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Blansko, Boskovice - Okresní 
soud v Blansku v pondělí potres-
tal majitelku cestovní kanceláře 
Majestic Travel z Boskovic. Za 
podvod a neoprávněné podniká-
ní dostala Zuzana Sebri, dříve 
Pálová, podmínku 
a pětiletý zákaz 
činnosti.

Šestačtyřicetile-
tá žena od klientů 
vybrala peníze na 
zájezdy do Chor-
vatska, Turecka 
a Černé Hory. Své dovolené 
se lidé ale nakonec nedočkali. 
Majitelka se pokaždé vymluvila 
na nejrůznější důvody a nikam 
se nejelo.

Podle soudu navíc žena svou 
živnost částečně provozovala 
bez povolení. Jeden čas neměla 
oprávnění pořádat zájezdy jako 
cestovní kanceláře, pak jí zase 
chybělo zákonné pojištění.

„Byla naplněna podstata 
trestného činu podvodu a přeči-
nu neoprávněné podnikání. Při 
svém podvodném jednání nabí-
zela služby cestovní kanceláře, 
aniž by k tomu měla oprávnění,“ 
uvedla soudkyně Zuzana Fran-
telová, které výčet poškozených 
klientů zabral více než hodinu.

Soud Zuzaně Sebri uložit trest 
odnětí svobody na tři roky s pěti-
letým podmíněným odkladem. 
Ženu také potrestal pětiletým 
zákazem činnosti ve statutárních 
orgánech společností a zákazem 
podnikání. Navíc musí uhradit 
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Boskovice žádají o dotaci, 
plánují přístavbu mateřinky

Boskovice - Boskovice chtějí 
rozšířit svou mateřskou školu. Za 
dotace radnice plánuje přístav-
bu u jedné z budov, která pojme 
padesát dětí. Město k tomu vede 
nedostatek míst ve školce pro 
mladší děti.

Dvě nové třídy by měly vznik-
nout v Bílkově ulici. Ke stávají-
cí budově mateřinky město chce 
přistavět další objekt. Pomoci 
v tom mají peníze od státu.

„Město by rádo zareagovalo na 

Majitelka cestovky 
z Boskovic vyvázla od 
soudu s podmínkou

dotační titul ministerstva školství, 
který se týká rozvoje výukových 
kapacit mateřských a základ-
ních škol, a chtělo by požádat 
o dotaci,“ potvrdila boskovická 
místostarostka Jaromíra Vítková 
(KDU-ČSL).

Pokud se radnici podaří uspět, 
padesátka míst bude určená pro 
děti mladší tří let. Pro ně zatím 
boskovická mateřská škola nemá 
dostatečnou kapacitu. Zájem 
mezi rodiči je přitom velký a zřej-
mě dál poroste.

„Boskovice se totiž začínají 
stavebně rozvíjet, plánuje se třeba 
výstavba za nemocnicí, staví na 
Hrádkově a jsou připraveny i další 
lokality.  Pokračování na str. 2

Záchrana památek
V Šebetově opravili 
sochu Panny 
Marie. Další na 
řadu přijde Jan 
Nepomucký.

Více na straně 2

Schodiště k zámku
K blanenskému 
zámku se bude 
chodit po nových 
schodech přes 
tržnici.

Více na straně 3

Korupce v Boskovicích
Případ údajného 
podplácení 
na boskovické 
radnici půjde 
k soudu.

Více na straně 4

Aktuálně. Ceny benzínu zaznamenaly velký skok směrem dolů. Přečtěte si, kde v regionu natankujete nejlev-
něji, a kde si budete muset za palivo připla  t. Více na straně 4. Foto Radim Hruška
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Školka v Bílkově ulici v Boskovicích.  Foto www.msboskovice.czŠkolka v Bílkově ulici v Boskovicích.  Foto www.msboskovice.cz
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Pozor! 
Příští číslo 

Zrcadla vyjde 
už za týden 
ve středu 
21. ledna

Blanensko a Boskovicko - 
V okrese Blansko ke konci 
loňského roku přibylo lidí bez 
práce. Nezaměstnanost se v pro-
sinci meziměsíčně zvýšila o čty-
ři desetiny procentního bodu na 
6,7 procenta. Za vyšší čísla může 
především konec sezónních pra-
cí.

Úřad práce v regionu ke konci 
měsíce evidoval skoro pět tisíc 
uchazečů o zaměstnání, což je 

asi o tři stovky více než v listo-
padu. Situace na pracovním trhu 
ale odpovídala v prosinci běžné-
mu vývoji nezaměstnanosti.

„S příchodem zimy postupně 
končí sezónní práce a do eviden-
ce se už hlásí ve větším počtu 
i lidé, kterým ke konci roku 
skončily termínované pracovní 
smlouvy a dohody nebo napří-
klad živnostníci, kteří dočasně 
přerušili svou činnost a obnoví 

ji s příchodem jarního počasí,“ 
vysvětlila Kateřina Sadílková, 
která je pověřená řízením Úřadu 
práce České republiky.

V celém Jihomoravském kraji 
se nezaměstnanost ke konci roku 
zvýšila o pět desetin procentního 
bodu na 8,2 procenta. V rámci 
republiky číslo poskočilo o čtyři 
desetiny na 7,5 procenta. Úřad 
práce ČR evidoval skoro 542 
tisíc nezaměstnaných.  (moj)

Konec sezónních prací přinesl 
větší počet nezaměstnaných

Velký přehled cen benzínu. 
Čtěte uvnitř listu

V Brně se chystá Regiontour
Brno - Už 24. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností 

v regionech České republiky bude zahájen ve čtvrtek 15. ledna na brněn-
ském výstavišti. Letos se zaměří na atraktivní přírodní oblasti a lokality, 
kulturně historické památky, bude propagovat české a moravské lázně 
i oblasti vhodné pro turistiku, sport a další turistická lákadla. Veletrh je 
pro veřejnost otevřen až do neděle 18. ledna.  (ama)

Muž vyhrožoval pistolí v ruce
Velké Opatovice - V drama se proměnila schůze obyvatel jedné z bytovek 

ve Velkých Opatovicích. Silně opilý muž na ní svým sousedům vyhrožoval 
pistolí. Sedmdesátiletého výtržníka se naštěstí podařilo ostatním zpacifi ko-
vat a předat policistům.

Na schůzi se mělo mluvit o stavbě domovní kotelny. Místo toho se ale 
lidé museli strachovat o své zdraví. „Jeden z účastníků setkání se totiž 
nechal unést natolik, že poté, co byl pro opilost a hlučné chování ze schůze 
vykázán, vrátil se do společných prostor domu. Tentokrát si však již přinesl 
plynovou pistoli a začal jí mávat před ostatními,“ popsala policejní mluvčí 
Alice Musilová.

Muže rozlítilo to, že by v domě měla vzniknout kotelna. Ostatní proto 
museli na výtržníka zavolat policii. Než hlídka přijela, jednomu z duchapří-
tomných mužů se podařilo nebezpečného opilce odzbrojit.

„Policisté ho pak zadrželi pro trestné činy výtržnictví a nebezpečné 
vyhrožování. Dechová zkouška ukázala přes dvě promile alkoholu,“ dodala 
mluvčí s tím, že muž skončil v policejní cele.  (moj)

škodu poškozeným. Verdikt je 
nepravomocný.

Proti rozsudku se na místě 
odvolal státní zástupce. Nelíbila 
se mu výše trestu. „Mám za to, 
že trest je nepřiměřeně mírný, a 
proto se odvolám. Myslím si, že 
hodnocení toho jednání bylo v 

pořádku, ale trest není v pořád-
ku,“ řekl státní zástupce Pavel 
Kuthan, který požadoval nepod-
míněný trest.

Odvolání proti rozsudku 
zvažuje také obhájce obžalované 
Vilém Fránek. Do potíží se maji-

telka cestovky podle něj nedo-
stala vlastní vinou. „Je zřejmé, 
že ke zlomu v jejím podnikání 
došlo po medializaci v jedné tele-
vizní společnosti, kde se opírali 
o nepravdivé informace,“ podo-
tkl Fránek, který zpochybnil také 
to, že by jeho klientka neměla 

zákonné pojištění 
cestovní kanceláře.

Problémy cestovky 
Zuzany Sebri, která 
už byla v minulos-
ti soudně trestaná, 
začaly v roce 2012. 
Peníze na zájezd, 

který se ale nikdy neuskutečnil, 
vybrala od desítek lidí. Mezi 
podvedenými ale byl i Klub seni-
orů z Rožnova pod Radhoštěm 
nebo obec Petrovice. Žena měla 
způsobit škodu několik set tisíc 
korun.

M ám za to, že trest je nepři-
měřeně mírný, a proto se 
odvolám. 

 Pavel Kuthan, státní zástupce

Zuzana Sebri po jednání.  Foto Michal ZábojZuzana Sebri po jednání.  Foto Michal Záboj
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Šebetov - Vedení Šebetova se 
po několika letech podařilo získat 
dotaci na rekonstrukci památko-
vě chráněné sochy Panny Marie 
Bolestné. Ta se koncem loňského 
roku vrátila na své původní místo. 
Nyní Šebetovští pracují na rekon-
strukci kříže s Kristem a plánují 
opravu poškozeného sousoší Jana 
Nepomuckého. Více o obnově 
památek v obci prozradil její sta-
rosta Zdeněk Čížek (BEZPP).

Rekonstrukce sochy Pan-
ny Marie Bolestné je tedy již 
u konce?

Většina prací je hotová. Bylo 
štěstí, že se po spoustě let podařilo 
získat na rekonstrukci příspěvek, 
protože je to památkově chráně-
ný objekt a jeho oprava nebyla 
jednoduchá ani levná. Museli 
jsme ctít vyjádření památkářů 
a správné restaurátorské postu-
py, tím pádem se rozpočet dostal 
k hranici dvou set tisíc korun. Na 
což se nám podařilo získat sto 

Kristus už nebude dýchat 
Panně Marii na záda

Černohorská alej obsadila 
v anketě druhé místo v kraji

DOUBRAVICE - Nadýchal přes dvě promile. O svůj řidičský prů-
kaz přišel během silniční kontroly pětačtyřicetiletý muž z Doubravice 
nad Svitavou. Jeho Ford Escort zastavila policejní stopka chvíli před 
čtrnáctou hodinou v Rájci-Jestřebí. 

„Zkušené hlídce bylo okamžitě jasné, že řidič za volant neusedl 
střízlivý. Výsledek provedené zkoušky s hodnotou dvě celé a tři dese-
tiny promile alkoholu v dechu podezření policistů potvrdil. Muži byla 
samozřejmě obratem zakázána další jízda s tím, že se aktuálně bude 
muset zodpovídat z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Naše právní předpisy takovéto jednání nezodpovědných řidičů 
postihují až jedním rokem stráveným ve vězení,“ popsal blanenský 
policejní mluvčí Petr Nečesánek. 

KUNŠTÁT - Ukradl materiál za sto tisíc. Noci ze soboty na nedě-
li využil zloděj v Kunštátě k tomu, aby krádeží bezmála stometrové 
kabeláže v areálu jedné brněnské fi rmy způsobil škodu převyšující sto 
tisíc korun. Do objektu, kde byl elektrorozvodný materiál z části vol-
ně uskladněn a z části instalován, zloděj vnikl násilně. Nejprve rozbil 
skleněnou výplň uzamknutých dveří, v jejichž zámku byl zevnitř klíč. 
Pak už stačilo pouze vsunout ruku dovnitř a odemknout. Troufalec 
šel krást zřejmě nevybaven, neboť si z místa činu kromě již zmíněné 
kořisti odnesl i ruční pilku na železo a pákové nůžky. Protože svým 
jednáním zloděj způsobil poškozené fi rmě škodu větší než padesát tisíc 
korun, hrozí mu po dopadení až pětiletý trest odnětí svobody. 

LETOVICE - Sprejeři poničili vagony. Dva případy sprejerství 
zaznamenali v posledních dnech policisté v Letovicích. V půli tohoto 
týdne neznámý vandal postříkal barvou vlak na tamním nádraží a způ-
sobil škodu přes dvacet tisíc korun. Ještě před tím na stejném místě 
někdo poškodil vlak v noci na prvního ledna. Škoda byla o deset tisíc 
korun vyšší. V obou případech se jedná o trestný čin poškození cizí 
věci a pachateli hrozí až rok vězení.

BLANSKO - Zloděj šel po králících. O část svého králičího chovu 
přišel majitel rodinného domku v Blansku. Dosud neznámý zloděj si 
z jeho králíkárny odnesl dva králíky. Ještě před tím nenechavec pře-
konal oplocení u domku a poškodil klec. Chovateli vznikla škoda asi 
jeden a půl tisíce korun. Zloději hrozí za krádež a porušování domovní 
svobody až dva roky vězení.

BLANSKO - Kola se kradou i v zimě. Policisté v Blansku vyšetřují 
tři případy krádeží jízdních kol. Všechna majitelům zmizela ze sklep-
ních kójí v bytových domech. Z jednoho sklepa zloděj ukradl pánské 
jízdní kolo v hodnotě deset tisíc korun, z dalšího zmizelo dámské kolo 
za osm tisíc korun. Škodu asi třicet tisíc korun pak způsobil zloděj, 
kterým majitelům ze sklepa odcizil dva bicykly, sjezdové lyže a dvě 
lůžkové matrace.

RUDICE - Z domu zmizelo cukroví. Zloděj, který se v neděli vlou-
pal do rodinného domku v Rudici, asi musel být zklamaný. V příbytku 
sice prohledal všechny místnosti, žádné cennosti ale nenašel. Majiteli 
nakonec sebral jen vánoční linecké cukroví. Nevítaný host ale za sebou 
nechal značný nepořádek a škodu asi patnáct tisíc korun. Případ vyšet-
řuje policie.  (moj, hrr)

Boskovice žádají o dotaci, 
plánují přístavbu mateřinky
Pokračování ze str. 1
Dá se tedy předpokládat, že ve městě budou bydlet a žít mladé 

rodiny a právě pro ně uvažujeme o zvýšení kapacity mateřské školy,“ 
dodala místostarostka.

Mateřskou školu Boskovice tvoří tři někdejší samostatné mateřin-
ky, nyní odloučená pracoviště v Lidické, Bílkově a v ulici Na Dolech. 
V osmnácti třídách nabízí místa pro čtyři sta patnáctdětí předškolního 
věku.  (moj)

tisíc korun z Ministerstva kultury. 
Socha je nyní na svém původním 
místě, s tím že na jaře ještě bude-
me podle starých dobových foto-
grafi í upravovat její okolí. Přidá-
me plůtek a sochu nasvítíme. 

Byly restaurátorské práce 
náročné?

Ano. I samotní restaurátoři byli 
zaskočeni tím, že poté, co sochu 
očistili, tak na ní našli obrovskou 
spoustu tmelení a cementu z minu-
lých let. Nyní se opravily zásad-
ní praskliny, které byly hlavním 
důvodem k rekonstrukci. Restau-
rátoři také odstranili staré vrstvy. 
Sochu navíc napustili materiálem, 
který odpuzuje vodu, takže by 

měla být několik desítek dalších 
let chráněna proti vlhkosti.

K soše patří také masivní 
pamětní kříž. Kdy se vrátí na 
své místo?

V současné době dokončujeme 
jeho repliku. Původní byl hodně 
ztrouchnivělý a byl již nevyhovu-
jící svým stavem i výškou, která 
se kvůli odřezávání poškozených 
částí neustále zmenšovala. Plas-
tika Krista se tak dostávala stá-
le níže a v posledních letech už 
vlastně „dýchala“ Panně Marii 
na záda. Plastiku Krista a štít už 
máme opravené, dostaly umělec-
kou patinu a jsou připraveny na 
umístění na kříži.

Nedaleko opravené sochy 
Panny Marie Bolestné se nachá-
zí také sousoší Jana Nepomuc-
kého. Plánujete do budoucna  
i jeho obnovu? 

Toto sousoší je mimořádně cen-
ná práce. Je poškozené, protože 
v minulosti z něj někdo ukradl 
kartuši a andílky. Na jeho obnovu 
se chceme zaměřit v následujícím 
období. Oprava ale nebude mož-
ná bez dotací, protože předpoklá-
daná cena se vyšplhá na zhruba 
devět set tisíc korun. Restaurá-
torský záměr předpokládá, že by 
sousoší prošlo hloubkovým čiště-
ním a dalšími úpravami tak, aby 
nově dodělané věci barevně ladi-
ly s původním materiálem.

Černá Hora - Stromořadí na 
hrázi Oborského rybníku v Čer-
né Hoře se nakonec nestalo Ale-
jí roku 2014. V anketě pořádané 
sdružením Arnika skončilo mezi 
více než šedesátkou dalších v hor-
ní polovině výsledkové listiny. 

Dubová alej u rybníka pod čer-
nohorským zámkem do 31. pro-
since loňského roku získala od 
veřejnosti 151 hlasů, což jí zajis-
tilo druhé místo v rámci Jihomo-
ravského kraje. Absolutním vítě-
zem se stala alej sakur v Karviné, 
která dostala přes 1 300 hlasů. 

„Aleje jsou úchvatným feno-
ménem nejen našich měst, ale 
i celé středoevropské krajiny, 
a musíme si je chránit. V létě 
poskytují linie stromů cestova-
telům ochranu před slunečním  Foto www.alejroku.cz Foto www.alejroku.cz

žárem, v zimě omezují tvorbu 
sněhových jazyků na silnicích. 
Stromořadí poskytují útočiště 
řadě druhů živočichů a mají svůj 
půvab v každé roční době, jak je 
ostatně vidět na fotografi ích z 
přihlášených do ankety. Stromy 
okolo silnic, městských ulic, ale i 
drobných cestiček do naší krajiny 
rozhodně patří a proto dlouhodo-
bě pracujeme na jejich ochraně. 
Tomu má pomoci i anketa Alej 
roku,“ vysvětlil význam ale-
jí i ankety mluvčí pořádajícího 
sdružení Arnika Vratislav Voz-
ník.

Anketa Alej roku se loni kona-
la počtvrté. V roce 2013 v soutěži 
vyhrála Jedovnická alej kolem 
silnice z Jedovnic do Lažánek. 
 (moj)

Charita. Kostel svaté Barbory v Adamově se stal dějištěm tradičního tříkrálového koncertu, jehož výtěžek v podobě dobrovolného vstupného 
každoročně putuje na tříkrálovou sbírku. Program byl letos v režii adamovských umělkyň. Koledy a vánoční písně zazpívala Sára Nová, doprová-
zela ji kytaristka Eva Libichová. K dokonalému zvuku celému koncertu přispěla i trojice muzikantů rodiny Novotných.  Foto Marta Antonínová

Tříkrálový koncert potěšil laskavostí

P ...
...

Jsem jako balicí papír.
Někdo by si mě rád nechal, 
někdo by rád roztrhal
a zahodil.

Jsem krásná
a tolik, tolik
prázdná.
(jako vánoční ozdoba)

Ale jemu to nevadí.
Má mě rád pomačkanou,
starou a roztrhanou.
A nehledá nic uvnitř.
Všechno jsem mu 
přec už dala.
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Zajímavá výstava BODIES 

REVEALED v Brně
Brno - V televizi a na internetu jsem zahlédla upoutávku na výsta-

vu o lidském těle BODIES REVEALED. Podívala jsem se tedy na 
internet na podrobnější informace o výstavě. Poté jsem začala „škem-
rat“, aby nás tam rodiče vzali. Lidské tělo mě vždy velice zajímalo. 

 Výstava se koná v prostorách galerie Vlněna. V galerii se musí 
dodržovat velice přísná pravidla. Bylo tam také obrovské teplo, aby 
se exponáty neponičily. Výstava je rozdělena do několika bloků jako 
např. Kuřáci, Svaly, Cévy, Děti atd. 

 Po výstavě se také pohybovalo pár mediků, kterých jsme se moh-
li na cokoli zeptat. Trošku mě zklamalo, že spousta z nich mluvila 
slovensky. U každého vystaveného exponátu byl podrobný popisek, 
který byl velice poutavý.

 Mě osobně nejvíce zaujala část, kde byla nedonošené embrya. 
Embrya byla skutečná, byla uchovaná ve speciální tekutině, aby se 
neponičila. 

Výstavu BODIES REVEALED bych doporučila úplně všem. 
Výstava mi změnila život. Člověk o svém těle okamžitě začne pře-
mýšlet úplně jinak a začne si ho více vážit. Výstava je otevřená až 
do 25. ledna, tak využijte svoji šanci vidět největší a nejpodrobnější 
výstavu, která kdy v České republice byla.  Andrea Přichystalová

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



A    Universal Studios 
Hollywood – Továrna na hvězdy

Pokud jsme si včera prohlíželi 
v centru L.A. na chodníku slávy 
jména těch, ze kterých se již hvěz-
dy staly, dnes se jdeme podívat 
tam, kde se tyto hvězdy rodí.

V osm ráno odjíždíme od hotelu 
a kolem deváté parkujeme u Uni-
versal Studios Hollywood. Univer-
sal Studios jsou jedním z nejstar-
ších a nejznámějších fi lmových stu-
dií a pro turisty je dnes připraven 
obrovský zábavní park s možnos   
prohlídky studií, která jsou stále 
v provozu a natáčí se zde fi lmy.

Ještě než po červeném kober-
ci hvězd přijdeme k pokladnám, 
musíme projít kontrolním stanoviš-
těm na obsah zavazadel a osobní 
prohlídkou. To je v Americe běžné 
ve všech muzeích, galeriích a mís-
tech s velkou návštěvnos  . Já zde 
mám ale problém. Na celodenní 
prohlídku jsem si do fotobaťůžku 
přibalil litrovku džusu, kterou jsem 
včera zakoupil za výhodnou cenu 
ve „španělském“ supermarketu. 
Slečně, která mne prohlíží, se to 
ale nelíbí a do areálu mne vpus  , 
až se tohoto nápoje zbavím. Prů-
vodce mně dává klíče, abych si to 
zanesl na parkoviště do auta. To by 
ale udělal Američan, Japonec nebo 
Němec – přesně podle manuálu. 
Čech si ale najde vždy řešení – pro-
tože nás od těch, co jsou již zkont-
rolováni, dělí jen drátěné zábrany, 
volám na kolegu spolunocležníka, 
láhev mu podávám přes plot, vra-
cím se ke kontrole, kde již bez pro-
blémů procházím, od kolegy si beru 
láhev zpět a po červeném koberci 
k pokladnám již kráčím opět se 
svou drahocennou teku  nou.

Na pokladně dostáváme časový 
harmonogram jednotlivých atrakcí 
pro dnešní den a hned za vchodem 
nás čeká první zajímavost. Nádher-
né černé sousoší – kameraman, 
klapka, režisér, zvukař – ale něco tu 
nehraje. Pokud se u sousoší chvil-
ku zdržíte, zjis  te, že jedna socha 
mění pozice. Není to to  ž socha, 
ale herec, který tak jen vypadá. 
Pokud se ale nehýbe, nepozná-
te, která z postav je živá. Poznáte 
z fotek, o koho jde?

Celý park se skládá ze dvou 
úrovní – horní část tvoří restaura-
ce, divadla, kinosály a prezentace 
zejména rodinných fi lmů. Eskalá-
tory vás zavezou do spodní čás  , 
kde jsou při naší návštěvě prezen-
továny fi lmy Transformers, Mumie, 
Jurský park a v této spodní čás   
se také nachází všechna studia. 
A  m, dokud jsme ještě všichni 
pohromadě, začínáme. Nasedáme 
do dlouhého vláčku a vydáváme 
se vyzbrojeni 3D brýlemi na Stu-
dio Tour. Průvodce sedící u řidiče 
nám na malé obrazovky po celém 
vláčku pouš   ukázky z různých fi l-
mů, jak se některé scény natáčely. 
My se za  m rozhlížíme kolem sebe 
a opravdu se je na co dívat. Chvíli 
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projíždíme anglickým venkovem, 
divokým Západem, mrakodrapy 
ve velkoměstě a dalšími městský-
mi scenériemi. Projíždíme Jur-
ským parkem, kde na nás doráží 
naštěs   mláďata ještěrů, míjíme 
nejznámější fi lmová auta a to od 
závoďáků z fi lmu Rychle a zběsile 
až po auto rodiny Flinstounů. Ale 
pozor, přichází první reálná ukáz-
ka – nasazujeme brýle a najíždíme 
do jednoho ze studií. Jsme vlakem 
na kolejích ve stanici metra. Z levé 
strany nejdříve velký hluk a najed-
nou se do stanice propadá kamion 
s velkou cisternou. Vzpříčí se tak 
nešťastně, že do něj naráží právě 
přijíždějící vlak metra a jeho vagony 
vykolejují a skládají se do prostoru 
stanice. Aby toho nebylo málo, tak 
z pravé strany je nejdříve slyšet a 
poté i vidět valící se voda přímo na 
nás. Naštěs   těsně před námi vté-
ká do kanálu a my tak zůstáváme 
nezaplaveni. Ale chápeme, že na 
této čtyřice  minutové prohlídce 
se nudit nebudeme. Po opuštění 
studia vjíždíme do míst, kde právě 
spadlo dopravní letadlo, kolem nás 
jsou trosky kabiny, utržený motor, 
ve kterém se ještě otáčí lopatky. 
Projíždíme kolem pobřeží, kde na 
nás vyskočí žralok z Čelis   – vzhle-
dem k roku vzniku tohoto fi lmu ale 
na nás působí spíše úsměvně, pře-
ce jen fi lmová technika za tu dobu 
poskočila o velký kus. A to je nám 
předvedeno v hlavní ukázce této 
prohlídky nazvané Kin Kong. Opět 
nasadit brýle a opět vjíždíme do 
studia. Tady to už ale není jen 3D, 
ale snad 5D! Jsme v pralese, všude 
kolem nás stromy, liány, křik ptáků 
a zvěře. Najednou náš vláček napa-
dá snad nějaký tyranosaurus nebo 
co, ženy křičí, ta nestvůra se sápe 
na nás, tlapou už se opírá o střechu 
našeho vagonu – tak to je konec! 
Co to - najednou je zde obrovská 
opice – Kin Kong – nestvůru chytá 
pod krkem a strhává ji od nás, my 
se ale začínáme kamsi propadat, 
všude stříká voda, vláček se otřásá, 
fi lmovou hudbu doplňuje ječení 
zejména ženské čás   návštěvníků. 
Nakonec jsme zachráněni, ukázka 
končí, prales mizí a klasické žárovky 
nám ukazují, že jsme v obyčejném 
betonovém tunelu, na který bylo 
nejmodernější projekční technikou 
promítáno to, co jsme pomocí 3D 
brýlí viděli. 

Po prohlídce studií již dostává-
me do 15.00 rozchod a každý si 
jde prohlédnout to, co ho zajímá. 
Já se vydávám na 3D jízdu k fi lmu 
TransFormers. Odložit baťůžky, 
nasednout do vozítek pro 3 osoby, 
nasadit 3D brýle a vyráží se. Pokud 
něco takového nezažijete, nedá 
se to popsat. Je to jako ve skuteč-
nos  , v tomto případě bojují pro   
sobě hodný a zlý „auto-robot“, 
nebo-li transformers, opět zažíváte 
zejména hrůzu nahánějící scény, 

abyste mohli být vzápě   vysvobo-
zeni. Tučňáci v SeaWorldu pro   
tomu byli slabý odvar. Fantas  cký 
zážitek, který bych si hned zopako-
val. Ne tak kolegové, kteří navš  vili 
stejnou atrakci, ale k fi lmu Mumie. 
Ti prohlásili, že kdyby věděli, jaké 
to bude, tak tam nikdy nešli.

Atrakcí je v parku připraveno 
hodně a rozhodně v našem časo-
vém prostoru se nedají všechny 
navš  vit. Naštěs   Jurský park je 
dnes mimo provoz, po cestě ze 
spodní čás   do horní se potká-
vám s posádkou Apolla 11 a fo  m 

se s nimi (samozřejmě fi lmovou 
posádkou a jde jen o banner, ne 
skutečné herce). V horní čás   mí-
jím expozici Simpsonů, Shreka 
4, fi lmu Já Padouch 2, potkávám 
Frankensteina a svádí nás Marilyn 
Monroe. Zajímavé je představení 
o tom, jak se dělají fi lmové triky, 
ve kterém vystupují i návštěvníci. 
Hned na začátku jeden z asistentů 
řezal ruku jedné japonské návštěv-
nici – krev stříkala, pila se zakuso-
vala do ruky – když už to vypadalo, 
že upadne, krev zmizela, ruka byla 
celá a nám divákům bylo prozraze-

no, jak se takové scény natáčí. Baví 
se všichni, a o to jde.

V pravé poledne jdu na před-
stavení Water World – Vodní svět. 
V obrovském amfi teátru, kde jsou 
kulisy z tohoto fi lmu, se prohá-
ní padouši, kteří unesli hlavnímu 
hrdinovi jeho dívku, ten je proná-
sleduje na vodním skútru, oni mají 
také skútry a lodě, střílí se, vybu-
chují granáty, v závěru dopadá do 
vodní plochy těsně před diváky i 
letadlo! Samozřejmě si vše natáčím 
a fo  m, a když je konec, tak než si 
všechno zase uklidím do baťůžku, 
tak najednou v celém amfi teátru 
zůstávám sám s malou skupinou 
V.I.P. návštěvníků, kteří si připla  li 
za besedu s hlavními hrdiny celé 
show. Přidávám se tedy k nim a za 
chvíli opravdu přichází čtyři herci 
a odpovídají na otázky. Zajímavý 
zážitek, během kterého pozoruji, 
jak se vrací na své místo letadlo, 
aby mohlo zase v dalším předsta-
vení překvapit svým pádem nadše-
né diváky. Show must go on!

Do odjezdu už nezbývá čas na 
žádné představení (takže prezenta-
ce Simpsonovi, Shrek a Despicable 
Me – Já Padouch, mně zůstávají 
až na příš   návštěvu L.A.), tak se 
jen tak procházím v horní čás  , 
poslechnu si písničky při vystou-
pení The Blues Brothers, projdu se 
starobylou Anglií, Francií a samo-
zřejmě navš  vím i obchůdky se 
suvenýry.

Po opuštění placeného prostoru 

parku se ještě nechávám vyfo  t u 
vstupního poutače Universal Studi-
os a ani nevím pokolikáté si již na 
tomto putování říkám: „Tak kdyby 
už nepřišlo nic jiného, tak kvůli 
tomuto ta cesta stála za to!“

Mohu vás uklidnit, že něco jiné-
ho ještě přišlo a vy se máte na co 
těšit. Ale určitě se podívejte na 
fotogalerii na internetu Zrcadla, 
lépe pochopíte to, co jsem se vám 
dnes snažil popsat.

 Text a foto Jaroslav Parma
Více fotografi í na 
www.zrcadlo.net

M  Z

Blansko - K blanenskému 
zámku povede z centra města 
nová přístupová cesta. Pěší se 
k památce dostanou přes bývalou 
tržnici vedle hospody Pohádka. 
Úpravy prostor mají začít už letos 
na podzim. 

Zatím se k zámku lidé z cen-
tra dostanou pouze průchodem 
v budově, kde sídlí základní umě-
lecká škola. Druhou přístupovou 
cestou bude nové schodiště, které 
bude v jedné linii navazovat na 
Rožmitálovu ulici.

Nová spojnice k zámku pove-
de přes bývalou tržnici. Prostory 
ale bude nutné upravit. „Ve stá-
vajících opěrných zdech povede 
dvojí schodiště, kterým budou 
moci lidé přistupovat přímo 
k zámku.,“ přiblížil Petra Mrá-
ček z investičního odboru bla-
nenské radnice.

Kamenné schody spojí terasy, 

K zámku v Blansku se bude chodit 
přes tržnici po nových schodech

které se nacházejí nad tržnicí. 
Radnice plánuje na nové přístu-
pové cestě k zámku vybudovat 
také odpočinkové plochy s lavič-
kami a upravit zeleň v okolí. 

„Slibujeme si od toho, že se 
většina pěších odkloní na novou 
cestu. Nové úpravy by také měly 
oživit objekt bývalé hasičky 
a vůbec celé podzámčí,“ podotkl 
Petr Mráček.

Vybudování nové cesty k zám-
ku přijde na asi jeden a půl mili-
ónu korun. Práce by měly začít 
letos na podzim. Ke konci minu-
lého roku město nechalo upravit 
přístup pod budovou umělecké 
školy. Cesta má nové dláždění 
a je bezbariérová.

Město letos chystá ale i další 
úpravy v centru města. Tou nej-
větší bude demolice hotelu Duk-
la. Bourání zchátralého objektu 
na náměstí Republiky má začít 
v dubnu a skončit na podzim. 

Volné prostranství po Dukle 

by se pak podle představ radni-
ce mělo proměnit v oddychovou 
zónu, na kterou bude navazovat 
nová přístupová cesta k zámku. 
„Měla by tam být parková úprava, 
zřejmě s litinovými prvky. Chce-
me, aby tato část navazovala na 
zamýšlenou cestu z Rožmitálovy 
ulice přes tržnici k blanenskému 
zámku,“ uvedl už před časem sta-
rosta Blanska Ivo Polák ČSSD.

Vedení radnice si chce nechat 
vypracovat dvě varianty, jak by 
mohlo nové prostranství mezi 
Rožmitálovou ulicí a náměstím 
Republiky vypadat. Vybírat mezi 
nimi budou i obyvatelé města.

„Je to místo, kudy občané cho-
dí, takže se jich to bude bezpro-
středně týkat,“ podotkl starosta.

Zbourání hotelu Dukla včetně 
úpravy volného prostranství při-
jde na asi deset milionů korun. 
Budovu město získalo v září roku 
2011 v dražbě za třicet a půl mili-
ónu korun. Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Vítr lámal 
stromy a větve, 

v Blansku 
utrhl střechu 

na garáži
Blanensko a Boskovicko - 

Hasiče v sobotu večer a v noci 
na neděli zaměstnalo odklízení 
následků silného větru. Na Bla-
nensku vyjížděli patnáctkrát. Vět-
šinou se jednalo o likvidaci popa-
daných stromů nebo větví.

Hasiči zasahovali například ve 
Vysočanech, v Úsobrně, v Kulířově 
nebo v Letovicích. V Jedovnicích 
museli odstranit tři spadlé stromy 
přes cestu. V Habrůvce zase strom 
spadl na elektrické vedení. U Žďá-
ru pak naboural řidič do spadlého 
stromu na silnici. Tašky a další 
střešní krytinu museli provizorně 
zajistili hasiči v Komenského ulici 
ve Svitávce.

„V Blansku na ulici Hořická 
museli provizorně zajistit uvol-
něnou střešní krytinu na garáži,“ 
upřesnil mluvčí hasičů Jan Dvo-
řák. V celém kraji hasiči zazna-
menali skoro padesát výjezdů, 
nejvíce v okresech Brno-venkov 
a Blansko.  (moj)
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Blanensko a Boskovicko - 
Jihomoravští hasiči varují před 
požáry, které jsou způsobeny 
zanedbanou údržbou komínů. 
Na špatný stav kouřovodů v této 
topné sezóně v okrese Blansko 
doplatili majitelé pěti domků.

Zatím naposled hořel 5. led-
na komín v rodinném domku 
v Závisti. Dva dny před tím zase 
hasiči vyjížděli k požáru komína 
v rodinném domku v Bílkově uli-
ci v Boskovicích.

„Požárem poškozený komín 
nelze ihned používat, a to může 
být v zimním období pro domác-
nost velmi nepříjemné. Není při 
tom obtížné těmto nehodám před-
cházet. Častou příčinou vzniku 
požáru uvnitř komínového těle-
sa je totiž jeho zanedbaný stav,“ 
uvedl mluvčí jihomoravských 
hasičů Jaroslav Mikoška.

Lidé by proto neměli zane-
dbávat čištění, kontrolu a revizi 
komínů. Jejich četnost stanovuje 
nařízení vlády. Dodržovat stano-
vené limity je přitom povinností 
každého uživatele. 

Kontrolu spalinové cesty smí 
provádět jen odborně způsobi-
lá osoba, kterou je držitel živ-

Lidé by neměli podceňovat údržbu 
komínů, v okrese už pětkrát hořelo

nostenského oprávnění v oboru 
kominictví. 

„O výsledku kontroly a pří-
padném vyčistění komína vystaví 
řádný doklad s razítkem a pod-
pisem. Doklad musí mimo jiné 
obsahovat datum kontroly a vyjá-
dření, zda je komín schopen bez-
pečného provozu,“ podotkl mluv-
čí s tím, že o přezkoušení komína 

je také třeba požádat při změně 
topného zařízení či paliva. 
Čištění komína, který slouží 

pro odtah spalin od spotřebiče na 
pevná paliva do výkonu 50 kW, 
je možné provádět i svépomo-
cí. Čištění by mělo být zaměřeno 
zejména na odstraňování pevných 
znečišťujících částí nahromadě-
ných v komíně. 

Vyhovující komín by měl mít 
kompaktní, nepoškozené, omít-
nuté a obílené zdivo. Vymetací 
otvory musejí být opatřeny dvo-
jitými plechovými nebo betono-
vými dvířky. Dvířka nesmí být 
poškozená a musí být dostatečně 
těsná. 

Je třeba se také přesvědčit, zda 
v komíně nejsou zazděné trámy. 
Minimální vzdálenost skladova-
ných hořlavých látek v půdních 
prostorách od komína je jeden 
metr. Komíny musí být volně 
a bezpečně přístupné.

„Pokud vznikne požár sazí 
v komíně, je nutno z blízkos-
ti komínového tělesa urychleně 
odstranit všechen hořlavý mate-
riál. Hořící saze nikdy nehasit 
vodou, komín by mohl popraskat. 
Hasiči používají k sražení a uha-
šení hořících sazí v komíně pře-
vážně suchý písek,“ dodal Jaro-
slav Mikoška.

Od konce listopadu hasiči 
v okrese Blansku vyjížděli k pěti 
požárům komínů, v celém kraji 
ke čtyřiadvaceti. Minulou topnou 
sezónu zaznamenali třicítku tako-
vých případů se škodou přes dva 
a půl milionu korun.  (moj)

RECENZE - Těžká Barbora
Nadčasová hra Voskovce a Wericha z období Osvobozeného divadla 

promlouvá k dnešnímu divákovi neskutečně současně z jeviště Měst-
ského divadla Brno.

Hra měla premiéru 5. listopadu 1937, zažila velký úspěch a dosáh-
la 179 repríz. Na realizaci se, kromě autorů, podílel režisér Honzl, 
výprava A. Wachsmann, choreografi e Saša Machov. V roce 1937 sla-
vilo Osvobozené divadlo deset let činnosti a to už od dubna pásmem 
Revue Panorama. Po čtvrt roce odpočinku se V+ W pustili do psaní 
nové hry - Těžká Barbora a ta se mimořádně zdařila. Na první pohled 
jsou zde bodré a veselé scény jak na obrazech vlámských malířů - však 
je děj zasazen někam do starého Holandska. Ale kdo tehdy sledoval 
vývoj situace v Evropě a postup Henleinových požadavků, pochopil 
hru dobře.

Útoční yberlandští potřebují záminku pro válku s pokojnými sousedy 
eidamskými. Vymyslí konfl ikt, kterým je jako ohrozí, oni se budou brá-
nit a válka je nevyhnutelná. Jejich dva žoldnéři (V+W) se ujmou úkolu, 
ale dokonale ho popletou, takže s uloupeným vozem skončí v Eida-
mu před radnicí. Celé městečko zkoumá, co vůz skrývá a objeví dělo 
s nápisem Barbora. Zavládne zděšení - v Eidamu nikdy žádná zbraň 
nebyla. Občané se pohádají, stejně tak radní na zasedání. Co s dělem? 
Odtáhnout na venkov pryč z města, střelbou oznamovat poledne, roz-
lít na zvony? Nakonec si hejtman prosadí odlití své sochy v životní 
velikosti. Celá situace se komplikuje a stává nepřehlednou, když při-
jde „sochař“ na odlití sochy, žoldnéři jsou zatčeni a uvězněni, ztratí 
se starostova manželka a falešný sochař vyhodí radnici do vzduchu. 
Dosud loajální učitel najednou burcuje lidi, když ho předtím vybur-
covala jeho milá, služka Siska. Je uvězněn také a všichni tři čekají na 
popravu. Z vězení se ale dostanou na věž a zpěvem upozorní eidamské 
na nebezpečí - blíží se yberlandské vojsko. Podněcují občany k odvaze, 
až obrátí dělo proti nepříteli, nabijí ho sýry a všemi prostředky se brání. 
Pro tentokrát je vetřelec odražen, ozve se eidamská hymna.

Písně s Ježkovou temperamentní hudbou jsou samostatným námě-
tem na rozbor. Do Těžké Barbory byly napsány písně David a Goliáš 
(foxtrot), Tragédie vodníkova (foxtrot), Konšelská, Co na světě mám 

rád, Ranní ptáče dál doskáče - známe z podání Františka Filipovského, 
který hrál v této hře v r. 1937 učitele. Dále Vy nevíte co je středověk 
(foxtrot), Eidam je náš (sbor) a Sedm dnů týdne (balet). Mistrovsky 
vtipný je David a Goliáš, nastupující nacistický útlak nebylo mož-
né zlehčovat a tak píseň Vy nevíte co je středověk je vážná. Situace 
v republice byla stále horší, v březnu 1938 připojil Hitler Rakousko 
a požadavky sudetoněmecké strany ohrozily existenci státu.

V+W píší hru „Pěst na oko“ aniž tuší, že je to poslední hra Osvobo-
zeného divadla. Hrála se v dubnu 1938.

Chtěla bych ještě vzpomenout, že generace dnešních 60-80 desátníků 
zná vtipné texty písní her Osvobozeného divadla. Vycházely samostat-
ně v knížečkách u Borového, s kytarovým doprovodem. Opatrujeme je 
jako vzácný dokument doby.

V Brně v Městském divadle hraje prvního žoldnéře (W) Michal Iste-
ník, druhého žoldnéře (V) Jiří Ressler. Režijně připravil Stano Slovák, 
scénu navrhl Jaroslav Milfajt. Dále hrají Zdeněk Junák, Lucie Zedníč-
ková, Vojtěch Blahuta, Ladislav Kolář nebo Marta Matějová.

Uvedení hry je významným a velmi zdařilým počinem brněnského 
divadla.  Naďa Parmová

Učitel Vojtěch Blahut právě vysvětluje žákům Sluneční soustavu. Učitel Vojtěch Blahut právě vysvětluje žákům Sluneční soustavu. 
 Foto archiv MdB Foto archiv MdB

V Boskovické nemocnici se 
loni narodilo 819 dětí

Boskovice - Boskovická porodnice má za sebou úspěšný rok. Podle 
primáře tamního gynekologicko porodnického oddělení Jana Machače 
přišlo na jeho oddělení na svět celkem 819 dětí. 

„Císařských řezů bylo těsně pod dvacet procent, což znamená, že 
jsme pod celostátním průměrem. Celkem jsme provedli čtyřiadvacet 
procent operačních porodů. Naše oddělení je vyhledávané a téměř tři-
cet procent rodiček k nám přichází z jiných okresů,“ uvedl Machač.

Setrvalý stav je na gynekologickém oddělení i co se týče operativy. 
Celkem v roce 2014 na oddělení provedli téměř sedm set velkých ope-
rací. „Gynekologie i porodnice má nejen okresní, ale i krajský význam. 
Jsme spokojeni a bylo by dobré, kdyby se tento pozitivní trend udržel 
i nadále,“ doplnil primář Machač.

Jak dodal, jeho oddělení dostalo v loňském roce také nové vybavení. 
Konktrétně se jedná o porodní lůžko a kvalitní ultrazvuk.  (hrr)

Rozšířili nabídku klinické 
logopedie

Blansko - Blanenská nemocnice v návaznosti na rozšíření ordinač-
ních hodin klinické logopedie nově nabízí veřejnosti program speciální 
péče zaměřený na přípravu dětí na vstup do školy. Jedná se o program 
HYPO pod vedením klinického logopeda.

„Jedná se o startovací program před nástupem do školy. Jeho sou-
částí je intenzivní příprava, která je zaměřena na prevenci specifi ckých 
poruch učení v předškolním a raném školním věku. Cílem programu je 
rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí školního učiva, jako je pod-
pora sluchového a zrakového vnímání, paměti, myšlení, řeči, koncent-
race pozornosti,“ uvedla mluvčí blanenské nemocnice Kateřina Ostrá.

Novinka je určena pro dětí od 5,5 do 8 let, pro děti s děti s odkladem 
školní docházky, připravující se na vstup do první třídy a děti s poru-
chou pozornosti. Program trvá standardně dvanáct týdnů.

„Je uskutečňován skupinovou formou, kdy dítě spolu s rodičem 
dochází do skupiny o velikosti pěti až šesti dětí. Skupiny jsou kaž-
dý týden ve středu od 15.30 do 16.30 hod. a ve čtvrtek od 13 do 
14 hod. Rodiče přitom dostávají úkoly domů a pracují s dětmi každý 
den,“ doplnila Kateřina Ostrá s tím, že bližší informace lze nalézt na 
www.nemobk.cz nebo na telefonu 516 838 391.  (hrr)

V sobotu 27. prosince se uskutečnil tradiční vánoční turnaj v sálové 
kopané ve sportovní hale ve Žďárné. Turnaje se zúčastnily tři místní 
týmy, týmy Ludíkova, Kořence a vítězný tým ze Suchého (viz foto). 
Děkuji všem týmům za účast a společnosti TOPNET za sponzorování 
turnaje.  Za pořadatele Jan Hanák

Z  

Státní zástupce obžaloval 
úředníka radnice

Boskovice, Vyškov - Případ údajné krupce na boskovické radnici jde 
k soudu. Státní zástupce už podal obžalobu na úředníka odboru dopra-
vy Filipa Kincla. Spolu s ním žaluje další čtyři lidi.

Obžaloba klade úředníkovi boskovické radnice za vinu tři činy. Stát-
ní zástupce na něj podal obžalobu pro zločin přijetí úplatku a přečiny 
zneužití pravomoci úřední osoby a pojistný podvod. K soudu s ním 
půjdou další čtyři obžalovaní.

„L.K. pro zločin podplacení, Č.S. pro účastenství ve formě pomoci 
k přečinu zneužití pravomoci úřední osoby, V.T. pro zločin podplacení 
a L.K. pro účastenství ve formě pomoci k přečinu pojistný podvod,“ 
upřesnil vyškovský státní zástupce Radek Hůlka.

O tom, který soud bude kauzu řešit, rozhodne Krajský soud v Brně. 
Nejspíš se ale bude projednávat u Okresního soudu v Blansku.

Úředníka dopravního odboru boskovické radnice policie zatkla letos 
v dubnu. Muž byl podezřelý z přijetí úplatku. U soudu mu hrozí až 
deset let vězení.

Zaměstnanec radnice, který měl přijmout úplatek, strávil dva měsíce 
ve vazbě. Po propuštění se vrátil zpět úřad. Byl ale přeřazen na jiné 
místo.  (moj)

M  Z

Blanensko, Boskovicko - Nejlevnější 
benzín a naftu nabízejí menší vesnic-
ké pumpy. Nejdražší palivo je naopak 
k dostání v Letovicích a v ostatních 
městech řidiči platí průměrné ceny. 
Vyplývá to ze zjištění Zrcadla, které 
během jednoho dne zmapovalo nabídku 
na benzínkách v regionu.

Zpravodajové Zrcadla objeli většinu 
čerpacích stanic v regionu minulý týden 
v pátek. U každé z nich pořídili fotogra-
fii s cenami paliva.

Jako nejdražší vyšla pumpa Shell 
v Letovicích. Litr Naturalu 95 i naf-
ty u ní řidiči kupovali za 32,50 korun. 
Druhou nejvyšší cenu v pátek nabízela 
čerpací stanice v Lysicích, kde benzín 
i nafta stály 31,90 korun.

Nejlevnější benzín a nafta se prodávaly 
hned na třech místech. Za cenu 28,50 Kč 
se daly pořídit oba druhy paliva v Krho-
vě. Stejnou cenu Naturalu 95 měly pum-
py v Lažánkách u Blanska a v  Lipovci, 
nafta byla o deset haléřů dražší.
Čerpací stanice v Blansku a v Bosko-

vicích nabízely ceny, které mírně pře-

kračovaly průměr pro náš region. Podle 
společnosti CCS průměrná cena v okre-
se Blansko v pátek činila u nafty 30,70 
Kč a u Naturalu 95 30,29 Kč. V celém 
Jihomoravském kraji byla k tomuto dni 
cena ještě o 1,10 resp. o 1,70 Kč vyšší.

Ještě na konci loňského léta se přitom 
ceny paliva na Blanensku a Boskovicku 
pohybovaly kolem 37 korun za litr. Pád 
cen začal na podzim a souvisel s pro-
padem cen ropy. Benzín a nafta ale už 
v nejbližší době výrazněji zlevňovat 
nebudou. Podle analytiků za to může 
oslabování české koruny vůči dolaru.

Velké srovnání cen benzínu a nafty 
v blanenském okrese

Ceny benzínu v regionu (obec, natural 95/nafta):
Adamov 30,90/30,90, Blansko (Unicorn) 30,40/29,90, Blansko (OMV Na 
Řadech) 30,90/30,90, Blansko (Benzina) 30,50/30,50, Blansko (OMV 
Svitavská) 30,50/30,50, Boskovice (OMV) 30,90/30,90, Boskovice (Pentaco) 
30,50/30,50, Boskovice (Benzina Plus) 30,90/30,90, Černá Hora 28,90/28,90, 
Jedovnice 30,90/30,90, Krhov 28,50/28,50, Kunštát 29,90/30,40, Lažánky 
28,50/28,60, Letovice 32,50/32,50, Lipovec 28,50/28,60, Lipůvka (Lukoil) 
29,90/29,90, Lipůvka 28,90/28,90, Lysice 31,90/31,90, Rájec-Jestřebí 
30,60/30,60, Ráječko 29,90/29,90, Sloup 31,50/31,50, Šebetov 30,90/30,90, 
Velké Opatovice 30,50/30,50.  (ceny z pátku 9. 1. 2015)

Nejdražší palivo bylo v Letovicích. Foto Radim HruškaNejdražší palivo bylo v Letovicích. Foto Radim Hruška Opakem byla pumpa v Lipovci. Foto Michal ZábojOpakem byla pumpa v Lipovci. Foto Michal Záboj
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středa 14. lednastředa 14. ledna

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Tvoření 
pro maminky s dětmi.
Blansko – ZUŠ Zámek v 17 hod.: Celoškol-
ní besídka.
Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: Pěsto-
vání broskvoní a meruněk v podmínkách 
Boskovicka, přednáška Bc. Tomáše Jana, 
ÚKZÚZ Želešice.
Letovice – Základní umělecká škola v 15 
hod.: Vánoce s pohádkou, divadelní před-
stavení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Odpad.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne 
pro seniory: Jak jsme hráli čáru.
Boskovice v 19.30 hod. Fotograf.

čtvrtek 15. lednačtvrtek 15. ledna

AKCEAKCE
Blansko – Základní škola TGM v 8 hod.: 
Den otevřených dveří.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Meto-
da Ludmily Mojžíšové, odborná přednáš-
ka.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: 
Pokračovací kurz tance a společenské 
výchovy.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Pokračovací taneční pro středoškoláky.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Odpad.
Boskovice v 16 hod. Hobit: Bitva pě   
armád.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Dva 
dny, jedna noc.

pátek 16. lednapátek 16. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 19.30 
hod.: Zážitky z klinické smr  .
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Chris Kazarian funk & soul project (USA/
CZ), koncert v rámci cyklu Jazz&Blues Bos-
kovice 2014/15.
Uhřice – Kulturní dům ve 20 hod.: Mysli-
vecký ples, hraje Pohoda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sedmý syn. (3D)
Boskovice v 16 a 19.30 hod. Hobit: Bitva 
pě   armád.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Fair Play.

sobota 17. lednasobota 17. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Katolický dům ve 20 hod.: 
2. bigbeatový ples DDM Blansko.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Mys-
livecký ples.

Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples 
SDH Cetkovice.
Olešnice – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Ples SDH Olešnice.
Šebetov – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples 
SDH Šebetov, hraje Epicentrum.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Sedmý syn.
Blansko ve 20 hod. Sedmý syn. (3D)
Boskovice v 16 a 19.30 hod. Hobit: Bitva 
pě   armád. (3D)

neděle 18. lednaneděle 18. ledna
AKCEAKCE

Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: 
Hravé divadlo Brno: Když jde kůzle ote-
vřít, pohádkové divadelní představení pro 
dě  .
Boskovice – Zámecký skleník v 17.30 hod.: 
Pokračovací taneční pro dospělé.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Sedmý syn.

Blansko v 17.30 a 20 hod. 96 hodin: 
Zúčtování.
Boskovice ve 14 hod. Hobit: Bitva pě   
armád. (3D)
Boskovice v 17 hod. Záznam z Metropo-
litní opery v New Yorku ANTONÍN DVO-
ŘÁK – RUSALKA.

pondělí 19. lednapondělí 19. ledna
AKCEAKCE

Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 hod.: 
Zdravotní cvičení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. 96 hodin: Zúčtování.
Boskovice v 19.30 hod. Exodus: Bohové 
a králové.

úterý 20. lednaúterý 20. ledna
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. S láskou, Rosie.
Boskovice v 19.30 hod. Exodus: Bohové 
a králové. (3D)

kalendář akcíkalendář akcí

ATLETIKA
17. 1., 11:15 h Běžecká Radostická nerezová desítka, Brněnský 

běžecký pohár.
HOKEJ

17. 1., 17 h SK Minerva Boskovice – HC TJ Šternberk.
KUŽELKY

16. 1. 18 h KK Blansko C – KK Brno Židenice, KP mužů.
ŠACHY

18. 1., 10 h TJ Spartak Adamov - Jezdci Jundrov, KP. Boskovice B - 
Rudice B, Sloup B - Adamov B, Lipůvka - Lipovec D, OP.

VOLEJBAL
17. 1., 10 + 13 h TJ Minerva Boskovice - TJ DDM Brno, KP junio-

rek. 17. 1., 10 + 14 h Boskovice - Junior Brno, liga kadetek.

BLANSKO
Středa 14. 1., 6:00 - 8:30, 12:00 - 15:30, 16:00 - 18:00, 19:30 - 

22:00; Čtvrtek 15. 1., 6:00 - 10:00, 12:45 - 14:30, 16:00 - 17:00, 21:00 
- 22:00; Pátek 16. 1., 6:00 - 12:00, 14:00 - 16:30, 21:00 - 22:00; Sobo-
ta 17. 1., 7:30 - 21:00; Neděle 18. 1., 7:30 - 17:00.

BOSKOVICE
Středa 14. 1., 6:30 - 8:30, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Čtvrtek 15. 

1., 6:30 - 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Pátek 16. 1., 6:30 - 7:50, 
12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Sobota 17. 1., 11:30 - 13:00, 16:00 - 
21:00; Neděle 18. 1., 9:00 - 20:00.

Blanensko a Boskovicko - 
V pátém kole šachového Kraj-
ského přeboru I. třídy hostil B 
- tým Lipovce celek Adamova. 

ŠK Garde Lipovec B - TJ 
Spartak Adamov 5:3. 

Sekanina - Chloupek 0:1, 
Habina - Handl 0,5:0,5, Holu-
šová - Švehla 1:0, Chládek - 
Masák 0,5:0,5, Fojtík - Marek 
1:0, Komprda - Píše 1:0, Mráz 
- Mižák 0,5:0,5, Ševčík D. - Šev-
čík L. 0,5:0,5. 

1. Kuřim  5 5 0 0  23.5  15
2. Lok. Brno C 5 4 1 0  25.0 13
3. Jundrov 5 3 0 2  22.5 9
4. Adamov 5 3 0 2  20.5 9
5. Bystrc  5 2 1 2  22.0 7
6. Uni. Brno  5 2 1 2  18.0 7
7. Tetčice 5 2 0 3  19.5 6
8. Duras C 5 2 0 3  19.5 6
9. Vyškov 5 1 1 3  18.5 4
10. Veselí  5 1 1 3  18.0 4
11. Znojmo 5 1 1 3  16.0 4
12. Lipovec B 5 1 0 4  17.0 3

V příštím kole hostí Adamov 
Jundrov, Lipovec hraje v Brně 
s Univerzitou. (les)

Extraliga, 13. kolo: TJ Baby-
lon Němčice A - DC Hurricane 
Adamov 11:7, Hornets Adamov - 
DC Knajp Riders Letovice 17:1, 
Šenkýři Brno - Ferrari Bar Kyjov 
13:5, STS Bulldogs Hodonín - DC 

Mustang Bar Brno 3:15, DC Blind 
Dogs Budišov - Titáni Hodonín 
6:12, ŠK Blansko pivovar Č.H. - 
DC Kolečko Extra 15:3.
1. Hornets 12  12  0  0  0  0  0  158:58  36
2. Mustang  12  10  0  0  1  1  0  147:70  31

P   

V okresním šachovém derby 
vyhrál Lipovec

S  
1. liga ženy - V nejsilnější možné sestavě, tedy i se Stanislavou Sle-

zákovou, nastoupily ženy k prvním utkáním druhé poloviny soutěže. 
S celky ze druhé poloviny tabulky si poradily vcelku přesvědčivě a stále 
se tak drží na dohled vedoucímu duu El Niňo Praha, SKST Hodonín B, 
na které ztrácí pouhé 2 body.  KST GMC Blansko – TTC Ústí nad Orlicí 
8:2. Body: Slezáková 3 Pavlicová 3 Ševčíková 2. KST GMC Blansko 
- SVS Hradec Králové B 8:2. Body: Chajda 3 Slezáková 2,5 Pavlicová 
2,5.

2. liga muži - Rozsáhlá marodka stále decimuje mužskou část bla-
nenského klubu. A- tým se musel obejít bez dvou opor Aleše Přikryla 
a Lukáše Svobody, B- tým ke svým zápasům nakonec ani neodcesto-
val. I přes značné komplikace se sestavou dokázali muži A vybojovat 
důležité vítězství s Chocní B, na lídra tabulky z Hostinné dle předpokla-
dů nestačili. KST Blansko - Tatran Krpa Hostinné 2:10. Body: Dudík 1 
Kvíčala David 1 Čák 0 Vybíral 0. KST Blansko - US Steinerová Choceň 
B 10:7. Body: Dudík 4 Čák 2,5 Kvíčala David 2,5 Vybíral 1. 

KS2 muži - KST Blansko C – Sokol Drnovice 8:10. Body: Voráč 3,5 
Malach 2,5 Zukal 2 Kellner 0. KST Blansko C – Sokol Hlubočany 6:10. 
Body: Kutil Šimon 2 Zukal 2 Voráč 2. 

Zbraslavečtí upevnili druhé 
místo v tabulce

Zbraslavec - V prvním dvojutkání po Novém roce hráli stolní tenisté 
Zbraslavce v krajské soutěži I. třídy v domácí herně proti pátému Vraco-
vu B a desátému Hodonínu A.

Vývoj prvního utkání nasměrovali domácí ve svůj prospěch už během 
první série dvouher, ve které ani jednou nezaváhali. A body přidávali 
i v dalším průběhu utkání, takže vítězství zůstalo podle očekávání doma. 
Ač by se z výsledku dalo usuzovat o jasné převaze, ve skutečnosti tomu 
tak zdaleka nebylo, nejeden vítězný zápas totiž byl velmi těsný. V utká-
ní o den později se herní vyrovnanost mezi oběma celky promítla i do 

Vilémovice - Ve čtvrtek 19. pro-
since byl slavnostně uveden do 
Síně slávy českého hokeje Ing. 
František Ševčík. Tím byl koneč-
ně splacen dluh, který vůči jmeno-
vanému měli ti, kteří výběr osob-
ností prováděli či provádějí. 

Jako spolurodák, vrstevník 
a o rok starší spolužák bych chtěl 
sdělit zejména mladším či méně 
informovaným významné infor-
mace o jeho začátcích i kariéře, 
která ho dovedla až na vrchol 
poct.

Narodil se 11. ledna 1942 ve 
Vilémovicích. Jeho rodný dům se 
nachází na návsi, jíž kraloval v té 
době rybník, dnes zregulovaný. 
Z oken jejich domu se díval v létě 
na hladinu, v zimě na ledovou plo-
chu, na které se od sezony 1948/49 
začal provozovat soutěžní hokej. 
Tam se naučil bruslit a potkával se 
svými prvními vzory. Jeho talent 
a schopnosti byly záhy odhaleny 
a již ve 12 letech nastoupil v přá-
telském utkání za muže Sokola 
Vilémovice v Baldovci, proti tam-
nímu mužstvu. Hrálo se na rybní-
ce bez mantinelů a mladý Franta 
soupeřům snadno ujížděl a dával 
i góly. V té době jsme chodili na 
osmiletku do Jedovnic, a tam pan 
ředitel Fr. Musil přihlásil školu na 
turnaj Rovnosti, který jedovnic-
ká osmiletka vyhrála a to zejmé-
na díky jeho gólům. Mužstvo se 
ovšem formovalo tak dva roky 
předem, kdy se utkávalo se škol-
ními soupeři z blízkého okolí, kde 
bylo kluziště. Vzpomínám si, že se 
hrálo ve Sloupu, ve Křtinách a jin-
de. V Jedovnicích nebylo v té době 
hřiště k dispozici

Právě výsledky těchto přátel-
ských zápasů vedly ředitele Musi-
la k přihlášce na zmíněný turnaj. 
V Brně došlo k rozhodujícímu 
okamžiku. Jedním ze soupeřů byla 
brněnská škola na Elgartově ulici 
v Husovicích, kde působil RNDr. 
Martin Strnad, fanda a trenér 
hokeje, který neváhal a Františka 

nechal zaregistrovat v Rudé hvěz-
dě Brno. M. Strnad předtím půso-
bil na gymnáziích v Boskovicích 
a Blansku. Po ukončení povinné 
školní docházky přešel Franta na 
jedenáctiletku do Blanska a nasta-
lo jedno z nejnáročnějších období 
jeho života. Nejen chodit do školy, 
ale v sezoně jezdit do Brna na tré-
ningy a zápasy. Věrným pomoc-
níkem a téměř andělem byl jeho 
tatínek Alois, který ho doprovázel 
při nočních návratech domů, do 
rodné vesnice. Dodnes si o otcově 
obětavosti vyprávíme na srazech 
spolužáků mé třídy.

I když přechod vesnického kluka 
mezi Brňáky nemohl být snadný, 
přesto se neztratil ani mezi nimi 
a jak sám napsal, byl v dorostu se 
svými spoluhráči dvakrát vicemis-
trem ČSSR v ledním hokeji doros-
tu. Ještě než přijde další historie, 
chci doplnit, že od roku 1954 se 
mohl prohánět ve Vilémovicích 
na nově zbudovaném kluzišti, kte-
ré se nacházelo hned vedle jejich 
zahrady. Dnes neexistuje ani klu-
ziště, ani vilémovský hokej.

Když skončila působnost v 
dorostenecké kategorii, nebylo 
nějakou dobu o Frantovi slyšet. 
Vždyť dodnes je to stejné. Hráč 
vyjde z dorostu a co s ním. Štěstí 

přeje připraveným. To byl Fran-
tův případ. Na podzim roku 1961 
se zranil Vlastimil Bubník, pravé 
křídlo prvního útoku RH Brno 
a narychlo byl povolán na jeho 
místo Franta. Měl jsem skutečně 
štěstí, že jsem tenkrát jako vyso-
koškolský student šel s několika 
kamarády na hokejovou ligu na 
zimní stadion v Brně Za Lužánka-
mi. Když se hlásily sestavy, nevě-
řil jsem svým uším. První útok ve 
složení Ševčík, Pantůček, Danda. 
Bylo to, podle mého kalendáříčku, 
1. listopadu 1961 a byla to středa. 
Premiéra se mu vydařila. Jak uvá-
dějí prameny, dal dva góly a utká-
ní skončilo podle mě 4:3, když 
soupeřem bylo mužstvo SONP 
Kladno.

A nyní několik čísel a faktů. V 
1. lize sehrál za RH Brno, od roku 
1962 pak již civilní klub ZKL 
Brno, 485 ligových zápasů a vstře-
lil 172 gólů. Byl pětkrát mistrem 
republiky. 27. 11. 1964 nastoupil 
poprvé za národní mužstvo. Bylo 
to v Moskvě proti SSSR, což byl 
křest v jámě lvové. Když skon-
čil v reprezentaci, měl za sebou 
95 startů a 26 gólů. Hrál na pěti 
mistrovstvích světa, kde získal tři 
stříbrné a dvě bronzové medaile, 
a jedné olympiádě v roce 1968 

ve francouzském Grenoblu, kde 
ČSSR získalo stříbrnou medaili. 
Tam z hlediska sportovního získal 
největší ocenění. Byl zařazen do 
All Stars týmu jako jediný Čecho-
slovák. Jen pro ilustraci uvádím, 
že tehdy hrál v prvním útoku spo-
lu s dalšími legendami Golonkou 
a Jiříkem .Pro pořádek uvádím, 
že každé mistrovství světa bylo 
současně mistrovstvím Evropy, 
takže celkový počet medailí je 
větší, avšak vždy se mistrem stal 
Sovětský svaz. V roce 1968 se pak 
na jednom turnaji hrálo o tři titu-
ly: mistra světa, mistra Evropy a 
olympijského vítěze.

Po 12 sezonách v Brně hrál dále 
v Baníku Karviná, Železárnách 
Prostějov, Spartaku Metra Blan-
sko a svou aktivní činnost ukon-
čil v Sokolu Vilémovice, kde byl 
poprvé zřejmě zaregistrován až v 
roce 1983, čili v 41 letech. A podle 
neofi ciálních zpráv tam hrál i po 
své padesátce... V roce 1997 byl 
těžce nemocen, ale vyléčil se, a 
jak sám napsal, díky své fyzické 
kondici a péči lékařů, i když ti mu 
nedávali příliš šancí.

Mohu-li zrekapitulovat, pak 
bych chtěl na závěr uvést něko-
lik jmen, která přispěla Františku 
Ševčíkovi v jeho kariéře. Bohu-
mil Urbánek, duše vilémovského 
hokeje od r. 1948 až do jeho smrti 
v r. 2000. Soused a starší kama-
rád Jiří Grim, který s ním sdílel 
první krůčky na ledě, o kterém 
se říkalo, že i on má velké nadá-
ní, ale vzestup znemožnila vážná 
nemoc v dorosteneckém věku. 
Zmínění otec Alois Ševčík, ředi-
tel jedovnické osmiletky Franti-
šek Musil a pochopitelně trenéři: 
Martin Strnad, Vladimír Bouzek a 
v reprezentaci Vladimír Kostka a 
Jaroslav Pitner.

Franto, blahopřeji nejen za 
sebe, ale i za všechny spolužáky 
a známé. Dlouhá léta ve zdraví a 
pohodě.
Doc. Ing. Miroslav Buchta, CSc.

František Ševčík: s hokejem od 
rybníka až do síně slávy

Vladimír Ševčík v akci.  Foto archivVladimír Ševčík v akci.  Foto archiv

rozdílu ve skóre. Po vyrovnaném úvodu pak v polovině odehraných 
dvouher dokonce o dva body vedli hosté. Ve třetí sérii však domácí čty-
řikrát vyhráli, díky čemuž se dostali do vedení, které už do konce utkání 
nepustili. O obě výhry se zasloužili dobrými výkony všichni hráči. Zbra-
slavečtí si v tabulce upevnili výborné druhé místo.

B tým v krajské soutěži II. třídy skupiny B přivítal v domácí herně 
dva okresní soupeře a s oběma si celkem jasně poradil. I v případě těchto 
utkání hrála velkou roli kvalita a především vyrovnanost domácí sestavy. 
Zbraslavec B je nadále v tabulce na 4. místě.

Výsledky - 12. a 13. kolo: KS-1 Zbraslavec A – Vracov B 10:4, Bez-
děk 3,5, Křepela R. 2,5, Těžký 2, Kutil 2. Zbraslavec A – Hodonín A 
10:7, Kutil 4, Křepela R. 3,5, Bezděk 1,5, Těžký 1. KS-2B Zbraslavec B 
– Boskovice A 10:4, Krása st. 3,5, Křepela L. 2,5, Cetkovský 2,5, Krása 
ml. 1,5. Zbraslavec B – Žďárná A 10:4, Cetkovský 3,5, Krása ml. 2,5, 
Křepela L. 2,5, Krása st. 1,5. (křp)

Š

3. Blansko  12  9  0  0  0  3  0  132:84  27
4. Bulldogs  12  6  2  0  0  4  0  109:109  22
5. Letovice  12  6  1  0  1  4  0  120:98  21
6. Kolečko  12  6  0  0  1  5  0  117:100  19
7. Hurricane  12  6  0  0  1  5  0  104:113  19
8. Němčice A  12  5  0  0  0  7  0  87:129  15
9. Šenkýři  12  4  1  0  0  7  0  103:114  14
10. Ivančice  12  3  1  0  0  8  0  102:115  11
11. Kyjov  12  3  0  0  1  8  0  85:132  10
12. Titáni  12  2  0  0  0  10  0  82:134  6
13. Budišov  12  1  0  0  0  11  0  63:153  3

2. liga C, 13. kolo: Nealko 
Deštná - Terasa VO Tečku Knínice 
11:7, Mário Boskovice A - Zenit 
Deštná A 6:12, Babylon Němčice 
C - Na Středy 13:5, Marná sna-
ha Bystřice n P. - Aligators Horní 
Štěpánov 13:5, Expres Sokolovna 
Boskovice - ALK Brumov 7:11, 
Popelka Team - Nadoraz Jevíčko 
8:10.
1. Bystřice  12  10  0  0  1  1  0  147:70  31
2. Němčice C  12  9  0  0  1  2  0  130:87  28
3. Zenit  12  8  0  0  1  3  0  129:88  25
4. Brumov  12  7  2  0  0  3  0  118:100  25
5. Sokolovna  12  7  2  0  0  3  0  118:100  25
6. Mário  12  5  2  0  2  3  0  114:106  21
7. Jevíčko  12  6  0  0  0  6  0  107:109  18
8. Knínice  12  5  1  0  0  6  0  108:109  17

9. Aligators  12  4  0  0  1  7  0  104:113  13
10. Nealko  12  3  1  0  1  7  0  96:122  12
11. Na Středy  12  3  0  0  1  8  0  91:126  10
12. Němčice B  12  2  0  0  1  9  0  84:133  7
13. Popelka  12  0  1  0  0  11  0  67:150  2

3. liga C, 13. kolo: Bistro 
Stvolová B - Šipkaři Stvolovská 
Rychta 7:5, Stará fabrika - Lakeři 
Lysice 8:4, Hoteliéři Usobrno B - 
Zenit Deštná B 5:7, Peklo Sloup 
- Vandals Těchov 2:10, Poškoláci 
Valchov - Bulldog Svratka 2:10, 
Surikaty Těchov - Haluzáři Cetko-
vice 7:6, Triple X Letovice - Hote-
liéři Usobrno 2:10.
1. Vandals  12  11  1  0  0  0  0  105:40  35
2. Stará fabrika  13  10  1  0  0  2  0  103:54  32
3. Usobrno  12  9  2  0  0  1  0  104:42  31
4. Stvolová B  12  7  2  0  0  3  0  83:63  25
5. Bulldog  12  6  0  0  2  4  0  84:62  20
6. Surikaty  12  4  2  0  2  4  0  71:77  18
7. S. Rychta  12  5  0  0  1  6  0  77:68  16
8. Triple X  13  5  0  0  1  7  0  74:83  16
9. Deštná B  12  5  0  0  1  6  0  66:79  16
10. Valchov  12  4  1  0  1  6  0  62:84  15
11. Cetkovice  12  3  2  0  1  6  0  67:80  14
12. Lysice  12  4  0  0  1  7  0  58:87  13
13. Sloup  12  2  2  0  1  7  0  59:88  11
14. Usobrno B  12  3  0  0  1  8  0  51:94  10
15. H. Štěpánov  12  0  0  0  1  11  0  41:104  1
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Blanensko a Boskovicko - 
Minulý víkend začala jarní část 
kuželkářských soutěží. Mimo-
řádně úspěšný víkend prožily 
blanenské týmy, které se všechny 
radovaly z výhry. O překvapení se 
postaral nejen tým žen, který pora-
zil druhou Slavii Praha, ale přede-
vším B - tým mužů, který porazil 
vedoucí Dubňany.

1. liga žen: KK Blansko - KK 
Slavia Praha 6:2 (3302:3285). 
Kalová - Marková 0:4 (487:535), 
Musilová - Strouhalová 2:2 
(591:555), Nevřivová - Račková 
2,5:1,5 (572:565), Ševčíková - 
Šťastná 2:2 (552:554), Daňková - 
Mizerová 2,5:1,5 (569:557), Laho-
dová - Smrčková 3:1 (531:519).
1. Přerov  13  9  1  3  69,0:35,0  19
2. Slavia Praha  13  8  2  3  70,0:34,0  18
3. Zábřeh  13  7  2  4  60,0:44,0  16
4. Val. Meziříčí  13  8  0  5  59,0:45,0  16
5. Zlín  13  7  1  5  54,5:49,5  15
6. Náchod  13  7  0  6  58,0:46,0  14
7. Duchcov  13  6  0  7  48,0:56,0  12
8. Blansko  13  6  0  7  48,0:56,0  12
9. K. Praha  13  4  3  6  50,0:54,0  11
10. Jičín  13  4  1  8  35,0:68,0  9
11. Č. Třebová  13  3  1  9  37,0:67,0  7
12. Husovice  13  3  1  9  34,5:69,5  7

Blansko mělo vydařený 
kuželkářský víkend

2. liga mužů: KK Blansko - TJ 
Sokol Vracov 6:2 (3442:3390). 
Flek J. - Sasín 1:3 (540:569), 
Flek M. - Nejedlík 2,5:1,5 
(552:560), Flek R. - Kordula 
2,5:1,5 (592:588), Havíř - Svo-
boda 3,5:0,5 (599:571), Porubský 
- Pešl 3:1 (592:529), Honc - Tužil 
2:2 (567:573).
1. Jihlava  13  12  0  1  86,0:18,0  24
2. Třebíč  13  9  0  4  65,0:39,0  18
3. Vyškov  13  7  2  4  61,0:43,0  16
4. Rosice  13  7  1  5  61,5:42,5  15
5. Vracov  13  7  1  5  54,5:49,5  15

6. Blansko  13  7  1  5  53,5:50,5  15
7. Husovice B  13  6  0  7  51,0:53,0  12
8. Zábřeh  13  6  0  7  49,0:55,0  12
9. H. Benešov  13  4  2  7  42,5:61,5  10
10. Opava  13  3  1  9  32,0:72,0  7
11. Přerov  13  2  2  9  38,0:66,0  6
12. Přemyslovice  13  3  0  10  30,0:74,0  6

3. liga mužů: KK Blansko 
B - SK Kuželky Dubňany 5:3 
(3460:3440). Kotlán - Ševela 1:3 
(576:602), Hlavinka - Kratochvíla 
2:2 (600:573), Michálek - Dostál 
3:1 (587:544), Kolařík - Zelený 
1:3 (560:586), Procházka - Harca 

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

Dvě vítězství. Basketbalisté TJ Sokol Boskovice zahájili letošní rok dvě-
ma výhrami. V sobotu po těžkém boji porazili B - tým Žabovřesk 82:70, 
v neděli pak především díky přesné střelbě Černá Pole 89:64. 
 Foto Lubomír Slezák

SPRÁVCE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 
A SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR

Místo výkonu práce: Velké Opatovice a Svitavy

Požadujeme: 
 • dobrá orientace v oblasti IT - znalost HW a SW problematiky
 • základní znalost a konfi gurace počítačových sítí, orientace v této oblasti
 schopnost zajišťovat správu lokálních počítačových sítí, serverové a datové infrastruktury• 
 znalost systémů MS Windows, Linux na úrovni administrátora• 
 znalost MS Windows server 2003,2008,2012, databázový server SQL 2005 až 2012, •   
 správa a tvorba dotazů, výhoda znalost programování SQL a Java
 znalost kancelářského SW MS Offi ce• 
 správu koncových pracovních stanic a periferií různého druhu včetně zaškolení uživatelů• 
 schopnost spravovat přidělené SW aplikace a procesy v rámci celé společnosti•  
 s• polehlivost, svědomitost, časová fl exibilita, manuální zručnost
 organizační schopnosti, tvůrčí myšlení, schopnost dobré komunikace s dodavateli IT• 
 schopnost analýzy a řešení SW i HW problémů•  
 • provádění drobných oprav, seřizování a údržby VT včetně řešení havarijních situací
 řidičský průkaz sk. B - řízení osobního automobilu
 požadované vzdělání – vysokoškolské-zaměření Informační technologie• 
 jazyky - angličtina-komunikativní úroveň, němčina–vítána alespoň pasivní znalost• 
 praxe v oboru na obdobné pozici vítána• 

Nabízíme:   
práci ve stabilní nadnárodní společnosti• 
profesní růst ve zkušeném kolektivu• 
spoluúčast na rozvoji IT společnosti• 
fi remní benefi ty-telefon, notebook, prodloužená dovolená, atd.• 
pružná pracovní doba• 
mzda dle kvalifi kace 20 000 - 40 000 Kč/měs. s možností dalšího růstu• 

Termín nástupu: 1. 4. 2015 nebo dle dohody

Zájemci, hlaste se do 6. 2. 2015 u pí Dany Krejčířové, vedoucí personálně-
mzdového oddělení tel.: 516 493 306, 725 777 909,  krejcirova@mslz.cz

nebo nebo pí Drahomíry Růžičkové, personalistky tel.: 461 579 140, 
602 485 836,  ruzickova@mslz.cz

vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní pozici

INZERCE

2:2 (592:575), Novotný - Svoboda 
1:3 (545:560).
1. Dubňany  13  8  1  4  61,0:43,0  17
2. MS Brno B  13  8  1  4  60,0:44,0  17
3. Ratíškovice  13  8  1  4  59,0:45,0  17
4. Prostějov  13  7  0  6  58,0:46,0  14
5. Kamenice  13  7  0  6  55,0:49,0  14
6. Mistřín  13  6  2  5  53,0:51,0  14
7. Prušánky  13  6  2  5  53,0:51,0  14
8. Dačice  13  6  1  6  50,0:54,0  13
9. Třebíč  13  5  1  7  46,5:57,5  11
10. Valtice  13  5  0  8  47,0:57,0  10
11. Blansko B  13  4  0  9  41,5:62,5  8
12. Přerov B  13  3  1  9  40,0:64,0  7

JmKP 1: KS Devítka Brno - KK 
Blansko C 3:5 (2483:2492). Vaško 
- Musilová D. 1:1 (403:423), Slá-
ma - Lukáč 1:1 (404:413), Hort - 
Musilová N. 1:1 (413:426), Kopal 
M. - Žitník 1:1 (382:380), Černo-
hlávek - Řehůřková 2:0 (443:418), 
Kopal V. - HÉDL 2:0 (438:432).
1. Rosice B 15 12 1 2 82,0:38,0  25
2. Žabovřesky  15 12 0 3 78,0:42,0  24
3. Ivančice  15 11 0 4 77,0:43,0  22
4. Husovice D  15 9 2 4 73,5:46,5  20
5. MS Brno C 15 10 0 5 71,0:49,0  20
6. Židenice  15 8 3 4 69,5:50,5  19
7. Telnice B 15 7 2 6 56,5:63,5  16
8. Veverky  15 7 0 8 59,0:61,0  14
9. Kometa  15 6 0 9 51,5:68,5  12
10. Židenice B 15 5 1 9 49,5:70,5  11
11. Ivančice B 15 3 3 9 50,5:69,5  9
12. Rosice C 15 3 2 10 47,5:72,5  8
13. Devítka  15 1 3 11 41,0:79,0  5
14. Blansko C  15 2 1 12 33,5:86,5  5

Kuřim - Brněnský běžecký 
pohár je oblíbený zimní seriál deseti 
závodů, jehož součástí je například i 
Ráječkovská desítka. O oblíbenosti 
tohoto seriálu svědčí nejen vysoká 
účast atletů na každém závodě, ale 
také běžecká jména, která patří ke 
špičkám v tomto sportovním odvět-
ví.

Pátým závodem Brněnského 
běžeckého poháru byl o prvním 

Brněnský běžecký pohár pokračoval v Kuřimi
lednovém víkendu Kuřimský kros. 
Uspořádaly ho oddíl triatlonu Tri 
Lamy Brno a TJ Slovan Kuřim - 
Podlesí ve spolupráci se ZŠ Kuřim.

Téměř devítikilometrová trať 
vede v okolí Kuřimské hory, po les-
ních cestách a její část také ulicemi 
města. Letošní ročník navíc zpest-
řilo počasí, které připravilo atletům 
pořádnou sněhovou nadílku.

S těmito nástrahami tratě se nejlé-
pe vypořádal Jiří Homoláč z Adidas 
Runnig Teamu, který zvítězil s více 
než minutovým náskokem před 
Robertem Míčem z Uni Brno. Ve 
výsledkové listině tradičně najdeme 
i běžce z našeho okresu.

Výsledky: Muži: 1. Homoláč 
Jiří (Adidas Running Team), 32:11, 
2. Míč Robert (Relax Fit.cz Team/
Uni Brno), 33:39, 3. Brlica Pavel 
(SK Žabovřesky), 33:56, 21. Široký 
Stanislav (Blansko), 38:07. Veterá-
ni 1: Orálek Daniel (AC MS Brno/
Adidas), 34:32, 2. Kotyza Petr (VSK 
Univerzita Brno), 34:50, 3. Štěrbák 
Eduard (Brno), 36:08, 12. Grün Gus-
tav (AC Okrouhlá), 40:14. Veteráni 
2: 1. Kolínek František (AK Perná), 
40:17, 2. Kratochvíl Pavel (Sokol 
Rudíkov), 41:02, 3. Rerych Jiří 

(AC MS Brno), 41:39, 30. Daněk 
Milan (Horizont Kola Novák Blan-
sko), 58:29. Veteráni 3: 1. Nosek 
Miroslav (AC MS Brno), 43:28, 2. 
Strachoň Milan (Slavkov u Brna), 
47:52, 3. Stráník Aleš (Blansko), 
49:27. Dorostenci:1. Osolsobě Jan 
(AHA Vyškov), 18:35, 2. Hirš Ota-
kar (VSK Mendelu Brno), 18:56, 3. 
Holík Michal (Orel Bořitov), 19:53. 
Junioři: 1. Sedláček Ondřej (KČT-
OB Holešov), 18:23, 2. Šanca Ond-
řej (ČVK Brno), 18:57, 3. Štěpaník 
Jiří (Moravec Benešov), 19:27.

Ženy: 1. Tesařová Markéta (AK 

Olymp Brno), 20:59, 2. Puklová 
Patrícia (Šport Team Hritz), 21:10, 
3. Hiklová Natalia (SK Žabovřes-
ky), 21:11. Veteránky 1: 1. Janča-
říková Lenka (AAC Brno) 21:59, 
2. Doubková Kateřina (AK Perná), 
22:24, 5. Ondroušková Ivana (Blan-
sko), 24:16. Juniorky: 1. Hiršová 
Gabriela (AK Olymp Brno), 23:25, 
2. Lišková Kateřina (Sokol Bílovice 
n. S.), 26:09, 3. Čížková Markéta 
(OB Adamov), 30:23.

Příštím závodem je už tuto sobotu 
Radostická desítka, sedmého února 
změří běžci své síly v Ráječku.  (les)

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

Fotbalista roku 2014
Blanensko a Boskovicko - Výkonný výbor OFS 

Blansko zve na slavnostní vyhlášení ankety Fotbalista 
roku 2014, které se uskuteční v pátek 23. ledna od 18 
hodin v prostorách boskovického Skleníku.

Anketa, které se zúčastnilo 17 okresních klubů, pro-
bíhala tentokrát jednokolově. Poté členové VV OFS 
Blansko vybrali dle nominací klubů jedenáctku okresu 
a vítěze jednotlivých kategorií.

Pořadí jedenácti nejlepších v mužské kategorii bylo 
vybráno z těchto hráčů: Fadrný Martin (FC Boskovi-
ce), Gromský Jan (SK Jedovnice), Jelínek Miroslav (TJ 
Sokol Bořitov), Juran David (FK Blansko), Matuška 
Jan st. (Rudice), Müller David (FK Blansko), Pernica 
Marek (TJ Vilémovice), Preč Antonín (FK Kunštát), 

Sehnal Martin (SK Olympia Ráječko), Tenora Jakub 
(SK Olympia Ráječko), Václavek Ondřej (FC Bosko-
vice). Ženy: Čtvrtníčková Romana (TJ Rakovec Kotvr-
dovice), Horáková Karolina (FK Kunštát) a Zoubková 
Kateřina (SK Olympia Ráječko). V kategorii dorostu: 
Keprt Radek (FK Blansko), Matuška Jan ml. (FK Blan-
sko), Sychra Tomáš (TJ SK Cetkovice). Žáci: Janíček 
Martin (FC Boskovice), Matuška Filip (Rudice), Ševčík 
Radim (FK Blansko). Přípravky: Čejka František (FC 
Boskovice), Farník Tomáš (FK Blansko), Hrivík Šimon 
(SK Jedovnice). Trenéři: Horák Vladan (FK Kunštát), 
Mazal Antonín (FK Černá Hora), Vašíček Petr (SK 
Olympia Ráječko). Rozhodčí: Hlubinka Jakub, Kosička 
Libor a Nejezchleb Miroslav. 

Připraven je kulturní program a tombola. Vstup na 
tento slavnostní večer je volný.  (les)

Pod vysokou sítí
Letovice - Krajský přebor volej-

balistů má odehráno další dvojko-
lo, ve kterém celek Letovic hostil 
Vyškov.

KP muži: TJ Sokol Letovice - 
Volejbal Vyškov 0:3 (-22, -21, -17) 
a 0:3 (-23, -23, -18).

I přes konečné výsledky šlo 
o naprosto vyrovnané zápasy, 
které se rozhodovaly většinou až 
v koncovkách. V nich měli hosté 
více přesnosti, ale také potřebnou 
dávku štěstí.
1. Šlapanice  20  17  3  0  0  60:12  57
2. Žabovřesky  20  14  1  1  4   51:22  45
3. Ingstav  20  13  2  2  3   50:30  45
4. Znojmo  20  10  1  2  7  40:35  34
5. Vyškov  20  8  2  3  7   40:35  31
6. Brno - jih  18  5  2  3  8   33:39  22
7. Tišnov  20  5  2  1  12   27:46  20
8. Letovice  20  4  2  2  12  26:47  18
9. Holubice B  20  2  2  3  13   24:53  13
10. Šlapanice B  18  1  2  2  13  18:50  9

V sobotu hraje tým Letovic ve 
Znojmě, příští týden hostí Ingstav 
Brno.  (les) Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

Nehrálo se. Osmnácté kolo hokejové Krajské ligy Jižní Moravy a Zlínska 
mělo na programu také okresní derby mezi týmy Blanska a Boskovic. 
Více než tři stovky diváků se ani po hodině a půl začátku utkání nedo-
čkaly. Pro poruchu rolby a nezpůsobilou hrací plochu byl zápas odložen. 
 Foto Lubomír Slezák

Ligový stolní tenis. O víkendu se dařilo hráčům i hráčkám KST Blansko. 
Ženy v domácím dvojutkání v první lize dvakrát zvítězily, druholigoví 
muži (na snímku) po sobotní prohře s Hos  nným v neděli zdolali cho-
ceňské béčko 10:7.  Foto Bohumil Hlaváček
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