrnácti 
let v plných sestavách. 

Za vítězství v hlavním závodě, 
kterým byla padesátka a stov-
ka prsa, se rozdalo celkem šest 
Hustopečských džbánků. Pro 
Blansko ho vybojovala Viktorie 
Grmelová v kategorii staršího 
žactva a do Boskovic si ho přive-
zl Filip Tlamka, který závodil za 
mladší žactvo. 

V ostatních disciplínách se 
plavalo o medaile a diplomy. 
Těch získalo Blansko celkem 
sedmadvacet a Boskovice osma-
dvacet. Stejný poměr byl i v po-
čtu zlatých medailí, a to devět ku 

Plavci zahájili sezónu v Hustopečích

osmi ve prospěch boskovických 
plavců. 

Z blanenských se na nejvyš-
ším stupínku objevili Viktorie 

Grmelová, Kateřina Bachratá, 
Eliška Brandýská, Milan Kučera, 
Radim Švarc a Štěpán Pokorný 
a z boskovického družstva si nej-

lépe vedli Andrea Husovská, Ad-
riana Horňová, Tereza Trubejla, 
Filip Tlamka, Martin Kopáček 
a Jáchym Ryšávka.

Hustopečský džbánek.  Foto Věra VencelováHustopečský džbánek.  Foto Věra Vencelová



PRODEJ
Prodám CRT televizor As-

tra v bezvadném stavu, obra-
zovka 51 cm, dálk. ovládání, r. 
v. 2008, cena 500 Kč, Letovice. 
Po dohodě přivezu. Tel.: 774 
333 592.

Prodám krbová kamna s 
tepelným výkonem 5 kw, 3 se-
zony používaná, cena 4 200 Kč. 
Tel.: 775 190 242.

KOUPĚ
Hledám ke koupi byt 2+1 

(3+1) nejlépe v okolí Kotvrdo-
vic okr. Blansko (Jedovnice, 
Sloup, Rájec-Jestřebí apod.). 
Tel.: 739 940 808.

Koupím menší rodinný dům 
v okolí Boskovic. Cena do 1 500 
000 Kč. Zahrada podmínkou. 
Tel.: 720 358 722.
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PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce
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(oldrich@zrcadlo.net, 774 408 399). Sport, zpravodajství: Bohumil Hlaváček (776 198 192, hlavacek.zrcadlo@centrum.cz). Inzerce: Magda Hrušková (777 008 399, inzerce@zrcadlo.net). Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. 
Tiskne: NOVOTISK, s.r.o., Olomouc, Rozšiřuje PNS, a. s. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Uzávěrka příspěvků ve čtvrtek ve 14 hod.

Soukromá 
řádková inzerce 

je ZDARMA 
s výjimkou 

inzerátů realitního 
charakteru.
Znění inzerátu 

a počet opakování 
posílejte na e-mail 
radkovainzerce@

zrcadlo.net.

Podnikatelská 
inzerce je 

ZPOPLATNĚNA
řádek (33 úhozů) 

20,- + DPH
Již od třech opakování 

lze uplatnit 
množstevní slevu.

Kontakt na 
inzerci:

Magda 
Hrušková

telefon:
777 008 399

e-mail:

inzerce@

zrcadlo.net

Podrobné informace na 

www.zrcadlo.net

Práce z domova, informace na 
tel.: 731 938 959.

PŮJČKY

739 443 544

Letní tábory u koní 2014

775 760 080

termíny : 29.6.-  5.7.2014
     6.7.-12.7.2014
  13.7.-19.7.2014
  20.7.-26.7.2014
  27.7.-  2.8.2014

� bundy ��halenky
��mikiny ��

��svetry ��boty
�� ��

��kalhoty � a jiné

 
Sokolovna, 9.30-16.00 hod.

Další akce 
Sokolovna, 9.30-16.00 hod.

SERIÓZNÍ
P J KY

P ijímáme úv rové 
poradce

www.fer-uver.cz

Koupím pšenici, ječmen, tri-
tikále. Tel.: 723 830 686.

Koupím staré rybářské 
vybavení, pruty, navijáky a 
ostatní. Prosím volejte na tel.: 
724 617 393.

Hledám ke koupi dům se za-
hradou v Letovicích nebo okolí. 
Tel.: 728 889 952.

Koupím staré hrací karty. 
Vykládací karty, staré mariášo-
vé karty. Nemusí být jen české. 
Nemusí být ani kompletní, bez 
krabičky - nevadí. Pokud možno 
opravdu starší kusy (případně s 
kolkem). Nabídněte cenu. Pro-
sím, zašlete mi foto karet (po-
čet) na mail: tamosh@seznam.
cz.

Hledáme domek se zahradou 
v Olomučanech nebo v okolí - 
Klepačov, Olešná, Hořice apod. 
Dům může být i v horším stavu. 
Tel.: 728 853 947. 

Hledáme naléhavě ke koupi 
byt 4+1 v Boskovicích. Pokud 
možno bez účasti RK. Tel.: 728 
989 609. 

PRONÁJEM
Hledám pronájem 1+1 v 

Blansku. Tel.: 773 453 628.
Pronajmu garáž v Blansku 

za kolejemi na 
ulici U Zastávky. 
Tel.: 608737192.

RŮZNÉ
Daruji pěkná 

morčátka, Dr-
novice. Kontakt: 
prasilhugo@se-
znam.cz.

V okolí Ji-
ráskové ulice v 
Blansku se v pro-
sinci ztratil černý 
kastrovaný kocou-
rek. Za jakoukoliv 
zprávu o kocour-
kovi je připrave-
na odměna. Tel.: 
602 578 852 nebo 
e-mail animoja@
seznam.cz.

Cyklistický oddíl MORAVEC Sokol Benešov 

Vás srdečně zve na 

 

 

   který se bude konat dne 1. 2. 2014 v sále Sokolovny v Benešově u Boskovic 

 Od 18:00 do 21:00 pro děti do 15 let Od 21:00 pro straší 15 let 
Součástí plesu bude vyhlášení MTB přeborníků JmK:  
20:30 kategorie do 15 let, 21:30 ostatní kategorie 

 
      

Sponzoři plesu: 
 Stavkom, Pivovar Nová Paka, Restaurace Záložna Boskovice, Sokol Benešov   

Bohatá tombola – 1. cena – samozřejmě KOLO!     Vstupné 60,- Kč 

Únorové AKCE lékárny Magistr Tom 
(Růžové nám. 5, Boskovice)

Akce VICHY sleva při nákupu kosme  ky 300-500 Kč

Pla   celý únor

ZDARMA analýzy ple   ve dnech: 4. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2.

Homeopa  cká poradna MUDr. Alexander Fesík

21. 2. 2014 od 15:00 do 17:00 hodin



hokej
Okresní přebor: TJ Sloup – Dynami-

ters Blansko HK 3:10 (1:5, 2:1, 0:4), Sehnal 
2, Jedlička – Grünwald, Hussein, Vystrčil, 
Martínek Lukáš 2, Pilát T., Berka M.SK BA-
CARDI Letovice – TJ Spartak Adamov 4:6 
(1:4, 2:0, 1:2), Koudelka 2, Hrabálek, Tlam-
ka, - Milfait, Kolenáč 2, Juřena, Kunc. Tatran 
Hrušky – TJ Sokol Březina 7:6 (3:1, 2:1, 2:4), 
Hausner, Malý, Uher 2, Šmerda Marek – nehl.
HC Blansko – TJ Rájec-Jestřebí 4:6 (1:3, 1:2, 
2:1), Hoffman 2, Krejčíř, Kučera – Kuběna 
Jan 3, Odehnal, Hruška, Bílý. Dynamiters – 
Letovice 9:1 (3:0, 3:1, 3:0), Pilát T., Vystrčil, 
Grünwald 2, Jílek, Kopeček, Antal – Činče-
ra. Březina – HC Blansko 5:3 (2:0, 2:1, 1:2), 
Drahovzal 2, Ondráček, Chudý, Papajoanu 
– Hoffman 2, Snopek. Adamov – Hrušky 6:2 
(3:1, 1:1, 2:0), Knotek 2, Kunc, Juřena, Kole-
náč, Bureš – Lajchman J. 2, Gzela.
  1.  Dynamiters B  11  9  2  0  0  0  81:21  31
  2.  Rájec  10  7  0  0  2  1  63:31  23
  3.  Adamov  11  6  2  0  0  3  45:36  22
  4.  Hrušky  11  5  0  0  1  5  40:48  16
  5.  HC Blansko  10  5  0  0  0  5  43:39  15
  6.  Letovice  11  4  0  0  0  7  57:67  12
  7.  Březina  11  4  0  0  0  7  42:60  12
  8.  Černá Hora  8  2  0  0  0  6  17:40  6
  9.  Sloup  9  0  0  0  1  8  25:71  1

kuželky
1. liga ženy: KK Blansko – KK Konstruk-

tiva Praha 7:1 (3375:3078), Lahodová 549, 
Daňková 533, Nevřivová 594, Ševčíková 575, 

Musilová Z. 571, Kalová 553. SKK Náchod – 
KK Blansko 2:6 (3277:3404), Ševčíková 617, 
Nevřivová 558, Musilová Z. 599, Daňková 
532, Lahodová 538, Kalová 560. 
  1.  Val. Meziříčí  13  10  1  2  69,5:34,5  21
  2.  Slavia  13  10  1  2  69,0:35,0  21
  3.  Blansko  13  9  0  4  64,0:40,0  18
  4.  Zlín  13  7  2  4  57,0:47,0  16
  5.  Zábřeh  13  6  1  6  47,0:57,0  13
  6.  Přerov  13  6  0  7  55,0:49,0  12
  7.  Duchcov  13  5  2  6  48,0:56,0  12
  8.  Náchod  13  5  1  7  50,0:54,0  11
  9.  Jičín  13  5  0  8  45,5:58,5  10
  10.  Konstruktiva  13  4  1  8  42,5:61,5  9
  11.  Husovice  13  2  3  8  39,5:64,5  7
  12.  Spořice  13  2  2  9  37,0:67,0  6

2. liga muži: KK Blansko – TJ Sokol 
Vracov 6:2 (3348:3231), Němec 621, Po-
rubský 600, Flek J. 552, Havíř (Hrdlička) 
484, Procházka 566, Šplíchal 525. TJ Lo-
komotiva Česká Třebová – KK Blansko 1:7 
(3199:3337), Němec 547, Porubský 587, 
Flek J 568, Procházka 553, Hrdlička (Šplí-
chal) 528, Havíř 554. 
  1.  Olomouc  13  11  1  1  75,0:29,0  23
  2.  Vyškov  13  9  3  1  69,5:34,5  21
  3.  Hořice  13  7  2  4  58,0:46,0  16
  4.  Vracov  13  7  1  5  54,0:50,0  15
  5.  Blansko  13  6  2  5  58,5:45,5  14
  6.  Zábřeh  13  7  0  6  53,0:51,0  14
  7.  Č. Kostelec  13  6  1  6  52,0:52,0  13
  8.  Rosice  13  5  2  6  51,0:53,0  12
  9.  Prostějov  13  5  0  8  45,5:58,5  10
  10.  Opava  13  5  0  8  44,0:60,0  10
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Vrchol sezony přinesl Sadrosu v Milovicích  tul mistra republiky

Boskovičtí hráči triumfovali

 Foto Miloš Kamba Foto Miloš Kamba

Jaroslav Oldřich 

Boskovice - TJ Sadros Boskovi-
ce si vydobyl v posledních dvou le-
tech dominantní postavení v malé 
kopané na regionální úrovni. Sport, 
který se v našem regionu a potažmo 
v celé republice výrazně rozšiřuje 
a vhodně doplňuje „velký fotbal“. 

Boskovický tým v loňské sezoně 
hladce obhájil titul mistra nejvyšší 
okresní soutěže 1. Italcars ligu a na 
podzim se úspěšně účastnil morav-
ské kvalifi kace o postup do republi-
kového fi nálového turnaje o mistra 
ČR v malé kopané.

Final four turnaj dvou nejlepších 
týmů z Moravy a dvou z Čech se 
uskutečnil v sobotu ve specializo-
vané hale na umělé trávě v Milo-
vicích u Prahy. Bývalý vojenský 
újezd, kde po srpnu roku 1968 

úřadovala sovětská okupační voj-
ska snad zažil tentokrát fotbalovou 
invazi a sepětí moravských týmů. 
Uvítal celkem 4 týmy. Z Čech se 
dostali do závěrečného kola týmy 
FC Laguna Pardubice a FC Union 
Brdy Příbram a z moravské sku-
piny mimo boskovického Sadrosu 
i loňský republikový vítěz RKM 
Brno.

V prvním semifi nálovém utká-
ní se Boskovice utkaly s vítězem 
české skupiny Lagunou Pardouce 
vítězem republiky z roku 2006. 
Boskovičtí hráči překvapili soupe-
ře, měli v zápase trvalou převahu, 

Blansko, Zbraslavec - Úspěš-
ný víkend mají za sebou stolní 
tenisté KST Blansko. Všechny 
mužské týmy vyhrály, ženy do-
kázaly vybojovat remízu s jedním 
z favoritů soutěže. Stolní tenisté 
Zbraslavce začali druhou polo-
vinu krajské soutěže I. třídy pro-
hrou v Ivančicích.

1. liga ženy: KST GMC Blan-
sko – SKST Hodonín B 5:5. 
Body: Jirůšková, Ševčíková 2, 
Slezáková 1.

V souboji s druhým celkem 
tabulky se domácím příliš nepo-
vedl vstup do utkání. Jirůšková 
se  Ševčíkovou prohráli úvodní 
čtyřhru a v prvním kole dvouher 
dokázala zvítězit pouze Marie 
Jirůšková nad Kapounovou. Še-
včíková i Slezáková svoje úvod-
ní zápasy prohrály a hosté se tak 
dostali do vedení 3:1. Po výhrách 
Ševčíkové nad Kapounovou a Ji-
růškové nad Kmeťovou bylo ale 
záhy srovnáno na 3:3. Hosté se 
opět dostali do vedení díky ví-
tězství Kapounové nad Slezáko-
vou v asi nejhezčím utkání dne. 
Domácí Slezáková byla dokon-
ce dva míčky od vítězství, když 
v pátém setu vedla 9:8, štěstí se 
nakonec ale přiklonilo na stranu 
její soupeřky. Když ale Veronika 
Ševčíková překvapivě doslova 
přejela 3:0 Kmeťovou a Slezáko-
vá přehrála poměrem 3:1 Novot-
nou, dostalo se Blansko do vedení 
5:4. V posledním zápase statečně 
vzdorovala Marie Jirůšková nej-
lepší hráčce hostí Kapounové. I 
když prohrávala již 0:2 na sety, 
dokázala se ještě výhrou ve tře-
tím a čtvrtém setu vrátit zpátky 
do utkání. Pátý set byl ale již opět 
v režii její soupeřky, která tak pro 
velkého favorita zachránila ales-
poň remízu.
  1.  Bohnice  12  11  0  1  0  88:32  34
  2.  Hodonín B  12  9  1  2  0  85:35  31
  3.  Havířov  12  8  1  3  0  78:42  29
  4.  Vlašim B  12  8  1  3  0  74:46  29
  5.  Hradec B  12  7  2  3  0  74:46  28
  6.  MS Brno  12  7  0  5  0  65:55  26
  7.  Blansko  12  5  3  4  0  70:50  25
  8.  Děčín  12  6  0  6  0  56:64  24
  9.  El Nino  12  3  1  8  0  49:71  19
  10.  Slavoj B  12  1  2  9  0  33:87  16
  11.  Jihlava  12  1  0  11  0  26:94  14
  12.  Ústí n. O.  12  0  1  11  0  22:98  13

2. liga muži: Sokol Čechovice 
– KST Blansko 2:10. Body: Dudík 
3,5, Čák, Přikryl 2,5, Veselý 1,5. 

Již s navrátilcem v sestavě Pav-
lem Čákem potvrdilo Blansko roli 
favorita a lídra soutěže i v prvním 
utkání 2. poloviny soutěže. Do-
mácí navíc nastoupili bez svého 
nejlepšího hráče Holáně a nedo-
kázali Blansku příliš vzdorovat 
i přesto, že hostům chyběl Lukáš 
Svoboda, kterého opět spolehlivě 
zastoupil Lukáš Veselý.
  1.  Blansko  12  11  0  1  0  118:46  34
  2.  Ostrava C  12  11  0  1  0  117:46  34
  3.  Zlín  12  10  1  1  0  114:63  33
  4.  Hostinné  12  8  1  3  0  105:65  29
  5.  Jeseník  12  6  1  5  0  88:81  25
  6.  Havířov C  12  5  2  5  0  85:93  24
  7.  Orlová B  12  5  2  4  1  86:89  23
  8.  MS Brno C  12  5  0  7  0  71:104  22
  9.  MS Brno B  12  4  1  7  0  92:94  21
  10.  Čechovice  12  2  0  10  0  65:110  16
  11.  Pardubice  12  1  0  11  0  43:116  14
  12.  Vsetín  12  0  0  12  0  43:120  12

3. liga muži: KST Blansko B – 
Koral Tišnov 10:8. Body: Mikula 
3,5, Kvíčala D., Voráč 2,5 Kutil 
Libor 1,5.

Oba celky nastoupily s několika 
náhradníky, nakonec bylo šťast-
nější Blansko, které získalo velmi 
cenné body v boji o záchranu.
  1.  Znojmo  12  10  2  0  0  118:86  34
  2.  Sokol I  12  10  1  1  0  116:71  33
  3.  Borová  12  10  0  2  0  116:60  32
  4.  Lanžhot  12  7  1  4  0  98:79  27
  5.  Mikulčice  12  3  5  4  0  100:100  23
  6.  Hodonín B  12  4  3  5  0  99:103  23
  7.  Žďár  12  4  3  5  0  92:96  23
  8.  Tišnov  12  4  2  6  0  100:94  22
  9.  Blansko B  12  3  1  8  0  73:110  19
  10.  Slatina  12  3  1  8  0  66:110  19
  11.  Studená  12  3  1  8  0  98:112  19
  12.  MS Brno D  12  0  2  10  0  63:118  14

KS I: Orel Ivančice A – 
Zbraslavec A 10:6, Body: Bez-
děk, Křepela L. 2, Křepela R., 
Těžký 1.

Domácí byli favoritem, jelikož 
byli druzí v tabulce. Jejich posta-
vení je dáno především tím, že 
mají vyrovnanou čtveřici kvalit-
ních hráčů. Zbraslavečtí naopak 
v první polovině sezóny těžili 
především z výborných výkonů 
pouze dvojice hráčů, když Ra-
dima Křepelu, při zdravotních 
problémech Bezděka doplňoval 
Pavel Těžký. Toto utkání se však 
od začátku vyvíjelo jinak. Zbra-
slavečtí teprve podruhé v sezóně 
prohráli obě čtyřhry. V prvních 
dvou sériích dvouher nenavázali 
na výbornou formu z před vánoc 
R. Křepela a Těžký a každý dva-
krát prohráli. Naopak po dvou 
výhrách si připsali Lubošové 
Bezděk a Křepela. Zbraslavec 
tak prohrával pouze 4:6. Ve třetí 
sérii se úspěšnost hostujících hrá-
čů zcela obrátila. První výhry si 
připsali R. Křepela a Těžký, na-
opak Bezděk a L. Křepela poprvé 
prohráli. Nepříznivý stav se tedy 
nijak nezměnil. Když v úvodu 
poslední série své zápasy Bezděk 
a R. Křepela prohráli, byla výhra 
domácích dokonána. 
  1.  MS Brno E  12  10  0  2  0  115:67  42
  2.  Ivančice  12  9  2  1  0  112:72  41
  3.  Únanov  12  9  1  2  0  115:72  40
  4.  Vracov B  12  7  2  3  0  111:84  35
  5.  Lanžhot B  12  6  2  4  0  98:91  32
  6.  Zbraslavec  12  4  5  3  0  101:88  29
  7.  Sokol I C  12  4  4  4  0  95:99  28
  8.  Hodonín B  12  4  2  6  0  90:94  26
  9.  Dubňany  12  3  2  7  0  84:104  23
  10.  M. Prusy  12  3  2  7  0  80:98  23
  11.  Řeznovice B  12  0  3  9  0  62:117  15
  12.  Hlubočany  12  0  1  11  0  42:119  13

KS II muži: KST Blansko C – 
SK Kuřim 10:2. Body: Přikryl 3, 
Polívka, Kutil Libor 2,5 Voráč 2. 
Boskovice – Zbraslavec B 8:10. 
Body: Krása ml. 4,5, Krása st., 
Illek 2, Cetkovský 1, Svoboda 
0,5. Šošůvka – Vysočany 10:5, 
nehl. 
  1.  Slatina D  12  12  0  0  0  120:32  48
  2.  Blansko C  12  10  0  2  0  107:43  42
  3.  Mokrá  12  9  1  2  0  106:62  40
  4.  Komořany  12  9  1  2  0  112:55  40
  5.  Kuřim  12  6  0  6  0  81:89  30
  6.  Otnice B  12  5  1  6  0  83:94  28
  7.  M. Knínice  12  5  1  6  0  83:93  28
  8.  Šošůvka  12  4  0  8  0  65:104  24
  9.  Boskovice  12  4  0  8  0  76:98  24
  10.  Zbraslavec B  12  3  0  9  0  62:113  21
  11.  Hlubočany B  12  3  0  9  0  63:102  21
  12.  Vysočany  12  0  0  12  0  47:120  12 

 (bh,vor, jkr)

Stolní tenistky doma 
remizovaly

Z  

  11.  Č. Třebová  13  2  0  11  33,5:70,5  4
  12.  H. Benešov  13  1  2  10  30,0:74,0  4

3. liga muži: KK Blansko – TJ Slovan Ka-
menice nad Lipou 5:3 (3326:3276), Novotný 
589, Flek M. 544, Musil 558, Kolařík 523, 
Flek R. 559, Pliska (Hlavinka) 553. CHJK 
Jihlava – KK Blansko B 5:3 (3208:3174), 
Novotný 523, Kotlán 549, Pliska 529, Kola-
řík 542, Flek R. 520, Musil 511.
  1.  Husovice B  13  9  2  2  63,5:40,5  20
  2.  Kamenice  13  9  1  3  69,0:35,0  19
  3.  Dubňany  13  8  2  3  60,5:43,5  18
  4.  Ratíškovice  13  8  1  4  64,0:40,0  17
  5.  Dačice B  13  7  0  6  51,5:52,5  14
  6.  MS Brno B  13  5  1  7  52,5:51,5  11
  7.  Zlín  13  4  3  6  45,5:58,5  11
  8.  Mistřín  13  4  2  7  44,0:60,0  10
  9.  Prušánky  13  4  2  7  43,0:61,0  10
  10.  Blansko B  13  5  0  8  43,0:61,0  10
  11.  Třebíč  13  4  1  8  48,5:55,5  9
  12.  Jihlava  13  3  1  9  39,0:65,0  7

Okresní podniková liga, extraliga: ČBE 
A – Catering 1280:1348, Nesrsta 294, Pola 
262 - Volf D. 284, Kocourek a Skoupý oba 
278. VVR A – VVR B 1315:1364, Stloukal 
301, Flek 273 - Stojkovič T. 309, Semrád M. 
276. A je to – ČKD Holding 1365:1290, Sou-
ček 308, Pařil 274 - Štrait 266, Pernica 264. 
KSK – Kuželkáři VB Leasing 1284:1254, 
Kolář 281, Valášek F. 257 - Novotný 264, 
Nezval 257. VVR A – Rapid 1263:1207 
Stloukal 279, Ševčík 264 - Charvát 272, Rů-
žička ml. 252. ČKD Holding – Kuželkáři VB 
Leasing 1277:1317, Pernica 274, Kučera 267 
- Novotný 288, Brychta 277. KSK – Catering 
1215:1334, Valášek 282, Neubauer 253 - Ko-
courek 284, Volf D. 274.
  1.  A je to  9  7  0  2  1321,44  14
  2.  Catering  9  6  0  3  1315,33  12
  3.  VVR A  9  6  0  3  1292,56  12
  4.  VB Leasing  10  5  0  5  1305,90  10
  5.  ČBE A  9  5  0  4  1283,22  10
  6.  ITAB  9  5  0  4  1273,78  10
  7.  VVR B  9  5  0  4  1263,00  10
  8.  ČKD Holding  9  4  0  5  1295,44  8
  9.  KSK  9  3  0  6  1251,67  6
  10.  Rapid  10  0  0  10  1209,70  0

1. liga: Kadeřnictví ES – VMS 
1275:1244, Král 284, Žitník 270 - Starý 
K. 270, Klígl 266. Stavba krbů – BODOS 
1239:1261, Ošlejšek 260, Klimeš 258 - 
Vybíhal 280, Učeň 272. Blanzek – JEZAT 
1255:1241, Kratochvíl 270, Nejezchleb 
253 - Beneš 276, Zuck 263. Orel – Hasiči 
1191:1156, Šoba 278, Dvořák 262 - Opluš-
til 262, Nečas 252. Koloniál – ČKD Turbo 
Technics 1021:1235, Pytela 295, Zouhar 
256 - Bašný 267, Kovář 261. 
  1.  BODOS  10  8  0  2  1270,50  16
  2.  Kadeřnictví  9  7  0  2  1276,22  14
  3.  Stavba krbů  10  7  0  3  1271,30  14
  4.  Blanzek  10  7  0  3  1259,60  14
  5.  Orel  10  6  0  4  1237,80  12
  6.  Turbo Technics  10  5  0  5  1214,40  10
  7.  Serbousek  9  4  0  5  1250,11  8
  8.  JEZAT  10  3  0  7  1226,90  6
  9.  Koloniál  10  2  0  8  1194,00  4
  10.  Hasiči  10  0  0  0  1128,80  0

2. liga: Profi  Weld – AKK 1219:1274, 
Král 268, Petříček 257 - Šíbl 284, Lavický 
264. Relax Club – Eko System 1134:1166, 
Polák M. 244, Staněk 235 - Pšenčík 246, Ďu-
goš 243. Lachtani – ČBE B 1201:1097, Ber-
nard 261, Janíček 250 - Troubil 241, Štegner 
227. Nemocnice – JMP 1137:1207, Zavadil 
271, Srba 248 - Dostál 269, Petlach 251.
  1.  AKK  10  9  0  1  1217,10  18
  2.  Profi  Weld  10  7  0  3  1184,10  14
  3.  EKO Systém  9  7  0  2  1171,11  14
  4.  JMP RC  9  5  0  4  1181,78  10
  5.  Nemocnice  10  4  0  6  1197,50  8
  6.  Relax Club  10  3  0  7  1114,30  6
  7.  ČBE B  8  2  0  6  1087,00  4
  8.  Lachtani  10  1  0  9  1078,80  2

stolní tenis
RP I: Boskovice B – Zbraslavec C 8:10. 

Voděrady – Rájec 10:8. Rohozec – Křetín 
6:12. Jestřebí – Svitávka 7:11. Bořitov – 
Žďárná 7:11. Křetín B – Blansko D 11:7. 
Zbraslavec C – Blansko D 6:12. Žďárná 
– Křetín B 11:7. Svitávka – Bořitov 16:2. 
Křetín – Jestřebí odl. Rájec – Rohozec 15:3. 
Boskovice B – Voděrady 10:8. 
  1.  Ždárná  10  7  1  2  0  103:77  32
  2.  Svitávka  10  7  1  2  0  112:68  32
  3.  Voděrady  10  6  1  3  0  104:76  29
  4.  Rájec  10  6  1  3  0  107:73  29
  5.  Zbraslavec C  10  5  1  4  0  90:90  26
  6.  Křetín  9  5  1  3  0  86:76  25
  7.  Blansko D  10  4  2  4  0  93:87  24
  8.  Křetín B  10  4  0  6  0  85:95  22
  9.  Jestřebí  9  3  2  4  0  72:90  20
  10.  Boskovice B  10  2  2  6  0  85:95  18
  11.  Rohozec  10  1  2  7  0  65:115  15
  12.  Bořitov  10  1  2  7  0  60:120  15

RP II: Šošůvka B – Voděrady B 12:6. 
Olešnice – Veselice 9:9. Brumov – Adamov 
11:7. Rudice – Boskovice C 7:11. Letovi-
ce – Kunštát 8:10. Rájec B – Němčice 8:10. 
Voděrady B –Němčice 2:16. Kunštát – Rá-
jec B 9:9. Boskovice C – Letovice 9:9. Ada-
mov – Rudice 9:9. Veselice – Brumov 12:6. 
Šošůvka B – Olešnice 4:14.
  1.  Němčice  10  8  2  0  0  125:55  36
  2.  Šošůvka B  10  8  0  2  0  110:70  34
  3.  Olešnice  10  7  2  1  0  108:72  33
  4.  Veselice  10  6  3  1  0  107:73  31
  5.  Kunštát  10  5  2  3  0  94:86  27
  6.  Brumov  10  5  0  5  0  89:91  25
  7.  Rudice  10  4  2  4  0  95:85  24
  8.  Boskovice C  10  4  1  5  0  94:86  23
  9.  Letovice  10  2  1  7  0  75:105  17
  10.  Rájec B  10  1  2  7  0  73:107  15
  11.  Voděrady B  10  1  0  9  0  49:131  13
  12.  Adamov  10  0  3  7  0  61:119  13

RP III: Borotín – Okrouhlá 15:3. Vano-
vice – Křetín C 16:2. Kunštát B – Petrovice 
11:7. Svitávka B – Vysočany B 5:13. Rohozec 
B – Žďárná B 8:10. Petrovice B – Šošůvka C 
11:7. Okrouhlá – Šošůvka C 9:9. Žďárná B – 
Petrovice B 13:5. Vysočany B – Rohozec B 
16:2. Petrovice – Svitávka B 12:6. Křetín C – 
Kunštát B 13:5. Borotín – Vanovice 4:14. 
  1.  Vanovice  10  9  1  0  0  128:52  38
  2.  Borotín  10  7  1  2  0  110:70  32

  3.  Vysočany B  10  7  0  3  0  106:74  31
  4.  Ždárná B  10  5  1  4  0  94:86  26
  5.  Křetín C  10  5  1  4  0  90:90  26
  6.  Petrovice  10  5  0  5  0  94:86  25
  7.  Okrouhlá  10  4  2  4  0  81:99  24
  8.  Kunštát B  10  4  1  5  0  81:99  23
  9.  Petrovice B  10  4  0  6  0  84:96  22
  10.  Svitávka B  10  3  1  6  0  77:103  20
  11.  Šošůvka C  10  2  1  7  0  73:107  17
  12.  Rohozec B  10  0  1  9  0  62:118  11

RP IV: Němčice B – Žďárná C 17:1. Vese-
lice B – Rájec C 5:13. Olešnice B – Kuničky 
11:7. Velenov – Vanovice B 7:11. Křetín D – 
Vysočany C 7:11. Zbraslavec D – Rohozec C 
8:10. Žďárná C – Rohozec C 2:16. Vysočany 
C – Zbraslavec D 12:6. Vanovice B – Křetín D 
11:7. Kuničky – Velenov 10:8. Rájec C – Oleš-
nice B 16:2. Němčice B – Veselice B 10:8. 
  1.  Vysočany C  10  10  0  0  0  126:54  40
  2.  Rájec C  10  7  0  3  0  118:62  31
  3.  Olešnice B  10  6  0  4  0  98:82  28
  4.  Velenov  10  5  1  4  0  100:80  26
  5.  Křetín D  10  5  1  4  0  87:93  26
  6.  Veselice B  10  5  0  5  0  85:95  25
  7.  Němčice B  10  4  2  4  0  93:87  24
  8.  Rohozec C  10  4  1  5  0  93:87  23
  9.  Zbraslavec D  10  3  1  6  0  89:91  20
  10.  Vanovice B  10  3  1  6  0  83:97  20
  11.  Kuničky  10  3  1  6  0  82:98  20
  12.  Ždárná C  10  1  0  9  0  26:154  13

RS I: Vysočany D – Okrouhlá B odl. Pe-
trovice C – Lhota Rapotina 9:9. Orel Blan-
sko – Bořitov B odl. Vísky – Voděrady C 
7:11. Letovice B – Kunštát C 15:3. Rájec 
D – Boskovice D 5:13. Okrouhlá B – Bo-
skovice D 15:3. Kunštát C – Rájec D 18:0. 
Voděrady C – Letovice B 6:12. Bořitov B – 
Vísky 8:10. Lhota Rapotina – Orel Blansko 
9:9. Vysočany D – Petrovice C 10:8.
  1.  Orel  10  9  1  0  0  146:34  38
  2.  Okrouhlá B  10  6  2  2  0  113:67  30
  3.  Letovice B  10  6  2  2  0  107:73  30
  4.  Bořitov B  10  6  1  3  0  107:73  29
  5.  Petrovice C  10  6  1  3  0  96:84  29
  6.  Voděrady C  10  6  0  4  0  94:86  28
  7.  Vysočany D  10  5  0  5  0  73:107  25
  8.  Lhota Rapotina  10  2  4  4  0  85:95  20
  9.  Kunštát C  10  3  0  7  0  81:99  19
  10.  Vísky  10  2  0  8  0  74:106  16
  11.  Boskovice D  10  2  0  8  0  62:118  16
  12.  Rájec D  10  1  1  8  0  42:138  14

RS II A: Kunštát D – Brumov B 6:12. 
Olešnice C – Vanovice C 14:4. Kunice – 
Zbraslavec E 6:12. Křetín E – Jasinov 6:12. 
Brumov B – Křetín E 18:0. Jasinov – Ku-
nice 5:13. Zbraslavec E – Olešnice C 5:13. 
Vanovice C – Kunštát D 0:18.
  1.  Brumov B  10  9  0  1  0  123:57  37
  2.  Zbraslavec E  10  7  1  2  0  103:77  32
  3.  Olešnice C  10  6  2  2  0  110:70  30
  4.  Kunštát D  10  6  1  3  0  117:63  29
  5.  Kunice  10  5  0  5  0  89:91  25
  6.  Křetín E  10  2  1  7  0  56:124  17
  7.  Jasinov  10  1  1  8  0  73:107  14
  8.  Vanovice C  10  1  0  9  0  49:131  13

RS II B: Brťov – Okrouhlá C 13:5. Orel B – 
Kunice B 10:8. Bořitov C – Petrovice D 13:5. Ve-
lenov B – Šošůvka D 13:5. Okrouhlá C – Velenov 

B 1:17. Šošůvka D – Bořitov C 4:14. Petrovice 
D – Orel B 10:8. Kunice B – Brťov A 4:14. 
  1.  Velenov B  10  10  0  0  0  137:43  40
  2.  Brťov  10  8  0  2  0  129:51  34
  3.  Bořitov C  10  8  0  2  0  118:62  34
  4.  Šošůvka D  10  6  0  4  0  98:82  28
  5.  Orel B  10  3  0  7  0  59:121  19
  6.  Petrovice D  10  2  1  7  0  66:114  17
  7.  Okrouhlá C  10  2  0  8  0  61:119  16
  8.  Kunice B  10  0  1  9  0  52:128  11

šachy
2. liga: Moravská Slavia Brno – ŠK Gar-

de Lipovec 4,5:3,5, David, Bělík, Kratochvíl 
J., Kopřiva, Sekanina, Fojtík, Ševčík D. 0,5.
  1.  Duras B  6  4  1  1  29,5  20  13
  2.  MS Brno  6  4  1  1  25,5  13  13
  3.  Kroměříž B  6  4  0  2  27,0  18  12
  4.  Lokomotiva B  6  3  2  1  27,0  17  11
  5.  Postoupky  6  3  1  2  25,0  14  10
  6.  Lipovec  6  3  1  2  24,0  10  10
  7.  Prušánky  6  3  1  2  23,0  14  10
  8.  Hustopeče  6  2  2  2  26,5  20  8
  9.  Prostějov  6  2  1  3  22,0  12  7
  10.  Staré Město B  6  1  2  3  22,0  15  5
  11.  Kuřim  6  0  2  4  18,0  6  2
  12.  Napajedla  6  0  0  6  18,5  9  0

KP I: ŠK Duras BVK Brno C – TJ Spar-
tak Adamov 3,5:4,5, Švehla, Masák, Ševčílk 
L. 1, Handl, Kredl, Marek 0,5. ŠK Veselí nad 
Moravou – Sokol Rudice 4:4, Chloupek, Hu-
bený, Dvořáček 1, Loubal, Krupica 0,5.
  1.  Adamov  5  5  0  0  25,5  19  15
  2.  Lokomotiva C  5  5  0  0  25,5  17  15
  3.  Ořechov  5  2  1  2  21,0  13  7
  4.  Vinohrady  5  2  1  2  20,0  12  7
  5.  Bystrc  5  2  1  2  19,5  10  7
  6.  Duras C  5  2  0  3  21,0  11  6
  7.  TJ Znojmo  5  2  0  3  19,5  9  6
  8.  SPgŠ Znojmo  5  1  2  2  19,0  14  5
  9.  Veselí  5  1  2  2  19,0  12  5
  10.  Vyškov  5  1  2  2  18,5  12  5
  11.  Tetčice  5  1  2  2  17,0  10  5
  12.  Rudice  5  0  1  4  14,5  6  1

OP: Adamov B – Sloup B 2:6, Heinz 
1, Wiessner, Ležák 0,5 – Pokladník, Baláž, 
Helebrand, Mikulášek, Sehnal 1, Němec, 
Sedlák 0,5. Jedovnice – Jevíčko 4,5:3,5, 
Kunc, Nechvíla, Navrátil, Res 1, Matuška 
0,5. Lipůvka – Lipovec E 6:2, Kaderka, Sle-
zák, Sapák, Poláček, Bílek 1, Kovář, Poláček 
0,5 – Habina 1, Petržela, Sládek 0,5. Rudice 
B – Boskovice B 4:4, Toulec, Ševčík Martin, 
Rada 1, Nejezchleb, Kunc 0,5 – Petr, Bohá-
ček, Beňovský 1, Dvořáček, Walletzký 0,5. 
Rovečné – Lipovec D 1:7, Ševčík D, Ševčík 
Miloš, Ševčík L., Ševčík Milan, Krejčí F., 
Kratochvíl M. 1, Krejčí P., Ševčík Jiří 0,5.
  1.  Lipovec D  4  4  0  0  23,5  19  12
  2.  Boskovice B  4  3  1  0  19,0  15  10
  3.  Sloup B  4  3  0  1  19,0  13  9
  4.  Jedovnice  4  3  0  1  17,0  11  9
  5.  Adamov B  4  2  0  2  18,0  11  6
  6.  Lipůvka  4  2  0  2  17,5  13  6
  7.  Rudice B  4  1  1  2  15,5  11  4
  8.  Rovečné  4  1  0  3  11,0  6  3
  9.  Jevíčko B  4  0  0  4  11,0  5  0
  10.  Lipovec E  4  0  0  4  8,5  4  0

kterou dokázali proměnit až ve 
druhém poločase, kdy v 45. minu-
tě skóroval Paděra. Hosté vzápětí 
vyrovnali a po šedesáti minutách 

byl stav 1:1. Tento vydržel i po 
prodloužení a museli rozhodovat 
penalty. Boskovičtí proměnily 
všechny tři na rozdíl od soupeře, 
který jednou chyboval.

Druhým postupujícím do fi ná-
le se stalo brněnské RKM, které 
porazilo FC Union Brdy Příbram 
vysoko 7:2. První poločas skončil 
remízou 1:1, pak se ale obhájci 
titulu rozstříleli a postupně dokrá-
čeli k jednoznačnému vítězství. 
Utkání nechyběla tvrdost, což do-
kumentují i tři červené karty, dvě 
na straně Příbrami, jedna na straně 
Brna.

V boji o bronzovou medaili si 
příbramský tým poradil v repríze 
pražské kvalifi kační skupiny s FC 
Lagunou Pardubice v poměru 2:1. 

Finále bylo moravskou zále-
žitostí, proti sobě stáli Sokol BK 
Sadros Boskovice a RKM Brno. 
Boskovický tým hnán obrovskou 
podporou svých fanoušků, kteří 
přijeli do dějiště fi nále autobusem 
a několika auty, doslova zasko-
čil svého soupeře. Podceňované 
mužstvo favorizovaného obhájce 
přehrávalo ve všech směrech a bo-
skovický brankostroj překvapil 
všechny přítomné. V 5. minutě 
nadšeně bojující Sadros vedl 1:0. 
Brněnští postupně otevřeli obranu, 
ale z brejků dali Boskovice další 
tři rychlé branky a skóre stále na-
růstalo. RKM se poprvé prosadilo 

až za rozhodnutého stavu 7:0, aby 
nakonec Sadros soupeře doslova 
rozdrtil. Na ukazateli branek se 
objevilo konečných 8:2. 

Historický úspěch komentoval 
vedoucí týmu, dřívější dlouhole-
tý hráč vítězného celku Antonín 
Dvořák. „Podařilo se nám dát do-
hromady kvalitní tým s touhou po 
vítězství. Výrazně nám pomohli 
i naši fanoušci, kteří si ráno museli 
přivstat, aby tým dohnali k úspě-
chu. Zejména jsme jejich podporu 
potřebovali v semifi nále, které jsme 
vyhráli až na penalty. Absolutorium 
patří zejména týmovému duchu. 
Někteří naši hráči svojí výkoností 
si rozhodně vysloužili pozvánku do 
reprezentace. Je to skvělá propaga-
ce našeho malého sportu, klubu 
i města,“ uvedl. Foto Miloš Kamba Foto Miloš Kamba

 Foto Miloš Kamba Foto Miloš Kamba
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 21. lednaúterý 21. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za poznáním – Pavel Bobek, 
hudební beseda.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: Výtvarná dílna.

KINAKINA
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Křídla Vánoc.
Boskovice v 19.30 hod. Vlk z Wall Street.

středa 22. lednastředa 22. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 17 hod.: Boží plán záchrany, setkání 
nad Biblí.
Boskovice – Sokolovna ve 14 hod.: Zpracování úrody ze zahrádek, 
přednáška.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Klára Nečasová, fotografie 
aktu, vernisáž výstavy.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: Doris & The Swingin‘ Bas-
tards, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zlodějka knih.
Boskovice v 19.30 hod. Vlk z Wall Street.

čtvrtek 23. lednačtvrtek 23. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jak uspořádat rodinný harmono-
gram?, odborná beseda.
Blansko – Kino v 16 hod.: Historie Střední školy gastronomické, s.r.o. 
Blansko, vernisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zlodějka knih.
Boskovice v 19.30 hod. Zlodějka knih.
Doubravice v 18 hod. Nespoutaný Django.

pátek 24. lednapátek 24. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 18 hod.: Itálie očima Michala Hlouška, cestova-
telská přednáška s besedou.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Obchodní akademie a Střed-
ní zdravotnické školy Blansko.
Boskovice – Dům dětí a mládeže v 17 hod.: Turnaj v šipkách.
Šebetov – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples Základní školy Šebetov.
Uhřice – Kulturní dům ve 20 hod.: Myslivecký ples.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 20 hod.: Ples Sdružení rodičů a přá-
tel školy, hraje Naostro.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Herkules: Zrození legendy.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Vejška.
Šebetov v 19.30 hod. Rivalové.
Velké Opatovice v 19.30 hod. G. I. Joe: Odveta.

sobota 25. lednasobota 25. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Orelský lidový ples.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: Ples města a KZMB.
Cetkovice – Kulturní dům ve 13 hod.: Obecní zabíjačkové hody.
Rájec-Jestřebí – Sokolovna v 16 hod.: Jiří Brdečka: Princ a Večernice, 
premiéra představení ochotníků z Rájce-Jestřebí. 
Rudka – Hotel Rudka ve 20 hod.: Ples Hotelu Rudka.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Herkules: Zrození legendy.
Boskovice v 15 hod. NIKO 2.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Vejška.

neděle 26. lednaneděle 26. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 15 hod.: Rastislav dětem: O Zuzičce a ga-
jdošovi, koncert pro rodiny s dětmi.
Rájec-Jestřebí – Sokolovna v 15 hod.: Jiří Brdečka: Princ a Večernice, 
hrají ochotníci z Rájce-Jestřebí. 
Velké Opatovice – Restaurace Malá Haná ve 14 hod.: Degustace ovo-
ce.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců.
Blansko v 17.30 hod. Růžový Kavalír/Richard Strauss, záznam před-
stavení z Metropolitní opery v New Yorku.
Boskovice v 15 hod. NIKO 2.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Vejška.

pondělí 27. lednapondělí 27. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček v 9 hod.: Babymasáže.
Boskovice – Dům dětí a mládeže ve 13.30 hod.: Zoologická zahrada, 
soutěž.
Boskovice – Mateřské centrum ve 14 až 18 hod.: Kavárnička.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Žena v kleci.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Křídla Vánoc.

úterý 28. lednaúterý 28. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček v 9.30 a 10.30 hod.: Cvičení 
rodičů s dětmi od 1,5 do 4 let, v 15.30 hod.: Zpívánky, v 16 hod.: 
Předporodní kurz.
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 hod.: Rostliny pro zdraví, přednáš-
ka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. 12 let v řetězech.
Boskovice v 18 hod. Trailer Session.

středa 29. lednastředa 29. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 8 hod.: Kouzlíme s barvami.
Blansko – Mateřské centrum Paleček v 15.30 hod.: Angličtina pro do-
spělé, v 16 hod.: Angličtina pro děti, v 18 hod.: Cvičení SM systém.
Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: Ochrana a výživa rostlin, přednáš-
ka.
Letovice – Klub důchodců ve 14 hod.: Odpoledne plné her.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. 12 let v řetězech.
Boskovice v 16 a 19.30 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (3D)

čtvrtek 30. lednačtvrtek 30. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček v 9.30 a 10.30 hod.: Cvičení 
rodičů s dětmi dle věkových kategorií, v 15.30 hod.: Tvoření pro 
nejmenší, v 18 hod.: Cvičení pro těhotné.
Blansko – Gymnázium ve 12 hod.: Den otevřených dveří v Gymnáziu 
Blansko.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vejška.
Boskovice v 16 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (3D)
Doubravice v 18 hod. Tísňová linka.

pátek 31. lednapátek 31. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Lubomír Jedlička: Dřevěné plasti-
ky vážně i nevážně, vernisáž výstavy.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Základní školy speciální 
Blansko.
Boskovice – Dům dětí a mládeže v 8 až 15 hod.: Pololetní prázdniny 
v DDM.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Divadlo Kočébr: Studynka 
róbená aneb Veletucet osudů lidí z Blanenska a okolí.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Mátový nebo citron, komedie, 
hraje Ochotnické divadlo Boskovice.
Rájec-Jestřebí – Sokolovna ve 20 hod.: 4. Skautský bál.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vejška.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Krásno.

sobota 1. únorasobota 1. února
AKCEAKCE

Benešov – Sokolovna v 18 hod.: Cyklistický ples pro děti do 15 let, ve 
21 hod.: Cyklistický ples pro starší 15 let. Součástí plesu bude vyhlá-
šení MTB přeborníků kraje. Hraje Trio Kent.
Blansko – Katolický dům ve 20 hod.: Skautský ples střediska „Světla“ 
– HOLLYWOOD aneb Galavečer v 50. letech.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Vejška.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Krásno.

neděle 2. únoraneděle 2. února
AKCEAKCE

Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 17 hod.: Tony Ackerman, kon-
cert.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. NIKO 2.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Vejška.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Krásno.

pondělí 3. únorapondělí 3. února
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček v 9.30 hod.: Cvičení rodičů s 
dětmi od 4 do 12 měsíců, v 10 hod.: Tvoření pro nejmenší, v 10.30 
hod.: Mrňouskové – „cvičení“ pro nejmenší, v 15.30 hod.: Palečkova 
herna.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Nymfomanka, část I.

Z  
Vernisáž výstavy SYMBIÓZA
V pátek 10. ledna proběhla ve výstavní místnosti Městské knihovny 

Blansko vernisáž výstavy obrazů Zdeňky Knechtové a Sylvie Vašinové 
s příznačným názvem “SYMBIÓZA“. Tato akce zahájila novou výstav-
ní sezónu v blanenské knihovně, nad kterou převzal osobní záštitu prv-
ní místostarosta města Blanska Ing. Jiří Crha. Výstava je k vidění do 
7. února v provozní době knihovny. Atmosféru příjemného podvečera 
zachytil Ladislav Král.

 Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Putování za betlémy
Cetkovická a Vísecká farnost uspořádaly velice zajímavý zájezd – 

putování za betlémy. 
Naše první zastávka byla v Brtnici u Třěště, kde několik roků působil 

náš pan farář. Po přátelském přivítání a bohatém pohoštění, nás zdejší 
farář seznámil s historií města i kostela. Mají zde jednu zvláštnost: pod 
oltářem uchovávají ostatky římského prvomučedníka Fidélia z řím-
ských katakomb, které kdysi kostelu věnoval majitel panství. Brtničtí 
jsou velice hrdí na nádherný betlém od proslulého řezbáře Boudného. 
Slyšeli jsme i minikoncert na nových varhanách. Kostel je zasvěcen 
sv. Cyrilu a Metoději, pouť ale mívají na svátek sv. Andělů strážných, 
kdy podle vyprávění po úpěnlivých prosbách a modlitbách náhle ustal 
veliký mor, který zahubil velkou část obyvatel městečka. Stavili jsme se 
i v nové, krásné kapli postavené v devadesátých letec h minulého stole-
tí. Odborníci ji považují za nejzdařilejší sakrální stavbu poslední doby. 
V Brtnici se k nám připojili dva šikovní průvodci a přesunuli jsme se 
do Třeště. Rozdělili nás na dvě skupiny, protože Betlémy jsou většinou 
v malých prostorách. Navštívili jsme jich asi tucet, na některých je vi-
dět rukopis zmíněného řezbáře Boudného, ale každý je jiný. Řezbáři je 
většinou tvořili z lipového dřeva, více než padesát roků. Na některých 
se podílelo i více generací. Některé mají až 600 fi gurek a 250 staveb 
a jsou i částečně pohyblivé. Každý betlémář nám svoje dílo představil 
a vysvětlil. Na všech bylo vidět velké zaujetí pro svoji práci. U každého 
Betléma naši nejmenší zahráli na své fl étničky a zazpívali pěknou kole-
du. Po městě jsme potkávali skupiny našich i zahraničních turistů, kteří 
podle plánku hledali jednotlivé Betlémy, které jsou známé v celém svě-
tě. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Minoritském kostele p.Marie 
v Jihlavě na krátkou pobožnost. Tento kostel je nejstarší v celém okolí, 
postaven asi ve 13.století. 

Byla to příjemně prožitá sobota, díky za to. František Staněk 

Vánoční jarmark v Základní 
škole Jabloňany

V sobotu 14. prosince 2013 proběhl v prostorách naší školy tradiční 
VÁNOČNÍ JARMARK. Na této předvánoční akci si rodiče a přátelé 
školy mohli nakoupit různé vánoční předměty, které žáci nebo nadšené 
maminky vlastnoručně vyrobili. 

Mezi nabízeným zbožím jste mohli najít adventní věnce, vánoční 
svícny, přáníčka a plno další krásných nápaditých výrobků. Každý si 
přitom mohl přijít na své. Děti s velkým nadšením prodávaly nejrůzněj-
ší výrobky a měly radost, že se jejich práce líbila. Společně si potom 
mohly vyrobit několik drobných dárků v dílničkách. Milou atmosféru 
vánočního času dotvářela všudypřítomná vůně jehličí, domácího vá-
nočního cukroví, vánočních koled, čaje i svařeného vína. Výtěžek z této 
akce bude následně použit k fi nancování kulturních akcí pro žáky ško-
ly.

Dýchla na nás vánoční atmosféra, a tak přejeme všem příjemné pro-
žití vánočních svátků. Pracovníci ZŠ Jabloňany

Novoroční koncert v Černé 
Hoře se vydařil

Začátek ledna je v Černé Hoře již tradičně spojen s Novoročním 
koncertem, jehož pořadatelem je černohorská základní škola. Koncert 
každoročně pořádáme ve spolupráci s černohorskou farností v kostele 
sv. Vavřince. Letos se koncert uskutečnil v úterý 7. ledna. V úvodní 
části novoročního programu vystoupil dětský pěvecký sbor základní 
školy, který navštěvuje přes sedmdesát členů. Koncert je pro ně vždy 
vyvrcholením předvánočního i vánočního období, na které se velice 
rádi s elánem připravují. Letošní program tvořily, stejně jako v pře-
dešlých létech, lidové koledy a vánoční verše. Starší členové sboru se 
poté představili s náročnějším repertoárem, do kterého jsme zařadili 
písně muzikálové a populární. Za několikaměsíční přípravu a kvalitní 
provedení programu byly děti odměněny bouřlivým potleskem ve zcela 
zaplněném kostele. Druhou část lednového odpoledne vyplnila lidová 
muzika Kohótek s vánočními písněmi a koledami. Novoroční koncert 
proběhl v příjemné vánoční atmosféře, která v nás stále doznívá a která 
byla umocněna bohatou a vkusnou výzdobou černohorského kostela. 
Základní škola Černá Hora touto cestou děkuje černohorské farnosti 
za vstřícnost při přípravě a uskutečnění této novoroční akce. 

 J. Kubelková



Prodej pozemku o výměře 
980 m2 v Benešově u Bosko-
vic. Územním plánem určený 
k zástavbě bytovým domem 
/10 až 12 b.j./. Inženýrské sítě 
v dosahu do  5 m od hranice 
pozemku. Možnost dokoupení 
přilehlých pozemků vhodných 
pro zástavbu garážemi.

  Cena: 400 Kč/m  Cena: 400 Kč/m22 + provize RK + provize RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Hledáme pro našeho klienta byt 
k pronájmu 3+1 v RD na trase 
Boskovice - Blansko - Brno.

Nabízíme pronájem garáže 
v ulici Ludvíka Vojtěcha 

v Boskovicích. 

Informace na telefonu 
774 408 399.

Boskovice Blansko Telefony
Sokolská 13 nám. Svobody 3 774 408 399
objekt sokolovny zadní trakt radnice 776 101 004
po-pá: 8.30 - 11.00 konzultace dle dohody 777 008 399
          12.00 - 14.30

www.bbnreality.cz
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Nabízíme k prodeji /pronájmu/ 
prostory vhodné pro podnikání, 
bydlení, kancelářské prostory, 
sklady, garáže, restaurace.
Prostory jsou komplexně zrekonstruová-
ny, ve výborném stavu, vytápění – plyn, 
el., dvůr, zahrada.
  Cena k jednání: 7 900 000 Kč  Cena k jednání: 7 900 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Prodej pozemků v Boskovi-
cích vhodné k rekreaci.
Celkem 9 699 m2. Prodej po-
zemků jen v celku.
Na pozemku se nachází re-
kreační chatka, která je zahr-
nuta v ceně.

  Cena: 39 Kč/m  Cena: 39 Kč/m22

Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 800 Kč/m Cena 800 Kč/m22 + provize RK + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Nabízíme čtyři pozemky k výstavbě RD v Černé Hoře v lokalitě Selkov, nalevo od silnice do Býkovic. Kompletní 
sítě - vodovod, kanalizace, plynovod, vedení nízkého napětí, veřejné osvětlení a komunikace. Pozemky mírně svažité, 
krásný výhled. Poslední čtyři volné pozemky 1.146 m2, 1.208 m2, 1.235 m2 a 1.236 m2. 

 1.146 m2  1.236 m2

 1.208 m2  1.235 m2

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 450 Kč/m Cena 450 Kč/m22 + provize RK + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

BBN REALITY nabízí k prodeji stavební pozemky v Lipovci o výměře cca 800 m2. Jedná se o lokalitu s dokon-
čujícími se inženýrskými sítěmi (září 2013) – rozvody NN, veřejné osvětlení, plynovod, vodovod, jednotná kanalizace, 
komunikace. Lokalita se nachází cca 150 m od mateřské školy, základní školy, zdravotního střediska. 

7. února 
2014 . 20 h
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Mesto Blansko a Kulturní stredisko mesta Blanska vás zvou na ees ttttttttttttttttttrree mees

(hosté večera)  Lad’a 
Kerndl  
(iluzionista)  Jirí Hadaš

Kreyn (hlavní sál)  

(malý sál)  čaj o páté Pavla Borka

cimbálová muzika Veronica (horní patro)

Taneční vystoupení SZUŠ Blansko . Občerstvení . Tombola 

Výzdobu bálu zajišt’uje Dárkový servis.

Predprodej vstupenek v Informační kancelári Blanka, Rožmitálova ul.

Sousedský 
bál (tentokrát 
ve stylu 60. a 70. let)

www.ksmb.cz
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