
Blansko, Ráječko - Společný 
projekt na výstvbu cyklostezky 
mezi Ráječkem a Blanskem je 
připraven k realizaci. Cyklostezka 
by se měla v budoucnu stát sou-
částí plánovaného propojení Brna 
a Svitav. 
Obec Ráječko 
i město Blan-
sko již mají 
v rozpočtu 
p ř i p r a v e n y 
peníze na re-
alizaci akce. 
Čeká se jen 
na přidělení 
dotace, která 
pokryje hlav-
ní náklady. Podle informací je té-
měř závazně přislíbená.

Komunikace povede po levé 
straně silnice ve směru od Ráječ-
ka a vyústit by měla u obchodního 
domu Kaufl and. „Ten naši obča-

né hojně navštěvují, ať již pěšky 
nebo na kolech. Bude to pro ně ur-
čitě bezpečnější. Z naší strany rea-
lizace nebude nijak složitá, položí 
se jen balený povrch na současnou 
cestu,“ líbí se starostovi Ráječka 

Vítu Rajtšlé-
grovi. 

I Blansko 
má na svoji 
část již schvá-
lené stavební 
povolení. Po-
čítá se i s po-
t e n c i á l n í m 
n a p o j e n í m 
na již hotové 
cyklostezky 

na Sportovním ostrově Ludvíka 
Daňka. „Jsme připraveni k realiza-
ci stavby,“ potvrdil místostarosta 
Jiří Crha. Jak řekl, v rozpočtu je na 
spolufi nancování akce připraveno 
2,5 milionu korun. (bh)
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Dobrodružství v Thajsku
Rozhovor s inalistkou 
České Miss Veronikou 
Hladíkovou.

 Více na str. 3

Na zámku pracují restaurátoři
V Kunštátě obnovují 
původní výmalbu 
rohového salonu.

 Více na str. 5

Jaroslav Dohnálek: Promítání není určitě priorita, snahou je využít areál také pro jiné akce 

Letní kino: V plánu je zastřešení a rekonstrukce
Radim Hruška

Boskovice - Jak bude v budouc-
nu vypadat areál boskovického 
letního kina? Pokud se naplní stu-
die, kterou projednávalo vedení 
boskovické radnice, tak bude mít 
mimo jiné střechu, ubyde míst 
k sezení a naopak přibyde zázemí 
pro vystupující. Celková rekon-
strukce areálu by podle ní přišla 
na zhruba jednadvacet milionů 
korun. Jak ale zdůraznil starosta 
města Jaroslav Dohnálek, studie 
je pouze základ, z něhož se bude 
vycházet. 

„Dál se rozpracuje na možnosti 
rekonstrukce po jednotlivých eta-
pách. Navíc musí být předloženy 
způsoby dalšího využití areálu po 
přestavbě. Návrh počítá se zastře-
šením hlediště i jeviště. Jsme si 
vědomi, že cesta je kvůli fi nanč-
ním prostředkům ještě hodně 
dlouhá. Pokud by k tomu jednou 
došlo, tak především kvůli dalším 
možnostem využití amfi teátru. 
V současné době není prioritou 

Rozhovor s fotbalistkou
Romana Čtvrtníčková 
prožívá v Kotvrdovicích 
úspěšnou sezonu.

 Více na str. 12

V nemocnici bude fi remní školka

V Boskovicích otevřel pátý supermarket
Radim Hruška

Boskovice - Řady boskovických 
supermarketů rozšířil minulý čtvr-
tek nový. Kromě COOPu, Alber-
ta, Lidlu a Tesca mohou nyní lidé 
nakupovat také v Kaufl andu, který 
vyrostl pod nemocnicí v Rov-
né ulici. Mimo další konkurence 
vzniklo v Boskovicích také 115 
nových pracovních míst a parko-
viště s 226 stáními, které poslouží 
i pro návštěvníky sousední ne-
mocnice, kde jsou s odstavováním 
aut dlouhodobě problémy.

„Nabídka prodejny Kaufl and 
v Boskovicích je umístěna na té-
měř čtyř tisících metrech čtvereč-
ných prodejní plochy. Sahá od vý-
robků prodávaných pod vlastními 
značkami, přes značkové zboží až 
k regionálním produktům. Nabíd-
ka potravin je skutečně rozsáhlá. 
V Kaufl andu v Boskovicích si zá-
kazníci budou moci vybírat z více 
než dvaceti tisíc položek,“ uvedl 
mluvčí společnosti Michael Šperl. 

Kromě potravin nabízí Kaufl and 
také zboží v oddělení domácích 
potřeb, textilu, elektra, papírnictví 
či hraček. Svým sortimentem se 
tak nejvíce přibližuje Tescu. K dis-
pozici jsou i samostatné obchůdky 
s masem, pečivem, tabákem, kvě-
tinami a lékárna. 

Pro muže letěl vrtulník
Adamov - Těžký pracovní úraz se stal v úterý 24. ledna v Adamově. 

Šestapadesátiletý řidič pracovního stroje značky Volvo se zřejmě plně 
nevěnoval řízení a při couvání narazil do právě projíždějícího náklad-
ního vlaku. Na stupačce jeho posledního vagonu stál pracovník, který 
řídil posunování vlaku. Při nárazu došlo k jeho přimáčknutí k vagonu. 
Muž utrpěl těžká zranění nohou a do nemocnice ho transportoval vrtul-
ník.  (hrr) 

Fotovoltaická elektrárna asi 
v Ráječku nakonec nebude

Ráječko - Mimořádně diskutovaná fotovoltaická elektrárna zřejmě 
v Ráječku do provozu uvedena nebude. Myslí si to starosta Vít Rajt-
šlégr. „Nemohu to potvrdit stoprocentně, ale na základě předběžných 
hovorů s majitelem je to vysoce pravděpodobné,“ uvedl. Stát již tato 
zařízení nedotuje a provoz by proto pro něj nebyl rentabilní. „Uvažovat 
by o tom mohl, kdyby se změnily podmínky. A to se téměř určitě nesta-
ne. Co bude s oploceným pozemkem nedokončené stavby, netuším. Je 
jejich a jaké záměry mají, nevím,“ dodal. (bh)

promítání, jehož návštěvnost je 
nízká, to by byla spíš třešnička na 
dortu. Snahou je využít areál i pro 
jiné akce,“ uvedl Dohnálek.

Do boskovického letního kina 
chodí málo lidí. I tamní mís-
tostarosta Dominik Božek vidí 
budoucnost spíše ve využití pro 
různé divadelní festivaly, koncer-
ty a podobné akce. „Hlavní pro-
blém je v současné době pohodlí 
diváků například v případě deště. 
Zároveň ale chceme, aby byl am-
fi teátr i nadále otevřený a vzdušný 
a zapadal do okolní přírody. Zhru-
ba polovina hlediště by prošla re-
konstrukcí, z druhé by se udělal 
trávník a volné sezení. Vznikla by 
nová sociální zařízení, sklad a šat-
ny pro účinkující, aby měli potřeb-
né zázemí, které v současné době 
chybí,“ vypočítal Božek. Jak řekl, 
jedná se o jedno z největších let-
ních kin ve střední Evropě, které 
tvoří zajímavou vizitku Boskovic. 
„Byla by škoda, kdyby mělo za-
niknout, město chce postupně are-
ál upravovat a oživovat,“ dodal.  Vizualizace PROJEKTSTUDIO Vizualizace PROJEKTSTUDIO

Blansko - Na zasedání rady 
Města Blanska byl schválen zá-
měr otevřít v prostorách blanen-
ské nemocnice fi remní školku. Ta 
bude prvním podobným zaříze-
ním v kraji. Potvrdil to místosta-
rosta Jiří Crha. 

„Měla by být pro pětadvact 
žáků a sloužit především dětem 
zaměstnanců. Vedení nemocnice 
mezi nimi udělalo průzkum a zá-
jem byl značný,“ uvedl. 

Jak řekl, bude zabudována do 
stávajících prostor. „Město vy-

členilo nějaké peníze na stavební 
úpravy, provoz už si bude fi nan-
covat nemocnice. Počítá se s tím, 
že školka bude otevřena od šesti 
od rána do šesti večer, aby provoz 
kopíroval směny pracovníků,“ 
dodal Crha. (bh)

Společnost K Brewery Trade změnila název
Černá Hora - Obchodní jednot-

ka pivovarnické skupiny K Brewe-
ry, do které patří Pivovar Černá 
Hora a dalších šest regionálních 
pivovarů v Čechách a na Moravě, 
změnila název. Místo K Brewery 
Trade používá od 1. února název 
Pivovary Lobkowicz. 

Společnost o změně názvu uva-
žovala již delší dobu. „Jako ryze 
česká společnost, za níž stojí pou-
ze český kapitál a která se zabývá 
prodejem piva vyrobeným výhrad-
ně v České republice, chceme nést 

i český název, který lépe vystihne 
předmět našeho podnikání,“ uvedl 
Zdeněk Radil, jeden z akcionářů 

skupiny a zároveň její generální 
ředitel.

Společnost zvolila název pod-
le své vlajkové lodi - ležáku 
Lobkowicz Premium, který nese 

jméno jednoho z historicky nej-
významnějších českých šlechtic-

kých rodů, jenž mimo jiné dříve 
vlastnil také jeden z pivovarů 
skupiny.

Pivovaru Černá Hora se změna 
žádným způsobem nedotkne, bude 
i nadále vyrábět patnáct druhů 
piv – výčepní piva Tas, Moravské 
sklepní, Klášterní a Kern, ležáky 
Páter, Páter nefi ltrovaný, Kame-
lot, Granát a Modrá luna, pšeničná 
piva Velen a Velen Garden, spe-
ciály Kvasar a Black Hill a neal-
koholická piva Forman a Forman 
polotmavý.  (pš)

Nová cyklostezka povede 
od Ráječka až k obchod-
nímu domu Kau land 
v Blansku. 
 Vít Rajtšlégr, starosta Ráječka

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

Nová cyklostezka spojí 
Blansko a Ráječko



Radim Hruška

Borotín - Jed-
nou z hlavních 
i n v e s t i čn í c h 
akcí v letošním 
roce v Borotíně 
bude první eta-
pa opravy pavi-
lonu v tamním 
arboretu. Více prozradil starosta 
obce Zdeněk Toul.

Na opravy pavilonu jste se při-
pravovali už v loňském roce, co 
všechno se podařilo udělat?

Loni se podařilo opravit obec-
ní sklad, na což přispěla dotace 
z Jihomoravského kraje. Udělali 
jsme novou zámkovou dlažbu, 

omítky a další věci. Kromě toho 
jsme také připravili projektovou 
stavební dokumentaci na opravu 
pavilonu v arboretu, která nám 
umožnila požádat o dotaci. Stav-
ba potřebuje nutně opravu, proto-
že do ní začíná zatékat a nechce-
me, aby se dále poškozovala. Je 
v majetku obce a slouží na různé 
výstavy květin, doplňků nebo su-
chých vazeb. 

V rozpočtu jste tedy na stavbu 
vyčlenili potřebné fi nance?

Rozpočet máme schválený už 
od prosince minulého roku. Pří-
jmy obce jsou omezené, proto 
jsme se snažili omezit i rozpočet. 
Se spolufi nancováním rekonstruk-
ce pavilonu v něm ale počítáme. 

O dotaci jsme zažádali prostřed-
nictvím Místní akční skupiny Part-
nerství venkova a podařilo se nám 
získat příslib prostředků na první 
etapu. Celková oprava bude stát 
samozřejmě více, ale výše dotací 
je určitým způsobem limitována, 
proto se nejprve udělá oprava stře-
chy a sociálního zařízení. Budeme 
se také snažit přizpůsobit interiér, 
kde se opraví sociální zařízení 
a místnost, která bude sloužit na 
pořádání různých akcí a spolkům 
v obci. Budeme usilovat o to, aby 
byl pavilon využit celoročně. Prv-
ní etapa rekonstrukce si vyžádá 
zhruba 1,6 milionu korun.

Jaké máte v Boro  ně plány do 
budoucna?

Chceme například opravit míst-
ní komunikace a veřejná prostran-
ství, což si vyžádá zhruba čtyři 
miliony korun. V plánu je také re-
konstrukce obecního multifunkč-
ního domu, ve kterém je úřad, 
dva sály, pošta a knihovna. Cílem 
je vyměnit okna, zateplit budovu 
a zdokonalit topení, aby se podaři-
lo uspořit energie. Poté máme po-
danou ještě žádost na další etapu 
opravy pavilonu v arboretu. 

I přes snahu o zkrášlování obce 
je v jejím centru zámek, který již 
několik let chátrá. Máte zprávy, 
kde se nový majitel pus   do re-
konstrukce?

Zámek našel nového majitele 
před zhruba dvěma lety. Měli jsme 

tenkrát dobrý pocit a čekali, že se 
začne něco dít. Opak je ale bohu-
žel pravdou. Majitelé jsou cizinci 
a téměř se v Borotíně neukázali. 
Když jsem zjišťoval, jak vypa-
dá situace, tak jsem se dozvěděl, 

že mají malé dítě a zhruba rok se 
ještě s žádnými pracemi nepočítá. 
Přál bych si, aby se zámek opravil, 
protože je v centru obce, a tvořil 
by její krásnou dominantu. 

Kromě stavby je ve špatném 
stavu také zámecký park. Nehrozí 
lidem nějaké nebezpečí?

Naštěstí je kolem budovy park 
ohraničený zdí, takže se lidé 
v těsné blízkosti objektu nepohy-
bují. Musím ale říci, že už tady 
jedno nebezpečí bylo. Vítr začal 
lámat větve, proto jsme se obrá-
tili na majitelku, která na místo 
vyslala dělníky. Ti ořezali stromy, 
aby větve nepadaly mimo zámec-
ký park a neohrožovaly lidi. Ob-
jekt má samozřejmě i další nedo-
statky. V některých místech už se 
zeď začíná vyvracet, řada stromů 
je přerostlá jako například ten 
v blízkosti obecního úřadu, který 
by mohl při případném pádu způ-
sobit škody. Budova samotná má 
částečně opravenou střechu, tak-
že dovnitř neprší, jinak se nijak 
neudržuje. 
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Podařilo se také rozšířit provozní hodiny v dětském oddělní

V knihovně přibyla i čítárna

V Boro  ně se pus   do rekonstrukce pavilonu v arboretu

náš rozhovornáš rozhovor

K K
Řidič zabránil 

srážce
Letovice - Notnou dávku po-

hotovosti projevil třiadvacetiletý 
řidič nákladního vozidla značky 
Iveco ve středu 1. února v Letovi-
cích. Při vjíždění do města ve smě-
ru od Svitav mu totiž nedal před-
nost na hlavní silnici odbočující 
sedmadvacetiletý řidič s osobním 
vozidlem Volkswagen Golf. Aby 
nedošlo ke srážce, řidič náklad-
ního vozidla strhl řízení doprava, 
kde narazil do betonového zábrad-
lí mostku. Při nehodě utrpěl lehké 
zranění. Muži z golfu se nic ne-
stalo. Škoda na mostku je padesát 
tisíc korun a na nákladním vozidle 
tři sta tisíc korun.  (hrr)

Na plynoměru 
chyběla plomba

Adamov - Muž v Adamově 
podváděl při odběru plynu. Chy-
bějící plomby na plynoměru si 
v úterý 31. ledna všiml pracovník 
plynárenské fi rmy při odečítání 
spotřeby. Přivolaní policisté na 
místě zjistili, že neznámý pacha-
tel manipuloval s počítadlem. Ná-
sledně bylo zjištěno, že spotřeba 
je nižší než při posledním odečí-
tání v srpnu. Plynárenské fi rmě 
tak vznikla škoda ve výši pětačty-
řicet tisíc korun.  (hrr)

Vypil čtyři piva
a sedl za volant

Blanensko a Boskovicko - 
Dvaačtyřicetiletý muž si zřejmě 
myslel, že v noci policisté ne-
pracují a v neděli 29. ledna těsně 
po půlnoci usedl opilý za volant 
svého vozidla. Zastavila ho však 
hlídka a následná dechová zkouš-
ka ukázala hodnotu 1,5 promile. 
Muži byl odebrán řidičský průkaz 
a zakázána další jízda.  (hrr)

Potřeboval
kabel, tak kradl

Sychotín - Nepříjemné překva-
pení čekalo v sobotu 28. ledna na 
majitele chaty v Sychotíně. Objekt 
totiž navštívil zloděj. Přivolaní po-
licisté na místě zjistili, že ukradl 
kabely elektroinstalace a elektric-
ký kabel z navíjecího bubnu. Maji-
teli tak způsobil škodu ve výši asi 
čtyři tisíce korun.  (hrr)

Dva muži řídili
s pervitinem

Jedovnice, Lipovec - Blanen-
ští policisté odhalili ve čtvrtek 
26. ledna dva řidiče pod vlivem 
drog. První případ se odehrál v Je-
dovnicích, kde hlídka nachytala 
devětadvacetiletého muže za vo-
lantem osobního auta. Dechová 
zkouška na alkohol byla negativní. 
Muž se však choval podivně, a tak 
policisté přistoupili k testu na dro-
gy. Jejich podezření se potvrdilo. 
Řidič užil před jízdou pervitin. Po-
dobně dopadla také kontrola v Li-
povci. Čtyřiadvacetiletý řidič měl 
pozitivní zkoušku na pervitin. 
Muži si neuvědomili skutečnost, 
že užitá droga se v těle může dr-
žet i několik dní.  (hrr)

Řidiči srazili
dvě ženy

Velké Opatovice, Rudka - Na 
nepozornost mužů za volantem 
doplatily v úterý 31. ledna dvě 
ženy. V ranních hodinách totiž ve 
Velkých Opatovicích pětašedesá-
tiletý řidič osobního vozu srazil 
dvaasedmdesátiletou seniorku, 
která s manželem přecházela sil-
nici. Žena utrpěla těžké zranění. 
Těžkým zraněním skončila také 
nehoda v Rudce. Osmadvaceti-
letý řidič za volantem peugeotu 
tam srazil čtyřiapadesátiletou 
ženu. Při projíždění křižovatky 
se zřejmě plně nevěnoval řízení 
a srazil chodkyni pohybující se 
při pravém okraji vozovky. Ženu 
musel do nemocnice transporto-
vat vrtulník.  (hrr)

Při požáru 
zemřel senior
Jedovnice - Osmašedesátiletý 

muž zemřel ve čtvrtek 26. ledna 
při požáru v rodinném domku 
v Olšovecké ulici v Jedovnicích. 

Hasiče a záchranáře zavola-
la v podvečer přítelkyně seniora 
poté, co muž nevycházel z dom-
ku. Událost byla ohlášena jako 
výbuch kamen. Na místo vyrazila 
profesionální jednotka ze stanice 
v Blansku a místní dobrovolná 
jednotka z Jedovnic. Při jejich 
příjezdu v rodinném domku nic 
nehořelo. Muže hasiči v zakouře-
ném domku našli na zemi v poko-
ji bez známek života a lékař kon-
statoval jeho úmrtí.

„Dalším šetřením vyšlo najevo, 
že ve vstupní chodbě domku již 
dříve shořela kartonová krabice. 
Uvnitř byly ohořelé zbytky vysa-
vače. Požár zřejmě po vyčerpání 
zásob kyslíku zanikl samouhaše-
ním, muž se patrně udusil toxic-
kými zplodinami hoření. Dřívější 
čas požáru potvrdil také průzkum 
termokamerou v okolí shořelé 
krabice, kde hasiči nenaměřili 
žádnou zvýšenou teplotu, která 
by nasvědčovala nedávnému ho-
ření,“ přidal podrobnosti mluvčí 
jihomoravských hasičů Jaroslav 
Haid.  (hrr)

Řidič srazil ženu
na přechodu

Boskovice - Těžkým zraněním 
skončila ve středu 25. ledna v Bo-
skovicích nehoda na přechodu 
pro chodce. Osmasedmdesátiletý 
řidič osobního vozidla značky 
Škoda Felicia si při projíždění 
křižovatkou nevšiml právě pře-
cházející ženy a na přechodu pro 
chodce došlo ke srážce. Žena utr-
pěla těžké zranění, se kterým byla 
převezena do nemocnice. Muž 
zraněn nebyl a na vozidle vznikla 
škoda ve výši tisíc korun.  (hrr)

Vandal poničil
fasádu domu
Blansko - Poškozená fasáda 

domu v Blansku a škoda za zhru-
ba sto tisíc korun. To je výsledek 
práce neznámého sprejera, který 
na fasádu nesprejoval různé ná-
pisy, z nichž nejdelší měřil šest 
metrů.  (hrr)

Boskovič   chtějí vytvořit mul  kulturní centrum

Boskovice - Na jaře letošního 
roku bude zahájena rekonstrukce 
ulice Kpt. Jaroše v Boskovicích. 
Stavba potrvá zhruba tři měsíce 
a výrazně omezí dopravu. Kromě 
výměny povrchu se počítá s opra-
vou kanalizace a vybudováním no-
vých chodníků a obrubníků. 

„Stavba přinese problémy s od-
klonem dopravy. Autobusy se 
nedostanou na ulici 17. listopadu 
a bude omezené stání u penzionu 

Zlatá růže, protože tamní parkoviš-
tě bude fungovat jako zastávka pro 
autobusy a manipulační plocha pro 
stavební fi rmy,“ vysvětlil starosta 
Boskovic Jaroslav Dohnálek s tím, 
že stavba omezí například také Běh 
za sedmizubým hřebenem nebo 
sraz velorexů. 

Ulice Kpt. Jaroše se dříve jme-
novala Kobližná a je jedna z nej-
starších v Boskovicích, která uza-
vírá střed města.  (hrr)

Ulici Kpt. Jaroše
čeká rekonstrukce

Kronika města je na internetu
Boskovice - Zájemci o historii Boskovic dostali zelenou. Na interne-

tových stránkách města je totiž nově přístupná digitalizovaná kronika 
města. Jak řekl mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma, služba byla 
realizována na základě požadavku občanů, kterým seznámení se s kro-
nikou města chybělo. Na internetu jsou kompletní kopie zápisů z let 
1922 až 2005.  (hrr)

Hotel Dukla už má nájemce
Blansko - Město Blansko získalo nájemce na provozování hotelu Duk-

la. „Smlouva zní na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce,“ potvr-
dil místostarosta Jiří Crha. Jak prozradil, tato nabídka, která činí sto tisíc 
korun měsíčně, vysoko překonala ostatní. „Naše podmínky, včetně toho, 
že zde nesmí být herny, byly dodrženy. Záměr vypsat architektonický zá-
měr na nové řešení náměstí Republiky se přitom nemění, včetně toho, že 
by zde tato budova v budoucnu třeba vůbec nebyla,“ doplnil. (bh) 

Radim Hruška

Letovice - Letovická knihovna 
se postupně zabydluje v nových 
prostorách v Tyršově ulici. Do 
bývalé základní školy se společ-
ně s turistickým informačním 
centrem přestěhovala v závěru 
loňského roku. Čtenářům nabízí 
především více místa. Dospělé 
oddělení má nově dvě místnosti. 
Dětské už nesdílí prostory s in-
formačním centrem, které je nyní 
samostatné. K vylepšení služeb 
přispělo i nedávné otevření nové 
čítárny, která poskytne také pro-
stor pro různé besedy nebo drob-
nější výstavy.

„Díky vstřícnosti městské rady 
a zvýšení úvazku v knihovně 
o 0,5 se podařilo rozšířit provozní 
hodiny v dětském oddělení, kte-
ré je nyní přístupné každý všed-
ní den odpoledne. Radost máme 
z nové čítárny. Tu budou využívat 
také členové klubu důchodců, se 
kterým jsme začali spolupra-
covat. Co se týká stěhování, je 
všechno hotové, dolaďují se jen 
poslední drobnosti. Čtenářům 
chceme nově nabídnout audiokni-
hy. Máme přislíbené prostředky 
z rozpočtu města a zažádali jsme 
i o dotaci na Ministerstvo kultury 
z programu Knihovna 21. stole-
tí,“ uvedla vedoucí knihovny Ro-
mana Hoderová.

Letovická knihovna nabízí více 
než tisícovce registrovaných čte-
nářů na osmadvacet tisíc svazků. 
Aktuálně se tam koná například 

V novém. Knihovna se přestěhovala do budovy bývalé školy v Tyršově ulici.  Foto Radim Hruška

Boskovice - Boskovičtí radní se 
znovu zabývají přemístěním tamní 
knihovny, která v současné době 
sídlí v prostorách městského úřadu 
na náměstí 9. května. Návrh počítá 
s jejím umístěním nad Katolickým 
domem a kinem Panorama. 

Jak řekl starosta Jaroslav Do-
hnálek, vznikla studie a nyní se 
budou připravovat jednotlivé va-
rianty. „Rozhodující je, že se rada 
shodla na tom, že varianty bude-
me orientovat do lokality v centru 
města vedle Katolického domu, 
kde je stálé kino a domek zahrád-
kářů. Po vypracování jednotlivých 
možností budeme věc diskutovat 
s odborníky i boskovickou veřej-
ností. Počítá s částečnou úpravou 
Katolického domu, přístavbou 

budovy O2 a výstavbou nového 
navazujícího objektu,“ upřesnil 
starosta. 

Jednotlivé varianty by mohly 
být připraveny do poloviny le-
tošního roku. Co se týče samotné 
realizace, budou důležité fi nanč-
ní prostředky. „Cílem je vytvořit 
multikulturní centrum a průchod 
do vnitrobloku za fi nančním úřa-
dem, který by se tak stal prostorem 
sloužícím veřejnosti,“ doplnil sta-
rosta Dohnálek.

Ve stávajících prostorách 
knihovny pro dospělé by mohl 
vzniknout velký zasedací sál. 
Dětské oddělení by zase poskytlo 
místo pro přepážková pracoviš-
tě například agendy občanských 
nebo řidičských průkazů.  (hrr)

výstava prací dětí z letovické ma-
teřské školy v Komenského ulici. 
K vidění jsou sněhuláci z papíru, 
vaty a dokonce i plastových špun-
tů. Mezi další připravované akce 
bude v březnu patřit mimo jiné 
tradiční Noc s Andersenem nebo 
čtenářská amnestie. Ve středu 
7. března se pak uskuteční v nové 
čítárně beseda s paní Ludmilou 
Lujkovou o vzniku její knihy 
Básničky od srdíčka.

Něco z historie...Něco z historie...
Spolková knihovna byla v Letovicích založena v roce 1862 jako vzdě-
lávací a čtenářský spolek. V sedmdesátých letech měla 317 svazků 
a 34 členů. Roku 1896 se spolek likviduje a předává celé svoje jmění 
nově vzniklému spolku Neruda. Dne 15. března 1940 se spolek rozpadá 
a veškerý majetek přechází do Městské knihovny v Letovicích, která 
byla profesionalizovaná v roce 1965. Od roku 1970 v knihovně pracují 
dvě knihovnice. V roce 1992 proběhlo velké stěhování oddělení pro do-
spělé do budovy MŠ v Letovicích. V loňském roce se pak obě oddělení 
sestěhovala do budovy bývalé základní školy v Tyršově ulici.

Stěhování. Knihovna v budoucnu dostane nové prostory. 
 Ilustrační foto Radim Hruška



Divadlo v zámeckém skleníkuDivadlo v zámeckém skleníku

Pavel Šmerda

Z dese  denního soustředění 
v Thajském království se vrá  ly 
fi nalistky České Miss 2012. Ne-
chyběla mezi nimi ani vicemiss 
Zrcadlo 2010 Veronika Hladíková, 
která si z nádherného pobytu od-
vezla kromě spousty nezapome-

nutelných zážitků i jeden nepří-
jemný... 

Veroniko, jaké bylo soustředě-
ní v Thajsku?

Soustředění bylo náročné, ale 
úžasné. Odvezla jsem si spoustu 
krásných a nezapomenutelných 
zážitků.

Co všechno jste tam s ostatní-
mi fi nalistkami prožily?

Navš  vily jsme spousty míst od 
botanických zahrad až po králov-
ský palác. Užily jsme si jízdu na 
slonech i focení na ostrově Phi 
phi a James Bond Island. Dokon-
ce jsme se i podívaly i na ostrov, 
kde se natáčel fi lm Pláž.

Na co budeš nejvíc vzpomínat?
Celkový pobyt byl nezapo-

menutelný, seznámila jsem se 
spoustou zajímavých lidí, které 
bych jinak nepoznala. 

 
Jaká byla jízda na slonovi? 
Těžko se to popisuje, ale byl to 

zážitek na celý život. 

Slon nebyl ale ani zdaleka jedi-
né zvíře, se kterým jste se v Thaj-
sku setkaly...

Seděla jsem např. na krokodý-
lovi, což bylo šílené, ale stálo to 
za to. Jelikož ráda překonávám 
sama sebe, odhodlala jsem se 
i ke škorpiónům. Měla jsem je na 
tričku i na rukách, hrozně jsem se 
bála, ale teď jsem ráda, že jsem si 
to nenechala ujít.

Jaké místní speciality si ochut-
nala? 

I když jsem na asijskou kuchyni 
zvyklá, nemám ráda mořské plody, 
což byl trošku problém, ale pochut-
nala jsem si např. na kuře   s kešu.

Na závěr soustředění ale asi 
jen tak nezapomeneš. Co se   
stalo?

To opravdu nezapomenu, bylo 
to takové nešťastné zakončení. 
Hodinu před odletem z Bangkoku 

jsem nešikovně upadla při vystu-
pování z autobusu a nalomila si 
nohu.

Jak to vypadá? Neohrozí to 
tvoji fi nálovou účast? 

Doufám, že do fi nále už budu 
v pořádku, jen bude problém 
s dalšími ak  vitami spojenými se 
soutěží. Ale věřím, že to zvládnu.

Co tě čeká v nejbližší době?
V nejbližší době musím hlavně 

dohnat školu a uzdravit nohu. Co 
se týče miss, tak nás čeká natáče-
ní, focení a řada dalších ak  vit.

l ale ani
e

Miss Zrcadlo zná finalistky

úterý 7. února 20123
V.I.P.

Veronika Hladíková: SedětVeronika Hladíková: Sedět
na krokodýlovi bylo šílené, ale stálo to za tona krokodýlovi bylo šílené, ale stálo to za to

Jaroslav Bránský přeložil Apollinairův Bestiář

Na posezení u kávy pozvalo dru-
hý únorový den Městské kulturní 
středisko v Adamově televizního 
moderátora Jana Musila. Venku 
bylo asi šestnáct stupňů pod nu-
lou, moderátor popíjel jen vodu. 
Ale setkání to bylo příjemné prá-
vě díky jeho otevřenos  , bezpro-
střednos   a smyslu pro humor. 
Během večera odpověděl na de-
sítky zvědavých otázek ze svého 
soukromého i profesního života.

„V Adamově je krásně a tady 
v klubu to bylo bezvadné. Chodím 
na besedy rád, je to něco jiného 
setkávat se s lidmi tváří v tvář, než 
stát před kamerou, nebo mode-
rovat nějakou velkou akci,“ řekl 
po besedě Jan nebo spíše Honza 
Musil, rodák z Brna. Přiznal, že 
v Adamově byl poprvé, protože 
většinu svých přátel má v Blansku 
nebo v Boskovicích, Adamovem 
vždy jen projížděl. 

Bylo právě polole  , takže jsme 
se zeptali, jakým byl školákem. „Já 
jsem měl to štěs  , že jsem se učil 
rela  vně dobře. Neměl jsem špat-
né známky. Je pravda, že na učňá-
ku mne to první rok nebavilo, tak 

Na kávu o šesté si tentokrát do Adamova Na kávu o šesté si tentokrát do Adamova 
pozvali moderátora Honzu Musilapozvali moderátora Honzu Musila

to se mnou chvíli šlo z kopce, ale 
brzy jsem vše srovnal,“ odpově-
děl moderátor s  m, že pokud jde 
o jeho dě  , dcery se učily dobře, 
což byla výhoda.

Honzu Musila zná většina z nás 
jako televizního moderátora, 
mnozí si ho pamatují z počátku 
jeho kariéry jako rozhlasového 
moderátora, a tak přišla i otázka, 

čím vlastně chtěl jako malý kluk 
být. „Odmalička jsem chtěl dělat 
loutkařinu. Studovat ji byl ale 
v tehdejší době problém. Vyučil 
jsem se tedy číšníkem. Dnes se 
mi to hodí. K mým koníčkům pa-
tří zejména muzika a cestování. 
Tyto dva zájmy se často prolínají, 
protože hodně cestuji a jezdím po 
světě na koncerty, nebo třeba na 
muzikálová představení. Spojuji 
příjemné s užitečným. Teď v břez-
nu se chystám do Londýna, kde 
mám hodně přátel a jezdím tam 
často a rád. Jedu si tam tak na tý-
den odpočinout, ale doufám, že 
to zase spojím s nějakým koncer-
tem, protože v Londýně se pořád 
něco děje.“

A co další plány? „Žiju jen pří-
tomnos  , plány nemám moc rád. 
Jednu z věcí, kterou plánovat mu-
sím, je dovolená, kterou trávím 
se svou bývalou ženou a dětmi. 
Letos se chystáme do Černé Hory. 
Nevydržím dlouho na jednom 
místě, takže to budou tak dva dny 
u moře a pak budeme cestovat a 
poznávat okolí,“ svěřil se Honza 
Musil.  Marta Antonínová

Moderátor. Honza Musil přiznal, že v práci se namluví dost a dost. U ro-
diny a přátel si nejvíce cení klidu a pohody.  Foto Marta Antonínová

 Foto Jiří Herman Foto Jiří Herman

 Foto Jiří Herman Foto Jiří Herman

Veronika Hladíková
Věk: 18 let 

Znamení: Rak 
Studim: Gymnázium Šternberk 

Zájmy: Tanec 
Oblíbené jídlo: Špagety od 
mamky a guláš s knedlíkem

Radim Hruška

Zaplněná boskovická Galerie 
Otakara Kubína byla v neděli svěd-
kem představení nové publikace 
nakladatelství Albert Fran  ška 
Šalého Bes  ář aneb Průvod Or-
feův. Kniha vyšla ve francouzš  -
ně a v českém překladu Jaroslava 
Bránského. Ilustroval ji přední 
český grafi k Adolf Born a grafi c-
ké podoby knihy se ujala Ludmila 
Rybková.

„Začátek přípravy publikace byl 
podobný, jak je tomu s panem dok-
torem Bránským zvykem. Zazvonil 
telefon, a pan doktor mě zval na 
kávu, protože dostal nápad. To 
bývá většinou známka toho, že se 
něco chystá. V loňském roce uply-

Autor. Jaroslav Bránský při slav-
nostním představení nové publi-
kace.  Foto Radim Hruška

nulo sto let od původního vydání 
Bes  áře, proto přišel s  m, že by 
bylo vhodné ho vydat v prvním 
českém překladu od jednoho auto-
ra. Byl jsem pro. Navíc jsem věděl, 
že Jaroslav Bránský si už dříve udě-
lal soukromý překlad a vydal ho 
v samizdatu. Pus  li jsme se tedy do 
práce,“ poodkryl začátky vzniku pu-
blikace nakladatel Fran  šek Šalé. 

Překlad byl hotový, naklada-
tel připraven, zbývalo už jen najít 
vhodného ilustrátora. Pro Jaroslava 
Bránského nepřipadal v úvahu ni-
kdo jiný než Adolf Born. Podařilo se 
ho zkontaktovat a sjednat schůzku. 

Autor už tehdy věděl, že kvůli pro-
středkům je vyloučen barevný  sk 
a byl zvědaví, zda bude Adolf Born 
souhlasit a zda je ilustrace v této 
podobě technicky proveditelná. 

„Při naší návštěvě jsme se do-
hodli na základních věcech jako je 
typ a barva papíru a způsob  sku. 
Papír jsme zvolili jemně nažloutlý, 
barvu s čokoládovým nádechem. 
Adolf Born souhlasil, proto jsme 
udělali první pokus, který měl být 
vzorem pro zbývající básně. Když 
jsem ho panu Bornovi ukázal, byl 
spokojený a souhlasil i s grafi c-
kou podobou. Nic tedy nebránilo 
tomu, abychom všechno dokon-
čili,“ popsal Fran  šek Šalé. Jak ale 
jedním dechem dodává, osud je 
někdy zákeřný. Došlo to  ž k pro-

blémům. Napoprvé nedorazil pa-
pír, napodruhé se zase nepovedl 
 sk. Knihu se tak podařilo vydat 

až na tře   pokus.
A proč si Jaroslav Bránský vybral 

zrovna překlad Bes  áře? „Tato 
básnická sbírka se mně už dříve 
velice líbila, proto jsem si řekl, že 
ji přeložím. Apollinaire ji napsal 
v osmadvace   letech. Kniha obsa-
huje asi třicet krátkých básní o zví-
řátkách. Je to vlastně obraz člově-
ka a celého jeho života od zrodu 
až do posledního okamžiku. Sbírka 
je zajímavá už svým názvem. Stře-
dověký bes  ář byla sbírka povídek 
o zvířátkách. Na rozdíl od bajek 
v něm ale básník promítá sám 
sebe, své známé nebo osudy přá-
tel,“ vysvětlil Jaroslav Bránský.

Představení. Divadelní spolek Frída uvedl minulý týden v zámeckém 
skleníku v Boskovicích hru Sex, drogy a rokenrol. Divákům se představili 
také Barbora Munzarová a Mar  n Trnavský. Foto Jaroslav Parma



Radim Hruška

Boskovice - Také v letošním 
roce se internetové stránky Bos-
kovic zapojí do soutěže Zlatý erb. 
Bojovat budou v kategorii Nejlepší 
webové stránky měst. Proto, aby 
Boskovičtí uspěli, si připravili ně-
kolik zajímavých novinek. 

Jednou z nich je digitalizovaná 
kronika města. Další pak mode-
rovaná diskuze k jednotlivým pří-
spěvkům. „Dlouhodobě jsme se 
zabývali možností diskuse k pří-
spěvkům na našich stránkách. 
Obávali jsme se vulgarit a dalších 
negativních jevů neřízených dis-
kusí, vyplývající z anonymity dis-
kutujících. Nakonec jsme zvolili 

formu diskuse pomocí sociální sítě 
Facebook. Přístup do diskusí přes 
tuto síť sice může být také ano-
nymní, ale všichni diskutující při-
stupují přes svoje originální jména 
na Facebooku. Webmaster stránek 
si může nechat vypsat komentáře 
ke všem zprávám a moderovat je. 
Jedná se o velice efektivní nástroj 
komunikace úřadu s občany,“ vy-
světlil webmaster Jaroslav Parma. 

Zaujmout porotu soutěže by 
mohlo také sladění webu s Face-
bookem. Každý, kdo si takto pro-

pojí internetové stránky Boskovic 
se svým profi lem, dostává okamži-
tě po zveřejnění všechny zprávy 
on-line. Týká se to například re-
portáží nebo upozornění na konání 
akcí, přerušení dodávky elektrické 
energie, pitné vody a podobně. 
Oproti podobným SMS službám je 
tato navíc zadarmo. 

Zvýšit šanci Boskovic na úspěch 
může také tamní televize BTV. 
Jedná se o samostatné reportá-
že z významných akcí konaných 
v Boskovicích a okolí. „Máme na 

svém kontě už i zahraniční repor-
táže - přímý vstup z Metropolit-
ní opery v New Yorku a reportáž 
z Říma, kde byl starosta osobně 
přát k devadesátým narozeninám 
boskovickému rodákovi Tomáši 
Špidlíkovi. Doposud se podařilo 
vytvořit kolem pěti set původních 
reportáží. BTV je také otevřena ob-
čanům, kteří sami mohou dodat svá 
videa. Takto se městu podařilo zís-
kat unikátní, doposud nezveřejněné 
dokumenty z roku 1968, 1989, ale 
i z významných návštěv, například 
Emila Zátopka,“ doplil Jaroslav 
Parma s tím, že se takto tvoří uni-
kátní videokronika města, která je 
přístupná na kterémkoliv místě pla-
nety, kde je k dispozici internet. 

Antonín Baldrman oslavil sté druhé narozeninyAntonín Baldrman oslavil sté druhé narozeniny

Bohumil Hlaváček

Ráječko - S loňským rokem 
jsou v Ráječku spokojeni. Potvrdil 
to starosta Vít Rajtšlégr. „Na to, 
jaká je složitá ekonomická situace, 
se nám dařilo,“ pokyvuje hlavou. 
Rád je zejména za nové vozidlo, 
které se za pomocí krajské dotace 
podařilo pořídit pro hasiče, a ote-
vření mateřského centra Rajčátko. 
Obě akce se datují do samého zá-
věru roku 2011. 

Již v prosinci zastupitelé 
schválili rozpočet na letošní rok. 
„Děláme to tak tradičně, práci s 
rozpočtovým provizoriem nepo-
važujeme za ideální,“ vysvětlil. Je 
vyrovnaný a nemá tentokrát žád-
nou výraznější prioritu. „Záleží na 
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Město bude také letos soutěžit o nejlepší webové stránky

Boskovice sázejí na novinky

Podpoří sport, kulturu a spolkovou činnost

Zloděje zlákala
nádoba na jídlo

Kořenec, Benešov - Pečivo, 
mléčné výrobky, vejce a droždí 
ukradl v úterý 31. ledna zloděj 
z plechových kontejnerů určených 
pro ukládání zboží u prodejen po-
travin v Kořenci a v Benešově. 
Celkem tak způsobil škodu za více 
než tři tisíce korun.  (hrr)

Vyhlásili
literární soutěž

Boskovice - Gymnázium Bo-
skovice ve spolupráci s městem 
a Muzeem Boskovicka připra-
vilo literární soutěž Boskovice - 
moje město. Ta proběhne v rámci 
oslav 790 let od první písemné 
zmínky o Boskovicích. Soutěž 
je určena všem žákům a studen-
tům boskovických základních 
a středních škol. Ti mohou své 
povídky, fejetony a eseje posí-
lat do konce března na adresu 
svetlana.trefna@gymbos.cz. Nej-
lepší příspěvky vybere porota slo-
žená z pedagogů a studentů gym-
názia. Slavností ukončení soutěže 
včetně předání cen proběhne ve 
čtvrtek 31. května v prostorách 
Muzea Boskovicka.  (hrr)

příjmech, které se dají těžko odha-
dovat a také na tom, na jaké dotace 
se podaří dosáhnout,“ říká starosta 
Rajtšlégr. 

I tentokrát myslí Ráječkovští 
výrazně na sport, kulturu a spolko-
vou činnost. Dokazuje to více než 
jeden milion korun, který pro tuto 
oblast vyčlenili ze zhruba jede-
náctimilionového rozpočtu. „A to 
jsme všem organizacím příspěvek 
trochu ponížili, ale myslím, že to 
pro nikoho nebude nijak drama-
tické. Jsme při problémech připra-
veni pomoci. Myslím, že je to tak 
správně,“ prozradil. 

Jen fotbalisté místní Olympie 
mohou počítat s částkou 750 tisíc 
korun. To je suma, kterou jí tiše 
závidí oddíly z celého okresu včet-

ně těch z velkých měst. „Mají šest 
týmů. Dva mužské, dorost, žáky, 
přípravku i ženy. To není běžné. 
A hrají zde z drtivé většiny míst-
ní, toho si považujeme,“ vypočetl 
Rajtšlégr. Obec podporuje i Sport 
Club, myslivce, ženy či zahrádká-
ře, kteří mají největší organizaci 
na okrese. 

Další milion z rozpočtu popu-
tuje do místní školy a mateřinky, 
která je naplněná a využívají ji 
částečně i děti ze Spešova. „S pro-
vozem obou těchto zařízení jsme 
spokojení a těší nás, že je u nás 
máme,“ doplnil starosta Rajtšlé-
gr. Ten věří, že i letošní rok bude 
v Ráječku plný zajímavých akcí, 
které naplňují život místních ob-
čanů.

Blansko - Po uzávěrce výběro-
vého řízení na provozování kom-
postárny zůstaly na stole městské 
rady v Blansku dvě obálky. 

„K rozlepování ještě nedošlo, 
ale pevně věříme, že jednu z nich 
budeme moci vybrat. Provoz to-
hoto zařízení, které nechalo vy-

budovat předchozí vedení města 
a je momentálně prodělečné, nás 
totiž fi nančně zatěžuje,“ uvedl 
místostarosta Jiří Crha. 

Zařízení bylo plánováno jako 
regionální a jeho kapacita se 
v současné době zdaleka nenapl-
ňuje. „Okolní města a obce o ni 

nemají zájem a tak pracuje jen na 
zhruba čtvrtinu výkonu. Věříme, 
že nový nájemce si povede dobře. 
Městu totiž hrozí možnost, že by 
muselo vracet dotaci, kterou na 
vybudování kompostárny dosta-
lo,“ bojí se blanenský místosta-
rosta. (bh)

O kompostárnu stojí dva zájemci

Malá slavnost. Ráječkovš   hasiči přijali z rukou starosty Víta Rajtšlégra 
(vpravo) klíče od nového zásahového vozidla. Foto Bohumil Hlaváček

Křtiny - V Josefově, v těsné 
blízkosti křižovatky na Adamov, 
Olomučany a Křtiny, se nachá-
zí malý rybník napájený vodami 
Křtinského potoka.

„Tato malá vodní nádrž je 
v současné době zanesena spla-
veninami a deskové stavidlo je, 
stejně jako celý objekt, ve velmi 
neutěšeném stavu a zcela ne-
funkční. Paradoxně ale stoupl 
význam nádrže pro rozmnožová-
ní obojživelníků,“ řekl Jiří Šilhá-
nek, pracovník Školního lesního 

podniku Masarykův les brněnské 
Mendelovy univerzity. 

Životnost nádrže ohrožuje stav 
hrází, čelní, boční i obvodové. 
Protože jsou dlouhodobě neudržo-
vané, zarostlé keři i stromy, jejichž 
kořeny narušují stabilitu zejména 
obvodové hráze. 

Na pravém břehu nádrže se na-
chází v současné době nevyužíva-
ný starý zanedbaný sad s neošet-
řovanými ovocnými stromy. 

To je také důvod, proč Školní 
lesní podnik Křtiny vypracoval 

projekt s názvem Revitalizace 
malé vodní nádrže Josefov a při-
hlásil ho do 27. výzvy operační-
ho programu Životní prostředí. 
V projektu se počítá s odbahněním 
nádrže, opravou výpustného zaří-
zení, vybudováním balvanovitého 
skluzu, odběrného objektu a s vy-
tvořením podmínek pro rozmno-
žování významných živočišných 
druhů. 

V lokalitě žije i zvláště chráně-
ná, na červeném seznamu uvede-
ná, vranka obecná a rozmnožuje se 

tam několik druhů obojživelníků, 
mezi nimiž nechybí ani ropuchy. 

„Všechna opatření řešíme ve 
spolupráci s CHKO Moravský 
kras, protože požadavek na revi-
talizaci vyplynul i z Plánu peče 
CHKO. Také obec Habrůvka měla 
zájem na zlepšení stavu nádrže,“ 
doplnil Jiří Šilhánek s tím, že na 
revitalizaci nádrže naváže i obno-
vení starého sadu, který se nachází 
v jejím bezprostředním okolí. Cel-
ková hodnota díla představuje asi 
jeden a půl milionu korun. (ama)

Malý rybník v Josefově čeká revitalizace

Zpravodaj má
nový kabát

Boskovice - Únorové číslo Bo-
skovického zpravodaje připravilo 
pro čtenáře novou podobu. Kromě 
pozměněné struktury informací 
o připravovaných akcích prošla 
změnou také úvodní stránka mě-
síčníku.

„Domnívám se, že členění jed-
notlivých akcí do různých katego-
rií se díky jejich velkému množ-
ství stalo nepřehledným a ve zpra-
vodaji se těžko orientovalo. Nově 
jsou proto nabízeny ve formě ka-
lendáře akcí. Samostatně zůstává 
pouze nabídka DDM Boskovice 
a kina Panorama,“ popsal změny 
šéfredaktor zpravodaje Jaroslav 
Parma. 

Kromě kalendáře akcí najdou 
zájemci ve zpravodaji aktuální 
informace z činnosti městského 
úřadu, výběr z rozhodnutí Rady 
města Boskovice a více archiv-
ních textů, zajímavostí ze života 
města v minulosti a z kroniky. „Od 
lednového čísla letošního roku je 
Boskovický zpravodaj k dispozici 
také v elektronické podobě na we-
bových stránkách www.boskovi-
ce.cz,“ dodal Parma.  (hrr)

Oslavenec. Své 102. narozeniny oslavil nejstarší klient blanenského Senior centra Antonín Baldrman. Gra-
tulujeme! Foto Petr Novotný

Zaujmout porotu soutěže by mohlo také 
propojení webu s Facebookem.
 Jaroslav Parma, webmaster

C     
Hejtman Hašek navštívil 

Blansko a Boskovice
Blansko, Boskovice - Hejtman Michal Hašek zavítal do Blanska a do 

Boskovic. V Blansku nejprve hovořil s představiteli města o aktuálních 
problémech, stejně tak se přímo na místě seznámil s fungováním blanen-
ské nemocnice. 

„S místostarostou Jiřím Crhou jsme hovořili o rozvojových projektech 
města. V nemocnici jsem se seznámil s provozem jednodenní chirurgie. 
Mluvili jsme o možné spolupráci blanenské nemocnice, která je zřizo-
vána městem, a krajských zařízení, například tišnovské či vyškovské ne-
mocnice,“ uvedl Michal Hašek.

Se studenty Gymnázia Blansko hejtman diskutoval o současných pro-
blémech školství. Na přetřes se tak dostaly státní maturity, krajem rea-
lizovaná optimalizace středních škol či priority Jihomoravského kraje 
v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.

Návštěvu regionu Michal Hašek zakončil v Boskovicích, kde zavítal 
do dětské léčebny pohybových poruch. Zdejší léčebna je krajským zdra-
votnickým zařízením, které se věnuje komplexní následné rehabilitační 
péči o dětské pacienty předškolního a mladšího školního věku. Dětská 
léčebna pohybových poruch má v současnosti 30 lůžek a přijímá i děti 
s doprovodem rodičů.  (pš)

Maketa bible bude kompletní
Boskovice - Sdružení PECTEN připravilo projekt Maketa Boskovic-

ké bible. Maketa měla původně obsahovat jen některé stránky vzácného 
tisku. Podařilo se ale sehnat nového sponzora, takže kopie bude kom-
pletní. Návštěvníci boskovického muzea si tak budou moci již v letošním 
roce prohlédnout kompletní dokument v rozsahu osmi set stran. Projekt 
Maketa Boskovické bible je zaměřen na propagaci jedné z nejvýznam-
nějších památek spojených s městem. Její iluminovaný rukopis z doby 
kolem roku 1415 je v současné době uložen ve vědecké knihovně v Olo-
mouci. Město na akci přispělo částkou dvě stě tisíc korun.  (hrr)

Boskovičtí chtějí vylepšit
hřiště Na Chmelnici

Boskovice - Vedení boskovické radnice se rozhodlo vylepšit hřiště 
v lokalitě Na Chmelnici. Podalo proto žádost do grantového řízení vy-
hlášeného Nadací ČEZ. Celkové náklady na projekt přesáhnou půl milio-
nu korun, přičemž spoluúčast města není požadována. Podle boskovické 
místostarostky Jaromíry Vítkové bude v případě získání grantu položen 
nový živičný povrch, hřiště bude nově oploceno a doplněno o fotbalové 
branky a basketbalový koš. Areál bude možno využívat k míčovým hrám 
i na jízdu na in-line bruslích či kolech BMX.  (hrr)

Studenti zvládají sudoku
Blansko - Již pošesté se utkali žáci základních škol se studenty prv-

ních čtyř ročníků víceletého blanenského gymnázia v soutěži v populární 
hře sudoku. Zúčastnilo se jí devět žáků v mladší kategorii (5.-7. třída) 
a 15 žáků ve starší kategorii (8. a 9. třída). Na každého soutěžícího čeka-
ly celkem dvě sudoku, o výsledném pořadí rozhodovala správnost řešení 
a dosažený čas. Nejlepších šest soutěžících v každé kategorii obdrželo 
diplom a věcnou cenu. 

Výsledky, mladší: 1. Aneta Pelíšková (ZŠ TGM Blansko), 2. Ivana 
Hrouzová, 3. Tereza Zouharová, 4. Alice Ratkovská, 5. Klára Kučerová, 
6. Kristýna Haasová (všechny Gymnázium Blansko). 

Starší: 1. Aneta Ratkovská, 2. Šárka Kuncová, 3. Gabriela Plchová, 
4. Anežka Vráblíková, 5. Matěj Kotouček, 6. Jakub Skoupý (všichni 
Gymnázium Blansko). (bh)

 Foto archiv Foto archiv
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Kastelán Radim Štěpán: Pracovníci přímo na místě odpoví lidem také na případné dotazy

Návštěvníci zámku uvidí restaurátory při práci
Radim Hruška

Kunštát - V kunštátském 
zámku pracují v současné době 
restaurátoři, kteří odkrývají pů-
vodní výmalbu rohového salonu. 
Práce potrvají až do letošního 
podzimu. Po zahájení návštěv-
nické sezony pak budou jakýmsi 
zpestřením pro turisty, kteří na 
památku zavítají. Více prozradil 
kastelán Radim Štěpán.

Čím se tedy restaurátoři zabý-
vají?

Probíhají práce v prvním patře. 
Jedná se o rohový salon, ve kte-
rém jsme v minulosti našli velice 
zajímavou výmalbu. Podařilo se 
nám získat dotaci z Ministerstva 
kultury České republiky téměř 
dva miliony korun. V současné 
době tady pracují tři až čtyři re-
staurátoři.

Je to velice zajímavé, protože 
výmalba v jednotlivých částech 
pokoje na sebe časově nenava-
zuje. Prostory nad dveřmi jsou 
v pozdním baroku, ale stěny už 
klasicistní. K čemu pokoj slou-
žil původně, netušíme. Zámecké 
inventáře samozřejmě máme, ale 
víme jen to, že to byl reprezen-
tativní prostor. Přesné informace 
jsou dostupné až o novějším vy-
užití, kdy místnost sloužila jako 
salon paní hraběnky, ale to už 
byla tato výmalba zakrytá dalšími 
vrstvami.

Zasáhnou práce i do letošní 
návštěvnické sezony?

Moje představa je taková, že do 
začátku sezony by měly být hoto-
vé hrubé práce. Stěny se odkryjí, 
ale restaurování bude trvat mini-
málně do konce září. Návštěvníci 
se tak budou moci během prohlíd-
ky podívat, jak probíhá obnovo-
vání původní výmalby. S restau-
rátory jsem navíc domluvený, že 
odpoví i na případné dotazy.

Kdy jste původní výmalbu ob-
jevili?

Na to jsme přišli, když probíha-
lo statické zajištění zámku. Muse-
li jsem jít do podlahy. Když jsme 
demontovali parkety, tak jsme vý-
malbu našli ve spodní vrstvě pod 
nimi. Pak jsme si už všechno dali 
do souvislosti a začali zkoumat 
stěny. Velice důležité také bylo se 
ponořit do archivních materiálů. 
Následně jsme dostali prostředky 
na zahájení rekonstrukce a kon-
cem minulého roku pak velkou 
dotaci na dokončení prací. 

V salonu jste objevili i původní 
go  ckou vrstvu. Podle čeho jste 
se rozhodovali, do jakého obdo-
bí ho zrekonstruovat?

Musíme respektovat historic-
ké vrstvy. Když vidíte desítky 
nátěrů, tak není problém jít na 
jakýkoliv. V salonu jsme narazili 
i na gotiku, ale je nesmysl ji ob-
novovat, protože byl určitý vývoj 

Kamélie letos na rájeckém 
zámku doplní výrobky z kovu

Rájec-Jestřebí - Pod názvem Chladná krása – Kamélie a kov se letos 
uskuteční ve dnech 2. - 11. března výstava kamélií na Státním zámku 
v Rájci nad Svitavou. 

„Zámek bude otevřen ve všední dny od 9 do 16.30 hodin, o víkendech 
pak od 9 do 17 hodin. V pondělí 5. března bude zavřeno,“ prozradila kas-
telánka zámku Jana Kopecká. V reprezentačních prostorách v přízemí 
zámku budou vystaveny padesátileté kvetoucí keře kamélií a historické 
interiéry vyzdobí aranžmá z květů kamélií a umělecké i užitkové vý-
robky z litiny, mosazi, cínu a jiných kovů, které se používaly k výzdobě 
interiérů. Akci navíc v pátek 2. a 9. od 15 hodin doplní v restauraci na 
nádvoří zámku ukázka aranžování květin se zámeckým zahradníkem. 

„Ráda bych řekla, že pro zájemce jsou již od 1. února do 31. března 
od 9 do 15 hodin (kromě pondělků) otevřeny zámecké skleníky s unikát-
ní sbírkou kamélií. Po dobu konání výstavy je otevírací doba skleníků 
shodná s otevírací dobou zámku. Návštěvníci si zde mohou zakoupit 
rostliny kamélií i jarní a pokojové květiny,“ doplnila Kopecká.  (pš)

Materiály budou 
také na webu

Boskovice - Z důvodu zvýše-
ní informovanosti občanů ve věci 
záležitostí projednávaných zastu-
pitelstvem města zvažuje vedení 
Boskovic možnost zřídit na we-
bových stránkách města sekci, ve 
které budou před příslušným za-
sedáním zastupitelstva zveřejněny 
materiály zařazené k projednání. 
Kvůli zachování ochrany osobních 
údajů budou uvedené materiály 
před umístěním na web upraveny 
do takové podoby, aby nedochá-
zelo k porušení zákona o ochraně 
osobních údajů. Internetové strán-
ky Boskovic připravili ještě jednu 
novinku. Propojení s Facebookem. 
Pokud tak zájemci učiní, budou 
aktuálně dostávat informace na-
příklad o přerušení dodávky vody 
nebo elektřiny.  (hrr)

Pavel Šmerda

Blansko - Nemocnice Blansko 
je v pořadí třetí akreditovanou ne-
mocnicí v Jihomoravském kraji. 
„Akreditace je dobrovolný proces, 
kterým se nemocnice zavazuje ke 
zvyšování kvality péče o pacienty 
a k zajištění bezpečného prostředí 
pro nemocné i zaměstnance. Udě-
lení akreditace je poté ofi ciální 
uznání způsobilosti vykonávat 
činnosti týkající se provozu ne-
mocnice na zaručené úrovni,“ řek-
la ředitelka nemocnice Vladimíra 
Danihelková s tím, že základem 
je nastavení procesů a doprovod-
ných činností jednotně pro celou 
nemocnici. 

Vedení Nemocnice Blansko se 
rozhodlo zahájit přípravy k akredi-

Blanenská nemocnice získala akreditaci kvality
tačnímu šetření už na začátku roku 
2010, kdy byl sestaven tým Rady 
pro kvalitu. Ten začal s postupnou 
přípravou akreditace podle Ná-
rodních akreditačních standardů 
pro nemocnice se zaměřením na 
kvalitu a bezpečí, diagnostickou 
péči, péči o pacienty, kontinuitu 
zdravotní péče, dodržování práv 
pacientů, podmínky poskytované 
péče, management, řízení lidských 
zdrojů, sběr a zpracování informa-
cí a v neposlední řadě na protiepi-
demická opatření.

Akreditace kvality proběhla 
v blanenské nemocnici v polo-
vině listopadu. Důraz byl kladen 
především na vedení zdravotnické 
dokumentace, kontinuitu zdravot-
ní péče a její návaznost mezi jed-
notlivými profesemi, identifi kaci 

pacienta, hygienu rukou, prevenci 
rizika pádu, rizika malnutrice, bo-
lesti, vzniku dekubitu aj.

Téměř dva roky náročné přípravy 
bylo pozitivně ohodnoceno akredi-
tací nemocnice s celkovým počtem 
9,67 bodů z 10. Certifi kát je udě-
lován na tři roky. „Bezpečné pro-
středí, kvalitně poskytovaná péče 
a efektivní komunikace je jedním 
ze základních přínosů akreditace. 
Udělení akreditace pro nemocnici 
není cíl, ale vlastně začátek vel-
mi náročného procesu neustálého 
zvyšování kvality poskytované 
péče. Nemocnice Blansko se nyní 
získáním akreditace řadí mezi úzký 
okruh zařízení, které mohou na-
bídnout širokému spektru pacientů 
péči na vysoké deklarované úrov-
ni,“ dodala  Danihelková.Vladimíra Danihelková s cer  fi kátem.  Foto Pavel ŠmerdaVladimíra Danihelková s cer  fi kátem.  Foto Pavel Šmerda

Sbírka vynesla 
1,4 milionu

Blansko - Více než 1,4 milio-
nu korun. To je výsledek letošní 
Tříkrálové sbírky na Blanensku 
a Boskovicku. „Děkujeme touto 
cestou všem, kteří vlídně přijali ko-
ledníky a přispěli do jejich poklad-
niček. Stejné díky patří i kolední-
kům, kteří věnovali nezištně svůj 
čas ve prospěch pomoci druhým,“ 
řekla koordinátorka sbírky při Ob-
lastní charitě Blansko Marie Sed-
láková. Podle ní výtěžek z celkem 
339 pokladniček půjde do několika 
oblastí. Pomoc nemocným v Do-
mácí hospicové péči, podporu vý-
jezdního krizového týmu, podporu 
volnočasových aktivit dětí aj.  (pš)

Ráječko - Koncem minulého 
roku bylo v Ráječku otevřeno 
mateřské centrum Rajčátko. 

Nachází se v do té době nevy-
užitých prostorách obecní spor-
tovní haly. Čítá nově vybave-
nou útulnou hernu pro nejmenší 
návštěvníky a přilehlé prostory. 
Klubovnu, kojící koutek, malou 
posilovnu a sociální zařízení. 
Celý projekt vznikal za mimo-
řádné lidské i fi nanční podpory 
místní obecní samoprávy, z velké 
míry svépomocí. 

„Na začátku roku jsme zača-

li pravidelně fungovat,“ uvedla 
Jana Vejplachová, jedna z duší 
centra. 
Čtyři dny v týdnu v daných do-

poledních i odpoledních hodinách 
mohou maminky a hlavně děti 
společně prožít pestré, zábavné 
i tvořivé chvilky. „Díky místním 
skvělým maminkám, které si od 
počátku přirozeně vzaly centrum 
za své, se zanedlouho rozběhnou 
nové aktivity, cvičeníčko pro děti, 
výtvarný kroužek, pro mamin-
ky připravujeme taneční cvičení 
a do budoucna i různé přednášky, 

zájmové činnosti a společenské 
akce,“ dodala. 

Podrobnosti o probíhajících 
i plánovaných aktivitách se mohou 
návštěvníci dozvědět v odkazu 
centra na internetových stránkách 
obce Ráječko www.rajecko.cz. 

„Chtěla bych velmi poděkovat 
obecní samosprávě za mimořád-
nou fi nanční podporu a stejnou 
měrou místním maminkám za 
nezištnou účast a spolupráci. Raj-
čátko je naší novou ratolestí, ať 
nám roste v lásce do krásy,“ přeje 
si Jana Vejplachová. (bh)

Ráječko: Maminky s malými dětmi 
navštěvuji nové centrum Rajčátko Blanensko a Boskovicko - Pod-

le blanenských policistů přibývá 
případů, kdy lidé volají na tísňovou 
linku s tím, že někde v parku nebo 
u obchodního centra viděli ležet 
člověka a měli pocit, že je pod vli-
vem alkoholu. Lidé si však neuvě-
domují, že je v těchto okamžicích 
nejnutnější řešit jeho zdravotní stav 
a to, zda není v ohrožení života. 
Teprve potom by se měli zajímat, 
jestli nenarušuje veřejný pořádek.

 „Modelový případ se stal v Bo-
skovicích u autobusového nádraží, 
kam přijeli policisté na zavolání 
jednoho z místních lidí, že na zemi 
se válí opilec. Muž byl skutečně 
pod vlivem alkoholu, nadýchal 

3,26 promile. Ležel však zcela 
bezvládně na zemi a nekomuniko-
val, takže na místo policisté museli 
přivolat zdravotníky, aby vyloučili 
otravu alkoholem nebo další zraně-
ní. Při tom ale vznikla půlhodinová 
prodleva, která mohla být závažná, 
pokud by se muži stalo něco váž-
ného,“ popsala blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.

Podle ní se totiž může stát, že 
ležící člověk není posilněn alkoho-
lem, ale dostal záchvat nebo infarkt. 
„Rádi bychom požádali veřejnost, 
aby lidé v situaci, kdy někde vidí 
bezvládně ležet člověka, nejprve 
volali záchranku a teprve potom 
policisty,“ dodala.  (hrr)

Policisté varují občany

a tím bychom odstranili následu-
jící vrstvy. Z mého pohledu by 
tam byla velice zajímavá, ale je 
to neopodstatněné. Další případ 
byl při opravách hlavního scho-

diště. Zjistili jsme tam zajímavé 
barokní a renesanční vrstvy. Ale 
protože úprava schodiště je klasi-
cistní, tak se budeme držet tohoto 
období. 

Kunštátský zámek tedy není 
stylově vyhraněný?

Vzhledem k velice složitému 
stavebnímu vývoji památky se 
v ní vyskytuje hned několik slohů, 

ale převažuje poslední klasicistní 
úprava. Dá se říci, že zámek je 
učebnice architektury. Při po-
zorném sledování lze vystopovat 
i nejstarší úpravy, protože jednot-
livé slohy se při přestavbách ne-
popíraly. Dominantní je ale deva-
tenácté století, tedy klasicizmus.

Plánujete před zahájením se-
zony i další změny?

Další úpravy zatím neplánuje-
me, protože jsme závislí na fi nanč-
ních prostředcích, kterých by bylo 
potřeba daleko více. Přáli bychom 
si například rozšíření prohlídko-
vé trasy, otevření černé kuchyně 
včetně zázemí a další. Koncepci 
máme, ale chybí nám fi nanční pro-
středky. Prohlídky zůstanou stejné 
jako v minulém roce, ale podstat-
nou změnou bude právě to, že se 
návštěvníci budou moci podívat 
na práci restaurátorů.

Státní zámek Kunštát
Jeden z nejstarších moravských 
hradů z poloviny 13. století je spo-
jen s rodem pánů z Kunštátu. Sou-
časná podoba zámku je výsledkem 
přestaveb v polovině 16. století 
a dále v letech 1678 – 1680. In-
teriéry objektu seznamují návštěv-
níky s kulturou bydlení posledních 
šlechtických majitelů, hrabat 
Coudenhove-Honrichs. Hodnotný 
komplex zámeckých budov je ob-
klopen parkem s unikátním psím 
hřbitovem z konce 19. století.

Výmalba. Kastelán Radim Štěpán ukazuje původní výzdobu rohového salonu.  Foto Radim Hruška

V Dominu vystavují fotografie

Výstava. Letovická Galerie Domino patří v těchto dnech výstavě fotogra-
fa Jaromíra Jiřího Válka.  Foto Radim Hruška 

Využijí obnovitelné zdroje
Brno - Jedenáct partnerů z Německa, Polska, Slovinska a České repub-

liky se bude do října roku 2014 podílet na projektu z názvem Energyre-
gion. Český projektový tým tvoří obecně prospěšná společnost Porsenna, 
Místní akční skupina Moravský kras jako projektoví partneři a Místní akč-
ní skupina Opavsko jako vzorový region. 

„Hlavním cílem je vyšší využití decentralizovaných a obnovitelných 
zdrojů energie v regionech s pohledem na ekonomickou proveditelnost 
a ochranu životního prostředí,“ řekla Zdeňka Lipovská, koordinátorka 
projektu za MAS Moravský kras. „Chceme v regionu zlepšit podmínky 
pro využívání lokálních obnovitelných zdrojů energie, například biomasy, 
a také podmínky pro zvýšení energetických úspor například zateplováním 
domů. Jestli se to podaří, sníží se nejen znečišťování ovzduší skleníko-
vými plyny, ale domácnosti i obce ušetří část výdajů za energie a sníží se 
závislost našeho regionu na stále dražších fosilních palivech,“ dodala. 

„Nejdříve se zaměříme na analýzu potenciálních zdrojů a energetické 
efektivnosti, zajímá nás míra soběstačnosti regionu. Dál budeme muset 
posoudit potenciál obnovitelných zdrojů a následně i možnosti moderniza-
ce například lokálních zdrojů vytápění. Vyvrcholením bude příprava pilot-
ních projektů,“ upřesnil Jaromír Čtrnáctý ze společnosti Porsenna.  (ama)



V prosinci 2011 soutěžící na veletrhu fiktivních firem,
 v lednu 2012 obchodníci na mezinárodní úrovni

V úterý 6. 12. 2011 jsme se účast-
nili s naší fiktivní firmou Baby pa-
radise  GmbH  ,  zaměřenou  na  dět-

ské zboží, veletrhu fiktivních firem 
na obchodní akademii v rakouském 
Korneuburgu.  Veletrh  spočíval 

v  hodnoceném  celodenním  sou-
těžení  v  obchodních  znalostech  a 
dovednostech  mezi  jednotlivými 

studentskými  firmami.  Ještě  před 
Vánocemi  2011  jsme  obdrželi  do-
pis  s  obchodní  nabídkou  zboží  od 
fiktivní firmy Leasing4U z Korne-
uburgu.  Hned  po  Vánocích  jsme 
zaslali odpověď a zahájili  tak naši 
mezinárodní  obchodní  spolupráci. 
Druhá  fiktivní  firma Magic  Faires 
GmbH,  se  zaměřením  na  dám-
skou kosmetiku obdržela začátkem 
ledna  2012  dopis  s  nabídkou  od 
fiktivní  firmy  Alca  Bohne  GmbH 
z rakouského Neumarkt/Wallersee.
Také druhá fiktivní firma tak zahá-
jila spolupráci.Během dvou měsíců 
jsme o kousek dál v Evropě. 
V lednu nás přijel do školy pod-

pořit  Ing.David  Gruber,celostátně 
uznávaný odborník na komunikač-
ní  techniky,  který  se  bude  podílet 
na nových metodách výuky na naší 
škole.
V  únoru  2012  plánujeme  spolu 

s  Ing. Gruberem  středoškolské  se-
tkání studentů v Boskovicích.
Pro nás bude určitě zajímavé.

Nela Kosičková,Michaela Luklová
studentky E P 3

Soukromá střední škola podnikání
 a managementu,o.p.s.

Havlíčkova 16 , Boskovice
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Den otevřených dveří 13. 2. 2012 od 10 do 16 hodin

ŠKOLA PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ
– ŠKOLA PRO VÁS

WWW.SOUBCE.CZ

Střední školy v regionu
školy

máte
už 

vybráno?

Rozhodnutí
na celý život

přírodovědné 4-leté maturitní obory

  1) AGROPODNIKÁNÍ   
        od 3. ročníku volba specializace

       a) ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PROVOZ

       b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE

  2) EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ 
      PROSTŘEDÍ 
        rozšířené 
       o OCHRANU VOD A RYBÁŘSTVÍ 

Součástí školy jsou moderní internáty, tělocvičny a vlastní stravovací zařízení s celodenní stravou.

VOŠ, SOŠ a SOU  Kostelec n. Orl., Komenského 873
tel: 494 323 711     E-mail: szes@szeskostelec.cz     www.szeskostelec.cz

NABÍZÍ STUDIUM
technické obory 

(chladicí a klimatizační technika a tepelná čerpadla) 

1) ELEKTROMECHANIK 
    PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
       tříletý učební obor s fi nanční podporou 
       pro žáky od KÚ HK zaměřený na 
       MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ 
       TECHNIKY A TEPELNÝCH ČERPADEL

2) MECHANIK ELEKTROTECHNIK
       

dvouletá maturitní nástavba se zaměřením        
na montáže a servis chladící a klimatizační        
techniky a tepelných čerpadel pro absolventy        
učebních oborů s výučním listem

denní i dálkové studium

návštěva školy je možná kdykoli po telefonické domluvě.jdi na www.ssspm.cz
Nové zdravotní sestry převzaly diplomy 

v boskovickém zámeckém skleníku
Vyšší  odborná  škola  ekono-

mická  a  zdravotnická  a  Střední 
škola  v  Boskovicích  zajišťuje 
studium  oboru  vzdělání  Diplo-
movaná  všeobecná  sestra,  tedy 
profesi,  o  kterou  je  ve  zdra-
votnictví  stále  velký  zájem  jak 
v ČR,  tak  i  v  celé EU. V  lednu 
2012 studium úspěšně zakončilo 
absolutoriem  třiadvacet  studen-
tek.  Absolventky  získaly  titul 
Diplomovaný  specialista  (DiS.), 
který  je  opravňuje  pracovat  bez 
odborného  dohledu  a  používat 
označení všeobecná sestra. 
Diplomy  a  vysvědčení  předal 

ředitel školy Pavel Vlach na slav-
nostním  zakončení  absolutoria 
26.  ledna  v  zámeckém  sklení-
ku  v  Boskovicích.  Přítomni  byli 
také  starosta  Boskovic  Jaroslav 
Dohnálek,  který  absolventkám 
osobně  blahopřál,  hlavní  sestra 
Nemocnice  Boskovice  Olga  Fi-
alová,  pedagogové  školy  a  lékaři 
z boskovické nemocnice, kteří se 
podíleli na výuce budoucích zdra-
votních sester. 
Absolventky  naposledy  studo-

valy tři a půl roku, podle nového 
vzdělávacího  programu  už  bude 
studium  pouze  tříleté.  Je  realizo-

váno  formou  teoretické  výuky 
(ve  škole  na  Hybešově  ulici)  a 
odborné  praxe.  Ta  obnáší  2300 
hodin a probíhala v různých zdra-
votnických zařízeních, zejména v 
Nemocnici Boskovice, kde se stu-
dentky vzdělávaly na různých od-
děleních:  interním, chirurgickém, 
gynekologickém,  porodnickém, 
ortopedickém,  dětském,  novoro-
zeneckém, ARO, JIP, CHIP a také 
na  specializovaných  ambulan-

cích.  Mezi  další  zařízení  odbor-
né  praxe  patřily  Sociální  služby 
Šebetov,  Domov  pro  seniory 
Boskovice,  Jihomoravské  dětské 
centrum specializované zdravotní 
péče Křetín a Charitní dům Beta-
ny Boskovice.
Zájemci  o  studium  na VOŠ  si 

mohou podat přihlášky do konce 
května. Více  informací  lze  zjistit 
na internetových stránkách www.
vassboskovice.cz.  
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Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí, o. p. s.
Komenského 240,  679 02 Rájec-Jestřebí

Vážení rodiče, žáci 7. a 9. tříd ZŠ, máte zájem o šestileté 
nebo čtyřleté gymnázium a hledáte kvalitu ve vzdělávání?

Nabízíme Vám školu, která:

◆ má vynikající hodnocení České školní inspekce (Inspekční zpráva r. 2009)
◆ je výborně hodnocena žáky školy a jejich rodiči (Mapa školy r. 2008, 2010) 
◆ má vlastní hodnotící systém, který má výrazně motivující funkci
◆ realizuje projekty OP VK „Terénní výuka k environmentální výchově“ a „Inovační 

přístup k aktivizaci studentů v rámci mezipředmětových vztahů humanitních 
oborů – český jazyk, dějepis a latinský jazyk“

Bližší informace:  e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz 
Tel.: 516 432 181, 603 588 369 web: www.gymnaziumrajec.cz



úterý 7. února 2012 SERVIS / INZERCE7
kalendář akcíkalendář akcí

úterý 7. února úterý 7. února 
AKCEAKCE

Blansko - Dům zahrádkářů v 16 hod.: Komplexní ochrana nejvíce pěstova-
ných druhů ovoce a zeleniny, přednáška Evy Hrudové. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Koláž, výtvarná ak  vita. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Úterní 
tancování, pro dě   od 4 let. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Labyrint.
Blansko ve 20 hod. Mission: Impossible - Ghost Protocol.
Boskovice v 17 hod. Happy Feet 2 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Bůh masakru.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Kino Panorama v 15 hod.: Fotopaběrky 2, vernisáž výstavy Jo-
sefa Budiše a Daniela Učně.

středa 8. února středa 8. února 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 17 hod.: Fit hodiny aneb Cvičíme pro zdraví, cviče-
ní s Anežkou Štelclovou. 
Blansko - Klub Ulita v 19.30 hod.: Trabantem napříč Afrikou 2009, přednáška. 
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Taneční odpoledne pro seniory. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Herna. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Jak se u nás žilo v časech 
dávných, beseda s Jiřím Vymětalíkem. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Labyrint.
Blansko ve 20 hod. Sherlock Holmes: Hra s  nů.
Boskovice v 17 hod. Kocour v botách 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Bůh masakru.

čtvrtek 9. únoračtvrtek 9. února
AKCEAKCE

Blansko - Klubovna muzea v 17 hod.: Polsko - významná místa polské histo-
rie, cestopisná přednáška manželů Habešových. 
Olešnice - Kino v 17 hod.: Promítání historických fi lmů o Olešnici s předává-
ním plaket města za rok 2011.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Labyrint.
Blansko ve 20 hod. Sherlock Holmes: Hra s  nů.
Boskovice v 17 hod. Hugo a jeho velký objev 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Star Wars: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D.
Doubravice v 18 hod. Twilight Sága: Rozbřesk - 1. část.

pátek 10. únorapátek 10. února
AKCEAKCE

Boskovice - Sokolovna v 15.30 hod.: Velký dětský karneval.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 8.30 hod.: Pá-
teční klubíčko. 
Velké Opatovice - Hospoda Ho Jakobů ve 21 hod.: Malohanácká stovka, 
turis  cký pochod. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Mupe  .
Blansko ve 20 hod. Kronika.
Boskovice v 15 hod. Hugo a jeho velký objev.
Boskovice v 17 hod. Hugo a jeho velký objev 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Star Wars: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D.
Šebetov v 19.30 hod. Ocelová pěst.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Mistrovský plán.

KONCERTKONCERT
Letovice - Kulturní dům v 18.30 hod.: Žák Vítězslav Novák a jeho učitel An-
tonín Dvořák v podání posluchačů HAMU Praha a JAMU Brno.
Rájec-Jestřebí - Obřadní síň města v 19.30 hod.: Smetanovo trio, vystoupí 
J. Čechová - klavír, J. Vonášková-Nováková - housle, J. Páleníček - violoncello.

PLESY A ZÁBAVYPLESY A ZÁBAVY
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Balónková UV párty. 
Jedovnice - Restaurace V chaloupkách ve 20 hod.: Ženáčský ples. 
Lomnice - Sokolovna ve 20 hod.: Zámecký ples. 
Šošůvka - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Akcent. 
Uhřice - Kulturní dům ve 20 hod.: Obecní ples. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Knihovna v 18 hod.: Vernisáž výstavy porcelánových pane-
nek Milady Málkové. 

sobota 11. únorasobota 11. února
AKCEAKCE

V Hodoníně budou lyžařské závody
Ve Ski areálu v Hodoníně u Kunštátu se v sobotu 11. února od 12.30 hodin 
uskuteční tře   ročník závodů v obřím slalomu. Závodit se bude v kategoriích 
0 - 6 let, 6 - 9 let dívky, 6 - 9 let chlapci, 10 - 15 let dívky, 10 - 15 let chlapci, 
15 a více let ženy, 15 a více let muži. Připraveny jsou zajímavé ceny, přenos 
závodu bude promítán na velkoplošné obrazovce. Na dě   čeká doprovodný 
program, od 20 hodin se ve stanu pod sjezdovkou uskuteční Valentýnská 
disko párty. Více informací na www.skiareal-hodonin.cz.  (pš)

V Lipovci budou chutnat slivovici
Tradiční košt slivovice připravili lipoveč   zahrádkáři na sobotu 11. února do 
místní sokolovny. Kdo se chce přihlásit do soutěže o tu nejlepší, může donést 
vzorky dopoledne od 10 do 11.30 hodin. Samotný košt bude zahájen v 16 ho-
din. Porota pak vyhlásí tří nejlepší vzorky a předá ceny. K ochutnávání a hod-
nocení jsou srdečně zváni všichni příznivci slivovice a dobré nálady.  (ama)

Blansko - Zámecký park v 18.30 hod.: Valentýnské vypouštění lampionů. 
Habrůvka - Budova starého obecního úřadu v 15 hod.: Dětský karneval.
Valchov - Klubovna hasičů v 9 hod.: Masopustní průvod obcí.
Velké Opatovice - Hospoda Ho Jakobů od 6.30 hod.: Opatovské šmajd, tu-
ris  cký pochod. 

DIVADLODIVADLO
Zbraslavec - Kulturní dům v 17 hod.: Popelka, představení v podání ochot-
níků z Voděrad. 

                        plavecká část            rekreační část

Úterý 
7. 2. 1000-1730 1000-1730

Středa 
8. 2. 1000-1400 1530-2100 1030-1400 1530-2100

Čtvrtek 
9. 2. 1000-1730 1830-2100 1100-1430 1830-2100

Pátek 
10. 2. 1000-1600 1700-2100 1000-1600 1700-2100

Sobota 
11. 2. 1000-1500 1600-2100 1000-1500 1600-2100

Neděle 
12. 2. 900-2000 900-2000

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Mupe  .
Blansko ve 20 hod. Kronika.
Boskovice ve 13 hod. Hugo a jeho velký objev 3D.
Boskovice v 15 hod. Star Wars: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D.
Boskovice v 17.45 hod. Metropolitan opera live in HD: Richard Wagner/
Soumrak bohů.

PLESYPLESY
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Rybářský bál. 
Cetkovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Školský ples ZŠ Cetkovice. 
Kunštát - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Akcent. 
Šebetov - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples SDH Šebetov, hraje OSO Banda. 
Úsobrno - Obecní sál ve 20 hod.: Hasičský ples. 
Vilémovice - Obecní dům ve 20 hod.: Fotbalový ples, hraje Velvet. 

neděle 12. února neděle 12. února 
AKCEAKCE

Blansko - Katolický dům ve 14 hod.: Dětský karneval, hry, tanec, tombola. 
Boskovice - Orlovna v 15 hod.: Katolická církev v USA, beseda s P. Petrem 
Košuličem.
Velké Opatovice - Hospoda Ho Jakobů od 9.30 hod.: Oldův memoriál, tu-
ris  cký pochod. 
Velké Opatovice - Orlovna v 15 hod.: Maškarní karneval pro dě  . 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: O perníkovém dědkovi, pohádka.

KINA KINA 
Blansko v 15 hod. Velká vánoční jízda 3D.
Blansko v 17.30 hod. Mupe  .
Blansko ve 20 hod. Kronika.
Boskovice v 15 hod. Hugo a jeho velký objev.
Boskovice v 17 hod. Hugo a jeho velký objev 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Jeden musí z kola ven.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Adamov - Společenské centrum v 15 hod.: Vladimír Matoušek, plas  ky, 
Ivan Matoušek, obrazy, vernisáž výstavy. 
Blansko - Galerie Ve Věži v 17 hod.: Vernisáž výstavy prací Pavly Dvorské. 

pondělí 13. únorapondělí 13. února
AKCEAKCE

Adamov - Salonek MKS ve 14.30 hod.: Kdo si hraje, nezlobí, odpoledne sou-
těží a her pro seniory. 
Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Malování se Šárkou. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Puzzliáda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Speciální jednotka.
Boskovice v 17 hod. Hugo a jeho velký objev.
Boskovice v 19.30 hod. Hugo a jeho velký objev 3D.

úterý 14. únoraúterý 14. února
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Rozumíme si? beseda s M. Šamalíkem.
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 15.15 hod.: Valentýnské odpoledne, vý-
roba přáníček a dárků.
Boskovice - Mateřské centrum v 16 hod.: Rozmarýnkovo recyklohraní.
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Náramky z korálků, výtvarná ak  vita. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Úterní 
tancování, pro dě   od 4 let. 
Letovice - Dětské oddělení knihovny ve 13 hod.: Tvořivá valentýnská dílna, 
vyrábět se bude origami.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Speciální jednotka.
Boskovice v 19.30 hod. Nebezpečná metoda.

středa 15. únorastředa 15. února
AKCEAKCE

Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Nemoci vyššího věku, beseda se Zde-
nou Hlavičkovou. 
Blansko - Klub Ulita v 17.30 hod.: Fes  val Expediční, přehlídka fi lmů. 
Boskovice - Velká zasedací síň MěÚ v 16 hod.: Veřejné projednávání Kon-
cepce výstavby a rekonstrukce dětských a sportovních hřišť.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Herna. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Jen tak v klubu, setkání. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Jeden musí z kola ven.
Boskovice v 19.30 hod. Nebezpečná metoda.

čtvrtek 16. únoračtvrtek 16. února
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko v 16 hod.: Jakým přínosem může být 
rodičovství pro můj život i pro mou profesi, beseda. 
Blansko - Klub Ratolest v 18 hod.: Výtvarná dílna. 
Boskovice - Zimní stadion ve 14 hod.: Karneval na ledě.
Letovice - Kulturní dům v 18 hod.: Beseda se spisovatelem Tomášem Přiby-
lem na téma Historie raketoplánu.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Signál.
Boskovice v 17 hod. Signál.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Hamlet podniká.
Doubravice v 18 hod. Dluh.

pátek 17. únorapátek 17. února
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10.15 hod.: Podpora imunity zelenými potravina-
mi, beseda s Jitkou Pokornou. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 14 hod.: Kdo to ví, odpoví!, zábavná 
soutěž.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 8.30 hod.: Pá-
teční klubíčko. 

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Star Wars: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D.
Blansko ve 20 hod. Signál.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Signál.
Boskovice v 17 hod. Cesta na tajuplný ostrov 2 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Signál.

Šebetov v 19.30 hod. Dům.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Vyměřený čas.

PLESY A ZÁBAVYPLESY A ZÁBAVY
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Nemocnice Blansko, hraje Medium, 
host Tereza Kerndlová. 
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Valentýnská noc. 
Boskovice - Zámecký skleník ve 20 hod.: Ples Sociálních služeb Šebetov. 
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.. Ples Gymnázia Boskovice. 
Jedovnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Skautský ples. 
Kunštát - Kulturní dům ve 20 hod.: Šibřinky. 
Letovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples sportovců, hraje Slza Band. 
Ostrov - Sokolovna ve 20 hod.: Ples SRPDŠ, hraje Pohoda. 

VÝSTAVAVÝSTAVA

Vydejte se do galerie s průvodcem
Komentovanou prohlídku současné výstavy Tri štvrtý připravila blanenská 
galerie na pátek 17. února od 16 hodin. Na této výstavě se představují tři 
sochařky a jeden sochař ze Slovenska: Mar  na Zimanová-Matúšová, Eva Ma-
saryková, Karin Patúcová a Mar  n Kubina. Vystavená díla zájemcům přiblíží 
kurátorka a zároveň jedna z vystavujících umělkyň Eva Masaryková, která 
promluví i o tvorbě dalších vystavujících a ak  vitách, které v rámci sdružení 
Cabeza Colec  va iniciují. Více informací na www.galerie.blansko.cz.  (ama)

Blansko - Knihovna v 17 hod.: Čaj o páté s Ras  slavem, vernisáž výstavy 
k 150. výročí Smíšeného pěveckého sboru Ras  slav. 
Letovice - Galerie PEX v 18 hod.: Prodejní výstava obrazů předního sloven-
ského výtvarníka Andreje Augus  na, vernisáž.

sobota 18. únorasobota 18. února
AKCEAKCE

Boskovice - Orlovna ve 14 hod.: Společenské odpoledne s hudbou.
Černovice - Obecní sál ve 20 hod.: Maškarní ples, hraje Veselá trojka Pavla 
Kršky. 
Letovice - Restaurace Na koupališ   ve 14 hod.: Maškarní karneval, odpoled-
ne plné tance, soutěží a her. 
Vanovice - Kulturní dům v 15 hod.: Dětský karneval. 
Velké Opatovice - Sokolovna v 15 hod.: Masopustní karneval pro dě  .
Voděrady - Kulturní dům v 15 hod.: Maškarní karneval pro dě  . 

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Star Wars: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D.
Blansko ve 20 hod. Signál.
Boskovice v 17 hod. Cesta na tajuplný ostrov 2 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Signál.

KONCERTKONCERT
Blansko - Rock klub Rachot(a) v 18 hod.: The Night of Demons 23, koncert. 

PLESY A ZÁBAVYPLESY A ZÁBAVY
Blansko - Katolický dům ve 20 hod.: Ples Junáka. 
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Futurum. 
Boro  n - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples. 
Jedovnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ostatková zábava. 
Knínice - Kulturní dům ve 20 hod.: III. Ples fotbalistů, hraje MIX Boskovice.
Lipovec - Sokolovna ve 20 hod.: Ples sportovců, hraje Arcus. 
Lomnice - Sokolovna ve 20 hod.: Ples Základní školy.
Olešnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples olešnické farnos  .
Rájec-Jestřebí - Sokolovna ve 20 hod.: Rybářský ples. 
Svitávka - Sokolovna ve 20 hod.: Sokolský ples. 
Velké Opatovice - Zámecký sál ve 20 hod.: Ples SDH, hraje Naostro. 

neděle 19. únoraneděle 19. února
AKCEAKCE

Lysice - Zámecká oranžérie v 9 hod.: Otevřená oranžérie s kvetoucími ka-
méliemi. 

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Alvin a Chipmunkové III.
Blansko v 17 hod. Star Wars: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D.
Blansko ve 20 hod. Signál.
Boskovice v 17 hod. Cesta na tajuplný ostrov 2 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Signál.

pondělí 20. únorapondělí 20. února
AKCEAKCE

Blansko - Dělnický dům v 15.30 hod.: Dětský karneval. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Muž na hraně.
Boskovice v 19.30 hod. Perfect Sense.
Šebetov v 19.30 hod. Kocour v botách.

Městské lázně BoskoviceMěstské lázně Boskovice
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Obchodní 
centrum 

SAMSON 
LYSICE
nabízí na ploše

450 m2

Lysice,  ul. Zákostelí 190 
(u letního kina)

tel./fax: 516 472 190
608 876 358 

e-mail: 
s.adamek@seznam.cz

� NÁBYTEK, MATRACE
��PODLAHOVÉ KRYTINY 
� BYTOVÝ TEXTIL
� POTAHOVÉ 
 NÁBYTKOVÉ LÁTKY
� KOJENECKÉ
 A D T KÉ BO
� DÁRKOVÉ BO , 
 DEKORACE

Prodejní doba: 
PO  8-14 h,  ÚT- PÁ  8-16 h, 
SO 8-10 h

ZEAS Lysice, a.s., Družstevní 68, Lysice

www. zeasas.cz

Prodejna stavebnin, 
krmiv a hospodářských potřeb

   výroba a prodej kompletních i doplňkových krmných směsí 
 pro skot, prasata, drůbež, králíky a koně

   služby nákladní a osobní autobusové dopravy pro širokou veřejnost
   prodej pneumatik, akumulátorů, hadic z PVC a zemědělských 
plošných fólií

   šití pracovních oděvů, softshellových bund, vest, kalhot a šití 
 tzv. termoprádla

   možnost odběru obědů v našem stravovacím provozu včetně 
zajištění rozvozu

Zahradnictví
ŽIVA LYSICE

Ing. Hedvika Hor anská

� PRODEJ okrasné a ovocné 
d eviny, trvalky, 
skalni ky, vodní 
rostliny, substráty, 
chemie a další 
pot eby pro zahradu

� SLUŽBY údržba a výsadba 
zahrad v etn  
návrhu, trávníky, 
automatické závlahy, 
oplocení

Kontakt: 

tel.: 608 734 126

Dovolená v Chorvatsku! 
RIVIÉRA SEGET

TRH PRÁCE NA BLANENSKU A BOSKOVICKU

Lysice - Mateřské centrum
Jablíčko založily v roce 2008 Mar-
kéta Horáková, Marcela Šromová

y

a Zdeňka Zouharová. „K založení
mateřského centra nás dovedla
potřeba udělat něco pro své děti
a také pro všechny obyvatele Ly-
sic. Náš program se moc neliší
od jiných podobných zařízení.

Mateřské centrum Jablíčko
Halasova 102, Lysice

mc.jablicko@seznam.cz
mobil: 775 417 210

www.mcjablicko.xf.cz

Mateřské centrum připravuje zajímavé akce
Pořádáme cvičení pro děti, vý-
tvarné dílničky, kroužky pro děti, 
kurzy pro dospělé, divadla, spor-
tovní odpoledne, společné výlety 
a přednášky,“ řekla na úvod Mar-
kéta Horáková s tím, že postupem 
času se jim podařilo najít si cestu 
k většině organizací v obci. 

Velmi dobře funguje pravidelná 
spolupráce s Hospodářskou a vzdě-
lávací besídkou (Dětský karneval 
a Tříkrálová sbírka), hasiči (cyk-
lozávody), knihovnou (čtení pro 
děti, divadelní odpoledne, výsta-
vy), mateřskou školou (venkovní 
akce pro rodiny), základní školou 
(počítačový kurz, zapůjčení tělo-
cvičny), klubem seniorů (výstava 
Svatby včera a dnes), divadelním 
spolkem KLYH (představení pro 
děti), státním zámkem a Lesy ČR 
(naučná stezka).

Během necelých čtyř let fun-
gování mateřského centra se 
především díky místnímu faráři 

Slavomíru Bedřichovi podařilo vy-
tvořit kvalitní zázemí pro činnost. 
Tatínci postavili dětské hřiště na 
farním dvoře, obec získala 1. mís-
to v soutěži obec přátelská rodině 
(MC připravilo přihlášku do soutě-
že), v oboře vznikla naučná stezka 
„Procházka hraběnky Matyldy“, na 
Oulehle dětské hřiště. Dobrovolníci 
uspořádali mnoho jednorázových 
akcí, z nichž se mnohé staly tradič-
ními (cyklozávody, Ekohrátky, lou-
čení s prázdninami, Vánoční besíd-
ka aj). Týdně probíhá v mateřském 
centru více než deset pravidelných 
aktivit pro všechny generace. Bě-
hem roku 2011 se tam uskutečnilo 
5 985 návštěv (2 566 dospělých 
a 3 419 dětí).

„Na letošní rok připravujeme 
několik akcí. V neděli 19. února od 
16.30 hodin Valentýnské posezení 
s hudbou ve farním sále, příčemž 
v mateřském centru bude zajištěno 
hlídání dětí, v pátek 24. února od 

20 hodin se uskuteční Maškarní 
ples pro dospělé s kulturním pro-
gramem a bohatou tombolou. Na 
červen chystáme na zámku odpo-
ledne pro rodiny s dětmi s názvem 
Táta dneska frčí v rámci festivalu 
Concentus Moraviae, v srpnu pří-
městský tábor na téma Šmoulové 
a v lednu příštího roku zájezd do ly-
žařského střediska Kunčice. Z tra-
dičních akcí nás čekají Ekohrátky, 
výtvarné dílny (pletení z pedigu, 
malování na hedvábí, výroba korál-
ků, keramika), přednášky a besedy, 
divadelní představení, cyklovýlety, 
Loučení s prázdninami, cyklozávo-
dy a další,“ vyjmenovala Markéta 
Horáková. 

Touto cestou by ráda poděkova-
la panu farářovi Bedřichovi za to, 
že mateřské centrum může bez-
problémově fungovat v prostorách 
fary, a mnoha dalším lidem, bez 
nichž by nemohlo pracovat tak, 
jako nyní.  Pavel Šmerda

V Lysicích vyrábí chutné
bramborové lupínky

Lysice - S výrobou houskových knedlíků a bramborových lupínků
jsme začali v roce 1985 v Restauraci Na špici v Rájci-Jestřebí. Vyráběli
jsme je tehdy pod Jednotou a pro Jednotu, vzpomíná majitel fi rmy Mo-
ravia Chips Josef Libiš. „Po revoluci jsme dostali restauraci do nájmu,
pak nám ji chtěli i prodat, ale my jsme neměli zájem, takže od února
1992 jsme si zřídili svoji vlastní výrobnu v Lysicích. Letos tady slavíme
dvacáté výročí,“ doplnil.

Po celou dobu zůstávají hlavním sortimentem fi rmy houskové knedlí-
ky a bramborové lupínky. „Pouze se mění nebo rozšiřují příchutě. Dě-
láme např. kynuté houskové knedlíky vařené ve vodě a v páře, kynuté
knedlíky s ovocnou náplní (borůvková, jahodová, meruňková, povidlo-
vá), bramborové knedlíky plněné uzeným masem i přílohové. Co se týká
bramborových lupínků, rád bych podotkl, že je vyrábíme tradičním způ-
sobem, ručně smažené. Máme svého dodavatele, který pěstuje přímo pro
nás určitou odrůdu brambor, protože není možné je dělat z konzumních.
Měsíčně spotřebujeme asi sto metráků,“ vysvětluje Josef Libiš.

A jaké druhy lupínků u Libišů vznikají? Solené, česnekové, papri-
kové, slaninové, šunkové, ale i pizzové či houbové. Celkem se jedná
o dvanáct příchutí. „Největší zájem je samozřejmě tradičně o sůl, česnek 
a papriku. K tomu děláme ještě smažené krekry, jedná se o polotovar 
dovážený z Itálie a Španělska. I tady se jako v předešlých případech ří-
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díme především přáním zákazníka, takže vyrábíme různé tvary i chutě,“
uvedl Libiš. 

Podle jeho slov má fi rma, která zaměstnává čtyři lidi a několik brigád-
níků, dostatečný odbyt, kromě Moravy dokonce i na Slovensku, ale trápí
ji neustále se zvyšující náklady. „Konkurence je velká, není to tak jako
před pár lety. Musíme se „otáčet“, ale zatím se nám to daří,“ dodal Josef 
Libiš.  (pš)

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

Lysice - Mateřskou školu Lysi-
ce navštěvuje letos 64 dětí přede-
vším z Lysic, ale také z okolních
obcí – Lhoty u Lysic, Kunčiny
Vsi, Kunic, Voděrad, Krhova,
Štěchova, Lačnova a Bedřichova.
Jsou rozděleny do tří tříd – Motýl-
ků, Sluníček a Rybiček, ve všech

třídách jsou děti různého věku od 
tří do šesti let. 

„Různorodé věkové složení 
vytváří přirozené sociální pro-
středí, ve kterém se menší děti 
učí od starších, starší děti pomá-
hají malým a učí se důležitým 
sociálním dovednostem,“ řekla 

ředitelka Monika Sklářová. Ma-
teřská škola má k dispozici nově 
vybavenou a pečlivě udržovanou 
školní zahradu se dvěma písko-
višti, dřevěnými herními prvky, 
velkou trampolínou, tříkolkami, 
koloběžkami a dalším zařízením. 
Interiér mateřské školy je postup-
ně vybavován novým, moderním 
nábytkem, samozřejmostí jsou 
moderní didaktické pomůcky, 
hračky převážně z přírodních ma-
teriálů a ve všech třídách počítače 
s výukovými programy. V roce 
2010 prošla mateřská škola vel-
kou rekonstrukcí, byla vyměně-
na okna, budova byla zateplena 
a dostala novou střechu a fasádu. 
V tomto roce by mělo dojít k re-
konstrukci rozvodů vody, odpadů 
a sociálních zařízení. 

Mateřská škola realizuje vlastní 
školní vzdělávací program, zamě-
řený na environmentální výchovu 
dětí, maximální rozvoj každého 
dítěte a jeho úspěšný přechod do 
základní školy. 

Pokračování na str. 9

Lysická mateřinka připravuje děti na 
úspěšný přechod do základní školy

 Foto archiv Foto archiv

Městys Lysice
Městys Lysice se nachází v malebné krajině na

okraji Českomoravské vysočiny. Poprvé je připo-
mínán v roce 1308 s jejími prvními držiteli, pány 
z Kunštátu, kteří zde postavili středověkou tvrz,
přebudovanou později na renesanční zámek.

Kulturní a společenské dění v obci, která byla
v roce 1652 povýšena na městečko, má dlouho-
letou tradici. V roce 1871 vznikla Jednota sokolská, resp. Tělocvično 
hasičská jednota /1873/, dále čtenářsko pěvecký soubor Podhorák, 
který se později přeměnil na ochotnický divadelní soubor a aktivně 
působí dodnes.  (zpr)

Lysice - to není jen zámek, ale

Pavel Šmerda

Lysice - Jaký bude letošní rok 
v Lysicích? Jaké akce se tam 
chystají, jak bude vypadat pro-
voz koupaliště a kina, i řadu dal-
ších informací prozradil starosta 
městyse Luděk Baláč. 

Luděk Baláč: Kvůli nedostatku 
peněz máme omezené možnosti

Pane starosto, jaké investič-
ní akce máte v letošním roce 
naplánovány v Lysicích?

Budeme v podstatě navazovat 
na loňský rok. Absolutní prio-
ritou je pro nás pokračování re-
konstrukce ulice V Zahradách, 
která spočívá v úpravě vozovky, 
drobných opravách a vybudová-
ní nového jednostranného chod-
níku, což je změna proti tomu, 
jak ulice dosud vypadala. V rám-
ci rozpočtu předpokládáme úpra-
vy i některých dalších chodníků 
v obci, ale bude záležet na finan-
cích.

Jednu větší investiční akci 
jste začali už loni na koupališ-
ti?

Jedná se o stavbu nového spor-
tovního víceúčelového hřiště. 

Doufali jsme, že se nám podaří 
získat na akci dotaci, bohužel 
jsme neuspěli. Na zastupitelstvu 
jsme se ale rozhodli, že chceme 
prostředí koupaliště návštěv-
níkům ještě více zatraktivnit. 
Dosud se tam dělaly jen práce, 
které nebyly příliš vidět, ale jsou 
bohužel nutné. Ještě přesně neví-
me, jaký bude mít hřiště povrch, 
každopádně nejpozději do konce 
května je chceme mít hotové. 

Jak bude letos vůbec vypadat 
provoz koupaliště?

Podobně jako loni. O chod se 
budeme starat sami, restauraci 
bude mít nový nájemce. Žádné 
větší změny co se týká provo-
zu neplánujeme, otevřít chceme 
s ohledem na počasí poslední ví-
kend v červnu na lysickou pouť. 

Hodně se diskutuje o budouc-
nosti kina. Jaké máte záměry?

Po dohodě s provozovatelem 
k žádným změnám v letošním 
roce nedojde. V poslední době 

jsme tam provedli oplocení areá-
lu, aby byl chráněn před vanda-
lismem, opravili jsme promítací 
plochu. Co se týká budoucnosti, 
situace je nejasná. Víme o tom, 
že vše směřuje k digitalizaci, což 
by představovalo nemalé inves-
tice. A při vší úctě na to asi mít 
nebudeme. Zájmem obce je udr-
žet kino co to půjde, ale určitě 
se nebudeme pouštět do žádných 
megalomanských plánů. 

Co sportovní areál v lysické 
oboře, který je využívaný jen 
v zimním období a jeho provoz 
tak závisí čistě na počasí? 

V rozpočtu máme částku na 
zajištění provozu pro veřejnost, 
v průběhu letošního roku se chce-
me domluvit na převzetí areálu 
do našeho majetku tak, abychom 

se o něj mohli starat. Co bude dál, 
nejsem schopen v tuto chvíli říct. 
Další plány nemáme, když není 
„kde brát“, je to složité. 

 Pokračování na str. 9

Historická podoba náměs   v Lysicích. Foto archivHistorická podoba náměs   v Lysicích. Foto archiv
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Lysice - Počátky knihovnické 
činnosti v Lysicích jsou spojeny 
s rozvojem spolkového života v 60. 
letech 19. století. V roce 1867 byla 
založena čtenářská beseda, která se 
stala základem obecní knihovny 
zřízené roku 1920. Umístění našla 
v budově radnice. Vedl ji dělník 
a milovník knih Karel Jašek. Za 
2. světové války byla knihovna 
přestěhována do místního hostince. 
V roce 1950 byl knihovníkem jme-
nován Antonín Opluštil. Knihov-
na byla přestěhována do budovy 
bývalé školy. V roce 1964 byl po 
rekonstrukci slavnostně zahájen 
provoz. Pod vedením pana Opluš-
tila získala knihovna v soutěži Bu-
dujeme vzornou lidovou knihovnu 
nejvyšší ocenění – Štít. 

V roce 1972 proběhla profesio-

nalizace knihovny a z místní lidové 
knihovny se stává knihovna stře-
disková. Knihovnu vedla do roku 
1975 Jiřina Opluštilová. V tomto 
roce nastoupila na její místo Jitka 
Severová. V roce 1993 se zřizova-
telem knihovny stává Obec Lysice. 
V roce 2006 získala knihovna za 
dlouhodobou mimořádnou aktivi-
tu při organizování společenského 
života v obci významné ocenění 
v soutěži Knihovna roku.

Knihovna úzce spolupracuje 
s mateřskou i základní školou, 
pořádá besedy pro dospělé přede-
vším na téma cestování a zahrada, 
pro děti kromě besed o knihách 
a spisovatelích od roku 2003 i Noc 
s Andersenem. V roce 2005 byla 
zavedena tradice Pasování prvňáč-
ků na čtenáře.

Pro veřejnost je knihovna ote-
vřena tři dny v týdnu - celkem 
14 hodin. Fond knihovny činí 
20 657 svazků knih. Odebírá-
me 17 titulů časopisů, máme 
267 čtenářů (z toho mládeže 68). 
V loňském roce si čtenáři půjčili 
11 183 knih a časopisů. Přírůs-
tek knih (nákupem a dary) činil 
416 svazků. Pro veřejnost jsou 
v knihovně k dispozici dva počí-
tače s přístupem na internet. Loni 
tuto možnost využilo 262 uživate-
lů. Uspořádali jsme 47 besed. Ve 
výstavní místnosti knihovny pořá-
dáme pravidelné výstavy. Knihov-
na úzce spolupracuje s mateřským 
centrem Jablíčko a také s klubem 
seniorů. V naší knihovně byl zří-

zen koutek pro maminky s dětmi 
– Family point. 

V letošním roce plánujeme uspo-
řádání následujících výstav: Za 
horizontem viděného – umělecká 
fotografi e Gabriely Habrom-Ro-
kosz a počítačová grafi ka Danuše 
Sztablové, koláže - Petr Žižka, 
keramika - Naděžda Gajdová, ke-
ramika - klienti charitního zařízení 
Pěkná modrá, obrazy – Drahoslav 
Macek, obrazy – Luboš Plachý, vá-
noční výstava. 

Srdečně vás zveme jak na uve-
dené akce, tak i do naší knihovny, 
která vám nabízí množství pěk-
ných knih a klidné prostředí.

Jitka Severová, 
vedoucí knihovny

Knihovna nabízí více než dvacet tisíc svazků

Pokračování ze str. 8
Podobné je to asi i v případě 

sokolovny, kterou jste loni pře-
vzali do svého majetku...

Přesně tak. Ani u sokolovny 
není nic nového. Letos se tam 

uskuteční dva plesy, nacvičují tam 
divadelníci, takže alespoň nějaký 
život se tam odehrává, ale co bude 
dál, nevím. Nedělám si iluze, že 
bychom v současné době dosáhli 
na nějakou větší dotaci. Budeme 

rádi, když budovu udržíme v pro-
vozuschopném stavu. 

Jak to tak slyším, hlavní téma 
letošního roku budou, jak jinak, 
peníze, peníze, peníze?

Krize dopadá na každého. I na 
obce. Je to čím dál složitější. Už 
loni to bylo hodně napnuté, letos 
je to ještě markantnější. Uvidíme, 
co bude, ale prognózy nevypadají 
vůbec dobře.

Luděk Baláč: Kvůli nedostatku peněz...

Pokračování ze str. 8
Tyto cíle v každodenní práci 

s dětmi naplňují kvalifi kované 
učitelky, velmi důležitá je však 
také kvalitní spolupráce s rodiči, 
partnery a zřizovatelem. 

„Snažíme se o to, aby se rodiče 
maximálně podíleli na činnosti 
školky, umožňujeme jim plánovat 
společné akce, které pořádáme 
několikrát ročně. Ve spolupráci 
s rodiči organizujeme pro rodiče 
a předškolní děti kroužek Před-
školák, zaměřený na kvalitní 
přípravu dětí do ZŠ. Pozornost 
věnujeme také dětem s vada-
mi řeči, o které se stará logoped 
a logopedická preventistka. Kaž-
doročně pořádáme pro nově na-
stupující děti a jejich rodiče adap-
tační kroužek Klubíčko, který jim 
usnadňuje přechod z rodiny do 
mateřské školy. Od září spolupra-
cujeme s agenturou Zuzu, která 
realizuje v MŠ kroužek angličti-

ny pro předškoláky, v zimě s ly-
žařskou školou Snowmanschool, 
která přihlášené děti vozí na svah 
do Olešnice a učí je základům ly-
žování,“ vyjmenovala ředitelka 
školky.

V mateřské škole se snaží o to, 
aby program byl pro děti celý 
rok pestrý. Každý týden chodí 
předškoláci cvičit do tělocvičny 
základní školy, často navštěvují 
1. třídy i družinu, učí se kladné-
mu vztahu k literatuře při pravi-
delných návštěvách knihovny. 
Několikrát ročně děti navštěvují 
Divadlo Radost v Brně, školka 
využívá pozvání paní kastelánky 
k prohlídkám lysického zámku. 
Dětmi oblíbené jsou školní výlety 
a slavnosti na zahradě MŠ. 

„Letošní zápis do MŠ Lysice 
proběhne 1. týden v dubnu, přes-
ný termín bude zveřejněn po do-
hodě se zřizovatelem. Děti budou 
přijímány podle předem stanove-

Lysická mateřinka připravuje...
ných kritérií, přednost budou mít 
předškoláci a děti bydlící v Lysi-
cích. U nejmladších dětí přihlí-
žíme také k zaměstnání rodičů,“ 
dodala Monika Sklářová. Veškeré 
informace o školce naleznete na 
adrese www.ms-lysice.cz.  (pš)

Pavel Šmerda

Lysice - Zásadní novinku při-
pravuje na letošní rok Státní zá-
mek v Lysicích. Zámecká zahrada 
se pro návštěvníky otevře už na 
začátku sezony, tedy od 31. břez-
na, a zájemci si ji budou moci pro-
hlédnout až do do konce října. 

„Co se týká akcí, máme jich le-
tos připraveno celou řadu. Kromě 
již tradičních květinových výstav, 
koncertů a nočních kostýmova-
ných prohlídek bych ráda vy-
zdvihla květnovou Svatební show, 
červnový dětský den s Mateřský-
mi centry či červencový rytířský 
turnaj. Návštěvníci budou mít také 
možnost zažít netradiční prohlídky 
zámku vedené kastelánkou, či pro-
hlídky, které je zavedou do prostor 
jinak nepřístupných, třeba na půdu 
či do sakristie zámecké kaple. Po-
dobné prohlídky má připravené 
i zámecký zahradník,“ prozradila 
kastelánka Martina Medková-Ru-
dolfová s tím, že intenzivně pracují 

Martina Medková-Rudolfová: Ráda bych návštěvníky pozvala na řadu zajímavých akcí

Zahrada bude otevřena od konce března

Dominanta. Lysický zámek každý rok navš  ví desítky  síc lidí. 
 Foto Pavel Šmerda

Únor:  19. 2. Otevřená oranžérie s kvetoucími kaméliemi
Březen:  31. 3. Zahájení sezony 2012
Duben:  5. - 9. 4. Jaro na zámku, tradiční výstava kvě  n a aranžmá
  8. a 9. 4. Otevřené skleníky a oranžérie zámeckého zahradnictví
  21.- 22. 4. Od sklepa až na půdu, speciální prohlídky zámku 
Květen:  5. 5. Hradem, zámkem s kastelánem, prohlídka vedená kastelánkou  
 26. 5. Svatební show, svatby a vše co k nim patří 
 27. 5. Přehlídka svatebních ky  c 
Červen:  2. a 3. 6. V zahradách, komentovaná prohlídka o vývoji zámecké 
 zahrady
  3. 6. Koncert Mezinárodního hudebního fes  valu Concentus 
 Moraviae
 17. 6. Táta dneska frčí, dětský den s Mateřskými centry
  29. 6. Tradiční zámecká veselice
  30. 6. a 1. 7. Zámecké férie, kostýmované prohlídky
  30. 6. Noční kostýmované prohlídky 
  1. 7. Ry  řské klání a ry  řský turnaj 
Červenec:  21. 7. Kostýmované noční prohlídky zámku 
  7. a 14. 7. Noční procházky zámeckým parkem 
Srpen:  4. a 18. 8. Kostýmované noční prohlídky zámku
  11. 8. Noční procházky zámeckým parkem
  Výstava obrazů a plas  k Olbrama Zoubka
Září:  1. 9. Hradozámecká noc, večerní kombinované prohlídky zámku 
 s nočními procházkami zámeckým parkem
  1.- 2. 9. Rozmanitos   jiřin, kvě  nové aranžmá z jiřin v zámeckých 
 prostorách a pěs  telská přehlídka odrůd jiřin v sala terreně 
Prosinec:  1. a 2. 12. Advent na zámku, prohlídky vánočně vyzdobeného 
 zámku, výstava vánočních ozdob a dekorací, vánoční dílna
 25. a 31. 12. Vánoční prohlídky
 Výstavy v renesančním salónku 
Duben:  Ze života na zámku, výstava Lenky Benešové
Květen:  Umělci regionu, dřevořezba a obrazy
Červen:  Obrazy Magdalény Říčné
Červenec a srpen:  Obrazy a plas  ky O. Zoubka
Září a říjen:  Snímky kvě  nových aranžmá Veroniky Skálové

Zámecké akce v roce 2012

také na přípravě výstavy ve velké 
výstavní síni předzámčí. Současně 
probíhají i jednání o fi nancování. 
Pokud vše dobře dopadne, těšit 

se mohou milovníci historických 
zbraní.

Co se týká investic, ke konci 
loňského roku byla díky mimo-

řádné dotaci dokončena obnova 
dřevěné pergoly v zahradě zámku. 
„Plánovali jsme pokračování v ob-
nově klasicistních sloupů koloná-
dy. Bohužel prioritu musí dostat 
řešení nálezu dřevokazné houby 
v severním křídle hlavní zámec-
ké budovy. Sanace těchto prostor 
bude náročná nejen fi nančně, ale 
i časově. Věřím, že se nám podaří 
nahradit návštěvnické veřejnos-
ti uzavření dvou místností, které 
byly součástí trasy 1. patrem zám-
ku. Místo toho do ní zahrneme se-
verní schodišťovou halu. V první 
polovině roku očekáváme netrpě-
livě zprávu z Bruselu, jestli jsme 
uspěli se žádostí o získání grantu 
z Programu Cultur, jenž by zajistil 
restaurování interiérů sala terreny 
s iluzivní barokní výmalbou,“ do-
plnila kastelánka. 

Jak prozradila, ke zvýšení 
vstupného v Lysicích v žádném 
případě nedojde, a to ani kvůli 
změně DPH. „Naše dlouhodobá 
strategie není ve zvyšování vstup-
ného, ale v zajímavé nabídce, která 
má veřejnost k návštěvě lysického 
zámku přivést, a to i několikrát do 
roka. To souvisí i s poskytováním 
kvalitních služeb a zázemí pro 
návštěvníky, aby se k nám vraceli 
a doporučovali návštěvu našeho 
památkového objektu dalším,“ 
dodala Martina Medková-Rudol-
fová. Více informací zájemci na-
jdou na internetových stránkách 
www.zameklysice.cz.
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Labutí jezero po Paměticku
Plesová sezona je v plném proudu. Plesy mají hlavně na vesnici mno-

haletou historii. Kdysi to bývaly bály. Svůj tradiční ples uspořádali o mi-
nulém víkendu i hasiči v Paměticích. Přesto, že se počasí proti nim jaksi 
spiklo (doslova se čerti ženili), byl kulturní dům slušně zaplněn. Stává se 
tradicí, že místní ženy a děvčata nacvičí a předvedou nějakou kulturní 
vložku. Letos se pustily i do baletu. Tím se vysvětluje neobvyklý název 
tohoto článku. Myslím, že autor stejnojmenného baletu Čajkovskij, ani 
Vlastimil Harapes, by naše baletky i jednoho baleťáka nezatratili. Zpes-
třením byla rovněž bohatá tombola, do které přispělo téměř pět desítek 
sponzorů - příznivců našich hasičů. Bohaté občerstvení se stává nezbyt-
nou součástí všech větších akcí u nás. Hasiči opět dokázali, že umí nejen 
dobře pracovat, ale se i dobře bavit.  František Staněk

My tři králové jdeme… 
O tom, že jméno Melantrich nemusí být jen testová otázka z učiva dě-

jepisu či literatury, se v těchto dnech díky výstavě Česká bible a Jiří Me-
lantrich z Aventina přesvědčují žáci ZŠ Boskovice nám. 9. května v Mu-
zeu Boskovicka. Výstava názornou a srozumitelnou formou přibližuje 
dějinný příběh izraelského lidu, vznik Písma svatého a jeho překladů od 
nejstarších dob až po Jeruzalémskou bibli z roku 2009.

Postupně vás seznámí s okolnostmi vynálezu knihtisku a životem a dí-
lem renesančního tiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina, 
jehož některé významné tisky jsou součástí výstavy. Žáci mají zároveň 
možnost připomenout si uplynulé sváteční dny vstupem do Vánočního 
příběhu v poslední části expozice, v němž se za pomoci ředitelky muzea 
Dagmar Hamalové v roli průvodkyně mohou aspoň na chvíli stát Pan-
nou Marií, sv. Josefem, mudrci z dalekých krajin, prostými betlémskými 
pastýři či dokonce ovečkami a dalším hospodářským zvířectvem.

Pak už nezbývá než za zpěvu koledy My tři králové poděkovat orga-
nizátorům výstavy, vydat se zpátky do školních lavic a pustit se do vypl-
ňování připraveného pracovního listu, jehož úkoly každému pomohou 
získané poznatky utřídit, zpracovat a uchovat pro další studium. 

 Jana Svobodová, ZŠ Boskovice nám. 9. května

Máme šikovné němčináře
Účastníci školního kola olympiády v německém jazyce, žáci a žákyně 

VII.A a IX.A, byli výborně připraveni, prokázali velmi dobrou slovní zá-
sobu, výslovnost i pohotovost při řešení jazykových situací. 

V mladší kategorii obsadila 1. místo Klára Buchlovská, 2. místo pa-
tří Pavlovi Buchlovskému a 3. místo si shodným počtem bodů rozdělily 
Renata Fleková a Iva Součková. Vítězství ve starší kategorii patří Mar-
tině Kopecké, 2. místo Zuzaně Řehůřkové a 3. místo Veronice Šnajdrové.  
Oběma vítězkám přejeme hodně úspěchů při reprezentaci školy v okres-
ním kole. Věra Skoupá, ZŠ Blansko, Erbenova 13

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek v Blansku

Okresní organizace Svazu tělesně postižených Blansko provozuje 
půjčovnu kompenzačních pomůcek jak pro svoje členy, tak i pro ostatní 
zdravotně postižené. Výdej pomůcek je v kanceláři okresní organizace 
v Čapkově ulici číslo 6 v Blansku po dohodě. 

Zájemci se mohou hlásit v pondělí, středu a pátek od 9 do 12 hod 
v kanceláři OO STP v Seifertově ulici číslo 5 (budova OSSZ) 1. patro, 
dveře č. 106, telefon 516 411 117. Jedná se o vozík mechanický a elek-
trický, skútr, polohovací postele, přenosné rampy, nemocniční stolek, 
chodítka, magnety.  Jiří Štěp, sociální pracovník OO STP Blansko

Dětský maškarní karneval
V sobotu 28. ledna se v sokolovně ve Svitávce konal Dětský maškarní 

karneval. Tématem letošního karnevalu byla pohádka. 
Organizátorky – členky Ochotnického divadla Svitávka, se převlék-

ly za pohádkové postavy a děti musely uhodnout, jaké postavy a z jaké 
pohádky představují. Tak se postupně představila Královna Koloběžka 
první, která přijela za doprovodu písničky ze stejnojmenné pohádky na 
koloběžce. Z pohádky Princezna ze mlejna se nám předvedl vodník, který 
měl připravenou i vodnickou soutěž Rybičky, rybičky – vodníci jedou. 

Co by to bylo za pohádku, kdy tam nebyla princezna! Navštívily nás 
dvě princezny. Šíleně smutná princezna a Šípková Růženka, která usnula 
a s ní všichni návštěvníci karnevalu. Nakonec byla Růženka vysvoboze-
na polibkem, takže karnevalové veselí mohlo pokračovat. Nechyběla ani 
královna z pohádky O princezně, která ráčkovala. S ní si mohly děti vy-
zkoušet hraní s barevným padákem. Na děti čekala netradiční promená-
da v maskách a to v podobě „podlézačky“, která se postupně snižovala. 
Své taneční schopnosti si mohli všichni vyzkoušet s děvčaty z Dětského 
divadelního kroužku. 

Všechny masky byly moc krásné, takže odborná porota měla těžkou 
práci. Nakonec vybrala čtyři nejhezčí masky. Hellou Kitty, Rodina Shre-
kova, Mašinka Tomášek a Robot Walle. Za všechny soutěže a úkoly do-
staly děti sladké odměny. 

Děkujeme všem zúčastněným za hojnou návštěvu a těšíme se na setká-
ní s vámi na dalším maškarním…, tentokrát pro dospělé, který se bude 
konat v sobotu 17. března 2012 od 20 hod. v místní sokolovně.

 Miroslava Holasová, Ochotnické divadlo Svitávka

Tradice úspěšně pokračuje
První pololetí školního roku mají všichni žáci zdárně za sebou. Úterý 

31. ledna nebylo však jen obyčejným školním dnem pro prvňáčky černo-
horské školy. Již tradičně se tento den uskutečňuje slavnostní pasování 
žáků první třídy, na žáky základní školy a předává se jejich první vy-
svědčení.

Na tuto významnou událost v životě školáka nezapomněli ani současní 
deváťáci, kteří „pololetní“ odpoledne připravili a zrealizovali. Výsled-
kem jejich snažení bylo uvedení divadelního představení vtipné pohádky 
Princezna ze mlejna. Veselý příběh s pohádkovými postavami se líbil 
každému a všichni velmi ocenili výborné herecké výkony našich žáků. 
Slavnostního pasování se ujal milostpán ze zámku, paní učitelka pře-
dala netrpělivě očekávané první vysvědčení a dárek na památku - knihu 
s věnováním. Po ofi ciální části následovala bohatá hostina, při níž se 
ochutnávaly samé dobroty. Vyměřený čas se pomalu naplňoval a nikomu 
se nechtělo odcházet. Ať už to byly děti, jejich rodiče i prarodiče, kteří 
tuto příležitost využili k přátelskému vyprávění a vzpomínání.

Deváťáci se stali na toto odpoledne věrnými průvodci svých nejmlad-
ších nástupců. Doufejme, že tomu bude i nadále! Všichni se shodli na 
tom, že se celé odpoledne velmi vydařila a tuto tradici si připomeneme 
zase za rok.  Iva Třetinová

Ve škole si připomněli Den 
památky obětem holocaustu
V pátek 27. ledna jsme si v ZŠ Jedovnice, v hodině dějepise v 9. roční-

ku, připomenuli Den památky obětem holocaustu a předcházení zločinů 
proti lidskosti. Holocaust = označení pro systematické a státem provo-
zované pronásledování a hromadné vyvražďování osob označených jako 
Židé, prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci v době 2. světo-
vé války. Během holocaustu bylo vyvražděno kolem šesti milionů Židů.

V hodině dějepisu jsme s paní učitelkou Štěpánkovou zhlédli dokumen-
tární fi lm Olgy Sommerové Sedm světel. Sedm světel znamená sedm svící 
na sedmiramenném židovském svícnu zvaném menora, jež se zapaluje 
za odříkávání modlitby za oběti holocaustu. Šest židovských pamětnic 
vypráví o době, kdy je nacistické Německo, jako příslušnice nepřátelské 
rasy, odvezlo do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Všechny dámy na tyhle časy vzpomínají jako na nejhorší období svého 
života, které by už určitě nechtěl nikdy nikdo zažít. Všichni, kdo se do-
stávali do koncentračních táborů, každý měl jen jedno přání - zůstat se 
svou rodinou...

Náš názor je takový, že určitě bychom v takové době nechtěli žít a ne-
známe člověka, kterému by se tahle doba líbila. Nejtěžší to měli Židé. 
Obdivujeme tyhle paní, jak mohly přežít, my bychom se zhroutili jenom, 
když bychom viděli mrtvá těla. Mají náš velký obdiv.

 Jan Svoboda, Jan Matuška, žáci 9. ročníku

Celostátní soutěž v účetnictví 
Dne 24. a 25. ledna 2012 se uskutečnil již 6. ročník celostátní soutěže 

v účetnictví „Má dáti, Dal“ pořádaný Soukromou vysokou školou ekono-
mickou a Obchodní akademií a jazykovou školou Znojmo.

Jedná se o celorepublikovou vědomostní soutěž určenou především 
pro žáky čtvrtých ročníků obchodních akademií a ekonomicky zaměře-
ných středních škol. Do Znojma si v letošním roce přijelo ověřit své zna-
losti celkem 122 studentů z 62 středních státních i soukromých škol z celé 
republiky. Konkurence byla tedy opravdu vysoká a o konečném umístění 
jednotlivých žáků tak rozhodovaly pouhé desetiny bodu. O prestiži celé 
akce vypovídá i fakt, že 82 % všech zúčastněných prokázalo nadstan-
dardní schopnosti v okruzích účetnictví. Naši školu, Obchodní akademii 
a Střední zdravotnickou školu Blansko, jsme reprezentovaly my - stu-
dentky třídy O4 Sabina Flídrová a Dominika Krejčířová.

První den jsme absolvovaly čtyřhodinový praktický písemný test. Ten 
se skládá z pěti oddílů a zahrnuje veškeré znalosti z oblasti fi nančního 
účetnictví a daní. Součet bodů tohoto bloku poměrně ovlivní celkový vý-
sledek, nicméně o konečném vítězi je rozhodnuto až druhý den, kdy se 
ještě píše test na počítači trvající 75 minut. Tato část se skládá ze 100 
otázek. U každé je na výběr ze čtyř odpovědí, z toho jedna až čtyři mohou 
být správné.

I přes obtížné zadání obou testů se nám podařilo obstát ve velké kon-
kurenci a porazily jsme i soutěžící z poměrně významných škol z Prahy, 

Ostravy či místní obchodní akademie Znojmo. Konečným ziskem 121,7 
bodů se Dominika Krejčířová vyšplhala na celkovou 30. příčku a s 118,1 
body Sabina Flídrová na 44. příčku.

Kromě jednotlivců se vyhlašuje i pořadí škol. Díky celkovým výsled-
kům jsme se zařadily s průměrem 119,9 na 18. místo z 62 škol z celé 
republiky, což je velmi pěkný výsledek. 

A i když jsme neobsadily přední příčky, odnesly jsme si ze Znojma pěk-
né zážitky a především cenné znalosti. Už samotná příprava a následné 
absolvování této soutěže je totiž pro nás velkou zkušeností na blížící se 
praktickou maturitní zkoušku, kterou završíme čtyřleté studium na ob-
chodní akademii.  Dominika Krejčířová a Sabina Flídrová, 

 4. roč. Obchodní akademie Blansko

Turnaj v mariáši vyhrál Skoček
Devátého. ročníku Litovel cupu Pohora 2012 v mariáši se v sobotu 

28. ledna zúčastnilo přes třicet „karbaníků“. První místo z loňska obhá-
jil Jaroslav Skoček z Drnovic před Lubošem Pečínkou z Boskovic a Pav-
lem Luterou z Úsobrna.  Foto archiv

V rájecké knihovně chystají
výstavu porcelánových panenek

Když se řekne sbírka, lidé si představí např. sbírku známek, autíček, 
zvonečků, pohlednic – pamatujete za totality mánii céček? A sbíraly se 
i jiné věci – ale sbírka panenek? Někdo si jistě řekne, dospělá a panenky, 
to je trošku divné, ne? Ale tak jako jiní sbírají jiné, často by se zdálo 
nesmyslné věci, já sbírám panenky.

První panenku jsem dostala od kolegů v kanceláři k narozeninám, asi 
před 15 léty. Protože mám velmi pozitivní vztah k módě a pěkným věcem, 
byl tento dárek první inspirací a podnítil moje rozhodnutí panenky začít 
sbírat.

Myslím, že pro většinu sběratelů je to relaxace a únik z reality všední-
ho dne, často i návrat do dětských let. Moje sbírka čítá kolem 200 kusů 
panenek různé tématiky, velikosti, materiálů a zemí původu. Můžete si 
prohlédnout panenky z Polska, Litvy, Indie, Ukrajiny, Německa, od veli-
kosti několika centimetrů až do 1,2 m. Většina panenek má porcelánovou 
hlavu, nohy a ruky, tělíčko je textilní. Některé kousky jsou vyrobeny také 
z vinylu, panenky z Běloruska např. z přírodního lnu. Na hlavičkách mají 
někdy lidské vlásky, ručně malované obličeje, mají výrobní certifi káty, 
ale i jména. V mé sbírce najdete panenky, které ztvárňují děti, historic-
ké postavy – Marie Terezie v korunovačním obleku, fi lmové postavy – 
Ronya-dcera loupežníka, postavy z románů – Anna Karenina, panenky 
v lidových krojích, ale také babičku s dědečkem nebo jeptišku. Pokud 
bychom počítali v penězích, moje sbírka co do hodnoty není v současné 
době nijak zvláště cenná, pro mě má však zvláštní hodnotu, a někdy za 
100 let – možná - jestli se dochová, hodnotu jistě získá. 

Každé narozeniny, Vánoce a výročí se těším na nové a nové panenky – 
je to pro mě nejlepší dárek a jiný už vlastně ani nečekám. Je pravda, že 
panenky okupují již polovinu našeho rodinného domu a všichni členové 
naší rodiny je musí tolerovat, ale já se stále těším na další a další kousky. 
Pokud třeba někomu z vás doma leží panenka, i ve špatném stavu, určitě 
ji nevyhazujte, ráda se jí ujmu.

Přijďte se proto podělit o moji radost do rájecké knihovny. Vernisáž 
výstavy se koná 10. 2. v 18 hodin a výstava potrvá do 1. 3. 2012.

 M. Málková
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SOŠ�a�SOU�Blansko
škola moderních technologií

Nabídka�vzdělání�od�1.9.2012
Možnost případného přechodu mezi 4-letými a 3-letými obory umožní každému žáku 
získat doklad o středním vzdělání a úspěšný rozvoj podle jeho schopností

4�LETÉ�STŘEDNÍ�VZDĚLÁNÍ�S�MATURITOU
26-41-L/01 INFORMAČNÍ�TECHNOLOGIE�V�ELEKTROTECHNICE
-�splňuje vyhlášku č. 50/1978 Sb.
23-45-L/01�PROGRAMÁTOR�CNC�STROJŮ�
- rozšířená výuka programování CNC strojů pomocí PC
Žákům�maturitních�oborů�umožníme�zapůjčení�vhodných�notebooků�po�dobu�studia.

3�LETÉ�STŘEDNÍ�VZDĚLÁNÍ�S�VÝUČNÍM�LISTEM
26-51-H/01 ELEKTROMECHANIK 
26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD - stipendium až 12.000,- Kč
23-52-H/01 NÁSTROJAŘ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ 
- svářečský průkaz zdarma v hodnotě až 12 000,- Kč
- stipendium až 12 000,- Kč
65- 51- H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, KUCHAŘKA - SERVÍRKA 

 NÁSTAVBOVÁ STUDIA
Pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnických, strojírenských a gastronomických
26-41-L/52  PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA – dvouleté denní NS
23-43-L/51  PROVOZNÍ TECHNIKA – dvouleté denní NS
65-41-L/51  GASTRONOMIE – tříleté dálkové studium

Moderní technologie v SOŠ a SOU Blansko jsou podpořeny z fondů EU 
v celkové výši 64 mil. Kč.

Ubytování�I.�kategorie�– dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením – cena 1  000,- Kč/měsíc 
Přihlášky�ke�studiu�a�virtuální�prohlídka�školy�na�www.sosblansko.cz, 

adresa:�Blansko,�Bezručova�33

Návštěva�školy�je�možná�individuálně�v�jakýkoliv�termín�
po�telefonické�dohodě.

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

Střední�odborná�škola�a�Střední�odborné�učiliště�
Masarykova�škola�práce

Tyršova 500, 679 61 Letovice
Tel.: 516 474 878, Fax: 516 474 879, e-mail: info@stredni-skola.cz, www.stredni-skola.cz

Nabízíme�pro�školní�rok�2012/2013�vzdělávání�v�těchto�oborech:

1. Čtyřleté obory s maturitní zkouškou
• 36-47-M/01 Stavebnictví 
• 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

2. Tříleté obory s výučním listem 
• 33-56-H/01 Truhlář(ka)
• 36-67-H/01 Zedník

3. Dvouleté denní nástavbové studium (určeno absolventům 3-letých oborů)
• 64-41-L / 51 Podnikání 

POZOR�-�NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
K�1.�7.�2012�dochází�ke�sloučení�

Střední�uměleckoprůmyslové�a�technické�školy�Velké�Opatovice
s�naší�školou,�výuka�všech�oborů�bude�od�1.�9.�2012�probíhat�v�Letovicích.�

Tato�škola�nabízí�obory:
1. Čtyřleté obory s maturitní zkouškou

• 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – 2. kolo - přihláška do 13.4.2012
• 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – 2. kolo - přihláška do 13.4.2012
• 26-42-L/01 Mechanik elektrotechnik (silnoproud) – přihláška do 15.3.2012

2. Tříleté obory s výučním listem 
• 82-51-H/04 Umělecký keramik – 2. kolo - přihláška do 13. 4.2012
• 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud – přihláška do 15.3.2012

3. Tříleté dálkové nástavbové studium (určeno absolventům 3-letých oborů)
• 64-41-L/51 Podnikání – přihláška do 20. 3. 2012

Podrobnější�informace�získáte�na�adrese: http://www.ssupt.cz

Ke sloučení dojde k 1. červenci 
tohoto roku, jako nástupnická orga-
nizace je určena letovická škola. Bě-
hem letních prázdnin bude do Letovic 
přestěhováno zařízení a vybavení po-
třebné pro výuku oborů stávající opa-
tovické školy, do Letovice také přejde 
většina jejích pedagogických pracov-
níků. Od 1. 9. 2012 bude probíhat vý-
uka všech oborů v Letovicích. Od 1. 
7. 2012 ponese sloučená škola název 
„Masarykova střední škola Letovice“. 

Přijímací řízení probíhá do data 
sloučení na obou školách samostatně, 
tzn. uchazeči podávají přihlášky do 
příslušných oborů na stávající školy 
a ředitelé těchto škol také rozhodují 
o přijetí. Pokud bude přijímací řízení 
probíhat ještě po 30. 6. 2012, přihláš-
ka se bude podávat již na Masarykovu 
střední školu Letovice, a to do všech 
oborů stávajících škol. Počty přijí-
maných žáků do jednotlivých oborů 
a kritéria pro přijetí jsou uvedeny na 
internetových stránkách škol: www.
stredni-skola.cz , www.ssupt.cz.

Uchazeče je také třeba upozornit na 
to, že v důsledku přijaté novely škol-
ského zákona dochází k některým změ-

SOŠ�a�SOU�–�MŠP�Letovice�a�SŠUPT� 
Velké�Opatovice�–�termín�sloučení�se�blíží…

Naši čtenáři již byli informováni o sloučení uvedených škol. Vhledem k opakujícím se dota-
zům rodičů žáků posledních ročníků základních škol, zopakujme stručně základní informace:

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
(2 TŘÍDY PO 30 ŽÁCÍCH)

Charakteristika oboru:
●	obor	vhodný	pro	dívky	i	chlapce
●	nízká	nezaměstnanost	absolventů
●	uplatnění	absolventů	v	lůžkových	
	 i	ambulantních	zdravotnických	zařízeních
●	velké	možnosti	pomaturitního	vzdělávání	
	 (VŠ	a	VOŠ)

Co nabízíme:
●	moderně	vybavenou	školu
●	vlastní	domov	mládeže	a	školní	jídelnu
●	praktické	vyučování	ve	svitavské	nemocnici	
	 a	kojeneckém	ústavu
●	masérský	kurz	pro	získání	živnostenského	listu
●	výuku	anglického,	německého	nebo	
	 ruského	jazyka

Požadavky k přijetí:
●	podání	přihlášky	do	15.	března	2012
●	potvrzení	o	zdravotní	způsobilosti
●	vykonání	přijímací	zkoušky	
●	k	přijetí	v	1.	kole	je	třeba	získat	33	bodů
	 ze	130	možných
●	pro	zájemce	se	konají	7.	března	přijímačky	nanečisto

Studium ve školním roce 2012/13

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 
(53-41-M/01)

Těšíme se na Vás!!!
Kontakt a další informace: e-mail: skola@szs.svitavy.cz, tel.: 461 535 100

www.szs.svitavy.cz

Střední zdravotnická škola, 
Purkyňova 256, 568 02 Svitavy 
www.szs.svitavy.cz

SOŠ a SOU, Blansko
škola moderních technologií

Proč škola moderních technologií a 
co to znamená? Pro naši školu to před-
stavuje trvalé úsilí o rozvoj s  využitím 
moderních technologií jak v teoretické, 
tak i v praktické výuce. K tomu však 
současně patří naše dlouhodobé úsilí o 
vytváření příznivých sociálních vztahů 
mezi žáky navzájem a mezi žáky a pe-
dagogy.

Nové technologie se promítají do 
všech oborů, nejvíce však do poma-
turitních „Programátor CNC strojů“ a 
„Informační technologie v elektrotech-
nice“.

Využívají je ale i studenti tříletých 
oborů s výučním listem Elektrikář a Ná-
strojař a také studenti nástavbového 
studia v oborech „Provozní technika“, 
„Provozní elektrotechnika“ a „Gastro-
nomie“.

Pro� zajištění� finančních� prostřed-
ků�na�rozvoj�školy�využíváme�fondů�
EU.�V� současné�době� škola�očekává,�
že�jí�bude�schválen�již�12.�projekt�spo-
lufinancovaný�ze� strukturálních� fon-
dů�EU.�To�by�v�součtu�za�všechny�pro-
jekty�znamenalo�již�téměř�68�mil.�Kč.�
Nejde� o� nějakou� soutěž� v� získávání�
projektů,�je�to�jeden�z�nástrojů�na�re-
alizaci�naší�vize�být�školou moderních 
technologií ve�prospěch�všestranného�
i�odborného�rozvoje�našich�studentů.

S využitím nejen evropských dotací 
škola dosáhla výrazného kvalitativního 
pokroku v těchto oblastech :

•	 Vnější prostředí školy – zateple-
ní, solární systém, nová pěkná fasáda.

•	 Moderní domov mládeže s nad-
standardním ubytováním.

•	 Vnitřní pěkné prostředí.
•	 WI-FI síť v celém areálu školy 

přístupná studentům.
•	 Všechny učebny teoretického vy-

učování mají počítač s dataprojektorem 
a interaktivní tabulí nebo plátnem.

•	 Všechny dílny elektro mají počí-
tač a dataprojektor, došlo k výrazné ino-
vaci vybavení dílen elektro i strojních.

•	 Rekonstruovaný strojní park 
s moderními CNC stroji.

•	 3 nové moderní laboratoře – elek-
trotechniky, elektroniky a laboratoř mě-
ření a zkoušek mechanických veličin. 
Vybavení uvedených laboratoří je oje-
dinělé v rámci celého Jihomoravského 
kraje – například 3D scanner apod.

•	 Všechny vzdělávací projekty 
jsou podpořeny vzděláváním pedagogů 
a vytvořením rozsáhlého souboru me-
todických materiálů, které bude možné 
brzy umístit na e-learningový portál pro 
využití studenty i pedagogy.

•	 V roce 2012 bude rekonstruována 
tělocvična, očekáváme, že dojde i k vy-
budování hřiště s umělým povrchem.

Plánujeme však i další aktivity, 
o nichž je předčasné hovořit.

 V oblasti mezinárodních vztahů nyní 
realizujeme mezinárodní multilaterální 
projekt COMENIUS s výjezdy žáků a pe-
dagogů do několika zemí a k tomu jeden 
bilaterální se vzdělávacím střediskem 
v SRN. Máme však i 
další záměry na podpo-
ru jazykové přípravy.

O tom, jak jsme se 
přiblížili k naší vizi, se 
může každý přesvědčit 
při osobní návštěvě 
kdykoliv po tel. do-
mluvě s paní Blažko-
vou – tel. 516 419 621, 
mobil: 606 200 883, e-
-mail: jitka.blazkova@
sosblansko.cz, která 
zajistí nejen prohlídku 
školy, ale i poradenství 

v přijímacím řízení. Každá návštěva nás 
potěší.

Foto: – studenti školy mohou využívat 
WI-FI síť v celém areálu.

nám v organizaci přijímacího řízení na 
střední školy, např. v počtu podáva-
ných přihlášek (uchazeči mohou podat 
pouze dvě přihlášky) či v oznamování 
a doručování rozhodnutí atd. Popis 
základních změny naleznou zájemci 
www.stredni-skola.cz, odkaz Přijíma-
cí řízení, článek „Důležité informace  
o změnách v přijímacím řízení“. Zají-
mavou informací pro uchazeče o stu-
dium je jistě také to, že ředitel SŠUPT 
velké Opatovice vyhlásil druhé kolo 

přijímacího řízení do uměleckých obo-
rů s termínem pro podání přihlášek do 
13. dubna 2012, a termínem talentové 
zkoušky 23. dubna 2012. Pro ostatní 
(neumělecké) obory SŠUPT a všechny 
obory SOŠ a SOU-MŠP Letovice je 
termín pro podání přihlášky do prvního 
kola přijímacího řízení do 15. 3. 2012.

Přejeme všem uchazečům správnou 
volbu školy i oboru a hodně úspěchů 
v přijímacím řízení.

 S.�Ducháčková
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EDUCAnet – Střední odborná škola a gymnázium Brno, o.p.s.

Obory: gymnázium a informační technologie
Notebook jako výuková pomůcka
Nadstandardní využívání PC
Wifi v budově školy

člen sítě soukromých středních škol



Běžkaři závodili na Kořenecké lyžiBěžkaři závodili na Kořenecké lyži

12 úterý 7. února 2012 SPORT

K

FK Apos Blansko zkouší 
Crháka, Jandu a Mašku

Blansko - Poté, co je jistý odchod hráčů základní sestavy Sehnala, 
Hájka a Koláře, učinili blanenští fotbaloví funkcionáři důležité kroky ke 
stabilizaci kádru, který nevzdává boj o postup zpět do divizní soutěže. 
První zamířil z pracovních důvodů do Ráječka, druhý přestoupil do rod-
né Doubravice a třetího zlákaly podle všeho rakouské peníze. Adekvátní 
náhrady jsou na cestě. 

„Již jsme vyzkoušeli na tréninku i v přípravě velezkušeného kanonýra 
Petra Crháka, který má zájem u nás hrát. Stejně tak dlouholetého kapitá-
na Ráječka Josefa Mašku. Ten by si rád zahrál, jak řekl, ještě někde jin-
de,“ konstatoval blanenský kouč Michal Kugler. Oba ho v zápase s Bo-
hunicemi přesvědčili o tom, že by byli pro tým mimořádnými posilami. 
„Maška si sedl s mladičkým spolustoperem Šplíchalem okamžitě, Crhák 
dal první gól po pěti minutách, druhý zcela regulerní mu neuznal rozhod-
čí pro údajný ofsajd,“ potěšilo trenéra. Rovněž Jan Janda, ještě nedávno 
jedovnický okresní kanonýr, který strávil podzim v Kuřimi, by mohl na 
jaro na Kolbenku. „I on se mi líbí, myslím, že bychom měli výbornou 
ofenzivu,“ podotkl Kugler. Ze seznamu potenciálních posil již vyškrtl 
Fouska, kterého mu „vyfoukla“ Bystrc, počítá naopak s Jarůškem, které-
mu na jeho přání vedení klubu asi neprodlouží hostování v Ráječku. „Je 
to perspektivní poctivý hráč, na kterém bych rád do budoucna stavěl,“ 
říká Kugler. 

Ten již pravděpodobně nepočítá s Jelínkem a Bezděkem, kteří ne-
nastoupili doma jarní přípravu a vážný zájem o jejich další angažmá 
projevil Bořitov, kde byli na podzim na hostování. Nadále visí otazník 
nad zkušeným Farníkem. O něho zatím Vyškov, kde byl na podzimním 
hostování, sice neprojevil zájem, hráč ale zatím váhá nad pokračováním 
v rodném Blansku. Naopak výborně se v přípravě ukázal další mazák 
Klimeš, který se trenérovi svým poctivým přístupem velmi líbil. Zda zů-
stane v mateřském klubu, nebo bude pokračovat v jedovnickém angažmá 
v okresním přeboru, je otázkou. 

Přípravné zápasy: Tatran Brno Bohunice – FK APOS Blansko 1:1 
(0:1), Crhák. Blansko, 1. poločas: Bednář - Martinec, Maška, Šplíchal, 
Beneš - Sedláček, J. Cupal, Nečas, Doležel - Janda, Crhák. 2. poločas: 
Juran - Bubeníček, Maška, Pernica, Šíp - Jarůšek, Klimeš, Zouhar, Majer 
(60. Bednář) - Hansl, Crhák. FC Slovan Rosice – FK APOS Blansko 2:3 
(1:1), Bubeníček, Nečas, Beneš. Blansko: Bednář - Bubeníček, Martinec 
(46. Pernica), Šplíchal, Šíp - Klimeš (46. Zouhar) - Doležel, Janda, Ne-
čas, Beneš - Hansl (46. Jarůšek).

Víkendový program líšeňského zimního turnaje, kde mělo Blansko 
hrát v sobotu s Rousínovem, byl pro velké mrazy zrušen. (bh)

Vladimír Zřídkaveselý

Kotvrdovice, Blansko - Nej-
lepší fotbalistkou roku 2011 
okresu Blansko se stala Romana 
Čtvrtníčková. K jejímu vítězství 
se nyní vracíme v krátkém roz-
hovoru.

Překvapilo tě vítězství v anke-
tě?

Ano, překvapilo. Nečekala 
jsem to, protože náš tým hraje 
vyšší soutěž. Tím pádem jsem 
myslela, že naši soutěž nikdo 
moc nesleduje a anketu vyhraje 
někdo z té okresní. Vděčím za něj 
především našemu kolektivu, kte-
rý je velmi dobrý a navíc se nám 
dost daří.

Jaký je tvůj nejhezčí gól?
Každý je hezký a každý potěší, 

ale nejhezčí asi ten z Boskovic. 
Ten byl navíc hodně důležitý.

Zajímáš se i o další sporty?
Spíše o ty kolektivní jako je 

fl orbal. Ale to pouze za školu, kte-
rou navštěvuji. Teď jsme se s hol-
kama dostaly až do kvalifi kace na 
mistrovství republiky.

Jak ses dostala k fotbalu?
Fotbal jsem hrávala dřív pouze 

pro zábavu s klukama v Lipov- Romana Čtvrtníčková.  Foto Bohumil HlaváčekRomana Čtvrtníčková.  Foto Bohumil Hlaváček

Romana Čtvrtníčková by chtěla zkusit hrát výš
ci. A k fotbalu v Kotvrdovicích 
přes taťku, který mi řekl, že bych 
to mohla jít zkusit. A jsem za to 
ráda.

Nepomýšlíš na vyšší soutěž?
Dostala jsem nabídku z Horních 

Heršpic, které hrají druhou ligu. 
Teď chci ale dohrát jaro v Kotvr-

dovicích, a pak se uvidí. Nebráni-
la bych se jí a chtěla bych zkusit 
něco nového.

Jak časově je náročné hrát fot-
bal a s  hat školu?
Časově náročné to je. Dřív pro 

mne byl fotbal na prvním mís-
tě, ale postupem času se to mění. 
Tento rok maturuji na OA v Blan-
sku, takže škola má přednost před 
fotbalem.

Co bys vzkázala děvčatům, kte-
rá by chtěla hrát fotbal?

Ať se nebojí, a když je to baví, 
ať to zkusí. 

V
Jméno: Romana Čtvrtníčková. 

Narozena: 11. 3. 1993. Klub: Rako-
vec Kotvrdovice od sezony 2007/08. 
Největší úspěchy: Fotbalistka roku 
2011, z kolektivních 2. místo v divizi 
2010/11, 2. místo v současné diviz-
ní soutěži. Pozice: útočník. Počet 
sezon: 5. Odehrané zápasy a mi-
nuty: 71/5298. První zápas: 25. 8. 
2007 ve Studenci na závěrečných 
35 minut. Počet gólů: 30 (2. místo 
v historické tabulce klubu). Počet 
asistencí na gól: 29 (1. místo). Prv-
ní gól: 27. 9. 2008 v Ráječku, kdy 
hned dokázala dát za devět minut 
hattrick. V roce 2011: 18 zápasů, 
1602 minut, 14 gólů, 11 asistencí.

V druhé lize vyhrála Svitávka
Svitávka - Jan Stibor a David Richtr se postarali ve druhé lize v ko-

lové o vítězství Svitávky v prvním kole. Po dvou remízách a třech vítěz-
stvích měli v tabulce stejně bodů jako druhý Zlín, ale borci ze Svitávky 
si vítězství zasloužili rozdílem skóre. Třetí místo získala Olomouc před 
čtvrtou Svitávkou 4 (Wamser, Hrdlička ml.). I u této dvojice lze pokládat 
ukořistění šesti bodů za úspěch, vždyť porazili matadory z Favoritu Brno 
a Liberec. (zpr)

V Nezamyslicích a v Plzni se
konalo 2. kolo Českého poháru

Svitávka - Již za účasti nejlepších extraligových hráčů proběhlo druhé 
kolo Českého poháru v kolové. Celkem 20 týmů bojovalo o šest fi nálo-
vých míst. Mezi vyvolené se ze Svitávky dostaly dva páry. Z Nezamyslic 
první tým SC Svitávka Jiří Hrdlička a Pavel Loskot, ze skupiny v Plzni 
Radim Hasoň a Pavel Richter. Smolný turnaj odehráli hráči MO Svitáv-
ka 3 David Richtr a Jan Stibor, kteří se do fi nálových bojů neprobojovali 
kvůli horšímu skóre.  (zpr)

Boskovice, Blansko - Dalšími 
zápasy pokračovala krajská hoke-
jová liga a OP Žďár.

Kroměříž – Dynamiters Blan-
sko HK 6:2 (4:0, 0:1, 2:1), Štěpá-
nek, Hrůza. 

Hosté nastoupili v improvizova-
né sestavě, bez několika klíčových 
hráčů, v obraně museli zaskakovat 
útočníci. To se projevilo v úvodu 
zápasu. „Za stavu 4:0 po první tře-
tině už nebylo o co hrát. Ve druhé 
třetině jsme se sice zlepšili, soupeře 
přehráli, ale bohužel z mnoha šancí 
se nám podařilo využít pouze jedi-
nou,“ řekl trenér Petr Drahovzal.  

SK Minerva Boskovice – HHK 
Velké Meziříčí 10:2 (6:1, 2:1, 
2:0), Zapletal a Prachař 2, Chlup, 
Okénka, Komínek, Kroupa, Látal, 
Halamka. 

Začátek zápasu vůbec nenasvěd-
čoval konečné kanonádě. Domácí 
začali špatně a hosté se už v 45.  
vteřině ujali vedení. Naštěstí poté 
v oslabení vyrovnal Prachař a Bo-
skovice ovládly hru. „Byli jsme 
jasné lepší a zápas byl jen otázkou 

skóre,“ uvedl trenér Tomáš Zeman. 
Vytoužené desítky se diváci dočka-
li v polovině závěrečného dějství. 

HC Uničov - SK Minerva Bos-
kovice 5:4 (3:1, 1:1, 1:2), Prachař 
2, Veselý, Kroupa.  

Domácí začali zápas výrazně 
lépe, když na začátku 19. minuty 
vedli již 3:0. Do šaten po pěkné 
kombinaci snížil Prachař. Bos-
kovice vystřídaly nejistého Hra-
chovinu v brance Zrzou. Ten sice 
kapituloval ve 30. minutě, jiskér-
ku naděje ale vykřesal brankou 
ve 34. minutě Veselý. Domácí 
v úvodu poslední třetiny zvýšili 
už na 5:2. Kroupa a Prachař sice 
snížili na rozdíl jedné branky, ký-
ženého vyrovnání se však hosté 
nedočkali, přestože poslední mi-
nutu zkoušeli hru bez brankáře. 

Dynamiters Blansko HK – 
HC Uherský Ostroh 4:5 SN (0:3, 
4:1, 0:0, sn 0:1), Hrazdíra, . Hrů-
za, Berka M., Hussein.

Děsivou úvodní třetinu zažili 
domácí. Po bezbrankové první pě-
timinutovce inkasovali do jejího 

konce hned třikrát, když Dynami-
ters se k vážnějšímu ohrožení sou-
peřovy branky nedostali. Pak se 
ale děly věci. Blansko jako polité 
živou vodou záhy Hrazdírou sníži-
lo. Hosté sice kontrovali, avšak po 
krásných akcích postupně Hrůza, 
Berka a Hussein dorovnali během 
necelých dvou minut na 4:4. V po-
slední dvacetiminutovce branka 
nepadla, přičemž blíže k ní měli 
s chutí hrající domácí. Potrestání 
přišlo v nájezdech, když nedoká-
zali dát ani jeden a hosté rozhodli 
o své šťastné výhře. 

OP Žďár: TJ Šerkovice - Bo-
skovice B 2:5 (0:2,0:1,2:2), Klíč, 
Ježek 2, Hrbáček, Konečný.

Pro přívaly sněhu nemohlo být 
utkání na otevřeném kluzišti v Ne-
dvědici odehráno v řádném termí-
nu, v náhradním si zase oba celky 
užily mrazivého večera. Boskovičtí 
vsadili od prvních minut na jistotu, 
nesnažili se soupeře na nekvalitním 
ledě přehrát, naopak, hráli pozorně 
v obraně a sázeli na brejky, což jim 
přineslo zaslouženou výhru.

Boskovice B - Velká Bíteš B 
3:5 (1:0,1:3,1:2), Tlamka, Ježek, 
Hruška.

V kvalitním utkání začali bran-
kově lépe domácí a i díky skvělé-
mu výkonu brankáře vedli po první 
části hry o jednu branku. Ve druhé 
třetině dokázala Bíteš díky dvěma 
trefám v přesilové hře vývoj utkání 
otočit a do kabin před závěrečnou 
částí odcházeli pro změnu s jed-
nobrankovým vedením hosté. Do-
mácí v poslední třetině ještě stačili 
vyrovnat, ale bruslařsky vyspělejší 
Bíteš zcela po právu vsítila dvě 
branky a zaslouženě si z Boskovic 
odvezla plný počet bodů. 
1.   Mor. Budějovice  20 17 0 3 0 154:63 54
2.   Uherský Ostroh 20 11 5 0 4 72:46 43
3.   Brumov 19 13 1 0 5 74:62 41
4.   Boskovice 19 10 1 0 8 77:65 32
5.   Kroměříž 19 8 2 2 7 79:75 30
6.   Warrior Brno 19 8 1 1 9 71:79 27
7.   Dynamiters 19 8 0 3 8 64:76 27
8.   Plumlov 19 7 1 3 8 72:90 26
9.   Uherský Brod 19 7 1 0 11 62:74 23
10. Velké Meziříčí 20 3 4 2 11 71:107 19
11.   Uničov 20 5 0 0 15 60:82 15
12.   Velká Bíteš 19 3 0 2 14 50:87 11
 (bh, pš, vp)

Hokejisté Boskovic nasázeli doma deset gólů

Bohumil Hlaváček

Blansko - Stalo se velmi pěknou 
tradicí, že v úvodu roku uděluje 
sportovní komise města Blanska na 
základě návrhů z tělovýchovných 
jednot ocenění nejlepším sportov-
cům, trenérům a kolektivům za 
uplynulý rok. Letos byla předána 
i nově zavedená cena za sportov-
ní propagaci města Blanska. Její 
první laureátkou se stala plavkyně 
Silvie Rybářová. Ta se jako jediná 
ceremoniálu nezúčastnila z důvodu 
startu na Světovém poháru v dálko-
vém plavání v brazilském Santosu. 

Jak řekl v úvodním slově před-
seda komise Michal Souček, no-
minovaných bylo tradičně hodně 
a vybrat desítku sportovců a po 
třech trenérech a kolektivech ne-
bylo jednoduché. V kategoriích 
nebylo udáno pořadí, ceny byly 
předávány podle abecedy. 

Prim hráli letos fotbaloví do-

Na kuželně vyhodno  li 
nejlepší sportovce Blanska

rostenci, kulturisté a baseballisté 
se svými trenéry Jiřím Pokojem, 
Josefem Krupou a Pavlem Pro-
cházkou, tradičně nechyběli bi-
ketrialisté Václav Kolář a Martin 
Kakáč. Mezi blanenskými hvězda-
mi již zdomácněl mladinký plavec 
Dominik Špaček, ocenění převzala 
i jeho trenérka Věra Vencelová. 

Jachtařského matadora Michala 
Kubíka tentokrát na pódium do-
provodila manželka, se kterou letos 
jako novou partnerkou na dvojpo-
sádkové lodi zažil jednu ze svých 
nejúspěšnějších sezon. Úplnou no-
vickou mezi vyhlašovanými se sta-
la třináctiletá motorkářka Romana 
Tomášková.

Nejlepší sportovec města Blanska 2011
Jednotlivci: Bohumil Bašný, kuželky (ČKD Blansko), Jakub Dvořák, kulturis  ka (ASK Blansko), Josef Hrubý, kulturis  ka 
(ASK Blansko), Mar  n Kakáč, biketrial (AMK Blansko), Václav Kolář, biketrial (AMK Blansko), Dana Kubíková, Michal 
Kubík, jach  ng (ČKD Blansko), Pavel Procházka, baseball (Olympia Blansko), Dominik Špaček, plavání (ASK Blansko), 
Romana Tomášková, mini GP (PaM servis racing team), Jan Tr  lek, fotbal (FK Apos Blansko).
Sportovní kolek  vy: Družstvo dorostu oddílu kulturis  ky, kulturis  ka (ASK Blansko), Družstvo mužů, baseball (Olympia 
Blansko), Družstvo staršího dorostu, fotbal (FK APOS Blansko).
Trenéři: Josef Krupa, kulturis  ka (ASK Blansko), Pavel Procházka, baseball (Olympia Blansko), Věra Vencelová, plavání 
(ASK Blansko)
Ocenění za sportovní propagaci města Blanska 2011: Silvie Rybářová, plavání (Kometa Brno).

 Foto Jiří Šrámek Foto Jiří Šrámek

Závodníci na tra  .  Foto archivZávodníci na tra  .  Foto archiv
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Hlasujte ve tená ské anket  o nejlepšího sportovce okresu za rok 2011
Také letos m žete hlasovat v anket  tená  Zrcadla Blanenska a Boskovicka o nejlepšího sportovce roku 2011. Vyberte první t i podle vašeho uvážení a na p iloženém kuponu zašlete na adresu naší blanenské redakce 

nebo e-mailem ve formátu nap . 1.2, 2.8, 3.10, kde íslo p ed te kou je po adí a za te kou íslo sportovce na fotogra  i, na adresu anketa.zrcadlo@centrum.cz. Z jedné adresy je možno hlasovat pouze jednou, jako platný 
bude považován pouze ten hlas, kde budou uvedena první t i místa – nejde napsat jen prvního. Vylosovaní tená i budou pozváni na slavnostní vyhlášení, jehož termín a místo konání budou v as up esn ny.

1 David Bedná
fotbal

2 Št pán Havlí ek
baseball

3 Nikola Hlubinková
cyklistika

4 Marie Jir šková
stolní tenis

5 Jan Kohut
atletika

6 Václav Kolá
biketrial

7 Radim Ková
cyklistika

8 Silvie Rybá ová
plavání

9 Patrik Šebek
inline hokej

10 Dominik Špa ek
plavání

SPORTOVEC OKRESU 2011

1.

2.

3.

Jméno hlasujícího:

Adresa:

Telefon:

Pro mne osobně to byl doposud nejnáročnější „Dakar“, říká šéfmechanik Petr Vodák z Boskovic

Tatrovku v Jižní Americe letos zlobila spojka
Pavel Šmerda

Boskovice - Petr Vodák z Bo-
skovic se vrátil z Rally Dakar, 
která se už potřetí konala na úze-
mí Argentiny a Chile, letos nově 
posádky zavedla také do Peru. 
Jako šéfmechanik Letka Racing 
Teamu a řidič doprovodné Tatry 
se nejslavnější motoristické sou-
těže světa zúčastnil už po třinácté. 
Stejně jako v několika posledních 
letech zajišťoval veškerý servis 
posádce Andre de Azevedo – pilot, 
Maykel Vilarta – navigátor a Mi-
roslav Martinec – mechanik.

S jakým výsledkem se vracíte 
z Rally Dakar? 

Povedlo se nám soutěž dokončit 
na celkově osmém místě v katego-
rii kamionů.

Jak hodno  te letošní umístě-
ní? 

Pro mne osobně to byl dopo-
sud nejnáročnější „Dakar“ a os-
mého místa si cením mnohem 
víc než stříbra v roce 2003. Po 
předchozích dvou neúspěšných 
letech jsme neměli příliš smě-
lé ambice na umístění v první 
desítce. Na počátku bylo našim 
cílem tuto soutěž především do-
končit. O to více nás těší, že se 
nám podařilo obstát v tak silné 
konkurenci a při defektech, které 
nás provázely.

Takže osmé místo berete jako 
úspěch?

Chápu, že pro média a mno-
hé nezasvěcené není osmé místo 
atraktivní, ale když se podíváme 
na pár skutečností, např. že před 
námi byl na sedmém místě Martin 
Kolomý s další Tatrou (posádka 
Andre de Azeveda mu pomáhala 

v jedné etapě postavit jejich vůz 
zpět na kola) a dále už pouze Ive-
ca a Kamazy dvou velmi silných 
prakticky tovární týmů, tak z na-
šeho vystoupení nemám vůbec 
špatný pocit. „Dakar“, když začí-
nal, byl především o tom jak pře-
konat sám sebe, sáhnout si až na 
dno vlastních sil, pomoci druhému 
v nouzi. Dnes je to tak, že kdo má 
velké prostředky, může dát dohro-
mady velký, fungující a silný tým. 
Tím pádem je pravděpodobnost 
jeho úspěchu vyšší než u těch fi -
nančně „slabších“. 

Říkáte, že to byl pro vás dopo-
sud nejnáročnější ročník. Čím to 
bylo?

Narozdíl od předchozího roční-
ku jsme byli v plném zápřahu od 
začátku až do konce, navíc jsme 
řešili specifi cké problémy. 

Můžete být konkrétnější? O co 
se jednalo?

Od začátku nás trápily technické 
problémy, které se negativně pro-
jevily na výsledcích prvních etap. 
Ztráty, které jsme nabraly, sice ne-

byly nijak výrazné, ale bylo třeba 
maximálního nasazení po skonče-
ní etapy, aby byl vůz připraven na 
start do dalšího dne, přesněji řeče-
no ten samý den, protože se s pra-
cemi prakticky končilo až ráno. 
Problémy kulminovaly v noci 
před etapou Chilecito – Fiambalá, 
kdy jsme zjistili poškození spojky, 
kterou bylo nutné vyměnit. Vzhle-
dem k nedostatku času před star-
tem další etapy musel pilot jet ce-
lou etapu bez funkčního vypínání 
spojky. Přes to všechno se povedlo 
etapu dokončit na slušném umís-
tění. Během následného nočního 
pokračování opravy spojky, což 
obnášelo asi sedm hodin usilovné 
práce třech lidí, jsme navíc s uleh-
čením vyslechli oznámení o zruše-
ní rychlostní zkoušky následující 
den. Tato etapa se jela „jen“ jako 
přejezd přes hory do chilského 
Copiapá, kde jsme se dva dny 
„dávali dohromady“ při dalších 
opravách vozu po velmi náročné 
„smyčkové“ etapě kolem Copiapá. 
No a po „volném dni“ už těch váž-
nějších problémů a oprav ubývalo, 
zůstávaly ty běžnější a začal posun 

ve výsledkové listině směrem na-
horu. Bohužel problém spojka se 
objevil ještě jednou, a to v peru-
ánské Arequipě, ale tentokrát byl 
identifi kován včas a tak nebyla 
ovlivněna „bitva“ na trati a zů-
stalo jen u noční „bitvy“ tří lidí 
v bivaku kolem auta. Potom už 
zbývaly dvě těžké etapy a dojezd 
do peruánského hlavního města 
Limy, kterému jsme nějak ani ne-
mohli uvěřit... 

Opět rally provázel tak velký 
zájem jako v předešlých letech?

Máte-li na mysli zájem místní-
ho obyvatelstva tak určitě ano. Na 
tom se moc nezměnilo.

Setkal jste se na tra   s nějaký-
mi novými nástrahami, které pro 
vás byly novinkou?

My jsme se s doprovodným 
vozem pohybovali po celkem 
známých cestách, ale závodní trať 
vedla novými místy a zejména 
tzv. prachu „feš – feš“ bylo docela 
dost. Představte si, že mezi Bosko-
vicemi a Blanskem je jenom polní 
cesta a ni rozprostřete asi 60 cm 
vysokou vrstvu cementu. Tím 
všichni musí projet, suchý cement 
stříká od kol až na čelní okno jako 
voda když jedete říčním korytem, 
stíráte to na sucho stěračem. Je 
možné, že i tam bude „zakopaný 
pes“ nejen našich problémů se 
spojkou.

Kolik jste letos ujeli kilometrů?
Naše servisní Tatra ujela pod-

le tachografu, podotýkám úředně 
kalibrovaného, pokud to bude číst 
třeba příslušník Dopravní policie 
ČR, přesně 6251 km od výjezdu 
z Mar del Plata do příjezdu na par-
koviště asistenčních vozů v Limě.

Jaké počasí provázelo závod?
Z počátku nám bylo hodně hor-

ko. Nejen kvůli našim technickým 
problémům, ale i kvůli vysoké 
teplotě. Za jízdy bylo v kabině 
až 42 °C, pokud jsme zastavili, 
tak jsme rychle vyskakovali ven 
někam do stínu. Jak jsme přeje-
li hory do Chile, tak už to bylo 
o něco lepší. 

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

Letos jsem to málem ani nestihl, 
během soutěže na to nebyly vůbec 
myšlenky a po příjezdu do Limy 
jsme odevzdávali auta rychle do 
přístavu. Takže jsem tam posbíral 
na pláži ve čtvrti Mirafl ores jen 
pár oblázků a vzal je do letadla.

Co vás čeká v nejbližší době? 
Trochu odpočinku, nebo jdete 
rovnou „zpátky“ do práce?

Jsem v zaměstnaneckém pomě-
ru, takže musím chodit do práce. 
Samozřejmě uvažuji i o nějakém 
relaxu, např. v podobě lyžování. 

Mechanik. Petr Vodák (druhý zleva) s ostatními členy posádky.  Foto www.lrt.cz

V akci. Petr Vodák při práci.  Foto www.lrt.cz
Závod. Vozidlo tatra pilotované Andre de Azevedem na tra   Rally Dakar.
 Foto www.lrt.cz
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Prodej a koupě
Prodám ledničku BEKO TSE 1262, třída 

A+, objem čerstvých potravin 101 l, objem 
zmražených potravin 13 l. Koupena v září 
2010. Tel.: 605 780 712.

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce

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

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

MMMMMiimmmmmoooøøááddddnná zimmnnnní aaakkkccccceeee

Prrraaavviiddla sssouuutìììžže
Podmínkou zaøazení do soutìže je nákup oken nebo 
dveøí v období od 16. 1. 2012 do 30. 3. 2012
od spoleènosti RI OKNA a.s. 
Každý týden od 31. 1. do 3. 4. 2012 losujeme 
jednoho výherce 20 g zlaté cihlièky. Pokud napoprvé 
nevyhrajete, nevadí. Stále zùstáváte v osudí
a Vaše šance na výhru stále trvá v jednom
z dalších losování. Losování probíhá za úèasti notáøe. 
Bližší informace o soutìži naleznete na našich 
stránkách www.ri-okna.cz.

LLLLLOOOOOOOSSSSSSUUUUJJJJEEMEEEKKKKKKAAAAAAAŽŽŽŽŽDDDDÝÝÝÝÝ TÝÝDDDDDEEENNNNNNN!!!
navíc výrazné zimní slevy

Platí od 31. 1. do 3. 4. 2012

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

PARTNERSTVÍ TRVALÉ HODNOTY

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

www.ri-okna.cz

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

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

PAŘEZ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE  DESINSEKCE  DESINFEKCE

www.parez.cz

Dokončení z minulého číslaVhodným reagováním na základové podmínky stavby se vám vložené prostředky a čas do individuálního pro-jektu rodinného domu vrátí při vlastní výstavbě domu a při jeho provozu a užívání.Určitým rizikem je výběr projektanta, neboť ne všichni, kteří jsou oprávněni projektovat mají dostatečné zkuše-nosti s projektováním soudobých rodinných domů.
Projekt rodinného domu - doporučenímusíme respektovat regulační zásady a odstupové • vzdálenosti od sousedů, regionální architekturu a okolní zástavbudůležitým faktorem je orientace ke světovým stranám, • oslunění, výhled do okolítypový projekt rodinného domu je možno v určité míře • upravit dle požadavku stavebníkapokud navrhujete v typovém projektu rozsáhlejší změ-• ny v nosných konstrukcích je vhodnější zhotovení indivi-duálního projektu podle Vašich požadavků 

RIHO CZ, a.s., 
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 RIHO CZ, a.s., Suchý 37, 680 01 Suchý
 Z  K

 e-mail: krejcir@riho.cz, tel.: 516 468 222, kl. 138

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Prodám psací stůl s výsuvnou deskou 
Ikea Jonas, šířka 151 cm, hloubka 85-135 
cm, výška 73 cm. Koupeno v září 2010, cena 
2 490 Kč. Tel.: 605 780 712.

Prodám 3+1 v Boskovicích (ulice Ko-
menského) za 1 650 000 Kč. Při rychlém jed-
nání sleva. Informace na čísle: 777 117 260.

Prodám byt 2+1 OV v Blansku. Vlastní 
topení, 2 sklepy. Ihned k nastěhování. Tel.: 
602 840 896. 

Prodám byt 2+KK v Rájci, tel.: 731 447 
961, volejte prosím od 14 do 19 hod.

Prodám konzumní brambory (bio), 
odrůda Krone a Adéla, 6 kč/kg, možno i po 
menším množství. Tel.: 724 893 807.

Prodám garáž v Rájci-Jestřebí, nutno vi-
dět, cena dohodou. Tel.: 777 089 555.

Prodám z rodinných důvodů pěkný 

družstevní byt 3+1 po rekonstrukci v Bo-
skovicích, I. podlaží, ul. Otakara Kubína. 
Byt má velikou kuchyň, komoru, dvě slunné 
lodžie, plynový kotel. Je na tichém místě, 
velmi výhodně situován. Cena dohodou.
Tel: 606 253 545.

Prodám motocykl JAWA 350 ccm typ 
634-5, rok výroby 1976 s platnými doklady 
a prošlou STK, dobrý stav. Cena: 12 000 Kč. 
Prodám motocykl SIMSON S 51 Enduro, rok 
výroby 1990, objem 50 ccm s platnými dokla-
dy a STK do  května 2012, dobrý stav. Cena: 
12 000 Kč Telefon: 723 967 473. E-mail: 
123pava@seznam.cz

Prodám RD 6+1 v Brně, řadovku, 3 patra 
plus suterén, garáž, zahrádka před i za do-
mem-vhodný k podnikání, cena k jednání 5,5 
mil. A též prodám RD 3+1 ve Skalici se za-

hradou, posezením, pergolou. Cena dohodou. 
Tel: 777 357 621.

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

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

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

Prodám 150 kg konzumních brambor 
(bio), odrůda Krone a Adéla, 6 kč/kg, možno i 
po menším množství.  Tel.: 724 893 807.

Koupím pšenici a ječmen, 15q, tel.: 
723 830 686.

Koupím krmné brambory. Tel.: 516 442 
649. Různé

Hledám jednopokojový byt nebo po-
koj k dlouhodobému pronájmu v regionech 
Boskovicka a Blanenska, i na vesnici. Tel.: 
731 370 778.

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

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

NUTNO ZVONIT.

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

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

Tel.: 775 392 726
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Půjčky 30 - 200 tisíc od přímé-
ho investora, vyhodnocení zdarma. 
Spolupracuji s 1 věřitelem.

 Tel: 733 224 414, 732 547 490

Pronajmu byt 2 + 1 v Boskovicích 
v klidné části u centra, 60 metrů čtverečných, 
2 x sklep, 2 x balkon, po čátečné rekonstruk-
ci. Cena: 6 000 Kč nájem + 2 600 Kč inkaso. 
Informace na telefonním čísle 732 586 038. 

Pronajmu byt 3+1 v Jedovnicích. Zaříze-
ný. Tel.: 777 174 648.

Pronajmu domek 1+1  v Boskovicích 
částečně zařízený. Tel.: 721 823 771.

Absolventka SPgŠ Boskovice nabízí 
hlídání dětí - předškolního i školního věku 
- kdykoliv. Jsem spolehlivá a práce s dětmi 
mě baví. Mobil: 605 369 631, e-mail: hlida-
ni2012@seznam.cz.

SLUŽBY

KOLOS
s.r.o.

● kompletní stavební práce
● stavby na klíč
● půdní vestavby a nadstavby
● rekonstrukce, modernizace
● zelená úsporám
Dřevařská 17 tel./fax: 516 453 448
680 01 Boskovice e-mail: kolos@topnet.cz

Z očí jsi odešel, ale v našich srdcích a myslích žiješ dál.
Dne 28. ledna 2012 uplynulo 
6 let, co nás navždy opustil

pan JAN FOJT z Jabloňan
Dne 19. února 2012 by se dožil 70 let.
Za tichou vzpomínku děkují manželka 

Antonie a synové Jan, Jiří 
a Jaroslav s rodinami.



basketbal
LIVEBOX OP muži: Žabovřesky B – 

Boskovice 57:42. ASK Blansko – Znojmo 
86:83. Blansko – Vysočina 69:65. Tesla 
Brno – Boskovice 59:71.
  1.  Husovice  16  16  0  1279:893  32
  2.  Boskovice  16  14  2  1318:1045  30
  3.  Vysočina  16  11  5  1086:1054  27
  4.  Kyjov  16  10  6  1054:989  26
  5.  Černovice  16  9  7  1179:1101  25
  6.  Žabovřesky B  16  9  7  1098:1059  25
  7.  Tesla  16  7  9  1012:1069  23
  8.  Žďár  16  6  10  1057:1100  22
  9.  Babice  16  6  10  1118:1189  22
  10.  Husovice B  16  3  13  981:1178  19
  11.  Znojmo  16  3  13  1014:1234  19
  12.  Blansko  16  2  14  893:1178  18

OP I ženy: TJ ČKD Blansko – Tesla 
Brno 54:69.
  1.  Univerzita B  11  10  1  923:569  21
  2.  Tesla  11  10  1  778:545  21
  3.  Žďár  10  8  2  795:593  18
  4.  Podolí  11  7  4  746:654  18
  5.  Blansko  11  7  4  697:672  18
  6.  Kyjov  11  4  7  630:706  15
  7.  Tišnov  10  4  6  534:622  14
  8.  UNI Brno  11  3  8  603:754  14
  9.  Bílovice  11  1  10  639:797  12
  10.  Vysočina  11  0  11  494:927  11

fl orbal
Jihomoravská liga muži: FBŠ Hattrick 

Brno B – FBO Boskovice 1:4. FBO Bosko-
vice – Florec Brno 3:5.
  1.  Horní  14  10  2  2  99:55  32
  2.  Hattrick B  14  9  2  3  53:30  29
  3.  Gullivers B  16  7  6  3  74:61  27
  4.  Sivice  14  9  0  5  67:66  27
  5.  Telnice  14  8  2  4  82:60  26
  6.  Bučovice B  14  8  2  4  97:77  26
  7.  Boskovice  16  8  1  7  73:57  25
  8.  Tišnov  16  7  0  9  63:74  21
  9.  Lanžhot  16  5  4  7  69:71  19
  10.  Židenice B  14  4  2  8  66:76  14
  11.  Hodonín  14  4  0  10  45:67  12
  12.  Ratíškovice  14  3  1  10  42:71  10
  13.  Florec  16  2  2  12  42:107  8

3. liga junioři: Atlas ČKD Blansko – TJ 
Sokol Zlín 7:9. FbC 666 Hornets Brno-ZŠ 
Horní - Atlas ČKD Blansko 3:8. Atlas ČKD 
Blansko – FBŠ Hattrick Brno 4:2.

2. liga dorostenci: Atlas ČKD Blan-
sko – Gullivers Sokol Brno I 2:9. FbC 
Aligators Šlapanice – Atlas ČKD Blansko 
3:6. Atlas ČKD Blansko – FBŠ Hattrick 
Brno 5:7.

fotbal
V Boskovicích začal úvodním zápasem 

zimní turnaj O pohár města Boskovice 
Dahepo cup: Kuřim - Blansko B 2:2(2:2) 
Plšek, Čuhel - Pokorný, Minařík.

hokej
OP Blansko: Černá Hora – Letovice 4:5 

SN (3:1, 1:0, 0:3), Reich, Srnec, Jakubec, 
Bílek - Drozd 2, Kozák, Horáček, Mlýnek. 
Březina – Adamov 5:4 (2:2, 0:1, 3:1), Hradil 
2, Drahovzal Mir., Horák, Papajoanu – Mil-
fait 2, Bartoš, Kolenáč. Lysice – Rájec-Jes-
třebí 0:10 (0:1, 0:3, 0:6), Frantel R., Kuběna 
Jan 2, Odehnal, Syrový, Lůdl, Kuběna Jar., 
Plhoň, Šváb. Sloup – HC Blansko 4:9 (1:4, 
2:3, 1:2), Sedlařík 2, Sehnal, Tanenberger 
– Zukal, Svrbík 2, Dobiášek, Mikulášek, 
Šenkýř, Smolík, Snopek.

OP: Dynamiters Blansko HK – TJ Sloup 
3:5 (1:2, 1:1, 1:2). Dančišín, Vrba, Najt – 
Kutlach, Machač 3 x , Kubica. HC Blansko 
– HC Lysice 5:0 (3:0, 0:0, 2:0), Klíma, Šev-
čík Pavel, Svrbík 2x, Smolík. TJ Rájec-Jes-
třebí – TJ Sokol Březina 4:3 (4:0, 0:1, 0:2), 
Kuběna Jaromír 2x, Odehnal, Šváb – Hradil 
2x, Foral. TJ Spartak Adamov – TJ Sokol 
Černá Hora 2:6 (1:0, 0:2, 1:4), Kolenáč 2x – 
Reich 3x, Jakubec, Hřebíček, Poděbradský.
1.  Rájec-Jestřebí 12 10 1 0 1 93 : 34 32
2.  Blansko 13 10 0 1 2 103 : 40 31
3.  Dynamiters 11 8 0 0 3 64 : 29 24
4.  Březina 12 8 0 0 4 51 : 45 24
5.  Letovice 11 3 2 0 6 41 : 65 13
6.  Adamov 12 3 0 1 8 38 : 56 10
7.  Černá Hora 11 2 1 2 6 45 : 65 10
8.  Sloup 12 3 0 1 8 41 : 89 10
9.  Lysice 10 0 1 0 9 15 : 68 2

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – TJ So-

kol Husovice 6:2 (3281:3032), Musilová D. 
533, Lahodová 556, Šmerdová 489, Kalová 
596, Daňková 551, Ševčíková 556. 
  1.  Slavia  14  12  0  2  83,0:29,0  24
  2.  Přerov  14  11  2  1  81,0:31,0  24
  3.  Blansko  14  8  1  5  65,0:47,0  17
  4.  Náchod  14  8  0  6  63,5:48,5  16
  5.  Duchcov  14  7  0  7  52,5:59,5  14
  6.  Jičín  14  7  0  7  49,0:63,0  14
  7.  Zábřeh  14  5  3  6  52,0:60,0  13
  8.  Šumperk  14  5  1  8  43,5:68,5  11
  9.  Konstruktiva  14  5  0  9  46,5:65,5  10
  10.  Husovice  14  4  2  8  45,0:67,0  10
  11.  Val. Meziříčí  14  3  2  9  46,0:66,0  8
  12.  Chýnov  14  3  1  10  45,0:67,0  7

2. liga muži: KK Moravská Slávia Brno 
B – TJ ČKD Blansko 6:2 (3461:3200), No-
votný 550, Němec 570, Porubský 545, Flek 
R. 511, Kolařík 553, Honc 471. 
  1.  Val. Meziříčí  14  9  1  4  75,0:37,0  19
  2.  Rosice  14  9  1  4  67,0:45,0  19
  3.  Olomouc  14  8  1  5  64,5:47,5  17
  4.  Blansko  14  7  3  4  58,0:54,0  17
  5.  Zábřeh  14  7  2  5  61,0:51,0  16
  6.  Opava  14  8  0  6  61,0:51,0  16
  7.  MS Brno A  14  8  0  6  59,0:53,0  16
  8.  Vyškov  14  7  0  7  56,0:56,0  14
  9.  MS Brno B  14  5  0  9  54,0:58,0  10
  10.  Ratíškovice  14  4  0  10  45,0:67,0  8
  11.  Šumperk  14  4  0  10  40,5:71,5  8
  12.  Přemyslovice  14  4  0  10  31,0:81,0  8

3. liga muži: TJ Sokol Benešov - TJ 

ČKD Blansko B 7:1 (3331:3192), Musil 
494, Procházka 492, Havíř 550, Hlavinka 
572, Šmerda 511, Flek J. 573.
  1.  Benešov  14  10  0  4  73,5:38,5  20
  2.  Vracov  14  10  0  4  69,0:43,0  20
  3.  Dubňany  14  9  0  5  69,0:43,0  18
  4.  Dačice B  14  9  0  5  64,5:47,5  18
  5.  Kutná Hora  14  8  1  5  56,5:55,5  17
  6.  Mistřín  14  8  0  6  66,0:46,0  16
  7.  Třebíč  14  6  0  8  52,0:60,0  12
  8.  Jihlava  14  6  0  8  51,5:60,5  12
  9.  Ivančice  14  6  0  8  48,0:64,0  12
  10.  Blansko B  14  5  0  9  43,5:68,5  10
  11.  Jihlava B  14  3  1  10  40,5:71,5  7
  12.  Č. Budějovice  14  3  0  11  38,0:74,0  6

3. liga ženy: TJ ČKD Blansko B – KK 
Moravská Slávia Brno 0:6 (1518:1708), 
Řehůřková 355, Slavíčková 387, Klimešová 
347, Musilová N. 429. 
  1.  Olomouc B  8  7  0  1  36,0:12,0  14
  2.  MS Brno  8  6  0  2  31,5:16,5  12
  3.  Otrokovice  7  4  1  2  27,0:15,0  9
  4.  Zábřeh B  7  4  1  2  23,0:19,0  9
  5.  Odry  8  4  0  4  28,0:20,0  8
  6.  Blansko B  8  3  0  5  15,5:32,5  6
  7.  Nový Jičín  8  2  0  6  13,0:35,0  4
  8.  Vyškov B  8  0  0  8  12,0:36,0  0

Okresní podniková liga, extraliga: 
ČBE A – VVR A 1228:1308, Špidla 283, 
Seďa 266 - Urbánek 279, Kocman 270. JE-
ZAT – VVR B 1133:1258, Beneš 258, Jalo-
vý 222 - Semrád 276, Kakáč 252.

1. liga: ITAB – Rapid 1268:1140, Maš-
ka 270, Kutil 262 - Hrazdíra 253, Růžička 
st. 244.

2. liga: Psychodrama – SPŠ 989:1107, 
Bernard 221, Kocourková 198 - Jalový 
243, Nečas 238. Nemocnice – Profi  Weld 
1159:1151, Zavadil 245, Jedináková 237 
- Králová 255, Petříček 239. Eko system – 
Hasiči 1075:1194, Zouhar M 234, Zouhar P. 
227 - Majer 296, Mynář 249. 

stolní tenis
RP I: Žďárná – Kunštát 14:4, Rohozec – 

Zbraslavec B 9:9, Vysočany – Šošůvka 10:8, 
Blansko D – Křetín 5:13, Křetín B – Bosko-
vice B 11:7, Rudice – Voděrady 6:12.
  1.  Žďárná  11  11  0  0  0  129:69  33
  2.  Voděrady  11  8  1  2  0  125:73  28
  3.  Zbraslavec B  11  6  3  2  0  116:82  26
  4.  Boskovice B  11  6  1  4  0  110:88  24
  5.  Rohozec  11  5  3  3  0  98:100  24
  6.  Šošůvka  11  5  1  5  0  91:107  22
  7.  Kunštát  11  5  0  6  0  94:104  21
  8.  Křetín  11  4  2  5  0  99:99  21
  9.  Vysočany  11  4  1  6  0  91:107  20
  10.  Křetín B  11  4  0  7  0  89:109  19
  11.  Blansko D  11  2  0  9  0  81:117  15
  12.  Rudice  11  0  0  11  0  65:133  11

OP I: Žďárná B – Svitávka 7:11, 
Vanovice – Voděrady B 10:8, Bořitov 
– Veselice 9:9, Rájec – Adamov 10:8, 
Šošůvka B – Jestřebí 2:16, Zbraslavec C 
– Petrovice 10:8.
  1.  Svitávka  11  9  0  2  0  127:71  29
  2.  Jestřebí  10  9  0  1  0  125:55  28
  3.  Rájec  10  8  1  1  0  125:55  27
  4.  Veselice  11  6  2  3  0  108:90  25

  5.  Žďárná B  11  6  1  4  0  101:97  24
  6.  Adamov  11  5  1  5  0  96:102  22
  7.  Voděrady B  11  4  0  7  0  84:114  19
  8.  Zbraslavec C  11  4  0  7  0  80:118  19
  9.  Šošůvka B  11  3  2  6  0  90:108  19
  10.  Vanovice  11  3  0  8  0  71:127  17
  11.  Bořitov  11  1  3  7  0  87:111  16
  12.  Petrovice  11  1  2  8  0  76:122  15

OP II: Boskovice C – Rohozec B 15:3, 
Svitávka B - Jestřebí B 13:5, Olešnice – 
Křetín C 9:9, Vysočany B – Brumov 4:14, 
Veselice B – Němčice 6:12, Borotín – Leto-
vice 5:13.
  1.  Olešnice  11  9  1  1  0  128:70  30
  2.  Boskovice C  11  8  2  1  0  125:73  29
  3.  Letovice  11  8  1  2  0  120:78  28
  4.  Křetín C  11  6  2  3  0  119:79  25
  5.  Borotín  11  6  1  4  0  103:95  24
  6.  Němčice  11  6  0  5  0  104:94  23
  7.  Svitávka B  11  5  2  4  0  101:97  23
  8.  Brumov  11  5  0  6  0  104:94  21
  9.  Rohozec B  11  3  2  6  0  78:120  19
  10.  Vysočany B  11  2  3  6  0  83:115  18
  11.  Jestřebí B  11  1  0  10  0  78:120  13
  12.  Veselice B  11  0  0  11  0  45:153  11

OP III: Petrovice B – Okrouhlá 7:11, 
Kunštát B – Letovice B 14:4, Zbraslavec 
D – Šošůvka C 2:16, Křetín D – Rájec B 
3:15, Rohozec C – Vysočany C 17:1, Lhota 
Rapotina – Vanovice B 8:10.

OS I: Petrovice C – Kunštát C 15:3, 
Žďárná C – Voděrady C 9:9, Olešnice B – 
Němčice B 6:12, Vanovice C - Vysočany D 
1:17, Šošůvka D – Bořitov B 2:16, Velenov 
– Kuničky 13:5.

OS II: Křetín E – Zbraslavec F 13:5, 
Adamov B – Vísky 9:9, Velenov B – Kun-
štát D 12:6, Olešnice C – Rájec C 4:14, 
Lhota Rapotina B – Bořitov C 2:16, Petro-
vice D – Okrouhlá B1:17.

šachy
KP I: Lipovec – Vinohrady Brno 6,5:1,5, 

David, Pisk, Sekanina, Handl, Chládek Vl., 
Habina 1, Hloušek 0,5.

OP: Boskovice B – Sloup B 5,5:2,5, Ve-
selý, Jedlička, Marcikán, Havel 1, Boháček, 
Walletzký, Dvořáček 0,5 – Mikulášek 1, 
Pokladník, Helebrand, Sehnal 0,5. Jedovni-
ce – Lipůvka 6:2, Kunc, Fránek st., Rimpler, 
Slouka, Fránek ml. 1, Nechvíla, Plch 0,5 – 
Kaderka 1, Slezák, Mihola 0,5. Rovečné – 
Lipovec D 3:5, Čuhel J. 1, Daniel J., Daniel 
T., Unčovský, Řehulka 0,5 – Krejčí P., Šev-
čík Milan, Ševčík Miloš 1, Longhin, Zouhar, 
Krejčí F., Kratochvíl 0,5. Rudice B – Lipo-
vec E 6:2, Klinkovský Jak., Ševčík, Rada, 
Jelínek 1, Hnilička, Dvořáček, Klinkovský 
Jiří, Toulec 0,5 – Šíbl, Brichta, Petržela, Slá-
dek 0,5. Adamov C – Kunštát 3:5, Vysloužil 
1, Bednář, Mikuš, Schneider, Kratochvíla 0,5 
– Mikulčický, Libiš ml., Záboj 1, Libiš st., 
Kovář, Štěrba, Kameník 0,5.

Základní soutěž: Boskovice C – Vano-
vice 3:2, Brda, Probošt Jak. 1, Probošt Jar., 
Dvořáček 0,5 – Hrabal 1, Turzo, Klement 
0,5. Rovečné B – Rovečné C 2:3, Petr 1, 
Čermák, Peša 0,5 – Čermák, Řehulka 1, 
Daniel J., Daniel T. 0,5.  (bh)

15 úterý 7. února 2012 SPORT

1. liga ženy: Dva důležité zá-
pasy v boji o play-off odehrála 
blanenská děvčata o minulém ví-
kendu na západě Čech. Po domlu-
vě se soupeři se hrála obě utkání 
v Plzni v jeden den. Jelikož doká-
zaly bodovat všechny hráčky, při-
vezlo Blansko dvě poměrně jasná 
vítězství.

Výsledky: Union Plzeň – TJ 
ČKD Blansko 3:7, Jirůšková 3,5, 
Suková 2, Ševčíková 1,5. Sokol 
Plzeň V – TJ ČKD Blansko 2:8, 
Jirůšková 3,5, Ševčíková 2,5, Su-
ková 2.
  1.  Vlašim  14  13  0  1  0  113:27  40
  2.  Voděrady  14  9  3  2  0  90:50  35
  3.  Blansko  14  8  3  3  0  82:58  33
  4.  Bohnice  14  6  5  3  0  76:64  31
  5.  Litoměřice B  14  5  6  3  0  74:66  30
  6.  Hodonín B  14  5  5  4  0  75:65  29
  7.  Nusle  14  6  2  6  0  81:59  28
  8.  Vlašim B  14  6  1  7  0  56:84  27
  9.  Union Plzeň  14  5  2  7  0  70:70  26
  10.  Dobré B  14  4  2  8  0  59:81  24
  11.  Slavoj  14  2  0  12  0  42:98  18
  12.  Plzeň V  14  0  1  13  0  22:118  15

2. liga ženy: Blanenské béčko 
se muselo o víkendu obejít bez 
nemocné Slezákové, přesto se mu 
podařilo jednou zvítězit a pomalu 
tak uniká z pásma sestupu.

Výsledky: TJ ČKD Blansko 
B – Sokol Líšeň 3:7, Trávníčková 
2,5 Hrouzová 0,5. TJ ČKD Blan-
sko B – MSK Břeclav B 8:2, Tráv-
níčková 3,5, Hrbáčková 3, Hrou-
zová 1,5.
  1.  MS Brno  14  9  4  1  0  87:53  36
  2.  Jihlava  14  8  3  3  0  83:57  33
  3.  Čejč  14  8  3  3  0  77:63  33
  4.  Neředín  14  8  2  4  0  85:55  32
  5.  Havířov B  14  7  2  5  0  87:53  30
  6.  Líšeň  14  8  0  6  0  84:56  30
  7.  Sokol Brno I  14  6  4  4  0  72:68  30
  8.  Komořany  14  4  3  7  0  66:74  25
  9.  Dubňany B  14  3  3  8  0  64:76  23
  10.  Blansko B  14  3  3  8  0  59:81  23
  11.  Břeclav B  14  5  1  6  2  50:90  23
  12.  Přerov  14  1  0  13  0  26:114  16

2. liga muži: Doposud nepora-
žená Orlová a třetí Jeseník čekali 
o víkendu hráče blanenského A-
týmu. V Orlové dokázal vzdorovat 
pouze Luboš Dudík, který vyhrál 
dvě ze tří utkání. Zajímavostí 
bylo, že pár Dudík, Přikryl popr-
vé v této sezoně našel přemožitele 
ve čtyřhře. Proti Jeseníku Blansko 
potvrdilo stoupající formu a velmi 
překvapivě dokázalo hladce zví-
tězit. Dudík s Čákem neprohráli 
ani jednou, pouze jeden bod ztra-
til David Kvíčala a jedním bodem 
přispěl k výhře i Aleš Přikryl.

Výsledky: Siko Orlová – TJ 
ČKD Blansko 10:2, Dudík 2. 
Omya Jeseník – TJ ČKD Blansko 
4:10, Dudík 3,5, Čák 3, Kvíčala D. 
2 Přikryl A. 1,5.
  1.  Orlová  14  14  0  0  0  140:47  42
  2.  Choceň  14  13  0  1  0  134:61  40
  3.  Jeseník  14  9  0  5  0  119:95  32
  4.  Hradec B  14  7  2  5  0  110:98  30
  5.  Uh. Ostroh B  14  6  4  4  0  109:108  30
  6.  Holice  14  6  1  7  0  98:106  27
  7.  Blansko  14  5  1  8  0  105:112  25
  8.  Elizza B  14  5  1  8  0  94:118  25
  9.  MS Brno B  14  4  2  8  0  108:124  24

  10.  Prostějov  14  3  3  8  0  90:128  23
  11.  Zlín B  14  3  1  10  0  77:126  21
  12.  Vsetín  14  0  3  11  0  76:137  17

Divize muži: Obě vyhrané 
čtyřhry a úvodní výhra Romana 
Chajdy nad jedničkou hostí Hor-
tem rozhodly o vítězství domácí-
ho týmu. Kdyby Voráč dokázal 
ve čtvrtém setu proměnit dva 
mečboly proti Táborskému, moh-
lo být vítězství ještě výraznější. 
V neděli hrálo současně důležitý 
zápas v Brně i céčko Blanska, 
týmu proto musela vypomoci 
Veronika Ševčíková. Mezi muži 
si nevedla vůbec špatně. Utkání 
bylo vyrovnané od samého začát-
ku, i když Blansko mělo vždy tro-
chu navrch. Přesto zápas skončil 
nerozhodně. 

Výsledky: TJ ČKD Blansko B 
– Agrotec Hustopeče B 10:5, Mi-
kula 4,5, Kvíčala Josef 2,5, Voráč, 
Chajda 1,5. TJ ČKD Blansko B – 
SKST Dubňany 9:9, Mikula 4,5, 
Voráč 2,5, Chajda 2. 
  1.  Sokol Brno I  14  14  0  0  140:37  56
  2.  Tišnov B  14  11  0  3  122:61  47
  3.  Strážnice  14  7  2  5  104:114  37
  4.  MS Brno D  14  6  3  5  116:102  35
  5.  Dubňany  14  5  5  4  118:102  34
  6.  Hodonín  14  6  2  6  106:108  34
  7.  Hustopeče B  14  6  2  6  98:111  34
  8.  Blansko B  14  5  3  6  102:109  32
  9.  Slatina  14  5  1  8  102:110  30
  10.  Znojmo B  14  5  1  8  97:117  30
  11.  Průkopník  14  2  2  10  74:130  22
  12.  Komořany  14  1  1  12  59:137  18

KS II: Další dvě utkání v kraj-
ské soutěži II. třídy odehráli stolní 
tenisté Zbraslavce doma. V obou 
případech si díky vyhraným čtyř-
hrám vybudovali náskok, kte-
rý se jim dařilo držet i v dalším 
průběhu utkání. Proti Otnicím se 
Zbraslaveckým podařilo vedení 
dotáhnout až do vítězného konce. 
O den později se to samé už nepo-
dařilo, když hosté z Mokré třemi 
závěrečnými výhrami dokázali 
utkání dovést ke konečné remíze. 
Blansko C získalo jen jeden bod 
na slatinských stolech. Boskovice 
byly naopak stoprocentní.

Výsledky: Zbraslavec – Otnice 
10:7, Křepela R. 4,5, Bezděk 3,5, 
Krása st. 1,5, Křepela L. 0,5. Zbra-
slavec – Mokrá 9:9, Bezděk 3,5, 
Křepela R. 2,5, Křepela L. 1,5, 
Cetkovský 1, Krása st. 0,5. Jiskra 
Hrušovany – TJ ČKD Blansko C 
10:4, Kvíčala Josef 2,5, Kutil Li-
bor 1,5. SK Slatina C – TJ ČKD 
Blansko C 9:9, Kvíčala Josef 4,5, 
Kutil Šimon 2, Suková 1,5, Kutil 
Libor 1.  (bh, zpr)
  1.  Silůvky  14  11  3  0  137:64  50
  2.  Zbraslavec  14  11  3  0  137:89  50
  3.  Mokrá  14  7  4  3  119:93  39
  4.  Sokol I C  14  7  3  4  117:86  38
  5.  MS Brno E  14  7  1  6  104:98  36
  6.  Holásky  14  5  2  7  93:115  31
  7.  Boskovice  14  5  2  7  105:116  31
  8.  Otnice  14  5  1  8  109:114  30
  9.  Hrušovany  14  5  1  8  97:117  30
  10.  Blansko C  14  4  3  7  88:115  29
  11.  Slatina C  14  3  4  7  98:118  27
  12.  N. Bránice  14  0  1  13  60:139  15

Hana Trnečková 

Boskovice - Leží na parketách, 
hlavy opřené, ruce podél těla. Tre-
nér tleskne a zticha se vynoří pěti-
ce různě 
s t a v ě -
n ý c h 
a posta-
v e n ý c h 
lidí – 
m l a d á 
studentka s atletickými základy, 
podnikatel ve středních letech 
bojující s pohodlným životem, za-
neprázdněná „třicítka“ s věčně pí-
pajícím mobilem. Všichni se jako 
zběsilí zvedají z podlahy, divoce 
dýchají a sprintují na druhý konec 
tělocvičny. Začal jim tříměsíční 
dril i zábava, projekt Připrav se 
na Běh za sedmizubým hřebenem 
2012.

Běžecké „sedmizubé“ závody 
se poběží 1. května v Boskovicích 
už potřetí a pořadatelé je opět při-
způsobili široké veřejnosti. Přitáh-
nout lidi k běhu a sportu obecně, 
takový je nicméně i záměr projek-
tu Připrav se. Přihlásit se do něj 

mohl kdokoliv, bez ohledu na věk 
a fyzickou kondici, hlavní pod-
mínkou byla ochota probudit své 
tělo a donutit je k pohybu. 

Tréninkové dávky se rozhod-
lo plnit 
osmnáct 
b u d o u -
cích běž-
ců, po-
prvé se 
společně 

setkali v podvečer příznačného 
data 2. 2. 2012. Dvojky symboli-
zovaly zahájení druhého ročníku 
tohoto projektu. A že tento pro-
jekt není špatný nápad, potvrzu-
jí i někteří absolventi loňského, 
premiérového ročníku, kteří se do 
Připrav se zapojili znovu. 

Uběhnutí závodu však není je-
diným cílem týmové přípravy. 
„Důležitá je především radost 
z pohybu,“ naznačuje koordinátor 
projektu a organizátor Běhu Petr 
Bartošek. „A tu radost si budeme 
užívat dvakrát týdně při běžeckém 
tréninku, jednou týdně v posilov-
ně a jednou za měsíc ve wellness 
v městských lázních. Plánujeme 

Na prvního máje se poběží již potře   za Sedmizubým hřebenem

Projekt Připrav se právě začal
S  

Z  
Erbenka skákala v Hustopečích

Hustopečský skokanský mítink je součástí Moravské výškařské tour 
a v kalendáři halových závodů má významné místo, protože se zde před-
stavují světové výškařské hvězdy. Podobně jako loni u této prestižní atle-
tické události nechyběly děti ze Sportovního klubu Eden Základní školy 
Blansko, Erbenova. Soutěži světových es předchází závod mládeže. Naše 
děti byly vidět i slyšet. Fanoušci v hledišti přispěli k parádní atmosféře 
a závodníci  ve skokanském sektoru k vysoké úrovni závodu. V těžké kon-
kurenci soupeřů z moravských atletických oddílů ukázali, že ve školních 
tělocvičnách běhá a skáče řada velkých talentů.

Na stupních vítězů stanuli: Mladší žákyně: 3. místo - Nela Šenková - 
135 cm, starší žáci: 2. místo - Jiří Štěpánek - 168 cm, dorostenky:  1. mís-
to - Tereza Francová - 148 cm, 2. místo - Žaneta Šindelková - 135 cm.

Všem účastníkům gratulujeme!  Milan Vrána, ZŠ Blansko, Erbenova

Bikeři z Moravce si užili
šumavské soustředění

Benešov - Z týdenního soustředění na Šumavském Churáňově se 
vrátili členové Moravec Czech MTB Teamu. Proběhlo v ideálních pod-
mínkách pro lyžování. Den začínal rozcvičkou před snídaní, po ní ná-
sledovala první dvouhodinová fáze. Po obědě následovala druhá a den 
končil před večeří strečinkem. 

V tréninku se střídalo klasické lyžování se sjezdovým, proběhl i tříe-
tapový oddílový závod Šumava Tour, kdy první etapa byla na 1 a 2 km 
soupaž, druhá na 3,6 a 9 km klasickou technikou a po ní následovala 
etapa volnou technikou na části sjezdovky Kobyla. Soustředění bylo za-
končeno místním závodem v klasickém lyžování Stašskou patnáctkou 
na místním stadionu, kde se svého času připravovala i Kateřina Neu-
mannová. 

Jediné, co se nepodařilo, bylo sejít se s naší dietoložkou Zuzanou Ša-
fářovou, která byla toho času nedaleko nás a to v Srní. Pro zajímavost 
- v tomto období je náš svěřenec Radim Kovář rovněž na soustředění 
se svým novým týmem Merida na Mallorce, kde najíždí první kvalitní 
kilometry. (mb)

také společné dvoudenní soustře-
dění, které je oproti loňsku novin-
kou,“ popisuje hlavní náplň.

Úvodní lekce běhu připomínala, 
v tom dobrém slova smyslu, hodi-
nu tělocviku a běžeckou příprav-
ku v jednom. Když člověk přijde 
do kurzu vaření, také ho nejdříve 
naučí zacházet s nožem, aby si 
neuřízl prst... V duchu osvěty vy-
světloval přizvaný trenér, bývalý 

atlet František Ošlejšek, jak se 
naučit zacházet se svým tělem. 
Koordinace pohybů, zapojení 
rukou při běhu i chůzi, cviky na 
zpevnění kotníků, to vše proto, 
aby se předešlo zranění a radost 
z běhu se maximalizovala. Jaké 
to „maximum“ bude, se dozvíte 
v následujících číslech Zrcadla, 
do projektu Připrav se zapojila 
i naše redaktorka.

Co je Běh za sedmizubým hřebenem?
Prvomájový sportovně-kulturní den odehrávající se na boskovic-

kém náměs  . Od rána jsou připraveny běhy pro dě   odstupňované 
podle věku malých závodníků, v průběhu dne se na podiu pod radnicí 
na Masarykově náměs   vystřídají i rozličné hudební skupiny. 

Odpoledne bude patřit delším tra  m, konkrétně závodům na 3,5 
a 10 kilometrů, ovšem zapojit se mohou i dospělí bez velkých závodních 
ambicí. Pro ně bude připraven pohodový závod na jednu míli nazvaný 
hobby běh. Hlavní závod je od letošního roku vypsán jako „desítka“. Po 
zkušenos   z minulého ročníku, kdy se po podmáčeném nezpevněném 
úseku nedalo běžet, pořadatelé zkrá  li původní trať o několik set me-
trů. Limit na deset kilometrů stanovili na dvě hodiny, takže vzdálenost 
lze pokořit i v pomalejším, téměř chodeckém tempu.

Registrace již byla otevřena, cenově výhodnější startovné lze po-
řídit do poloviny března na ofi ciálních stránkách závodu www.spor-
tujsnami.cz.

Pod Skalami. I letos je ve Sloupu díky ark  ckému počasí přírodní led. 
Ve středu zde domácí hráli před asi 150 diváky mistrovské utkání pro   
HC Blansko. Úspěšnější byli hosté.  Foto Pavel Novák

Mrazivé počasí umožnilo zápas

Z  



Když se řekne svatý Valen-
týn, co se Vám vybaví? Ně-
kteří jej s radostí dodržují, 
jiní jej považují za americ-
ký oblíbený komerční svá-
tek, ale když se podíváme 
do historie, tak zjistíme, že 
14. únor je slaven na celém 
světě jako den všech zami-
lovaných a váže se k němu 
spoustu legend a pověstí. Jedna křesťanská legenda vypráví o sv. Valentýnu jako o římském knězi, který přes 

zákazy císaře Claudia II. tajně oddával milenecké páry. Byl za to následně odsouzen a popra-ven. Ještě před popravou však poslal Valentýn krátký zamilo-vaný dopis své ženě – přesně takový dopis který dnes na-

zýváme „valentýnkou“. Avšak když přejdeme do současnosti, zjistíme, že si v tak uspěchané době ani neuvědomujeme, co pro nás naši blízcí dělají, part-nera bereme jako samozřej-most a zapomínáme mu říkat, že ho máme rádi. Možná právě proto má sv. Valentýn za úkol nám to připomínat. A my vám v tomto krásném předvalen-týnském čase chceme dát pár tipů, jak si tento svátek zamilo-vaných co nejlépe užít.Dámy, ať už jste či nejste za-dané - udělejte si čas na sebe – zajděte si k vizážistce nebo ke ka-deřnici – změňte střih, barvu, zapojte fantazii - vytvořte rafinované líčení, nebo si pořiďte nový parfém… Vás to potěší, a pokud máte partnera, tak ho to jistě nenechá chladným!Pánové, jistě každo-ročně řešíte otázku, jakým dárkem potěšit a čím zaujmout. Co tře-ba takový dárek, který bude pro ženu, ale zá-roveň potěší i vaše oko? Ano, hádáte správně, mám na mysli spodní prádlo. Většina mužů mi dá za pravdu, že je to opravdu pěkný pohled. Krásným dárkem ke svátku zamilovaných je i romantická 

dovolená. Tu si můžete vy-brat např. u Cestovní kance-láře Amálkatour, která nabízí ubytování a pobyty v Chorvat-sku, především na Makarské riviéře, letovisku Baška-Voda a Omišské riviéře, letovisku Omiš-Duče. Stačí zajít do ces-tovní kanceláře, která se na-chází na nám. Svobody v Blan-sku a vybrat si vhodné místo a termín.Všichni víme, že láska pro-chází žaludkem. A co k oslavě sv. Valentýna neodmysli-telně patří, je samo-zřejmě roman-tická večeře. Pokud však n e c h c e t e trávit na Valentý-na více času u p l o t -ny než se svou d r a h o u p o l o v i č ko u , využijte zají-mavého valen-týnského menu. Chybu neudělá-te, když si zajdete do Hotelu Rudka u Kunštátu, který pořádá Valentýnský den. Připraveno je pro vás slavnostní menu – přípitek, předkrm. Amorova mísa pro dvě osoby, dezert a překvapení na závěr. Navíc pro páry je připravena sleva na ubytování ve výši 30 procent. Hotel Rudka je znovu v pro-vozu od minulého roku. Nabízí možnost ubytovat celkově až 28 osob (4 dvoulůžkové po-koje, 4 dvoulůžkové rodinné pokoje s možností 2x přistýl-ky, 1 apartmá se společenskou místností a dvěma ložnicemi), restauraci, salonek pro ob-

chodní jednání, letní zahrád-ku, parkování u hotelu bez poplatku, WI-FI internet zdar-ma, saunu a vířivku. V hotelu můžete uspořádat rauty a spo-lečenské akce, hudební večery, firemní večírky, narozeninové oslavy, svatební hostiny, semi-náře, kongresy, plesy aj. Příjemný čas na svátek za-milovaných lze strávit i v ne-kuřácké kavárně Cafisco v Bez-ručově ulici v Blansku. Kavár-na nabízí kvalitní kávu, zmrz-linu, snídaňové menu, ale také možnost wi-fi připojení a dětský koutek. Ote-vřena je od pondělí do pátku od 8 do 19 hodin a v neděli od 9 do 19 hodin. Na zakončení romantické večeře ženy a dívky rozhod-ně ocení dárek od svého nejmilejší-ho, ať už v podobě k r á s n é k v ě t i n y nebo ně-jaké malič-kosti, která dokáže rozzá-řit oči každé dámy. A o to právě jde, pánové, pře-devším. Pokud na závěr večera chcete zažít netradiční oslavu sv. Valentýna, popřát štěstí sobě i všem svým blízkým, tak přijďte 11. února v 18.30 hod. do blanenského zámeckého parku na Valentýnské vypouš-tění lampionů. Doufám, že Krásný pohled na stoupající světýlka k noční obloze a ná-sledná procházka vás jistě na-ladí na další romantické chvíle ve dvou…

Sv. Valentýn – svátek zamilovanýchSv. Valentýn – svátek zamilovaných

CESTUJTE DO CHORVATSKA
A EJV HOD J  CE

MAKARSKÁ RIVIÉRA – BAŠKA VODA

20.2.2012
6 740 5 990

VALENTÝNSKÁ SLEVA 

-

-

Hotel Rudka 
Vás srdečně zve  

Dne 14.2.2012 na  

 
Valentinské menu 

Přípitek:            Sekt 
Předkrm:          Kuřecí salát, toust 
Hlavní chod:    Amorovy medailónky z pravé svíčkové, z vepřové                  
  panenky a kuřecích prsíček s omáčkou z lesního ovoce a  
  červeného vína a omáčkou ze čtyř druhů sýrů 
  (niva, parmezán, mozarella, ementál), s hranolky a 
  pečenou bramborou se zakysanou smetanou 
Dezert:              Čokoládové suflé se šlehačkou a malinou  

Malé překvapení na závěr zdarma.   
 

 

Akce pro páry, sleva z ceny ubytování ve výši 30%.  

Rezervace stolů na čísle 539 083 405 nebo na adrese info@hotelrudka.cz 

Oslavte spolu s námi svátek všech zamilovaných.  

Těšíme se na Vás  

   549,- Kč  

pro 2 osoby  
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Do cafisca 
nejen na kávu, 
můžete zajít v poledne, 
k večeru i po ránu.

Otevřeno 
            od 8 hodin 

Sv. Valentýna můžete strávit 
také v penzionu U RechůRodinný penzion U Rechů najdete na samém okraji města Blan-ska pod hořickým kopcem. Toto místo, odkud se Vám naskytne krásný výhled na celé město, je jako stvořený i pro oslavu svátku sv. Valentýna.  „Na svátek zamilovaných jsme připravili romantický víkend v pokoji s vanou pro dva. V balíčku jsou ubytování, snídaně, kterou je možno servírovat i na pokoj, věčeře při svíčkách, láhev sektu s miskou ovoce na pokoj a výzdoba pokoje s krásným výhledem. Tento balíček lze využít nejen přímo v den svátku sv. Valentýna, ale i po celý rok,“ představila nabídku spolumajitelka penzionu Hana Rechová. „Věřím, že zamilovaní od nás budou odcházet spokojení,“ doplnila. Pohodovou a soukromou atmosféru navo-dí i příjemná restaurace, kde si každý najde svoje oblíbené po-choutky. Více informací najdete na webových stránkách penzionu www.penzionrech.cz.
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